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Emmson Svepparæktun      

Tæki og tól 

1. Ræktunardós 

2. Sveppþræðir 

3. Skál 

4. Skeið 

5. Úðabrúsa fyrir vatn   

5. Soðið vatn, kælt í 15-24 gráður celsius 

6. Kaffikorgur 

Gott að hafa spritt og eldhúspappir við hendina. 

Allt þrifið í sjóðandi vatni eða með spritti. 

Besti hitinn fyrir ræktunina er 24° þegar verið er að þroska sveppinn í dósinn 

en 18° þegar hann fer að bera aldin. 

 
Ræktun á ostrusvepp   
Blöndun á kaffikorgi og sveppþráðum. 
 
Þrífið ræktunardósina með því að skola vandlega að innan með soðnu vatni. 

Þrífið öll áhöld vel og vandlega. 

Setjið kaffikorg í skálina.  

Kaffikorgurinn skal vera það rakur að hann loðir vel saman, hangi í skeiðinni ef henni er 
haldið uppréttri. Gott er að hafa vatnsúðabrúsa við hendina ef korgurinn er of þurr.  
Best er að vera með svipað magn af kaffikorgi til að byrja með, sveppþræðirnir 
eru um 100 gr. 
Það verður að passa að það séu ekki kekkir í korginum því þá komast sveppþræðirnir ekki 
að honum og það getur orsakað utanaðkomandi smit. 
 
Opnið pokann með sveppþráðunum, losið þá vel í sundur og blandið kaffikorginum og 
sveppþráðunum vel saman, setjið í dósina og lokið. Nú hefst ferli þar sem sveppþræðirnir 
nærast á kaffikorginum og búa til svepprótina. Það er í lagi að kíkja í dósina, en best er að 
hafa hana sem mest lokaða.  
Á þessu skeiði ræktunarinnar vill sveppurinn hafa myrkur, einsog hjá villtum sveppum í 
jörðinni. Gæta þarf þess að kaffið þorni ekki, úða létt yfir með vatni. 
Á svona 3. degi ætti korgurinn í dósinni að vera orðinn nánast hvítur af sveppþráðum,  
(ekki bíða þar til hann er orðinn alveg hvítur) þá er rétt að setja nýjan kaffikorg í fötuna 
svona 1-2 sentimetra í einu. 
Ef sett er of mikið er hætta á að sveppþræðirnir ráði ekki við að smita allan korginn. 
 
Svo er bara að fylla dósina með því að bæta í hana þegar sveppþræðirnir eru að mestu 
búnir að smita korginn en að ennþá sjáist í korg á stöku stað. 



 
 
 
 
 

Nauðsynlegt er að fylla dósina alveg því annars getur sveppurinn farið  
að mynda aldin í loftrúminu. 
 
Þegar dósin er orðin alveg full er best að geyma hana í stöðugu umhverfi, þar til að sést að 
sveppurinn er byrjaður að mynda aldin. Þá er fötunni komið fyrir á svalari stað um 18° hita 
ef mögulegt er. Nú vill sveppurinn fá ljós, þarf ekki að vera mikið og alls ekki í beinni sól.  
Sveppurinn þarf að geta andað, það gerir hann í gegnum límbandið yfir götunum. 
Límbandið sér um loftskipti í fötunni en hleypir ekki inn óæskilegum sveppgróum eða öðru 
smiti.  Ekki taka límbandið af þegar sveppurinn fer að vaxa, hann ýtir því sjálfur frá. 

 
Það getur tekið 5 – 8 vikur að fá fyrstu uppskeru, jafnvel lengur. Sveppaldinið getur 
myndast í hliðargötunum eða í gegnum lokið, jafnvel á báðum stöðum.  
 
Sveppir þrífast best í röku umhverfi, loftraki er almennt lítill hér á landi. Til að aldinið dafni 
vel og þorni ekki er gott að setja t.d maispoka yfir fötuna, gera nokkur loftgöt á pokann og 
úða svo öðru hvoru innan á pokann, ekki beint á aldinið. 
 
 Þegar aldinið fer að bretta sig upp þá er tímabært að snúa af og njóta. 
 
Næsta skref er að úða yfir svepprótina í fötunni (sveppþræðina),setja nýtt límband og  
fylla fötuna alveg aftur með rökum kaffikorgi, annars er hætta á að sveppirnir byrji að  
vaxa inni í fötunni. Næsta uppskera getur komið eftir viku. 
Eftir fyrstu uppskeru er hægt að endurtaka leikinn tvisvar og þá er að byrja að nýju.  
 

 
Svepprótinni skipt og byrjað að nýju 

Byrjið á að hreinsa fötuna vel og vandlega með soðnu vatni, taka límbandið af og setja 
nýtt. 
Sveppnum í fötunni er þá skipt þannig að 20% af honum er notaður aftur í nýja 
ræktun.Mylja þarf sveppinn vel niður í dósina, úða vel yfir með vatni og loka dósinni, látið 
standa í svona þrjá daga, þá ætti sveppurinn að vera orðinn nánast hvítur. Þá má byrja að 
setja kaffikorg að nýju og endurtaka ferlið alveg eins og áður. Þau 80% sem eftir verða er 
úrvals efni í safnkassann. 
Límbönd (bréfplástur) er hægt að fá í apótekum, þau þurfa að lofta, td. Omnipor 2,5 cm frá 
Hartman, Hansaplast eða eitthvað sambærileg. Ef vel gengur er hægt að halda áfram svona 
í nokkur skipti en svo þarf að kaupa nýja sveppaþræði.  
 

 Það sem er í dósinni er sveppurinn. 
Sveppaldinið er það sem kemur út úr dósinni og við borðum. 
 
 
Finndu okkur á Facebook : 

 
Sveppasamfélagið  
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