
हे क न पहा 
घरचे संडास कोकाकोला 
िकंवा पे सीने साफ 

होतेय की नाही ते पहा! 

आजार नको, आरोग्य हव,े सवाना पौि क अ न हव!े 
कोक-पे सी, मॅगी, मॅक्डॉन ड्स, के.एफ.सी. भारत छोडो! 
िमत्रांनो, आप या सग यानंाच चटकदार पदाथर् खायला आवडतात. हणनू आपण मगॅी, िप झा, बगर्र 

कुरकुरे, फ्रच फ्राईज असे पदाथर् खातो. यासोबतच कोक-पे सी सारखी शीतपेय ंही नेहमीच पीत असतो. पण या 
पदाथाम ये नेमकं काय असतं? ते आप याला कोणीच सागंत नाही. चला तर, आज आपण ते जाणनू घऊेया. 
२ िमिनट्स मॅगी “टे ट भी, हे थ भी” 

“दो िमिनट म खिुशयाँ” अस े हणत अिमताभ ब चन आप याला मगॅी खायला सागंतो. पण या मॅगीत 
काय दडलंय ह ेमात्र तो सांगत नाही. मात्र, काही िदवसांपवूीर् मॅगीम य ेघातक पदाथर् आढळ या या बात या 
आपण टी. ही.वर पाहत होतो. यामधनू आप याला असं लक्षात आलं की मगॅी अिधक चवदार कर यासाठी 
याम ये मोनो सोिडयम ग्लटुामेट (MSG) हणजचे अिजनोमोटो नावाचा घातक पदाथर् टाकला जातो. या घातक 
पदाथार्मळुे लठ्ठपणा, डो यांवर पिरणाम, डोकेदखुी, थकवा, अशक्तपणा यासंारख े पिरणाम होतात. तसेच 
हाडामंधील कॅि शयमच ेप्रमाण कमी होऊन ती िठसळू होतात. िशवाय शिररातील पा याच ेप्रमाण कमी होते. 
इतकंच नाही तर, नकु याच कर यात आले या चाच यांम ये मगॅीत िशसे (lead) सद्धा आढळले आह.े िशसे या 
धातमूळुे मदवूर पिरणाम होतो आिण कॅ सरही होऊ शकतो. 
ये िदल माँगे मोअर 

“आज कुछ तफूानी करते ह” असं सांगणारा सलमान 
खान जे हा थ सअप त डाला लावतो ते हा आपण 
या यावर िफदा होतो. पण कोक-पे सी सारख्या 
शीतपेयांम ये असं काय आह,े ह ेआप याला मािहत आह े
का? नाही ना? खरं तर भारतात या सवर् खा यािप या या 
व तूंवर यातील घटक पदाथाची यादी िलिहण ं बंधनकारक 
आह,े अस ं आप या दशेाचा कायदा हणतो. पण कोक-
पे सी या बाट यांवर यातले घटक िलिहलेले पािहलेत का कधी? नाही ना? हणजेच दाल म कुछ काला ह!ै यात 
असतं फॉ फिरक अ ॅिसड आिण इतर अनेक अ ॅिसड्स जे हािपर्क सारख्या पदाथाम ये असतात. यामळुे हाडे िठसळू 
होतात आिण पोटाच ेिविवध िवकार जडतात. तसेच याम ये कॅफेन नावाच ंअमली पदाथर् असतं, यामळुे एकदा 
याय यावर ते पु हा पु हा यावंसं वाटतं. यािशवाय या शीतपेयांचा लवकर बफर्  होऊ नये हणनू यामं ये 

‘इिथलीन ग्लायकॉल’ घालतात, यामळुे कॅ सर हो याचा धोका असतो. तसंच रंग ये यासाठी वापर या जाणार् या 
कॅरॅमल कलरमळुेही कॅ सर होऊ शकतो. यासवर् रसायनांचा कडवटपणा 
घालव यासाठी प्र येक बाटलीत ९-१० चमच े कृित्रम साखर (कॉनर् फ्रक्टोज िसरप) 
घालतात. हणजेच मधमुहे, लठ्ठपणा यानंा िनमंत्रण आिण दात खराब. एवढंच नाही 
तर भारतात िवक या जाणार् या अनेक शीतपेयां या नमु यांम ये िकटकनाशकेही 

ह ेपत्रक अलका जोशी यांनी बधुवार, िद. २७ जानेवारी २०१६ रोजी पणुे येथे प्रकािशत केले. 

मॅक्डॉन ड्स चे फ्रच 
फ्राईज कधीच खराब 
का होत नाहीत? 

आढळली आहते. अशी घाणरेडी पेये बनव यासाठी प्र यके कारखाना दररोज ६-१० लाख िलटर पाणी उपसत 
आह े यामळुे िविहरी कोरड्या पडत आहते आिण शतेी उजाड होत आह.े तरीही या कंप यांवर बंदी यते नाही. 
मॅक्डॉन ड्स – के.एफ.सी.      i’m lovin’ it 

आप यापैकी बर्याच जणांची मॅक्डॉन ड्स, KFC म ये 
जा याची इ छा असते. ितथे असलेलं बगर्र, िप झा, फ्रच फ्राईज, िचकन 
पाहून त डाला पाणी सटुते. परंत ुया पदाथाम ये ३० पेक्षा जा त प्रितबंिधत 
रसायने असतात. याम ये ट्रा सफॅट (हािनकारक चरबी) च ेप्रमाण खपू जा त 
अस याने रक्तवािह यांची रक्त वाहून ने याची क्षमता कमी होते. यामळुे 
दयाच ेआिण मदचू ेआजार हो याची शक्यता असते. या पदाथाम ये दखेील 

मॅगीम ये वापरला जाणारा MSG असतो. तसेच बर्याच पदाथाम ये साखरेच ेप्रमाणही 
जा त असते. ह ेपदाथर् जा त काळ िटकावे हणनू याम ये TBHQ (Tertiary Butyl 
Hydro Quinone) चा वापर केला जातो, यामळुे कॅ सर हो याचा धोका असतो. 

तरी हे पदाथर् आपण का खातो? 

कारण आपले आवडते िहरो-िहरोई स, िक्रकेटसर् जािहरातींमधनू आप याला ह े
खायला सांगतात. आता आप याला प्र  पडला असेल की अशा घातक पदाथा या 
जािहराती ह ेलोक का करतात? उ र अगदी सोपं आह.े या मोठमोठ्या कंप या वतःची 
उ पादनं िवक याकरता कोट्यवधी पये दऊेन या कलाकारांचा वापर करतात. आिण आपण यावर आधंळेपणाने 
िव ास ठेवतो. परंत ु ा पदाथाची भयानकता लक्षात आ यामळुे जगभरात अनेक िठकाणी यािवरोधी पावले 
उचल यात यते आहते. २००५ म ये फ्रा स मधील शाळांम ये शीतपेयां या िवक्रीवर बंदी घाल यात आली. 
तसेच आयलड, वीडन, नॉवेर् म ये या अ न पदाथा या टी हीवरील जािहरातींवर बंदी घातली आह.े 

आपण काय खायच,ं काय यायच,ं काय घालायच ंह ेसगळं आज जािहरातींद्वारे मोठमोठ्या कंप याच 
ठरवतात. या मानिसक गलुामिगरीला आज झटकून टाक याची वेळ आली आह.े आप या पयार्वरणाचा िवनाश 
करणार्या आिण आप या दशेातील लोकांच ेआरोग्य धोक्यात घालणार्या या कंप यांवर बिह कार टाकूया आिण 
आप या शाळा-महािवद्यालयांतनू यानंा ह पार कर या या मोिहमेत सहभागी होऊया. 

िमत्रहो, जर तु हाला आम याब ल जाणनू घ्यायच ंअसेल आिण आम या उपक्रमांम ये भाग घ्यायचा 
असेल तर आ हाला खालील प यावर संपकर्  क  शकता. 

लोकायत 
संपकर्  प ा: लोकायत, १२९ बी/२, िसिंडकेट बँकेसमोर, लॉ कॉलेज रोड, नळ टॉपजवळ, एरंडवणे, पणुे – ४ 
(या प यावर दर रिववारी सं या. ५ ते ७:३० या वळेते लोकायतची बैठक होते. बैठकीत आपलं वागत आह.े) 

 अलका – 9067003838     ऋिषकेश – 9423507864      www.lokayat.org.in      lokayat.india@gmail.com 

 lokayat.india     lokayat.india      @lokayat      lokayatpune      abhivyakti.pune     KafilaOfficial 


