
Välkommen till din ekologiska odling 
av champinjoner
Så roligt att du har bestämt dig för att odla champinjoner! 
Vi hoppas du kommer ha några intressanta och välsmakande
veckor framför dig. 

Här kommer några extra utförliga instruktioner utöver 
de som står på locket och två goda recept.

SOCIALA MEDIER
Dela gärna bilder och dina upplevelser med omgivningen på 
sociala medier och tagga bilderna med #svamplådan #skrivargården

FÖRBRUKAD ODLING
Substratet i lådan är perfekt som jordförbättringsmedel i rabatter. 

Tveka inte att kontakta mig om ni har några funderingar. 
Caroline 070-566 59 51 / info@svampladan.se

Skrivargården Lantbruk AB    
Govlösa Skrivargården 
596 93 Skänninge     

www.svampladan.se 
www.skrivargarden.se



URGODA CHAMPINJONER I UGN 
Vitlöksfyllda ugnsgratinerade portabellos*

Låt några av champinjonerna växa så att de slår ut 
sina hattar och lamellerna på undersidan syns. 

Sätt ugnen på ca 200°C.

Fyll hattarna med vitlöksmör och de örter du gillar 
samt lite ströbröd. 

Strö över din favoritost.
In i ugnen ca 15min. 

Njut!

*Portabello är utslagna champinjoner. 

RÖRA OM I KOMPOSTEN
Det är endast nödvändigt att röra om i komposten (steg 1) om vitt mycel 
bildats ovanpå komposten (halmbaserad röra i lådan) och det sker om 
lådan har stått länge innan den startas. Man behöver endast röra om i 
det översta lagret så att myceltrådarna bryts. När torven sedan läggs på 
så är det en fördel om lite kompost (1/2 - 1 dl) är inblandad i torven.  

VATTNING
Vattna odlingen så torven alltid hålls lätt fuktig, antingen med en 
spray�laska eller en stril. Den första veckan räcker vanligtvis vattnet 
som du tillfört i torvpåsen när du startade odlingen. Undvik att vattna 
direkt på svamparna när de är mindre än en fem-krona. Det är extra 
viktigt att vattna efter att du skördat svampen för att få igång nästa 
skörd eftersom man i och med skörden tagit bort en hel del vatten 
då champinjoner innehåller ca 90% vatten. 

TEMPERATUR
Börja med att ha lådan i rumstemperatur. I steg 2 är det bra 
om man ”gör höst” för svamparna och sänker temperaturen till 
ca 15-18 grader. Glöm inte att släpp på syre genom att höja upp locket. 
Det är precis det som händer i skogen om hösten då svamparna börjar 
titta upp. 
När skörden börjar komma igång går det bra att ta upp lådan i köket 
(rumstemperatur) för att ha nära till svampen vid matlagningen. 
När skörden är över, ställ lådan kallare igen för att invänta nästa skörd. 

LJUS
Ljus eller mörker spelar ingen roll för champinjoner eftersom deras 
växtförlopp inte är uppbyggt med fotosyntes. Dock, om man låter 
svamparna få några ljusstrålar på sig när de kommit upp så utvecklar 
sig mer D-vitamin i svampen. 

TIDSFÖRLOPP
Det brukar ta  ca 3 veckor innan man kan skörda de första svamparna. 
Då skördar man under några dagar. Därefter behöver lådan vila någon
 vecka innan en andra skörd kan komma upp. Det kan ske att även 
en tredje skörd dyker upp efter ytterligare nån vecka. Totalt har du 
alltså lådan under 1-2 månader innan den är förbrukad. Under den 
tiden kan du räkna med att skörda ungefär ett kilo svamp.

Titta gärna in på www.svampladan.se där det �inns instruktionvideo om hur man 
sköter lådan, under Tips & Råd. Där hittar du även �ler recept.

FESTLIG CHAMPINJONSOPPA
4 port

400g färska champinoner
1 gul lök
1-2 msk smör
3 msk vetemjöl
2 grönsaksbuljongtärningar
8 dl vatten
2 dl grädde
1 msk sherry

Borsta champinjonerna rena och skiva dem. 
Hacka löken �int. Fräs champinjonerna samt löken 
i matfettet och låt allt vatten koka in. Strö över vete-
mjölet och rör om. Häll på vätskan och buljongtär-
ningarna. Låt koka på svag värme i ca 1 min. Smaka 
av med sherry. 
Tillsätt gärna några råa champinjoner vid serveringen.
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