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DEMERSUL SPECIALISTULUI
Ciupercile sunt plante inferioare din încrengătura Fungi. Au atât caracteristici ale genului
vegetal, cât şi ale regnului animal. Ele se hrănesc, ca şi animalele, cu substanţe organice, pe când
plantele se hrănesc cu substanţe anorganice. Diferitele specii de ciuperci, cu ajutorul enzimelor,
descompun substanţele organice vii în substanţe anorganice, redându-le circuitului biologic, deci sunt
un laborator reducător de substanţe organice. Cu alte cuvinte ele formează o lume aparte. Pe pământ
sunt răspândite peste o sută de mii specii de ciuperci, însă majoritatea sunt invizibile cu ochiul liber.
Abia câteva mii ating dimensiuni mai mari, la care ne referim în acest îndreptar. Ele se împart în trei
grupe: a. Ciupercile saprofite, care se hrănesc cu reziduri animale şi vegetale, b. Ciupercile parazite,
care trăiesc pe, ori, în ţesuturile vii ale plantelor şi animalelor, c. Ciupercile simbionte, care trăiesc în
simbioză cu alte plante şi animale.
Ciupercile se înmulţesc şi se răspândesc prin spori. Ele joacă un imens rol în universul viu, iar
ştiinţa contemporană e pe cale să le dea alte şi alte întrebuinţări (foloase).
În pădurile noastre cresc anual 70-80 kg. la hectar. Înmulţită la suprafaţa ţării, cifra devine
impresionantă. Recoltarea lor aduce numeroase beneficii. A fost o vreme, iar vremea aceea a durat
un mileniu, când poporul român s-a retras din calea migratorilor sângeroşi în munte şi păduri, unde
a supraviuţuit prin practicarea păstoritului montan, vânătoare, pescuit, ciuperci şi fructe de pădure.
Ciupercile, ghinda şi jirul erau ani de-a rândul „pâinea românului”. Din păcate, la noi, numărul
speciilor cunoscute şi valorificate este încă foarte mic. După anii 1990 se întrezăreşte o deschidere
spre lume şi în acest domeniu. Regimul culegătorilor individuali este reglementat prin lege, ca
pretutindeni fiecare să poată culege ciuperci în cantităţi care nu depăşesc nevoile individuale. Numai
ciupercile strânse de o familie cu ocazia unei excursii economisesc 1-2 kg. de carne. Unde mai pui
că ciupercile au în compoziţie săruri minerale, grăsimi, vitamine, proteine complexe, că sunt picante
şi săţioase, că pot înlocui condimentele? Ele se pretează la toate felurile de mâncare. Acest manualîndreptar al culegătorului şi consumatorului cuprinde, în partea finală, şi vreo 90 de reţete pentru
gătit şi conservare, dintre cele mai practice, cunoscute la noi şi în alte ţări de sute şi sute de ani şi chiar
din antichitatea greco-romană.
Dar, ce bine ar fi dacă... nu ar fi şi ciuperci periculoase, otrăvitoare! Mai ales în ultimii ani,
când ştirile despre otrăviri s-au răspândit lesnicios prin toate mijloacele mass-media, unii oameni se
feresc de ciuperci ca de şerpii veninoşi. De fapt de-a lungul istoriei ele şi-au făcut mulţi duşmani. De
multe ori neiniţiaţii, neştiutorii, curajoşii au plătit cu viaţa. De la Euripide încoace (a cărui soţie şi
cei trei copii au murit intoxicaţi cu ciuperci) la împăratul Cladiu şi papa Clement al VII-lea, otrăviţi
cu ciuperci, şirul victimelor este fără sfârşit. Însuşi Clusius, întâiul care a scris o carte cu pretenţii
ştiinţifice despre ciuperci, mărturiseşte că nu a mâncat ciuperci niciodată, de teamă, ferindu-se de ele.
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Drept e că multă lume nici astăzi nu are cunoştinţe mai multe despre ciuperci faţă de Clusius şi de cei
de dinaintea sa. Dacă în zona Vatra Dornei, Munţii Sebeşului şi Munţii Orăştiei întrebi locuitorii ce
ciuperci cunosc şi consumă, ei nu sunt în stare să numească decât vreo trei-patru, ştiute din moşi —
strămoşi: gălbiorii, pitoancele, bureţii de rouă şi de prun, ciupercile de bălegar. De restul se feresc ca
dracul de tămâie; singurii culegători, cu scop de comercializare, fiind ţiganii, majoritatea analfabeţi şi
neglijenţi (tocmai aşa explicându-se numărul mare de victime din rândul acestora). Spre finele acestei
cărţi noi vom anexa planşe color de ciuperci otrăvitoare, cu succinte caracteristici şi periculoase
asemănări cu cele comestibile. Necazurile vin de acolo că mulţi culeg şi consumă fără a cunoaşte
princiipile de abză după care trebuie să se ghideze culegătorul. O caracteristică unică pe baza căreia
să poţi deosebi ciupercile otrăvitoare de cele comestibile nu există; indicii de identificare, însă, sunt.
Mai sunt însă şi destui pretinşi ştiutori care emit idei generalizatoare, dau sfaturi, aşa cum sunt şi
destui creduli. Cu alte cuvinte culegătorul şi consumatorul trebuie să renunţe la superstiţii, întrucât
nu e adevărat că: 1. otrăvitoare este ciuperca aceea care atunci când e ruptă ori tăiată îşi schimbă
culoarea. Iată că „Amanita phalloides”, mortală, rămâne albă şi după secţionare; 2. orice ciupercă
devine comestibilă prin fierbere; otrăvitoarele, de felul celei amintite, nu!; 3. nici reacţia animalelor,
în speţă a melcilor, la anumite ciuperci nu poate fi luată ca probă de credibilitate, fiindcă sunt melci
şi cobai, spre exemplu, care reacţinează la toxine diferit decât omul, iar semnele otrăvirii cu unele
ciuperci apar la şi peste 24 de ore; 4. că zeama în care au fiert ciupercile otrăvitoare înnegreşte
argintul sau pătrunjelul; ori reacţia respectivă se arată numai când ciupercile sunt alterate ori pregătite
cu smântână.
Renunţând apriori la aceste „credinţe„ născute din căutarea unui panaceu miraculos,
culegătorul trebuie să ştie un principiu românesc devenit zicere: ”Orice ciupercă necunoscută este
nebună”. Apoi, el trebuie să cunoască cele mai periculoase ciuperci otrăvitoare, începând cu Amanita
phalloides. Uşor de confundat între ele sunt aşa — zisele ciuperci pereche. Culegătorul trebuie
să recunoască la ciuperca pe care crede că a identificat-o ca bună cel puţin trei caracteristici care
exclud posibilitatea confuziei cu altă specie (caracteristici pe care noi le vom menţiona în fiecare
caz). A „şasea poruncă” spune că denumirile populare nu au valoare orientativă pentru identificarea
ciupercilor bune şi „nebune”. Iată, spre exemplu, o excelentă ciupercă comestibilă, este numită în
popor „Burete şerpesc sau Pălăria şarpelui”.
Să nu uităm reguli elementare, nu numai pentru gătitul ciupercilor:
a. Senzaţia de rău, greaţă, balonare după masă nu vine întotdeauna de la ciuperci;
b. La preparare, ciupercile trebuie să fie proaspete; cele viermănoase, apoase, moi (fleşcăite),
cu miros neplăcut, pot crea reacţii neplăcute;
c. Mâncărurile de ciuperci nu trebuie păstrate, chiar şi în frigidere, mai mult de o zi, două (ele
fermentează repede);
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d. Bolnavilor de ficat, celor care ţin regim, nu li se recomandă ciupercile.
Aşadar ciupercile nu sunt pentru om nici duşmani neiertători, dar nici mană cerească. Ele sunt
un dar al naturii la care nu e bine să ne lăcomim.
Câteva sfaturi practice de la sfătuitor (culegător de ciuperci din toate zonele ţării, de peste 30
de ani, dar consumator de nu mai mult de 25 de specii) la culegător:
a. În general ciupercile sunt gingaşe; ele se culeg cu răbdare şi se curăţă, în mare parte, pe loc;
b. Ilustraţiile cu care comparăm ciupercile nu sunt perfecte şi ne pot deruta (se impune şi
studierea textului);
c. Un băţ, pentru răscolirea frunzişului, şi un cuţitaş sunt indispensabile;
d. Pentru cules sunt potrivite coşurile şi plasele cu ochiuri mici; recomandabil este ca ciupercile
să fie sortate pe soiuri;
e. Nu este recomandabil să fie ţinute mai mult de 2 — 3 ore în pungi de plastic şi la căldură.
Nota bene!
Cartea cuprinde detalii numai pentru cele mai reprezentative ciuperci comestibile (88 la
număr), cu numele ştiinţific şi denumirea populară, aspecte generale, corpul fructifer, carnea, locul
unde cresc, cu ce alte ciuperci se poate confunda, trei semne distincte, cum se pot prepara.
Prezentarea soiurilor de ciuperci am preferat să o facem alfabetic, cu ilustraţii la fiecare literă
sau, când e cazul, la grupuri de litere.
Pentru a diferenţia valoarea lor însoţim denumirea ştiinţifică de o steluţă, două sau trei. În
locul unei liste bibliografice preferăm să trecem numele autorilor cu lucrări în domeniu, din economie
de spaţiu.
Am considerat necesar să facem şi o succintă prezentare a „familiilor de ciuperci”: Ciupercile
de câmp, Sbârciogii sau ciuciuleţii, Popenchii, Prahaghiţele mici, Pâinişoare timpurii, Meloşeii,
Trufele, Pâsloşeii.
Ciupercile de câmp. Acestea sunt cele mai cunoscute şi mai îndrăgite ciuperci. La romani se
bucurau de o mare preţuire şi nu mai puţin în Evul mediu. În Franţa ciuperca a fost şi este „campionul”
ciupercilor. Anual se produc în lume peste 200. 000 de tone. Are o deosebită forţă de creştere în
zonele cu bălegar. Soiuri îmbunătăţite şi performante au fost aduse de grofi pe domeniile lor din
Transilvania.
Sbârciogii sau ciuciuleţii. Sunt cele mai preţuite ciuperci din România. Apar repede, se
recunosc uşor şi au gust foarte plăcut. În plus, se usucă repede şi îşi păstrează gustul după uscare.
Niciuna din specii nu este otrăvitoare. Dintre ei, ciuciuletele gras este cel mai apreciat. Cultivată ar fi
extrem de rentabilă. În cartea noastră vom dascrie patru specii.
Popenchii. Ciuperci cu excelente calităţi culinare (bureţi). Au consistenţă, nu sunt viermnoase,
foarte gustoase, numai că trebuie gătite la câteva ore după recoltare.
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Prahaghiţele mici. Sunt ciupercuţe în genere dispreţuite din pricina denumirii lor populare
(băşina calului). Tinere, au carnea albă şi un gust plăcut. Se pot usca bine. Cândva erau folosite în
tratarea hemoragiilor şi hemoroizilor.
Pâinişoarele timpurii. Această familie cuprinde aproximativ 150 de specii cu pălării colorate
variat, de la alb la negru, în toate nuanţele. Sunt cele mai obişnuite ciuperci din pădurile noastre, uşor
de recunoscut după pălăria netedă şi carnea albă. Adesea le găsim viermănoase.
Trufele. Sunt ciupercile care cresc sub pămănt, ca nişte tuberculi de cartofi. În Franţa sunt
cultivate, fiind considerate delicatese regeşti (un kg. de trufe costă mii de franci). Două specii sunt
mai frecvente la noi: trufa de vară (Tuber aestivum) şi trufa albă (venosus).
Pentru elaborarea acestei cărţi am consultat: Gombascoyv-„Carte despre ciuperci”; Z. Panţa
— „Plante cunoscute de poporul român”; Eugenia Eliade şi Mihai M. Toma; Al. Borza şi I. Grinţescu;
„Supliment estival Tribuna 1983”; Cărţi de bucate româneşti, franţuzeşti şi italiene. Prin urmare nu
pretindem că ar fi o carte originală, însă afirmăm că a fost scrisă de un culegător.
Ion Crişan
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PRIMĂVARA

1. HIRNEOLA AURICOLA-JUDAE (URECHEA IUDEI)
Această ciupercă care nu are pălărie propriu-zisă, se găseşte cel mai adesea în timpul
plimbărilor de primăvară. Are o formă ciudată de ureche, creşte pe arbori, cel mai adesea se găseşte
pe trunchiurile bătrâne de soc.
Aspect general: are o formă de scoică, apare de obicei pe trunchiuri ori ramuri de copac.
Corpul fructifer seamănă cu o ureche, dar poate fi şi cupuliform, ori asemănător unei petale.
Creşte în „buchete”, haotic. Are culoare maro-castaniu, maro — roşcat; faţa internă, cutată este mai
închisă, faţa externă mai deschisă la culoare şi catifelată. Diametrul caracteristic e de 2-10 cm, carnea
având grosime de 0, 1 — 0, 3 cm.
Carnea: maro, elastică, fără miros sau gust caracteristic.
Creşte pe trunchiurile copacilor bătrâni (stejar, nuc, dud, salcâm, ş. a.), pe ramurile aproape
uscate, dar cel mai adesea pe ramurile groase ale arborilor de soc bătrân — indiferent de vreme,
începând din primăvara timpurie, tot timpul anului.
NU SE POATE CONFUNDA cu nici o altă ciupercă; seamănă cu unele specii de urechiuşe,
care trăiesc însă pe sol şi nu pe trunchiuri.
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2. HYGROPHORUS MARZUOLUS
Este o ciupercă cunoscută şi greu de observat. La noi în ţară n-a fost semnalată decât în
împrejurimile Braşovului şi ale Clujului. Considerăm necesară descrierea ei fiindcă excursiile
organizate pentru a o descoperi (apare printre primele ciuperci, pe la începutul primăverii) ar putea
deveni o pasiune şi un prilej de satisfacţie, pe de altă parte pentru că, deşi ciuperca în sine nu are carne
deosebit de aromată, se pot găti din ea mâncăruri foarte gustoase.
Aspect general: este o ciupercă mijlocie sau mai degrabă mică, apare în grupuri şi numai
arareori izolată.
Pălăria: la început albă, alb-cenuşie, cu pete cenuşii, dar mai târziu, când iese de sub zăpadă,
muşchi ori frunze uscate se întunecă la culoare şi prinde nuanţe negricioase. Ciuperca tânără are
pălăria convexă, care apoi se întinde şi ia o formă neregulată, ondulată. Are suprafaţa mată şi cuticula
se poate desprinde parţial. Diametrul caracteristic 4-10 cm.
Lamelele: groase, asemănătoare cu ceara, spaţiate, cu nuanţe albe, cenuşii (uneori albastruverzui), puţin decurente.
Piciorul: relativ scurt, dar gros şi cărnos. La început este alb, apoi cenuşiu. Poate fi striat,
cutat şi uneori curbat. Înălţimea caracteristică 3-6 cm, grosimea 1, 5-3 cm.
Creşte: imediat după topirea zăpezii de primăvară (uneori chiar începând din ianuarie), în
apropierea molizilor, brazilor ori a plopilor; uneori se întâlneşte şi în pădurile de foioase.
NU SE POATE CONFUNDA cu nici un alt soi de ciupercă.
Trei semne caracteristice:
— apare foarte devreme;
— are lamele groase sapţiate, cu aspect de ceară;
— are carne groasă.
Mod de preparare: place datorită faptului că este cărnoasă; poate fi pregătită oricum, dar
pentru că nu prea e aromată o recomandăm pentru feluri de mâncare mai piperate. Este bună pentru
tocăniţă, pentru antreuri, cu sos remoulade şi cu sos tartar, cu ouă.
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3. CIUPERCILE DE CÂMP (FAM. AGARICACEAE)
Sunt cele mai îndrăgite şi mai cunoscute ciuperci. Încă la romani (care au fost mari consumatori
de ciuperci şi în ale căror bucătării există o veselă specială pentru pregătirea ciupercilor), ciupercile
din specia Agaricus se bucurau de o preţuire aparte. Horaţiu le considera ca fiind cele mai gustoase
dintre toate şi trebuie să recunoaştem că nu fără motiv. Presupunem că şi în Evul Mediu erau apreciate,
deoarece numele lor este prezent în marea carte de botanică apărută în 1646 la Strassbourg: Krutterbuch
de Tragus — Bock, ficurând printre ciupercile comestibile. În Franţa secolului al XVII-lea existau şi
indicaţii cu privire la cultivarea acestor ciuperci: la început, miceliul „sălbatic” a fost transplantat pe
suprafeţe fertile, iar în 1894, la Institutul Pasteur din Paris, s-a reuşit obţinerea promiceliului steril.
Francezii au păstrat cu grijă secretul procedeului, aşa încât de-a lungul mai multor decenii Franţa a
aprovizionat producătorii europeni cu material reproductiv.
Pe drept cuvânt socotesc francezii ciuperca de câmp Agaricus compestris (al cărei nume
francez, champignion, însemnând pur şi simplu ciupercă, a fost acceptat internaţional), ciuperca
lor „naţională”. O vreme îndelungată s-a considerat că champinioanele sunt acelaşi soi cu Agaricus
compestrius, dar apoi s-a descoperit că, de fapt, este o specie aparte, aşa numita Agaricus bisporus.
Faptul că în lume se produc anual 200. 000 de tone de champignioane poate dovedi importanţa acestui
soi. Champignioanele mai au o „rudă” care merită să fie menţionată: Agaricus bitorquis. Această
ciupercă este considerată „Hercule” al lumii ciupercilor, prin faptul că în timpul creşterii dezvoltă
o forţă surprinzătoare. Referitor la acest fenomen, istoria ciupercilor deţine informaţii interesante
dintre care noi vom relata doar pe una singură: în secolul trecut, în oraşul englez Basingstoke, pe strad
principală, pe un anumit interval de mai multe ori a trebuit să se refacă pavajul pe care-l mişcau din
loc ciupercile.
Nici la noi în ţară nu sunt chiar necunoscute asemenea cazuri: acum două-trei decenii, şi în
oraşele noastre se puteau zări ciuperci care ieşeau printre pietrele de pavaj, care distrugeau asfaltul
ori mişcau din loc grătarele din fier din jurul copacilor de pe trotuare; dispariţia acestui fenomen în
zilele noastre nu poate fi explicată decât prin faptul că accesul vehiculelor cu tracţiune animală fiind
interzis în oraşe, pe stăzi nu se mai împrăştie îngrăşămintele necesare pentru dezvoltarea ciupercilor.
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4. AGARICUS CAMPESTRIS (CIUPERCA DE CÂMP, CIUPERCA DE
BĂLEGAR)
Această ciupercă este, de bună seamă, una dintre cele mai cunoscute de popor.
Aspect general: are dimensiuni mari sau mijlocii, apare izolat sau în grupuri mici, nu arareori
în grupuri numeroase.
Pălăria: la început închisă, globuloasă, mai târziu are o formă de semicerc şi, în final, devine
întinsă. Are o cuticulă groasă, mătăsoasă, albă, alb-gălbuie sau alb — murdar; se înlătură uşor, de
obicei este netedă, dar uneori are solzi, ori scame, ori crăpături. La apăsare locul se îngălbeneşte
puţin, iar spre margini devine roşiatic, ori maroniu. Diametrul specific 5-10 cm.
Lamelele: la început sunt acoperite cu guleraş, sunt rozalii, iar mai apoi roz-închis, maroroşcat, în cele din urmă maro-închis sau negre. Sunt stâns apropiate şi urcătoare.
Piciorul: relativ scurt, plin, în general mai scurt decât lungimea pălăriei şi, adesea, se subţiază
în partea inferioară. Este de culoare albă, ori de aceeaşi culoare cu pălăria. Are guleraşul moale,
răsfrânt în jos, membranos, mic, alb şi fragil. Înălţimea caracteristică 3-7 cm, grosimea 1-3 cm.
Carnea: groasă, ţeapănă, abundentă, de culoare albă, se colorează în roşietic, iar la cpătul
piciorului poate primi o culoare ruginie. Are un miros caracteristic — aromat, după care se poate
recunoaşte imediat.
Creşte: în primul rând pe păşuni, în locuri însorite, cu iarbă, în grădini, pe marginea
drumurilor, uneori din martie până în decembrie.
SE POATE CONFUNDA foarte uşor cu ciuperca înrudită Agaricus bitorquis, ambele
comestibile, dar şi cu unele ciuperci otrăvitoare: ATENŢIE! — cu buretele viperei (Amanita
phalloides) care, în schimb, apare numai în păduri, are volvă şi lamele albe; cu Inocybe patouillardi,
care însă are o formă caracteristică, lamelele gălbui şi la presare se înroşesc, precum ciuperca Agaricus
xanthodermus, care la presare se îngălbeneşte şi are un miros neplăcut de chimicale.
Trei semne caracteristici:
— lamelele de un roz plăcut, ori maro;
— nu are volvă şi are picior relativ scurt;
— miros caracteristic foarte plăcut.
Mod de preparare: este potrivită pentru orice fel de mâncare cu ciuperci, totuşi parcă mai
gustoasă este friptă pur şi simplu. Are dezavantajul că nu se conservă bine, şi chiar dacă sunt unele
modalităţi de conservare, îşi pierde mult din calităţile de gust şi miros. Se pot conserva prin uscare,
dar se usucă destul de greu şi trebuie să se depoziteze cu mare băgare de seamă pentru a absoarbe
uşor umezeala din atmosferă.
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5. MELANOLEUCA COGNATA
În general, cărţile despre ciuperci nu se ocupă de acest soi, fiindcă se întâlneşte mai rar.
Considerăm că merită, totuşi, să o tratăm în rândurile acestora pentru că „poate umple golul” în acele
perioade ale primăverii când alte specii încă nu au apărut şi astfel, ne bucurăm şi în cazul că dăm
arareori de ea. Dar, când apare, apare în grupuri mari, răspândite pe suprafaţă întinsă.
Aspect general: ciupercă de dimensiune mijlocie.
Pălăria: are culoarea cafelei cu lapte, gălbuie, uneori gri-bej. Ciuperca tânără are pălăria
închisă, mai târziu este întinsă, dar mijlocul pălăriei poate fi convex sau concav. Diametrul caracteristic
5-10 cm.
Lamelele: de obicei au aceeaşi culoare cu pălăria, eventual cu o nuanţă mai deschisă, sunt
destul de înalte, arcuite, aderă la picior.
Piciorul: are aproximativ culoarea pălăriei sau puţin mai închis. Este rezistent, suplu, fibros,
striat: la bază este puţin bulbos şi pâslos; de multe ori este răsucit. Înălţimea caracteristică 7-12 cm,
grosimea 1-1, 2 cm.
Carnea: moale, uneori apoasă, în pălărie poate avea culoarea roşie, în picior — cenuşie. Are
miros de faină mucezită, gust plăcut, adeseori este viemoasă.
Creşte: din aprilie până în iunie, în păduri de conifere ori de foioase, dar aproape exclusiv
la liziera lor, pe pajiştile dimprejurul pădurilor, foarte rar izolat, de cele mai multe ori în grupuri,
formând şi „hore de vrăjitoare”.
NU SE POATE CONFUNDA cu ciuperci otrăvitoare, cel mai bine seamănă cu Clitocybe
geotropa, care sete de asemenea comestibilă şi cu care apare cam în aceleaşi locuri; aceasta din urmă
are lamele decurente şi apare mai ales toamna.
Trei semne caracteristice:
— culoarea cafelei cu lapte;
— piciorul suplu cu striuri longitudinale, fibroase, uneori răsucite;
— carne moale, apoasă.
Mod de preparare: din cauza cărnii moi, trebuie preparată imediat. Se poate folosi imediat,
se poate folosi separat sau în amestec cu alte ciuperci cu ou; nu se poate usca.
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SBÂRCIOGII SAU CIUCIULEŢII
Sbârciogii fac parte din cele mai preţuite ciuperci de la noi prin multiplele calităţi pe care le
prezintă; apar repede, se reconosc uşor şi au gust foarte plăcut, se uscă excelent, îşi păstrează gustul
şi după uscare şi, desigur, nici una din specii nu este otrăvitoare. Documente care datează din 1820
dovedesc că aceste ciuperci au fost demult cunoscute şi apreciate prin părţile noastre. Dar dintre
sbârciogi, Morchella crassipes (ciuciuletele gras) prezintă o importanţă aparte. Această specie se pare
că se răspândeşte din Europa de vest spre Europa de est pentru că, în cărţile de bucate nemţeşti este
prezentă de mai multe decenii, pe când la noi în ţară prima oară a fost semnalat în 1959 de Gheorghe
Silaghi şi Onoriu Raţiu în munţii Bihariei. De atunci a mai apărut şi în alte locuri, de exemplu în
împrejurimile Clujului. S-au făcut experienţe pe cultivarea acestor ciuperci încă de la sfârşitul secolului
trecut. După părerea unor autori, s-ar putea cultiva şi în grădină. Când identificăm ciuciuleţii, este
recomandabil să-i secţionăm spre a-i deosebi de Gyromitra esculenta — sbârciogul gras — interiorul
căruia este împărţit în mai multe cavităţi inegale. Toate aceste ciuperci sunt comestibile şi gustoase.
În cele ce urmează vom descrie 4 specii aparţinând la trei tipuri de bază.
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6. VERPA BOHEMICA (CIUCIULETELE DE PLOP)
Este o ciupercă mică, apare pe sol, de obicei câte una, uneori în cantităţi foarte mari.
Pălăria: verde-bălbui, verde-cenuşiu, maro-gălbui, galbenă. Centrul pălăriei se uneşte
cu vârful piciorului în aşa fel încât pălăria cade peste piciorul liber, în formă de clopot. În raport
cu celelalte ciuperci înrudite cu ea, această ciupercă este mică, pălăria prezintă pliuri şi şanţuri
longitudinale. Înălţimea caracteristică 2-4 cm, lăţime 2-3 cm.
Piciorul: alb-gălbui, uneori prea lung în comparaţie cu pălăria, suplu, cu suprafaţa aspră,
relativ moale la atingere; fragil. La început este căptuşit cu un ţesut vătos, iar mai târziu este gol.
Înălţimea caracteristică 5-12 cm, grosimea 1, 2-2 cm.
Carnea: moale, fragilă, zemoasă, cu miros de faină ori de aluat proaspăt.
Creşte: mai ales lângă pâlcul de plopi, pe solul acoperit de frunze moarte, în lunile aprilie sau
mai.
SE POATE CONFUNDA numai cu ciupercile cu care este înrudită şi nu are gust neplăcut.
Trei semne caracteristice:
— pălăria verde-gălbui, cu şanţuri longitudinale;
— structura tubulară a piciorului, căptuşit la început cu un ţesut vătos;
— pălăria în formă de clopot, stă liberă deasupra piciorului.
Mod de preparare: Este foarte gustoasă pentru orice fel de mâncare. Exemplarele sortate cu
atenţie se pot usca foarte bine înşirate pe aţă. Îşi păstrează calităţile şi după uscare. Proaspătă — o
recomandăm pentru tocăniţă, dar este foarte bună şi pane. Din ciupercile uscate se poat face, printre
altele, musaca de ciuperci.

