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PADDESTOELEN ETEN. 

AARNE vertel ik, op verzoek van de redactie, mijne ervaringen 
omtrent de door mij //toegepaste mycologie," van de laatste jaren. 
Wij, d. w. z. mijne geheele familie, eten nu reeds 30 verschillende 
soorten van in 't wild geplukte paddestoelen, en wel bijna dagelijks 
in den goeden tijd en verder doorloopend zoo nu en dan een 

maaltje, van half April tot half November. De grootste tractatie is 
natuurlijk de echte champignon, Psalliota arvensis, campestris tn silvatica, de 
eerste 't smakelijkst en die ik hier ook 't meeste vind Dan, de zeer algemeeen 
zijnde doch dit jaar niet zoo heel overvloedig voorkomende Marasmius oreades. 
Deze beide soorten „weck" ik met veel succes, evenals de niet minder lekker 
zijnde Boletus-soorten edulis en granulatus. Dit jaar kwamen deze hier in 
groote getale en granulatus maandenlang voor. Coprinus comatus (alleen de 
hoeden want de stelen zijn taai) zijn ook bijzonder fijn van smaak en geven, 
doordat ze bij ' t koken zóó prachtig wit blijven, wat wel eigenaardig is, bij 
deze z.g.n. //inktzwammen* met zwarte sporen, een smakelijk uitziend gerecht, 
wat nu niet direct van de meeste toebereide zwammen gezegd kan worden. 
Jammer genoeg komt deze soort hier weinig voor. Met de andere coprinus-
soorten, micaceus, en atramentarius, is dit wel 't geval en zoowat het geheele 
jaar door, maar ze staan in smakelijkheid verre bij Comatus achter. 

Evenmin wordt hier in de omstreken van Haarlem de eierzwam Cantha-
rellus cibarius, veel gevonden. De //delicatesse" van deze zwam heb ik tot nog 
toe niet kunnen waardeeren. Na lang koken en met diverse kruiderijen krijgt 
men een vrij eetbaar maai, maar het woord „lekker" kan ik er niet bijvoegen. 
Alléén als „zoetzuur* voldeden ze ons wel. De Halimasch, Armillaria mellea, is 
vooral, bij toevoeging van een weinig ui, een zeer smakelijk eten nl. de hoed. 
de steel, die er gekookt zeer eetbaar uitziet is echter onkauwbaar. Amanita 
rubescens, ontdaan van de hoedhuid, smaakt zeer aangenaam. Vooral dit jaar 
waren er vele en gave exemplaren. 

De Lepiota's procera en rhacodes, zijn jong bijzonder smakelijk. De andere 
veel voorkomende soorten clypeolaria var. cristata en granulosa zijn eenigszins 
scherp van smaak. Van de Clitocybe's voldeed flaccida mij het beste. Daar 
deze soort hier veel voorkomt in Augustus en September, loont 't ook de moeite. 
Van clit. odora trachtte ik anijs-melk te bereiden, maar aanbevelen kan ik dit 
niet! De Laccaria's smaken scherp, vooral de paarse variëteit. De eetbare 
Lactaria's hebben tot nog toe ook niet de eer in onzen smaak te vallen. Het 
delicieuse van Lact. deliciosus is nog niet tot ons doorgedrongen. Ik ken echter 
menschen, die er dol op zijn. Eistulina hepatica heb ik als biefstuk gebakken 
en ik vind dit, plus een frisch zuur smaakje daar wel eenigszins op gelijkend; 
op den duur prefereer ik echte biefstuk. Dit jaar zijn we een smakelijk 
paddestoelen-maal rijker geworden. Tot nog toe durfde ik het niet aan de 
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bovisten te proeven of l iever ze t rokken mij n ie t s aan. Edoch, jonge exem
plaren van Lycoperdon bovis ta of Bovis ta g igantea zijn zeer fijn en daa r ze 
veel ui t leveren en mooi w i tkoken , blijken ze één van de zeer goede ee tbare 
soo r t en t e zijn. Lycoperdon g e m m a t u m , w a a r a a n , de boeken dezelfde w a a r d e 
geven als aan de soort bovista, is naar mijn ervaring ongenietbaar. 

Van de Tricholoma's bevond ik tot nu toe, slechts de Georgii in 't voorjaar, 
en nudum en personatum in 't late najaar, smakelijk. Pholiota mutabilis een 
paddestoel van den voorzomer en bij ons helaas niet zoo algemeen, smaakt 
zeer goed. Jonge exemplaren van Gomphidius viscidus, de paddestoel, die 
n.b. als verdacht te boek staat, werden door ons dit jaar, waarin ze zeer 
menigvuldig voorkwamen, met smaak en zonder nadeelige gevolgen genuttigd. 
Ten slotte nog //Lorchel und Morchel" Helvelia's en Morieljes. Van de eerste 
is slechts de steel te gebruiken, en ofschoon ik de laatsten, vooral met room 
gestoofd, zeer lekker vind, heb ik ze echter nog nooit geheel zonder zand 
kunnen genieten. Mijfi toebereiding der paddestoelen is een zeer eenvoudige 
in tegenstelling met die, welke in de meeste boeken wordt aanbevolen. Ik kook 
ze gaar in hun eigen nat en in dat wat er bij 't herhaaldelijk afwasschen is 
blijven aanhangen. De tijd voor 't gaarkoken is bij de diverse soorten natuurlijk 
verschillend. Als ze gaar zijn, maak ik een sausje van bet uitgekookte nat dei-
paddestoelen met wat boter en meel, waarin ik ze dan nog een poosje laat 
stoven. Is er niet veel nat meer over, dan neem ik melk, room of bouillon. 

Haarlem. CATHARINA COOL. 

N. B. Boudier schreef nog eens, dat onze nieuw gevonden Microglossum de 
door Rostrup beschreven soort M. arenarium zeer nabij kwam, maar er niet mee 
identiek was. 

Het opsturen van eenige exemplaren aan Ove Rostrup te Kopenhagen bezorgde 
mij na lang wachten het volgende antwoord: 

//Ich babe das von Ihnen empfangene Microglossum mit Original-exem-
plaren von M. arenaiiura in meines verstorbenen Vaters Sammlung verglichen 
und constatiert, dass die beiden identisch sind. Einen Sonderabdruck von 
Meddelser (mededeelingen) ara Grünland," wo der Pilz beschrieben ist, kann ich 
Ihnen leider nicht verschaffen. In „Annales mycologici" 1908 finden sich einige 
Figuren von dem Pilze, der hier Co.rynetes arenarius (Rostr.)Durand benanntist." 

De beschrijving en de figuren in de „Annales" kloppen precies met de 
nieuwgevonden paddenstoel, zoodat wij hem als //Microglossum arenarium" of 
z/Corynetes arenarium, uit Groenland en later, volgens Durand, van Denemarken 
komende, in ons landje kunnen welkom heeten. Vreemd is het, dat terwijl hij 
door Rostrup in de Bot. Tidskr. reeds in 1892 en door andere raycologen in 
diverse tijdschriften nog in '93, '95 en '97 beschreven is, Rabenhorst de soort 
in zijn boek van '97 niet geeft. C. C. 


