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Vejledning til dyrkning af østershatte på 

kaffegrums 

 

I skal selv skaffe: 

- En fødevaregodkendt plastbeholder på 1-5 liter.  

Fx en bøtte til græsk yoghurt, mayonnaise  

- Løbende tilførsel af frisk kaffegrums 

- Værktøj til at lave huller i plastbeholderen 

- En forstøver 

 

Dertil skal I bruge, hvad dit tilsendte sæt indeholder: 

- Pose med østershatte-mycelium (bør opbevares på køl fra I modtager det 

og frem til brug) 

- Et fugtighedstelt (den kraftige plastpose med lufthuller i) 

- 2 strimler micropore tape (OBS: disse er klistret på posen med mycelium) 

 

 

Sådan kommer I i gang 

 

Opstart: Lav jeres dyrkningsbeholder 

1. Først skal I lave en bøtte som dyrkningen kan foregå i. Tag en rengjort 

fødevaregodkendt plastbeholder. 

2. Lav 2x2 huller i spanden hver især med en diameter på 1,5-2 cm. Placér to 

huller i midten af låget, samt to på siden oppe tæt ved låget. Hullerne kan 

laves på mange forskellige måder – fx med en skarp kniv, et trinbor, en 

stanser. Brug hvad I har til rådighed. 

3. Dæk hullerne helt med de strimler tape, der sidder på posen med 

mycelium. Tapen beskytter både mod udtørring og fremmede 

svampesporer. 

 

 

HUSK at opbevare 

myceliet på køl til I 
igangsætter 
eksperimentet! 
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Sæt gang i dyrkningen 

4. Desinficér spanden indvendigt. Brug husholdningssprit eller skold med 

kogende vand. På den måde sikrer I, at andre svampesporer ikke inficerer 

jeres svampekultur.  

5. Tøm posen med mycelium i spanden og bland den sammen med en lille 

portion frisk og fugtigt kaffegrums fx fra en enkelt stempelkande eller 

filterbryg. Er kaffegrumset brunt og ikke skort, er det for tørt. 

6. Stil beholderen lyst ved 10-22 grader. Ikke i sol og ikke nær en 

varmekilde, som kan virke udtørrende. 

7. Sæt låget på beholderen og vent 3-4 dage til myceliet har vokset på 

kaffegrumset – det danner et hvidt og luftigt lag oven på kaffegrumset, der 

ikke skal forveksles med mug. Tilsæt nu løbende kaffegrums i små lag. 

Tilsæt kun kaffegrums, der er brygget samme dag. Husk at afkøle 

kaffegrumset inden det lægges oven på, uden at røre rundt, men så det 

hvide lag dækkes af ny kaffegrums. Forsæt med dette til spanden er fyldt 

helt op til låget. 

8. Efter nogle dage har svampen dannet et hvidt lag oven på kaffen. 

9. For at give de optimale vækstvilkår for svampene skal I sætte et 

fugtighedstelt rundt om spanden – se på næste side, hvordan I bruger 

teltet. Nu skal svampene vokse ud af spanden. De starter med at vokse 

inde bag ved tapen og skubber den selv til siden for at vokse frem.  

10. Placér spanden et sted hvor der er lys, men ikke direkte sol og mellem 10-

22 grader. Undgå at stille den et sted hvor luften er meget tør – fx ikke 

tæt op af en varmekilde. 

11. Høst svampene når deres hatte har løftet sig til det vandrette plan – eller 

når de stopper med at vokse. 

12. Tilbered svampene og nyd den hjemmedyrkede høst. Velbekomme! 

 

Instruktionsvideoer: 

Bliv klogere på dyrkningen og se forskellige instruktionsvideoer her: 

https://www.youtube.com/watch?v=JqmZisAzdt4&list=PLFyqJRrYyODBAYjRyGgL6

4D6qB9RKsuqt&index=2 
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Spørgsmål og svar: 

 

Trin 2: Hvordan skal dyrkningsspanden se ud? 

Genbrug en plastikbeholder, der er fødevaregodkendt. Hvis I kan finde en ikke 

transparent beholder, så er det bedst. I skal placere hullerne cirka på samme 

måde, som der er gjort på billederne nedenfor. Enten to runde huller på siden og 

to huller i låget, som I ser på de første to fotos eller en stribe i låget og en stribe 

på siden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Trin 3: Hvordan sikrer jeg, at myceliet ikke tørrer ud eller bliver 

kontamineret med fremmede svampesporer? 

Det sikrer I ved at desinficerer beholderen og alle redskaber. Sørg for at vaske 

grundigt hænder inden I går i gang med eksperimentet. Derudover sættes tape på 

beholderen, som samtidig beskytter mod udtørring.  
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Trin 4: Hvordan desinficeres beholderen, så vi sikrer, at der ikke gror 

mug? 

I kan enten bruge kogende vand eller sprit til at desinficere jeres beholder. Sørg 

for at beholderen er tør og afkølet, inden I hælder myceliet og den afkølede 

kaffegrums i. Brug en ren, skoldet og afkølet ske til at blande myceliet med, når 

forsøget sættes i gang. Sørg for kun at bruge kaffegrums fra friskbrygget kaffe. 

Hvis dette ikke er muligt for jer, så skal kaffegrumset straks på køl efter 

kaffebrygningen og til I bruger det i eksperimentet. Alternativt kan I forsøge med 

at skolde det på ny inden det bruges i eksperimentet. Det bedste er dog 

kaffegrums fra friskbrygget kaffe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 5: Hvad er de små kugler i posen? 

Posens indhold består af svampemycelier, som er podet på hirsefrø. 
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Trin 7: Hvad kan gå galt? 

- Svampemyceliet kan være død af varme, kulde 

eller tørke før dyrkning. Så kommer der ikke 

noget hvidt lag på jeres kaffe efter 3-6 dage. 

- Svampen kan blive for tør, hvis kaffegrumset ikke 

er vådt nok eller beholderen står for tørt. Så 

sætter den ingen eller helt små frugtlegemer. 

Dette sikrer I dig mod ved at følge trin 8, hvor I 

laver fugtighedsteltet. 

- Andre svampe, fx mug, kan inficere beholderen. 

Bemærk dog, at myceliet ikke er muggent, når det ser ud sådan – det er 

ikke mug! 

 

Trin 8: Hvordan laver jeg fugtighedsteltet? 

Plastposen med lufthuller kan bruges til at opretholde en høj luftfugtighed omkring 

jeres svampebeholder. Posen bruges på følgende måde: 

 

- Placér jeres spand på en tallerken eller et fad for at undgå fugtskader på dit 

bord. 

- Fold posen op, således at den kan stå oprejst, med bunden i vejret henover 

jeres bøtte. 

- Sprøjt vand med en forstøver op i posen, så indersiden bliver fugtig.  

- Når der ikke er kondens i posen sprøjtes der igen vand i den. Hvor ofte det 

er nødvendigt afhænger af luftfugtigheden i lokalet. 
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Trin 11: Hvordan ser svampene ud, når de er klar til høst? 

Svampene vokser hurtigt. Det tager ca. 7 dage fra I 

ser de første tegn til de er klar til høst. Pluk dem, 

før de tørrer for meget ud. 

 

 

 

 

Trin 12: Hvad gør vi med svampene efter høst? 

Østershatte er spiselige svampe. Rist fx svampene 

med smør, salt og fløde og nyd dem på lyst brød. 

 

 

 

Svampemyceliet kan genbruges flere gange.  

Der er tre muligheder: 

1. Lad spanden stå et par uger. Hvis ikke det er blevet 

for tørt, kommer der nye svampe. 

2. Vend hele myceliet ud og bryd det i stykker med 

rene hænder i en ren balje, hvor det blandes med 

nogle glas vand i. Fyld det tilbage i beholderen med 

låg. 

3. Fjern 2/3 af spandens indhold (brug det evt. de 2/3 i 

2 nye beholdere), ælt den sidste 1/3 godt og start 

forfra sammen med en ny portion kaffegrums. 

4. Stil beholderen et roligt sted. Efter 1-2 uger vokser 

nye svampe frem. I kan dog ikke forvente med sikkerhed at  

få lige stor høst ved genbrug.  

5. De to tapestykker skal ikke fjernes, svampen skubber  

dem væk, når den kommer ud – ca. en måned efter  

opstart.  
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