ŠUPINOVKA NAMEKO
Houba připomíná naší penízovku sametonohou. Obě houby jsou si podobné
i způsobem pěstování. Liší se však rozšířením - zatímco penízovka
sametonohá je druh kosmopolitní, Šupinovka nameko byla zatím nalezena
pouze v Japonsku, na Tchajwanu a v Číně. Její název pochází z japonštiny,
kde "nameko" znamená slizký. Klobouk dosahuje podle podmínek, ve
kterých houba vyrostla, velikosti 2-15 cm. Povrch plodnic je hladký, lesklý,
uprostřed hnědý, na okraji světlejší. V mládí s oranžovým slizem, který
hustě pokrývá mladá primordia, na dospělých plodnicích slizu ubývá.
Lamely mladých plodnic jsou světle žluté a s postupující zralostí hnědnou.
Třeň s prstenem, je dlouhý 3-7 cm (někdy však i několikanásobně delší) a je
pokrytý vlákny.
V kuchyni: Šupinovka nameko patří v Asii mezi významné pěstované
druhy. Je obecně známa a pěstována v Jihovýchodní Asii. Je oblíbena a
ceněna pro jemnou chuť a poněkud slizkou konzistenci, která se během
vaření ztrácí.

Jak postupovat při pěstování?
Odstřihněte plastový obal tak, aby Vám zbyla asi 5cm vysoká vanička
v které ponechte substrát a umístěte jej místo, kde je zaručeno: dostatek
světla přírodního či umělého po dobu asi 8 hod denně, ale ne přímé sluneční
záření s teplotou v rozmezí 8°C až 20°C. V této teplotě substrát zůstává po
celou dobu pěstování.
Pro pěstování v místnostech, kde není zaručena dostatečná vlhkost vzduchu,
doporučujeme blok umístit například do prázdného akvária nebo do
libovolné přepravky či bedýnky, kterou překryjeme plastovou folií.
Můžeme pro něj též vyrobit takzvaný minifoliovník, tj konstrukci ze dřeva
či kovu potaženou igelitem. Blok můžeme také přiležitostně mlžit vodou z
rozprašovače. Houby se musí stále udržovat vlhké – slizké.
Asi za týden po umístění bloku do vhodného prostředí dojde k uzrání hub.
Správná doba sklizně je dána okamžikem, kdy se klobouk rozvine a na jeho
spodní straně jsou vidět lamely, ale klobouk přitom stále zůstává lehce
podvinutý. Plodnice je nutné odřezávat či stříhat těsně u bloku, protože
zbytky třeně by se po několika dnech začaly rozkládat a plesnivět. Po
skončení sklizňové vlny je nutné blok očistit od všech odumřelých částí.
Substrát plodí ve více vlnách.
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