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 قطف ثمار الفطر        الطعام والتغذية

 
 

 لكي تتمتع به دون ندامة فحصه بدقة بعد قطفهأن تيجب : (عيش الغراب) الفطر
وُيضفي عليها  ةه عند استهالكه باعتدال يُثري الوجبأن كما ،حقا   ممتع عملهو  (الغراب شيع) الفطر مجع إن
إذ حيدث يف سويسرا بني احلني واحلني أن يقع . فليست مجيع أنواع الفطر ميكن أكلها: غري أن احلذر واجب. مذاقا  لذيذا  

  .هواة مجع الفطر ضحايا ملا جيمعونه من فطر مل يفحصوه بدقة

 للفطرولذلك يجب حتماً إجراء فحص دقيق 
فإنك يف الواقع إذا تقّيدت بالقواعد التالية، .  ه من الفطر على شخص خمتص لفحصهإذ جيب عرض ما مجعت  

، بكل شعور باألمن والسالمة، أن تستهلك مثرة  ما كون متعتك بتناول الفطر مضاعفة  ألنك تستطيع عندئذ  تفس
 :استمتعت جبمعه من الفطر

 معرفة جيدةمنها رفه ال جتمع من أنواع الفطر إال ما تع.  
 إذا مل تكن تعرف التمييز جيدا  بني األنواع املختلفة للفطر، فيجب عندئذ االستعانة بشخص متخصص. 
  البالستيكية األكياسأما  .مفتوحة سالل يفلتهوية بوضعه ل ضوهو معرّ  الفطر نقلعليك بعد ذلك احلرص على 

 .الفطر لنقل صاحلة غري األوعية األخرى اليت متنع نفاذ اهلواء فهيو 
  قبل إعداد الفطر، جيب أن تعرضه على اخلرباء املتخصصني التابعني إلدارة فحص أنواع الفطر(contrôle des 

champignons .)وبيانات االتصال اخلاصة هبم . مؤهلون تأهيال  وافيا  يف جمال علم الفطريات فهؤالء األشخاص
  جيو  االكتفاء بالنصائ  اليت يقدمها سحسن نية األشخاص احمليطون بكوال. لدى اإلدارات احمللية يف منطقتك متاحة

  (.مثل تغرّي لون الفطر إىل اللون الفضي أثناء الطهي أو غري ذلك)وال باالختبارات املشكوك فيها 
  طة وما شاهبهال  فهو يكاد ال يصل  إطالقا  الستخدامه بصورة نية يف الس  . نية بصورة فطرال تأكلال.  
 لفرتة طويلة استهلك يف احلال أنواع الفطر الطا ج ألنه ال ميكن االحتفاظ هبجيب أن تعد وت. 
 على أن يكون قد مت االحتفاظ هبا يف الثالجة يف الفرتة القصرية  ميكن إعادة تسخني الوجبات املستخدم فيها الفطر

 .الفاصلة بني طهيها وإعادة تسخينها، كما جيب طهيها جيدا  

أكل مواد سامة؛ فقد تكون  غري أخرى أسباب إىل رجعت أن ميكن الفطر أكل بعداليت قد حتدث  االضطراباتو 
 االتصال جيبولذا  . أسباب جرثومية، إخلالناتج عن نامجة عن احلساسية أو عدم حتّمل الطعام أو عن التلّوث الغذائي 
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أيضا   كميكنو  .أو إذا كنت تشك يف إصابتك بالتسمم بعد أكل الفطر أوجاعب أو بالوعكة إذا شعرت فورا   طبيببال
 Le Centre) )للمعلومات املتعلقة بعلم السموم  السويسري املركز من الشأن اهبذ أخرى معلومات على احلصول

suisse d'information toxicologique (145: اهلاتف رقم.) 

املكتب االحتادي لألمن الغذائي وشؤون الطب ’ويدعو . ويزدهر حمصول الفطر عندما تكون األحوال املناخية مثالية
إىل توخي ( L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV))‘ البيطري

 .موسم فطر ممتا ا  وهبجة حقيقية هلواة مجع الفطرلكم احلذر ويتمّّن 

 :مصادر للحصول على معلومات إضافية
 

 CSIT, Centre suisse d'information toxicologique www.toxi.ch/fre 

 VAPKO, Association suisse des organes officiels de contrôle des champignons 
www.vapko.ch/fr 

 SSN, Société suisse de nutrition  www.sge-ssn.ch/f/ 
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