
Kampány a női egészségért 



Köszöntő

A Bio-Fungi Kft.-t 1991-ben alapították, 100%-ban
magyar tulajdonban álló vállalkozás, a régió egyik
vezető gombaipari cége.

Két fő tevékenységi körünk:

- Komposztgyártás Áporka

- Gombatermesztés Ócsa



Áporka Ócsa 

Komposztgyártás Gombatermesztés



CSR – Társadalmi felelősségvállalás

• Egészséges táplálkozás – közintézmények, iskolai,
óvodai rendezvények, főzőversenyek támogatása
termékeinkkel

• Mozgás, sport – versenyek, sportrendezvények
támogatása termékeinkkel

• Jótékonyság (Élelmiszerbank, Bátor Tábor)

• IskolaGomba



GoPink

Az ausztrál és amerikai gombatermesztők
mintájára cégünk 2012-ben indította el
Magyarországon GoPink kampányát.

A kampány célja a mellrák elleni küzdelem, a
megelőzés, a szűrés fontosságára való figyelem
felkeltése, az egészséges táplálkozás
hangsúlyozása.



GoPink
Idén hatodik éve, hogy egész október hónapban
rózsaszín tálcákban szállítjuk
gombatermékeinket, mert ez a mellrák elleni
harc hivatalos színe.



GoPink
A termékeket a Tesco és az Aldi üzleteiben lehet
megvásárolni és minden eladott tálca után 5 Ft-
tal támogatjuk a mellrák elleni küzdelmet.

Idén a Debreceni Onkológiai Betegekért
Alapítványt, ahol a legtöbb kutatás folyik a
témában, itt van az onkopszichológiai központ és
itt kezelik a legtöbb hátrányos helyzetű
betegeket.



Nők a Bio-Funginál

• A cégcsoport összlétszámának kb. 40%-a nő (140 fő).

• 70% a gombatermesztésben és –csomagolásban.

• 30% az irodákban.



Nők a Bio-Funginál

• A régió egyik fő munkaadója vagyunk.

• Nagyon sok dolgozónk határon túli
magyar: erdélyi, kárpátaljai.

• Biztosítjuk a szállást, munkabejárást,
munkaruhát, meleg ebéd hozzájárulást
számukra.

• Támogatjuk és bátorítjuk a
gyermekvállalást, az összes kismamát
várjuk vissza eredeti pozíciójába.



Nők a Bio-Funginál (Advent 2016) 



GoPink



Hogyan kapcsolódik ide a csiperkegomba?

Vegyületeivel maga a csiperkegomba is képes csökkenteni a betegség
kialakulásában kockázati tényezőként felmerülő túlzott
ösztrogénszintet.

Így cégünk emiatt is érintettnek 
érzi magát a küzdelemben. 



Termesztett gombák a világon

• 1- 1,5 millió ismert gombafaj a világon

• 14-15.000 makrogomba faj

• 700 ismert gyógyhatású faj

• 1.800 további potenciális gyógyhatású faj

• 20-25 termeszthető és igazolt gyógyhatású faj



Táplálkozási érték

• Magas víztartalom: 80-90%

• Alacsony kalóriatartalom: 25-35 kCal/100g

• Kedvező aminosav összetétel – esszenciális aminosav forrás

• Magas rosttartalom

• Alacsony zsír- és szénhidráttartalom

• Jelentős B (B2 és B3), folsav (B9) és D-vitamin forrás

• Jelentős ásványi anyag és mikroelem tartalom
(réz, szelén, foszfor, kálium)

• Minimális sótartalom













Orvosi, gyógyászati jelentőség

• Gyógyászati alkalmazás: több ezer éves hagyományok

• Távol-Keleten évezredek óta használják

• A Római Birodalomban is alkalmazták

• Általánosságban elmondható, hogy 
• Immunstimuláló,

• Antioxidás,

• Koleszterinszint-csökkentő,

• Daganat ellenes,

• Vércukorszint-csökkentő,

• Antibakteriális, vírusellenes hatással bírnak.



Antibakteriális hatás

• Gombakivonatok formájában használják

• Elsősorban bőrproblémák kezelésére (pecsétviasz gomba)

• Ötzi – az Alpokban talált ősember nyírfataplót használt

• Általánosan ismert fajok: téli fülőke, déli tőkegomba, 
laskagomba fajok



Vírusellenes (antivirális) hatás

• Influenzavírus ellen – pl. shiitake kivonat

• Közvetlen hatás: gátolja a vírusok szaporodását, 
gazdasejtbe bejutását

• Közvetett hatás: immunrendszer serkentő

• HIV ellenes hatás: pecsétviasz-gomba



Antioxidáns hatás

• A szabad gyökök számos betegségért felelősek

• Hatásuk csökkentésében fenolos vegyületek hatékonyak

• Többek között a laskagomba, a shiitake, csiperke, alkoholos 
kivonatai jelentős antioxidáns hatással bírnak

• A csiperkéből és a shiitake-ből több fenolsavat mutattak ki

• A csiperke polifenol tartalma kiemelkedő



Koleszterin- és lipidszintet befolyásoló hatás

• Humán kísérletekben is igazolt hatás számos gombánál

• Megfelelő gomba alapú diétával jelentős triglicerid szint 
csökkenés érhető el

• Laskagomba fajok jelentős hatással bírnak: lovasztatin

• Elsősorban az LDL koleszterin szintézist lassítják és 
gyorsítják a HDL-é alakulást



Antitumor és immunmódosító hatások

• A csiperkében is megtalálható poliszacharid komplexek 
jelentős hatásúak

• A hatóanyagok többsége egyelőre csak állatkísérletekben 
bizonyított, de több sikeres humán kísérleten is túl vagyunk



A csiperkegomba és a mellrák



A csiperkegomba és a mellrák

ÖSZTROGÉN TESZTOSZTERON



Konklúzió

• FOGYASSZUNK MINÉL TÖBBSZÖR, TÖBBFAJTA GOMBÁT!
• Mert ízletes,

• Mert egészséges,

• Mert frissen az év 365 napján elérhető,

• Mert változatosan elkészíthető.




