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DYRK DINE EGNE ØSTERSHATTE I HJEMMET
SvampeBox 1L
Dyrk dine egne østershatte derhjemme med
en SvampeBox fra TagTomat.
Boxen gør det let at dyrke spiselige
svampe i hjemmet og består af en
genbrugt mælkekarton med økologisk
halm, gennemløbet med økologisk
østershattemycelium. På den måde er de
friske svampe lige ved hånden, når du får
lyst til smørstegte østershatte eller en
svampesovs på nyplukkede svampe.
SvampeBoxen er vores mindste
svampeprodukt, og den er forholdsvis let
at bruge. Er du til kulinariske oplevelser
med større høstudbytte, anbefaler vi vores
SvampeSæk. Vil du udfordres lidt mere i
svampedyrkningens fantastiske univers, kan
du prøve kræfter med vores DIY-dyrkningskit,
hvor du selv blander mycelium med fx
kaffegrums eller træspåner.
Du finder vores øvrige produkter på www.
tagtomat.dk/produkt-kategori/dyrkningskit/.

Frugtlegemer søger mod lys og luft.
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Placering
Svampe behøver fugt for at trives, og derfor
er det vigtigt at være opmærksom på
udtørrende faktorer som direkte sol, træk fra
vinduer eller for høje temperaturer, når du
skal vælge et godt sted til din SvampeBox.
Vi anbefaler at:
- Placere din SvampeBox i indirekte sollys
- Undgå direkte træk fra vinduer
- Placere din SvampeBox ved den optimale
dyrkningstemperatur på 18ºC
Den gennemsnitlige rumtemperatur er 1821ºC, hvor køkken og soveværelse oftest er
de køligste rum. Derfor kan du med fordel
vælge at dyrke dine østershatte i køkkenet,
så længe du er opmærksom på at undgå
placering i nærheden af varmekilder som
radiator, elkedel, komfur eller køleskab.

PASNINGSGUIDE
Sådan gør du
For at påbegynde din svampeproduktion skæres et snit langs markeringerne på den ene side af
kartonen, og snippen vippes lidt ud. Når myceliet kommer i kontakt med ilt, starter vækstprocessen,
og østershattene vil begynde at vokse frem allerede efter 1-3 uger, afhængig af omgivelsernes
temperatur og fugtighedsgrad mv. Kommer de ikke frem efter 3 uger, og passer omgivelserne ellers
til østershattenes vækstkrav, kan du give dem et kuldechok ved at sætte beholderen i køleskabet i 1-2
døgn.
Hvis østershattene virker tørre, kan du fugte dem med vand fra en forstøver 2 eller flere gange dagligt.
Vi har også gode erfaringer med at tilføje vand direkte ind i vækstsubstratet (halmen) med en kanyle
eller lignende. Dette kan gøres, allerede inden frugtlegemerne begynder at udvikle sig, og vil i de fleste
tilfælde give en bedre høst.
Kan kartonen ikke holde balancen pga. østershattenes vægt, kan den lægges ned eller hænges op i en
snor.

Høst

Afhængig af omgivelsernes temperatur og fugtighedsgrad vil der gå cirka 1 uge, fra frugtlegemerne
bryder frem, til de er klar til at blive høstet. De er klar til høst, når hattene er foldet helt ud og fremstår
’skarpe’ i kanten. Er du i tvivl om, hvorvidt Østershattene er færdigudviklede, anbefaler vi at høste i
god tid, da de ellers kan blive tørre. Vær opmærksom på, at østershattene i SvampeBoxen bliver noget
mindre end i SvampeSækken, da de har tilsvarende mindre substratmængde.
Du høster ved at vride østershattene rundt ved stokken, til de slipper.
Østershattene opbevares efter høst på køl under 5ºC og kan holde sig friske i op til 2 uger.

Videre dyrkning

Efter din første høst kan du tape hullerne til og lade boxen hvile i 10-14 dage. Herefter kan du skære
et nyt snit på den anden side af kartonen, og SvampeBoxen er nu klar til dyrkning af en ny omgang
østershatte. Det kan ske, at der vokser svampe ud under tapen fra det første snit – men bare rolig: det
gør ikke noget.
Efter anden høst kan du igen prøve at skære et tredje snit i tilsvarende størrelse og med god afstand
til de tidligere og se, hvad der sker. Dette kan gøres, til der ikke længere vokser østershatte frem, men
vær opmærksom på, at der vil gå længere og længere tid imellem hver høst, og udbyttet bliver mindre
og mindre med tiden.

Cirkulært kredsløb

Når der ikke længere vokser østershatte fra SvampeBoxen, kan vækstsubstratet tages ud og
genanvendes på en af følgende måder:
- Spred halmen ud på jorden omkring dine udendørsplanter i altankassen eller bedet i gården. Her vil
det fungere som jorddække, der beskytter planterødderne mod frost om vinteren og dækker af for
ukrudt om sommeren. Efterhånden som det formulder, vil halmen desuden bidrage med næring og
forbedre jordens struktur.
- Bliv en ægte ’svampenørd’, og brug noget af myceliet sammen med kaffegrums til at lave dine helt
egne DIY-dyrkningskits fra bunden, og høst endnu flere lækre østershatte derhjemme. Se princippet
for dyrkning på fx kaffegrums på www.tagtomat.dk/pasningsguides.
SvampeBox
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Vær særligt opmærksom på
•

•

PasningsGuiden er kun vejledende, og størrelsen på din høst er meget afhængig af
temperatur, luftfugtighed og påvirkning af dagslys. For at kunne vurdere om placering
og væsketilførsel er optimal for østershattenes vækst, er det derfor vigtigt løbende at
observere svampene og lære SvampeBoxen at kende.
For yderligere information eller vejledning henvises til vores online forum på forum.
tagtomat.dk eller hjemmesiden www.tagtomat.dk.

Østershatte på vej ud af svampeboxen - Dag 1 til 4.
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