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Az ehető osztrák csészegombáról (Sarcoscypha austriaca)

Régóta foglalkoztat, hogy vajon milyen biológiai értékei lehetnek ennek a – valljuk meg élvezeti
meritumában igencsak korlátozott, ugyanakkor rendkívül dekoratív – fajnak.

Horvátországban  vizsgálták  többek  között  az  osztrák  csészegomba  vizes  és  metil-alkoholos
kivonatának teljes fenoltartalmát.
A fenolos  vegyületek  szempontjából  az  eredmények  azt  mutatták,  hogy  a  víz  döntően  jobb
extrakciós oldószerként funkcionált és oldata hatékonyabb antioxidáns tulajdonságokkal bírt, mint a
metanolos oldatoké.

Ebben az összehasonlító kutatásban az eredmények szerint nem is szerepelt olyan rosszul az osztrák
csészegomba. Igaz, hogy vannak ennél sokkal jobb antioxidáns hatással bíró fajok, de ami még
egyértelműen ennek a csészegombának a fogyasztása mellett szól, hogy a legkorábban megjelenő
ehető gombánk, egy igazi primőr.

Vélelmezem  továbbá,  hogy  a  parafízisekben  lévő  granulátumok  karotinoid  tartalma  –  amely
vegyületek élettanilag szintén nagyon hasznosak az emberi szervezet számára – adja az osztrák
csészegomba termőrétegének narancsos, vöröses színét.

Leginkább  egy  ragulevesben,  mint  gazdag  betétet  tudnám  elképzelni,  ha  már  úgyis  a  vizes
oldatokról volt fentebb szó. :)

Megjegyzéseim:
Különböző biokémiai reakciók hatására a testünkben szabad gyökök termelődnek és ezek károsak
lehetnek.
Többek között okozhatják a fehérjék működésképtelenné válását, a nukleinsavak, a DNS lánc és a
lipidek károsítását, felelősek lehetnek a daganatok esetleges kialakulásáért,  az immunrendszerrel
kapcsolatos elváltozásokért stb.
Ezen szabadgyököknek az antioxidánsok általi megkötése, megfogása (a szabadgyök-antioxidáns
egyensúly megtartása) mindenképpen elengedhetetlen feladat a testünk, szervezetünk egészséges
működése szempontjából.

Az  antioxidánsok  szabadgyök-fogó  képességének  vizsgálatára,  mérésére  többféle  módszert
használnak, amelyek gyakran nehezen értelmezhetők, mivel hasonló eljárások esetén sem mindig
korrelálnak az eredmények.
Jelen tanulmányban az antioxidáns aktivitását  az 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil  (DPPH) stabil  gyök
reakciójával mérték.
Ezen  eljárás  legnagyobb  problematikája,  hogy  nem  a  sejtben  normál  anyagcsere
következményeként keletkező biológiai  gyököt használ,  hanem egy a kereskedelmi forgalomban
kapható - az élő szervezetben elő nem forduló - stabil gyököt. 

Fotóimon az osztrák csészegomba, a parafízisei és a spórái láthatók.

/Forrás: Antioxidant Properties of Extracts of Wild Medicinal Mushroom Species from Croatia -
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További gondolatok a piros színű csészegombákról:
http://www.napora.hu/elemek/kepek/Sarcoscypha_austriaca_20190313.pdf
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