Кордицепс
Антикорупційні органи провінції Цинхай на північному заході Китаю запустили тримісячну
кампанію по боротьбі з «гімалайської віагрою». Так в КНР називають гриб, який цінується
дорожче золота і використовується для підкупу чиновників, як сказано в заяві Центральної
комісії з перевірки дисципліни (CCDI).

Cordyceps
У Китаї цей гриб коштує дорожче золота. Багато хто вважає, що він позбавляє від різних
недуг, в тому числі від чоловічої статевої дисфункції. (Фото: Wikipedia, Mario Biondi, CC BYSA 3.0)
Кордицепс китайський паразитує на гусеницях і зустрічається в гірських районах Китаю і
Тибету. У китайській традиційній медицині кордицепс використовують з давніх часів, як
мовиться в статті, опублікованій в 2011 році у виданні Journal of Ayurveda and Integrative
Medicine.
Вважається, що гриб допомагає від десятків недуг, але в основному його застосовують в
лікуванні ниркових хвороб і чоловічої статевої дисфункції.
Проте про медичну користь гриба ведуться масштабні спори в наукових колах.
Згідно зі статтею в Journal of Traditional and Complementary Medicine, вчені до цих пір не
навчилися вирощувати кордицепс в лабораторних умовах, називаючи його склад «секретом»,
а вирощування в комерційних цілях - «мрією».
Гриб росте тільки у віддалених районах і коштує великих грошей. Торговець Кордицепс
розповів гонконгської газеті South China Morning Post, що продає гриби по 47 доларів за грам.
Це приблизно на 5 доларів дорожче грама золота.
«У старі добрі часи першокласний кордицепс коштував більше 5097 доларів за лян, або
більше 127 доларів за грам», - сказав він газеті.
Дорогий гриб, який ще називають «м'яким золотом», багато років використовувався для
підкупу чиновників в провінції Цинхай. Однак нова ініціатива китайського уряду може
привести до арештів тих, хто «використовує особливі продукти і ресурси в межах юрисдикції
для особистої вигоди і переведення прибутку», - йдеться у заяві CCDI.
Кампанія стане важливим кроком у боротьбі з корупцією, хоча китайських чиновників
переслідують за кордицепс протягом багатьох років.
У 2015 році в будинку колишнього заступника голови комісії з перевірки дисципліни
провінції Гуандун було знайдено близько 200 кілограмів цих грибів. Вартість партії сьогодні
становить 9,4 мільйона доларів. Чиновник на ім'я Чжун Шіцзянь був визнаний винним у
хабарництві і засуджений до 15,5 років в'язниці.
Колишній керівник Державної комісії з контролю та управління активами міського округу
Дунгуань в провінції Гуандун Лян Цзяньсінь засуджений до п'яти років за хабар на суму 520
тисяч доларів.

Згідно зі свідченнями, більшу частину хабара чиновник витратив на кордицепс, яким лікував
високий тиск і діабет, що розвинулися на тлі алкоголізму.
Купить кордицепс в Киеве
Тим часом кордицепс набирає популярність серед гурманів. Газета Guardian опублікувала
статтю про те, що його все частіше додають в каву, енергетичні батончики і снеки.

