MANIFEST SLOW FOOD EN DEFENSA DEL FORMATGE DE LLET CRUA
El formatge de llet crua és molt més que un aliment meravellós: és l'expressió
autèntica d'una de les millors tradicions gastronòmiques. És un art i un estil de vida. És
una cultura, un patrimoni i un paisatge estimats. I està en perill d'extinció! En perill
perquè els valors que encarna no concorden amb l'esterilització i l’homogeneïtzació
dels productes alimentaris massificats.
Nosaltres fem una crida als amants de la bona taula de tot el món amb l'esperança que
responguin promptament en defensa d'aquesta noble tradició formatgera. En defensa
d'allò que durant segles ens ha regalat bondat i plaure i subministrat aliment, i que
avui està en risc de morir de mans dels controls higiènics imposats globalment per les
lleis de la gran producció.
Fem una crida a fi que siguin abolides totes les lleis discriminatòries de la Unió
Europea, de l'OMC, de la Food and Drug Administration i de tants altres ens
governatius del món, que restringeixen arbitràriament la llibertat del
ciutadà/consumidor d'escollir i adquirir aquests formatges, tractant de minar
inexorablement les fonts de sustent dels artesans que els elaboren.
Deplorem la intenció de les autoritats competents d'imposar nivells prohibitius de
producció en nom de la protecció de la salut del consumidor.
Deplorem l'intent per part de les autoritats competents d'imposar pautes prohibitives
de producció en nom de la protecció de la salut del consumidor.
Nosaltres creiem, per contra, que imposicions d'aquest tipus acabaran per obtenir
exactament l'oposat del previst. La salut bacteriològica dels nostres productes
formatgers no pasteuritzats està sent exasperada per procediments d'esterilització
massa diligents. Al mateix temps, la salut dels éssers humans corre risc de quedar
seriosament compromesa per una dieta a força de només aliments estèrils. Si deixa de
ser “posat a prova” de continu, el nostre sistema immunitari deixarà de funcionar de
fet fent ineficaços les cures mèdiques. Totes les propietats organolèptiques del
formatge, d'altra banda, romanen salvaguardades en la no-pasterizació.
Fem per tant una crida als qui tenen en el seu poder la defensa de la diversificació i
complexitat dels nostres aliments regionals, i la salut i benestar de les nostres
comunitats rurals: procedeixin ara i elaborin un sistema de regulació apropiat, flexible i
adaptat a una realitat tan variada com aquesta, que asseguri controls adequats i que
manifesti una disposició positiva de cara al futur d'aquesta noble tradició.
Si donem per perduts uns coneixements transmesos durant generacions, les habilitats
úniques i el sentit de la responsabilitat que aquesta cultura requereix, mai podrem
recuperar-los.
Amb la nostra signatura, subscrivim per complet el contingut d'aquest manifest.

