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А ЯНЫ ЯДО МЫЯ?
Без умоў на, ядо мы мі на-

зы ва юць толь кі тры ві ды 

гры боў: бе лы грыб (ён жа 

ба ра вік), грузд са праўд ны і 

ры жык звы чай ны. Не ка то-

рыя спе цы я ліс ты да да юць у 

гэ ты спіс яшчэ і лі січ кі. Толь-

кі гэ тыя гры бы па ды хо дзяць 

для га та ван ня страў без па-

пя рэд няй апра цоў кі. Ас тат нія 

ляс ныя гры бы, якія мы лі чым 

ядо мы мі, на са май спра-

ве ад но сяц ца да ка тэ го рыі 

«ўмоў на ядо мыя», і га та ваць 

з іх бяс печ на толь кі пас ля ад-

мач ван ня або ад вар ван ня.

— З улі кам змя нен ня эка-

ла гіч най сі ту а цыі я рэ ка мен-

да ва ла б пе рад сма жан нем 

або ін шым ві дам пры га та-

ван ня ва рыць лю быя гры бы, 

у тым лі ку і бе лыя, мі ні мум 

у дзвюх во дах, якія пас ля 

за кі пан ня трэ ба злі ваць. По-

тым, у трэ цяй ва дзе — ва-

рыць яшчэ хві лін со рак, каб 

як ма га больш па тэн цы яль-

на шкод ных рэ чы ваў пе рай-

шло з гры боў у ва ду, — рас-

казвае на мес нік ды рэк та ра 

РУП «На ву ко ва-прак тыч ны 

цэнтр На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі па 

хар ча ван ні» Але на МАР-

ГУ НО ВА. — Спра ва ў тым, 

што гры бы ў па раў на нні з 

лю бы мі ін шы мі да ра мі пры-

ро ды ў боль шай сту пе ні на-

за па шва юць так сі ны. Та му я 

рэ ка мен дую збі раць гры бы 

да лё ка ад трас, у най больш 

чыс тых эка ла гіч ных зо нах, 

у ідэа ле — у за па вед ных 

мяс ці нах, та кіх, на прык лад, 

як Бе ла веж ская пу шча. Там 

умоў на яны бу дуць чыс тыя. 

Тыя гры бы, што рас туць па-

аба пал аў та ма біль ных да рог, 

не да лё ка ад буй ных га ра доў 

і вя лі кіх гас па да рак, утрым лі-

ва юць цяж кія ме та лы. Пры-

чы ны — вы хлап ныя га зы, 

рэшт кі срод каў аба ро ны на 

па лях, апад кі.

Зрэш ты, ды е то ла гі ка жуць 

аб гры бах час цей доб ра, чым 

дрэн на. Так, ляс ныя гры-

бы — уні каль ны на ту раль-

ны пра дукт, які пад трым лі-

вае іму ні тэт, а па не ка то рых 

да дзе ных, на ват па вы шае 

су пра ціў ляль насць ар га ніз-

ма цук ро ва му дыя бе ту і ан-

ка ла гіч ным за хвор ван ням. 

А яшчэ — ума цоў вае сар-

дэч на-са су дзіс тую сіс тэ му: 

у ляс ных гры бах змя шча ец-

ца ле цы цін, які пе ра шка джае 

з'яў лен ню ха лес тэ ры на вых 

бля шак на сцен ках са су даў. 

«Чэм пі ё ны» па ўтры ман ні рэ-

чы ваў, што пе ра шка джа юць 

рос ту хва ро ба твор ных бак-

тэ рый, — ры жы кі і апень кі.

ЦЯЖ КАЯ ЕЖА
Цяж касць пе ра вар ван ня 

гры боў аб умоў ле на на яў нас-

цю ў іх хі ты ну (рэ чы ва, што 

на дае тры ва ласць пан цы рам 

ра ка па доб ных). І каб да брац-

ца да ка рыс ных рэ чы ваў, на-

шай стра ва валь най сіс тэ ме 

трэ ба спра віц ца з гэ тым хі ты-

нам, а ён не пе ра вар ва ец ца. 

Та му гры бы не вар та ўклю-

чаць у ра цы ён лю дзей, якія 

па ку ту юць за хвор ван ня мі 

страў ні ка ва-кі шач на га шляху 

(за вы клю чэн нем гаст ры ту з 

па ні жа най кіс лот нас цю), хва-

ро ба мі пе ча ні, дыя бе там, па-

жы лым лю дзям і дзе цям да 

14 га доў. Ну, а ўсім ін шым 

пры га та ван ні гры боў ура чы 

рэ ка мен ду юць рэ заць іх як 

ма га драб ней — так на груз-

ка на наш страў нік бу дзе зні-

жа на.

Коль кі вар та ес ці гры боў 

за адзін раз? Яны до сыць 

ка ла рый ныя. На прык лад, 

200 г сма жа ных чыр во на-

га ло ві каў раў на знач ныя 

па ка ла рый нас ці та ко му ж 

ка вал ку са ла, 100 г ба ра-

ві коў утрым лі ва юць столь-

кі ж ка ло рый, коль кі і 100 г 

ця ля ці ны. Най больш ка ла-

рый ныя груз ды, ры жы кі і 

ба ра ві кі — 40 ккал у 100 г. 

Мас ля ты, пад бя ро за ві кі і 

чыр во на га ло ві кі ўтрым лі ва-

юць 30 ккал у 100 г, лі січ кі, 

ма ха ві кі і сы ра еж кі, а так са-

ма шам піньёны — у ся рэд-

нім 15 ккал у 100 г, а са мыя 

ды е тыч ныя гры бы — сві-

нуш кі, крас нуш кі і ве шан-

кі — 10 ккал у 100 г.

ВАЖ НА

Ляс ныя гры бы, як вя-

до ма, дзе ляц ца на труб-

час тыя і плас ці ніс тыя. Каб 

іх ад роз ніць, трэ ба за зір-

нуць пад ка пя лю шык. Усе 

атрут ныя гры бы на шых 

ля соў на ле жаць да плас-

ці ніс тых. Плас ці ніс тыя 

гры бы, асаб лі ва сы ра еж-

кі, ста рай це ся зрэ заць з 

нож кай, каб пе ра ка нац ца, 

што на ёй ня ма плён ка ва-

га коль ца. Па мя тай це, што 

ся род плас ці ніс тых ядо-

мых гры боў та кое коль-

ца ма юць толь кі апень кі, 

шам пінь ё ны і грыб-па ра-

сон стра ка ты.

АД КУЛЬ 
БЯ РЭЦ ЦА 
АТРУ ЧЭН НЕ?

З атру чэн нем гры ба мі ме-

ды кам да во дзіц ца су ты кац-

ца што год. І га вор ка не толь-

кі пра «дзя цей ас фаль ту», 

якія вы ра шы лі па каш та ваць 

грыб но га су пчы ка і вы пад ко-

ва на бра лі блед ных па га нак. 

Спра ва ў тым, што і ядо мыя 

гры бы мо гуць рап там ака-

зац ца не ядо мы мі. На ват у 

са мых бяс печ ных гры бах у 

вель мі ма лень кіх до зах змя-

шча юц ца мыш' як і сі ніль ная 

кіс ла та. У моц ную спя ко ту 

су ад но сі ны атрут ных і ка-

рыс ных рэ чы ваў мя ня юц ца, 

і ядо мае рап там аказ ва ец ца 

не ядо мым. На ву лі цы го ра ча 

(або го ра ча бы ло ня даў на)? 

Ад праўляцца па гры бы не 

вар та.

Гры бы вель мі хут ка псу-

юц ца. Яны за ста юц ца ядо-

мы мі толь кі чатыры га дзі ны 

пас ля та го, як іх зрэ за лі. 

А пры гні ен ні гры ба вы лу-

ча юц ца рэ чы вы, па доб ныя 

па скла дзе на «труп ны яд». 

Та му пе ра браць, па чыс ціць, 

вы ма чыць і ад ва рыць гры-

бы трэ ба ад ра зу ж пас ля 

та го, як вы прый шлі з ле су. 

Да рэ чы, даў жэй за ўсё за-

хоў ва юць све жасць гры бы 

ў пле це ных ко шы ках — іх 

грыб ні кам вы ка рыс тоў-

ваць лепш, чым плас ты ка-

выя вёд ры і цэ ла фа на выя 

мяш кі.

* Пры вар цы трэ ба па мя-

таць: гры бы га то выя, ка лі 

не пла ва юць на па верх ні, 

а апус ці лі ся на дно каст рулі. 

Але лепш па ва рыць іх кры-

ху даў жэй.

* Кож ны від гры боў лепш 

ва рыць асоб на ад ін шых.

* Чар ві выя, вя лыя, пад-

гні лыя — вы кід вай це без 

шка да ван ня. Як і гры бы, 

якія вам не зна ё мыя або ў 

якіх вы су мня ва е це ся.

* І ні ў якім ра зе не спра-

буй це сы рыя гры бы пад час 

збо ру!

ВАЖ НА

У на ро дзе лі чыц ца, 

што ка лі за піць грыб-

ную стра ву ал ка го лем, 

то «спірт нейт ра лі зуе яд, 

ка лі ён ёсць у гры бах». 

Гэ та зман. Усё ад бы ва-

ец ца «з дак лад нас цю да 

на ад ва рот». Ал ка голь 

па ско рыць усмокт ван не 

так сі наў у кроў і зро біць 

атруч ван не больш цяж-

кім.

НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ 
«ЗА КАТ КІ»

За ка та ныя сло іч кі ма ры-

на ва ных гры боч каў на зі-

му — гэ та пры го жа, зруч на 

і — не бяс печ на!

— У хат ніх умо вах я не 

рэ ка мен да ва ла б кан сер-

ва ваць гры бы, — пе ра сце-

ра гае на чаль нік ад дзе ла 

кан сер ва ван ня РУП «На ву-

ко ва-прак тыч ны цэнтр На-

цыя наль най ака дэ міі на вук 

Бе ла ру сі па хар ча ван ні» 

Люд мі ла ПАЎ ЛОЎ СКАЯ. — 
Гры бы — вель мі не бяс печ ны 
з пунк ту гле джан ня мік ра бія-
ло гіі пра дукт. У іх здоль ныя 
раз ві вац ца хва ро ба твор ныя 

мік ра ар га ніз мы, атру чэн не 

пра дук та мі жыц ця дзей нас ці 

якіх мо жа пры вес ці да смя-

рот на га зы хо ду.

Гэ та, у пры ват нас-

ці, Clostrіdіum botulіnum, 

Clostrіdіum sporogenes — 

вель мі ўстой лі выя ў знеш нім 

ася род дзі мік ра ар га ніз мы, 

што па тэн цы яль на мо гуць 

быць у вя дзер цы з «ляс-

ны мі пры га жу на мі», якія 

вы пры нес лі да до му. І ка лі 

тэр міч ная апра цоў ка не да-

стат ко вая, каб зні шчыць 

гэ тыя бак тэ рыі (не толь кі 

ве ге та тыў ныя, але і спо ра-

выя фор мы), і вы за ка та лі 

гры бы ў бан ку, у ана э роб-

ных умо вах мік ра ар га ніз мы 

здоль ныя ак тыў на раз ві вац-

ца і вы лу чаць так сі ны, якія 

мо гуць вы клі каць най мац-

ней шае атруч ван не. У аэ-

роб ных умо вах гэ тыя мік ра-

ар га ніз мы ся бе не пра явяць, 

бо не бяс печ ныя для зда роўя 

не яны са мі, а так сін, што 

яны вы лу ча юць у пра цэ се 

жыц ця дзей нас ці. Па сма жы-

лі ядо мыя гры бы — ва ша му 

зда роўю ні што не па гра жае. 

А за ка та лі ў сло ік — і, па ла-

са ваў шы ся, па еха лі ў баль-

ні цу.

— Кан сер ва ва ныя гры бы 

па він ны быць толь кі пра-

мыс ло вай вы твор час ці! — 

ад зна чае спе цы я ліст. — На 

прад пры ем ствах пры кан-

сер ва ван ні пра дук цыя апра-

цоў ва ец ца ў аў та кла вах, 

пры вы со кіх тэм пе ра ту рах, 

доў гі час і пад ціс кам. Для 

кож на га аб' ёму сло і ка і для 

кож на га ві ду грыб ной пра-

дук цыі рэ жым стэ ры лі за цыі 

раз ліч ва ец ца ін ды ві ду аль на. 

І гэ та дае га ран тыю зні шчэн-

ня і ве ге та тыў ных, і спо ра-

вых фор маў не бяс печ най 

мік ра фло ры. Да дам, што 

за раз ёсць ве лі зар ны вы бар 

грыб ной пра дук цыі пра мыс-

ло вай вы твор час ці на па лі-

цах ма га зі наў.

— Ну, а ка лі ўсё ж та-

кі хо чац ца за ха ваць свой 

грыб ны «ўлоў» на зі му, 

што вы па ра і це?

— Мож на за са ліць гры бы 

ў боч цы, з до сту пам па вет-

ра. Мож на су шыць гры бы: 

зі мой да стат ко ва бу дзе іх 

прос та ад ва рыць — і га-

та ваць з іх лю быя стра вы. 

Яшчэ адзін ва ры янт — за ма-

ро зіць гры бы на зі му. Пе рад 

за ма роз кай блан шы ра ваць 

у кі пе ні, аб су шыць на руч ні-

ку і ад пра віць у ма ра зіл ку. 

Хо чац ца ма ры на ва ных гры-

боч каў? За ма ры нуй це і па-

стаў це ў ха ла дзіль нік, не за-

чы ня ю чы гер ме тыч на бан ку. 

Та кія гры бы трэ ба з'ес ці на 

пра ця гу тыд ня. Ма ры на-

ваць гры бы вар та кож ны 

раз на но ва: да стаць зі мой 

з ма ра зіл кі за ма ро жа ныя 

гры бы, за ліць ма ры на дам, 

па кі нуць на су ткі — і атрым-

лі ваць аса ло ду.

ВАЖ НА

Ні ў якім вы пад ку 

не куп ляй це грыб ныя 

(і ін шыя) за кат кі, якія 

пра да юць ба бу лі на рын-

ках і ў мес цах сты хій нага 

ганд лю. Гэ та са праў ды 

не бяс печ на для зда роўя: 

не вя до ма, на коль кі ядо-

мыя гры бы ў гэ тых слоі-

ках і ў якіх умо вах яны 

бы лі пры га та ва ныя.

АБ ЧЫМ 
ГА ВО РАЦЬ 
МЕ ДЫ КІ

— Атру чэн не гры ба мі лі-

чыц ца ад ным з най больш 

не бяс печ ных хар чо вых 

атруч ван няў, — ад зна-

чае ўрач агуль най прак-

тыкі 27-й га рад ской па-

лі клі ні кі г. Мін ска Мі ха іл 

ШАВЕРДА. — Час та лю дзі 

не мо гуць ад роз ніць ядо-

мыя гры бы ад атрут ных, 

ўжы ван не якіх у ежу мо жа 

пры вес ці на ват да смя рот-

на га зы хо ду. Так січ насць 

гры боў за ле жыць не толь кі 

ад іх ты пу. На ват ядо мыя 

гры бы, якія вы рас лі ў эка-

ла гіч на за бру джа ным ра ё-

не, мо гуць стаць пры чы най 

атруч ван ня.

Пер шыя пры кме ты атруч-

ван ня гры ба мі звы чай на 

ўзні ка юць праз не каль кі 

га дзін з мо ман ту іх ужы ван-

ня ў ежу, ка жа спе цы я ліст. 

Пра цяг ласць бес сімп том-

на га пе ры я ду за ле жыць ад 

вы гля ду атрут ных гры боў, 

іх коль кас ці, ма сы це ла ча-

ла ве ка, уз рос ту, ужы ван ня 

ал ка го лю і г. д.

Аб атруч ван ні гры ба мі 

свед чаць на ступ ныя прык-

ме ты (ад на або ад ра зу не-

каль кі):

 млос насць, ва ні ты;

 дыя рэя;

 бо лі ў жы ва це;

  га ла ва кру жэн не, га-

лаў ны боль;

 сла басць;

 сма га.

— У не ка то рых вы пад ках 

з'яў ля ец ца абіль ная па тлі-

васць, у ін шых — уз мац ня ец-

ца слі на ад лу чэн не, — кажа 

су раз моў ца. — Ка лі гры бы 

ўтрым лі ва лі атру ту, якая 

па ра жае цэнт раль ную нер-

во вую сіс тэ му, маг чы мыя 

га лю цы на цыі, трыз нен не, 

уз бу джэн не, ажыў лен не або 

мля васць, за тар мо жа насць, 

стра та пры том нас ці. Мо гуць 

быць па ру шэн ні з бо ку сар-

дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы і 

ор га наў ды хан ня: па дзен не 

ар тэ рыя льна га ціс ку, адыш-

ка, аб ця жа ра нае ды хан не, 

та хі кар дыя або бра ды кар-

дыя. Сімп то мы атруч ван ня 

гры ба мі ў дзя цей пра яў ля-

юц ца мац ней: дзі ця чы ар га-

нізм больш ад чу валь ны да 

ўздзе ян ня так сі наў.

Пры лю бым атруч ван ні 

гры ба мі зай мац ца са ма-

ля чэн нем не да пу шчаль на, 

пад крэс лі вае спе цы я ліст. 

Пры з'яў лен ні на ват не вя-

лі ка га не да ма ган ня пас ля 

ўжы ван ня ў ежу гры боў тэр-

мі но ва вы клі кай це хут кую 

да па мо гу або да стаў це па-

цяр пе ла га ў баль ні цу сва і мі 

сі ла мі.

Па куль «хут кая» едзе:

* пра вя дзі це пра мы ван-

не страў ні ка: дай це ба га тае 

піт во (не менш 1,5—2 літ раў 

кі пя чо най ва ды па ка ё вай 

тэм пе ра ту ры вы піць дроб-

ны мі глыт ка мі) і вы кліч це 

ва ні ты, на ціс ка ю чы дву ма 

паль ца мі або глад кім прад-

ме там на ко рань язы ка;

* дай це вы піць ак ты ва ва-

ны ву галь (з раз лі ку 1 таб-

лет ка на 10 кг ва гі);

* ад ра зу пас ля ачы шчэн-

ня страў ні ка па кла дзі це па-

цяр пе ла га ў ло жак. Калі 

яго зна біць — на крый це 

коў драй, па спра буй це су па-

ко іць. Хво ра му не аб ход на 

ба га тае піт во (ва да).

ВАЖ НА

Пры атру чэн ні гры-

ба мі ка тэ га рыч на нель-

га пры маць прэ па ра ты, 

якія спы ня юць дыя рэю. 

Ра зам з вад кім сту лам 

вы хо дзяць і так січ ныя рэ-

чы вы. Ка лі яго спы ніць, 

гэ тыя рэ чы вы за ста юц ца 

ў ар га ніз ме і праз сцен ку 

кі шэч ні ка пра цяг ва юць 

усмокт вац ца ў кроў.

— На ступ ствы атру чэн-

ня гры ба мі, асаб лі ва ка лі 

хво ры свое ча со ва не звяр-

нуў ся да ме ды каў, мо гуць 

быць вель мі сур' ёз ны мі, — 

ка жа тэ ра пеўт. — Так, смя-

рот насць пры атру чэн ні 

блед най па ган кай на сту-

пае ў 50—90 % вы пад каў. 

За поз не ная ме ды цын ская 

да па мо га пры атруч ван-

ні му ха мо рам ста но віц ца 

пры чы най гі бе лі кож на га 

дру го га. Цяж кія атруч ван-

ні гры ба мі мо гуць стаць 

пры чы най фар мі ра ван ня 

хра ніч най пя чо нач най або 

ны рач най не да стат ко вас ці, 

што па тра буе транс план та-

цыі гэ тых ор га наў. Не бяс-

печ на атруч ван не гры ба мі 

ця жар ных жан чын: так сі ны 

мо гуць пра ні каць праз мат-

ка ва-пла цэн тар ны бар' ер і 

вы клі каць па шко джан ні 

пло ду, спры яць уз нік нен ню 

заў час ных ро даў.

Ад праў ля ю чы ся ў лес на 

ці хае па ля ван не, па мя тай це 

га лоў ныя пра ві лы. Збі рай-

це толь кі тыя гры бы, пра 

якія вам дак лад на вя до ма, 

што яны ядо мыя. Ра шу-

ча вы кід вай це не знаё мыя 

гры бы, ка лі хоць тро хі су-

мня ва е це ся ў іх ядо мас ці. 

Збор гры боў пра вод зьце 

на ад лег лас ці не менш за 

500 м ад аў та ма гіст ра ляў, 

уда ле чы ні ад пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў і га ра доў. 

Не бя ры це ста рыя гры бы і 

эк земп ля ры на ват з не вя лі-

кі мі пры кме та мі гні лі. Уся го 

толь кі адзін атрут ны гры бок 

мо жа каш та ваць жыц ця вам 

і ва шым бліз кім!

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.

Ці хае па ля ван не мо жа быць 
не бяс печ нае

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


