Een kruid in de tuin.
Paddestoelen.
Algemeen.
Paddestoelen
komenwe tegenin alle voÍmenen
kleuren.Het zijn de vnrohtenvan schimmelsen
daardoor worden ze nogal vaak in verband
gebrachtmet gevaaÍen verval.Dat is voor beide
verwijzingen niet geheel ten onrechte, want
binnen de enormeverscheidenheidzitten ook
verrassende,
gelijkenissen
misleidende
tussende
vnrchtenvan zeer genietbareen uiterst giftige
soorten.
Daaromwordt het in het algemeenaanbevolen
alleende"kennet'' te vertrouwenbij het oogsten
van paddestoelen.
Dezekennisis eenervaring,
die wordt opgedaandoor het begeleideplukken
vanaf de jeugd. Daarbij worden alle zintuigen
gebruikthetuiuicht en de (ver)kleur(ing)bij het
openbreken,de reuk, de glibberigheidzelfs de
smaak in welbepaaldetrvijfelgevallen. In dat
laatste geval wordt de paddestoelin eerste
instantienatuurlijk niet verorberddochkan een
prikkeling op de tong het onderscheidduidelijk
maken tussen een genietbaÍe en walgelijke,
ziekmakendesoort.
Sommigesoortenzijn onvermoede
delicatessen,
zoals de grote witte "voetballen" die in de
weiden soms voorkomen.De Reuzenbovist,
Langermanniagigantea,zou in jeugdig stadium
niet te versmadenzijn, werd me verteld op de
tentoonstellingin Universitaire plantentuin te
Gent.Het is de grootstebuikzwamen hij kan tot
50 cm doorsnede
reiken.

De GroteParasolzwam,
Macrolepiotaprocera,
die we op humusrijke weiden en bosgronden
vindenis heerlij( weeraljong geplukt.Hij wordt
tot 40 cm hoogen breed.Voor liefhebberseen
echte lekkernij. Zíjn soortgenoten de
Geelwollige
Parasolzwam,
Lepiota
venftiosospora, en het Stinkparasolletje,
Lepiota cristala, zijn ntet giftig maar wel
ongenietbaar. De
Knolparasolzwam,
Macrolepotarhacodes,is danwel eetbaaren kan
men herkennenvan de grote Parasolzwamdoor
de safraangele-tot steenroodverkleuring
bij het
openbreken.

En wat dacht je van de Inktzwam? De
Geschubde Inktzwam, Coprinus comalus,
smaaktbijzondergoedzolanghij geslotenis en
plukvers wordt verbruikt. De K.ale lnktzwam
(zonderschubben),
Coprinusatramentarius,ís
een lastiger klant. Hij verdraagt geen
aanwezigheidvan alcoholomdathrj dan grftige
stoffengaatactiverendie duizeligheiden braken
veroorzaken.
De rest van de familie Inktzwamrnenis niet
giftig doch ofuel zeer korte tijd eetbaaÍof
eenvoudigweg
niet te eten.

DeZwartwordendeBovist,Bovisíanigrescens,
die we in onzejeugd onder onze voet deden
ontploffenin eenzwartewolk van sporenis jong
eveneenseetbaar.

Zo komenwe terechtbij derileidechampignon,
Agaricus campester,die we kennen van de
weiden waar bij voorkeur paarden hebben
gegraasd.Langsde bosrandenkomende giftige
amanieten
voor, die wel eenskunnenverwisseld
worden met onzeWeidecampignon.Vooral de
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zeer giftige witte Kleverige Knolamaniet,
Amanitaviroso,metwitte plaatjesen deknol op
destamonderde grondis levensgevaarlijk!!!
Bij
openbrekenbegint het vlees na een tijdje

"drugpaddestoelen"
te verzamelenom high te
worden. Voor mij niet gelaten en het is
misschienbeter zo dan dat ze iemandberoven
om hun drugste bekostigenmaarik betwijfel of
hetgoedis voor degezondheid.

Gekweekte
en
paddestoelen.
{r\

:.

-)

r:I
'u\.#{o
r-4

I
tFT

O
"6,-PrPA+l

De Gele Knolamaniet,Amonita citrina, ruil<t
naar uitgelopen aardappelenen is eveneens
giftig. De openpaddestoeldraagteenvrij grote
vliezigemanchetop de stamen de plaatjeszijn
eveneens
wit.
Een paar andereAgaricus-soorten,
zoals de
Sftaatchampignon en
de
Afgeknotte
Knolchampignon, te herkennen aan zijn
afgenotteknol onderaande steel,bezittenroze
tot bruineplaatjesen gelijkenzeergoedop de
weidechampignon.
Zijn zljnbeiden eetbaar.

geselecteerde

De Agicarus bisporuswordt meestalgekweekt
op composthopen.
Dezechampignonheefteen
kleurverloop van wit tot schubbig bruin.
Persoonlijkverkies ik de bruine exemplaren
omwille vanhun uitgesprokenmaak.
De buisjeszwÍunmen
of Boleten dragengeen
plaatjes maar buisje onderaande hoed. Er
heelwat soorten,waaronderook giftige.
bestaan
Meestal zijn we rninder bekend met deze
soorten.In de (gespecialiseerde)
winkelworden
er enkelesmakelijkesoortenaangeboden.
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De giftige Vliegenzwam,Amanita muscaria,
zov zijn naarnzowel ontlenenaan zijn functie
van vliegenvangerna besfiooiihgmet suikerals
aan de ijle indruk die hij verwekt na inname:
menziet ze vliegenen denktdat menzelf vliegt.
Dat is waarschijolijkgeenaante radenproef. De
Vliegenzwamvindenwe onderBerken.
Het is tegenwoordigde mode voor sommige
jongeren om de wijde natuur in te fiek*en en

De Boleten worden wel gewaardeerdin
Frankrij( waar ik me indertijd een grote
conservendoos
aanschafte
tijdens de vakantie.
Bij het bakken sprongende stukken van de
versneden,glibberige bollen uit de pan tot in
mijn gezicht, zodat ik een deksel op de pan
moestzetten.Zelfs het dekselmaaktesprongen.
Mijn gezinsledenweigerdente eten van dat
levendige gerecht en met de moed van de
vermetelewerkteik defroepnaarbinnen.Twaalf
uur later begon ik een achtenveertiguÍentoiletgangop deFranseWC's van de campingen
wist bij aanvangniet of ik de volgendemorgen
zou halen.Laterewantouwige kennismakingen
metverseBoletenvielendanwel zeergoedmee.
Andere buisjeszwammen
zijn de Geschubde
Stekelzwam. Sarcodon imbricarius. en de

Schapebuisjeszrvam,
Albatrellusovinus.
De Sarcodonimricarius met de uitgesproken
stekelvormige grijsbruine tot bijna zvtarte
schubbenop de hoedwordt in sommigewinkels
aangeboden
onderde Fransebenamingen
"Pied
de moutonnoir". De gekruldeschubbengeven
inderdaad de indruk van een verwarde
sohapenvacht. Anderzijds wordt de Gele
Stekelzwam,Hydnumrepandum,verkochtals
"Pied de moutonbland'. Deze laatsteis zeer
vormbestendig doch de oude uemplaren
wordenonbefiouwbaaren bítterl!
De Schapebuisjeszwam
heeftdusnietsmet dat
witte Franseschaapte rnakenen geefteerderde
indruk van een wit lammetjesvel. De
paddestoelenkomen voor in groepenals een
kuddeschaapjes.
Het vleesis (nog)bitterder
dan
dat van de Stekelzwam.
De Cantharellen zijn zowel practrtig van
verschijning
alsvan smaak.Vermitszepraktisch
niet in cultuur te brengenzljn zijn ze ook duur.
Pogingen om ze op kweekbeddente telen
schijnenenkeleenkanste makenop zaailingen
van van Noorsedennen.Het zijn pioniersdie
zeeronderhevigzi.inaanbemesting,kalk en zure
regen.Zijleven in symbiosemet dennen.In een
vorig artikel over symbiosewerd daaruiwoerig
op ingegaan aan de hand van de allelaatste
wetenschappelijkeinformatie. Zij worden
tegenwoordigmeestaluit Canadaingevoerd
omdatzehierquasiverdwenen
zijn.
Hoorn-van-overvloed ofte
Craterellus
cornocopioidesgelijkt op een vaalgrijs tot
roetzwart trompetje met enkele lobben op de
hoed.Hij gelijkt goedop de Grijze Cantharel,
Cantharellus cinereus, maar dan zonder
groeven.Net als dezelaatstekomt hij vtoË ,
voor inlpt beukenbos.
Beidesoortenzijn perfect
eetbaar zodat eÍ geen gevaaÍ bestaat bij
verwisseling.
Omdathij zo dunis laatde Hoorn-van-overvloed
zich gemakkelijkdrogen.Hij is in deze vorm
danookvlot verkrijgbaar.
De Oesterzwam,Pleurotusostreatus,vindt het
paradijselijk om op een verzwakteBeuk of
Populierte pronken.Dezeprachtige,smakelijke
vegetarischebiefstuk is tegenwoordig zeer
schappelijkvanprijs. Wie hemzelf wil kweken
weekteenzakt sfio in heetwateÍ, dnrkt het goed
aan en bevnrcht het met enkele wit bedrade
stukken oesterzwam (enkele dagen in een
plasticzakop eenwarmeplaats).De zak wordt
dichtgebondenen donker doch niet te koud
gezet.Wanneerdehelemassais ingenomendoor
het myceliummakenwe enkelegatenin de zak
om de vnrchtennaarbuitente latenbarsten.

PLeuteÍ ut àsrÊ FATUE
De Shii'-takeis eenJapanse
paddestoel
op steel
met een heerlijke smaak. Het broed wordt
uitgezet op geweekÍe graankonels en in
zaagsnedenvut versgeoogsteeikestammetjes
geënt.De stammenwordengedurende
eenjaar
gestapeldondereenplastic-velen het volgende
jaar, wanneerze volledig doorwoekerdzijn
rechtopgeplantom de vnrchtentot ontwikkeling
te latenkomen.
De paddestoelen
kunnenook op sfio of andere
staÍnmen
wordengeteeld.De smaakbliikt echter
in evenredigheidte staantot de kwaliteit en de
hardheidvande groeibodem.
Tot slotwil ik eenreceptgevenvan eenheerlijke
bouillon met woudpaddestoelen
(Cantharellen,
Hoorntjes van Overvloed, Bundelzwammen
enzovoort.)
Trek een bouillon van I kg rundssoepvlees
of
eenossestaaÍt
in 4liter wateÍ,tweedoonnidden
gesnedenuieq een prei, een gevierendeelde
wortel en een stokjeselder,Thijm en Laurier,
wat zout en matig peper. Laat ten minste
gedurende
drie uul zachtjesfi'ekkenop eenlaag
vuurtje.
Alles goed zeven en de bouillon klaren met
eiwitschuim.
De bouillon nu herleidentot twee liter door
inkoken.
Kuis nu eenmengelingvanwoudpaddestoelen.
Spoelenis uit denbozeook al komenze laterin
debouillonterecht.
Soort per soort gooien we de desnoods
fijngemaaktepaddestoelen
in eenpan metnía
gehruinde boter om ze te vergla?Ênen doenze
in apaÍtekommen.Elke soorlheeftimmerseen
eigenkleur en smaak,die aanwezigblijft in de
jus.
In elkbordleggenwe eenselectiepaddestoeltjes
en overgieten
ze metde hetebouillon.
Als afiverking strooien we heel karig wat
uitgeperste
peterselie.
enversnipperde
Opte dienenmeteenstokbroodje
met lookboter
datnet vanonderde grill komt.Smakelijk.
Eric Callebaut.

