
INSECTES QUE ES
PODEN MENJAR 

Es creu que al món hi ha entre 1000 i 2000 espècies d'insectes que es
poden menjar: papallones, formigues, abelles, grills, saltamartins, cucs...
Aporten a la dieta: proteïna, fibra, greix no saturat i vitamines.
Per això, i per la seva gran abundància, es considera el menjar del futur.
Una granja d’artròpodes necessita molta menys despesa energètica i
d’aigua, amb menys costos de producció que altres fonts de proteïna
animal, com ara pollastres, porcs o vaques.
Als europeus, en general, menjar insectes ens sembla estrany i,
segurament per ignorància, ens sembla un costum de llocs del món on no
hi ha gaire menjar o es passa gana, perquè a Europa no és necessari
menjar insectes per sobreviure perquè tenim altres alternatives per
alimentar-nos i no ens fan falta els insectes com a proteïna. Però en
països més pobres es mengen els insectes ja que d'aquesta manera
obtenen les proteïnes que els manquen; no tenen altre remei.
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A la Unió Europea hi ha 4 insectes que es poden comercialitzar per al
consum humà.
El 2021 es va aprovar el consum del cuc de la farina i de la llagosta
migratòria, en el 2022 el grill domèstic i aquest any les larves de
l'escarabat piloter.

Es poden vendre congelats, en pasta, dessecats i en pols; tot i que caldrà
etiquetar els aliments que en continguin, perquè pot provocar al·lèrgies a
les persones que no poden menjar crustacis ni marisc.

REVISTA ELI MEDI

Número 144



LARVES D'ESCARABAT
PILOTER

LARVES DE L'ESCARABAT
DE LA FARINA

DESSECADES
CONGELADES
EN POLS

LLAGOSTA

DESSECAT
CONGELAT
EN POLS
PARCIALMENT DESGREIXAT

CONGELADES
EN PASTES
DESECADA
EN POLVO

DESSECADA 
VIVA

DESSECADA
CONGELADA
EN POLS

GRILL

ABELLA DE LA MEL

Altres insectes que es poden menjar
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