Plocka svamp
På hösten finns det många svampar i skogen. Några sorter kommer i
augusti. Andra kommer först i september eller oktober. Kantarellen är en
svamp som många tycker om. Den är vackert gul och lätt att känna igen.
Det är också en mycket god svamp. Den har skivor på undersidan av
hatten. Skivorna fortsätter en bit ner på foten. Många svampar har skivor
under hatten. En del av dem är goda att äta.
Men en del av dem är giftiga. Den röda flugsvampen är giftig. Den är lätt
att känna igen med röd hatt och vita prickar. Det finns en vit flugsvamp
också. Den är ännu giftigare. Man kan dö om man äter den. Den vita flugsvampen är helt vit - den har vita skivor också. Champinjoner kan se ut
som den vita flugsvampen. Men champinjoner har rosa, bruna eller svarta
skivor.
Soppar är goda svampar. De har rör under hatten i stället för skivor.
Karljohansvampen heter också stensopp. Den är mycket god. Den har vitt
kött. Hatten är brun. Det är roligt att plocka svamp, om man vet vilka
svampar som går bra att äta. Det är bra att köpa en svampbok och ha
med sig ut i skogen. Man kan också följa med en person, som kan mycket
om svamp. Lär dig några olika svampsorter som är lätta att känna igen
och plocka bara dem.
Tänk på det här:
• Plocka aldrig svampar med vita skivor!
• Plocka aldrig bruna svampar med bruna skivor!
• Plocka aldrig soppar som är rosa eller röda undertill. De går inte att äta!
• Plocka aldrig svamp du bara tror att du kan äta. Det räcker inte med
att tro, du måste veta säkert!
1. När börjar det att komma svamp i skogen?
2. Hur ser en kantarell ut?
3. Vilken svamp ska man inte äta?
4. Vad heter Stensoppen med ett annat namn?
5. Hur ser man skillnad på champinjon och vit flugsvamp?
6. Hur kan man göra för att veta att
man inte plockar giftig svamp?
7. Vilken mat kan man laga av svamp?

GIFTIG!
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