
PÕHUPELLETI KOMPLEKT 

LÕVILAKK-KORALLNARMIK 
e. LIONS MANE Hericium erinaceus

OMADUSED
Lõvilakk on eriliselt dekoratiivne gourmet seen, 
kuid millel on ka meditsiinilised omadused. 
Looduslikeks kasvualadeks on Põhja-
Ameerika, Euroopa, Hiina ja Jaapan. 
Looduslikult kasvab surnud või surevatel 
puudel, mahakukkunud pakkudel ning 
kändudel nagu kreeka pähklipuul, vahtral, 
pöögil.  

OLULINE
Seenemütseel säilib külmkapis avamata 
pakendis kuni pool aastat. Isegi kui osa on 
muutunud pruuniks või tekib põhja vedelikku, 
saab heledat osa kasutada. Pakend võtta 
mõned tunnid enne nakatamist külmkapist 
välja. Kõikides kasvatusvõtetes puutuda 
mütseeli puhaste kummikinnastega või 
lusikaga. 
Mütseel hävib temperatuuril üle 30°C. 
Arvestage, et teramütseel maitseb ka hiirtele.

KASVATAMINE PÕHUPELLETIL
Põhupelletist jagub kolmeks korraks. Võta 
üheks kasvatuskorraks 1/3 pelletist, sest 
veega kokkupuutel see paisub. Säilita ülejääk 
järgmisteks kordadeks kilekotis.
 • Kuumuta vesi suures potis peaaegu 

keemiseni

 • Vala sisse põhupellet ning oota kuni see 
on paisumise lõpetanud

 • Nõruta sõelal ning sega ning suru puhta 
lusikaga seni kuni ei eraldu enam vett

 • Vala ka aukudega nõu kuuma veega üle 
või pese sooja vee ja seebiga

 • Vala pellet tagasi aukudega plastiknõusse, 
sule kaanega ning jäta jahtuma

 • Mudi mütseelipakki läbi koti, et terad 
eralduksid. Kott on rabe, tee seda 
ettevaatlikult. Kui kott peaks mudimise 
käigus purunema, pane ümber teine 
kilekott, et mütseel ei saastuks

 • Ava mütseelikoti nurk ning puista 
pelletisse kas silma järgi või puhta 
kummikinda peale kaks suurt peotäit (ca 
150-200 ml) mütseeli. Pellet tohib olla veel 
soe (max 30°C), aga mitte kuum! 

 • Sega omavahel läbi 

 • Tõsta nõu sooja kohta ühtlasele 
temperatuurile läbi kasvama. 

 • Sobiv temperatuur on 20-25. 
Mida soojem, seda rutem kasvab. 
Läbikasvamine võib võtta aega olenevalt 
temperatuurist 2-3 nädalat. 

 • Valgust läbikasvamise ajal praktiliselt vaja 
ei ole.

 • Kui pellet on üleni läbi kasvanud tõsta nõu 
mütseeli shokeerimiseks ning viljakehade 
stimuleerimiseks ööpäevaks külmkappi 
või õue (väljas ei tohiks olla miinuskraade)

 • Tõsta sooja kohta tagasi ning kata suure 
kilekotiga milles on augud. Pihusta paar 
korda päevas kilekotti peenest pritsist 
läbikeedetud vett, et suurendada niiskuse 
taset pelletinõu ümber, sest tavaliselt toa 
õhk on seente jaoks liiga kuiv. 

 • Korallnarmiku viljakehad ilmuvad tavaliselt 
põhupelleti nõu ülaossa pinnale. Siis 
võib nõu kaane eemaldada. Et tekiks 
viljakehadele ruumi. 

 • Korista saak, et seeneosi ei jääks nõusse. 

 • Samast nõust võib saaki saada veel paar 
korda. Seega kata nõu uuesti kaanega ja 
korda külmaga shokeerimist uuesti paari 
nädala pärast. 

TOIDUKS
Lõvilakk on väga hõrk seen, millel tekib 
küpsetades homaari maitse. Parima tulemuse 
saab kõrgel kuumusel võis ja õlis kiirelt 
kuumutades, kuni vedelik kaob. Moodustab 
küpsetades ribasid, mida veganid saavad 
kasutada liha asendamiseks toitudes.

MEDITSIINIS
Lõvilakk on põletikuvastane ning on tõestatud 
mõju soolestiku haavandite,  Alzeimeri tõve 
ning leukeemia vähiravis. Samuti reguleerib 
soolestiku mikrofl oorat.

info@mycoland.ee   www.mycoland.ee
www.facebook.com/seenepakud

tel: 5561 5363


