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Ú VO D

NAŠE CELONÁRODNÍ PORUCHA 
PŘÍJMU POTRAVY

Co bychom si měli dát k obědu?
Celá tato kniha je dlouhou a značně spletitou odpovědí na tuto zdánlivě prostou 
otázku. Zároveň se v ní snažím zjistit, jak se rozhodnutí tak jednoduché mohlo 
tolik zkomplikovat. Naše kultura zřejmě dospěla do stadia, v němž selský rozum, 
s nímž jsme záležitosti kolem stravování řešívali, vystřídaly zmatek a strach. Ně-
jak se stalo, že při zcela elementární činnosti – vymyslet, co budeme jíst –, se 
najednou pozoruhodně často neobejdeme bez pomoci odborníků. Jak to, že jsme 
klesli tak hluboko, že potřebujeme investigativní novináře, aby nám řekli, odkud 
naše jídlo pochází, a nutriční experty, aby rozhodli, co má přijít na náš stůl?

Absurdnost situace přede mnou naléhavě vyvstala na podzim roku 2002, kdy 
z amerického stolu náhle zmizela jedna z nejstarších a nejváženějších základních 
potravin lidstva. Samozřejmě mám na  mysli chléb. Američané totiž prakticky 
přes noc změnili stravovací návyky. Celých Spojených států se zmocnila kolek-
tivní křeč, kterou nelze nazvat jinak než sacharidofobie, a nahradila éru celoná-
rodní lipofobie z dob prezidenta Cartera. Tenkrát, v roce 1977, jeden ze senát-
ních výborů schválil soubor „cílů v oblasti výživy“, v němž mimo jiné varoval, 
že je třeba, aby se Američané – milovníci hovězího – červeného masa napříště 
vzdali. A jeho doporučením jsme se dlouhá léta svědomitě řídili.

Co tu převratnou změnu tehdy odstartovalo? Zdá se, že učiněná smršť knih 
o správném stravování, i když jistou úlohu sehrály také vědecké studie a jeden 
výborně načasovaný článek v časopise. Nové knihy o zdravé stravě, zhusta inspi-
rované kdysi zdiskreditovaným dr.  Robertem C. Atkinsem, přinesly Američa-
nům radostnou zprávu, že mohou jíst víc masa, a přesto zhubnou, pokud se 
vyvarují chleba a těstovin. Stravu s vysokým obsahem bílkovin a naopak s níz-
kým obsahem sacharidů podpořilo  několik nových epidemiologických studií 
tvrzením, že ortodoxní názory na výživu ve Spojených státech obecně uznávané 
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od sedmdesátých let dvacátého století jsou pravděpodobně mylné. Netloustne-
me kvůli tuku, jak zněl ofi ciální názor, ale kvůli sacharidům, které jsme jedli 
právě proto, abychom zůstali štíhlí. A když potom v létě 2002 časopis New York 
Times Magazine na  titulní straně uveřejnil článek o  novém výzkumu nazvaný 
„Co když za  váš tuk nemůže tuk?“, kyvadlo se vychýlilo na  opačnou stranu. 
Během několika měsíců se obsah regálů v  supermarketech změnil a  v  restau-
racích přepsali jídelní lístky, aby odpovídaly novému přesvědčení. Biftek získal 
zpět svou bezúhonnost a dvě z nejzdravějších a nejméně kontroverzních potra-
vin, jaké lidstvo zná, chléb a těstoviny, utrpěly morální újmu, kvůli níž desítky 
pekáren a výrobců nudlí okamžitě zkrachovaly a bezpočet skvělých jídel pod-
lehl zkáze.

Tak dramatická změna ve stravovacích návycích nějaké kultury jistě nemůže 
být ničím jiným než symptomem celkové poruchy příjmu potravy. V kultuře, 
kde jsou tradice spojené s potravinami a jídlem hluboce zakořeněné, by se nic 
takového nepochybně nestalo. Ovšem taková kultura by vůbec neměla zapotře-
bí, aby její nejvyšší zákonodárný orgán někdy projednával „cíle v oblasti výživy“ 
občanů – anebo také aby každých pár let sváděl politické boje o to, jak přesně 
má vypadat ofi ciální vládní pojetí grafi ckého zpracování takzvané „potravinové 
pyramidy“. V zemi se stabilní kulturou stravování by leden co leden nevydávali 
miliony dolarů za šarlatánské (ale i docela rozumné) nové knihy doporučující 
nějakou dietu. Kvůli potravinám by nepodléhali tak snadno panice ani nepropa-
dali nadšení; každých pár let by nezbožňovali nějakou právě objevenou výživ-
nou látku a nedémonizovali jinou; neměli by sklon plést si proteinové tyčinky 
a potravinové doplňky s  jídlem a cereáliím k snídani by nepřipisovali léčivou 
moc. Pravděpodobně by nekonzumovali pětinu jídel v autech, ale u stolu, ani by 
nedopustili, aby se každý den celá třetina dětí stravovala ve fastfoodech. A určitě 
by v té zemi nebylo zdaleka tolik lidí obézních.

Takovou kulturu by nešokoval objev, že v  jiných státech, třeba v Itálii a ve 
Francii, o kulinářských otázkách rozhodují na  základě hledisek tak bizarních 
a nevědeckých, jakými jsou požitek a tradice, že tam konzumují „nezdravé“ pokr-
my všeho druhu, a – světe, div se! – nakonec jsou, pokud jde o jídlo, zdravější 
a  šťastnější než my. Nakolik nás to překvapuje, o  tom svědčí náš výraz „fran-
couzský paradox“: vrtá nám totiž hlavou, jak je možné, že lidé, kteří jedí něco 
tak prokazatelně škodlivého, třeba foie gras nebo triple crème, sýry s více než 
pětasedmdesáti procenty tuku v sušině, jsou štíhlejší a zdravější než my. Mám 
pocit, že by se mělo hovořit spíš o americkém paradoxu: o situaci, kdy zjevně 
nezdraví lidé jsou posedlí myšlenkou stravovat se zdravě.
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S otázkou co si dát k jídlu se v té či oné míře musí vypořádat každý všežravec; 
koneckonců tomu tak bylo vždycky. Když můžete jíst skoro všechno, co příro-
da nabízí, rozhodování, co byste sníst měli, ve vás nevyhnutelně vyvolá strach: 
vždyť některá z potenciálních jídel vás mohou přiotrávit nebo i zabít. Právě to je 
„dilema všežravce“, o němž už dávno psali spisovatelé jako Rousseau či Brillat-
-Savarin, ačkoli je takto teprve před třiceti lety nazval Paul Rozin, americký ba-
datel a profesor psychologie na Pensylvánské univerzitě. Jeho termín jsem si pro 
název této knihy vypůjčil, protože dilema všežravce se ukazuje jako mimořádně 
vhodný nástroj pro pochopení povahy našich nynějších nesnází s potravinami.

V roce 1976 ve studii „Výběr potravy u krys, lidí a jiných živočichů“ Rozin 
porovnával životní situaci všežravce se situací specializovaného organismu, pro 
něhož je otázka Co jíst? tou nejjednodušší. Koala si s potravou nedělá starosti: 
jestliže to vypadá jako list blahovičníku, voní to tak i chutná, pak si to dá k obědu. 
Kulinářské preference koaly jsou v jejích genech pevně zakódované. Ale u vše-
žravců, jako jsme my (a krysy), musí velká část mozku po značně dlouhou dobu 
řešit otázku, která ze všech těch mnoha potenciálních jídel, jež nám příroda 
poskytuje, můžeme bezpečně sníst. Spoléháme se na své fantastické poznávací 
schopnosti a na paměť, že nás odradí od požití jedů (Není to ta houba, co mi po ní 
minulý týden bylo tak zle?), a naopak nás přivedou k rostlinám s živinami (Ty čer-
vené bobule jsou šťavnatější a sladší.) Pomáhají nám i naše chuťové pohárky, když 
nás lákají na sladké, které v přírodě signalizuje přítomnost energie ze sacharidů, 
a odrazují od hořkého, což je chuť mnoha toxických alkaloidů rostlinného půvo-
du. Naše vrozená schopnost nám brání požít to, co by mohlo způsobit infekci, 
například zkažené maso. Mnoho antropologů zastává názor, že se u nás tak velký 
a složitý mozek vyvinul právě proto, aby nám pomáhal řešit dilema všežravce.

Být všežravcem je očividně obrovská výhoda, ovšem zároveň velká výzva; 
právě schopnost jíst vše lidem umožňuje obývat prakticky každý biotop na naší 
planetě. Všežravost neboli omnivorie také nabízí potěšení pramenící z  pestré 
stravy. Ovšem šíře možností stres zvětšuje a  vede k  jakémusi manichejskému 
dualismu ve vztahu k jídlu – k jeho dělení na Dobré a Zlé.

Krysa musí tento mimořádně důležitý rozdíl rozeznat více méně sama, každá 
sama pro sebe objevuje a potom si pamatuje, které věci jsou výživné a v čem 
se skrývá jed. Lidský všežravec má, kromě smyslů a paměti, nedozírnou výho-
du kultury, která uchovává zkušenosti a nahromaděnou moudrost nesčetných 
ochutnavačů před ním. Nepotřebuji experimentovat s houbou, pokud se velmi 
užitečně jmenuje „satan“, a také je obecně známo, že první, kdo nebojácně kousl 
do humra, si skvěle pochutnal. Naše kultura kodifi kuje pravidla rozumné výživy 
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ve složité struktuře tabu, rituálů, receptů, dobrých způsobů a kulinářských tra-
dic, díky nimž na dilema všežravce nenarazíme při každém jídle.

Jedním ze způsobů, jak si americkou poruchu příjmu potravy vysvětlit, je 
vidět v ní návrat dilematu všežravce, návrat, který nás zasáhl s téměř atavistic-
kou a nečekanou silou. Z hory zboží v americkém supermarketu nám jde hlava 
kolem a znovu se musíme obávat, jestli nás některá z těch lahodně vypadajících 
laskomin nezabije. (Třeba ne tak rychle jako jedovatá houba, zato stejně zaru-
čeně.) Mimořádná hojnost potravin v  Americe problém s  volbou jídla zjevně 
komplikuje. Mnoho nástrojů, s jejichž pomocí lidé v dějinách dilema všežravce 
zvládali, navíc přestalo fungovat tak spolehlivě jako dřív – nebo prostě selha-
lo. Jako poměrně nový národ vzešlý z mnoha populací přistěhovalců s různými 
kulinářskými tradicemi Američané dosud nikdy nevytvořili jednu silnou a sta-
bilní kulturu stravování, kterou bychom se mohli řídit.

Vzhledem k tomu, že ustálenou kulinářskou tradici nemáme, velmi snadno 
podléháme vábení odborníků na výživu a na marketing, pro něž dilema všežrav-
ce nepředstavuje ani tak problém, jako příležitost. Pro potravinářský průmysl je 
životně důležité vyvolávat v nás pochybnosti o tom, zda se stravujeme zdravě, 
a obavy potom zahánět novými výrobky. Že se v supermarketu zmateně rozhlí-
žíme, není náhoda; návrat dilematu všežravce má hluboké kořeny v moderním 
potravinovém průmyslu, kořeny, které, jak jsem zjistil, sahají až na kukuřičná 
pole v Iowě.

Proto jsme na tom tak, jak jsme: v supermarketu nebo u jídelního stolu stojí-
me tváří v tvář dilematům všežravce, přičemž některá z nich jsou dávného data, 
kdežto jiná si dříve nikdo nedovedl ani představit. Biojablko, nebo obyčejné? 
A jestliže bio, pak z místní produkce, anebo z dovozu? Rybu chycenou v příro-
dě, nebo z farmy? Hydrogenované tuky, nebo máslo, či ještě něco jiného? Mám 
jíst maso, anebo být vegetarián? A když vegetarián, tak laktovegetarián (který jí 
mléčné výrobky a vejce), nebo vegan? Stejně jako lovec a sběrač, jenž se v lese 
sehne pro houbu a ptá se svých smyslů a paměti, jestli je jedlá, bereme v super-
marketu do ruky zboží, a protože svým smyslům jsme přestali důvěřovat, bed-
livě zkoumáme etiketu a dumáme, co znamenají nápisy jako „zdravé pro srdce“, 
„bez hydrogenovaných tuků“, „z chovu na podestýlce“ nebo „z otevřených past-
vin“. Co vlastně je „přírodní grilovací chuť“, TBHQ nebo xantanová guma? Jaké 
látky to jsou a odkud se proboha vzaly?

Nejlepší způsob, jak při psaní Dilematu všežravce zodpovědět otázky, které před 
námi vyvstávají, bude vrátit se na samý začátek a sledovat potravní řetězce, jež 
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nás živí, po celé jejich délce od pole až na talíř – k několika dnešním jídlům. 
Chtěl jsem opatřování potravy a  její konzumaci vidět v nejzákladnější rovině, 
tedy jako transakci mezi přírodními druhy: mezi těmi, kteří jedí – a kteří jsou 
pojídáni. („Celá příroda,“ napsal anglický spisovatel William Ralph Inge, „je časo-
vání slovesa jíst v činném a trpném rodě.“) V této knize se snažím na tuto otázku 
dívat okem přírodovědce a používat teleobjektiv ekologie a antropologie i objek-
tiv s kratší ohniskovou vzdáleností pro zkušenosti spíše osobní.

Vycházím z předpokladu, že jako vše živé na Zemi jsou i lidé součástí potrav-
ního řetězce a naše místo v tomto řetězci, nebo spíše v síti, do značné míry urču-
je, jakým tvorem jsme. Všežravost se do značné míry podílela na utváření jak 
našeho těla (naše zuby zvládnou všechny druhy potravy a čelisti všežravce jsou 
vhodné pro trhání masa i pro drcení semen), tak duše. Naše výtečné pozorovací 
schopnosti a paměť, stejně jako zvídavost a experimentální přístup ke světu pří-
rody za mnoho vděčí biologickému faktu omnivorie; v souvislosti s ní jsme také 
vyvinuli různé metody, jak překonat obranu jiných tvorů, abychom se jimi mohli 
živit, a zdokonalovali své dovednosti při lovu i vaření na ohni. Někteří fi lozofové 
tvrdí, že právě ze šíře lidského apetitu vyplývá jak naše krutost, tak zdvořilost, 
protože tvor, který si dokáže představit, že sní cokoli (připomínám, že včetně 
jiných lidí), obzvlášť potřebuje etická pravidla, dobré mravy a rituály. Nejsme jen 
to, co jíme, ale také jak to jíme.

Od většiny jiných „žravců“ v přírodě se lišíme, a to velmi výrazně. Především 
dokážeme pomocí vskutku revolučních technologií, jakými jsou vaření na ohni, 
lov s nástroji, obdělávání půdy a uchovávání potravin, podstatně modifi kovat 
potravní řetězce, na nichž jsme závislí. Vaření otevřelo netušené možnosti, pro-
tože po této úpravě je mnoho rostlin a zvířat stravitelnějších a jsou zneutralizo-
vány četné chemické obranné prostředky, jimiž se jiné druhy konzumaci brání. 
Zemědělství nám umožnilo nevídaně zvýšit počty jedinců několika námi upřed-
nostňovaných jedlých druhů, a díky tomu pak i toho našeho. A zcela nedávno 
nám průmysl umožnil lidský potravní řetězec přetvořit tak, že vede od půdy, 
jíž dodávají úrodnost syntetická hnojiva, až do plechovky s polévkou, kterou si 
můžeme ohřát v mikrovlnce a potom upevnit do speciálního držáku v autě. Jaké 
důsledky bude tato poslední revoluce mít pro naše zdraví a zdraví přírody, se 
nám prozatím odhalit nepodařilo.

Dilema všežravce se zabývá třemi základními potravními řetězci, které nás 
dnes živí: průmyslovým, organickým a lovecko-sběračským. Přes všechny rozdí-
ly tyto systémy dělají více méně totéž: prostřednictvím toho, co jíme, nás spojují 
s úrodnou Zemí a s energií Slunce. Ani sladký zákusek Twinkie není výjimkou: 
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také nás pojí se světem přírody. Jak učí ekologie a  jak se v  této knize snažím 
dokázat, všechno souvisí se vším, dokonce i Twinkie. 

Ekologie nás také vede k tomu, abychom se na všechen život na Zemi dívali 
jako na konkurenční boj mezi druhy, na soupeření o sluneční energii zachyce-
nou zelenými rostlinami a uloženou v podobě složitých uhlíkových sloučenin. 
Potravní řetězec je systém pro předávání těchto kalorií dál druhům, jimž chy-
bí jedinečná schopnost rostlin syntetizovat je ze slunečního světla. K tématům 
této knihy patří i způsob, jakým průmyslová revoluce, k níž v potravním řetězci 
došlo ke konci druhé světové války, od základu změnila pravidla hry. Průmy-
slové zemědělství nahradilo naprostou závislost na kaloriích ze Slunce něčím, 
co je pod sluncem zcela nové: potravním řetězcem čerpajícím většinu energie 
z  fosilních paliv. (Ovšem, i  jejich energie je koneckonců stejného původu, ale 
na rozdíl od slunečního světla není obnovitelná a její množství je omezené.) Tato 
inovace přinesla nevídaný nárůst množství energie v potravním řetězci, kterou 
náš druh disponuje; lidstvo získalo velikou výhodu (může nás být stále víc), má 
to ale háček. Zjistili jsme, že hojnost potravin neodsunula dilema všežravce mezi 
překonané záležitosti. Naopak, hojnost toto dilema zjevně zhoršuje – přidělává 
nám nejrůznější problémy a starosti.

Každá ze tří částí této knihy sleduje jeden z  hlavních lidských potravních 
řetězců od  začátku do  konce: od  rostliny nebo skupiny rostlin zachycujících 
pomocí fotosyntézy energii ze Slunce až k  jídlu na  našem stole. Obrátil jsem 
chronologické pořadí a  začínám průmyslovým potravním řetězcem, protože 
dnes jsme napojeni především na něj a vyvolává v nás největší obavy. Navíc je 
zdaleka největší a nejdelší. Protože typickým znakem průmyslového potravního 
řetězce je monokultura, tato část knihy se soustředí na jedinou rostlinu: tou je 
Zea mays neboli kukuřice, obří tropická tráva, která se stala klíčovým druhem 
průmyslového potravního řetězce, a proto i jídelníčku moderní doby. Sledujeme 
komoditní kukuřici od pole v Iowě, kde vyrostla, na její dlouhé, podivuhodné 
cestě až k cíli v porci rychlého občerstvení, snědené v jedoucím autě na silnici 
v okrese Marin v Kalifornii.

Druhá část knihy se zabývá tím, co jsem nazval pastorálním potravním řetěz-
cem, abych ho odlišil od průmyslového. V této části zkoumám některé z alter-
nativ průmyslových potravin a farmaření, které se v posledních letech objevily 
(a nazývají se různě: „organické“, „lokální“, „bio“ a „post-organické“); tyto potrav-
ní řetězce možná vypadají jako preindustriální, ale kupodivu se ukazuje, že 
jsou postindustriální. Měl jsem v úmyslu sledovat jeden takový potravní řetězec 
od radikálně inovativní farmy ve Virginii, kde jsem nedávno v létě pracoval, až 
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k  extrémně místnímu jídlu připravenému ze zvířat chovaných na  jejích past-
vinách. Ale brzy jsem objevil, že žádná jednotlivá farma nebo jídlo v současné 
době nedokáže ukázat celou šíři a komplikovanost alternativního zemědělství 
a že bude třeba se vyrovnat také s řetězcem, který jsem nazval „průmyslově orga-
nický“, i když je to protimluv. Proto v pastorální části knihy vyprávím příběh 
dvou výrazně odlišných „organických“ jídel: prvního, jehož suroviny pocházely 
z mého místního supermarketu Whole Foods (některé tam dovezli až z Argenti-
ny), a druhého, po jehož stopách jsem došel až k výchozímu bodu – k polykul-
tuře trav na farmě Polyface ve Swoope ve státě Virginie.

V poslední části, nazvané Osobní, sleduji jakýsi neopaleolitický potravní řetě-
zec z lesů severní Kalifornie až po jídlo, které jsem připravil (téměř) výhradně 
z toho, co jsem sám ulovil, našel a vypěstoval. Ačkoli i my, spotřebitelé v jedna-
dvacátém století, stále ještě občas jíme jisté množství potravin ulovených a nasbí-
raných (především ryby a  volně rostoucí houby), můj zájem o  tento potravní 
řetězec byl spíše fi lozofi cký než praktický: doufal jsem, že způsob, jakým jíme 
nyní, uvidím v  novém světle díky tomu, že se omezím výhradně na  způsob, 
jakým se jedlo kdysi. Abych takové jídlo připravil, musel jsem se ledacos naučit, 
včetně toho, jak lovit zvěř, hledat divoce rostoucí houby a trhat plody ze stromů 
ve městě. Přitom mi nezbývalo než si nějak poradit s některými zcela základními 
otázkami a dilematy, jimž člověk-všežravec čelí: Jaké jsou morální a psycholo-
gické důsledky zabíjení, úpravy a konzumace divokého zvířete? Jak při sbírání 
v lese odlišit houbu jedlou, ba lahůdkovou, od plodnice smrtelně jedovaté? Jak 
to, že alchymistické kulinářské postupy dokážou přírodní suroviny přeměnit 
v některé z velkých požitků lidské kultury?

Mé dobrodružství nakonec dospělo k  tomu, co jsem v  duchu začal nazý-
vat Dokonalé jídlo. Ne že by dopadlo tak dobře (i když podle mého skromné-
ho názoru se opravdu povedlo), ale protože tato večeře, která se neobešla bez 
spousty práce a přemýšlení a kterou jsem si užil ve  společnosti dalších lovců 
a sběračů, mi poskytla v dnešní době velmi vzácnou příležitost, abych si při jídle 
plně uvědomoval, co všechno to, co máme na talíři, obnáší: aspoň jednou jsem 
dokázal za jídlo zaplatit plnou karmickou cenu.

Ačkoli se tyto tři cesty (a čtyři jídla) od pohledu v mnohém liší, několik témat 
se objevovalo stále znovu. První – že existuje fundamentální napětí mezi logikou 
přírody a logikou lidského průmyslu, přinejmenším takového, jaký je v součas-
né době. Pokud jde o to, čím se živit, naše vynalézavost nezná mezí, ale někdy 
se naše technologie dostávají do konfl iktu s tím, jak funguje příroda, například 
když se snažíme o  maximální efektivitu, a  proto plodiny pěstujeme a  zvířata 
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chováme v rozsáhlých monokulturách. Právě to příroda nikdy nedělá; naopak 
vždy a z dobrých důvodů vyznává rozmanitost. Spousta problémů se zdravím 
a životním prostředím, které naše potravní řetězce vytvořily, vyplývá z naší snahy 
složitost přírody radikálně zjednodušit, a to jak na začátku našeho potravního 
řetězce (při pěstování), tak na jeho konci (při jídle). Na obou koncích každého 
potravního řetězce najdete biologický systém – políčko, lidské tělo – a  zdraví 
jednoho je spojené (a to doslova) se zdravím toho druhého. Kořeny mnoha pro-
blémů se zdravím a výživou, jež dnes řešíme, lze vysledovat až k  tomu, co se 
děje na farmě, a za těmito záležitostmi stojí specifi cké politické kroky naší vlády, 
o nichž ví jen málokdo z nás.

Nehodlám tvrdit, že lidské potravní řetězce se do konfl iktu s biologickou logi-
kou dostaly teprve nedávno; už první zemědělství a  dlouho předtím lov měly 
mimořádně ničivé důsledky. Možná jsme se do obdělávání půdy dokonce nemuse-
li ani pouštět, kdyby předchozí generace lovců nevyhubily druhy zvířat, na nichž 
byly závislé. Nerozumné chování při opatřování potravy není u lidí nic nového. 
Ovšem nerozumnost nových nápadů v našem průmyslovém potravním řetězci 
dosáhla kvalitativně zcela jiné úrovně. Tím, že energii ze Slunce nahrazujeme 
energií fosilních paliv, že miliony zvířat chovaných na maso držíme v minimál-
ním prostoru a živíme krmivy, na něž je evoluce nepřipravila, a že sami konzumu-
jeme potraviny mnohem neobvyklejší, než si uvědomujeme, tím vším vysta-
vujeme bezprecedentnímu nebezpečí jak naše zdraví, tak zdraví světa přírody.

Dalším tématem – nebo vlastně premisou – je fakt, že nejintenzivněji se do 
světa přírody zapojujeme právě v  souvislosti s  konzumováním potravy. Naše 
kuchyně dělá každý den z věcí přírodních záležitost kultury, když tělo světa pro-
měňuje v naše těla a mysli. Zemědělství mělo na přetváření světa přírody větší 
vliv než cokoli jiného, co my lidé děláme, a to se týká krajiny i skladby její fl óry 
a fauny. Skrze naše jídlo také utváříme vztahy k desítkám jiných druhů – rost-
linám, zvířatům i houbám –, s nimiž jsme se společně vyvíjeli tak, že naše osu-
dy jsou nerozlučně propojeny. Mnohé tyto druhy se rozvinuly přesně tak, aby 
vyhověly našim přáním; komplikovaný tanec domestikace nám i  jim umožnil 
společně prosperovat tak, jak by se každému zvlášť dařit nemohlo. Ale ani naše 
vztahy k divokým druhům, které jíme (od hub sbíraných v  lese po kvasnice, 
díky nimž kyne náš chléb), nejsou o nic méně závažné a jsou ještě záhadnější. 
Konzumace potravy nám ukazuje, co všechno s ostatními zvířaty sdílíme a čím 
vším se od nich lišíme. Co jíme, nás přesně charakterizuje.

Snad největší znepokojení a smutek vyvolává fakt, jak důkladně všechny tyto 
vztahy a  souvislosti průmyslová výroba potravin zakrývá. Dostat se od kuřete 
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(Gallus gallus) ke kuřecím nugetkám znamená vydat se z tohoto světa po cestě 
zapomínání, které nás už nemůže přijít dráž, a nejde jen o utrpení tohoto zví-
řete, ale i o náš požitek. Právě na nevědomosti a zapomnění průmyslový potra-
vinový řetězec stojí, a  proto je tak málo transparentní: kdybychom viděli, co 
se odehrává za stále vyššími zdmi obklopujícími naše průmyslové zemědělství, 
zcela jistě bychom svůj způsob stravování změnili.

„Jíst je zemědělský čin,“ zní slavný výrok Wendella Berryho. Je to ovšem také 
čin ekologický a politický. Ačkoli je tento prostý fakt usilovně zamlžován, to, jak 
jíme a co jíme, výraznou měrou rozhoduje o  tom, jak tento svět využíváme – 
a  jak bude jednou vypadat. Jíst a  lépe si uvědomovat, co všechno je v  sázce, 
by mohlo vypadat jako zbytečná komplikace, ale jen málo věcí v životě dokáže 
člověku přinést tak velké uspokojení. Ve srovnání s tím je potěšení z jídel prů-
myslově vyrobených – a  tedy konzumovaných v  nevědomosti – jen prchavé. 
Hodně lidí je v dnešní době se svou pozicí na konci průmyslového potravního 
řetězce očividně dokonale spokojených a na širší souvislosti ani nepomyslí; pro 
ně tato kniha pravděpodobně není. Některé věci v ní jim zaručeně zkazí chuť. 
Ale v podstatě je to kniha o potěšení z jídla, o potěšení, jež je tím větší, čím víc 
toho víme. 

DILEMA VSEZRAVCE.indd   17DILEMA VSEZRAVCE.indd   17 1.6.2013   11:34:191.6.2013   11:34:19


