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Sexta-feira, 16 de Janeiro de 2009

vai uma mão cheia de sal, ó pãezinhos?
f.

recebi no mail do dn um projecto de lei do ps sobre a regulação do teor de sal presente no

pão. não li o projecto. aliás, não costumo comer pão. mas achei razoável. estou farta de ler

protestos da deco quanto ao teor excessivo de sal colocado em alimentos manufacturados. e

pensei: ai, lá vem a brigada 'anti-politicamente-correcto' aos guinchos que ai jesus é o

totalitarismo higienista e tal. ora bem, ei-los.

 

os argumentos são os esperados: a auto-determinação alimentar, o direito de uma pessoa

se empaturrar com sal se lhe apetecer, e a liberdade, obviamente com éle grande, enorme, e

hino e tudo.

 

a sério, devia ter feito um raio de um post a antecipar este argumentário todo e rebolar a rir

com as reacções. mas tive preguiça.

 

será que ocorre a esta gente que o pão na maior parte dos casos não costuma trazer rótulo

(ou querem uma embalagenzinha para cada papo seco para arrepelarem o cabelo com

tamanho higienismo e com a falta que vos faz o tradicional cheirinho do pão?) e que portanto

ninguém tem meios de saber qual o seu teor de sal antes de o deglutir ou de o dar a deglutir

aos outros, nomeadamente criancinhas, a não ser que monte um laboratório em casa? será

que ocorre a esta gente que o sal -- ingrediente do qual sou adicta desde criança, by the

way -- é assim a modos que um venenozinho de trazer por casa e se alguém se quer

envenenar é bom fazê-lo conscientemente? será que ocorre a esta gente fazer o mesmo tipo

de reivindicação em relação a todos os alimentos, por exemplo, à carne e ao peixe -- é

acabar com a porcaria dos matadouros e das lotas oficiais e dos veterinarios obrigatórios

mais as normas de frio e deixar abater e vender os animais onde e como calhar e no estado

em que estiverem, que a malta ós pois se morrer morre livre?

 

(desde que o pedro arroja me quis convencer, numa entrevista de 1994, que a ausência total

de normas em tudo é que era, tipo nos medicamentos a malta ia morrendo até dar com a

cura, que me ando a rir desta estirpe de liberais)

 

embora lá ser individualmente responsáveis pelo que comemos. bora. acabemos com esta

ditadura iníqua do politicamente correcto. e nem pensar em, se acharmos o pão insosso, lhe

barrarmos uma cena salgada. ná -- tem muito mais graça ser alguém a escolher por nós o

sal que comemos no pão, desde que esse alguém ganhe dinheiro a carregar-nos de

hipertensão sem darmos por isso e, abrenúncio, nunca seja o estado, esse malandro. 

pesquisar...
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De Luna a 17 de Janeiro de 2009 às 00:47

O nosso pão tem dos maiores, se não maior, teor de sal da Europa. Está provado que, a nível de

paladar, não se distinguem diferenças a nível dos 10%, pelo que se pode ir reduzindo a quantidade

de sal normalmente, sem que ninguém note e sinta a o pão insosso. Aliás, vivo fora de Portugal e,

tirando nos estados unidos onde o pão era doce - porque lhe acrescentam açúcar, ou pior, high

fructose corn syrup - nunca notei diferença nenhuma ou senti falta de sal. É uma questão de hábito.

Pena que sejamos sempre tão resistentes à mudança, mesmo quando é para melhor, e sem

desvantagens à vista.

responder a comentário | discussão

De Luna a 17 de Janeiro de 2009 às 00:52

Onde se lê "reduzindo a quantidade de sal normalmente", leia-se "reduzindo a quantidade de

sal gradualmente".

responder a comentário | início da discussão

De Luis Moreira a 17 de Janeiro de 2009 às 00:52

Mas do que eu gosto mesmo é a quantidade de sal ser decidida pelo pasteleiro!É um regulamento do

caraças, ó pá, dá aí sal, e zás, científico, sem regulamentos, sem Estado, sem nada.Mas ser o

pasteleiro a decidir é que não me sai da cabeça.A olho!

responder a comentário | discussão

De Anónimo a 18 de Janeiro de 2009 às 08:11

Fabrica o teu pão! que é o que faço.

responder a comentário | início da discussão
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De GL a 17 de Janeiro de 2009 às 01:18

Essa de irem contra a regulamentação do sal é normal... nada de mais. É o habitual.

É simplesmente mais uma prova do nosso atraso. Só indivíduos ainda na Idade Média podem ir

contra esta lei, tal como defendem as touradas, fumar em lugares públicos, etc.

Eu só digo uma coisa: a entidade do Estado de que mais gosto é a ASAE. Eu amo a ASAE. É o

antídoto do atraso.

responder a comentário

De lampiao a 17 de Janeiro de 2009 às 01:28

ó menina fernanda você é tudo menos um pãozinho sem sal

responder a comentário

De António Padeiro a 17 de Janeiro de 2009 às 18:33

Pode haver vários tipos de pão, com diversos teores de sal. É que o sal é necessário para o

estaladiço. Se se tirar o sal, o pão não fica com a textura que. Para manter o estaladiço e essa

textura sem sal é preciso adicionar quimicos. 

A receita do pão é farinha, água e sal. 

Comprem alguns pães e vejam a composição para descobrirem em que se tornou o pão - que não

deve ter mais do que aqueles 3 elementos.

Isto de se falar sem saber é um péssimo hábtio

responder a comentário | discussão

De GL a 18 de Janeiro de 2009 às 11:43

Mas o que é que interessa o estaladiço? Está-se a falar do sal.

Se vai haver mais ou menos estaladiço, não vem a propósito.
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responder a comentário | início da discussão

De jmo a 18 de Janeiro de 2009 às 03:09

Realmente tem razão… É preciso ter pachorra! Estes campónios atrasados dos portugueses

criticam sempre as pessoas que querem criar regras para elas poderem ser realmente felizes! E não

é uma felicidade qualquer porque já amanhã a Assembleia da Republica autorizará o Governo a

decidir o que é a felicidade! 

Oh pá, onde já se viu! As pessoas querem escolher o que lhes apetece quando lhes faz mal! 

Com as novas tecnologias e o reforço dos poderes de fiscalização do Estado, para ajudar a

implementar a Verdadeira Felicidade, é caso para dizer: Brave New World ! 

Eu não percebo de pão mas gosto de pensar que sei um pouco história, filosofia... Para não pedir

leis para tudo! Aliás se há uma coisa que se faz demasiado em Portugal (como em países

atrasados) são leis! 

Ah, a história não serve só para embelezar textos com asneiras!

responder a comentário | discussão

De GL a 18 de Janeiro de 2009 às 21:09

Ó criatura, será que não percebe que está aí vivo com os neuróniozinhos a pulular pq há

diversas regulações alimentares que impediram que você ou os seus pais já tivessem tido uma

apoplexia?

Prefere ficar na Idade Média comendo pãozinho salgadinho? Pegue num saleiro e ponha pão no

seu sal. Mas deixe que eu tenha o direito de não comer pão com muito sal. Eu quero viver mais

do que você.

responder a comentário | início da discussão

De Anónimo a 18 de Janeiro de 2009 às 04:29

já agora, porque não regular a quantidade de sal na comida toda?

de facto, o país estava mesmo necessitado disso. 
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responder a comentário | discussão

De f. a 18 de Janeiro de 2009 às 13:50

espantoso.

responder a comentário | início da discussão

De Anónimo a 18 de Janeiro de 2009 às 08:14

Este pais não é para velhos nem para ninguém. 

Fiquem com ele que eu vou saindo.

responder a comentário

De Anónimo a 18 de Janeiro de 2009 às 13:15

E os pepinos tortos, tambem ja estao proibidos ou ainda nao ?

responder a comentário

De Luna a 18 de Janeiro de 2009 às 14:20

O que eu gostava mesmo de saber, e talvez os cruzados contra essa privação de liberdade que é

estipular o teor de sal no pão me possam responder é se, neste momento, o comum consumidor

pode ter algum controlo ou qualquer liberdade de escolha relativamente à quantidade de sal que

ingere quando come pão.

É que, em casa, cada um põe a quantidade de sal que quiser na comida, mas a não ser que faça o

seu próprio pão, poderá ter esse controlo?

E não será então um atentado às liberdades individuais que toda a gente - mesmo que seja

hipertensa e esteja à beira do fanico - seja obrigada a comer pão com a maior quantidade de sal da

Europa? 
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responder a comentário | discussão

De f. a 18 de Janeiro de 2009 às 14:30

exactamente, luna. mas não, não lhe vão responder

responder a comentário | início da discussão
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