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ROZDZIAŁ 1

SŁOWNIK TERMINÓW 
MYKOLOGICZNYCH 

N ie trzeba być chemikiem, mykologiem, dietety-
kiem ani ekspertem w branży wellness, aby do-
świadczyć licznych korzyści, jakie przynosi na-

szemu organizmowi spożywanie grzybów leczniczych. 
Oczywiście jednak większości tematów, które zamierzam 
omówić w tej książce, nie można traktować w oderwa-
niu od chemii i biologii. Dlatego właśnie, zanim zaczną 
cię nawiedzać bolesne wspomnienia związane z użyciem 
palnika Bunsena podczas zajęć laboratoryjnych w twoim 
dawnym liceum, zapoznam cię z podstawową terminolo-
gią. Nie musisz się obawiać, że będą to wyczerpujące de-
finicje o charakterze ściśle naukowym. Zależy mi przede 
wszystkim na tym, aby w prosty i przystępny sposób 
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przekazać ci niezbędne informacje, które umożliwią ci od-
powiednie przygotowanie wybranych potraw. Pomimo wiel-
kich starań, aby wszystko maksymalnie uprościć, czasem 
nie byliśmy w stanie wyjaśnić pewnych kwestii i procesów 
bez odwoływania się do nauki. Jeśli więc uznacie, że pewne 
pojęcia, określenia lub definicje są dla was niezrozumiałe, 
chwilowo je pomińcie i powróćcie do nich dopiero wtedy, 
gdy dany termin pojawi się ponownie. Na pocieszenie mogę 
wam obiecać, że nawet jeśli nigdy nie zrozumiecie, co ozna-
cza słowo „polisacharyd”, pełne niezwykłej mocy grzyby 
lecznicze i tak spełnią powierzone im zadanie i znacznie 
poprawią jakość waszego życia.

Królestwo grzybów

W zależności od tego, kogo zapytasz i gdzie mieszkasz, 
dowiesz się, że na Ziemi istnieje od pięciu do sześciu kró-
lestw organizmów żywych. (W Stanach Zjednoczonych 
obowiązuje podział istot żywych na sześć królestw: Ani-
malia – zwierzęta, Plantae – rośliny, Fungi – grzyby, Pro-
tista – protisty, Archaebacteria – archeobakterie, Eubac-
teria – eubakterie*). Do pewnego czasu grzyby zaliczano 
do królestwa roślin, ale wraz z rozwojem nauki i wiedzy 
o pochodzeniu roślin, a także w wyniku przeprowadzenia 
szeregu badań nad grzybami dotychczasowy system kla-
syfikacji organizmów żywych uległ zmianie. Uznano, że 

* W Polsce obowiązuje podział na pięć królestw: Monera, Protista, grzyby, rośliny 
i zwierzęta (przyp. red.).
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grzyby pod wieloma względami są bardziej podobne do 
zwierząt niż do roślin, w związku z czym należy je trakto-
wać jako osobne królestwo. (Faktycznie grzyby i zwierzęta 
zaliczane są do supergrupy o nazwie Opisthokonta). Po-
dobnie jak ludzie i inne zwierzęta, grzyby są heterotro-
fami (organizmami cudzożywnymi), co oznacza, że mu-
szą pobierać pokarm w postaci substancji organicznych, 
ponieważ nie mają zdolności syntezowania ich ze związ-
ków nieorganicznych. Oczywiście sam sposób odżywiania 
u grzybów przebiega inaczej niż u człowieka. Produko-
wane przez grzyby enzymy trawienne wydzielane są na 
zewnątrz grzybni, gdzie rozkładają materię organiczną do 
prostszych, przyswajalnych dla nich związków. Szacuje 
się, że istnieje około półtora miliona gatunków grzybów, 
z których ponad 90% nie udało się jeszcze wyodrębnić, 
nazwać ani opisać. Przedstawionych w niniejszej książce 
dziesięć gatunków grzybów leczniczych, które wykorzy-
stujemy do celów kulinarnych, stanowi jedynie znikomą 
cząstkę całego królestwa Fungi. 

Co powinniśmy zatem wiedzieć o grzybach? Zacznijmy 
od trzech podstawowych rzeczy. Po pierwsze, nie wszyst-
kie organizmy zaliczane do królestwa Fungi są grzybami, 
natomiast wszystkie grzyby należą do królestwa Fun-
gi. W królestwie Fungi znajdziemy także pleśnie, czy-
li grzyby strzępkowe, które występują w postaci nalotu 
na niektórych gatunkach serów, takich jak na przykład 
camembert i gorgonzola, a także z uwagi na swoje dzia-
łanie antybiotyczne są używane jako składnik penicyliny 
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Ciekawostki o grzybach 

Czy wiedzieliście, że farmaceuci pracujący we Francji 
i  w  Szwajcarii przed podjęciem pracy zawodowej mu-
szą wykazać się umiejętnością rozróżniania gatunków 
grzybów?

Reishi  /  lakownica żółtawa (Ganoderma lucidum) 

GRZYBY REISHI: 

•	 wpływają na poprawę snu,
•	 łagodzą stres,
•	 leczą alergie sezonowe. 

Rozmowy o grzybach często rozpoczynam od gatunku 
reishi, znanego także w chińskiej medycynie jako ling-zhi. 
Wśród mykologów oraz innych entuzjastów grzybów (ta-
kich jak na przykład ja) reishi uchodzą za króla grzybów. 
Uważam, że w pełni zasłużyły sobie na takie wyróżnie-
nie, ponieważ kompleksowo działają na nasze zdrowie. 
Można powiedzieć, że w pewnym stopniu spełniają nasze 
oczekiwania pokładane we wszystkich innych gatunkach 
grzybów. Od starożytności, kiedy to ich magicznymi wła-
ściwościami (które słusznie im przypisywano) mogli się 
cieszyć jedynie władcy Chin i przedstawiciele najbogat-
szych rodów, aż po czasy współczesne reishi uważane są 
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w wielu krajach azjatyckich za „eliksir życia”. O tym, jak 
bardzo je ceniono, można się przekonać, oglądając dawne 
obrazy, na których reishi przedstawiano jako most łączący 
ziemię i niebo. Ze względu na wielokierunkowe działanie 
lecznicze reishi nazywane są także „grzybami nieśmiertel-
ności”, „grzybami mocy duchowej”, a nawet „królem ziół”. 

Reishi, czyli „grzyby długowieczności”, stosowane są 
w tradycyjnej medycynie chińskiej od co najmniej 2000 lat, 
a pierwsze udokumentowane wzmianki na ich temat po-
chodzą z chińskich dzieł medycznych powstałych w cza-
sach dynastii Han (206 r. p.n.e. – 220 r. n.e.). W księdze 
poświęconej tradycyjnej medycynie chińskiej, której auto-
rem był wielki Shennong (władca zwany „Boskim Rolni-
kiem”, któremu zawdzięczamy rozwój wczesnej medycy-
ny chińskiej), reishi znalazły się na pierwszym miejscu na 
liście obejmującej 365 gatunków roślin i grzybów leczni-
czych. Używane od tysięcy lat jako źródło długowieczno-
ści i witalności, reishi są jednym z najdokładniej zbada-
nych gatunków grzybów leczniczych, które prezentujemy 
w tej książce. 

Grzyby reishi wzmacniają układ odpornościowy, chro-
niąc nasz organizm przed atakiem pasożytniczych wirusów 
i bakterii. Nawet w przypadku nieobecności patogenów, 
wspomagają funkcjonowanie układu immunologicznego, co 
powoduje znaczną poprawę ogólnego stanu zdrowia, samo- 
poczucia i kondycji fizycznej, przy czym tempo korzyst-
nych zmian zachodzących w naszym organizmie jest tak 
duże, że niebawem przestajemy doświadczać dotkliwych 
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CHAGA / huba brzozowa ( Inonotus obl iquus) 

GRZYBY CHAGA: 

•	 leczą przeziębienia,
•	 zapewniają lśniące i gęste włosy oraz promienną cerę,
•	 zwalczają stany zapalne powstałe w wyniku pośpiechu 

i stresu.

Jeśli reishi uchodzi za króla grzybów, to grzyb chaga wypa-
dałoby nazwać ich „supertatą” – zasłużonym i powszech-
nie szanowanym ojcem całego królestwa. Pierwsza udo-
kumentowana wzmianka o zastosowaniu grzybów chaga 
pochodzi z siedemnastowiecznej Rosji, gdzie używano 
ich w medycynie ludowej do leczenia wielu chorób i do-
legliwości, począwszy od nowotworów, a skończywszy na 
zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Na podstawie kilku 
anegdot historycznych można jednak przypuszczać, że 
grzyby te stosowano do celów leczniczych już znacznie 
wcześniej. Włodzimierz II Monomach, wielki książę Rusi 
Kijowskiej, prawdopodobnie stosował grzyby chaga do le-
czenia raka wargi. 
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Zupa miso z dodatkiem grzybów 
chaga i glonów

Przepis dla diet: paleo, wegańskiej, bezglutenowej, 

niskoglikemicznej oraz niskotłuszczowej 

Japońskie zupy miso są niskokaloryczne, bogate w białko 
i bardzo zdrowe. Badania wykazały, że ich częste spoży-
wanie zmniejsza ryzyko rozwoju raka piersi. Miso to gę-
sta pasta produkowana ze sfermentowanej soi. W wyniku 
długotrwałej fermentacji powstają bakterie probiotyczne, 
które wywierają korzystny wpływ na stan i funkcjonowa-
nie naszych jelit. Sfermentowane ziarna sojowe mają nie-
powtarzalny smak umami. Z tej zdrowej i smacznej zupy 
nie muszą rezygnować osoby mające alergię na produkty 
sojowe, ponieważ miso można także sporządzić z jęczmie-
nia i ciecierzycy. Wystarczy zatem wybrać się do sklepu ze 
zdrową żywnością i wybrać zdrowy, bezpieczny dla swo-
jego organizmu zamiennik. 

Zupa miso w proponowanej odsłonie jest jeszcze zdrow-
sza ze względu na wykorzystanie grzybów chaga, mor-
skich wodorostów oraz migdałów. Składniki odżywcze 
zawarte w płynach przenikają z przewodu pokarmowego 
do krwiobiegu o wiele szybciej od tych, które obecne są 
w pokarmach stałych. Dlatego właśnie zupa miso natych- 
miast dostarcza naszemu organizmowi pokaźną daw-
kę probiotyków, błonnik pokarmowy, białka oraz cenne 
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kwasy tłuszczowe. Ponieważ jesteśmy pewni, że zupa ta 
zniknie z talerzy w ciągu zaledwie kilku sekund, radzimy 
ci przygotować podwójne porcje!

PRZEPIS NA 4 PORCJE 

CZAS PRZYGOTOWANIA: 10 MINUT

CZAS GOTOWANIA WYWARU Z GRZYBÓW: OD 1 DO 4 GODZIN 

(W ZALEŻNOŚCI OD PREFERENCJI SMAKOWYCH)

2 łyżki sproszkowanych grzybów chaga 

¼ szklanki niepasteryzowanego miso (na bazie soi, 
jęczmienia lub ciecierzycy) 

4 ząbki czosnku 

¼ szklanki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia 

    szklanki migdałów (najlepiej namoczonych na 4 godziny 
przed użyciem) 

¼ szklanki suszonych płatków wodorostów (do nabycia 
w sklepach specjalistycznych oraz w sklepach ze zdrową 
żywnością) 

świeżo wyciśnięty sok z 1 limonki 

szczypta papryki chili w proszku, kilka kropli sosu Sriracha 
(opcjonalnie) 

rozdrobnione migdały do posypania zupy przed podaniem 
(opcjonalnie)

1. W dużym rondelku wymieszaj sproszkowane grzyby 
chaga z 8 szklankami wody. Doprowadź do wrzenia 
na małym płomieniu. Gotuj na wolnym ogniu od 1 
do 4 godzin, w zależności od tego, jak mocny ma 
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być wywar (przeczytaj wskazówkę znajdującą się 
pod przepisem). Obserwuj gotujący się wywar, do-
lewając co pewien czas wodę, gdy wyparuje.

2. Kiedy wywar osiągnie oczekiwaną moc, odstaw 
go, aby lekko przestygł, a następnie przelej do po-
jemnika wysokoobrotowego blendera. Dodaj pastę 
miso, czosnek, oliwę z oliwek, całe migdały, glony, 
świeżo wyciśnięty sok z limonki oraz paprykę chili. 
Całość miksuj na wysokich obrotach do momentu, 
aż otrzymasz płyn o jednolitej gładkiej konsystencji, 
a na wierzchu pojawi się piana. Podczas miksowa-
nia gorącego płynu zachowaj szczególną ostrożność. 
W razie potrzeby zupę miksuj partiami.

3. Zupę rozlej do czterech miseczek lub dużych kub-
ków. Przed podaniem każdą porcję posyp rozdrob-
nionymi migdałami i/lub papryką chili (według 
uznania).

Wskazówka: Wartość odżywcza wywaru z grzybów chaga 

zwiększa się wraz z jego mocą, co oznacza, że im dłużej bę-

dziesz go gotować, tym więcej korzyści zdrowotnych przyniesie 

on twojemu organizmowi. 



grzyby lecznicze

zamów książkę

sprawdź pełną ofertę wydawnictwa na 

Bądź na bieżąco i śledź nasze 
wydawnictwo na Facebooku:

www.facebook.com/vivantepl

Książki wydawnictwa illuminatio 
znajdziesz również w Księgarni internetowej

www.TaniaKsiazka.pl

spodobał ci się fragment 
który przeczytałeś?

www.vivante.pl

w księgarni Illuminatio

www.facebook.com/vivantepl
www.TaniaKsiazka.pl
www.vivante.pl
http://www.illuminatio.pl/

