Ha zwamkweker,
Te gek dat jij als aanrechtagrariër oesterzwammen gaat kweken op je eigen koffiedik. Daarmee
werk jij samen met ons aan een gezonde afvalvrije stad. Met wat broed, koffiedik en een beetje
liefde maak jij heerlijke zwammen en belandt jouw koffiedik niet in de verbrandingsoven.
Stap 0. Aan de slag met een eigen emmer.
Als je niet in de Fungi Factory Growkit gaat kweken maar in een eigen emmer dan zijn er een aantal voorwaarden waaraan je ‘growkit’ moet voldoen.
• Donker. Onze growkit is zwart om de ondergrondse bosgrond condities te simuleren waarin de oesterzwam van nature groeit. Is je eigen emmer licht of doorzichtig? Plak hem dan af met donker papier, of
plaats hem op een donkere plek.
• Lucht, maar geen andere schimmels. Onze growkit heeft 4 gaten van ca. 1.5 cm doorsnede waardoor er
lucht in de growkit kan komen en de zwammen kunnen groeien. Deze zijn afgeplakt met luchtdoorlatend
tape, zodat er geen andere schimmels in de growkit komen. Geschikt tape is bjivoorbeeld Leukopor
Sensitive. Maak gaten in je eigen growkit en plak ze af met luchtdoorlatende tape.
• Volume. Onze emmer is geoptimaliseerd zodat het niet te lang duurt voordat je emmer vol is, maar wel
goede hoeveelheid zwammen geeft. Wanneer je eigen growkit te klein is, zal je een hele kleine oogst of
helemaal geen oogst krijgen. De grote van je oogst wordt bepaald door de hoeveelheid vocht en voedingsstoffen. Een veel grotere emmer geeft waarschijnlijk een grotere oogst, maar dan duurt het ook langer
voordat je emmer vol is, en dus voor je zwammen hebt.
Stap 1. Schoonmaken
Goede hygiëne geeft andere schimmels minder kans. Maak de growkit voor je start nog even schoon met
kokend water. Gebruik je koffiedik zo vers mogelijk. Koffiedik uit espressoapparaten, french press, filterkoffie,
senseo en vrijwel alle andere soorten koffie kunnen door je growkit. Je senseopads kun je het beste wel even
breken en koffiefilters zijn natuurlijk vies waar je ze aangeraakt hebt, dus wees voorzichtig.
Stap 2. Het eerste koffiedik
Breek het broed met schone handen in kleine stukjes zodat je het goed
met het eerst koffiedik kan mengen. Gebruik een schone lepel en meng
al het broed met ongeveer 100 gram dagverse koffiedik in je growkit.
Verdeel het mengsel gelijkmatig over de bodem van de growkit. Je hoeft
het niet aan te drukken. Wacht tot het koffiedik helemaal begroeit met
witte schimmel. Afhankelijk van de omstandigheden kan dit 2 tot 5 dagen
duren. Elke dag even kijken dus, maar verder altijd de deksel erop.
Stap 3. Voeg koffie toe
Is je growkit helemaal wit begroeid? Dan kan je een nieuw laagje
koffiedik toevoegen en wacht je opnieuw tot het wit wordt. Het koffiedik
moet niet meer heet zijn als je het toevoegt. Dit herhaal je tot je growkit
helemaal vol is. Optimale temperatuur is 18 – 20 graden. Koffiedik
moet ongeveer de kleur van pure chocolade zijn als je het toevoegt. Is
het lichter van kleur? Bevochtig het dan door het opnieuw met kokend
water te overgieten, of met en plantespuit. Je oesterzwam is een levend
organisme, hij houdt niet van roeren als hij eenmaal aan het groeien is.

Helemaal links: volledig wit na eerste
koffiedik. Midden: goed aan het
groeien. Boven: groei langs de rand,
koffiedik net toegevoegd.
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Stap 4. Zwamvorming
Is de growkit vol? Doordat je stopt met voedingsstoffen
toevoegen gaat de schimmel zich voortplanten, en maakt dus
zwammen. De oesterzwammen hebben licht nodig om te weten
waar ze heen moeten, zet de growkit dus niet in het donker. Plaats
de growkit op een lichte plek, niet in de volle zon. Wacht tot zich
paddenstoelen vormen en de tape vanzelf wegdrukken. Dit kan
enkele weken duren. Optimale temperatuur is 14-16 graden.
Stap 5. Oogsten
Je oogst de zwammen als ze niet meer groeien. Dit zie je aan de hoed
van de paddenstoel, die wordt plat. Ben je te laat met oogsten en zijn
de zwammen droog? Geen enkel probleem, je kunt ze even wellen
en alsnog gebruiken in bijvoorbeeld risotto. De bak zet je weg en na
enkele weken volgt waarschijnljk nieuwe zwamvorming. Elke vorm van
paddenstoelen die uit deze bak komt is een oesterzwam, het is niet
mogelijk dat je ineens een (giftige) paddenstoel hebt gekweekt. Ze zien
er anders uit omdat de kweekomstandigheden bij jouw thuis anders zijn
dan bij een professionele kweker. Waarschijnlijk zijn je zwammen ook
steviger en smaakvoller.
Stap 6. Koken!
Met je oesterzwammen kun je heerlijke gerechten koken. Risotto, soep,
of gebakken met zout en peper op je boterham met kaas of pannenkoek.
Zoek je inspiratie? Kijk op https://fungifactory.nl/recepten/. Laat
ondertussen je growkit staan, wellicht krijg je nog een tweede oogst
zwammen. Dit kan ook weer enkele weken duren.

Stap 7. Nog een keer.
Als je twee keer geoogst hebt, of de tweede oogst laat erg lang (>6
weken) op zich wachten, krijg je geen nieuwe zwammen meer uit je
growkit. De voedingsstoffen zijn op. Je kunt opnieuw beginnen met
voedingsstoffen (koffiedik) toevoegen. Daarvoor heb je ongeveer
20% van je huidige inhoud nodig. Bik met een schone lepel zo groot
mogelijke stukjes substraat uit je volle growkit. Laat ze in een schone
bak water vallen. Als je voldoende eruit gehaald hebt om de bodem
van je growkit te bedekken, haal je de rest van je growkit leeg. Dit
kan bij het compost, je (buurt)moestuin, of je GFT-afval. Maak je
growkit zorgvuldig schoon met heet water en zeep en spoel na met
kokend (>70° C) water. Doe dan met een schone lepel de stukjes
substraat weer in je growkit. Voeg geen koffiedik toe. Wacht tot het
substraat weer mooi wit begroeid is, en ga dan door bij stap 3.

Paniek en nu?
• Witte draden en pluizige schimmel? Zo hoort ‘t! Goed bezig!
• Groene schimmel? Er groeit meestal witte schimmel overheen. Het kan ook
een teken zijn van iets te droog koffiedik. Voeg vochtiger koffiedik of een
beetje water toe. Je kan het groen er ook met een schone lepel uitscheppen.
• Vol en helemaal wit, maar (nog) geen zwammen? Plaats de growkit enkele
dagen op een koele plaats (12 – 14 graden) of een nacht in de koelkast.
Fungi Factory organiseert regelmatig workshops & rondleidingen. Ook verzorgen we teamuitjes op maat. Meer
weten? Mail naar info@fungifactory.nl en volg ons via Facebook (fungifactoryutrecht) en Instagram (fungi_factory).
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