
,,Фалшивата химия около нас’’ 

Есе 

 В наши дни химията е неизменна част от ежедневието ни и би било доста трудно да 

намерим аспект от живота, който да не е засегнат от нея. Тя не само осигурява безопасна 

питейна вода, произвежда енергия, храна, дрехи, намира приложение в икономиката, 

подпомага за предотвратяване на бъдещи проблеми, но и непрекъснатите изследвания водят 

до задълбочаване и появата на нови открития.  

 В същото време химията допринася нещата да изглеждат по-приемливи, отколкото трябва 

да бъдат и да се възприемат.  

 За никой не е тайна, че всички храни се състоят от химикали, които се добавят или по време 

на производство, или по време на обработка. Пример за такива вещества са някои добавки, 

метали и пестициди, чиито прием е неблагоприятен и вредата от консумирането им се 

проявява след дълъг период от време. Благодарение на храните, съдържащи подобни 

вещества могат да се развият заболявания, инфекции или дори смърт.  

 Отиваш да напазаруваш в магазина, защото хладилника вкъщи е празен и забелязваш, че 

пилешкото месо е намалено. Взимаш го в ръце, оглеждаш го и разсъждаваш как е възможно 

едно пиле да има такива големи размери и ако количеството му е толкова голямо, то как е 

възможно цената му да е толкова ниска. Решаваш да отидеш на витрината с прясно месо и 

да разгледаш, но след като осъзнаваш, че не можеш да си позволиш да се охарчиш, се 

връщаш при намаленото пилешко и си казваш: ,, Какво пък толкова?! Може да се окаже 

много вкусно и качествено!‘’. - и в крайна сметка го купуваш. ,, Голямо като количество и 

за сметка на това и евтино!’’.  

 Е, да, ама не. Приемаме за даденост, че храната и напитките, които купуваме, са безвредни 

и качествени. Едва когато нещо се обърка и се появят отрицателни заглавия, осъзнаваме, че 

нашето доверие и преценка могат да бъдат погрешни.  

Продуктът може да бъде подправен да съдържа недекларирани или погрешно 

идентифицирани съставки или да се разрежда. Може да бъде замърсен злонамерено или 

случайно. Друг вариант е да е бил етикетиран повторно с нов срок на годност, за да скрие 

приключилият такъв. Или може да е просто фалшив. Всеки от изброените сценарии е 

възможен.  През 2008 година има скандал в Китай, когато богатото на азот ароматично 

съединение меламин, е добавен към мляко на прах, за да се увеличи съдържанието му на 

азот и следователно привидното му ниво на протеин - шест бебета умират, а над 50 000 

човека биват хоспитализирани. 



 Проучвания показват, че приемът на ултрапреработени храни през последните десетилетия 

се е увеличил драстично в световен мащаб и 25-60% представлява дневния им енергиен 

прием на човек в голяма част от света. 

 Тогава как можем да сме сигурни, че някой ден, поради консумацията на дадена напитка 

или храна няма да умрем или да получим някое заболяване? За жалост не можем да 

предвидим подобно нещо и се доверяваме на сляпо, без да подозираме, че рискуваме живота 

си.  

 Химията не е само благодат, но и проклятие, ако се използва с такова предназначение. С 

времето тя допринася повече за негативи, отколкото позитиви. Както за външният вид на 

един продукт, така химията допринася и за по-малкото изразходване на парични средства, 

така че производството му да излиза по-изгодно и в по-големи количества. Затова трябва да 

се грижим за здравето си, да внимаваме какви храни и напитки консумираме и да се 

интересуваме от тяхното съдържание.  
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