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Месо и тъй нататък...
Да избереш храна, която едновременно е вкусна и знаеш как е произведена, често е трудно, понякога и 
неприятно, защото етапите от отглеждането на съставките до чинията невинаги са апетитни. Много от нас 
се отказват от различни храни още като деца заради случайни впечатления, например миризмата на 
суровата кайма, "сополивия" сок на бамята и пр. Някои особености на производството на храна, обаче 
няма как да вкусят или подушат. Те остават в сянка и често поредната "невероятна иновация" крие много 
повече неясноти от заливката на мусаката. В тази малка книжка ще си говорим за месото и отговорното 
хранене. Защо ли? Защото ние българите обичаме да хапваме месо, а все повече от него се внася от 
чужбина. Следват няколко страници с отговори на въпроса " И какво от това?"  :)

В последните години се увеличава броят на научните изследвания, посветени на заместителите на месо, в това 
число и на тези от растителни и животински протеини, получени от клетъчни култури. Проучванията са 
вдъхновени от идеята да се намалят екологичните последици от индустриалното отглеждане на животни без 
да се променят хранителните ни навици. Заместителите на месо, произведени от протеини, извлечени от 
растения, вече могат да бъдат намерени в магазините. Пред "месото" от животински клетъчни култури, обаче, 
все още стоят множество технологични предизвикателства, които го правят икономически неизгодно.
Дали скоро ще има широко достъпно синтетично или in vitro отгледано месо зависи от редица фактори, но 
преди това има много въпроси, върху които е добре да разсъждаваме заедно. Ето някои от тях:
 Могат ли месните заместители да задоволят растящото в глобален мащаб търсене на месо без да създават 
екологични проблеми, подобно на индустриалното животновъдство?
 Ще бъдат ли заместителите устойчиви алтернативи когато говорим за въглеродни емисии?
 Ще се превърне ли производството им в поредната пионка на мултинационалните компании и как да 
предотвратим това?
 Какви ще са законовите рамки, които ще регулират новите алтернативи на месото?

Глобалното потребление на месо
В последните 70 години консумацията на месо е нараснала близо 6 пъти! По данни на Световната организация 
по прехрана (ФАО) от 50 млн. тона през 1961 година консумацията на месо е достигнала 300 млн. тона за 
първите две десетилетия на 21-ви век. Това не се дължи само на нарасналото световно население, а и на 
нарасналите покупателни възможности на част от това население.

Консумацията на месо се определя от икономическите и културните характеристики на държавите. Най-
висока е тя в Западните държави както и в страните с нарастващи икономически показатели (например Китай, 
Бразилия), много от които постепенно се доближават до западния начин на живот. Увеличаването на 
човешката популация предполага и нарасване на търсенето на месо, което ФАО прогнозира да нарасне със
75% до 2050 година. Тези прогнози се потвърждават и в международния доклад за климатичните промени.
   Допълнителна литература
Our World in Data website; Meat consumption, health and the environment, H.C.J.Godfray, et all (2018)
Meat and seafood production and consumption, Hanna Ritchie and Max Roser, Our World in Data (2017)
World Cancer Research Fund and American Institute for Cancer Research: https://www.wcrf.org/dietandcancer/recommendations/
limit-red-processed-meat
World Livestock 2011, FAO  
IPCC Global warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and 
related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, 
sustainable development, and efforts to eradicate poverty e Coninck, H. et al. (2018), ‘Strengthening and implementing the global 
response’.

Годишна консумация на месо на човек,  в килограми (2014)
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Глобалният растеж на търсенето на месо в последните години е свързано с увеличението на индустралното 
производство на месо, което е възможно благодарение на намаляването на разходите за фуражи, ниските
разходи за работна ръка и въвеждането на породи животни, които нарастват по-бързо.

Увеличава се и значението на големите производите, като малка група мултунационални компании 
контролират всички етапи от веригата на доставка: от животинската генетика, през ветеринарните препарати,  
отглеждането и клането на животните до дистрибуцията на готовия продукт. Това води до намаляване на броя 
на фермите и увеличаване на животните в една ферма. Съществуват американски ферми, които имат брой 
крави равен с този на всички млекодайни крави в Гърция. Расте и броят на фермите с над 500000 пилета или 
10000 прасета, отглеждани на едно място.
 Концентрацията на толкова много животни на едно място е пагубно за околната среда поради големия 
натиск, който тези предприятия оказват върху природните ресурси. Селското стопанство генерира 24% от 
глобалните емисии на парникови газове, като животновъдството е отговорно за половината от тях. 

Много от тази продукция е за износ и всеки, волно или неволно, може да стане съучастник в неустойчиви 
производствени практики. Общественото мнение става все по-чуствително към здравните рискове, 
свързани със свръхконсумацията на месо и животински продукти, както и към подобряването на 
хуманното отношение и здравето на животните
Това налага индустриалните производители да търсят начини да отговорят на променените очаквания.

Meat Atlas, Facts and Figures about the animals we eat, Heinrich Böll Foundation and Friends of the Earth Europe (2014) 
USDA Hog Production from 1992 to 2009: technology, restructuring and productivity growth (2013)
http://www.fao.org/3/a-i6340e.pdf
Gerber, P.J., Steinfeld, H., Henderson, B., Mottet, A., Opio, C., Dijkman, J., Falcucci, A. and Tempio, G. (2013). Tackling climate 
change through livestock – A global assessment of emissions and mitigation opportunities. Food and Agriculture Organisation.

<<Разпределение на емисиите 
парникови газове, отделяни при 
различните дейности, свързани с 
производството на месо (%)

Ферментацията на фуражите в 
червата на преживните 
животни е отговорна за близо 
40% от генерираните парникови 
газове. Емисиите, генерирани от 
управлението и съхранението 
на оборската тор са около 25%!
Производството на фуражи също 
допринася - за да се промени 
предназначението на дадена 
територия да се отглеждат на нея 
фуражи или да се превърне в 
пасище  - 10% от емисиите 
Преработката и транспортът  на 
месото участват с едва 2.9% от 
емисиите.ППП - Промяна на предназначението на площите

TeoIvan
Sticky Note
Accepted set by TeoIvan
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Новото "месо"
На пазара от години се предлагат високопротеинови заместители на месото, произведени от растения, мляко 
или насекоми. Много от тези продукти са традиционни за Азия и Океания, а някои са резултат от научни 
нововъведения. Тези хранителни продукти са известни като "първо поколение" заместители. Основните 
екологични проблеми, свързани с производството им е отглеждането на огромни площи с монокултури 
(соя, пшеница и др.), което застрашава биоразнообразието, намалява разнообразието от генетични 
ресурси и често е предпоставка за замърсявания с агрохимични препарати.
Примери за растителни високопротеинови заместители на месото са: 

Тофу - произведено от коагулирано соево мляко. Съществуват десетки разновидности с различни свойства и 
вкус, което позволява да се използват в редица ястия. Все по-често заместители от соя и от други бобови 
култури могат да бъдат срещнати и като вегетариански и/или вегански кайма, бургери, колбаси. 

Сейтан - коагулиран пшеничен протеин (глутен), получен след отмиване на нишестето на високоглутенови 
брашна;

Заместители на месо се произвеждат и от гъби.  Например, кворн (Quorn) е микопротеинов продукт, 
получаван от Fusarium venenatum.  
Протеини се извличат също така от плодове (хлебно дърво, джакфрут, кокос, патладжан и др.). 

"Второ поколение" заместители на месото са тези, произведени от култивирани растителни или животински 
клетки. Тяхното производство е високотехнологично, което на пръв поглед ги отграничава от етичните и 
екозащитни въпросителни, поставяни пред месото и заместителите от "първо поколение". 

Растително "месо"?

"Месото", базирано на култивирани растителни клетки, отново разчита на клетки от соя, грах или 
пшеница, които в процеса на производство се "сглобяват" с други съставки чрез иновативни техники за 
клетъчно култивиране. Основната разлика на тези заместители от тези от предходното поколение е, че 
кулинарните и вкусовите им характеристики  се доближат значително до тези на месото, добито от 
животни. Съставките, които се добавят също са основно от растителен произход (екстракти от цвекло, 
куркума, слънчогледово или кокосово масло, ксантанова гума, бамбукови или морковени фибри,...), но също 
така се влагат консерванти, сгъстители и багрила, които често не са от естествен произход. Тези добавки са 
важни за се имитира кръвта, съдържаща се в месото, коричката при запичане и др. 

При производството на клетките и при екстракцията на протеините се ползват и продукти от генно-
модифицирани дрожди (подобни на тези в хляба и бирата). Типичен пример в случая е синтезирането на 
легхемоглобин, който се среща при растения и животни и влиза в състава на течност наподобяваща кръв. 
Получаването на естествен легхомоглобин чрез екстракция от соя или други бобови би изисквало да се 
отгледат големи количества на големи площи. Получаването на легхомоглобин от генномодифицирани 
дрожди ускорява и оптимизира този процес, като за целта в генома на дрождите се вкарват генетична 
последователност от соя, което позволява на дрождените култури да синтезират натурално идентичен 
легхомоглобин (по подобен начин се синтезира и човешкия инсулин).

Клетъчното фермерство може да отгледа още желатин, казеин, албумин, колаген и дори "мляко"! Тези 
продукти могат да бъдат получени от бактерии, гъби (дрожди) или водорасли. 

Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture, Neil Stephens, Lucy 
Di Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
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• Култивирано месо

Култивираното месо се произвежда от животински стволови (стем) клетки, които се намножават in vitro или в 
реактори като се използват биотехнологични подходи, разработени за регенеративната медицина (получаване 
на клетки, тъкани и органи, използвани за трансплантация). Тези подходи правят възможно получаването на 
месо от истински животни без те да бъдат убивани. Първоначално клетките се вземат от мускули от живи или 
вече заклани животни. От тях се получават клетъчни линии чрез методи за генетично
редактиране или чрез предизвикване на спонтанни мутации. 
Клетките се отглеждат в течни хранителни среди, които включват всичко необходимо за техния растеж. Едни 
от съставките на тези среди се изолират от животни: фетален серум (телешки или конски), съставки, 
изолирани от птичи ембриони, колаген от животински кожи и др.
Други са неорганични и органични съставки с различни функции: антибиотици/митотици (стилулират 
деленето на клетките), въглехидрати, соли, микроелементи, аминокиселини, витамини, консерванти, 
оцветители и пр.
За оформяне на клетъчната биомаса  като "истинско месо"е необходимо добавянето на сгъстители, някои от 
които се получават от генно-модифицирани микроорганизми.

Enhanced Development of Skeletal Myotubes from Porcine Induced Pluripotent Stem Cells, Genovese, Domeier, Prakash, Telugu, & 
Roberts (2017)
Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018) 

Често срещани съставки на растителните "бургери":
• Концентрат от соев протеин*
•

Малтодекстрин* (сгъстител, произвеждан от нишесте, 1400-)• Натурални аромати, включително "пушек"
• Хидролизиран царевичен или соев протеин*
• Оцветител - карамел (E150)
• Изолиран грахов протеин
• Легхемоглобин (от соя)*
• Гума Арабика (втърден сок от дъвета от род Acacia, E414)
• Целулоза (E460)
• Изолиран соев протеин*
• Карагенан (сгъстител, изолиран от червени водорасли, Е407)
• Автолизиран дрожден екстракт*
• Маслен извлек от червени чушки (oлеорезин паприка,

E160c) - оцветител
• Калиев хлорид (заместител на готварската сол за

наляване на съдържанието на натрий, E508)
• Ксантанова гума* (сгъстител, E415)
* Съставки, които могат да имат генномодифициран

произход
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Потребителят няма как да се информира за много от тези съставки, тъй като законодателството в момента 
не изисква тяхното обявяване при предлагане на култивирано месо, подобно на ситуацията с необявените 
съставки на фуражите в конвенционалното животновъдство. Производителите не са длъжни да обявяват 
тези съставки!

Допълнителен проблем за получаването на култивирано месо е необходимостта от два стадия на 
производството. Първо се отглеждат стволовите клетки, които в последствие трябва да се диференцират в 
мускулна, мастна и съединителна тъкани на слоеве върху тънки подложки - процес, който изисква разход 
на много енергия.
Сложният процес на култивиране на месо води до получване на биологично идентичен продукт, който се 
доближава доста на вкус и усещане до истинското месо и няма нетипичните за месото свойства на 
растителните заместители.

Сложният процес на получаване на култивирани заместители на месото се оскъпява основно от цената на 
веществата, използвани за отглеждане на клетките (~80% от производствените разходи). Проучва се 
възможността те да се използват неколкократно.
Друго затруднение за производството е фактът, че използваните бързорастящи стволови клетки спонтанно се 
развиват в немускулни клетки, поради което растежът и размножаването на изолирани мускулни клетки е по-
бавно и следователно по-скъпо.
 Растежът и размножаването на изолирани мускулни клетки е по-бавно, което оскъпява процеса.
Намирането на подходящи матрици за предаване на форма на клетъчните култури и на подходящи клетъчни 
линии зависи до голяма степен от публичното финансиране за научни изследвания и банкиране на клетки. 
Това задава сравнително бавната скорост на развитието на производството на второ поколение заместители на 
месото. Необходимостта от създаване на големи лаборатории и набавяне на съответна апаратура за 
отглеждането на клетки също добавя към разходите.

A container capable of guaranteeing an adequate environment and the functions necessary for nourishment - but also movement 
and stimulation - useful for cell growth. The largest existing bioreactor has a volume of 25,000 liters (about one hundredth the size of 
an Olympic swimming pool) which Mark Post has estimated can produce enough meat to feed 10,000 people (The artificial meat 
factor, the science of your synthetic supper, Tom Ireland on Science Focus, May, 23, 2019). 
Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture, Neil Stephens, Lucy Di 
Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
https://www.mosameat.com/technology
Production of animal proteins by cell systems. H.P.Haagsman, K.J.Hellingwerf, B.A.J.Roelen, Utrecht University (2009)
https://www.nature.com/articles/d41586-019-00373-w

Производствени процеси на растително "месо" и култивирано месо
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Сензорните характеристики на месото зависят до голяма степен от породата, фуражите, с които се хранят 
животните и условията, в които се отглеждат, както и от преработката и зреенето на месните продукти. 
При in vitro месото няма как да се очаква такива качества да възникнат по естествен начин, така че се 
разчита на добавки и овкусители. Според някои изследователи потребителите до такава степен са 
свикнали с индустриалните вкусове, че това няма да е значим проблем.

Производители и развитие на сектора 

Първият хамбургер, произведен от in vitro месо е получен от клетки на говежди мускул през 2013 год. от екипа 
на професор Марк Пост в Маастрихтския университет (Нидерландия). За тази цел е построена специална 
лаборатория, финансирана от един от съоснователите на Google - Сергей Брин. Произведеното месо прилича на 
кайма и самия проф. Пост споделя, че за да се получат големи количества на приемлива цена за такъв 
продукт ще е необходимо много време (поне 10 години) и значителни инвестиции.
През 2018 год. в Израел е произведена първата пържола, което е доста по-сложно, защото месото е цяло. 
Единичната цена на такава пържола е 50 долара!
За разлика от култивираните меса, растителните заместители се радват на голям успех и само за 2018 
пазарът на тези продукти е 4.63 млн. долара в световен мащам и се очаква да достигне 6.43 млн. през 2023 
година. Европа е най-големият потребител на такива продукти (~40%), а азиатските пазари растат най-бързо. 
Най-големи инвестиции и производство обаче се правят в САЩ, където освен в in vitro култивирано месо 
се инвестира и в производството на яйца без кокошки, скариди от ГМО водорасли и в месен чипс от 
култивирана кожа. Интересно е да се знае, че много от големите инвеститори в тези начинания са софтуерни и 
транспортни гиганти, както и компании, занимаващи се с конвенционално животновъдство.

Производители на заместители на животински продукти (месо, мляко, яйца) 
American Mosa Meat
American Memphis Meats
Impossible Foods
Modern Meadow
Finless Foods
Geltor
Perfect Day 
Clara Foods 
SuperMeat
Future Meat Technologies
Meat the Future
Integriculture
...

The to-do list for “clean” meat. Melody M.Bomgardner. C&EN Whitepapers (2018)
https://www.cbinsights.com/research/future-of-meat-industrial-farming/
A Lab-grown burger gets a Taste Test. Henry Fountain. New York Times (2013)
World’s first lab-grown steak revealed – but the taste needs work. Carrington, D. Guardian, (2018)  
PR Newswire (2018), ‘Meat Substitutes Market 2018 – Global Forecast to 2023’, News provided by Research and Markets, 23 
March 2018, Meat Analogues. Considerations for the EU, Antony Froggatt and Laura Wellesley (2019) Chatham House The 
Royal Institute of International Affairs 
https://www.fairr.org/article/plant-based-profits-investment-risks-opportunities-sustainable-food-systems/
Impossible Foods just raised 75 million dollars for its plant-based burgers. Connie Loizos. Campfire (2017)
From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018)
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Плановете на някои държави да намалят консумацията на месо от животни също стимулира развитието на 
сектора. Различни университети и изследователски институти също подемат инициативата съвместно с 
международни инвеститори. Например Китай, който предвижда да съкрати консумацията в страната 
наполовина, инвестира 
държавни средства в различни компании за заместители. Докато някои държави търсят осигуравяне на храни 
за растящото си население, японското правителство подкрепя производството на заместители на луксозни 
месни заместители като патешки черен дроб. Предвид на настоящите цени на производство на такива 
заместители това не изглежда нелогично. Изгледите за развитие на сектора за производство на месни 
заместители се очертават като благоприятни, ако към глобалните проблеми със замърсяванията, 
причинявани от големите ферми, се добавят и свръхупотребата на антибиотици в тях, както и 
затрудненото снабдяване по време на пандемията от SARS-CoV-2 през 2020 година. 
При някои заместители е необходимо да се работи за намаляване на разходите и подобряване на използваните 
добавки, но месните аналози от насекоми са изправени пред различни спънки. Производството на протеини 
от насекоми се доближава до подходите за получаване на растително "месо", което значително съкращава 
разходите и съответно повишава достъпността му. Докато в много азиатски и африкански култури яденето 
на насекоми е ежедневие и дори в някои случаи те се считат за деликатес, населението на Европа и Северна 
Америка ги възприема негативно като източник на храна, особено, когато са цели и/или непреработени в 
неразпознаваеми протеинови смески. 

Консумация на месни алтернативи - ефекти за околната среда

Някои учени изчисляват, че производството на заместителите ще използва значително по-малко вода, ще 
води до отделяне на много по-малко парникови газове и ще елиминира до голяма степен проблемите с 
гигантските площи, използвани за отглеждани за животните и за фуража за изхранването им. 
Намалението в разходите на енергия обаче вероятно няма да е толкова значително в сравнение с 
отглеждането на птици. Някои проучвания показват, че по отношение на климатичните промени 
култивирането на месо би било приемлива алтернатива на отглеждането на едри преживни (говеда), но не 
и на отглеждането на свине и птици. Това е свързано и с начина на разширяване на фермите за говеда в 
Южна Америка, което става за сметка на деградацията на близо 70% от пасищата и на унищожаването на 
гори по течението на Амазонка за създаване на нови.

China signs $300m deal to buy lab-grown meat from Israel in move welcomed by vegans. Rachel Roberts. The Independent (2017)
The Science Behind Lab-Grown Meat. Elliot Swartz (2017)
Japan part of 2,7 million investment in new clean meat brand. Anna Starostinetskaya. VegNews (2018)
FAIRR (2018), Plant-Based Profits: Investment Risks & Opportunities in Sustainable Food Systems  and FAIRR (2016) Factory 
Farming, Assessing Investments Risks 
Meat Analogues. Considerations for the EU, Antony Froggatt and Laura Wellesley. Chatham House The Royal Institute of 
International Affairs (2019)
nvironmental impacts of cultured meat production. H.L. Tuomisto, M.J.T. de Mattos University of Oxford (2011)
Environmental impacts of cultured meat: alternative production scenarios. Hanna L. Tuomisto, Marianne J. Ellis, Palle Haastrup 
(2014)
Anticipatory Life Cycle Analysis of In Vitro Biomass Cultivation for Cultured Meat Production in the United States.  C.Mattick, 
A.E.Landis, B.R.Allenby, N.J.Genovese (2015) 
Meat analog as future food: a review. Ismail, Ishamri, Young-Hwa Hwang, and Seon-Tea Joo (2020).
Diversity of cattle raising systems and its effects over forest regrowth in a core region of cattle production in the Brazilian Amazon. 
Carvalho, Raquel, Ana Paula Dutra de Aguiar, and Silvana Amaral. (2020)
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Aнализ на енергопотреблението на in vitro култивирано месо в САЩ (2015)

Хипотетично, ако искаме да постигнем заместване на 50% от консумираното месо с преминаване към 
зеленчукови култури, могат да се спестят 55% от използваните досега площи. Ако се ползват соеви 
заместители или протеин от насекоми намалението е съответно 35% и 34%. С in vitro култивирано месо  
намалението би било около 29%.

Скритата цена на заместителите на месо
Подръжниците на "новото месо" като "етична" алтернатива не предлагат да се спре консумацията на месо 
нито тя да стане по-устойчива чрез намаляване на потреблението и отговорно пазаруване - подход 
предлаган от Slow Food, Greenpeace и други организации.
Елиминирането на селскостопанските животни би довело до значителна промяна в растителността, тъй 
като хилядолетното им взаимодействие с хората е довело до създаване на полуестествени растителни 
съобщества (тревни и храстови), които са важна част от ландшафта и предоставят не само продоволствени, но 
и културни услуги на хората. 
Отделно отговорното животновъдство е поминък на много малки стопани, които поддържат местни 
породи и/или произвеждат храни, носители на традиционни знания и умения. Тези производители вече 
отдавна търпят вреди от индустриализацията и глобализацията на жовотновъдството, което унищожавайки 
природните ресурси, създаде лоши практики в осигуряването на здравеопазването и благосъстоянието на 
животните, а увеличаването на концентрацията на парникови газове още повече засили негативните нагласи 
към отглеждането на животни за месо и неговата консумация.
Отглеждането на животни чрез сезонна или целогодишна паша дава възможност да се използват 
територии, които няма как да се използват за земеделие (напр. високопланински пасища). Ако се 
управлява по отговорен начин, животновъдството може да допринася не само за производството на храни, 
но и за поддържането на екологичното равновесие в такива територии. 
Преживните животни (крави, овце, кози и др.), селектирани заради приспособеността им към паша на 
открито са адаптирани към променливи климатични условия, недостиг на вода, бедни фуражи, планински 
и сухи терени. Много от тези породи се използват не само за производство на мляко и месо, а също като 
впрегатни животни, за добив на вълна и други, което ги превръща в основен източник на доходи, особено 
в развиващите се страни.

Could consumption of insects, cultured meat or imitation meat reduce global agricultural land use? Alexander, P., Brown, C., Arneth, 
A., Dias, C., Finnigan, J., Moran, D. and Rounsevell, M. D. (2017) 
Global Food Security  Meat Alternatives: Life Cycle Assessment of Most Known Meat Substitutes, Smetana, Mathys, Knoch e Heinz 
(2015)
Impossible Food impact report (2019)
https://www.greenpeace.org/international/publication/15093/less-is-more/
Lab-grown meat isn’t as ‘clean’ as you might think, Alison Van Eenennaam, Genetic Literacy Project (2019)
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Дори в развитите страни продуктите и услугите, предоставяни от екосистемите чрез животновъдството са 
много повече от "обикновено мляко и месо". Често обаче тези ползи не влизат в сметките, когато се оценява 
значението на дребното животновъдство. Изоставянето на пасищата на места, които нямат значим принос за 
човека освен като такива, рядко се взема предвид. Обикновено се гледа общият брой животни и отделени 
емисии газове, но не се отчита, че за някои райони изчезването на животновъдството е равносилно на 
безработица и обезлюдяване.
Въпреки, че пашата доказано помага за натрупването на въглерод в почвата, много от поминъците, свързани 
с пашуването, са застрашени от изчезване. В наши дни само малка част от животните се отглеждат изцяло 
навън, на свободна паша. Докато при овцете и козите съотношението е по-добро, само 6% от млечните крави 
и 13% от тези за месо се отглеждат изцяло навън. Останалите не се извеждат или се извеждат само за 
разходка, като основно за изхранването им се ползват фуражи, често генномодифицирани, които се 
отглеждат интензивно на мястото на изсечени гори или на изтощени земи с влагане на пестициди и 
торове. Изчислено е, че млякото и месото от преживни животни доставят 13 от 27 грама животински 
протеини, изяждани средно на ден от един човек. Само 1г от тях идва от пашуващи животни, което е 
пренебрежимо малко в сравнение с индустриалното селско стопанство. 
По изчисления на INDACO2 (агенция за оценка на околната среда), направени за проекти за подкрепа на 
традиционни производства на Slow Food, екстензивното животновъдство може да спести около 80% от CO2 
емисиите в сравнение с подобни индустриални производства.

Продукт Спестени емисии в 
сравнение с индустриално 
производство

CO2 емисии 
(тона/година)

CO2 в почвата 
(тона/година)

Сирена произведени в планински 
стопанства/пасища -83% 126 1.161

Яйца от свободно отглеждани кокошки -35% 20 63
Мляко от животни, отглеждани 
целогодишно навън/хранени със сено и 
слама

-31% 48 239

Месо от екстензивно отглеждани 
животни -30% 180 748

В заключение, може да се каже, че основните екологични проблеми, с които се свързва животновъдството 
и неговата "неетичност", произтичат от индустриалните подходи на отглеждане на животни и добив на 
фуражи. Усилията трябва да се концентрират в ограничаване на натиска върху околната среда и 
намаляващите навъзстановяеми природни ресурси. Индустриалните производства на храна отдавна са 
загубили ролята си на "спасители от световния глад", и които са стимулирани на глобално ниво от средата на 
20-ти век насам. Важно е да се осъзнае, че намаляването на себестойността на произведените храни, които 
купуваме привидно евтино, има своята висока екологична и социална цена, която се плаща на много места 
и от различни обществени групи. В Европа най-често го усещаме чрез обезлюдяването на селските райони, 
липсата и/или високата цена на местното производство на качествени храни. Екологичните проблеми, 
свързани със замърсяване на водоизточници, натрупване на отпадъци, генериращи парникови газове по-
често засягат Южна Америка, Африка, Азия и Северна Америка.
От огромно значение е разпознаването на устойчивото животновъдство не само като начин за 
оползотворяване на нископродуктивни земеделски земи, но и като източник на висококачествени 
продукти, по-добри условия за живот на селскостопанските животни и устойчив поминък за местните 
общности. Традиционният характер на тези производства е наследство, което трябва да опазим заради 
неговата екологична, културна, социална и гастрономична значимост. 

FAO, 2017. FAOSTAT http://www.fao.org/faostat/en/
Henderson, B., Gerber, P.J., Hilinski, T.E., Falcucci, A., Ojima, D.S., Salvatore, M. and Conant, R.T. (2015). Greenhouse gas 
mitigation potential of the world’s grazing lands: Modeling soil carbon and nitrogen fluxes of mitigation practices. Agric. Ecosyst. 
Environ., 207, pp. 91-100. doi:10.1016/j.agee.2015.03.029
Grazed and confused? Tara Garnett, Cècile Godde et all. FCRN Food Climate Research Network, Oxford Martin Programme on the 
Future of Food, Environmental Change Institute, University of Oxford (2017)
INDACO2 e SLOW FOOD  “Buoni per il pianeta, buoni per la salute” (2018)
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Отговорно потребление
Наред с въпросите, свързани с климата, опазването на почвите и производството на фуражи вместо 
растителни храни за човека, производителите на месни заместители акцентират върху избягването на 
големия процент отпадъчни продукти, които генерира конвенционалното производство на месо. Според 
тях производството на изцяло in vitro култивирани месни продукти ще сведе до нула остатъците от кости, 
кожи и други, които в миналото са имали широко приложение, но днес са изцяло или поне частично ненужни. 
Ето няколко примера:
Вълната в миналото се е ползвала за прозводство на дрехи и текстил за бита, които днес са изместени от 
синтетични материи. Вълната са натрупва или изгаря без да се превърне в продукт с добавена стойност.
Около 50-60% от трупа на говедото, заклано за месо не се оползотворяват! Изхвърлят се както части, които се 
употребяват за храна в някои общества (напр. глави 
и вътрешности), така и такива, които могат да се утилизират като храни за домашни любимци, биогаз, 
медицински и дентални протези, добавки за други производства и пр. 
Етично ли е (не)яденото на месо?
"Етичния ореол" на култивираното месо и растителните/гъбните му заместители естествено привлича тези, 
които се стремят към отхвърляне на консумацията на животинско месо. Смята се, че култивираното месо 
може да предотврати смъртта на 7.5 милиарда животни в Европа и 9.1 милиарда в САЩ само за една година.
Самите производители на култивирано месо разчитат на съставки от тези животни за да накарат клетките, 
които отглеждат да растат и да се развиват (напр. телешкия фетален серум, който се добива от телешки 
ембриони). И ако това в бъдеще може да се предотврати, междувременно е важно да се замислим дали отказът 
от всякакви храни, добити от животни и/или вредящи на животните, ни спасява от моралната дилема или 
отвращението, което изпитват някои хора.
Реалистично погледнато не съществува (индустриална) храна, която да не застрашава биоразнобразието и 
околната среда, ако се подхожда безотговорно към нейното производство. Дори да се ориентираме към 
изцяло растителни храни, трябва да сме наясно, че тяхното производство не се случва без ползване на 
пестициди и торове. Излагането на пестициди при консумация само на растителни храни, които не са 
органични, е значително, а произведените с тяхна помощ продукти са за сметка на смърта на редица насекоми, 
земноводни и влечуги. Животните и растенията, които се унищожават за разчистване на нови земеделски 
площи и подържането на определено качество на продукцията също влизат в екологичната и морална цена на 
биологично/органично отгледаните растителни храни и продукти. За отглеждането на такива продукти за 
международните пазари често се налага местните общности да търсят нетрадиционни начини и 
селскостопански площи за препитание, какъвто е случая с производството на киноа в Южна Америка. 
Бракуването на голяма част от продукцията на органичните ферми заради външни недостатъци на плодовете 
и зеленчуците също е неособено популярен факт, който не е в полза на опазването на ресурсите и 
намаляването на парниковите емисии. Същото важи и за вносните органични продукти - световния 
производител и износител на конвенционална царевица (САЩ), внася почти изцяло органичната, която се 
предлага на пазара в страната. Отдалеченият транспорт на този тип продукти в известна степен обезмисля 
екоотговорната им функция.

Vegetarian Meat: Could Technology Save Animals and Satisfy Meat Eaters? P.D. Hopkins & A. Dacey, (2008)
Farm Animal Statistics: Slaughter Totals.  Humane Society of the United States (2015) and  Agricultural Production Animals, 
Eurostat (2016)
The use of fetal bovine serum: ethical or scientific problem? Gstraunthaler, G., Lindl, T. and van der Valk, J. (2013) A plea to reduce 
or replace fetal bovine serum in cell culture media’,  Jochems CE1, van der Valk JB, Stafleu FR, Baumans V. (2002)
What’s wrong with in vitro meat? Sherry F. Colb, Verdict (2013)
Baudry, J., Rebouillat, P., Allès, B., Cravedi, J. P., Touvier, M., Hercberg, S., ... & Kesse-Guyot, E. (2021). Estimated dietary exposure 
to pesticide residues based on organic and conventional data in omnivores, pesco-vegetarians, vegetarians and vegans. Food and 
Chemical Toxicology, 153, 112179.
Pires, S. M., Thomsen, S. T., Nauta, M., Poulsen, M., & Jakobsen, L. S. (2020). Food Safety Implications of Transitions Toward 
Sustainable Healthy Diets. Food and Nutrition Bulletin, 41(2_suppl), 104S-124S.
Angeli, V., Miguel Silva, P., Crispim Massuela, D., Khan, M. W., Hamar, A., Khajehei, F., ... & Piatti, C. (2020). Quinoa 
(Chenopodium quinoa Willd.): An overview of the potentials of the “Golden Grain” and socio-economic and environmental aspects 
of its cultivation and marketization. Foods, 9(2), 216.
https://www.nationalgeographic.com/environment/article/organic-farming-crops-consumers
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Здравни въпроси
Култивираното месо рядко се свързва с биологични рискове, като заразяване или пренасяне на болести, тъй 
като се произвежда в стерилна лабораторна среда. При неговото получаване не се използват и антибиотиците, 
чията свръхупотреба в животновъдството е причина за все по-често срещаната антибиотична резистентност.
Ако разглеждаме само растителните "меса", няма как да отречем, че принципно предлагат по-здравословна 
алтернатива - намалено съдържание на холестерол, наситени мастни киселини и общи калории в сравнение с 
месото и увеличено съдържание на микроелементи. Чрез тях могат да се приемат и полезни хранителни и 
здравословни съединения. Въпреки това много от предлаганите растителни заместители съдържат доста 
нехранителни добавки.
Влагането на съставки от генетично модифицирани организми също носи рискове, тъй като за много от тях 
няма достатъчно проучвания дали представляват риск за човешкия организъм. Докато това стане известно е 
важно потребителите да са информирани за наличието на такива съставки в храните за да могат да направят 
своя избор с ясното съзнание за ползите и евентуалните рискове. Скриването на такава информация от 
производителите под формата на търговска тайна пречи на обективната оценка от страна на учени и 
организации, ангажирани с темата.
Получаването на токсични съединения и/или алергени е сред основните предизвикателства пред получаването 
на продукти от генетично модифицирани и редактирани организми. Този тип изследвания и предоставяне на 
данно не са задължителни във всички държави, като при бързия темп на развитие на тези технологии става 
все по-трудно на отговорните институции да проследяват и контролират такива производства. В случая на 
вече споменатия легхемоглобин от генно-модифицирани дрожди се оказва, че при производството му се 
синтезират 46 протеина, които не са първоначално предвидени, а част от тях са и непознати. Липсата на 
индентификация и изследвания на рисковете от тях е съществен пропуск на производителя, който е длъжен 
да предостави такива данни на властите. 
Всичко това звучи стряскащо, но размисли от сорта на "Аз това няма да го ям" или "Спирам да ям  
изобщо!" реално не са решение на проблема и дори са в основата на други. Важно е да знаем, че умерената 
и отговорна консумация е важна не само за природата, но и за самите нас. Отказът от храна няма да спаси 
нищо и никого, а може да причини влошаване на собственото здраве. Трябва да сме на ясно, че колкото 
повече се отказваме от различни храни, толкова по-лесно можем да попаднем в капана на 
нездравословното хранене и в последствие на заболявания, произтичащи от него! Ето защо нека да видим 
какви възможности имаме да се информираме и да определяме това, което ядем!

A recent report by the Interagency Coordination Group on Antimicrobial Resistance (IACG) to the United Nations states that 
antibiotic resistance could cause 10 million deaths per year by 2050 and catastrophic economic damage such as that caused by the 
global financial crisis of 2008-2009. The consequences could reduce up to 24 million people in extreme poverty (No time to wait: 
securing the future from drug-resistant infections. Report to the Secretary-General of the United Nations, 2019).
Meat analogues: Health promising sustainable meat substitutes. Kumar, P., Chatli, M. K., Mehta, N., Singh, P., Malav, O. P. and 
Verma, A. K. (2017) in Critical Reviews in Food Science and Nutrition; Bohrer, B. M. (2017), ‘Review: Nutrient density and 
nutritional value of meat products and non-meat foods high in protein’, Trends in Food Science & Technology (2017)
Kumar, et al. (2017), ‘Meat analogues: Health promising sustainable meat substitutes’; Bohrer, B. M. (2017), ‘Review: Nutrient 
density and nutritional value of meat products and non-meat foods high in protein’, Trends in Food Science & Technology, 65: pp. 
103–12, doi:10.1016/j. tifs.2017.04.016 (accessed 30 May 2018)
The Protein Report: Meat Alternatives , Mintel (2015); ‘Alternative proteins gain popularity, but long- term viability of some 
questioned’, FoodNavigator- Crawford, E. (2015); Consumer acceptance and rejection of emerging agrifood technolo-gies and their 
applications, European Review of Agricultural Economics, Frewer, L. J. (2017); Should we stop meating like this? Reducing meat 
consumption through substitution’Apostolidis and McLeay (2016)
https://n4v5s9s7.stackpathcdn.com/sloweurope/wp-content/uploads/ING_position_paper_OGM-2.pdf
The to-do list for “clean” meat. Melody M.Bomgardner. C&EN Whitepapers (2018)
From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018)
The to-do list for “clean” meat. Melody M.Bomgardner. C&EN Whitepapers (2018)
Bringing cultured meat to market: Technical, socio-political, and regulatory challenges in cellular agriculture, Neil Stephens, Lucy Di 
Silvio, Illtud Dunsford, Marianne Ellis, Abigail Glencross, Alexandra Sexton (2018)
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Прозрачност и изчерпателност на етикетите
Храната е една от основните потребности на човека и затова наименованията на храните не са просто думи! 
Как ще наречем дадена храна и нейните съставки влияе на желанието ни да я опитаме и съответно доколко ще 
се доверим на рекламните послания. Името подсказва за сензорните качества, които можем да очакваме. 
Здравословността на една храна, логично, е сред най-важните и характеристики. Произходът, начинът и 
етичността на производство също са особено важни когато искаме да акцентираме на познатите вкусове и/или 
чуството за принадлежност. Кое ни звучи по-привлекателно?

Индустриален имитиращ продукт, произведен от генно-модифицирана соя
или 

Екокюфте

При заместителите на месо, както и при всички останали заместители, можем да срещнем много неясни 
описания, патентовани комплекси и миксове. В различните държави изискванията са различни и обикновено  
конвенционално произведените съставки се описват подробно, но това не важи винаги за високотехнологични 
съставки като култивирани клетки или изолирани вещества. Желанието да се "облече" продуктът в най-
атрактивните описания и определения води до изтъкване на "чистотата" на "етичния" продукт или пък обратното 
разграничаване от "мръсното" и "изкуственото". В България към момента (2021) млечните продуктите, които са 
произведени изцяло от или с допълнително съдържание на растителни заместители се наричат "имитиращи". Те 
трябва да се произвеждат и предлагат отделно за да не се заблуждават клиентите. Нещата не стоят така при 
месните продукти. В Европейския съюз (ЕС) месо може да се нарича само такова добито от заклани животни, 
но това не важи за наименования на преработи продукти като пържола, колбас, наденица, кюфте и пр. През 
2020 год. ЕС реши, че няма да забрани такива названия да се ползват за храни с растителни заместители, за 
което настояваха представители на европейските индустриални производители и преработватели на месо. 
Във Франция, например, е забранено да се етикетират растителни храни с наименования, характерни за месните 
продукти. Всяка държава в ЕС трябва сама да прецени как да класифицира и управлява предлагането на такива 
храни, така че да едновременно да защити интересите на потребителите и да не спъва икономиката, чрез която се 
поддържа и развива обществото. Активната позиция на всеки от нас е определяща затова какво ще знаем за 
храната преди тя да попадне на масата ни. Същото важи и за отделните съставки. Много се говори за 
детайлното и четливо изписване на всички съставки, включително на т.нар. Е-та, с които се означават 
технологичните добавки в храните, разрешени в ЕС. Според законодателството на ЕС всички добавки трябва 
да са изписани на етикета за крайния потребител освен с името и си Е номера и. И докато никой не се чуди 
какво е карамел (Е150а), то на много от нас еритрозин/червено №3 (Е127) не говори почти нищо.  И двата 
оцветителя често се срещат в десерти, месни продукти и консерви. За втория обаче трябва да се знае, че поради 
химичното му подобие с един от хормоните на щитовидната жлеза, прекалената му консумация може да доведе 
до нейното свръхстимулиране и като последствие развитие и/или влошаване на метаболитни и ракови 
заболявания, както и забавяне на развитието (доказано на животински модели). 

Здравето ни зависи и от няколко минути повече в магазина, отделени да прочетем внимателно етикета!

Clean meat consumer survey: Public is hungry for clean meat! Bruce Friedrich (2018) Good Food Institute
https://www.nass.usda.gov/Publications/AgCensus/2017/Full_Report/Volume_1,_Chapter_1_US/usv1.pdf
U.S. Cattlemen’s Association (2018), ‘Petition for the imposition of beef and meat labelling requirements: to exclude products not derived directly from animals raised 
and slaughtered from the definition of “beef” and “meat”’
Fernqvist, F., & Ekelund, L. (2014). Credence and the effect on consumer liking of food–A review. Food Quality and Preference, 32, 340-353.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20201223
Jennings AS, Schwartz SL, Balter NJ, Gardner D, Witorsch RJ (1990). "Effects of oral erythrosine (2',4',5',7'-tetraiodofluorescein) on the pituitary-thyroid axis in rats". 
Toxicology and Applied Pharmacology. 103 (3): 549–56
Ovalioglu, A. O., Ovalioglu, T. C., Arslan, S., Canaz, G., Aydin, A. E., Sar, M., & Emel, E. (2020). Effects of Erythrosine on Neural Tube Development in Early Chicken 
Embryos. World neurosurgery, 134, e822-e825.
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Ако разчитаме, че здравето ни до голяма степен е защитено от различни закони и други регулации, то 
изборите ни като потребители трябва да показват на предприемачите кои са нашите ценности. 
Slow Food от години отстоява позицията, че ние като потребителите трябва да сме максимално защитени 
от ясната и пълна информация за състава на храните, предоставяна от етикетите, а наименованията на 
продуктите не създават подвеждаща представа за тях.
Обикновените, засищащи съставки нямат нужда от голям етикет и предупредителни надписи. Колкото 
една храна е прекалено обработена, толкова тя се нуждае от повече подобрители (добавки) за да бъде по-
привлекателна за консуматора. Прекалената обработка се налага заради желанието на производителите да 
доставят продукцията си по-далече и тя да е годна за консумация повече време. Това няма нищо общо с 
качеството, което се изразява в хранителна стойност и ползи за организма. 

Нека поиграем! Кое е по-умното?
1. Да речем, че нямаш пари, а си гладен! Кое ще избереш: 1) Всеки ден да ядеш евтин колбас, който съдържа
повече вода и претопена кожа, отколкото месо; 2) Да ядеш хубаво месо един или два пъти в седмицата?
2. Ако трябва да приготвиш кайма (за бургери или друго), кое е по-екологично: половин килограм,
произведена от отговорен производител в България и съдържаща допълнително само сол и пипер или 250 
грама бургер от растителен заместител на месо с над 15 съставки, доставен от над 10 хиляди километра? 
(Жокер: Цената е почти еднаква!)
3. Ако пък вече ти е писнало от това месо, което дори чак толкова не го харесваш, можем да говорим и за
круши! 
Януари е и страшно ти се ядат круши! Имаш 4 избора: 1) да си купиш круши пропътували целия път от Южна 
Америка, обработени преди и след брането с повече от 10 препарата, които ги предпазват от болести, 
вредители и повреждане на кожичката; 2) да си купиш консервирани или сушени български круши; 3) да се 
обадиш на баба си с надеждата, че миналата година ти е приготвила компот с круши от нейната градина; 4) да 
чакаме заедно лятото! :) 
Ако намериш съмишленици, разделете се на отбори и се опийте да убедите останалите с аргументи във Ваша 
полза.
Колкото по-рано се научим да оценяваме неподправените вкусове и аромати, толкова по-голяма е 
вероятността да запазим способността си да различаваме и оценяваме непредубедено поднесената ни 
храна. Колкото повече знем за нея, толкова по-лесно ще решим от кое е по-важно да избягаме - неудобните 
истини за храната или вредните си навици!

Научи повече или ни сподели какво мислиш!
На нашия сайт:  http://www.slowfood-bg.com/ или на https://www.slowfood.com/
Facebook: https://www.facebook.com/ClimateFoodBG или https://www.facebook.com/SlowFoodBulgaria

Още за четене!  
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2019/quick-service-burger-buyers-mix-it-up-between-

plant-based-and-beef/

Meat Analogues. Considerations for the EU, Antony Froggatt and Laura Wellesley (2019) Chatham House The Royal Institute of 

International Affairs

Grazed and confused? Tara Garnett, Cècile Godde et all. FCRN Food Climate Research Network, Oxford Martin Programme on the 

Future of Food, Environmental Change Institute, University of Oxford (2017)

World Agriculture towards 2030/2050, The 2012 Revision, ESA Working Paper No. 12-03, FAO (2019)

Meat Atlas, Facts and Figures about the animals we eat, Heinrich Böll Foundation and Friends of the Earth Europe (2014)

From lab to fork. Critical questions on laboratory-created animal product alternatives. Friends of the Earth (2018)

Our Meatless Future: How The $1.8T Global Meat Market Gets Disrupted. CBInsights (2019)



Представените анализи и мнения са отговорност на авторите. 
Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Slow Food в България и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.
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