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Krantenartikel ‘Voeding kan de aarde redden.’ 

Volgens professor Pachauri, een belangrijk econoom
uit India, vraagt voeding heel veel van onze aarde.
“Onderzoek heeft aangetoond dat het niet zo moeilijk
is om beter zorg te dragen voor onze aarde. Het enige
dat we moeten doen is onze eetgewoontes een beetje
veranderen,“ zegt Pachauri. 
 
En hij legt uit wat hij precies bedoelt:  
“Wie leeft, gebruikt van alles van de aarde. Ik geef een
voorbeeldje. Al ons voedsel wordt ergens geteeld. Of
het nu aardappelen zijn, rijst, worteltjes of soja, het
wordt geteeld op een stuk grond. Om te kunnen
groeien hebben deze plantjes water nodig. Om ze
extra snel te laten groeien geven vele boeren mest aan
de planten. Zo komt er veel mest in de grond terecht.
Dat is niet goed. Om ervoor te zorgen dat kleine
insecten de planten niet opeten, spuiten vele boeren
insecticiden. Dat is een vergif dat de aarde erg vervuilt. 
 
Eens de plantjes groot genoeg zijn om op te 
eten, komt de boer met de tractor de planten 
oogsten. Dat vervuilt onze lucht. Van de boer 
worden de planten naar de winkel gebracht 
met vrachtwagens. Die vervuilen de lucht ook 
nog eens. “ 

Mogen we dan niet meer eten? 
Professor Pachauri stelt ons gerust. "Het is belangrijk om veel
groenten te eten. Het probleem is dat we teveel vlees eten." Dat
begrijp ik niet zo goed.  
 
Waarom is vlees eten zo slecht voor de aarde? 
"Koeien, varkens, kippen, ... We slachten ze pas als ze groot en vet
zijn. Maar om groot en vet te worden, moeten dieren eerst goed
eten. Koeien, varkens en kippen eten soja en maïs. Nu moet je je
indenken... Om een dier groot te brengen moet je soja telen. Maar
soja alleen is niet genoeg, je moet ook maïs telen. De soja en de
maïs moet je naar het dier brengen. Dat doe je met de vrachtwagen.
Zo vervuil je de lucht. Het dier moet om groot te worden ook nog
eens water drinken. "  
 
Eigenlijk heb je voor vlees dubbel zoveel van de aarde nodig?  
"Dubbel? Nee, je hebt wel zeven keer meer van de aarde nodig voor
een stuk vlees dan voor een lekker bord vol groenten. Dat komt
omdat je wel 7 kg soja en maïs nodig hebt om maar 1 kg vlees te
maken."  
 
Dus als we voor de aarde willen zorgen, eten we geen vlees
meer?  
"Het is niet nodig om helemaal geen vlees 
meer te eten. 1 of 2 dagen per week geen vlees eten is hetzelfde als
een half miljoen mensen die hun auto zouden verkopen. Vandaar
ook mijn oproep aan alle mannen, vrouwen en kinderen van de hele
wereld: laten we met zijn allen 1 keer per week extra veel groentjes
eten, en geen vlees." 


