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Medi

Trompetes de la mort

Craterellus cornucopioides 

Craterellus  cornucopioides  popularment  conegut
com Trompetes de la mort és un bolet comestible
molt  preuat  però  molt desconegut  per  a  molts
boletaires. El seu aspecte gris-negrós fa que sigui
rebutjat  per molta  gent,  no  obstant  això,  és  un
bolet  exquisit. Té forma de corn o d'embut profund
(d'aquí el seu nom) que arriba gairebé fins a la base
del peu, presenta un color gris fosc o bru negrós,
de marge  estès,  carn tenaç i  aromàtica,  amb la
superfície himenial simplement rugosa. Es troba en
boscos de  planifolis en sòls  silícics humits. Poden
trobar-se formant erols a l'estiu i a la tardor. 

Trompetes de la mort 

Amb les trompetes de la mort es poden fer molts
plats, com per exemple:

- Mandonguilles amb sípia i  trompetes de la mort.

- Trompetes de la mort en rissoto.

-  Trompetes de la mort saltejades amb botifarra

negra.

-Trompetes i carxofes. 

- Espaguetis amb trompetes de la mort.

-  Canelons de marisc amb trompetes de la mort.

- Fricandó amb camagrocs i trompetes de la mort.

-  Carbassa  farcida  i  gratinada  amb  verdures  i

trompetes de la mort. 

-Croquetes de trompetes de la mort, etc... 

Negreta  o Fredolic

Tricholoma Terreum 

Tricholoma  terreum, comunament  coneguda  com
negreta  o  frefolic,  és  un  fong  comestible  amb
barret grisenc. Pertany al gènere  Tricholoma  i  es
troba  en  boscos  de  coníferes  d'Europa  així  com
d'Austràlia. 

Es tracta d'un fong amb un cos de fructificació en
forma de bolet de color grisenc, amb escates grises
també.  El  és  laminat  i  de  color  clar,  que  es
disposen de forma lliure. Les espores són ovals, de
6-7 de longitud i 3,5-4,4 micres d'amplada.

Es  considera  un  bolet  comestible,  si  bé  la  seva
semblança amb espècies tòxiques recomanen molta
precaució en la seva recol·lecció i identificació.

                       Fredolics o Negretes

Amb els fredolics es poden fer molts plats, com per
exemple:

- Ous remenats amb fredolics, 

- Espaguetis amb fredolics, 

- Cigrons amb fredolics. 


