
GoPink!
kampány a női egészségért



Cégünkről

1992

Heti 2400 tonna 
csiperkegomba komposzt és 
laskagomba alapanyag 
gyártás

Heti 115 tonna friss csiperke-
és laskagomba forgalmazás



Marketingtevékenységünk
A csúcsminőségű gombatermesztés és alapanyag-előállítás
mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gombafogyasztás
növelésére, illetve a gombafélék gasztronómiai
felhasználására és népszerűsítésére.



Marketingtevékenységünk

Célunk:

- a termesztett gomba, mint szuperélelmiszer népszerűsítése,
mivel a hazai fogyasztás viszonylag alacsony, 1 kg/fő/év.

- megmutatni, hogy a gombalevesen és a rántott gombán túl
is van élet … hogy mennyire sokoldalúan felhasználható
alapanyag.

- mind saját kidolgozású receptek – receptkönyv, receptes
füzetek, www.gombarecept.hu

- megmutatni, hogy milyen jótékony egészségügyi hatásai
vannak.

http://www.gombarecept.hu/


A termesztett gomba …

- gyakorlatilag nem tartalmaz zsírt, 

- alacsony a szénhidrát-, 
kalóriatartalma, a glikémiás indexe,

- magas az élelmi rost és 
fehérjetartalma,

- mikroelemekben igen gazdag: B-
vitamin (bőr), D-vitamin (csontok), 
magnézium, folsav, vas (vérképzés), 
foszfor (fogak, csontok), cink, 
kálium (vérnyomás), réz, szelén, 
mangán,



A termesztett gomba …

- természetes formában tartalmaz D-
vitamint, amely nem károsodik főzés 
hatására sem. A termesztett gomba a 
D-vitamin tartalma miatt tehát remek 
forrás a hideg, téli hónapokban, 
amikor amúgy igen kevés napfényhez 
jut a szervezetünk,

- nem szabad hámozni, csak folyó víz 
alatt kell leöblíteni.



Termesztett csiperkegomba 100 g napi bevitel %



A termesztett gomba …

- laktóz- és gluténmentes,

- esszenciális aminosav tartalma miatt hasonló az állati
fehérjékéhez, így a vegetáriánusok számára is remek
húspótló,

- cukorbetegek, szívbetegek, diétázók, sportolók
fogyaszthatják,

- termesztése nem függ a külső környezettől, így egész évben
olcsón, frissen elérhető vitamin és ásványi anyag forrás,

- a rákellenes harc egyik alapvető élelmiszere (mellrák,
prosztatarák).





GoPink! mellrák ellenes kampány

Évente csaknem 8500 főt diagnosztizálnak
Magyarországon mellrákkal, élete során pedig
minden nyolcadik-kilencedik nő érintett lesz a
betegségben.

Az új betegek kb. 10%-a pedig 45 évesnél
fiatalabb, akik még nem kapnak mammográfiai
vizsgálatra meghívót.

Sajnos a vizsgálatra behívott és veszélyeztetett
nők fele megy el vizsgálatra, miközben a korai
stádiumban felismert betegség esetén
nagyobb a gyógyulási esély.



GoPink! mellrák ellenes kampány

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

Az ösztrogén túlzott megemelkedését az aromatáz enzim
működése okozza, különösen a menopauzán átesett nők
esetében.

A csiperkegomba konjugált linolénsavat (CLA) tartalmaz,
amely gátolja az aromatáz nevű, az emberi szervezetben
természetesen előforduló enzim termelődését.



GoPink! mellrák ellenes kampány

Rózsaszín tálcás 
gombatermékekkel a 
mellrák ellen

2012 óta

Cél: felhívni a figyelmet a
szűrővizsgálatok
fontosságára



GoPink! mellrák ellenes kampány

Egész októberben rózsaszín tálcában
szállítjuk gombatermékeinket a Tesco
és az Aldi üzleteibe és minden
eladott tálca után 5 Ft-tal segítjük a
mellrák elleni harcot, illetve idén a
budapesti Szent Margit Kórházat.



GoPink! mellrák ellenes kampány

A mellrák elleni küzdelem hónapjában és GoPink!
kampányunkkal is arra biztatjuk az érintett lakosságot, hogy
rendszeresen vegyenek részt a szűrővizsgálatokon és
rendszeresen végezzenek önvizsgálatot, hiszen a túlélés esélye
jelentősen javítható a korai stádiumban felfedezett betegség
esetén.



Figyeljünk oda magunkra, 
hogy még sok időt tudjunk 
együtt lenni szeretteinkkel!



Köszönöm a figyelmet! 


