
 
  
  
 

 
   

Nu mai mânca pește (serios)  

Dragi prieteni ai sănătății, astăzi vin cu o veste foarte proastă.  
 
Dacă moralul tău nu este ridicat, lasă această scrisoare deoparte și citește-o puțin mai 
târziu (dar nu întârzia prea mult, sănătatea ta este în joc!).  
 
Aș vrea să vă pot liniști în legătură cu peștele – și să vă încurajez să vă bucurați nelimitat 
de proteinele sale excelente, vitamine, minerale și omega-3. 
 
dar realitatea este că peștele a devenit unul dintre cele mai poluate alimente de acolo.  
 
Știu dinainte că investigația mea nu va mulțumi pe toată lumea.  
 
Cei care mă citesc prea repede mă vor găsi „excesiv”, „catastrofic”.  
 
«Cu tine, Xavier, nu mai poți mânca nimic» 
 
, îmi vor spune unii (greșit! Citiți bine, vă voi spune exact ce pește mai puteți mânca și cât 
de des).   Dar este timpul să se concentreze 
 
 pe icu pește:  

• Datorăm adevărul copiilor și adolescenților, care ar putea ajunge la diabet la 
vârsta de 40 ani, pur și simplu pentru că au mâncat prea mult pește, crezând 
această hrană sănătoasă și fără vină;  

 

• Datorăm adevărul femeilor care se află în vârful de carne, ai căror copii ar putea 
fi diminuați iremediabil, chiar handicapați de toxinele conținute în majoritatea 
peștilor;  

 

• Datorăm adevărul celor care au o sănătate afagilă: Pentru ei, chiar și la doze mici, 
metalele grele și poluanții din pește le-ar putea înclina spre partea greșită (tulburări 
hormonale, boli autoimune, chiar cancer);  

 

 



• Și datorăm adevărul tuturor celor care intenționează să trăiască în vârstă, fără 
Alzheimer sau boli cronice – și pentru asta, este mai bine să te protejezi de 
toxinele care se acumulează în corpul tău de-a lungul anilor, încet, dar sigur.  

Acest adevăr despre pești nu este „ascuns”.  Scrisoarea mea se bazează pe studii științifice 
publicate în reviste de referință, care au fost adesea raportate în mass-media.  
 
Problema este că informațiile despre acest subiect sunt ca piesele unui puzzle în 
dezordine: Sunt împrăștiate, confuze și pot părea contradictorii.  
 
Mi-a luat ceva timp să realizez amploarea dezastrului (mai ales că iubesc peștele!).  Dar 
când puneți toate elementele împreună, imaginea care apare este în mod clar 
îngrijorătoare.  
 
Să aflăm împreună, pas cu pas.  

Ciudatul dans suicidar al pisicilor lui Minamata  
Totul a început în 1950 în Minamata, un mic oraș de coastă din sudul Japoniei.  
 
Locuitorii au participat apoi la un spectacol uimitor.  Sunt primii pești morți, care se 
găsesc pe plajă.  Apoi pescăruși și ciori, incapabili să zboare.  
 
În curând, pisicile au spasme.  Mulți sunt duși într-un dans macabru care îi duce direct în 
mare, pentru a se sinucide.  
 
În mai 1956, patru rezidenți din Minamata au fost spitalizați pentru tulburări 
deconcertante: Pierderea vorbirii, convulsii, halucinații, incapacitatea de a merge, comă.  
Toți mor.  Și sunt în curând urmați de sute de alți locuitori, din Minimata și satele de 
pescuit din apropiere.  
 
Japonezii au descoperit în cele din urmă că o mare fabrică locală a deversat cantități uriașe 
de mercur în mare.  Acest mercur a fost ingerat de pești, care în cele din urmă au 
contaminat animalele și oamenii.  
 
Oficial, 900 de persoane au murit din cauza otrăvirii cu mercur. 2.265 au fost identificate 
oficial ca victime ale otrăvirii cu mercur, cu consecințe teribile.  
 
Unele femei nu au avut niciodată simptome, dar au avut copii cu dizabilități severe.  
 
Este unul dintre cele mai grave dezastre ecologice și de sănătate din istorie.  Și mă tem că 
o republicăm la o scară mai mică.  

Aproape toți peștii sunt contaminați cu mercur  
 
Desigur, nu veți găsi niciodată pești la fel de contaminați ca cei din Minamata, departe de 
ea – și din fericire!  Dar asta nu înseamnă că sunt inofensive.  



 
Toți peștii, fără excepție, conțin mercur.  Parțial din motive naturale: A existat întotdeauna 
un pic de mercur pe fundul mărilor și oceanelor.  
 
Dar mai ales pentru că omul a poluat oceanele, mările, lacurile și râurile de mai bine de un 
secol.  Potrivit oamenilor de știință GEOTRACES, concentrația de mercur din oceane s-a 
triplat de la revoluția industrială.  
 
În special la instalațiile de cărbune și incinerarea deșeurilor, mercurul emis în aer cade în 
cele din urmă pe pământ. și pe fundul mării.  
 
Este apoi absorbit de plancton și plante mici de pe fundul mării.  Mâncată de pești mici, 
care acumulează acest mercur în grăsimea lor. și sunt ei înșiși mâncați de pești carnivori 
mari, care concentrează cea mai mare doză de mercur.  

Clasificarea «mercurului»: Ferește-te de prădători!  
Nivelul de otrăvire cu mercur este, prin urmare, foarte variabil în funcție de pește.  
 
Există, de asemenea, diferențe majore între locurile de pescuit.  Dar pentru a vă oferi o 
idee generală, am pregătit pentru dvs. Un rezumat al clasamentelor agențiilor de sănătate 
franceze, europene, canadiene și americane:  

Pește ultra contaminat: Rechin și pește-spadă;  
Pește foarte contaminat: Ton roșu, ton alb, marlin și, într-o măsură mai mică, ton alb 
(ton alb), ton alb și merluciu;  
Pește foarte contaminat: Ton ușor conservat (skipjack, ton drăguț), biban, pește 
monkfish, știucă, anghilă, brean de mare, vulpe de mare;  
Pește moderat contaminat: Păstrăv, hering, majoritatea somonului, merlan, limbă de 
mare; cod (cod), crab;  
Pește cu contaminare redusă: Sardine, hamsii, macrou, somon de Alaska sălbatic, 
stridii;  
Fructe de mare aproape necontaminate: Scoici, scoici și creveți.  

 
Avertisment: Prefer să vă avertizez imediat că unii dintre acești pești conțin alți poluanți 
dăunători (PCB în special, despre care vorbesc mai târziu).   Dar pe 
 
 baza contaminării lor cu mercur, mi se pare evident:  

• Că nu ar trebui să mâncați niciodată rechini, pește-spadă, ton roșu, ton alb sau 
marlin: Acestea ar trebui pur și simplu retrase de pe piață, în special deoarece 
includ specii pe cale de dispariție pentru a le proteja;  

 

• Că nu există nici un motiv bun pentru a-și asuma riscul de a mânca ton, grouper, 
merluciu, bas, burbot, bretele de mare, skate (cu excepția festivităților sau a 
ocaziilor speciale), cu atât mai puțin anghilă și știucă;  



• Consumul de păstrăv, crab, hering, somon (cu excepția Alaska), merlan; limbă-de-
mare și cod.  

Pentru că nimeni nu știe din ce doză exactă de mercur începe să fie toxic. În îndoială, deci 
este mai bine să o evitați cât mai mult posibil!  

Nu poți ști niciodată cât de mult mercur este în 
farfurie  
Mai ales că, pentru aceeași specie de pește, cantitatea de mercur pe care o conține poate 
varia complet în funcție de locul în care este prins!  
 
Păstrăvul, de exemplu, are o reputație destul de bună.  Dar lacurile din Canada sunt printre 
cei mai contaminați pești din lume! [1] 
 
 chiar și peștii mici, care conțin cea mai mică cantitate de mercur, nu sunt cruțați de aceste 
variații: Există de patru ori mai mult mercur în sardinele și hamsiile capturate în Marea 
Mediterană decât în Atlantic.[2] Și de 10 de ori mai mult mercur în heringul din Marea 
Nordului decât în cele din St Pierre și Miquelon!  
 
Și rețineți că „bio” nu face nimic pentru a vă proteja de mercur. Uneori este invers!  
Conform unei analize realizate de 60 milioane de consumatori, somonul norvegian 
organic „AGIR” conține de șapte ori mai mult mercur decât Pescanova, care este prins în 
Atlantic și crescut în Chile. [3] pericolul se reduce la conservele de ton: Mai multe cutii de ton din supermarketurile 

noastre depășesc jumătate din limita de reglementare pentru mercur, ceea ce este considerabil 
 
.[4]  

Nu te lăsa pradă discursului „beneficiu-risc”  
Dar atunci, de ce majoritatea autorităților din domeniul sănătății încă recomandă 
consumul a două porții de pește pe săptămână?  
 
Pur și simplu pentru că peștele gras (somon, sardine etc.) conține cantități mari de omega-
3, care sunt acizi grași esențiali pentru sănătatea inimii și a creierului.  
 
Și din moment ce este mult mai probabil să mori de boli de inimă decât de boli legate de 
mercur, autoritățile preferă să nu vă sfătuiască împotriva acestor pești, deoarece 
"beneficiul/ riscul" lor este destul de pozitiv.  
 
Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care mănâncă pizza, paste, chipsuri și prăjituri 
toată ziua.  Pentru ei, consumul unui pic de pește este un pas considerabil înainte.  
 
Dar voi, dragii mei cititori fideli, care acordați atenție dietei voastre, trebuie să știți că 
există o a treia cale.  Nu v-ar plăcea să aveți beneficiile omega-3 fără riscurile mercurului?  
 
Ei bine, este destul de posibil dacă mâncați ouă omega-3, care sunt ouă de păsări de curte 
hrănite cu in, în mod regulat.  Pe de altă parte, nu vă bazați exclusiv pe uleiurile de gătit 
bogate în omega-3 (rapiță, in, nuci): Acestea sunt prețioase, dar nu vă pot aduce omega-3 



de origine animală de care aveți nevoie.  
 
Și, în orice caz, puteți utiliza, de asemenea, capsule omega-3 ca supliment alimentar. [5] 
 
 în total, este clar că veți beneficia întotdeauna de consumul de pește gras dacă nu 
consumeanyalt omega-3. Dar dacă puteți găsi acești acizi grași prețioși în altă parte, de ce 
să vă asumați riscul de mercur?  

Lecția tristă a copiilor inuiți  
Femeile gravide sunt afectate în mod special de această dilemă.  
 
Creierul fetal are nevoie de omega-3 pentru a se dezvolta.  Dar trebuie, de asemenea, să 
fie protejat de toxicitatea mercurului.  
 
Până de curând, s-a crezut că beneficiile omega-3 au fost mai mari decât deteriorarea 
mercurului[6].  Dar aceste „speranțe” au fost spulberate de studiul aprofundat al triburilor 
inuite Nunavik, care consumă o mulțime de pește bogat în omega-3 și mercur.  
 
În primul rând, cercetătorii au arătat că copiii inuiți care au avut niveluri ridicate de 
mercur și plumb în sânge la naștere au fost de trei ori mai probabil să sufere de 
hiperactivitate și sindrom de deficit de atenție. [7] 
 
 apoi au descoperit că printre acești copii, cei cu mercur ridicat la naștere au avut un IQ 
mediu de 5 puncte [8] mai mic decât ceilalți - dovedind cât de dăunător este mercurul pentru 
dezvoltarea creierului fătului!   Și să nu vă imaginați că acești copii aveau niveluri mult 
mai mari de mercur decât noi.  Ratele au fost în general similare cu cele ale populațiilor 
occidentale care mănâncă o mulțime de pește.  
 
[9] din acest motiv, sunt convins că femeile însărcinate ar trebui să ia capsule de omega-3 (cum ar fi vitamina B9, care le este 

prescrisă în mod obișnuit) și 
 
să se abțină complet de la a lua produse din fructe de mare.   Și același sfat s-ar putea 
aplica tuturor celor care sunt fragili.  
 
 

Mănâncă pește și suferă de diabet!  
Trebuie să înțelegem că, pe baza istoriei noastre personale și a modului nostru de viață, 
suntem mai mult sau mai puțin vulnerabili la mercur.  
 
Este evident că un bărbat de 25 de ani, în stare perfectă de sănătate, care face sport de 3 
ori pe săptămână, este expus la soare în mod regulat. mananca o multime de legume 
antioxidante si nu sufera de nici un stres in viata lui nu va avea absolut nici o problema sa 
"detoxifice" nivelul scazut de mercur din sardine, daca il mananca de 2 sau 3 ori pe 
saptamana.  
 
Dar nu suntem toți în aceeași barcă.  



 
Poate că aveți un intestin poros sau un ficat rău.  Sau poate că aveți, fără să știți, o 
vulnerabilitate genetică care vă împiedică să eliminați cu ușurință metalele grele.  
 
Luați acest studiu recent, în care cercetătorii au selectat adulții tineri și i-au urmărit timp 
de aproape 20 ani - au descoperit că cei care au înghițit cel mai mult mercur au avut, de 
asemenea, un risc de 65% de a dezvolta diabet de tip 2! 
 
[10] aceste rezultate sunt înfricoșătoare, deoarece sunt cele care au înghițit cel mai mult 
mercur. cine a avut cel mai sănătos stil de viață?  Ei au mâncat bine, au făcut sport, nu 
știau despre a fi supraponderali.  Au mâncat prea mult pește.  
 
Și asta nu e tot: Un alt studiu publicat în 2015 a arătat că o expunere mai mare la mercur 
este, de asemenea, asociată cu un risc mai mare de boli autoimune. 11 
 
 ei bine, ți-am spus că te voi deprima... și nu s-a terminat, vai!  Pentru că alți poluanți mai 
puțin cunoscuți întunecă imaginea.  
 
Începând cu cele mai mari PCB-uri...  

PCB-urile, principalii poluanți necunoscuți din 
pește  
Marele paradox al bifenililor policlorurați (PCB) este că ei continuă să ne intoxiceze în 
timp ce au fost interziși timp de decenii.  
 
Până la sfârșitul anilor 1970s, industria a folosit acești compuși chimici complecși în 
masă.  Au fost apoi eliberate în căi navigabile, contaminând râurile și coastele.  De 
asemenea, au fost eliberați în aer... și a căzut pe fundul mării.  
 
Marea problemă cu PCB-urile este că acestea sunt foarte biodegradabile: Odată 
dispersate, se acumulează în mediul înconjurător. vino să hrănești peștele.  Unele se 
găsesc, de asemenea, în carne și lapte, dar în cantități mai mici.  
 
În Franța, aceste otrăvuri au fost interzise în 1987. dar, așa cum erau peste tot – în 
vopsele, asfalt, rășini, textile, adezivi – continuă să se disperseze încet. acumulați în 
mediul nostru!  
 
Acesta este motivul pentru care administrația franceză a numărat în 2013 nu mai puțin de 
550 de situri terestre poluate cu PCB-uri, față de „doar” 437 în 2011.  O creștere de 25% 
în doi ani, când au fost interzise mai mult de 30 de ani!  
 
Situația râurilor și estuarelor noastre este dramatică.  Încă din 2010, un decret al 
prefecturii regiunii Haute-Normandie a interzis pescuitul sardinei în Golful Sena, între 
Dieppe și Barfleur, din cauza PCB.  
 
La 1 noiembrie 2015, Franța și Elveția au decis să interzică vânzarea păstrăvilor mari de 
la Lacul Geneva. Din nou, datorită conținutului lor ridicat de PCB!  
 



Deoarece acești PCB nu numai că se acumulează în natură: Se acumulează și în corpul 
dumneavoastră și durează ani sau chiar decenii pentru a fi eliminați.  
 
De aceea, Organizația Mondială a Sănătății clasifică dioxinele asemănătoare PCB-ului ca 
perturbatori endocrini cunoscuți, sabotori ai sistemului imunitar - și chiar factori de 
cancer.[12]  

Clasificarea «PCB»: vai de peștele gras mic!  
Nu este surprinzător faptul că peștii din râuri și de coastă sunt cei mai afectați de PCB-uri 
și alte dioxine.  Pike, catfish/catfish și anghile sunt puternic poluate și, prin urmare, sunt 
cu siguranță improprii consumului.  Nu există regrete pentru aceste specii care sunt deja 
bogate în mercur.  
 
Tragedia este că cei mai sănătoși pești – deoarece nu conțin mercur și sunt bogați în 
omega-3 – sunt, de asemenea, cei mai afectați de poluarea cu PCB.  
 
Acest lucru este valabil în special pentru sardine: Potrivit unui sondaj realizat de Agenția 
Franceză pentru Siguranța Alimentară (ANSES), sardinele sunt cel mai mare contribuitor 
al PCB-urilor (și al altor „poluanți organici persistenți”) în dieta noastră.  
 
Din păcate, acest lucru are sens perfect: Omega-3s sunt grăsimi... și, de asemenea, în 
grăsime sunt cel mai bine introduși și acumulați poluanți.  
 
Acest lucru se aplică peștilor (cu cât peștii sunt mai grași, cu atât se acumulează mai mulți 
PCB în mediul lor), mamiferelor (toxinele sunt concentrate în grăsimea cărnii și a 
laptelui)… și pentru oameni (poluanții se acumulează în grăsime, de aici interesul de a 
rămâne subțire!).  
 
Aș dori să citez raportul ANSES, deoarece este un fapt pe care l-am ignorat adesea:  

Trebuie remarcat faptul că aceste specii, în special somonul, sardina și macroul, sunt 
pești grași și sunt vectori buni ai omega-3, au, de asemenea, niveluri ridicate de poluanți 
organici persistenți (pop) și sunt principalii contribuitori la aceste expuneri.”[13]  

Raportul nu menționează alți pești mici bogați în omega-3, hering și hamsii.  Dar heringul 
este o alegere riscantă: Un raport INRA din 2002 a indicat o poluare puternică a 
heringului cu dioxine și PCB-uri.  
 
[14] hamsiile rămân cea mai sigură alegere, probabil pentru că au un ciclu de viață foarte 
scurt: Mor înainte de a avea timp să acumuleze prea multe toxine.  
 
Aproape că am terminat cu veștile proaste… dar nu chiar:  

Plumb, cadmiu, pesticide, ignifuge: Glazura de pe 
tort  
Potrivit ANSES, sardinele conțin, de asemenea, doze mari de plumb[15], un motiv suplimentar 
pentru femeile însărcinate să le evite cu totul.  În cod s-au găsit, de asemenea, doze 



excesive de plumb în limbă-de-mare [16] și cadmiu. [17] dar produsele din fructe de mare care conțin cele 

mai multe dintre aceste două metale grele (plumb și cadmiu) nu sunt pește; ele sunt midii, crustacee și calmar.  
 
[18] și da, nu am menționat fructele de mare... și poate încă mai spera să poată continua să le mănânce în mod regulat în pace?  Dar 

nu, mai ales nu, mai ales că midiile sunt, de asemenea, puternic poluate în PCB-uri.  
 
Alți poluanți care se găsesc în mod obișnuit în pești sunt pesticidele.  În Statele Unite, o 
analiză a unui supermarket din Dallas a constatat că 24 din 32 pesticide (de tip DDT) în 
somon și 17 din 32 în cutii de sardine 
 
[19] – în plus față de dozele mari de PCB pe care le-au găsit în aceste probe.   În cele din urmă, „retardanții de 
flacără” se găsesc, de asemenea, în pești, uneori în doze mari.  Aceste substanțe toxice 
sunt prezente în special în midii, sardine, somon de crescătorie și pește de pisică 
 
.[20]  

Vă recomandă să nu vă intoxicați  
Deci ce facem?  
 
Depinde foarte mult de vârsta ta, de situația ta (femeia de vârstă fertilă etc.) și de sănătatea 
ta.  
 
Dar, în general, cred că există câteva recomandări prudente și de bun simț:  

• NICIODATĂ ton, pește-spadă, anghilă, știucă: Acestea sunt pește care trebuie 
exclus din dieta dvs., în special din cauza nivelurilor ridicate de mercur;  

 

• ÎN MOD EXCEPȚIONAL, pentru mese festive (dacă vă plac!): Grouper, 
merluciu, bas, monkfish, mullet, specii de pești marini din specia obrus, vulpi și 
vulpi de mare, calamar, cod; somon de crescătorie (chiar organic), midii, 
crustacee, crab;  

• O PORȚIE PE LUNĂ, dacă doriți, verificându-le originea: Păstrăv, crab, hering, 
merlan, macrou, sardine, stridii;  

• UNA PÂNĂ LA DOUĂ PORȚII Pe SĂPTĂMÂNĂ: Hamsii (Atlantic), creveți 
(evitând cele din Asia!), scoici, somon sălbatic din Alaska.  

Ah, și un ultim sfat: Dacă sunteți la pescarul și eziți între un pește mic și un pește mare 
din aceeași specie, alegeți unul mic: Mai puțin bătrân, va avea mai puțin timp să 
acumuleze toxine în grăsime.  
 
În total, sunt conștient că sunt foarte restrictiv, dar veți beneficia de evitarea acumulării de 
metale grele și poluanți chimici în corpul dumneavoastră timp de decenii.  
 
Și repet că este esențial să se stocheze pe omega-3. Dacă nu mănânci somon de Alaska în 
fiecare săptămână (foarte scump!) sau o mulțime de hamsii (nu pe placul tuturor!), 



 

mănâncă ouă omega-3 sau ia capsule ca supliment alimentar.  
 
Dar avem nevoie de suplimente de calitate!  
 
Dacă doriți să știți cum să le alegeți și să le cumpărați la cel mai bun raport 
preț/calitate, nu ezitați să vă abonați la scrisoarea "Nutri-Santé" a colegului meu Philippe 
Malley.  Este complet gratuit și vă va oferi informații exacte pentru a trece la practică.  
 
De asemenea, aveți grijă să nu pierdeți seleniu sau iod, minerale esențiale conținute în 
pește (din fericire, scoicile și creveții sunt surse bune).  
 
Și nu uitați să vă păstrați spiritele sus, este crucial să păstrați o …sănătate bună!  
 
Xavier Bazin  
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