
Svampemontre dyrk-selv
Omdan kaffegrums til spisesvampe i din virksomhed



Svampemontren er en helt unik 
samtale-starter. Det er oplagt at 
placere den et sted hvor man 
gerne vil have at medarbejdere 
eller kunder interagerer. Vi ved fra 
erfaring, at de færreste går forbi 
en montre med svampe, uden at 
bemærke den eller spørge ind til 
den. Dette er med til at skabe nye 
kontakter og pleje eksisterende.

Hvad er en svampemontre?
Med dyrk-selv svampemontren kan 
I omdanne kaffegrums fra jeres 
kontor, kantine, café, restaurant etc. 
til den lækre spisesvamp, østershat. 
På den måde kan jeres virksomhed 
bidrage til at udnytte ressourcer 
bedre og mere cirkulært, ved at 
lave affald om til mad. Mange taler 
om cirkulær økonomi, men med 
svampemontren har I mulighed for 
at blive en del af den!

Skab nye samtaler virksomheden



Dyrkning i praksis

Dyrkningen foregår i fødevaregod-
kendte spande af genbrugsplast. 
Alle remedier der er nødvendige 
for at dyrke svampe følger med 
montren og gemmes bekvemt væk 
inde i trækassen.

Dyrkningsforløbets 3 stadier:

 1. 
Inokulation Dagens kaffegrums 
blandes med mycelium og kom-
mes i en spand.

 2. 
Inkubering Spanden opbevares i 
3 uger nede i trækassen hvor den 
vokser sig stærk.

 3. 
Frugtsætning Spanden stilles op 
i montren hvor den giver svampe 
indenfor 10 dage.

Små svampe kigger frem Svampe er klar til høst



Cirkulariteten fortsætter
Efter høst af svampe tømmes 
spanden og genbruges. Det 
svampesubstrat der findes i 
spanden efter høst har stadigvæk 
energi til at give flere lækre 
svampe. Vi opfordrer derfor 
til at man placerer resterne et 
skyggefuldt sted i haven og høster 
endnu flere svampe – fx kan 
engagerede medarbejdere tage 
det med hjem og nyde disse ekstra 
frugter af dyrkningen. Alternativt 
bør det sorteres som bio-affald eller 
komme i en kompost.

Svampemontren kan købes kontant, eller lejes.

Kontakt os, for at få et tilbud.

Beyond Coffee 
Jægersborggade 35, kl. tv
2200, København N
kontakt@beyondcoffee.dk
Telefon: 69 666 520

Mycelium er ’svampefrø’, som er 
nødvendige for at kunne dyrke 
svampe. Det er derfor obligatorisk 
at abonnere på mycelium. 
Abonnementet giver 25 poser 
mycelium hver måned. Vi leverer 
altid friskt mycelium af høj kvalitet, 
hvilket sikrer en god vækst. Én pose 
mycelium er nok til én spand med 
kaffegrums. 

Myceliumsabonnement


