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Waarom wij gek zijn
op paddenstoelen
VOOR
WOORD

Naast onze groenten- en kruidentuin is het kweken van paddenstoelen een vast onderdeel van ons leven. Wij kunnen ons een
leven zonder paddenstoelen nauwelijks meer voorstellen – ze
hebben iets magisch. Onderling zijn ze heel verschillend, met een
geheel eigen groeiwijze, uiterlijk en smaak. Bovendien zijn ze
een kleurrijke, gezonde verrijking van ons voedingspatroon. We
worden elke keer weer blij als we iets kunnen oogsten wat we zelf
gezaaid, geplant, of in het geval van de paddenstoelen, geënt
hebben. In verse, zelf gekweekte paddenstoelen proeven we de
liefde die we erin hebben gestopt.
Wij genieten volop van onze schimmelvrienden. Onze eigen
schaduwrijke paddenstoelentuin is een oase van rust waar we
graag heerlijk luieren in onze hangmat, tussen de oude fruitbomen, dromend over de paddenstoelen die zich straks zullen
laten zien. Het is een plek waar we enorm van genieten en waar
ook nog eens van alles te doen is. In de aarde wroeten, bouwsels in elkaar knutselen, boren, zagen, timmeren of gewoon de
paddenstoelen optimaal te laten groeien. We worden voor dat
alles beloond wanneer we eenmaal prachtige oesterzwammen,
shiitakes of een bijzondere pruikzwam kunnen oogsten. Als het
echt koud is kweken we ze in een beschermde omgeving: door
een laagje houtstrooisel toe te voegen, op de vensterbank, in de
keuken of de kelder.
Hoewel paddenstoelen vooral met de herfst geassocieerd worden, zul je in dit boek zien dat ze in veel andere maanden ook
de kop opsteken. Shiitakestammen bloeien in de warme maanden
(mei tot ca. oktober/november) en ook oesterzwamsoorten kun je
volop oogsten in de warme perioden.
Wij zijn gek op paddenstoelen. Met dit boek geven we graag
onze kennis en liefde door over het kweken van eetbare paddenstoelen in jouw tuin, kelder, op je balkon of in de vensterbank.
Je zult zien: als je paddenstoelen een beetje liefde en aandacht
geeft, belonen ze je met een mooie opbrengst die je op veel verschillende manieren kunt bereiden. Treed binnen in hun magische
wereld en laat je betoveren!
Magdalena Wurth & Moritz Wildenauer
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