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DYRK DINE EGNE ØSTERSHATTE I HJEMMET

SvampeSæk
Dyrk dine egne østershatte derhjemme med
en SvampeSæk fra TagTomat.
Sækken gør det let at dyrke spiselige svampe
både ude og inde og består af en sæk 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.
SvampeSækken er vores største
svampeprodukt, den giver et stort udbytte af
spiselige svampe og er let at bruge.

Vil du gerne prøve at dyrke svampe selv, men
med et produkt, der fylder mindre, anbefaler
vi vores SvampeBox. Vil du udfordres lidt
mere i svampedyrkningens fantastiske
univers, kan du prøve kræfter med vores DIYdyrkningskit, hvor du selv blander mycelium
med fx kaffegrums eller træspåner. Du finder
vores øvrige produkter på www.tagtomat.dk/
produkt-kategori/dyrkningskit/.
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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 SvampeSæk. Vi
anbefaler at:
- Placere din SvampeSæk i indirekte sollys
- Undgå direkte træk fra vinduer
- Placere din SvampeSæk ved den optimale
dyrkningstemperatur på 18ºC

Inde
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.
Ude
Placeres SvampeSækken udendørs, kan
den med fordel hænges op for at undgå
snegleangreb. Dette gøres let ved at binde en
snor om knuden på sækken og eksempelvis
hænge den i skyggen i garagen eller under
tagudhænget på altanen. Sørg dog for at
bruge en stærk snor.
Myceliet tåler frost, men vil gå i dvale ved for
lave eller for høje temperaturer, og der vil
derfor ikke udvikles frugtlegemer under disse
forhold.
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Sådan gør du
For at påbegynde din svampeproduktion tages sækken ud af kassen, og der skæres 5-8 vandrette snit i
plastikken. Snittene skal være 2-3 cm lange og fordeles med mellemrum, så østershattene får plads til
at gro. 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.
Virker svampene tørre i kanten, fugtes de let med vand fra forstøver et par gange dagligt, men ellers
kan du bare lade dem gro og nyde synet.

Høst

Afhængigt 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. 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 - ligesom de
svampe, du køber i det lokale supermarked.

Videre dyrkning

Efter din første høst kan du tape hullerne til og lade sækken hvile i 10-14 dage. Herefter kan du skære
5-8 nye snit, og SvampeSækken er nu klar til dyrkning af en ny omgang østershatte. Det kan ske, at der
vokser svampe ud under tapen fra de første snit – men bare rolig: det gør ikke noget.
Efter anden høst kan du igen prøve at starte forfra 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 SvampeSækken 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.
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•

•

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 SvampeSækken at kende.
For yderligere information eller vejledning henvises til vores online forum på forum.
tagtomat.dk eller hjemmesiden www.tagtomat.dk.

Friske østershatte - klar til spisning.
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