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Ievadam.

Ikvienai sievietei, lai viņa ieņemtu kādu sociālo stāvokli

ieņemdama, jābūt arī labai nama mātei. Neapskaužamā stā-

vokli nonāk sieviete, kad tai jāuzņemas varbūt sava saimnie-

cība, bet trūkst elementāro zināšanu par cilvēku uzturam va-

jadzīgām vielām un to izmantošanu. Tā nezina un neprot pa-

gatavot ģimenes budžetam atbilstošus, veselīgus un garšīgus
ēdienus, šādas nama mātes cieš nevien morāliski, bet arī ma-

teriāli, un viņām līdzi cieš visa ģimene. Lai mājās valdītu

miers un saticība, ikvienai nama mātei jāprot ne tikai vadīt

saimniecību tā, lai mājās visur būtu nevien kārtība un tīrība,
bet jāprot arī pagatavot lētus un veselīgus ēdienus. Bez uz-

tura līdzekļu izvēles liela nozīme arī pareizai ēdienu sagata-
vošanai. Labi sagatavota barība veicina sagremošanu, tāpat
arī ēstgribu. Pavāru māksla nav lieka, tā nekalpo tikai gard-
ēžiem, bet ir visiem nepieciešama, jo veicina vispārēju labklā-

jību un veselību. Negaršīgu barību nekad nevar tik labi iz-

mantot kā garšīgu.

Derīgas zināšanas mājturībā var iegūt attiecīgās mācī-

bas iestādēs. Tomēr ne ikreizes nama mātēm iespējams pie-
nācīgi sagatavoties apmeklējot mājturības skolas un kursus.

Neatvietojams palīgs nama mātēm ikdienas grūtā darbā ir

attiecīga literātūra, grāmatas par virtuvi un vispārējo mājtu-
rību. Tomēr arī grāmatas jāizvēlas uzmanīgi. Daudzas māj-
turības jeb t. s. „pavāru grāmatas" sarakstītas jau priekškara
gados, ir novecojušas, neatbilst laika prasībām. Tagad mūsu

nama mātes nevar ziedot visu savu laiku mājturībai vien,
tādēļ ēdienu pagatavošana jāvienkāršo, jāracionalizē, lai ar

iespējami mazāko laiku un darba patēriņu sasniegtu vislabā-

kos panākumus un varētu baudīt sava darba augļus.
Tā esmu sapratusi savu uzdevumu, nododot savu darbu

latviešu nama mātēm, še esmu sakopojusi jaunākās atziņas
uzturvielu mācībā un izlietojusi personīgās atziņas un piedzī-
vojumus vairāk kā 20 gadu ilgā mājturības skolas vadītājas

un skolotājas darbā.

Ceru, ka tām latviešu nama mātēm, kam mājturības

prasme nepieciešama vai tīkama, šis izdevums būs labākais

palīgs un vadonis kā virtuvē, tā ēdamistabā.

Autore.





Mājas un viesību galda klāšana un

dekorēšana.

Ikvienas saprātīgas nama mātes ēdamgalds arvien klāts

tīri, kārtīgi un ar gaumi. Gaume ievērojami paceļ ēdienu vēr-

tību un pašu maltīti dara patīkamu. Nama mātei arvien jā-
padomā, lai ikviens, kas sēstas pie galda, atrastu to, kas
tam vislabāki patīk. Nevien ēdienu gardums un labums, bet

arī galda spodrība un trauku tīrība paceļ vispārēju labsajūtu
un rada priecīgu noskaņojumu. Trauku dažādība un daudzums

atkarājas no ēdienu daudzuma un mielasta dalībnieku skaita.

Uz galda jāliek tik daudz trauku, cik paredzams pasniegto
ēdienu, lai nebūtu jāgaida trauku pārmaiņa. Trauki jānoliek

tā, ka ikviens nepārprotami redzētu, kādi trauki domāti vi-

ņam. Katru vietu parasti iezīmē ar lēzenu šķīvi, šķīvja
labā pusē jāliek nazis ar aso pusi uz iekšu, bet kreisā pusē
dakšiņa ar zobiņiem uz augšu. Karoti liek šķērsām aiz šķīvja,
ar kātu uz labo pusi. Saldēdiena karote liekama aiz zupas

karotes. Zivīm, ja nav sevišķa zivju naža, liekamas 2 dakši-

ņas, viena labā, otra kreisā pusē. Lai pie galda varētu ērti

rīkoties un omulīgi justies, sadalot vietas, jārēķina uz per-

sonu apm. 50—70 cm, ne vairāk. Lielākām viesībām vietas

sadala ar galda karšu palīdzību. Ja galda karšu nav, sasēša-

nās kārtību norāda nama māte. Tāpat stingri jāraugās, lai

salvjetu krāsa būtu pieskaņota galdautam un traukiem. Pa

kreisi no lieliem šķīvjiem liek maizes šķīvīšus, bet pa labi

salātu šķīvīti. Maizi uz galda pasniedz sagrieztu šķīvī vai

maizes groziņā, ar apakšgarozu uz leju.

šķīvja labā pusē, nažiem galā, katrai personai uzliekams

mazs sāls trauciņš. Ja tādu nav un jālieto kopējais sāls

trauks, tad blakus tam jānoliek mazas karotītes vai nazis,

lai nav jāmērc savs nazis kopējā traukā, šķīvja labā pusē
aiz nažiem un šķīvja liekamas glāzes. Ja paredzēti dažādi

dzērieni, tad vistuvāk liekama tā glāze, ko lietos pirmo. Pu-

deles liekamas tikai tad, kad viesi pie galda apsēdušies un

ēdiens pasniegts. Dzērieni jāpasniedz auksti.



6

Klāts

galds

bufetes
veidā
(à

la

fourchette).



7

Bufetes veida klāts galds.

Uz vidēji liela galda abos galos glīti sakārto visus vaja-

dzīgos traukus, var būt arī salvjetes, bet galda vidū saliek

ēdienus un dzērienus. Ap pudelēm saliek attiecīgas glāzes.

Ap šo bufetes galdu var nolikt arī mazākus galdiņus, pie ku-

riem novietojas vecākie viesi, kam stāvēšana grūta. Nama

mātei jānorīko kalpone, kas viesus apkalpotu: noņemtu ne-

tīros traukus un pārmainītu ēdienus.

No siltiem ēdieniem uz šāda bufetes veidā klāta galda

pieļaujami vienīgi buljons ar pīrāgiem.
Nama mātei jārūpējas arī, lai viesu apkalpošana norisi-

nātos veikli, ātri, laipni un klusi. Apkalpotājai arī jāraugās,
lai uz galda nekā netrūktu un viss būtu labākā kārtībā.

Turami gatavībā papildu trauki, naži un salvjetes. Nama

mātei stingri jāpiekodina apkalpotājai, ka ēdienu pasniegšana
viesiem izdarāma no kreisās puses, bet ēdienu vai trauku uz-

likšana un noņemšana no galda ■— no labās puses.

Izturēšanas pie galda.

Pie viesību galda ērti un omulīgi varēs justies tikai tas,

kas pratīs veikli un pieklājīgi rīkoties ar galda lietām un

traukiem. Arvienu ieteicams rīkoties droši un pašapzinīgi.
Vienīgais ceļš šo drošību sasniegt ir izturēties pareizi mājās,
ikdienas dzīvē, pie ģimenesgalda, negaidot sevišķus gadījumus,
lielākas viesības, kur varētu mācīties pieklājību. Vispirms

pie galda jāsēd brīvi, nepiespiesti, pie kam nekādā ziņā ne-

drīkst atbalstīties ar elkoņiem.

Cepeti nekādā gadījumā nedrīkst tūlīt sagriezt sīkos ga-

baliņos. Jānogriež tikai neliels kumoss gaļas, uz kura veikli

ar naža galu uzliek nedaudz mērces vai sakņu un pēc tam

ar dakšiņu paceļ pie mutes. Ņemot lielu kumosu, drīz vien

var nonākt nepatīkamā stāvoklī. Tā, ja kāds jūs negaidot
uzrunās, jūs ar pilnu muti nevarēsit tūlīt atbildēt. Ēst ar

pilnu muti ir pilnīgi nepielaižams, jo tas nav estētiski. Savu

nazi var lietot tikai savā šķīvī. Ar to nekādā gadījumā ne-

var griezt maizi no kopēja klaipa. Tāpat ar savu nazi nevar

nemt sāli no kopējā sāls trauciņa, kur jābūt īpašai sāls

karotītei.

Parasti dakšiņas lieto ar kreiso, nazi ar labo roku. Silto

atļauts nogriezt tikai pa kumosam, uz kura ar nazi uzliek

mērci. Mērci ēst ar nazi vai maizes gabaliņiem, nav pie-
ņemts. Ēdot nedrīkst liekties pār šķīvi, bet gan roka jāpaceļ
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Siltais galds klāts 4 personām.

pie mutes. Ja vēlas ņemt glāzi vai maizi, tad nazis atliekams

uz šķīvja, ne uz galdauta. Maltās gaļas, saknes un zivis ar

nazi negriež, bet sasmalcina ar dakšiņu, ko tad tur labā rokā,

un kumosu palīdz uzbīdīt uz dakšiņas ar maizes gabaliņu.
No kopējā trauka nekad nedrīkst ņemt ar savu dakšiņu vai

karoti. Ēšanu beidzot nazis un dakšiņa, tāpat karote, atstā-

jama uz šķīvja ar spalu uz labo pusi, nekad nedrīkst atstāt

saspraustus vienu otrā vai sakrustotus.

Maize jāņem no maizes šķīvja ilgi neizmeklējoties, pie
kam nedrīkst aizkārt citas šķēles. Maizes šķēlīti nedrīkst

sagriezt ar nazi, — tā arvien jāpārlauž.

Karoti tur viegli pirkstos un ceļ pie lūpām ieslīpi; ne-

drīkst ēst ar karotes galu. Ja zupa karsta, viegli maisot no-

gaida tās atdzišanu. Nedrīkst piesmelt pārāk pilnu karoti,

lai zupa nelītu šķīvī. Ēdot nedrīkst trokšņot. Ēšana arvien

jāturpina tik ilgi, kamēr šķīvis tukšs, jo ir nepieklājīgi atstāt

pusizēstu šķīvi.
Zivis ēd ar sevišķu nazi un dakšiņu, pie kam katru ku-

mosu rūpīgi atdala ar nazi, iztīra asakas un ar dakšiņu paceļ
mutē. Ja nav īpaša zivju naža, jālieto divējas dakšiņas. Asa-

kas šajā gadījumā iztīra ar to dakšiņu, ko lieto naža vietā,

zivs gabalupieturot ar maizes šķēlīti.



9

Brokastu
galds

klāts

verandā.



10

Putna cepeša gaļa jāatdalano kaula pa mazam kumosam:

to nedrīkst satvert pirkstos, apgrauzt ar zobiem vai nolaizīt

ar mēli. Gaļas atliekām, kas ar naža un dakšiņu palīdzību
nav atdalāmas, jāpaliek pie kaula. Kaulus saliek sevišķā
šķīvī.

Vēžus ēd vai nu pirkstiem, vai sevišķām vēžu dakšiņām
un nažiem. Ar spēcīgu griezienu nolauž vēzim asti, tad at-

dala sānu čaulas. Gaļu ēd ar zivju dakšiņu.
Austeres pasniedz lielās paplāksnēs uz sasmalcināta ledus

ar citroniem. Paņem savā šķīvī dažas austeres un citrona

šķēles, tad ar dakšiņu atdala bārdiņu, atver vāku un atdala

no tā gliemeni. Pie tam austerei uzpilina nedaudz citrona

sulas un norij veselu.

Artišokam ar labās rokas pirkstiem nolauž lapiņas, pašu
artišoku pieturot ar dakšiņu kreisā rokā. Pēc tam lapiņas
iegremdē mērcē un izsūc. Vēlāk tāpat apstrādā lapu pamatni,
izsūktās lapas kārtīgi saliek šķīvja malā.

Omletes, ceptas olas, saknes ēd tikai ar dakšiņu labajā
rokā.

Saldējums katrā ziņā jāpasnidz ar biskvītiem vai vafelēm,
lai mazinātu ledainā saldēdiena kaitīgo ietekmi uz gremoja-
miem orgāniem.

Sviestu, biezpienu, sieru no kopējā šķīvja neņem ar savu

bet ar īpašu nazi vai dakšiņu.

Svētku galds

Svētku galda dekorēšana: puķu izvēle un saskaņošana ar

galda segu, vāzi un traukiem v. t. t. atkarājas no namamātes

gaumes. Vislabāk lietot īsi grieztus ziedus, zemās vāzēs.

Sīkus ziediņus un lapiņas var sarindot mazos pušķīšos vai

glītā kombinējumā izkaisīt pāri visam galdam. Nekādā ziņā
nedrīkst ēdamgaldu pārāk apkraut puķēm. Vispār galda de-

korēšanai jāņem puķes ar vieglu aromātu, jo stipri smaržo-

jošas puķes var viesus nogurdināt. Smaržas izvēlē ikvienam

sava gaume, un var gadīties,ka viesiem zināmas puķu smaržas

pavisam nepatīk. Ziedu daudzums lielu lomu nespēlē. Uz

parastā ģimenes galda glīti izskatās tievā un augstā vāzē tikai

daži ar gaumi izmeklēti ziedi. Vāzi ar ziediem parasti no-

vieto galda vidū, lai tā nevienu netraucētu un nebūtu nevie-

nam priekšā.

Puķu vietā galda dekorācijai var ņemt gleznainus augļus,
sakārtotus šķīvjos vai grupās tieši uz galda.
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Kafijas galds 4 personām.

Galdu dekorējot sevišķi jāievēro arī apgaismojums. Labi

klāts galds vislabāki var izcelties tikai tad, ja tas pietiekoši
apgaismots un ja gaisma uz to krīt no augšas. Bez tam

gaismai jābūt koncentrētai galda vidū.

Ziemassvētku galda dekorēšanai ņemami ziemas zaļumi un

arī mazas eglītes.
Lieldienu galdu rotā ar pirmiem pavasara zaļumiem, pū-

poliem, bērzu pumpuriem un glīti sakārtotām, raibām Liel-

dienu olām.

Vasaras svētku galda dekorācijā vajadzīgi vasarīgi ziedi.

Jāņos — Jāņu siers un Jāņu zāles, meijas un lauku puķes.
Noteiktā stilā dekorējams saderināšanās svinību galds.
Kāzu un iesvētīšanas dienu galdu dekorē ar miršu vai

asparāga zariņiem un baltiem ziediem. Pie tam sevišķi izce-

ļamas gaviļnieku vietas. Kāzu un iesvētīšanas galdi dekorē-

jami tikai ar baltām puķēm. Agrā pavasarī var dekorācijai
lietot baltās hiacintes, vēlākā

— baltos ceriņus, vasarā —

baltās lefkojas, vai neļķes, krizantēmas, ziemā — baltas ledus

puķītes.

Kafijas un tējas galdiem ļoti glīti izskatās baltie gald-
auti, jo tie viegli harmonē ar dažādu trauku krāsām un deko-

rējumiem. Tomēr var lietot arī krāsainos galdautus. Kūkām

virs šķīvja liekamas mazas karotītes, ja nav sevišķu kūku

dakšiņu. Tasiņas liekamas ar osiņu uz labo pusi. Tasiņas

piepilda viesiem pie galda sēdot, pasniedzot pilda trauku no
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Kas pie tējas galda pasniedzams.

kreisās puses. Uz kafijas un tējas galda jāatrodas cukur-

traukam, krējuma kanniņai, citronam, cepumu standziņai vai

karotei, tornazim un dakšiņai. Ja pasniegs sviestmaizes, tad

blakus brokasta šķīvītim liek vidēja lieluma deserta nazi un

dakšiņu. Tēja pasniedzama tasiņās tāpat kā kafija. Tēju
glāzēs mēdz pasniegt tikai kungiem.

Izturēšanas pie kafijas un tējas galda.

Tā sauktcs tējas cepumus var ņemt pirkstiem, pie kam

stingri jāraugās uz to, ka pieskartos tikai tam gabaliņam, ko

grib ņemt. Ja iznākusi nejauša pieskaršanās kādam citam ga-

baliņam, tad arī tas jāpaņem līdz. Ja pasniedz sieru, tad no-

griež no tā šķēlīti ar nazi- un uzliek uz maizes. Ja kafiju
sniedz apkārt, tad nav ieteicams steigties priekšā dāmai vai

vecākam kungam.

Kafiju dzerot, virstase jātur ar labo roku, bet apakšta-
sīte

— ar kreiso roku. Praktiski ir atstāt tasi uz paplātes,
kamēr pielikts cukurs, un tad tikai paņemt to.
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Nedrīkst dzert no tases, kurā iemērkta karote, bet tā jā-
noliek uz apakštases. Grauda cukura standziņas nav obligā-
toriskas. Cukuru var ņemt ar cukura karoti vai ar tējkaroti.

Vārīšanas priekšdarbi

Sviestu kausē katliņā vai pannā.
Sviestu brūnina katliņā vai pannā, maisot karsē, kamēr

tas kļūst gaiši brūns.

Bifšteku un kotletes liek tik karstā sviestā vai taukos,
kas sāk jau kūpēt.

Sviestu puto. Ja sviests sālīts, to izmazgā vairākos auk-

stos ūdeņos, izspiež ūdens daļas, ar koka karoti saputo.
Mandeles tīra. Mandelēm uzlej verdošu ūdeni, patur, ka-

mēr miziņa nāk viegli nost, izņem no ūdens, noloba.

Riekstus noloba ieliekot krāsnī un turot, kamēr miziņu
viegli var ār drāniņu noberzt.

Mandeles un riekstus sasmalcina vislabāki ar mandeļu dzir-

naviņām (sk. attēlu), 2—3 reizes izlaiž caur dzirnaviņām vai

sasmalcina vienkārši uz dēlīša ar nazi.

Vaniļu sagrūž. Vaniļu sagriež mazākos gabaliņos, siltumā

izkaltē, sagrūž porcelāna miezerītī kopā ar rupjo cukuru, pēc
tam izsijā.

Safrāns. Safrānu izkaltē, miezerītī smalki sagrūž, uzlej

siltu pienu, izmaisa.

Rozīnes un korintes nomazgā siltā ūdenī, noslauka sausā

drānā, nolasa kātiņus.
Kastaņus izloba no ārējās čaulas vai nogriež tikai daļu no

smailā gala; ieteicams ņemt tos vienu pēc otra no verdoša

ūdens un tad tīrīt.

Maizei vispirms noberž garozu, iemērc aukstā ūdenī, iz-

mērcē, nospiež.
Rīvmaizei lieto cietu un izkaltētu baltmaizi, samaļ mašīnā

vai saberž un izsijā.
Formas izsmērē ar nekausētu sviestu, izkaisa ar miltiem,

apgāž, lai nobirst visi liekie milti.

želatīnu 25—30 min. iemērc aukstā ūdenī, nospiež, bez

ūdens izkausē.

Zivis tīra, sk. nod. „zivis".

Nav zemē metams

Ābolu mizas satur želejas vielas, kas skaidro sulu vis-

ātrāki sabiezina. No ābolu mizām izgatavo ābolu želeju (rec.
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nr. 1209), ābolu kvasu; no ābolu un bumbieru serdēm pagatavo
patīkamu dzērienu vai kaltē tās tējai.

Apelsīnu un citronu mizas konservē, lieto toršu un kūku

garnēšanai un piparkūkām. Svaigā veidā noberžot dzelteno mi-

ziņu, dažādiem saldiem ēdieniem un cepumiem.

Kauhis, kas atlikuši no dažādiem cepešiem, var izlietot,

pagatavojot tumētās, ragū un sakņu biezeņa zupas. Jo kaulus

vārīšanai labāki sacērt, jo labāki tie zupā izmantojami.

levārījuma putas, t. i. putas, kas rodas augļus un ogas

savārot ar cukuru, tūliņ izlieto ķīselī, augļu zupā vai pie sal-

dām mērcēm.

Sakaltušu sieru saberž un izlieto dažādām zupu piedevām.
Mazos sieriņus un zaļo sieru stiprās garšas dēļ nevar lietot

pie ēdieniem, to tāpat saberž, samaisa ar sviestu, lieto uz

sviestmaizēm.

Diļļu kātus ieliek pudelēs, pārlej nedaudz etiķa, aizkorķē;
tā iegūst svaigu diļļu etiķi, ko ziemu izlieto pie kartupeļu
salātiem, ragū v. t. t.

Zirņu pākstis konservē pudelēs kā biezeni, ko ziemā lieto

kā piedevas dārzāju zupām. Zirņu pākstis ievāra cukura sī-

rupā, lieto toršu un kūku garnēšanai.

Rupjmaizes garozas sakaltē, izlieto kvasai, rupjmaizes pu-

diņiem.

Cietu baltmaizi samaļ rīvmaizē.

Kā barības līdzekļi uzglabājami svaigi.

Apelsīni, citroni un pomerances ātri bojājas, ja tiem pie-
kļūst gaiss; tos var uzglabāt svaigus šādi:

Labi izkarsē baltās smiltis karstā saulē vai krāsnī
— pil-

nīgi sausas, pēc tam atdzesē. Apelsīnus, citronus satin zīda

papīros katru atsevišķi; iesaiņo kādā kastē, liekot vienu kārtu

smilšu, otru kārtu augļu; glabā ne visai aukstā vietā.

Pārgrieztus apelsīnus un citronus var uzglabāt ilgāku laiku

ieliekot griezuma pusi cukurā.

ābolus un bumbierus, līdzīgi apelsīniem un citroniem, uz-

glabā sausās smiltīs, bet augļiem jābūt bez bojājumiem.

Vaniļa ilgi patur aromātu, ja vaniļas kārtiņas ieliek pu-

delē cukurā un cieši aizkorķē; tā dabūjam vaniļas cukuru, ko

var lietot pie visiem saldiem ēdieniem un cepumiem.
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Ka izlabot dažādus sabojātus ēdienus.

Majonēzes pārāk ilgi maisītas, nošķir eļļu; lai kļūdu la-

botu, iesit citā bļodā 1 olas dzeltenumu bez baltuma, maisot

pamazām pilina dzeltenumam klāt majonēzes mērci.

Vaniļas mērce ilgi karsēta, kļūst ziedaina; ātri noņem no

uguns, piemaisa karoti auksta piena; izkāš caur smalku sietiņu.
Neskaidru buljonu var padarīt skaidru, ieliekot tanī ne-

daudz samaltas vērša gaļas; uzvāra, nostādina, izkāš.

Sālītu buljonu var izlabot, ieliekot baltā drāniņā rīsus un

paturot tos buljonā, jo rīsi uzsūc daudz sāls.

Apdedzinātai gaļai nogriež degumus, pārliek citā katlā vai

pannā; ja mērce sūra, nelietojama, jāņem tā, kas rodas cepot
otrreiz gaļu.

Piededzinātu putini vai dārzāju ēdienu pēc iespējas ātri

pārliek citā katlā, atstājot piedegumu; ja piedeguma daļas jau
samaisījušās ar ēdienu, tad kļūda nav vairs labojama.

Putu krējums, par daudz saputots, kļūst ziedains un sal-

diem ēdieniem nav vairs lietojams, tāpēc jāputo tālāk, kamēr

kļūst par sviestu.

Dārzāji.

Dārzājiem uzturā jāpiešķir pēc iespējas izcila vieta, jo to

sastāvā atrodas cilvēka organismam nepieciešamās barības pa-

pildu vielas
—

vītāmini. Vītāminiem barībā trūkstot, orga-
nismā rodas dažādi traucējumi un slimības; bez tam vītāmini

nepieciešami organisma augšanas procesā. Barības vielām, se-

višķi olbaltuma vielām sadaloties organismā rodas dažādas

indes, kas bieži ir slimību cēlonis. Vītāmini darbojas kā pret-

indes, no organisma izdalīdami indes. Bez tam vītāmini dzīvi

piedalās jaunu šūniņu uzbūvē, tādēļ sevišķi augošiem bērniem

un no slimības novājējušiem jālieto daudz dārzāju. Nepiecie-
šamais dārzāju daudzums atkarājas no tam, kādu barību cil-

vēks patērē: ja patērē vairāk gaļas un miltu produktu, tad

dārzāju vajadzēs vairāk, bet ja lieto vairāk augļu, piena, sviesta,
tad dārzāju vajadzēs mazāk. Svaigi dārzāji ir ieteicami

labāk nekā vārīti, jo vārot zūd daudz vītāminu, bet no otras

puses vārīti dārzāji daudz vieglāki sagremojami. Nepieradis
organisms, vāji gremojamie orgāni svaigus dārzājus nepanes,

tāpēc sākumā ieteicams pagatavot dažādus biezeņus, tvaikotas

saknes, sulas un mērces, kamēr organisms pierod pie svaigiem

dārzājiem — zaļbarības.
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Zaļbarības negātīvā puse tā, ka uz dārzāju saknēm bieži

atrodamas dažādas baktērijas, slimību izplatītājas. Dārzājus

ēdot, tie labi jāsakošļā, jo tas veicina barības sagremošanu or-

ganismā. Svaigi dārzāji vieglāki sagremojami nekā bojāti un

savītuši. Vislabākie ir svaigi, tikko piebrieduši dārzāji, kam

kokšķiedra nav vēl sacietējusi, jo tā ir grūti sagremojama.

Bērniem un slimniekiem vislabāk lietot no dārzājiem izspiestu
sulu. Ja dārzājus tvaiko vai vāra, tad tas jādara pavisam
mazā ūdenī vai tikai ūdens tvaikos, jo tad nezudīs liela daļa
bāzisko minerālvielu. Notīrītus dārzājus nedrīkst turēt ūdenī,

jo ūdens no dārzājiem izsūc daļu vērtības. Olbaltumvielu un

tauku dārzājos maz, tie tāpēc jāpapildina ar citām vielām. No

dārzājiem visvērtīgākie ir burkāni, bietes, pupas, tie bagāti ar

vītāminiem un bāziskām minerālvielām; burkānu sula sevišķi
ieteicama bērniem un slimniekiem, arī veseliem, lai izsargātos
no vielu maiņas traucējumiem.

Sarkanās bietes vītāminu satura ziņā līdzinās burkāniem.

Tomāti bagāti vītāminiem.

Kāposti ļoti bagāti vītāminiem un minerālvielām, veicina

zarnu darbību.

Spināti bagāti minerālvielām, ļoti bagāti vītāminiem, vā-

rītā veidā ieteicami ikkatram slimniekam, jo tie visvieglāki
sagremojami.

Sparģeļi vidēji bagāti vītāminiem, viegli sagremojami, ie-

teicami slimniekiem.

Puķu kāposti barības vielu satura un vērtības ziņā līdzinās

sparģeļiem.
Salāti vidēji bagāti vītāminiem un minerālvielām, viegli

sagremojami.
Sīpoli bagāti minerālvielām, to stiprā smarša kairina gre-

mojamos orgānus, rada stipru siekalu atdalīšanos, tā veicinot

ēstgribu; slimniekiem sīpoli nav ieteicami.

Gurķi, rutki un redīsi ieteicami veseliem, slimiem grūti

sagremojami.

Kāļi garšas ziņā patīkami, barības vielu satura ziņā na-

badzīgi.
Kartupeļi organismam nepieciešamu barības vielu ziņā

diezgan bagāti, satur daudz derīgu stērķeļu; kartupeļus mizo-

jot jāatceras, ka tuvu mizai stērķeļu visvairāk.

Dārzājus iepērkot.

Labiem kartupeļiem jābūt cietiem, bez plankumiem; kar-

tupeļi ar grumbuļainu mizu ir miltaināki, nekā ar gludu mizu;
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vislabākie ir vidēja lieluma kartupeļi: lieliem kartupeļiem bieži

cauri vidi. Apsaluši kartupeļi ir mīksti, vārot kļūst saldi un

grūti sagremojami.

Baltie kāposti. Galviņām jābūt baltām un cietām, visla-

bākās vidēja lieluma galviņas.
Bietes. Vislabākā šķirne, tā sauc. Ēģiptes bietes, ir apaļas,

saldas un tumšas.

Burkāniem jābūt tumši dzelteniem ar gludu mizu.

Kāļi, pēc iespējas jāizvēlas apaļi, vidēja lieluma.

Kolrābju (griežņu) mizai jābūt gludai, mīkstai, serdes la-

piņām smalkām; labākie vidēja lieluma, lielie cieti.

Ķirbji. levārīšanai labāki lielie, apaļie; ēdieniem labāki

garenie.

Gurķiem jābūt zaļiem, bez dzelteniem plankumiem; ieskā-

bēšanai vislabāki vidēja lieluma gurķi.
Mārrutki. Saknēm jābūt vidēji lielām, stingrām, savītuši

mārrutki zaudējuši savu stipi-umu.

Pastinākas. Visderīgākās šīs saknes līdz janvārim; tām

jābūt iedzelteni baltām un sulīgām; tās lieto kā salātus; var

likt nedaudz pie buljona un vērša gaļas zupām. Pastinākas

bieži var samainīt ar indīgām saknēm: velna rutkiem un dri-

ģenēm, vislabākā pazīme pastinākām ir viena serdes lapa.

Puķu kāposti. Galviņām jābūt cieši aizvērtām un baltām.

Pupas vislabākās tad, kad tām vēl nemaz nav graudu un

pākstis viegli salaužamas.

Vasku pupu pākstīm jābūt dzeltenām, bez plankumiem.

Pētersīļu saknēm jābūt cietām.

Puravas labākas resnākas, cietām saknēm.

Selerijām jābūt vidēji lielām, ar gludu mizu, pēc iespējas
bez blakus saknēm.

Salāti. Pirmās svaigās lapiņas nav visai garšīgas, labāk

ieteicami tādi, kas ienākušās galviņās, bet nedrīkst būt pārāk
izaugušas, lapām jābūt gaiši zaļām.

Sīpoliem jābūt gaišiem, vidēja lieluma; tie nedrīkst būt

izauguši.

Sparģeļiem laužot jābūt trausliem, galviņām — bālgani
dzeltenām; labi ir arī zaļie sparģeļi; vismazāk derīgi zilganie.
Vislabākie sparģeļi maijā un jūnijā.

Spināti vislabākie, kad lapas mazas un gaiši zaļas; lielās

tumšās lapas dod rūgti sāju piegaršu.
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Skorcioneriem jābūt baltiem un sulīgiem.
Virziņu kāpostu lapām jābūt zaļām un cieši aizvērtām.

Rutki nedrīkst būt sīksti; baltie rutki mīkstāki, melnie

sakstāki.
Zirņi vislabāki ienākušies gaiši zaļās pākstīs.

Dārzājus tīra.

Baltie un sarkanie kāposti. Noņemārējās nederīgās lapas,

sagriež galviņu pēc vajadzības smalki, izgriežot resnākos

kātiņus.
Puķu kāpostiem nogriež zaļās lapiņas, ieliek aukstā ūdenī

25—30 min.

Kāļus, kolrābjus (griežņus) nomizo visapkārt.

Burkānus, pastinākas, pētersīļus nokasa, sākot no tievgala.

Ķerbeļus ieliek karstā ūdenī, nedaudz pavāra, pēc tam no-

mizo kā mandeles.

Zemes bumbierus un skorcionerus (melnās saknes) nokasa,
ieliek aukstā ūdenī, kam pieliets nedaudz etiķa, atstāj tajā
50—60 min. un tad vāra.

Puravas. Lapas nomazgā un izlieto: pie buljona un ievāra

cukura sīrupā, lieto toršu un kūku garnēšanai.

Selerijas nomizo, sakni lieto zaļbarībā un pie buljona, la-

pas buljonā.
Bietes nomizo, izlieto zupās un kā salātus; ja jaunas la-

piņas, labi nomazgā, lieto zupās.

Spināti un skābenes. Ja lapiņas jaunas, kātiņus atstāj
klāt, bet ja vecākas un cietākas, kātiņi jānoplūc.

Nātras. Pavisam jaunas labi nomazgā, pavāra s—lo min.

sāls ūdenī, pēc tam liek pie zupas.
Artišokiem nogriež galiņus un cietās zaļās lapiņas.
Sīpoliem nomizo brūno mizu, sagriež pēc vajadzības.

Tomātiem nogriež kātiņus — nomazgā, noslauka, sagriež
glītās šķēlītēs.

Zirņus izloba, saspiežot pākstis vidū, izņem zirņus.
Pupas sagriež. Ar nazi novelk šķiedras, saliek 3—4 pāk-

stis kopā; smalki sagriež šķērsām ar nazi.

Vārīšanas ietekme uz augļu un dārzāju
vitamīnu saturu.

Plaši izplatītās bažas, ka vārīšana iznīcina vītāminus, ir

stipri pārspīlētas. Zinātniski pētījumi rāda citu ainu. Vītā-
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minu A un vitaminu B mājturība parastā vārīšana ietekmē

samērā maz. Tomēr jāievēro šādi aizrādījumi:
Vītāmins B kūst ūdenī, tāpēc tas var pāriet uz vārāmo

ūdeni. Lai vītāmins neietu zudumā, jāizlieto arī šis ūdens.

Bieži dārzāju ūdens satur vairāk vītāminu nekā paši dārzāji,
tāpēc dārzāju ūdeni vajadzētu izmantot zupā vai mērcē.

Stipri lielākā mērā nekā iepriekš minētie, vārot tiek iznī-

cināts vītāmins C, tā kā bieži augļi pēc vārīšanas to vairs

nemaz nesatur. Tomēr, patērējot kaut arī vārītus dārzājus,
bet lielākā daudzumā, tiek apmierinātas arī organisma prasī-
bas pēc vītāmina C. Sevišķi daudz vītāminu ir nevārītos kar-

tupeļos, un arī vārot to saturs tiek samazināts ļaunākā gadī-

jumā tikai par 50%.

Piens jāpatērē tikai pēc īsas uzvārīšanas. Ātra uzvārīšana

B vītāminiem nekaitē nemaz, vītāminiem C —> tikai mazā

mērā, bet ar vārīšanu tiek sasniegts, ka piens nevar saturēt

lipīgos tuberkulozes bacillus. Pienā, ko dod govis, kuras daudz

uzturas ganībās un dabū vītāminiem bagātu barību, ir tik

daudz vītāminu, ka uzvārīšana ļoti maz kaitē piena vērtībai

barības ziņā.
Dārzājus vajaga nomazgāt tik ātri, cik vien iespējams,

jo pretējā gadījumā, t. i. mazgājot ilgāki ūdenī izkūst un tā

aiziet zudumā vērtīgie B vītāmini.

Visos dārzājos ar bagātīgu lapu zaļumu ir daudz A vītā-

minu, citādas krāsas vai bezkrāsainos dārzājos šī vītāmina

ir maz vai arī pavisam trūkst, piem., baltos kāpostos. Turpre-
tim burkānos vītāmina A ir daudz.

Vītāmins B ir visos dārzājos, bet tikai nelielā daudzumā,

izņemot zaļus kāpostus, kur tas atrodas lielā daudzumā. Vis-

pār zaļi kāposti ir izcils vītāminu avots, un tie arī pēc vārī-

šanas patur labu daudzumu vītāminu.

Vītāmins C atrodams nevārītos dārzājos, sevišķi tomātos.

Tomāti satur bagātīgā mērā arī vītāminus A un B. Sevišķi

bagti vītāminiem ir apelsīni, citroni un zemenes. Der zināt

arī to, ka vītāminiem bagātākas ir meža zemenes.

Aukstuma ietekme uz augu barību un

olām.

Sasalšana ietekmē nelabvēlīgi un kaitīgi gandrīz visus

pārtikas līdzekļus. Sasaluši augļi, dārzāji, kartupeļi un tml.

zaudē daudz no sava labuma un garšas, tie var kļūt pat pil-
nīgi nelietojami, turpretim ar pareizi izdarītu atvēsināšanu,
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izlietojot temperātūras starp 2 un 4 gr. Celsija, var sasniegt

augļu un dārzāju uzglabāšanos ilgāku laiku, bieži pat uzlabot

augļu garšu un tirgus vērtību. Arī olas var ļoti labi uzglabāt
1 līdz 2 gr. temperatūrā, bet tā nedrīkst noslīdēt zem nulles.

Atvēsināšana ir pārāka par visām citām olu konservēšanas me-

todēm, bet olām jābūt tīri savāktām un, tās dzesinātājā ielie-

kot, pavisam svaigām. Tā tad zemu temperātūru ietekme uz

augļiem, dārzājiem un olām ir labvēlīga, sasalšana (tempera-
tūra zem nulles) turpretim ir kaitīga.

Elektriskā vārīšana.

Dārzāju un tml. sagatavošanai vislabākā temperātūra ir

tā, kas pastāvīgi atrodas zem 100 gr. C, gaļas sagatavošanai,

turpretim, vajadzīga temperātūra 140 līdz 180 gr C. Ir pie-
rādīts, ka vispār vārāmās vielas pirmatnējais sastāvs vislabāk

tiek uzglabāts tad, ja to sagatavo ar maigu, vienmērīgu kar-

stumu, nevis ar mainīgu asu svelmi. Tāpat ir izrādījies, ka

vītāminam C ļoti kaitē gaisa skābeklis, tāpēc vārāmo vielu va-

jadzētu pēc iespējas pasargāt no gaisa iedarbības. Visas augšā
minētās prasības vislabāk var izpildīt, ja ēdienus gatavo uz

plāksnes, kuru karsē ar elektrību, t. i. ar elektrisku vārīšanu.

Tad viegli iespējams rēgulēt temperātūru pēc patikas, uzturēt

to visu laiku vienādā augstumā, sadalīt to vienmērīgi pa visu

vārāmo plāksni, kā arī izvairīties no liekas skābekļa iedarbības.

Parasti jālieto ūdens kā temperātūras ierobežotājs un iz-

līdzinātājs, elektriskā vārīšanā šis uzdevums vai nu pilnīgi
atkrīt vai arī ievērojami samazinās, tāpēc tad nama māte var

gatavot ēdienus ar mazāku ūdens piejaukumu. Tāpat nav jā-
tērē tik daudz tauku kā parasti. Tauku piejaukumu var

krietni samazināt un daudzreiz pat pilnīgi no tā atteikties.

Ja parastajā vārīšanā vārāmai vielai nav klāt daudz ūdens,
un gadās, ka tas viss izgaro, sausajā traukā strauji kāpj tem-

perātūra, jau 2 minūtēs paceļoties no 100° C uz 325° C. Pa-

visam citādi tas notiek uz elektriskās vārāmās plāksnes. Pēc

ūdens iztvaikošanas arī tur temperātūra paceļas, bet tik lēni,
ka 10 minūtēs uzkāpj no 100"C līdz 140°C. Kamēr pirmajā

gadījumā augstā temperātūra pilnīgi iznīcina vārāmo vielu,

otrajā gadījumā namamātes bažām nav vietas.

Izmēģinājumi ir pierādījuši, ka visās trauka dibena vietās,
kur ūdens nesasniedz pietiekošu temperātūras izlīdzinājumu,
temperātūra var strauji pieaugt. Bet daudzreiz nav iespējams
izvairīties, lai samērā sausas vārāmās vielas daļas nepieskar-
tos un negulētu tieši trauka dibenā bez ūdens starpkārtas, kas
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aizsargātu pret pārliecīgu karstumu, šais vietās tad ēdiens

piedeg. No tā var izsargāties vienīgi ar centīgu apgrozīšanu.

Elektriskās karsēšanas plāksnē temperātūra sadalīta vienlī-

dzīgi un strauji neceļas, tāpēc arī līdzīgos apstākļos piedeg-
šanas gadījumi būs retāki.

Kā jau iepriekš minējām, vītāminam C, kas atrodas dau-

dzos dārzājos, stipri kaitē gaisa skābeklis. Ja vārāmā viela

atrodas netraucēta ar vāku pārsegtā traukā, tad drīzi virs tās

izveidojas tvaika kārta, kas aiztur gaisu no iespiešanās vā-

rāmajā vielā. Vāku noņemot, šī tvaika kārta izplūst. Ar

apgrozīšanu vienmēr jaunas vārāmās vielas kārtas nokļūst pie
virskārtas un līdz ar to nonāk sakarā ar gaisu. Elektriskā

pagatavošanā vārāmā viela nav tik bieži jāgroza un jāmaisa,
tāpēc arī vītāminu zaudējums ir mazāks.

Tāpat ir konstatēts, ka vārot ar elektrisko vārāmo plāksni
zināmā laika sprīdī izgaro daudz mazāk ūdens nekā citādā

vārīšanas veidā, piem., ar gāzes degli. Tāpat mazāk tiek pa-

tērēti arī tauki. Tāpēc citos vārīšanas veidos jau sākumā jā-

pieliek vairāk ūdens resp. tauku, jo vārot tiek vairāk iztvai-

kots. Tā tad šai ziņā elektriskā vārīšana ir oikonomiskāka,

sevišķi tauku ietaupījumadēļ. Bet arī ar mazāku ūdens kvan-

tumu iztiekot, tiek ietaupīta enerģija, jo liela daļa ēdienu pa-

gatavošanā izlietotās siltuma enerģijas tiek patērēta ūdens sa-

sildīšanā.

Pret elektrisko vārīšanu iebilst, ka uzkarsēšanas laiks ir

ilgāks nekā citādā veidā (gāze!). Tas gan ir taisnība, bet

jāievēro, ka vārīšanās laiks ir viens un tas pats, tā ka kopējais
ēdiena pagatavošanas laiks nav samērā daudz ilgāks. Bet ja
vēl ievēro, ka elektriskā vārīšanā var iztikt ar mazāku ūdens

daudzumu, tad jāsecina, ka uzkarsēšanas laiks ar to savkārt

tiek paīsināts. Bez tam jāatceras, ka, noņemot vāku un ap-

grozot vārāmo vielu, arvien tiek zaudēts siltums un tādējādi

pagarināts vārīšanās laiks, un ka elektriskā vārīšanā tas jā-

dara reti, jo vārāmā viela tiek še karsēta pilnīgi vienmērīgi.
Elektriskā vārīšanā vārāmā viela nav arī tik rūpīgi jāuzrauga,
jo nav tik ļoti jābaidās par piedegšanu, tā kā ar to atkal
namamātei tiek ietaupīts laiks. Tāpēc arī šai ziņā iebildumi

pret elektrisko ēdiena pagatavošanas veidu ir jānoraida.
Pievienosim vēl dažus praktiskus aizrādījumus, kas jāie-

vēro, gatavojot ēdienus uz elektriskās plāksnes. Poda caur-

mēram jābūt pēc iespējas tādam pat kā plāksnes caurmēram.

Lietojot pārāk mazus podus, enerģija tiek izšķiesta veltīgi,

jo siltums nederīgi izstaro telpā. Sevišķi svarīgs ir poda
dibena stāvoklis. Poda dibenam vajaga pēc iespējas cieši
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piekļauties elektriskai vārāmai plāksnei. Tirdzniecībā parastie
aluminija trauki ar plānām sieniņām, tāpat visi emaljas trauki

tāpēc elektriskai vārīšanai maz piemēroti, jo parasti tādu podu
dibens ir izliekts uz āru vai uz iekšu, vai vismaz ir nelīdzens.

Tā tad, ja namamāte grib rīkoties ar elektrisko enerģiju tau-

pīgi, viņai jāiegādājas tādi aluminija vai tērauda podi, kas

patur plakanu dibenu arī ilgā lietošanā.

Virtuves kalendārs.

Janvārim.

Augļi: āboli, apelsīni, mandarīni, citroni; žāvēti vai konser-

vēti augļi.
Dārzāji un salāti: artišokas, kaltēti zirņi un pupas, pētersīļu

saknes, burkāni, selerija, purava, melnās saknes (skor-

cioneri), mārrutki, rožu kāposti, baltie kāposti, skābie kā-

posti, skābie gurķi, puķu kāposti, kaltētas baravikas, pipar-
gurķīši, mikspiklu salāti.

Zivis: ālanti, asari, līņi, ķīši, karpas, nēģi, mencas (dorši),

raudinās, vimbas, zuši, līdakas, butes, brētliņas.
Mājas putni: vistas, tītari, zosis.

Gaļa: teļa, vērša un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: ikkatrs medījums.

Februārim.

Augļi: apelsīni, mandarīni, citroni; žāvēti vai konservēti augļi.
Dārzāji un salāti: kaltēti zirņi un pupas, sarkanie kāposti,

rožu kāposti, baltie kāposti, skābie kāposti, skābie gurķi,
melnās saknes, mārrutki, kaltētas baravikas, pipargurķīši,

mikspiklu salāti.

Zivis: ālanti, asari, mencas (dorši), līņi, ķīši, karpas, karūsas,

nēģi, zandarti, vēdzeles, vimbas, līdakas, brētliņi, butes, zuši

(no 15. februāra laši un sīgas).

Mājas putni: vistas un tītari.

Gaļa: vērša un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: ikkatrs medījums.

Martam.

Augļi: ananasi, apelsīni, mandarīni, citroni; žāvēti vai kon-

servēti augļi.
Dārzāji un salāti: kaltēti zirņi un pupas, sarkanie kāposti,

rožu kāposti, baltie kāposti, skābie kāposti, skābie gurķi,
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melnās saknes, mārrutki, lociņi, sālītas vai kaltētas pēter-

sīļu lapiņas, marinēti puķu kāposti, burkāni, baravikas,

pipargurķīši, mikspiklu salāti.

Zivis: ālanti, laši, līņi, mencas, ķīši, karpas, sīgas, vēdzeles,

vimbas, zandarti, līdakas, brētliņi, butes, reņģes, zuši.

Mājas putni: vistas un tītari.

Gaļa: teļa, vērša, cūkas un kazlēnu gaļa.
Meža putni un zvēri: slokas, medņi, teteri un meža irbes.

Aprīlim.

Augļi: apelsīni, citroni,mandarīni; žāvēti vai konservēti augļi.

Dārzāji un salāti: kaltēti zirņi un pupas, galviņu salāti, lo-

ciņi, kreveles, spināti, redīsi, burkāni, baravikas, pipar-

gurķīši, mikspiklu salāti.

Zivis: ālanti, laši, līņi, mencas, karpas, sīgas, vimbas, līdakas,

reņģes, brētliņi, zuši.

Mājas putni: vistas.

Gaļa: jēra, teļa, vērša, cūkas un kazlēnu gaļa.
Meža putni un zvēri: slokas, medņi, teteri, meža irbes.

Maijam.

Augļi: citroni, zaļās ērkšķogas; žāvēti vai konservēti augļi.
Dārzāji un salāti: rabarberi, redīsi, lociņi, skābenes, spināti,

sparģeļi, pētersīļi, galviņu salāti, kreveles.

Zivis: ālanti, nēģi, laši, karpas, līdakas, zandarti, butes, brēt-

liņi, zuši, reņģes, karūsas, vēdzeles un sīgas.

Mājas putni: vistas.

Gaļa: teļa, jēra, vērša, sivēna gaļa.
Meža putni un zvēri: aizliegti.

Jūnijam.

Augļi: ērkšķogas, zemenes.

Dārzāji un salāti: zaļās pupiņas, burkāni, gurķi, zirņi, galviņu
salāti, lociņi, redīsi, pētersīļi, skābenes, spināti, rabarberi,

šampiņoni.
Zivis: ālanti, asari, ķīši, karpas, raudinās, laši, sīgas, vimbas,

vēdzeles, zandarti, līdakas, butes, brētliņi, reņģes un vēzi.

Mājas putni: cāļi, vistas.

Gaļa: teļa, jēra, vērša un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri aizliegti.
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Jūlijam.

Augļi: avenes, zemenes, ķirši, mellenes, zilenes.

Dārzāji un salāti: gurķi, burkāni, kāposti, galviņu salāti, kāļi,
kolrābji, jaunie kartupeļi, cukura zirņi, rutki, redīsi.

Zivis: ālanti, asari, līņi, laši, karpas, karūsas, vēdzeles, vim-

bas, līdakas, butes, brētliņi, reņģes, zuši un vēži.

Mājas putni: cāļi, vistas.

Gaļa: teļa, jēra, vērša un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: meža pīles; no 15. jūlija slokas, medņi,

teteri, meža irbes.

Augustam.

Augļi: āboli, melones, avenes, ķirši, zemenes, jāņogas, melle-

nes, zilenes, brūklenes, tomāti.

Dārzāji un salāti: burkāni, bietes, kartupeļi, kāļi, kolrābji,
sarkanie kāposti, baltie kāposti, puķu kāposti, redīsi, spi-
nāti, galviņu salāti, lociņi, gurķi, selerija, mazie (Šarlotes)

sīpoliņi, šampiņoni, baravikas.

Zivis: ālanti, asari, karpas, līņi, laši, sīgas, vēdzeles, vimbas,
zandarti, butes, brētliņi, līdakas, zuši un vēži.

Mājas putni: pīles, vistas un cāļi.
Gaļa: teļa, jēra, vērša gaļa.
Meža putni un zvēri: slokas, pīles, teteri; no 15. augusta lauku

irbes.

Septembrim.

Augļi: āboli, bumbieri, ķirbji, melones, plūmes, brūklenes,

tomāti.

Dārzāji un salāti: burkāni, bietes, kāļi, kolrābji, sarkanie kā-

posti, baltie kāposti, puķu kāposti, skābie kāposti, arti-

šokas, redīsi, rutki, galviņu salāti, gurķi, lociņi, selerija,
purava, mazie (Šarlotes) sīpoliņi, pipargurķīši, baravikas,

sēnes.

Zivis: asari, līņi, nēģi, karpas, karūsas, sīgas, vēdzeles, rau-

dinās, reņģes, līdakas, butes, brētliņi, zuši un vēži.

Mājas putni: pīles, vistas, tītari, zosis.

Gaļa: teļa, vērša, jēra un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: zaķis, stirna, slokas, medņi, teteri, fa-

zāni, lauku un meža irbes.

Oktobrim.

Augļi: āboli, bumbieri, ķirbji, rieksti.

Dārzāji un salāti: bietes, burkāni, mārrutki, purava, selerija,

kāļi, kolrābji, artišokas, baltās pupas, spināti, puķu kā-
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posti, sarkanie kāposti, baltie kāposti, skābie kāposti,
rutki, ķerbeles.

Zivis: ālanti, asari, līņi, laši, zandarti, karpas, ķīši, nēģi,
vimbas, brētliņi, līdakas, butes, zuši, reņģes.

Mājas putni: zosis, tītari, vistas, pīles, cāļi.
Gaļa: teļa, vērša, jēra, cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: zaķis, stirna, pīles, medņi, teteri, lauku

un meža irbes.

Novembrim.

Augļi: ananasi, āboli, rieksti, vīnogas; žāvēti vai konservēti

augļi.
Dārzāji un salāti: burkāni, bietes, melnās saknes, rutki, mār-

rutki, selerija, purava, sīpoli, ķerbeles, sarkanie kāposti,
baltie kāposti, pipargurķīši, mikspiklu salāti.

Zivis: asari, ālanti, līņi, nēģi, karpas, vimbas, zandarti, butes,

līdakas, brētliņi, reņģes, zuši.

Mājas putni: zosis, tītari, vistas.

Gaļa: teļa, vērša un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: ikkatrs medījums.

Decembrim.

Augļi: āboli, žāvēti vai konservēti augļi.
Dārzāji un salāti: burkāni, bietes, mārrutki, selerija, sarkanie

kāposti, baltie kāposti, skābie kāposti, konservēti dārzāji.
Zivis: ālanti, asari, nēģi, karpas, zandarti, vēdzeles, vimbas,

laši (saldēti), butes, līdakas, zuši, brētliņi, reņģes.

Mājas putni: pīles, zosis, vistas.

Gaļa: teļa, vērša un cūkas gaļa.
Meža putni un zvēri: ikkatrs medījums.

Veģetāriešu pusdienas.

Janvārim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Melnās saknes ar saldu krē-

jumu.
Tvaikoti rožu kāposti.
Ananasu želeja ar vaniļas

mērci.

Pirmdien:

Augļi.

Auzu tume.

Dārzāju maisījums.
Ābolu putas.

Otrdien:

Augļi.

Kartupeļu pudiņš.
Rīsu plācenīši ar balto

sviesta mērci.

Āboli rīta svārkos.
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Trešdien:

Augļi.
Tomātu zupa.

Kartupeļu salāti ar eļļu un

citronu sulu.

Olu pankūkas ar ievārījumu.

Ceturtdien:

Augļi.

Dārzāju zupa.

Pildītas kāpostu lapas ar rī-

siem sīpolu mērcē.

Bietes ar āboliem.

Piektdien:

Augļi.
Zirņu zupa.

Kartupeļu uzpūtenis.
Baltie kāposti ar krējumu.

Sestdien:

Augļi.
Krievu bliņas ar karstu

sviestu.

Kartupeļi ar selerijām un

gurķiem.

Dzērveņu putas ar vaniļas
mērci.

Februārim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Sutināti artišoki ar holan-

diešu mērci.

P>ietes ar āboliem, seleriju
salāti.

Ābolu kūkas.

Pirmdien:

Augļi.
Baltmaizes uzpūtenis ar sieru.

Selerijas, sarkanie kāposti ar

eļļu un citronu sulu.

Rupjmaizes pudiņš ar vani-

ļas mērci.

Otrdien:

Augļi.
Pavasara zupa.
Rutki ar baltiem kāpostiem,

pildītas selerijas.
Citronu krēms ar augļu mērci.

Trešdien:

Augļi.
Piena zupa ar smalkām klim-

pām.

Tvaikoti dārzāji ar remolā-

des mērci.

Auzu biskvīti.

Ceturtdien:

Augli.

Krievu bliņas ar karstu

sviestu.

Sēņu salāti, seleriju salāti.

Biskvītu pudiņš ar augļu
mērci.

Piektdien:

Augļi.
Kartupeļu biezenis (pireja)

ar brūno sviestu.
Baltie kāposti ar mārrutkiem,

žāvētu augļu uzpūtenis ar

pienu.

Sestdien:

Augļi.
Ķirbju zupa.

Dārzāju maisījums.
Ābolu kūkas.
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Martam 7 dienām:

Svētdien:

Augli.
Pildīti kāļi.
Melnās saknes ar saldu krē-

jumu.
Gaisa baloni ar augļu mērci.

Pirmdien:

Augļi.
Pildītas kāpostu lapas ar kā-

postiem.

Biezpiena klimpas ar karstu

krējumu.
Olu pudiņš.

Otrdien:

Augļi.
Spoguļolas.
Kartupeļu salāti ar eļļu un

citronu sulu.

Mandeļu torte.

Trešdien:

Augļi.

Rīsu zupa.

Itāliešu pankūkas ar dārzā

jiem.
Baltie kāposti ar ķimenēm.
Manna pudiņš.

Ceturtdien:

Augļi.
Balto baraviku zupa.
Tvaikoti burkāni.

Rutki ar baltiem kāpostiem.

Piektdien:

Augļi.
Cepti kartupeļi krējumā.
Tvaikoti dārzāji.
Nabaga bruņinieks.

Sestdien:

Augļi.
Auzu tume.

Olas ar dārzājiem.
Rīsu riecieni ar cukuru.

Aprīlim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Maizes zupa ar āboliem.

Tvaikotas kreveles.

Putu krējums ar riekstiem.

Pirmdien:

Augļi.
Spinātu zupa.

Siera plācenīši.

Redīsi, galviņu salāti ar krē-

jumu.

Otrdien:

Augļi.
Pavasara zupa.

Spinātu pudiņš ar kaperu
mērci.

Kartupeļu pankūkas.

Trešdien:

Augli.
Pildīti kāļi.

Kartupeļi, sviests, biezpiens
lapu salāti,

žāvētu augļu kompots.

Ceturtdien:

Augļi.
Piena zupa ar sago.
Tvaikotas melnās saknes.

Kartupeļu salāti ar krējumu
redīsi.

Piektdien:*

Augļi.
Olas ar holandiešu mērci.

Makaronu uzpūtenis.
Lapu salāti, redīsi.

Buberts ar augļu mērci.
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Sestdien:

Augļi.

Griķu biezputra.

Galviņu salāti ar olu mērci,
redīsi.

Rupjmaizes pudiņš ar rozī-

nēm.

Maijam 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Sparģeļu zupa.
Pildīti kartupeļi.
Galviņu salāti ar krējumu,

redīsi.

Tvaikotas kreveles.

Pirmdien:

Augļi.
Spinātu pudiņš.
Sutināti kartupeļi, sparģeļu

salāti.

Rabarberu zupa ar cepumiem.

Otrdien:

Augļi.
Princeses kartupeļi.
Lapu salāti, redīsi.

Rupjmaizes pudiņš ar rabar-

beriem.

Trešdien:

Augļi.
Baltmaizes zupa.

Spināti ar auzu pārslām.
Omlete ar ievārījumu.

Ceturtdien:

Augļi.
Kartupeļu zupa.

Sparģeļi ar karstu sviestu.

Galviņu salāti, redīsi.

Citronu uzpūtenis.

Piektdien:

Augļi.
Dārzāju zupa.

Olas formā.

Lapu salāti ar krējumu, re-

dīsi.

Rīvmaizes pudiņš ar augļu
mērci.

Sestdien:

Augļi.
Biezpiena rauši („vareņiki")

ar karstu krējumu.
Galviņu salāti, redīsi.

Rabarberu torte.

Jūnijam 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Makaronu uzpūtenis ar skābu

krējumu.
Jaukti dārzāju salāti, redīsi.

Auksta putra.

Pirmdien:

Augļi.
Piena zupa ar nūdelēm.

Tvaikoti spināti.
Svaigu gurķu salāti, redīsi.

Ērkšķogu krēms.

Otrdien:

Augļi.
Nūdeles ar sieru.

Galviņu salāti ar krējumu,
redīsi.

Zemeņu krēms.

Trešdien:

Augļi.
Dārzāju zupa.

Ceptas olas uz maizes šķēlēm.
Gurķu salāti ar krējumu, re-

dīsi.
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Ceturtdien:

Augļi.

Spinātu zupa ar skābenēm.

Tvaikotas pupiņas ar sviestu.

Zemeņu vai aveņu riecieni.

Piektdien:

Augļi.
Tvaikoti gurķi.

Kartupeļu salāti ar krējumu,
redīsi.

Putu krējums ar zemenēm.

Sestdien:

Augļi.
Piena zupa ar dārzājiem.
Spinātu un salātu rullīši ar

šampiņonu mērci.

Ērkšķogu putas.

Jūlijam 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Puķu kāpostu zupa.

Tvaikoti burkāni ar zirņiem.
Zemeņu krēms.

Pirmdien:

Augļi.
Princeses kartupeļi.

Galviņu salāti ar krējumu,
redīsi.

Auksta putra.

Otrdien:

Augļi.
Dārzāju zupa.

Kartupeļu biezenis (pireja)
ar sviesta mērci.

Zemeņu kūkas.

Trešdien:

Augļi.
Piena zupa ar dārzājiem.

Olas forma.

Melleņu riecieni.

Ceturtdien:

Augļi.
Spinātu pudiņš.
Pankūkas ar dārzāju pildī-

jumu.

Aveņu krēms.

Piektdien:

Augļi.
Ķiršu zupa ar plucinātām

klimpām.
Cepti kartupeļi krējumā.
Galviņu salāti ar krējumu,

redīsi, gurķi.

Sestdien:

Augļi.
Rīsu plācenīši ar spinātiem.
Sutināti kartupeļi.

Gurķu salāti ar krējumu,
redīsi.

Augustam 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Tvaikoti burkāni ar zirņiem.

Spoguļolas uz siera.

Skāba putra.

Pirmdien:

Augļi.
Kartupeļu biezeņa zupa.

Puķu kāposti ar sviesta

mērci.

Ķiršu kūkas.
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Otrdien:

Augļi.
Tvaikoti spināti.
Siera maizītes.

Galviņu salāti ar krējumu,
gurķi, redīsi.

Trešdien:

Augļi.
Piena zupa ar smalkām klim-

pām.
Tvaikotas pupiņas ar kartu-

peļu piedevu.
Aveņu zupa ar cepumiem.

Ceturtdien:

Augļi.

Tvaikoti kāļi.
Baraviku salāti ar krējumu.
Dārzāju krēpeles.

Piektdien:

Augļi.
Tvaikotas gailenes.

Cepti kartupeļi.

Galviņu salāti, gurķu salāti.

Ābolu kūkas.

Sestdien:

Augļi.
Pildīti kartupeļi.
Tvaikotas pupiņas ar sviestu.

Augļu kūciņas.

Septembrim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Balto baraviku zupa.
Burkānu pudiņš.
Galviņu salāti ar krējumu,

gurķu salāti.

Ķiršu krēms.

Pirmdien:

Augļi.
Spinātu pudiņš ar kaperu

mērci.

Puķu kāpostu, rīsu un tomā-

tu cepetis.

Dzērveņu putas.

Otrdien:

Augļi.
Piena zupa ar smalkām klim-

pām.
Sutināti kolrābji.

Gurķu salāti, tomātu salāti.

Trešdien:

Augļi.
Rīsu galviņa ar puķu kā-

postiem un zirņiem.

Pildītas selerijas.
Bumbieru kompots.

Ceturtdien:

Augļi.
Baraviku plācenīši ar karstu

krējumu.
Rīvēti āboli ar burkāniem

majonēzes mērcē.

Rupjmaizes pudiņš ar ābo-

liem.

Piektdien:

Augļi.
Tomātu zupa.

Kartupeļu plācenīši ar karstu

sviestu.

Galviņu salāti ar krējumu,

gurķu salāti.

Sestdien:

Augļi.
Cepti kartupeļi.
Tomātu salāti, selerijas ar

zaļiem zirņiem.
Augļu kūciņas.
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Oktobrim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Ābolu zupa ar cepumiem.

Puķu kāposti tomātu mērcē.

Selerijas ar sīpoliem.

Pirmdien:

Augļi.
Manna biezputra ar brūno

sviestu.

Selerijas ar aukstiem kartu-

peļiem.
Bumbieru kompots.

Otrdien:

Augļi.
Piena zupa ar dārzājiem.

Puķu kāposti, tomāti ar

citronu sulu.

Nūdeles ar sieru.

Ābolu kūciņas.

Trešdien:

Augļi.
Zirņu zupa.

Pildīti kartupeļi.
Tomātu salāti, gurķu salāti.

Ābolu pudiņš ar rīvmaizi.

Ceturtdien:

Augļi.
Tvaikoti dārzāji.
Kartupeļu salāti ar tomā-

tiem.

Kafijas pudiņš.

Piektdien:

Augļi.
Sēņu zupa.

Makaronu uzpūtenis ar to-

mātiem.

Gurķu salāti, seleriju salāti

Ābolu kūkas.

Sestdien:

Augļi.
Pildīti tomāti ar rīsiem.

Cepti kartupeļi krējumā.
Jaukti dārzāju salāti.

Vīna zupa ar sago.

Novembrim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Auzu tume.

Tvaikotas melnās saknes ar

brūno sviestu.
Kartupeļu salāti ar krējumu.

Pirmdien:

Augļi.
Piena zupa ar sago.

Puķu kāposti poļu gaumē.
Kartupeļu salāti ar tomā-

tiem.

Otrdien:

Augļi.
Biešu zupa.

Kartupeļu kroketes.

Seleriju salāti, sēņu salāti.

Ābolu uzpūtenis.

Trešdien:

Augļi.
Balto pupiņu zupa.

Sniega bumbiņas.
Mandeļu pudiņš.

Ceturtdien:

Augļi.
Rīsu zupa.

Ķelnes šnicele ar pētersīļu
mērci.

Ķirbju salāti, biešu salāti.

Manna pudiņš ar āboliem.
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Piektdien:

Augļi.

Siera pudiņš.

Baltie kāposti ar krējumu.

Berlīnes pankūkas.

Sestdien:

Augļi.
Miežu biezputra ar sviestu.

Melnās saknes ar saldu krē-

jumu.

levārījuma uzpūtenis ar sal-

du pienu.

Decembrim 7 dienām:

Svētdien:

Augļi.
Piena zupa ar nūdelēm.

Tvaikoti rožu kāposti.
Rīvēti āboli ar burkāniem

majonēzes mērcē.

Amerikas vafeles.

Pirmdien:

Augļi.
Makaronu uzpūtenis.

Kartupeļi ar selerijām un

gurķiem.
Ābolu omlete.

Otrdien:

Augļi.
Vienkārša dārzāju zupa.

Rīsu plācenīši ar sieru.

Skāba krējuma pudiņš ar

augļu mērci.

Trešdien:

Augļi.
Krievu bliņas ar karstu

sviestu.

Baltie kāposti ar krējumu.
Skāba krējuma riecieni.

Ceturtdien:

Augļi.
Auzu tume.

Pupu riecieni ar balto sviesta

mērci.

Skābu gurķu salāti, seleriju
salāti.

Ābolu pankūkas (krāsnī cep-

tas). .

Piektdien:

Augļi.
Piena zupa ar dārzājiem.
Burkānu pudiņš ar karstu

krējumu.
Pankūkas ar putotiem olu

baltumiem.

Sestdien:

Augļi.
Ābolu zupa ar cepumiem.
Tvaikoti dārzāji.
Kartupeļu salāti krējumā,
ūdens burbuļi ar ievārījumu.

Siltie uzkožamie.

Siltie uzkožamie pa lielākai daļai tiek cepti formās; tos

pasniedz ar visu formu. Siltie uzkožamie ātri pagatavojami
un namamātei, pielietojot savu izveicību un apķērību, ir ie-

spējams no katrām cepeša atliekām pagatavot visgardāko
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ēdienu. Siltos uzkožamos pasniedz vai nu kā priekšēdienu jeb
kā atsevišķu ēdienu.

1. Lašu sacepums.

4—5 pers. 200 gr sālīta laša, 3 olas, 200 gr sviesta, V*

glāze skāba krējuma, 200 gr galda maizes.

Lasi nomērcē, sakapā smalki vai izmaļ caur mašīnu, tā-

pat izmaļ mērcētu, nospiestu baltmaizi, pielej kausētu sviestu,

skābu krējumu, sakultas olas, sāli, visu izmaisa; liek ar sviestu

izsmērētā formā, cep karstā krāsnī 25—30 min. brūnu.

2. Reņģu sacepums.

4—5 pers. 30 žāvētu reņģu vai 60 žāvētu brētliņu, 3 šķē-
les baltmaizes, 50 gr sviesta, 3 olas, % glāze skāba krējuma,

sāls.

Reņģēm vai žāvētiem brētliņiem novelk ādu, izlasa asa-

kas. Olas sakuļ, pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, kau-

sētu sviestu, krējumu, sāli, beidzot zivtiņas, izmaisa; saliek

izsmērētā formā, cep karstā krāsnī 25—30 min. brūnu, pa-

sniedz karstu ar visu formu.

3. Siļķu krējums.

4—5 pers. 3 siļķes, 200 gr. galda maizes, % glāze skāba

krējuma, 2 ēdamkarotes sviesta, sīpols, pipari.
Siļķes dažas stundas nomērcē; sīpolu smalki sagriež,

sviestā satvaiko, pieliek notīrītas, no asakām iztīrītas siļķes,
satvaiko, pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, nedaudz pi-
paru, skābu krējumu, — patvaiko. Pasniedz siltu ar vārītiem

kartupeļiem.
4. Meža putnu pudiņš.

4—5 pers. 4—5 lauku irbes, 100 gr sviesta, 1 glāze putu

krējuma, 1 ēdamkarote miltu, 4 olas, 100 gr šampiņonu vai

baraviku, sāls.

Irbes notīra, nosvilina, iztīra, nomazgā, sašuj kājas, ap-

cep karstā sviestā, tvaiko mīkstas, pamazām pielejot nedaudz

ūdens. Izgriež fileju, izmaļ 2 reizes caur mašīnu, pieliek sa-

kultas olas, krējumu, sāli, izmaisa; liek sagatavotā vārāmā

formā, vāra ūdens peldē 20 minūtes vai cep krāsnī. Irbju
kaulus uzliek ar 1 litru ūdens, piemet nedaudz sāls, vāra

1 stundu. Izkausē sviestu, ieber miltus, pielej izkāstu zupiņu,
15 min. pavāra, izkāš caur sietu, pieliek smalki sagrieztus
šampiņonus vai baravikus. Krēmu izsit uz bļodas, pārlej mērci.

Pasniedz karstu.

5. Putnu soļanka (krievu).
4—5 pers. 1 litrs tvaikotu, skābu kāpostu, 1 glāze to-
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mātu biezeņa, 2 tējkarotes cukura, 2 ēdamkarotes skāba krē-

juma, 1 ēdamkarote sviesta, 1 sīpols, 200 gr ceptas putnu

gaļas.

Sīpolu nomizo, smalki sagriež, sviestā satvaiko, pieliek to-

mātu biezeni, satvaikotus kāpostus, nedaudz sāls, cukura, mai-

sot uzkarsē. Gaļu noņem no kauliem, sagriež gabaliņos; for-

miņu izsmērē ar sviestu, liek vienu kārtu kāpostu, otru —

gaļas, virsū kāpostus; pārkaisa ar rīvmaizi, cep krāsnī 15 līdz

20 min. Pasniedz karstu ar maizi vai vārītiem kartupeļiem.

6. Ceptas teļa smadzenes.

4—5 pers. 800 gr. teļa smadzeņu, 2 olas, 50 gr sviesta,

2 ēdamkarotes rīvmaizes.

Teļa smadzenes nomazgā, novelk plēves, vāra sāls ūdenī,

pieliekot piparus, sīpolu, lauru lapu, 3—5 min., izņem, liek uz

sieta notecēties, sagriež šķēlēs, iemērc sakultā olā, rīvmaizē,

cep karstā sviestā brūnas. Pasniedz ar tvaikotām saknēm.

7. Šķiņķis ar olām.

4—5 pers. 1 kg jēla šķiņķa, 4—5 olas, 100 gr sviesta,
sāls.

šķiņķi sagriež glītās šķēlēs, uz pannas izcep. Sviestā no-

cep vēršacis. šķiņķi sakārto uz greznas bļodas, virsū uzliek

vēršacis. Pasniedz brokastīs vai vakariņās.

8. Omlete ar nieŗiem.

4—5 pers. B—lo olas, 2 teļa nieri, sāls, sviests — cep-
šanai.

Nieriem nogriež liekos taukus, pārgriež gareniski uz pu-

sēm, sagriež plānās šķēlītēs, apcep uz ātras uguns. Olas at-

dala, dzeltenumus saputo, pieliek sāli, saputotus olbaltumus,

sajauc; sadala 4—5 daļās, lej uz mazākām pannām, cep 15 līdz

20 min. mērenā siltumā. Gatavām ietin nierus, pasniedz

karstas.

9. Šķiņķa plācenīši.
4—5 pers. 600—800 gr šķiņķa, 100 gr sviesta, 4 olas,

rīvmaize, milti.

Jēlu vai vārītu šķiņķi izmaļ 2 reizes caur mašīnu vai

smalki sakapā; pieliek 3 olav dzeltenumus, saputotus baltu-

mus, samaisa, veido mazus, garenus plācenīšus, iemērc mil-

tos, olā, rīvmaizē, cep karstā sviestā vai taukos brūnus. Pa-

sniedz ar tvaikotām saknēm.

10. Šampiņonu plācenīši.

4—5 pers. 600 gr šampiņonu, % glāze buljona, 150 gr

sviesta, 1 citrons, 1 glāze piena, 60 gr miltu.
3*
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šampiņonus notīra, nomazgā, sagriež pēc iespējas smalki,
izkausē 100 gr sviesta, ieliek šampiņonus, pielej buljonu, 10

min. pavāra. Pienu ar 50 gr sviesta un nedaudz sāls uzvāra,
ieber izsijātus miltus, kuļot vāra, kamēr atlec no katliņa,
atdzesē, piemaisa šampiņonus, izveido apaļus plācenīšus, cep
karstā sviestā brūnus. Pasniedz karstus ar tvaikotām saknēm.

11. Baraviku pudiņš.
4—5 pers. 1 kg baraviku, 4 olu dzeltenumi, 200 gr krējuma,
50 gr sviesta, sāls, sīpols.

Baravikas nomazgā, notīra un sagriež šķēlītēs. Sīpolus
sacep sviestā, pieliek baravikas, tvaiko katliņā. Pieliek krē-

jumu, sāli, olu dzeltenumus, visu samaisa, liek ar sviestu iz-

smērētā formā. Virsu nolīdzina, pārkaisa ar rīvmaizi, cep

krāsnī, pasniedz karstu ar vārītiem kartupeļiem.

12. Skābu kāpostu pastēte.

4—5 pers. 1 litrs tvaikotu kāpostu, cepeša atliekas vai

desiņas, cepeša mērce, 1 ēdamkarote krējuma, sīpols, sāls, rīv-

maize, sviests.

Kāpostiem pieliek sviestā satvaikotus sīpolus, sāli, krē-

jumu, —
liek formā vienu kārtu kāpostu, otru gaļas vai de-

siņu (desiņām novilkta āda, tās sagrieztas šķēlītēs); tā at-

kārto, kamēr forma pilna; virsū liek kāpostus, pārkaisa ar

rīvmaizi, uzliek mazas sviesta piciņas, cep krstā krāsnī 30 līdz

40 min. Pasniedz ar visu formu brokastīs vai vakariņās.

13. Rīsu pudiņš ar vēžiem.

4—5 pers. 30 vēžu, dilles, ķimenes, sāls, 200 gr rīsu,
100 gr sviesta, 2 glāzes piena vai buljona, 1 ēdamkarote rīv-

maizes.

Vēžus liek verdošā ūdenī, kam pieliktas dilles, ķimenes,
sāls, uzliek vāku, vāra 15—20 min., gaļu izloba; no atliekām

pagatavo vēžu sviestu (sk. rec. nr. 217.). Rīsus noskalo, ber
verdošā pienā vai buljonā, vāra mīkstus. Sagatavotā formā

liek vienu kārtu rīsu, tad daļu vēžu gaļas, nedaudz vēžu sviesta,

atkal rīsus; tā atkārto, kamēr forma pilna; virsū liek rīsus,

pārkaisa ar rīvmaizi, uzliek mazas sviesta piciņas, cep krāsnī

20—25 min. Pasniedz ar vēžu mērci. (Sk. rec. nr. 551.).

14. Vēžu pudiņš.
4—5 pers. 30 vēžu, ūdens novārīšanai, ķimenes, dilles.

100 gr izlobītu zirnīšu, 100 gr. pupiņu, 1 galviņa puķu kāpostu,
100 gr burkānu, 100 gr kāļu. 1 karote mīksto miltu, 2 olu dzel-

tenumi, 1 glāze buljona, 100 gr vēžu sviesta (sk. recepti
nr. 217.).
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Vēžus novāra, izloba gaļu, notīra burkānus, kāļus, sagriež
četrstūrainos gabaliņos, novāra. Puķu kāpostus un zirnīšus —

katrus atsevišķi novāra mīkstus. Izkausē vēžu sviestu, pie-
ber miltus, maisot pielej buljonu, uzvāra, pieliek novārītos

dārzājus, burkānus, zirnīšus, olu dzeltenumus, 2 karotes krē-

juma, saliek ar sviestu izsmērētā formā, virsu nokaisa ar

rīvmaizi, cep karstā krāsnī 15—20 min. Pasniedz karstu.

15. Siera pudiņš.
4—5 pers. 1 glāze piena, 50 gr sviesta, 100 gr miltu,

100 gr siera, 5 olas, sāls.

Pienu ar sviestu un nedaudz sāls uzvāra, verdošā ieber

izsijātus miltus, kuļ uz uguns, kamēr masa atlec no katliņa,
atdzesē; maisot piesit pa vienam olu dzeltenumam, pieliek
sarīvētu sieru, saputotu olu sniegu, visu viegli samaisa; masu

liek ar sviestu izsmērētā formā, cep vidējā karstumā 25 līdz

30 min.; gatavu pasniedz ar brūno sviestu.

Aukstie ēdieni.

Aukstie ēdieni virtuves mākslā arvien vairāk ieņem iz-

cilus vietu. Kā atvieglinājums namamātei grūtajā darbā ir

tas, ka aukstie ēdieni ir iepriekš pagatavojami, pasniedzami
bez liekām grūtībām. Aukstos ēdienus pasniedzot galvenais
noteikums, tos labi nogarnēt, jo garnēšana aukstiem ēdieniem

piedod viņu pievilcīgo izskatu, eleganci un iekāri.

16. Lašu galerts.

15—20 pers. 2 kg lašu, 2 litri ūdens, 30 lapiņas baltā

želatina, 4 olu baltumi (noskaidrošanai), virces, sīpoli, pipari,
lauru lapas, sāls pēc vajadzības.

Lasi pārgriež gareniski pušu, izņem iekšas, izmazgā, sa-

griež 2 pii-kstu platos gabaliņos. Ūdenim pieliek sāli un gar-
šas vielas, lasi liek iekšā, pavāra 3 minūtes, novelk no uguns,

ļauj pastāvēt. Izņem lasi no buljona, izkāš, pieliek nomērcētu,

nospiestu želatinu. Olu baltumus sakuļ ar sāli, pielej drusku

buljona, atšķaida, lej pie pārējā buljona, liek uz uguns un

maisa, kamēr olu baltumi sanāk augšā, ļauj uzvārīties, no-

ceļ no uguns, ar putu karoti noņem olu putas un izkāš caur

drēbi. lelej formiņā nedaudz buljona, ļauj sasalt, nogarnē

ar zaļumiem, cieti novārītām olām, zirnīšiem. Laša gabali-

ņiem noņem ādu, sakārto izgarnētā formā, pārlej pāri zivju

buljonu. Otrā dienā izsit no formas un garnē ar zaļumiem.
Vasarā galerts jātur uz ledus.
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Zandarts.

17. Laši, marinēti.

15—20 pers. 2 kg lašu, 1 burkāns, 1 sīpols, sāls, ūdens,

etiķis.

Lasi nomazgā, noslauka ar mitru drēbi (zvīņot nedrīkst).

Sagriež ar visu ādu ieslīpi glītos gabaliņos. Verdošā ūdenī

liek laša gabaliņus, pieliek garšas un sāli, pielej etiķi. Tik-

līdz uzvārījies, novelk no uguns, ļauj bez vārīšanās pamirkt.
Uzmanīgi izņem zivs gabaliņus laukā. Sīpolu sagriež ripi-
ņās, novāra atsevišķi, liek laša zupā. Sagriež novārītu bur-

kānu ripiņās. Zupu izkāš, saliek atpakaļ laša gabaliņus. Otrā

dienā laša gabaliņus sakārto stikla traukā, pārlej zupu ar sī-

poliem un burkāniem. Laša marinādi pasniedz uz auksta galda
brokastīs vai vakariņās.

18. Lasis, saldēts (dalītā veidā).

10—12 pers. 1 kg laša, ūdens pēc vajadzības, virces, sāls,

pipari, sīpols, 10 lapiņas baltā želatina, 2 olu baltumi, 50 gr
maltas gaļas, cieti novārīta ola, zaļumi, salātu lapiņas, redīsi,
tomāti.

Lasim izņem iekšas, pārgriež gareniski uz pusēm, katru

pusi (ar visu ādu) sagriež glītās šķēlēs, sakārto tādā pašā
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Lasis aukstā veidā

veidā, kā griezts, uz zivju sieta, liek verdošā ūdenī, pieliek
virces, sāli, ļauj uzvārīties 2—3 min., noņem no uguns, pa-

tur karstumā bez vārīšanas s—lo min. Lasi sakārto uz ma-

zākas zivju bļodas vai uz iegarena šķīvīša, noņem ādu, pār-
saldē ar noskaidrotu zivju buljonu, garnē ar olu, citronu un

zaļumiem' (rec. nr. 70.).

19. Lasis, vārīts (veselā veidā).

15—20 pers. 2 kg laša, 6 litri ūdens, virces, sals, zivju
aspiks pēc vajadzības.

Krutonam: 800 gr rīsu. Zaļumi, citroni, puķu kāposti,
zirņi, novārīti burkāPi, kāļi un zilie kāposti vai bietes.

Lasim izņem iekšas, izmazgā (lasi nedrīkst zvīņot, lai

nesabojātu laša gaļu, jo aiz pārāk straujas darbības tā at-

lec no asakām), sašņorē, piesien pie sieta, ūdenim pieliek vir-

cas, sāli, sīpolu, lauru lapas (buljonu pagatavo pasalu), ver-

došā ūdenī liek lasi, pavāra 10 min., noņem no uguns, patur
karstumā 20—30 min., noliek ar visu ūdeni vēsā vietā, at-

stāj līdz rītam. Otrā dienā lasi izceļ no ūdens, noņem ādu,
liek uz rīsu krutona, pārsaldē ar zivju aspiku. Garnē ar

citronu, zaļumiem, gar malu liek puķu kāpostus, zirnīšus, bur-

kānus, kāļus, arī sparģeļus, zilos kāpostus, tomātus vai redīsu

rozītes. Lasim galvā un astē var iespraust garnētu iesmiņu.
Padod atsevišķi klāt majonēzes mērci. Bez tam lasi vēl var

garnēt ar saldētiem zirņiem.
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20. Laša ikri jeb kaviārs.

Pēc vajadzības laša ikri un sāls.

Laša ikrus bļodā apsāla, atstāj vienu stundu. Tad ikriem

lej virsū verdošu ūdeni un maisa, kamēr atdalās plēves, uz

sieta ikrus notecina un no jauna apsāla. Nosusina, pieliek
pēc vajadzības sāli. Ja grib kaviāru uzglabāt ilgāku laiku, —

jāpieliek vairāk sāls, ja tūlīt lieto
—

mazāk sāls.
Pasniedz aukstā galdā vai uz sviestmaizītēm.

21. Lasis, sālīts.

4 kg lašu filejas, 3 tējkarotes cukura, 300 gr sāls, viens

naža gals salpetra.
Lasi nemazgā, bet norīvē ar mitru drēbi. Sāli sajauc ar

cukuru, salpetri, no visām pusēm ierīvē. Lasi iekārto koka

traukā vai māla podā, sadalot saskaņā ar trauka lielumu.

Podā iekaisa sāli, sakārto lasi, apkaisa ar sāli, liek atkal lasi

v. t. t. Pirms lietošanas nomērcē aukstā ūdenī. No laša pa-

gatavo lašu pīrāgus, zivju-soļanku, pasniedz ceptu.

22. Lasis, žāvēts.

10—12 pers. 3—400 gr žāvēta laša, citroni un zaļumi.
Lasi sagriež ieslīpi plānās šķēlītēs (bez ādas), sakārto

uz iegarena šķīvja, garnē ar citronu un zaļumiem. Ja vēlas,
lai lasis izskatītos paaugstināts, tad var likt apakšā baltmai-

zes krutonu.

23. Lašu majonēze.

12—15 pers. 2 kg laša, 2—3 sīpoli, pipari, virces, 2—3

lauru lapas, sāls.

Lasi (zvīņot nevajaga) pārgriež gareniski vidū pušu, sa-

griež (ar visu ādu) 2 pirkstu platos gabaliņos. Ūdenim pieliek
sāli, garšas vielas, verdošā liek lasi, vāra apm. 3—5 min., no-

velk un atstāj ūdenī kādas 10 minūtes. Izņem lasi un sakārto

uz garenas bļodas, gabalu pie gabala, kā griezts, ļauj atdzist;
aukstam noņem ādu. Majonēzi pārlej lasim pāri. Garnē ar

novārītu olu, kaperiem un zaļumiem.
Majonēzes mērci skat. recepti nr. 520.

24. Hummeru majonēze.

10—12 pers. 1 banka hummeru, gatava majonēze, zaļumi,
salātu lapiņas pēc vajadzības, 1 sainītis redīsu.

Tīras salātu lapiņas sakārto uz stikla šķīvīšiem, uz sa-

lātu lapiņām saliek hummerus, paaugstinātā (piramidu) veidā,

pārlej majonēzi tā, lai apņem hummerus. Virsu noliek ka-

periem, garnē ar izgrieztām redīsu rozītēm. Pasniedz bro-

kastīs vai vakariņās.
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Majonēze garnēta ar vēžu muguriņām, olu un citronu šķēlītēm un zaļu-
miem.

Piezīme: Hummeri ir jūras vēži, tos ieved, noārzemēm,

pirms lietošanas tiem kauliņi.

25. Zutis, marinēts.

15—20 pers. 2 kg zušu, 1 litrs galda etiķa, pipari, vir-

cas, lauru lapas, 100 gr sīpolu, sāls, I—2 burkāni.

Ja zuši dzīvi, tad iedur astē un pakausī, lai notek asinis,

iegrieztās vietās uzkaisa sāli. Novelk ādu, nogriež spuras,

sagriež 2—3 pirkstu platos gabaliņos, liek verdošā ūdenī, pie-
liek vircas, sāli, 2—3 min. pavāra, novelk no uguns, patur
karstumā s—lo min., pieliek atsevišķi novārītus sīpolus, no-

vārītās ripiņās sagrieztus burkānus, sakārto stikla traukā.

Pasniedz uz auksta galda brokastīs, vakariņās vai bufetēs.

26. Zušu rulāde, saldēta (formā).

12—15 pers. 800 gr zuša, 1 ola, 2 olu baltumi, 1 litrs

ūdens, pipari, vircas, sīpoli, 14 lap. baltā želat'iia.

Zutim novelk ādu, nogriež spuras, atgriež vaļā vēderu,
izņem asaku un iekšas, novārītu olu sakapā, zuti pārgriež

šķērsām uz pusēm, uzkaisa sāli, piparus, olu, sarullē, sasien.

Ūdenim pieliek vircas, sāli; liek zuti verdošā ūdenī, vāra

5—6 min., tad 20 min. patur bez vārīšanas. Aukstu rulādi
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Siļķe krējumā.

sagriež plānās šķēlītēs; no buljona pagatavo zivju aspiku (sk.

rec. nr. 70.). Ņem H glāzi aspika, ielej formā, kad sasalis,
ieliek sagrieztu rulādi un pārlej ar aspiku; noliek aukstumā

sasalt; otrā dienā izsit no formas, padod ar mārrutkiem.

Apkārt liek romu pastētītes ar sparģeļiem, zirnīšiem, puķu

kāpostiem. Garnē ar zaļumiem.

27. Zuši, žāvēti.

10—12 pers. 1 lielāks zutis vai 2 mazāki zuši.

Zušus sagriež 2—3 pirkstu platos gabaliņos ar visu ādu,
sakārto uz bļodas ar ādas pusi uz apakšu.

Garnē ar citronu šķēlītēm un zaļumiem. Vasarā var gar-

nēt ar redīsu rozītēm un salātu lapiņām.

28. Foreles aspikā.

15—20 pers. 4 mazākas foreles, katra apm. 800 gr līdz

1 kg, vircas, sāls, 1 sīpols, 15 lapiņas želatīna, 2—3 citroni,

zaļumi, saknes.

Zivīm (zvīņot nevajaga) izņem iekšas, zivis nomazgā, sa-

šņorē, saliec, lai aste ar galvu saiet kopā. Piesien pie sieta,
liek verdošā ūdenī, pieliek vircas, sāli, vāra uz lēnas uguns

s—lo min., novelk no uguns, patur bez vārīšanas 15—20 min.,

izņem no ūdens, noliek vēsā vietā. Aukstām zivīm noņem

šņores, uzmanīgi novelk ādu, uzliek divi zivis uz vienas bļo-
das (vienu otrai pretim), pārsaldē ar zivju aspiku. Var gar-
nēt ar zirņiem, pupiņām, burkāniem un zaļumiem, uz mu-
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Zviedru plate.

guras uzliek citrona šķēlītes. Klāt padod majonēzes vai mār-

rutku mērci.

29. Līdaku rulāde.

12—15 pers. 2 kg līdaku, 6 olas, sāls, sīpoli, pipari, vir-

cas un lauru lapas.
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Līdaku nozvīņo, izņem iekšas, nomazgā, vēderu pārgriež
visgarām, izņem lielo asaku un izlasa mazās, sīkās asaciņas.
Muguras daļu atstāj nepārgrieztu, olas novāra cietas, smalki

sakapā, uzber sagatavotai līdakai, iekaisa sāli, sarullē un sa-

sien. Verdošā ūdenī, kam pieliets sāls un garšas vielas, pa-

vāra &—lO min., novelk, ļauj pastāvēt 15—20 min. Kad ru-

lāde auksta, noņēmi! šņores, sagriež glītās šķēlītēs šķērsām,
kā rullēts, šķēles sakārto uz bļodas un pārsaldē ar aspiku.
Garnē ar citronu, redīsu rozītēm.

30. Līdaka, pildīta.
15—20 pers. 2 kg smaga līdaka, 100 gr baltmaizes, 5—6

olas, viens muskatrieksts, 100 gr sviesta, 50 gr krējuma. Vā-

rīšanai ūdens, sīpols, lauru lapas, pipari, 10 lap. želatina, 4 ol-

baltumi.

Zivi nozvīņo, nogriež galvu, novelk ādu, izņem iekšas,

noņem mīkstumu no asakām, samaļ. Pieliek muskatriekstu,

sāli, ar karoti labi samaisa, kamēr masa kļūst lipīga. Pie-

liek olas, maizi, izmaļ 2 reizes caur mašīnu, pieliek kausētu

sviestu, piparus, skābu krējumu, sastrādā ar karoti, pilda ādā.

Ūdenim pieliek vircas, piparus, lauru lapu, sīpolu. Līdaku

iešuj drēbē, ieliek verdošā ūdenī. Vāra uz lēnas uguns 40—60

minūtes. Zivi izņem, sakuļ olbaltumu ar sāli, pielej 2 glāzes

buljona, pielej izkausētu želatinu un maisot uzvāra, noliek

aukstumā, kamēr nostājas putas, izkāš. Auksto līdaku iz-

ņem no drēbes, izlasa diegus un uzliek uz zivs bļodas, sagriež
vienādās ripiņās, garnē ar citrona šķēlītēm, zaļumiem. Ap-
kārt zivij var nolikt itāliešu salātus vai romu pastētes ar sa-

lātiem. Līdaku pārsaldē, kā veselu, ar balto aspiku. Galvu

novāra atsevišķi un pieliek klāt.

Piezīme: Baltmaizi izmērcē un nospiež.

31. Mencas, vārītas.

15—20 pers. 3 kg svaigu mencu, vircas, sāls, sīpoli, lauru

lapas.
Zivij izņem iekšas, nomazgā, pārdala gareniski uz pusēm,

sadala glītos gabalos, liek verdoša ūdenī, pavāra uz lēnas

uguns 3—5 minūtes, sakārto uz bļodas, izlasa lielākās asakas.

Var pārliet ar krējuma vai majonēzes mērci, etiķa mērci ar

sīpoliem vai burkāniem vai arī tikai ar etiķi.

Meža putni.
32. Mednis.

15—20 pers. 1 mednis, sviests cepšanai, ūdens vai bul-

jons tvaikošanai, 5 lapiņas baltā želatina, garnēšanai —
liz-

diņas, redīsi, zaļumi, rīsu krutons, iegarena manšete.
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Noplūc spalvas, nosvilina, izņem iekšas, putnu sašuj, ap-

cep sviestā, pārlej pannas atvārijumu un tvaiko, kamēr mīksts.

Mērci savāra, kamēr brūna un atdalās tauki, taukus nolej,
želatinu izmērcē aukstā ūdenī, nospiež, pieliek pie brūnās

mērces, pielej vienu glāzi buljona, uzvāra, izkāš. Nākošā dienā

putnam nogriež fileju gar vienu un otru pusi. Fileju ieslīpi

sagriež glītās šķēlītēs un sakārto atpakaļ uz kaula. Putnu

ar pagatavoto aspiku nosaldē. No rīsiem izveido krutonu,

putna lielumā, uzliek manšeti, uz tā uzliek putnu. Liek klāt

lizdiņas ar salātiem. Garnē ar saputotu sviestu, redīsiem un

zaļumiem.
33. Teteŗi.

15—20 pers. 3 teteri (rubeņi), sviests, ūdens tvaikošanai

vai buljons, sāls, 5 lapiņas želatina, zaļumi, rīsu krutons. Gar-

nēšanai sviests, itāļu salāti, pastētītes.

Teteriem nogriež spārnus, noņem asti un kaklu ar krūti.

Jāstrādā uzmanīgi, lai spalvas paliek veselas un nenosmērē-

jas. Astē, galvā un spārnos iesprauž noasinātus kociņus un

pagaidām noliek. Teterus noplūc, izņem iekšas, nosvilina ma-

zās spalviņas. Sašuj teteram kājas, lai turētos stingri kopā.
lerīvē ar sāli, apcep karstā sviestā no visām pusēm brūnu.

Saliek teterus katliņā, atvāra pannu, pārlej pāri, pielej vēl

pēc vajadzības buljonu, tvaikojot apgroza. Mīkstus noliek auk-

stumā. Mērci savāra, kamēr kļūst brūna un atdalās tauki;

pielej 1 glāzi buljona, savāra, pieliek izmērcētu, nospiestu že-

latinu, uzvāra. Izkāš, noliek aukstā vietā. Otrā dienā tete-

rim izgriež fileju (krūti), sagriež šķēlēs un atliek atpakaļ
uz kauliem, kā veselu. Izkausē aspiku, kad sāk sabiezēt, saldē

teterus. Uzliek uz bļodas rīsu krutonu, iesprauž vienā galā
spārnus, galvu un asti nostiprina kā dzīvu putnu. Priekšā

noklāj papīra manšeti, uz kuras noliek putnu. Apkārt var no-

likt pastētītes ar itāļu salātiem un zaļumus, garnē ar sapu-
totu sviestu. Putnam iztaisa no mīklas māslīgas acis, iespie-
žot mīklā piparu.

34. Meža pīles.

10—12 pers. 3 meža pīles, 2 ēdamkarotes sviesta, 1 glāze
ūdens, sāls.

Pīles notīra, izņem iekšas, nomazgā, nosvilina mazās spal-

viņas, sašuj. Sviestā apcep brūnas, tvaiko katliņā, mazā zu-

piņā mīkstas. Aukstas sadala ar visiem kauliem, sakārto pēc

iespējas tā, lai izskatītos veselas. Pārsaldē ar brūno aspiku,
pieliek klāt lizdiņas vai pastētes. Pasniedz ar brūkleņu ievārī-

jumu.
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35. Irbītes.

15—20 pers. 6 irbītes, tvaikošanai
— sviests, garnēša-

nai —- brūnais aspiks, krutons un manšetes.

Irbītēm nogriež spārnus un galvu ar visu kaklu. No-

plaucē karstā ūdenī spalvas, izņem iekšas, apsvilina, nomazgā,

sašuj, lai nezaudētu izskatu, apcep uz pannas sviestā, saliek

katliņā, pielej nedaudz ūdens, tvaiko mīkstus. No mērces pa-

gatavo brūno aspiku. Kad irbītes atdzisušas, noņem diegus
atgriež fileju un atliek uz kaula atpakaļ. No rīsiem pagatavo

krutonus, liek irbīti, nosaldē ar brūno aspiku. Uz kājām uz-

liek manšetes. Galvu un spārnus uzsprauž uz kokiem un sa-

liek tā, lai izskatītos vesels putns. Mākslīgam putnam apliek
salvjeti, liek vienā galā putnu, otrā — cepto putnu, pieliek

lizdiņas un zaļumus.
Piezīme: Glīti izskatās arī bez mākslīgā putna.

36. Irbes želejā.

10—12 pers. 4—5 irbes, 200 gr sviesta, drusku ūdens,

2 cūku vai 1 sālīta vērša mēle, 3—4 barvikas.

Irbes notīra, nomazgā, krūtīm apsien plānas šķēlītes
speķa, apcep taukos vai sviestā, sutina mazā buljonā mīkstas

I—VA stundu. Aukstām irbēm noņem speķi, gaļu noņem no

kauliem, iekārto izskalotā formā, starpā liek pa kārtai novārītu,

sagrieztu vērša vai cūkas mēli, sagrieztas barvikas, visam

pārlej skaidru aspiku, lai forma pilna, sasaldētu izsit no for-

mas, garnē ar zaļumiem. Pasniedz ar majonēzes vai tatāru

mērci (rec. nr. 520. un 522.).

37. Zosu cepetis (veselā veidā).

10—15 pers. 1 zoss, sāls, brūnais aspiks (sk. rec. nr. 68.).
Zosi notīra, nomazgā, iegriež sānos un iesprauž kājas,

ierīvē ar sāli, liek uz pannas, pielej ūdeni, cep krāsnī apgrozot
mīkstu. No mērces pagatavo aspiku. Zosij atgriež fileju, sa-

griež ieslīpi, atliek atpakaļ un nosaldē ar aspiku. Liek uz

bļodas, uz kājām uzmauc papīra manšetes. Var gamēt ar

saputotu sviestu, gar malu var likt lizdiņas ar salātiem un

zaļumiem.
38. Zosu cepetis (dalītā veidā).

12—15 pers. 1 zoss, aspikam 5 lapiņas želatina, 1 glāze
ūdens vai buljons, sāls pēc vajadzības.

Zosi notīra, nogriež kājas, spārnus un kaklu, iegriež sā-

nos pie kājām mīksto ādiņu, ieliek tānī kājas. lerīvē ar sāli,
liek uz pannas, uzlej nedaudz ūdens, cep apgrozot krāsnī, ka-

mēr mīksta, novieto vēsā vietā. No brūnumiem, kur zoss ce-
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pusies, pagatavo aspiku. Zosi pārcērt vidū pušu, izcērt mu-

guras kaulu, atņem stilbiņu un sacērt fileja gabalu. Katru

pusi saliek gabalu pie gabala, lai izskatītos viengabalaina. Liek

uz bļodas, pārsaldē ar aspiku, garnē ar zaļumiem, redīsu ro-

zītēm, lizdiņām, salātiem un saputotu sviestu.

Piezīme: Aukstam aspikam jānoņem visi tauki

39. Zosu rulāde.

1 zoss, 1 tējkarote cukura, 1 tējkarote salpetra, 3 ēdam-

karotes sāls.

Notīrītu zosi pārgriež uz pusēm, izņem kaulus. Cukuru,
sāli un salpetri sajauc kopā un no visām pusēm ierīvē zosi,
saliek traukā, nosloga, noliek vēsā vietā, sāla 2—3 dienas. No-

skalo lieko sāli, sarullē, sašuj un žāvē vēsos dūmos. Pasniedz

uzgrieztu uz auksta galda brokastīs vai vakariņās.

40. Tītara cepetis (dalītā veidā).
12—15 pers. 1 tītars, 100 gr sviesta, brūnais aspiks, sāls

pēc vajadzības.
Tītaru notīra, nomazgā, izņem iekšas, nogriež kaklu un

kājas, sašuj, ierīvē ar sāli. Uz pannas karstā sviestā liek tī-

taru, pielej ūdeni, aplaistot un apgrozot cep gatavu (no tītara

mērces pagatavo aspiku). Kad atdzisis, pārcērt uz pusēm,
izcērt muguras kaulu, atņem gurniņu un sacērt krūšu gabalu,
saliek katru pusi uz savas bļodas, sakārto gabalu pie gabala,
lai izskatītos kā vesels. Pārsaldē ar aspiku, garnē ar sakņu
rozītēm, zaļumiem un lizdiņām, var garnēt arī ar saputotu
sviestu.

41. Vista (dalītā veidā).

15—20 pers. 3 vistas, 50 gr sviesta, sāls, brūnais aspiks,

zaļumi, lizdiņas.
Vistas notīra, nomazgā, apsvilina mazās spalviņas, sašuj

un ierīvē ar sāli. Uz pannas karstā sviestā liek vistas, pielej
ūdeni, aplaistot un apgrozot cep mīkstas (no mērces pagatavo

aspiku). Kad vista atdzisusi, pārcērt vidū pušu, izcērt mu-

gurkaulu, atņem gurniņu, ko kopā ar krūšu gabalu sacērt un

sakārto uz bļodas. Pārsaldē ar aspiku, garnē ar saputotu

sviestu, zaļumiem un redīsiem.

42. Vistas majonēze.

15—20 pers. 3 jaunas vistas vai lielāki cāļi, sviests, sāls,

kaperi.
Putnus notīra, nogriež kaklus, spārnus, kājas, izņem iek-

šas, sašuj. Izkausē sviestu, ieliek putnus, cep krāsnī aplaistot,
kamēr kjūst brūngani. Aukstus pārgriež gareniski divās da-
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ļās. Izcērt muguras kaulu, noņem gurnus, sadala tos divās,
krūtis trīs daļās. Sakārto bļodā, pārlej majonēzi, ka putnu

pilnīgi apsedz. Virsu noliek kaperiem, malā pieliek citronu un

zaļumus.

43. Teļa krūts, pildīta.

12—15 pers. 2 kg teļa krūts gabals, 600 gr teļa gaļas,
3 olas, 100 gr baltmaizes, sāls, pipari, sīpols, cepšanai tauki

pēc vajadzības.

Krūti nomazgā, izņem ribiņas un atplēš vaļā. Gaļu samaļ
mašīnā, pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, olas, sāli, pi-
parus, vēl reiz samaļ, nogaršo sāli, pilda teļa krūti, galu aiz-

šuj. Krūti ierīvē ar sāli, uzliek karstos taukos uz pannas,

pielej ūdeni, aplaistot un apgrozot cep brūnu un mīkstu.
Otrā dienā izņem diegus, sagriež krūti plānās šķēlēs un

sakārto uz bļodas. Garnē ar brūno aspiku, gurķiem, zaļumiem.
Klāt pieliek romu pastētes ar salātiem.

44. Teļa cepetis.

15—20 pers. 4—5 kg teļa cepeša, sāls, ūdens, 100 gr
sviesta.

Cepeti nomazgā, nocērt kāju, ierīvē ar sāli. Uz pannas

izkausē sviestu, liek cepeti virsū, ieliek krāsnī, kad sakarsis,

pielej ūdeni. Aplaistot cep vienu pusi brūnu, apgriež, cep otru

pusi brūnu (no mērces pagatavo aspiku). Ļauj cepetim at-

dzist, atdala no kaula, sagriež plānās šķēlītēs, sakārto uz bļo-
das, garnē ar brūno aspiku, gurķu vēdeklīšiem, zaļumiem un

redīsu rozītēm. Var pielikt lizdiņas ar salātiem.

45. Teļa galerts gabaliņos.
15—20 pers. 2 kg teļa gaļas (karbonāde no pleca vai

nieru gab.), pipari, vircas, lauru lapas, sāls, divu olu baltumi,

4 teļa kājas, ūdens vārīšanai pēc vajadzības.

Gaļu un teļa kājas sacērt ar visiem kauliem, nomazgā,

pārlej ar aukstu ūdeni, tiklīdz uzvārās, pirmo ūdeni ar visām

putām nolej. Gaļu noskalo, pārlej ar jaunu ūdeni tā, lai gaļa
būtu apņemta. Kad uzvārās, noņem putas, pieliek sāli, pipa-

rus, vircas, lauru lapas, sīpolu, vāra mīkstu, izņem no zupas,

atloba no kauliem un sagriež četrstūrainos gabaliņos. Olu

baltumus saputo ar sāli. Uzputotos olu baltumus atšķaida ar

remdenu buljonu un pielej pārējam buljonam. Liek katlu uz

uguns un lēnām maisot karsē, līdz olu baltums uznāk virsū,

ļauj uzvārīties. Noņem no uguns, apsedz, ļauj stāvēt siltā

vietā 20—30 minūtes. Nosmeļ no virsas ar putu karoti olu

baltumu, izkāš buljonu. leliek gaļu, izmaisa, saliek masu iz-
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skalotās formās un ļauj sasalt. Otrā dienā izsit no formas,
padod uz aukstā galda.

46. Teļa galerts, maltais.

1 kg teļa gaļas, 2 litri ūdens, vircas, sīpoli, sāls, 2 teļa
kājas.

Gaļu sacērt gabalos, uzliek ar ūdeni; līdz ko uzvārās,

pirmo ūdeni ar visām putām nolej, pārlej jaunu ūdeni, pieliek
vircas, sāli, sīpolu, sacirstas teļa kājas, vāra uz lēnas uguns.
Kad gaļa mīksta, samaļ, zupu izkāš, saliek samalto gaļu zupā,

uzvāra, nogaršo sāli un salej formās.

Sivēna un cūkas gaļa.

47. Sivēna rulāde, malta.

2 kg sivēna gaļas (pleca vai viduča gabals ar visu ādu),
1 tējkarote salpetra, 1 tējkarote cukura, sāls, 6 olas, pipari,
muskata rieksts, 100 gr baltmaizes, 100 gr krējuma, 100 gr
sviesta. Var pielikt arī novārītas aknas un mēli pēc va-

jadzības.

Gaļu nomazgā, noņem no ādas, atstājot nedaudz speķa,
cukuru, salpetri un sāli sajauc kopā, gaļu apsāla, liek līdz

nākošai dienai vēsā vietā. Gaļu izmaļ caur mašīnu, pieliek
3 olas, izmērcētu, nospiestu baltmaizi, piparus, muskatriekstu,
vēl reizi izmaļ. Pieliek krējumu, izkausētu sviestu, visu labi

sastrādā. Uzliek masu uz ādas iekšpuses, izlīdzina viscaur

vienādu. Cieti novārītas olas pārgriež vidū pušu, ieliek ga-

reniski pa vidu. Aknas un mēli sagriež strēmelēs, saliek ma-

sai vidū, sarullē, ietin drēbē un cieši sašuj. Liek verdošā

ūdenī, pieliek garšas, vāra apgrozot VA—2 stundas mīkstu,

nosloga. Pēc kāda laika atņem drēbi, diegus, sagriež plānās

šķēlītēs, sakārto uz bļodas. Nogarnē ar brūno aspiku, zaļu-
miem un gurķu vēdeklīšiem.

48. Sivēna rulāde (sālīta).

15—20 pers. 2 kg sivēna viduča gabala, 1 tējkarote sal-

petra, 1 tējkarote cukura, 800 gr sāls.

Gaļai izņem kaulus un ribas. Salpetri, sāli un cukuru sa-

jauc kopā, ierīvē gaļu no visām pusēm. Noliek sālīties 6—7

dienas; labi nomērcē, sarullē, sašņorē, iešuj drēbē. Liek ru-

lādi verdošā ūdenī, vāra uz lēnas uguns, kamēr gaļa mīksta,

starp diviem dēlīšiem ieliktu rulādi nosloga līdz nākošai die-

nai. Sagriež šķēlēs, nogarnē ar vārītu olu, brūno aspiku, zaļu-
miem. Pasniedz aukstā galdā un sviestmaizēm.
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Sakņu salāti.

49. Sivēns, pildīts.

- 4 kg sivēna, I—2 kg liesas cūkas gaļas, 1 mēle, 4 novā-

rītas olas, 4—5 jēlas olas, sāls 200 gr, krējums, pipari, muskat-

rieksts, 100 gr sviesta, 400 gr speķa, Ā tējkarotes salpetra

(gaļas), H tējkarotes cukura, nedaudz ūdens.

Sivēnu notīra, nomazgā, ādu nogriež no kauliem, noņem

gaļu, apsāla 24 stundas ar salpetri un sāli, samaļ divi reizes,

pieliek izkausētu sviestu, piparus, krējumu, olas, pierīvē
muskatriekstu, visu kopā labi samīca, iepilda sivēnā. Vidū liek

novārītas olas, novārītu mēli, sašuj, ietin drēbē. Karstā

ūdenī ar vircām liek sivēnu, vāra uz lēnas uguns I—2

stundas. Kad gatavs, izņem no ūdens, aukstam noņem drēbi.

Otrā dienā sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz bļodas, saldē ar

brūno aspiku. Garnē ar saputotu sviestu un zaļumiem. Pa-

sniedz ar mārrutku mērci.

50. Sivēna galertsbez želatina.

2 kg sivēna gaļas (no priekšgabala), 1 sīpols, 4 teļa kā-

jas, 4 olu baltumi, pipari, sāls, sīpoli, vircas, 50 gr samaltas

vērša gaļas, 2 litri ūdens.
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Olas ar šķiņķi.

Sivēna gaļu sagriež glītos gabaliņos, sacērt kājas, uzliek

kopā ar aukstu ūdeni virt, līdz ko uzvārās, nolej pirmo ūdeni

ar visām putām, pārlej jaunu ūdeni, pieliek vircas, sāli, sī-

polu, vāra uz lēnas uguns. Kad sivēna gaļa mīksta, izņem no

katla, bet teļa gaļa vēl jāvāra tik ilgi, kamēr tā atdalās no

kauliem. Zupu izkāš, noskaidro ar olu baltumu un malto gaļu,
vēl reizi izkāš, gaļu sakārto formā, pārlej pāri zupu, noliek
aukstā vietā sasalt. Garnē ar zaļumiem un sakņu rozītēm.

Pasniedzot galdā, var piedot klāt mārrutkus, burkānus ar

selerijām un pētersīļiem.

51. Sivēna gaļa, saldēta.

15—20 pers. 2 kg sivēna muguras vai krūšu gabala, 1 litrs

ūdens, 4 sivēna kājas, vircas, sīpols, sāls, 2 olu baltumi, 50 gr

maltas vērša gaļas.

Mugurkaulam izņem smadzenes, uzliek ar aukstu ūdeni

virt, līdz ko uzvārās, nolej ar visām putām (lai pazustu jē-
luma garša). Uzliek ar jaunu ūdeni, pieliek vircas, sīpolu,
sāli, vāra uz lēnas uguns, kamēr mīksta. Gaļu noliek vēsā

vietā. Olu baltumus sakuļ ar sāli, pieliek samaltu gaļu, palē-
nām pielej gaļas buljonu, maisot uzvāra, izkāš caur salvjeti.
Sivēna gaļu sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz iegarenas bļodas,
garnē ar vārītām olām, gurķu vai redīsu vēdeklīšiem un pār-
saldē ar aspiku.
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Piezīme: Sivēna kāju vietā var ņemt želatinu: uz

1 glāzi buljona — 4—5 lapiņas želatina. Pasniedzot galdā,
var piedot klāt mārrutkus un biešu salātus krējumā.

52. Sivēna cepetis.
3 kg sivēna gurna, ūdens, sāls.

Gurnu nomazgā, nocērt kāju, ierīvē ar sāli, ādas pusi liek

pirmo uz pannas, zem cepeša paliek plānus skaliņus, lai āda

nepieceptu, uzlej ūdeni (tik daudz, ka cepeša āda atrodas

ūdeni), aplaistot cep krāsnī, kamēr mīksts, apgriež cepeti,
ādiņu sagriež četrkantainos gabaliņos, apcep brūnu, noliek

aukstā vietā. Mērci savāra brūnu, kamēr atdalās tauki, nolej

taukus, pielej 1 glāzi ūdens vai no kauliem vārītu brūno

aspiku. savāra, izkāš, noliek vēsā vietā sasalt. Cepeti atdala

no kaula, sagriež glītās šķēlēs, garnē ar gurķu vēdeklīšiem,
brūno aspiku. Var pielikt klāt arī lizdiņas. Pasniedzot galdā,
var piedot klāt burkānu, selerijas krējumā.

53. Cūkas galva, pildīta.
2—3 kg smaga cūkas galva, 1 kg cūkas gaļas, 3—4 olas,

mēles, nieri, nedaudz aknu, sāls, pipari, % tējkarote salpetra,
Vi tējkarote cukura, sīpols, muskatrieksts, 200 gr svaiga speķa,
2 karotes krējuma, 100 gr sviesta, 3 cieti novārītas olas.

Ādu nodīrā no kauliem, uzmanīgi noņem gaļu, lai āda

paliek vesela. Gaļu sagriež, pieliek sāli, salpetri, cukuru un

novieto aukstā vietā. Otrā dienā gaļu samaļ, pieliek piparus,
jēlas olas un vēl divi reizes izmaļ. Pieliek krējumu, visu kopā
labi samīca, pilda ādā, cieti sašuj. Mēli applaucē, novelk ādu,

sagriež; galviņā liek novārītas olas, nierus, iešuj drēbē. Ver-

došam ūdenim pieliek sāli, vircas, sīpolu, ieliek galviņu, uz

lēnas uguns vāra 2—3 stundas apgrozot, kamēr mīksta. Iz-

ņem ārā, noliek vēsā vietā, izņem austiņas, atbalsta ar iesmi-

ņiem un ļauj atdzist. Sagriež, sakārto uz bļodas, garnē ar

aspiku un saputotu sviestu.

Apakšā pēc vēlēšanās var likt rīsu krutonu.

54. Cūkas galvas rulāde.

4 kg smaga cūkas galva, 3 litri ūdens, sāls, pipari, vir-

cas, lauru lapas, sīpols.
Galvu notīra, labi nomazgā, pārcērt kaulu tā, lai pakausī

paliktu cieti. Izņem smadzenes un acis, pārlej ar aukstu

ūdeni, liek uz uguns, kad vārās, noņem putas, pieliek garš-

vielas, vāra uz lēnas uguns, kamēr galva mīksta. Uzliek uz

dēlīša, izņem kaulus un siltu sarullē. letin drēbē, liek zem

sloga, tur līdz rītam aukstumā. Otrā dienā noņem drēbi, sa-
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griež glītās šķēles, sakārto uz bļodas. Padod uz aukstā galda,
var lietot sviestmaizēm. Klāt dod mārrutkus un gurķus.

55. Cūkas cepetis.

30—40 pers. 5—6 kg cūkas cepeša, drusku sāls, ūdens.

Cepeti nomazgā, ierīvē ar sāli, uzliek uz pannas bērza

dēlīšus un uz tiem cepeti ar ādas pusi uz apakšu. Uzlej karstu
ūdeni, ka āda tiek apņemta. Cep aplaistot 3—4 stundas. Ap-
griež riņķī, sagriež ādiņu smalkās strēmelītēs, nokaisa ar sāli,

cep gaiši brūnu. Ādas pusi laistīt nedrīkst, jo tad tā kļūst
sīksta. Cepeti atdzesē, atdala no kaula, sagriež šķēlēs, sakārto

uz bļodas, garnē ar brūno aspiku, gurķu vēdeklīšiem, lizdiņām,
zaļumiem, sakņu rozetēm vai redīsiem.

56. Šķiņķa sālīšana.

4—5 kg cūkas gurna, 1 pilnīgu tējkaroti salpetra, 2 tēj-

karotes cukura, 1 kg sāls.

Gurnu nomazgā, nogriež taukainās daļas, izņem lāpstiņu,
tad atslēgas kaulu, paliek iekšā stilba kauls, nogriež vēl lie-

kos gabalus. Salpetri, cukuru un 3—4 karotes sāls sajauc
kopā, šķiņķi no visām pusēm ierīvē, sevišķi stipri viduci. Pa-

tur apm. 4 stundas (var arī paturēt vienu nakti); ierīvē vēl

krietni ar sāli no visām pusēm, traukā iekaisa sāli, ieliek

šķiņķi, virsū sakaisa sāli un nosloga. Var sālīt 2—3 nedēļas
(ja vasarā sāla uz ilgāku laiku, tad sālījums bieži jāmaina).
Pie lietošanas nomērcē.

57. Angļu rostbīfs.

2 kg jauna liellopa rostbīfs (niera gabals), tauki, sāls, mār-

rutki un brūnais aspiks.
Vērša muguras gabalam noņem taukus, iekšējo fileju, no-

cērt muguras kaulu, labi izsit, noņem plēves. Rostbīfu ierīvē

ar sāli, uzliek uz pannas sakarsētos taukos, apcep brūnu, cep
krāsnī 15—20 min., ar filejas pusi uz augšu; pie kam vairā-

kas reizes aplaista ar tiem pašiem taukiem, izņem rostbīfu,

ļauj atdzist. No brūnumiem, kas rodas cepot uz pannas, pa-

gatavo brūno aspiku. Otrā dienā rostbīfu atgriež no kaula,

sagriež plānās šķēlītēs, sakārto atpakaļ uz kaula. Garnē ar

kasītiem mārrutkiem, brūno aspiku un gurķu vēdeklīšiem. Pa-

sniedz aukstā galdāun sviestmaizēm.

58. Tatāru bīfsteks.

3—4 pers. 400 gr šīrgaļas (mīkstums no gurna), 3 jēlu

olu dzeltenumi, pipargurķīši, mārrutki, kaperi, sīpoli.

Gaļu samaļ divi reizes mašīnā, izveido 4 iegarenus bifšte-

kus. Vidū iztaisa iedobumu, ieliek uzmanīgi olas dzeltenumu
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Siera plate.

tā, lai plēvīte paliktu vesela. Uz dzeltenuma vidū uzliek ka-

peru. Garnē ar sīpolu ripiņām, līdzās pieliek sakasītus mār-

rutkus, pipargurķīšus. Atsevišķi klāt padod soju, piparus un
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Olu sagatavošana.

sali, ko var pielikt pēc vēlēšanās. Pasniedz uz kungu galda un

aukstām bufetēm. Pieskaitāms pie stiprākiem uzkožamiem.

59. Vērša mēle, sālīta.

1 vērša mēle, X tējkarotes salpetra, % tējkarotes cukura,
10 ēdamkarotes sāls, pipari un lauru lapas.

Mēli labi nomazgā, nokasa glumumu, katrā pusē iegriež
ar asu nazi līdz virsējai ādiņai. Sāli, cukuru, salpetri sajauc

kopā, no visām pusēm labi ierīvē, noliek aukstā vietā 3—4

stundas. Dziļā traukā iekaisa sāli, ieliek mēli, uzkaisa sāli, no-

sloga. Sāla apm. 2 nedēļas. Sālīšanas laikā ieteicams mēli

apgrozīt. Pēc sālīšanas mēli novāra ūdenī mīkstu, siltai no-

velk ādu, atstāj līdz nākošai dienai tanī pašā zupā, kur mēle

vārījusies, sagriež plānās šķēlēs, sakārto uz iegarenas bļodas,

garnē ar brūnu aspiku, cieti novārītām olām, svaigu vai skābu

gurķu vēdeklīšiem.

60. Vērša mēle aspikā (saldēta).
1 sālīta, novārīta vērša mēle, 2 litri noskaidrota aspika,

1 cieti novārīta ola, zaļumi.

Karstai, mīkstai mēlei novelk plēvi, sagriež plānās šķē-
lītēs. Formas dibenā ielej drusku aspika, kad sasalis, liek

virsū novārītās olas šķēlītes. Sakārto mēli, uzlej atkal aspiku.
Kad tas iesalis, sakārto atkal mēles, kārto, kamēr forma pilna.
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Otrā dienā izsit uz bļodas, garnē ar zaļumiem, sakņu rozītēm,
redīsiem.

61. Teļa mēles, sālītas.

10 pers. 3 teļa mēles, ii tējkarotes salpetra, % tējkaro-
tes cukura, 10 ēdamkarotes sāls, lauru lapas, vircas, pipari.

Darbība tāda pati, kā vērša mēles sālot.

62. Rasols.

20—30 pers. 6 nēģi, 4 olas, 800 gr svaigu ābolu, 200 gr

kartupeļu, 400 gr teļa cepeša, 4 skābi gurķi (vasarā var

ņemt 4 svaigus gurķus), 2 siļķes, 800 gr skāba krējuma, X

tējkarotes sinepju.
Dienu iepriekš siļķes nomērcē, nomazgā, izņem asakas, sa-

griež četrstūrainos gabaliņos, ābolus nomizo un sagriež. Kar-

tupeļus novāra ar visu mizu, aukstus sagriež mazos gabaliņos.
Sagriež gurķus, nēģus un cepeti. Bļodā ieliek krējumu, sine-

pes ar siļķi un izjauc. Pieliek pārējās vielas un nospiestus

gurķus, viegli izjauc. Saliek rasolu bļodā, garnē ar novārītām

olām, brūno aspiku, gurķu vēdeklīšiem, bietēm, zaļumiem.

Piezīme: Gurķiem, skābiem vai svaigiem, jānospiež
sula.

63. Rasols (veģetāru).
5 olas, 200 gr novārītu kartupeļu, 400 gr novārītu zirnīšu,

200 gr novārītu burkānu, 1 galviņu novārītu puķu kāpostu,

5—6 skābi gurķi (vasarā var ņemt pusi skābus vai pusi
svaigus), 400 gr ābolus.

Gurķus nomizo, sagriež četrkantainos gabaliņos, sasmal-

cina olas un tādā pašā veidā sagriež arī pārējās saknes. Bļodā
ielej krējumu, saliek saknes, pēc garšas sāli un viegli izjauc.
Sakārto stikla traukā, garnē ar saputotiem olu dzeltenumiem,

redīsiem, cieti novārītām olām un salātu lapiņām.

64. Dārzāju salāti eļļā.
400 gr burkānu, 400 gr kāļu, 400 gr izlobītu zirņu,

200 gr kartupeļu, 1 galviņa puķu kāpostu, 200 gr vasku pu-

piņu, sparģeļi pēc vēlēšanās, 1 citrona sula, 200 gr biešu, sāls

pēc vajadzības, galda eļļa.
Minētās saknes notvaiko katru atsevišķi mazā ūdenī mīk-

stas. Burkānus, kāļus un vasku pupiņas sagriež glītās šķē-
lītēs. Puķu kāpostus sadala mazās galviņās. Visu sakārto lē-

zenā stikla traukā. Citrona sulai pieliek sāb ar eļļu un pārlej
saknēm. Garnē ar lociņiem, redīsiem un citroniem. Ziemā var

garnētar bietēm un burkānu vēdeklīšiem.
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65. Olivē salāti.

20 pers. 2 teteri (rubeņi), 1 banka konservētu vēžu, 5

skābēti (nelieli) gurķi, 400 gr skāba krējuma, 2 tējkarotes
soja ekstrakta. No 300 gr eļļas pagatavo majonēzes mērci

(rec. nr. 520.).
Meža putniem noplūc spalvas, izņem iekšas, nomazgā, ap-

cep sviestā no visām pusēm brūnus. leliek katliņā, atvāra

pannu, pārlej, tvaiko, kamēr putni mīksti. Gataviem putniem
ļauj atdzist, noņem gaļu no kauliem, sagriež garenās glītās
šķēlītēs. Gurķus nomizo, sagriež tādās pat strēmelēs. Vasarā

jāņem katrā ziņā svaigi gurķi, bet ziemā skābi. Sadala vē-

žus. leliek bļodā krējumu, pieliek soju, majonēzes mērci un

mazliet sinepju, izmaisa krējumu ar mērci, liek klāt sagriezto
putnu gaļu, vēžus, gurķus, mazliet sāls un viegli izmaisa.

Saliek uz vāzēm, garnē ar brūno aspiku un salātu lapiņām.

66. Kartupeļu salāti.

10—12 pers. 400 gr ar mizām novārītu kartupeļu, 200 gr
skāba krējuma, 2 siļķes, sinepes, 2 gurķi.

Siļķes nomērcē, novelk ādu, izņem iekšas un sagriež četr-

stūrainos gabaliņos. Kartupeļus nomizo, sagriež tādos pašos

gabaliņos. leliek siļķes bļodā, pieliek sinepes, skābu krējumu,
sagrieztu gurķi, visu ar karoti izmaisa. Saliek stikla traukā,

garnē ar kaperiem un zaļumiem. Mājas dzīvē lieto kā uz-

kožamo.

67. Kartupeļu salāti ar siļķi.
10—12 pers. 800 gr novārītu kartupeļu, 2 siļķes, 500 gr

skāba krējuma, dilles un sinepes.
Kartupeļus nomizo, sagriež četrstūrainos gabaliņos. Siļ-

ķes nomizo, izņem asakas, sagriež četrstūrainos gabaliņos, ie-

liek bļodā. Pieliek krējumu, sinepes, dilles, viegli izmaisa. Tad

liek klāt kartupeļus un vēlreiz viegli izmaisa. Saliek salātu

traukā un padod galdā. (Pagatavo tikai tad, kad jādod galdā.)

Dažādi palīglīdzekļi ēdienu garnēšanai.

68. Aspiks, brūnais.

10 lapiņas baltā želatina, X litra ūdens vai buljona, sāls,

cepeša mērce (kas vēl nav atvārīta un bez miltiem).
Mērci atvāra, kamēr kļūst brūna un atdalās tauki, tos

nolej, tad pieliek izmērcētu un nospiestu želatinu, pielej ūdeni

vai buljonu, uzvāra: sāli pieliek pēc garšas. Aspiku izkāš, no-

liek aukstā vietā sasalt. Lieto auksto ēdienu garnēšanai.
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Papīra mušetu griešana garnēšanai

Redīsu rozītes garnēšanai.

Papīra mušetu izveidošana

69. Aspiks, brūnais (bez želatina)

6 kg teļa kaulu (var ņemt arī cūku kaulus), pipari, vir-

cas, sīpols, sāls, 8 litri ūdens.

Kaulus smalki sacērt, krāsnī apcep brūnus, uzliek ar ūdeni

vārīties, kad vārās, nopūto, pieliek sāli, sīpolu, piparus, vir-

cas, vāra, kamēr puse ūdens novārās.

Teļa cepeša mērci atvāra, kamēr atdalās tauki, taukus

nolej un pielej pie aspika kaulu buljonu, uzvāra, izkāš, noliek

vēsumā sasalt.

70. Zivju aspiks.
10 lapiņas baltā želatina, 2 glāzes zivju buljona, 2 "olu

baltumi.

želatinu nomērcē, nospiež, ieliek zivju buljonā. Olu bal-

tumu viegli sakuļ ar sāli. Pielej remdenu zivju buljonu, mai-

sot uzvāra. Noliek aukstā vietā, lai nostājas, noņem putas,
izkāš caur drēbi, kad aspiks sāk sabiezēt, pārlej zivīm.

71. Lizdiņas.
800 gr kartupeļu, vērša tauki. Lizdiņu veidošanai jālieto

formiņa.
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Kartupeļus nomizo, sagriež tievās strēmelītēs. Formiņu
sakarsē vērša taukos, saliek kartupeļus, aiztaisa ciet, vāra, ka-

mēr kļūst dzelteni, tad izsit no formiņās. Lizdiņas lieto pie

putniem, aukstiem un siltiem cepešiem. Tās var pildīt ar

brūkleņu ievārījumu, ķirbju salātiem, tomātiem, gurķīšiem —

svaigiem, skābētiem, marinētiem, — burkāniem, mārrutkiem,

zirnīšiem, barvikām un citām saknītēm.

72. Romu pastētes.
4 olas, 200 gr miltu, 1 glāze piena, vērša tauki, romu

pastētes forma.

Veselas olas sakuļ, pielej pusi piena, piesijā maisot miltus,

labi sakuļ, kamēr mīkla kļūst vienāda, pielej pārējo pienu, iz-

maisa, atstāj 25—30 min. mierā.

Vērša taukos sakarsē formu, iemērc mīklā, mazliet ap-

žāvē uz plīts, liek taukos un vāra gaiši brūnas. Gatavas uz-

glabā sausā vietā; lieto siltu un aukstu ēdienu garnēšanai.

Sviestmaizes.

Lai pagatavotu izskatīgas un garšīgas sviestmaizes, ne-

pieciešama: svaiga maize (baltmaize, saldskābmaize, rupj-

maize), labs galda sviests, ass nazis, svaigi uzgriežamie un

dažāda garnitūra. Uzgriežamie nedrīkst būt pāri sviestmaizes

malām. Lai sviestmaizes neapkalstu, tās pagatavojamas īsi

pirms pasniegšanas. Ja pasniedz tikai sviestmaizes, tad katrai

personai paredz 5—6.

73. Latvijas maizītes.

4—5 pers. 200 gr galda maizes, 50 gr sviesta, 1 tējkarote

kapera, 1 ēdamkarote lociņu, 2 šķēles šķiņķa, 2 olas, 3—4 zar-

dīnes, 3—4 šķēles teļa cepeša.
Maizi sagriež šķēlēs, uzsmērē sviestu, katru šķēli iedala

ar vieglu zīmi 4 daļās. Olas novāra cietas, sakapā dzeltenumu

un baltumu atsevišķi; notīrītās zardīnes sagriež smalkās strē-

melītēs, sakapā; sakapā arī lociņus; sakārto uz maizītēm: vienu

daļu noliek ar olu baltumiem un lociņiem, otru daļu — ar

teļa cepeti un zardīnēm, trešo daļu — ar šķiņķi un ceturto

daļu ar olu dzeltenumiem un kaperiem.

74. Lašu maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 200 gr žāvēta laša, 100 gr

galda sviesta, 1 citrons.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, apsmērē ar galda sviestu;
lasi sagriež glītās, slīpās šķēlītēs, apliek maizītes, garnē ar

citronu vēdeklīšiem.
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75. Pavasara maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 3—4 cieti

novārītas olas, 50 gr šķiņķa, lociņi.
Olu dzeltenumu, baltumu unšķiņķi, sakapā katru atsevišķi,

saliek kopā, pieliek smalki sagrieztus lociņus, visu samaisa.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, karstā sviestā mazliet apcep ie-

brūnas, apsmērē ar sviestu, uzsmērē maizītēm biezu kārtu

olu un šķiņķa masas.

76. Puķu maizītes.

4—5 pers. 400 gr svaigas rupjmaizes, 100 gr galdasviesta,

lociņi, 2—3 skābi gurķi, 2—3 olas, 6 sardīnes, 1 tējkarote
kaperu.

Maizi apsmērē ar sviestu, vienu pusi maizītes apliek ar

smalki sakapātiem lociņiem, bet otru pusi — ar plānās šķēlī-
tēs sagrieztu skābu gurķi. No 2—3 cieti novārītām olām iz-

ņem dzeltenumus, sakapā atsevišķi, uzkaisa uz katras šķēlī-
tes, vidū uzliek sagrieztus olu baltumus un apliek staru veidā

ap dzeltenumiem; maizītes malas apliek ar divās daļās pār-
šķeltām sardīnēm, garnē ar kaperiem.

77. Princeses maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 200 gr galda sviesta,

200 gr teļa cepeša vai putnu gaļas atlieku, 50 gr mēles, 50 gr
Šveices siera, 1 ēdamkarote sinepju, brūnais aspiks.

Maizi sagriež glītās šķēlēs, karstā sviestā apcep šķēle;
mazliet dzeltenas. Teļa cepeti vai putnu gaļas atliekas sa-

kapā ar novārītām mēlēm, samaisa ar saberztu sieru, 200 g:

saputota galda sviesta, pēc vēlēšanās pieliek sinepes, samaisa;

smērē uz apceptām maizes šķēlītēm, garnē ar aspiku.

78. Rasola maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 400 gr
rasola.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, apsmērē ar sviestu, uzliek

rasolu ar kaudzīti; garnē ar svaigiem, skābiem gurķiem vai

redīsu vēdeklīšiem un novārītām olām.

79. Anšovu maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 3 cieti no-

vārītas olas, 4—5 anšovi.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, karstā sviestā uz pannas

šķēlītes apcep; no asakām iztīrītus anšovus smalki sakapā,
samaisa ar cieti novārītiem olu dzeltenumiem un 50 gr sviesta;
apceptās maizītes apsmērē ar sagatavoto masu.
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Veģetārās maizītes.

80. Smadzeņu maizīte

4—5 pers. 400 gr teļa smadzeņu, 400 gr galda maizes,
100 gr sviesta, sīpols, pipari, lauru lapa, sāls.

Smadzenes % stundu nomērcē aukstā ūdenī, novelk plēves,
uzliek ar aukstu ūdeni virt, pieliek sāli, piparus, lauru lapu,
nedaudz sīpola, 3—5 min. pavāra; ar putu karoti izņem, no-

tecina. Sīpolu sagriež smalku, sviestā satvaiko, pieliek sma-

dzenes, satvaiko. Maizi sagriež glītās šķēlēs, karstā sviestā

uz pannas šķēles apcep mazliet brūnas, uzsmērē sagatavoto

masu, vidēji karstā krāsnī apcep mazliet brūnas.

81. Šampiņonu maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 400 gr

šampiņonu, % citrona sula, sāls, nedaudz balto piparu, sīpols,
1 ēdamkarote pētersīļu lapiņu.

Šampiņonus nomazgā, notīra, smalki sagriež; sīpolu sa-

griež smalku, sviestā satvaiko, pieliek šampiņonus, 3—4 min.

tvaiko, pieliek smalki sagrieztas pētersīļu lapiņas, piespiež
citrona sulu, nedaudz sāls, balto piparu, visu samaisa. Maizi

sagriež glītās šķēlītēs, karstā sviestā uz pannas šķēlītes maz-

liet apcep brūnas, maizītes apsmērē ar sagatavoto masu.

82. Olu maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 4—5 olas,

ķilavas pēc vajadzības.
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Novāra cietas olas, atdzesē un sagriež glītās šķēlītēs; tā-

pat sagriež glītās šķēlītēs galda maizi, apsmērē ar sviestu,
uzliek olu šķēlītes, gareniski virsū olu šķēlītēm uzliek iztī-

rītu, pāršķeltu ķilavu.

83. Angļu maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 200 gr galda sviesta,

200 gr rostbīfa, 4 olu dzeltenumi, nedaudz piparu, sāls, gurķu
vēdeklīši, aspiks.

Maizi sagriež glītās šķēlēs; sviestu samaisa ar sinepēm,

caur sietiņu izrīvētiem olu dzeltenumiem, nedaudz sāls, pipa-
riem; ar šo masu apsmērē maizes šķēles, uzliek virsū aukstu

rostbīfu; garnē ar gurķu vēdeklīšiem un brūno aspiku.

84. Sardīņu maizītes.

4—5 pers. 400 gr svaigas rupjmaizes vai saldskābās mai-

zes, 100 gr sviesta, B—lo sardīnes, 2 cieti novārītas olas, lo-

ciņi vai pētersīļu lapiņas — pēc vajadzības.
Maizi sagriež glītās šķēlēs, apsmērē ar sviestu; cieti no-

vārītu olu baltumu un dzeltenumu sakapā katru atsevišķi;
svītrās uzliek maizes šķēlītēm; tāpat svītrās saliek smalki sa-

kapātus lociņus vai pētersīļu lapiņas; uz katras maizes šķē-
les šķērsām pārliek iztīrītu, pāršķeltu sardīni.

85. Seleriju maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 50 gr sviesta, 1 mazāka

selerijas sakne, 50 gr cieta siera, nedaudz sāls, balto piparu,
3 ēdamkarotes salda krējuma, redīsu vēdeklīši garnēšanai.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, karstā sviestā šķēlītes maz-

liet apcep iebrūnas. Seleriju izvāra mīkstu, nomizo, smalki

sarīvē, pieliek krējumu, sarīvētu sieru, nedaudz sāls un balto

piparu, visu samaisa; šo masu uzsmērē ar paaugstinājumu
vidū uz apceptām maizītēm, garnē ar redīsu vēdeklīšiem.

86. Tomātu maizītes.

4—5 pers. 400 gr svaigas rupjmaizes, 100 gr sviesta,

400 gr tomātu, 1 sīpols vai lociņi.
Maizi sagriež glītās šķēlēs, apsmērē ar sviestu; tomātus

nomazgā, nosusina, sagriež glītās šķēlītēs, uzliek uz maizītēm;

garnē ar plānās ripiņās sagrieztiem sīpoliem vai smalki saka-

pātiem lociņiem. ,

87. Šķiņķa maizītes.

4—5 pers. 400 gr rupjās vai saldskābās maizes, 100 gr

sviesta, 200 gr šķiņķa, gurķu vai redīsu vēdeklīšu, brūnais

aspiks pēc vajadzības.
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Maizi sagriež glītās šķēlītēs, apsmērē ar sviestu, uzliek

plāni sagrieztu šķiņķi; garnē ar gurķu vai redīsu vēdeklīšiem

un brūno aspiku.
88. Siera maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 200 gr

siera, sviests garnēšanai.
Maizi sagriež glītās šķēlītēs, apsmērē ar sviestu, uzliek

šķēlīti plāni sagriezta siera; garnē ar gailenītēm, kas veidotas

no sviesta.

89. Biezpiena maizītes

4—5 pers. 400 gr rupjmaizes, 50 gr sviesta, 300 gr sa-

gatavota biezpiena (rec. nr. 1002.), lociņi, redīsu vēdeklīši —

garnēšanai.
Maizi sagriež glītās šķēlēs, apsmērē ar sviestu, uzsmērē

ar paaugstinājumu vidū biezu kārtu biezpiena, garnē ar re-

dīsu vēdeklīšiem un smalki sagrieztiem lociņiem.

90. Majonēzes maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 100 gr

teļa vai vistas cepeša, 100 gr sālītas mēles, 2 glāzes gatavas
majonēzes (rec. nr. 520.), kaperi — garnēšanai.

Maizi sagriež glītās šķēlēs, apsmērē ar sviestu; cepeti un

mēli smalki sakapā, uzliek maizītēm, uzsmērē biezu kārtu ma-

jonēzes mērces, garnē ar kaperiem.

91. Redīsu maizītes.

4—5 pers. 400 gr svaigas rupjmaizes, 50 gr sviesta,
400 gr sagatavota biezpiena (rec. nr. 1002.), sainītis redīsu,
lociņi.

Maizi sagriež glītās šķēlēs, apsmērē ar sviestu, uzsmērē

ar kaudzīti biezpienu, noliek ar plāni sagrieztām redīsu ripi-
ņām; garnē ar smalki sagrieztiem lociņiem un no sviesta vei-

dotām gailenītēm.

92. Aknu pastētes maizītes

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 400 gr
aknu pastētes, citrons.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, apsmērē ar sviestu, uzspiež
pa cauruli aknu pastēti; garnē ar citronu šķēlītēm.

93. Kaviāra maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 400 gr kaviāra, 110 gr

sviesta.

Maizi sagriež glītās šķēlītēs, karsta sviestā šķēlītes maz-

liet apcep iebrūnas, uzliek kaviāru, garnē ar citronu.
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94. Aukstā (zviedru) plate.
4—5 pers. 100 gr žāvēta laša, 3 nēģi, 100 gr tvaikota

šķiņķa, 50 gr mēles, 200 gr gatava rasola, 100 gr siera (šķirne
pēc vēlēšanās), 3—4 sardīnes, sviests, zaļumi, citrons pēc va-

jadzības.
Uz apaļas bļodas vidū uz maza šķīvīša sakārto un nogarnā

rasolu, gar malām sakārto baltmaizes krutonu, uz kura kārto

uzgriežamos, katru uzgriežamo atdala ar zaļumiem vai salātu

lapiņām; garnē ar citroniem, gurķu vēdeklīšiem un brūno

aspiku.

Zupas.

Zupas jāēd mēreni siltas; ja prot tās pareizi sagatavot,
tad tās ir labs līdzeklis kuņģa un zarnu stiprināšanai. Bet ja
tās ēd stipri karstas, tad nogurdina cilvēku, sakarsē kuņģi un

tā ceļas dažādas slimības.

Slimniekiem, kam jāatturas no dažādiem ēdieniem un

dzērieniem, zupas bieži ir ļoti noderīgas.
Zupas sevišķi ieteicams lietot aukstā laikā; vasarā no

tām labāki atteikties.

Zupas garša atkarājas no tā, kādā veidā to sagatavo.

Gaļā galvenās sastāvdaļas: olbaltums, pienskābe, gaļas bāzes

(kreātīns, kreātīnins v. c), dažādi sāļi: fosforskābes kālijs,

chlērkalijs, chlornatrijs. Gaļu vārot, tās sastāvdaļas pa daļai
izplūst: olbaltumvielas un sāļi pa daļai izkūst un pāriet ūdenī,
tauki izkūst, pa daļai sakrājas zupai virsū; zupu ilgāki vā-

rot, gaļas audi pa daļai pārvēršas līmē un izšķīst ūdenī; gaļā
atrodas 5—8% šķīdinātāju vielu.

Gaļu vāra divējādi: 1) gaļu uzliek ar aukstu, ūdeni,

2) gaļu liek verdošā ūdenī. Ja gaļu uzliek ar aukstu ūdeni,
tad ūdens uzsūc gaļas sulu un atšķaida lielāko daļu olbaltuma,

kas vēlāk nošķiras ar putām; tā dabū spēcīgu buljonu, bet

gaļa kļūst sausa, satur maz barības vielu.

Ja gaļu ieliek stipri verdošā ūdenī, olbaltumvielas gaļas
virsējā kārtā sarecē, tā tiek aizkavēta gaļas sulas izplūšana;
tādā veidā zupu vārot, dabū bezgaršīgu, plānu buljonu, bet su-

līgu, barības vielām bagātu gaļu: verdošā ūdenī ieliktai gaļai

šķiedras izplēšas, top irdenas, pati gaļa vieglāki sakošļājama
un sagremojama. Ja vēlas spēcīgu buljonu un sulīgu gaļu,
tad kaulus un pusi zupas gaļas uzliek ar aukstu ūdeni, bet

pārējo gaļu liek pēc noputošanas verdošā ūdenī. Gala vāro-

ties zaudē 3/5 sava svara, olbaltumam un sāļiem iekļūstot zupā.
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Zupas barības vērtība ir diezgan maza, 1 glāze gaļas zupas

satur apm. 3—5 gr cieto vielu; tomēr zupa ar savu patīkamo
aromātu kairina nervus un veicina gremošanu.

Zupas vārāmas uz lēnas uguns, tad buljons vārās skaidrs,

gaļa paliek sulīgāka un vieglāki sakošļājama; vāroties uz

ātras uguns, buljons kļūst neskaidrs, gaļa kļūst sīksta un

sausa. Buljonu un gaļas zupas vārot, nepieciešams tās nopu-

tot, kaut arī niecīgs olbaltumu daudzums iet zudumā; olbal-

tums ir noskaidrošanas līdzeklis: zupā sarecot, tas visus pel-
došos netīrumus aizrauj sev līdzi. Pēc vajadzības kā palīg-
līdzekli zupas noskaidrošanai lieto samaltu vērša gaļu, kas

satur daudz olbaltuma vielu; nedaudz maltās gaļas ieliek zupā,
ļauj uzvārīties, pēc tam zupu izkāš.

Visas zupas ieteicams vārīt slēgtā traukā: lai vāroties

barības vielas neaizplūstu ar garaiņiem, lai neizplūstu aro-

māts un zupā neiekļūtu nekas no ārienes.

Tumētas zupas
Tumētas zupas tumē ar miltiem un olu dzeltenumiem;

sviestu, miltus arvienu stipri sakuļ, pamazām pielejot buljonu,
15 min. pavāra. Ja zupu ietumē ar olas dzeltenumu, to vairs

nedrīkst vārīt, tikai uzkarsēt.

95. Buljons.

4—5 pers. 1 kg 400 gr zupas gaļas, 3 litri ūdens, 1 pa-

mazs burkāns, 1 pamazs sīpols, 1 šķēlīte kāļa, 1 šķēlīte pu-

rava, 1 šķēlīte selerijas, 1 mazs pētersīlis, nedaudz piparu,
sāls pēc vajadzības.

Gaļu nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt; verdošam no-

ņem putas, pieliek pētersīli, puravu, seleriju, apceptu burkānu,

kāli, sīpolu, nedaudz piparu, sāli pēc vajadzības; vāra uz lēnas

uguns 3—4 stundas. Izkāš, pasniedz ar pīrādziņiem, smadzeņu
pastētēm, smadzeņu maizītēm, siera stiebriņiem v. t. t.

Piezīme: Balto buljonu vāra gluži tāpat, tikai tad sak-

nes neapcepina.

96. Vērša gaļas zupa ar dārzājiem un rīsiem.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļas, 200 gr burkānu,

200 gr pupiņu, 200 gr rīsu, 200 gr zirnīšu, 4 litri ūdens.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek sāli, sagrieztus burkānus, pētersīli, sele-

riju, pupiņas; kad tie mīksti, pieliek zirnīšus. Rīsus novāra

pusmīkstus, nokāš, noskalo ar aukstu ūdeni, pieliek sāli, tvaiko

krāsnī mīkstus. Zupu pasniedzot, pieliek rīsus; gaļu sadala

gabaliņos, pasniedz zupā vai atsevišķi.
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97. Vērša gaļas zupa ar nūdelēm.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 4—5 litri ūdens, pētersīlis,
selerija, sīpols, vircas, pipari, burkāns, kālis, sāls, 400 gr

nūdeļu.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek apceptas saknes, garšas, sāli, vāra 3—4

stundas. Nūdeles ber verdošā ūdenī, vāra mīkstas, nokāš,

noskalo ar aukstu ūdeni. Buljonu izkāš, ieliek nūdeles, gaļu
sadala glītos gabaliņos, pasniedz zupā vai atsevišķi.

98. Pelmeņu zupa.

4—5 pers. 1 kg zupas gaļas, 200 gr vērša gaļas mīkstuma,

3—4 litri ūdens, 1 burkāns, pētersīlis, selerija, sāls.

Klimpu mīklai: l.ola, % glāze ūdens, 200 gr miltu.

Gaļai: 2 olas, 50 gr baltmaizes.

Gaļu sacērt, nomazgā ar aukstu ūdeni, uzliek vārīties, no-

pūto, pieliek sāli, pētersīli, seleriju, apceptu burkānu, vāra

3—4 stundas uz lēnas uguns.

200 gr vērša mīkstuma samaļ: pieliek izmērcētu, no-

spiestu baltmaizi, sīpolus, piparus, olas, sāli, vēl 2 reizes sa-

maļ; ar karoti labi sastrādā.

Mīklu pagatavo šādi: sakuļ olu ar sāli, pielej ūdeni, pie-

sijā miltus, samīca, noliek X stundu apsegtu stāvēt; plāni
izrullē.

No samaltas gaļas izveido mazas frikadeles, liek uz plāni
izrullētas mīklas, pārliek mīklas otru malu pāri un ar for-

miņu izspiež pīrādziņa veidā. Vāra sāls ūdenī. Buljonu iz-

kāš, ieliek klimpas, pasniedz galdā.

99. Consommé impérial.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļas, pētersīlis, selerija, kā-

lis, burkāns, pipari, vircas, sāls, sīpols.
Pankūkām: 1 glāze piena, 2 olas, milti pēc vajadzības,

sāls, cepšanai —
sviests.

Gaļu nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošu no-

pūto, pieliek sīpolu, piparus, vircas, pētersīli, seleriju, brūni

apceptas šķēlītes burkānus, vāra 3—4 stundas.

Pankūkas pagatavo šādi: olas mazliet saputo ar sāli, pie-
lej X glāzi piena, piesijā miltus, izmaisa, pielej pārējo pienu,
samaisa, atstāj 25—30 min. mierā. Cep karstā sviestā abas

puses brūnas, sagriež strēmelītēs, ieliek buljonā.

Galu pasniedz zupā vai atsevišķi.
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100. Consommé royal.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gajas, 3—4 litri ūdens, sīpols,
pētersīlis, selerija, burkāns, pipari, vircas, sāls, 6 olas, 1 glāze
piena.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, apceptu burkānu, kāli,
sīpolu, piparus, vircas, vāra apmēram 3 stundas.

Olas sakuļ ar sāli, pielej pienu, lej ar sviestu izsmērētā

formā, uzliek vāku, liek krāsnī ūdens peldē, vāra 25—30 min.

Siltu izsit no formas, sagriež četrstūrainos gabaliņos, uzlej
izkāstu buljonu, pasniedz ar gaļu. Ja vēlas, var likt klāt

saknītes.

101. Rīsu zupa.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 3—4 litri ūdens, 200 gr rīsu,

200 gr burkānu, 200 gr kāļu, 1 ēdamkarote sviesta, sīpols, sāls,

pipari, vircas, pētersīlis, selerija.
Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, apceptu burkānu, sīpolu,
sāli, piparus, vircas, smalkās strēmelītēs sagrieztus kāļus, bur-

kānus. Vāra 3—4 stundas.

Rīsus nomazgā, ber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus, nokāš,
noskalo ar aukstu ūdeni, pieliek sāli, tvaiko krāsnī mīkstus,
ieber zupā. Gaļu sagriež glītos gabaliņos, pasniedz zupā vai

atsevišķi.
102. Borščoks ar knellēm.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļas, 100 gr teļa gaļas —

knellēm, selerija, pētersīlis, burkāns, pipari, vircas, 400 gr

sarkano biešu, 3—4 litri ūdens, V* glāze Madeiras vīna.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek seleriju, pētersīli, apceptu burkānu, sī-

polu, parupji sagrieztas bietes; vāra uz lēnas uguns 3—4 stun-

das. Sarīvē vienu novārītu bieti, izspiež sulu, pielej gatavam

bulionam, pielej vīnu. Buljonu izkāš, salej tasēs, ieliek knel-

les; pasniedz ar pīrādziņu. Knelles (rec. nr. 330.).

103. Biešu zupa.

4—5 pers. 1 kg vērša vai žāvētas cauraugušas cūkas ga-

ļas, 1 kg sarkano biešu, 4 litri ūdens, 100 gr sviesta, 50 gr
miltu, pētersīlis, selerija, burkāns, pipari, vircas, sīpols.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, burkānu, sīpolu, vircas,

piparus, sāli, vāra 3—4 stundas. Bietes nomazgā, nomizo, sa-

griež lielās četrās, mazās divi daļās, liek pie gaļas vārīties

mīkstas, samaļ.
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Izkausē sviestu, pieber miltus, pielej izkāstu buljonu, uz-

vāra, pieliek samaltās bietes (kad bietes pieliktas, nedrīkst

vārīt, zupa zaudē krāsu). Ja vēlas, var pieliet nedaudz etiķa
vai citrona sulas. Pasniedz ar skābu krējumu, var pasniegt
klāt gaļu vai pīrādziņus, ja vēlas, var pasniegt ar pildītām

pankūkām.
104. Mazkrievu borščs.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 200 gr burkānu, 400 gr

svaigu kāpostu, 100 gr kāļu, 400 gr sarkano biešu, pipari,
vircas, sāls, 100 gr sviesta, 50 gr miltu, X tējglāzes tomātu

biezeņa (rec. nr. 942.).

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek: sāli, vircas, piparus, apceptu burkānu, sī-

polu, vāra 3—4 stundas. Bietes sagriež strēmelītēs, vāra bul-

jonā; līdz ko uzvārās, sarkano zupiņu nokāš, pieliek strēmelītēs

sagrieztus burkānus, kāpostus, tvaiko mazā zupiņā. Izkausē

sviestu, pieber miltus, pielej izkāstu buljonu, uzvāra, pieliek
tomātu biezeni, nedaudz cukura, burkānus, kāpostus, bietes,

pielej sarkano biešu sulu, piespiež citronu sulu, uzkarsē. Pa-

sniedzot pieliek skābu krējumu, gaļu sagriež glītās šķēlēs; pa-

sniedz zupā vai atsevišķi.

105. Skābu kāpostu zupa ar vērša gaļu.
4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļas, 4—5 litri ūdens, 1 kg

skābu kāpostu, 100 gr sviesta, 50 gr miltu, 1 glāze tomātu bie-

zeņa, 100 gr skāba krējuma, pipari, vircas, selerija, pētersī-
lis, sāls.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek: pētersīli, seleriju, piparus, vircas, sāli,

neilgi pavāra, liek skābus kāpostus, vāra mīkstus (kāpostiem
jāvārās 2—3 stundas). Izkausē sviestu, pieber miltus, pie-
lej tomātu biezeni, patvaiko, pielej kāpostiem.

Pasniedz ar skābu krējumu; gaļu sadala glītos gabaliņos,

pasniedz zupā vai atsevišķi.

106. Svaigu kāpostu zupa ar tomātiem.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļas, 4 litri ūdens, 200 gr

burkānu, 100 gr kāļu, 100 gr sviesta, 50 gr miltu, 1 glāze

tomātu biezeņa, 600 gr. svaigo, balto kāpostu, sāls, selerija,
pētersīlis, sīpols, pipari, vircas.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek sāli, pētersīli, seleriju, sīpolu, vircas, pi-
parus, vāra 3—4 stundas, pieliek smalki sagrieztus burkānus,

kāļus, sagrieztus kāpostus, vāra mīkstus. Sviestu izkausē, pie-
lej tomātu biezeni, satvaiko, piesijā miltus, maisot pielej zupu.



69

uzvāra. Pasniedz ar krējumu, gaļu, var pasniegt zupā vai

atsevišķi.
107. Skābeņu zupa ar gaļu.

4—5 pers. 1 kg žāvētas, cauraugušas cūkas gaļas, 600 gr

skābeņu, 4 litri ūdens, 50 gr grūbu, burkāns, selerija, pēter-

sīlis, sāls, pipari, vircas.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek sāli, seleriju, pētersīli, apceptu burkānu,

vāra 3—4 stundas. Grūbas novāra atsevišķi. Buljonu izkāš

caur sietiņu, pieliek sagrieztas skābenes, grūbas. Pasniedz

ar skābu krējumu. Ja vēlas, zupai var pielikt nedaudz tumes.

Gaļu sagriež glītos gabaliņos; pasniedz zupā vai atsevišķi.
Piezīme: Lauku skābenes jānoplaucē karstā ūdenī, jo

citādi tās ir ļoti skābas.

108. Skābeņu zupa ar spinātiem.

4—5 pers. 1 kg vērša vai cūkas gaļas, 4 litri ūdens, 100 gr

putraimu, 400 gr skābeņu, 400 gr spinātu, pētersīlis, selerija,

burkāns, sīpols, sāls, vircas.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, apceptu burkānu, sī-

polu, piparus, vircas, vāra uz lēnas uguns 3—4 stundas. Putrai-

mus noskalo, novāra atsevišķi. Buljonu izkāš, pieliek sa-

grieztas skābenes un spinātus, putraimus; ja vēlas, zupai var

pielikt nedaudz tumes. Pasniedz ar skābu krējumu; gaļu sa-

griež glītās šķēlēs, pasniedz zupā vai atsevišķi.

109. Spinātu zupa.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 4 litri ūdens, 600 gr spinātu,
selerija, pētersīlis, burkāns, sāls, sīpols, pipari, vircas, 100 gr

sviesta, 50 gr miltu.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, apceptus burkānus, sī-

polu, sāli, piparus, vircas, vāra 3—4 stundas. Spinātus izlasa,

nogriež saknītes, nomazgā, uzlej ūdeni, vāra 10 minūtes, iz-

rīvē caur sietu vai samaļ. Izkausē sviestu, pieber miltus, pie-
lej buljonu, pavāra 10—15 min., ieliek spinātus; pasniedz ar

skābu krējumu, gaļu vai pīrādziņiem.

110. Sparģeļu zupa.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 4 litri ūdens, 800 gr sparģeļu,
pētersīlis, selerija, burkāns, sāls, sīpols, 100 gr sviesta, 50 gr

miltu.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek: pētersīli, seleriju, burkānu, sāli, sīpolu,
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vircas, vāra 3—4 stundas. Sparģeļus nomazgā, sagriež pirksta
garumā, vāra buljonā uz lēnas uguns; dzīslainākos gabalus
izrīvē caur sietu. Izkausē sviestu, piesijā miltus, pielej bul-

jonu, uzvāra, ieliek sparģeļus, biezeni, nedaudz salda krējuma;

pasniedz ar gaļu vai pīrādziņiem, ja vēlas, var pasniegt ar pil-
dītām pankūkām.

111. Tomātu zupa ar rīsiem.

4—5 pers. 1 kg zupas gaļas, 4 litri ūdens, pētersīlis, se-

lerija, sīpols, burkāns, 800 gr tomātu, 100 gr sviesta, 50 gr

miltu, 100 gr rīsu vai grūbu.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, apceptu burkānu, sī-

polu, piparus, vircas, sāli; vāra uz lēnas uguns 3—4 stundas;
rīsu novāra atsevišķi. Tomātus nomazgā, parupji sagriež, sa-

vāra, izrīvē caur sietu. Izkausē sviestu, pieber miltus, pielej
buljonu, uzvāra, pieliek tomātus, rīsus. Pasniedz ar gaļu vai

pīrādziņiem; ja vēlas, var pasniegt ar pildītām pankūkām (rec.
nr. 190.).

112. Zirņu zupa.

4—5 pers. 800 gr svaigas vai sālītas vērša vai cūkas ga-

ļas, 500 gr zirņu, 50 gr grūbu, 4 litri ūdens, burkāns, pēter-

sīlis, selerija, sāls, 100 gr sviesta, 50 gr miltu.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto; pieliek grūbas, mērcētus zirņus (ja vēlas, grūbas

un zirņus var vārīt atsevišķi). Izkausē sviestu, pieber miltus,
izmaisa, pielej zupu, uzvāra. Gaļu sagriež glītos gabaliņos;
pasniedz zupā vai atsevišķi.

113. Ragū zupa.

4—5 pers. 3 litri buljona, 300 gr saknīšu, 3 gurķi, 400 gr

kartupeļu, 3 ēdamkarotes miltu, 100 gr sviesta, 1 mazāks vērša

nieris.

Nieri nomazgā, ūdenī novāra mīkstu, saknītes notīra, sa-

griež garenās strēmelēs, buljonā novāra mīkstas, kartupeļus
sagriež glītos gabaliņos, novāra mīkstus. Gurķus nomizo, sa-

griež plānās šķēlītēs; sviestu izkausē, ieber miltus, izmaisa, pie-

lej buljonu, uzvāra, ieliek saknes, kartupeļus, sagrieztus nie-

rus, gurķus; pasniedz ar skābu krējumu.

114. Jēra gaļas zupa ar dārzājiem.

4—5 pers. 1 kg jēra gaļas, 4 litri ūdens, 600 gr svaigu

kāpostu, X kāļa, 200 gr burkānu, 200 gr kartupeļu, pētersīlis,
selerija, sīpols, sāls.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-
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došam noņem putas; pieliek: sāli, notīrītas, sagrieztas saknes,

kāpostus, kad tie mīksti, liek klāt kartupeļus, vāra uz lēnas

uguns. Gaļu sagriež glītās šķēlēs; pasniedz zupā vai atsevišķi.

115. Žāvētas jēra gaļas zupa.

4—5 pers. 1 kg žāvētas jēra gaļas, 4 litri ūdens, 100 gr

kāļu, 100 gr burkānu, 400 gr kartupeļu, 100 gr miežu putraimu,
sīpols, sāls, pētersīlis.

Gaļu nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt (ja gaļa sālīta,

to 5—6 stundas nomērcē), verdošu nopūto; pieliek sāli pēter-
sīli, apceptu burkānu, kāli, sīpolu; vāra uz lēnas uguns mīkstu.

Burkānus, kāļus, kartupeļus notīra, sagriež sīkās strēmelī-

tēs, novāra atsevišķi. Zupu izkāš caur sietiņu, pievieno no-

vārītās saknes; pasniedzot pārkaisa ar smalki sagrieztām pē-

tersīļu lapiņām. Gaļu sagriež glītās šķēlēs, pasniez pie zupas.

116. Teļa gaļas zupa.

4—5 pers. 1 kg 200 gr teļa kaulu vai priekšgabala, 4 litri

ūdens, 2 burkāni, pētersīlis, selerija, sīpols, 100 gr sviesta,
100 gr rīsu, 1 olas dzeltenums, 2 ēdamkarotes salda krējuma,
50 gr miltu, sāls.

Teļa kaulus sacērt, uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošam

nolej putas, noskalo ar aukstu ūdeni, uzliek ar jaunu ūdeni;

piemet sāli, seleriju, pētersīli, apceptu burkānu, sīpolu; vāra

2lA—3 stundas. Rīsus noskalo, pieliek 1 ēdamkaroti sviesta,
nedaudz sāls, vāra atsevišķi buljonā mīkstus. Izkausē sviestu,

pieber miltus, pielej izkāstu zupu, 15 minūtes pavāra, pieliek
rīsus; sakuļ olu dzeltenumus, saldu krējumu samaisa, pielej
zupai, uzkarsē. Pasniedz ar siera klimpām (sk. rec. nr. 168.),

virsū uzkaisa smalki sagrieztas pētersīļu lapiņas. Gaļu sagriež
glītos gabaliņos, pasniedz pie zupas vai atsevišķi.

117. Sivēna gaļas zupa ar grūbām.
4—5 pers. 1 kg sivēna gaļas, 50 gr grūbu, 100 gr burkānu,

500 gr kartupeļu, 150 gr sviesta, 50 gr miltu, 3—4 litri ūdens,

vircas, sāls.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek vircas, sāli, notīrītus, sagrieztus burkānus,

grūbas. Kad burkāni mīksti, liek kartupeļus. Pagatavo tumi.

pielej zupai. Pasniedz ar skābu krējumu. Gaļu sagriež glītos

gabaliņos, var likt zupā, var pasniegt atsevišķi. Ja vēlas,

zupā var likt smalki sagrieztus ābolus.

118. Vērša frikadeļu zupa.

4—5 pers. 1 kg zupas gaļas, '4 litri ūdens, 500 gr kārtu-
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peļu, 400 gr burkānu, 1 pētersīlis, 1 selerija, 1 sīpols, sāls, vir-

cas, 500 gr vērša gaļas — frikadelēm.

Gaļu nomazgā, sacērt, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, pieliek sāli, pētersīli, seleriju, vircas, apceptu

burkānu, sīpolu, pavāra, ieliek smalkās strēmelītēs sagrieztus
burkānus; kad tie mīksti, iemet nomizotus, sagrieztus kar-

tupeļus.
500 gr vērša gaļas divas reizes samaļ, pieliek sīpolu, sāli,

2 jēlas olas, 50 gr izmērcētas baltmaizes, smalki sagrūstus pi-
parus, 1 reizi samaļ, pielej nedaudz ūdens (pēc vajadzības),
samīca, izveido mazas frikadeles, vāra turpat zupā vai sāls

ūdenī.

119. Balto pupiņu zupa ar grūbām.
4—5 pers. 800 gr žāvētas vai svaigas cauraugušas cūkas

gaļas, 4 litri ūdens, 100 gr grūbu, 2 ēdamkarotes sviesta, 50 gr

miltu, 400 gr pupiņu, sīpols, vircas.

Pupiņas iemērc 24 stundas remdenā ūdenī, nomazgā, iz-
lasa. Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-

došu nopūto, noskalo grūbas, ber zupā; kad pavārījušās, ber

pupiņas.
Izkausē sviestu, pieber miltus, pielej nedaudz buljona, uz-

vāra, pielej pupiņām; pasniedz ar gaļu.

120. Itāliešu makaroni.

4—5 pers. % vērša mēles, 1 kg zupas gaļas, 4 litri ūdens,

100 gr sviesta, 50 gr miltu, 400 gr makaronu, dārzāji bul-

jonam.

Gaļu sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt (var

ņemt arī cepeša kaulus), verdošu nopūto, pieliek vircas, saknes,

vāra 3—4 stundas. Mēli novāra atsevišķi; mēlei noņem

ādu, sagriež tievās strēmelītēs; makaronus salauž, novāra at-

sevišķi, nokāš, ar aukstu ūdeni noskalo. Izkausē sviestu, ieber

miltus, samaisa, pielej buljonu, uzvāra, pieliek makaronus,

mēli; pasniedz ar sarīvētu sieru.

121. Moc-tourte-soupe.

4—5 pers. K> teļa galvas, 2 teļa kājas, 2 litri vērša ga-

ļas buljona, 50 gr miltu, 100 gr sviesta, 3 olas, 1 naža gals

paprikas piparu, 2 olu dzeltenumi, sāls, pipari, selerija, pēter-

sīlis, 3 litri ūdens, % tējglāzes Madēras vīna.

Notīrītu, pāršķeltu teļa galvu, kam izņemtas smadzenes

un notīrītas kājas, uzliek ar aukstu ūdeni, ļauj uzvārīties, no-

lej ar visām putām, noskalo ar aukstu ūdeni, uzliek ar 3 litriem

ūdens virt, piemet sāli, piparus, pieliek saknes, vāra

2—3 stundas. Gaļu noloba no kauliem, sagriež glītos gabali-
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ņos. Zupu izkāš, nostādina, noņem taukus, nolej skaidro zupu,

pielej vērša gaļas buljonam. Katliņā izkausē sviestu, sabrū-

nina, ieber miltus, maisot pamazām pielej karstu zupu, uz-

vāra, pieliek paprikas piparus; sakuļ 2 olu dzeltenumus, ku-

ļot pieliek zupai, pieliek cieti novārītas, gareniski sagrieztas

olas, ieliek gaļas gabaliņus; pasniedz karstu, pielejot X tēj-
glāzes Madēras vīna.

Piezīme: Pēc vēlēšanās zupu var pasniegt ar sma-

dzeņu frikadelēm. 200 gr teļa smadzeņu, 1 ola, 50 gr

sviesta, nedaudz sāls, piparu.
Smadzenes nomazgā, novelk plēves, pieliek kausētu sviestu,

nedaudz sāls, piparu, 1 olu, visu samaisa; masu liek audekla

kulītē ar gludu cauruli galā, izspiež verdošā sāls ūdenī apa-

ļas bumbiņas, vāra 2—3 min.

122. Vistu buljons.

4—5 pers. 1 vista, 4 litri ūdens, pētersīlis, selerija, 1 šķē-
līte burkāna, sāls.

Vistu notīra, izņem iekšas, izmazgā; fileju izlieto kotle-

tēm, visu citu vāra buljonā.
Uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošu nopūto, pieliek

saknes, vāra uz lēnas uguns 3—4 stundas. Izkāš, pasniedz ar

pīrādziņiem, siera standziņām.

123. Vistas frikadeļu zupa.

4—5 pers. 1 vista, 4 litri ūdens, 1 pētersīlis, selerija,

sāls, 50 gr rīsu, 200 gr burkānu, 1 šķēle baltmaizes, 2 olas.

Vistu notīra, gaļu noņem no kauliem, taukus un kaulus

uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošam noņem putas, pieliek

saknes, vāra uz lēnas uguns apm. 3 stundas. Gaļu samaļ, pie-
liek sāli, izmērcētu baltmaizi, olas un vēl 2 reizes samaļ ma-

šīnā; pieliek nedaudz sviesta, sastrādā ar karoti, izveido fri-

kadeles. Vāra vistas buljonā. Rīsus un burkānus vāra at-

sevišķi, izkāš buljonu, pieliek rīsus, burkānus un frikadeles.

124. Zosu ķidiņu zupa.

4—5 pers. 2 zosu ķidiņas, 4 litri ūdens, 1 kālis, 3—4 bur

kāni, sīpols, 50 gr putraimu, 500 gr kartupeļu, 2 āboli, pi-
pari, sāls.

Ķidiņas nomazgā vairākas reizes aukstā ūdenī, sagriež
gabaliņos, uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošas nopūto, pie-
liek sāli, piparus, noplaucētus putraimus, vāra 2—stun-

das. Burkānus, kāļus, kartupeļus notīra, sagriež strēmelītēs,

atsevišķi uzvāra. Zupu izkāš, pieliek ķidiņas, novārītas saknī-

tes, ābolus nomizo, sagriež 6—B daļās, izņem serdes, liek zupā.
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125. Puķu kāpostu zupa.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļas, 4 litri ūdens, 3 vidē-

jas puķu kāpostu galviņas, 100 gr sviesta, 50 gr miltu, 2 olu

dzeltenumi, sāls.

Gaļu nomazgā, sacērt, uzliek ar aukstu ūdeni virt, no-

pūto, pieliek pētersīli, seleriju, burkānu, sīpolu, sāli, vircas

(saknes apcept nevajaga). Puķu kāpostus notīra, nomazgā,
novāra sāls ūdenī mīkstus, nokāš, kacenus noņem tā, lai pa-

liktu tikai paši ziediņi. Kacenus samaļ.
Sviestu izkausē, pieber miltus, izmaisa, pielej buljonu,

uzvāra, ieber samaltos puķu kāpostus, puķu kāpostu gabali-

ņus pietumē vēl ar 2 olu dzeltenumiem, pasniedz galdā. Gaļu
sadala glītos gabaliņos, pasniedz zupā vai atsevišķi.

126. Okroška (krievu ēdiens).
4—5 pers. 2 svaigi gurķi, 4 olas, 3 šķēlītes žāvēta šķiņķa,

7—B glāzes maizes kvasa, 4 tējkarotes skāba krējuma, lociņi.
Cieti novārītas olas, nomizotus gurķus, šķiņķi sagriež

četrstūrainos gabaliņos, pieliek smalki sagrieztas dilles, lokus,

skābu krējumu, pielej kvasu — izmaisa; pasniedz aukstu.

127. Gulaša zupa.

4—5 pers. 1 kg vērša zupas gaļu, 400 gr vērša filē, 4 litri

ūdens, 1 šķēlīte pētersīļa, 1 šķēlīte selerija, 1 burkāns, 1 sī-

pols, sāls, paprika, pipari.
Zupas gaļu nomazgā, sacērt, uzliek ar aukstu ūdeni virt,

nopūto, pieliek pētersīli, seleriju, sāli, restētu burkānu, sī-

polu, vāra 2—3 stundas.

Vērša filē sagriež glītās šķēlēs, uzklapē, sagriež četrkan-

tainos gabaliņos liek katliņā, pārlej buljonu, tvaiko mīkstus,
mīkstiem pieliek paprika piparus.

Buljonu izkāš, ielej tasītēs, ieliek tvaikotos četrkantai-

nos gaļas gabaliņus, pasniedz ar pīrādziņu.

128. Vēžu zupa.

4—5 pers. 10 vēži, nedaudz diļļu, ķimenes, sāls, 1 kg vērša

zupas gaļas, 4 litri ūdens, sīpols, vircas, 100 gr burkānu, 100 gr

kāļu, 100 gr pupiņu, 200 gr izlobītu zirnīšu, 100 gr sparģeļu,
100 gr vēžu sviesta, 50 gr miltu, 1 mazāka galviņa puķu kā-

postu.
ūdenim pieliek dilles, ķimenes, sāli, verdošā liek dzīvus

vēžus, vāra 15—20 min.; vēžus izloba, no kājiņām pagatavo
vēžu sviestu (rec. nr. 217.), muguriņas atstāj veselas pildī-
šanai.

Kaulus sacērt, nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, ver-
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došu nopūto, pieliek sāli, vircas, pētersīli, seleriju, apceptu
burkānu, sīpolu, kāli, vāra uz lēnas uguns 2—4 stundas.

Notīrītās saknes sagriež strēmelītēs, novāra atsevišķi: tā-

pat sagriež un novāra, pupiņas, sparģeļus.
Izkausē vēžu sviestu, pieber izsijātus miltus, pielej iz-

kāstu buljonu, vāra 15 min., pieliek novārītas saknes, zirnī-

šus, pupiņas, sparģeļus, puķu kāpostus, vēžu gaļu.
Vēžu muguriņas pilda ar plucinātām manna klimpām.

Pasniedzot uzkaisa smalki sagrieztas dillītes.

Zivju zupas.

Zivis ātri bojājas, tāpēc tās jāpērk īsi pirms lietošanas.

Jo zivīm sārtākas žaunas, jo ilgāks laiks pagājis, kopš zivis

ir pagalam. Gaļai jābūt stingrai, acīm skaidrām, ne miglainām.

129. Zivju buljons.

4—5 pers. 1 kg ķīšu, 2V-> litri ūdens, sāls, lauru lapa, sī-

pols.
Zivīm izņem iekšas, labi nomazgā (zvīņot un spuras griezt

nevajaga); liek ar aukstu ūdeni virt, pieliekot garšas vielas,

sāli, vāra uz lēnas uguns 2 stundas. Izkāš; pasniedz ar zivju

pīrādziņiem.
130. Zivju zupa ar knellēm.

4—5 pers. 3—4 litri ūdens, 1 kg zivju, 100 gr burkānu.

100 gr kāļu, 400 gr kartupeļu, 200 gr sviesta, 50 gr miltu,

50 gr baltmaizes, 3 olas, nedaudz muskatrieksta, lociņi, citrons,

200 gr skāba krējuma, pētersīlis, selerija, lauru lapa, pipari,
vircas.

Zivis nozvīņo, iztīra, nomazgā, novelk ādu, gaļai izņem
asakas; galvu un asakas uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošu

nopūto, pieliek sāli, seleriju, pētersīli, sīpolu, lauru lapu, pi-
parus, vircas. Mīkstumus samaļ, pieliek sāli, ar karoti labi

sastrādā, pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, olas, pierīvj
muskatriekstu, vēl 2 reizes izmaļ, pieliek 50 gr sviesta, 50 gr

skāba krējuma, labi saputo, ieliek audekla kulītē ar rievainu

cauruli galā, spiež garas strēmeles uz nosmērētas plātes, uz-

lej verdošu zivju buljonu, uzliek plāti uz karstas plīts, pa-

vāra, kamēr strēmelītes sāk celties augšā, sagriež sīkos ga-

baliņos.

Burkānus, kāļus notīra, nomazgā, sagriež sīkās strēmelī-

tēs, novāra zivju buljonā mīkstas.

Kausē sviestu, ieber miltus, pielej izkāstu buljonu, uzvāra,
ieliek saknītes, knelles, novārītus kartupeļus.
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Pasniedz ar citronu, smalki sagrieztiem lociņiem un skābu

krējumu.
131. Zivju frikadeļu zupa.

4—5 pers. 1 kg līdaku, 200 gr burkānu, 400 gr kartupeļu,
100 gr sviesta, 50 gr miltu, 1 citrons, lociņi, sāls, sīpols, lauru

lapa, pipari, vircas; frikadelēm: 50 gr skāba krējuma, 50 gr

sviesta, 3—4 šķēlītes baltmaizes, 3—4 olas, nedaudz muskat-

rieksta.

Līdaku nozvīņo, izņem iekšas, labi nomazgā, gaļu noņem

no asakām, samaļ mašīnā, pieliek sāli, labi sastrādā, kamēr

masa kļūst vijīga; pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, pie-
rīvē muskatriekstu, nedaudz sīpola, pieliek olas, samaļ 1 līdz

2 reizes, pieliek kausētu sviestu, skābu krējumu, labi sastrādā,
izveido apaļas bumbiņas, novāra zivju buljonā (ja vēlas, var

likt ar tējkaroti). Līdakas galvu, asakas, uzliek ar aukstu

ūdeni virt, noņem putas, pieliek garšas, vāra 50—60 min.,
izkāš.

Katliņā ieliek sviestu, izkausē, pieber miltus, pielej zivju

buljonu, 15 min. pavāra, pieliek strēmelītēs sagrieztus, no-

vārītus burkānus, kartupeļus, frikadeles, pasniedzot pieliek
skābu krējumu, smalki sagrieztus lociņus, citrona šķēlītes.

132. Lašu zupa I.

4—5 pers. 600 g. laša, 100 gr burkānu, 100 gr kāļu,
100 gr sparģeļu, 100 gr zirnīšu, 100 gr pupiņu, 1 mazāka gal-
viņa puķu kāpostu, sīpols, pētrsīlis, pipari, lauru lapa, sāls,
3 litri ūdens.

Lasim izņem iekšas, nomazgā (zvīņot nevajaga), sagriež
glītos gabaliņos; uzliek aukstu ūdeni, pieliek piparus, lauru

lapu, sāli, sīpolu, verdošā liek laša gabaliņus, vāra 3—5 mi-

nūtes, novelk no uguns, patur karstumā 3—5 minūtes, ar putu
karoti izņem, noņem ādu.

Saknītes notīra, sagriež strēmelītēs, novāra mīkstas; tā-

pat novāra: pupiņas, sparģeļus, izlobītus zirnīšus, puķu kā-

postus. Izkāš buljonu, pieliek novārītas saknītes, zirnīšus, ga-

baliņos sagrieztas pupiņas, sparģeļus, puķu kāpostu, lašu gaļu;
pasniedzot pārkaisa ar sasmalcinātām pētersīļu lapiņām.

133. Zivju soļanka.
4—5 pers. 1 kg zivju, 200 gr sviesta, 50 gr miltu, 200 gr

sīpolu, 2 glāzes tomātu biezeņa, 1 naža gals paprika, sīpols,
pipari, lauru lapa, sāls, 2 skābi gurķi, 4 baravikas, 4 litri

ūdens.

Zivis nozvīņo, iztīra, nomazgā, sagriež gabaliņos, uzliek

vārīties, pieliekot sāli un garšas. Galvas, spuras un ikrus vāra
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atsevišķi, ūdenim pieliekot garšas, sāli. Sīpolus nomizo, sa-

griež ripiņās; izkausē sviestu, pielej tomātu biezeni, nedaudz

satvaiko, ieber sīpolus, tvaiko mīkstus, pieliek papriku, izsijā-
tus miltus, pielej izkāstu zivju buljonu, vāra 10—15 min.

Gurķus nomizo, smalki sagriež, tāpat baravikas, pieber zupai.
Pasniedz ar lociņiem, vārītu zivi un citronu.

Piena zupas.

Piens.

Piens pieder pie visnepieciešamākiem uztura līdzekļiem,
jo tā sastāvā atrodas visas organismam nepieciešamās barī-

bas vielas: olbaltums, tauki, ogļūdeņi, bāziskās minerālvielas

un svarīgā barības papildu viela
—

vītāmini. Piens jādabū
no tīrām un veselām govīm, citādi piens var kļūt par slimību

cēloni. Normāla tīra piena garša ir mazliet saldena, bez pie-

garšām. Vislabāki lietot svaigu pienu, jo tad no piena barī-

bas vielām nekas nezūd; bet tā kā nevārītā pienā no gaisa
un citiem ārējiem apstākļiem iekļūst neskaitāmas sīkbūtnes,
kas ir daudzu slimību cēlonis, tad pienu ieteicams uzvārīt vai

lietot piena zupas. Vārīts piens zaudē daļu savas vērtības,
tomēr vārot tiek iznīcinātas visas sīkbūtnes.

Raudzēts piens ir tas pats svaigais piens, kas stāvot

15—20 stundas mēreni siltā vietā sabiezējis.

Raudzēts piens ļoti veselīgs, sevišķi ieteicams vasarā, jo
tas viegli sagremojams (vēl vieglāki nekā svaigs piens). Ba-

rības vērtībā raudzēts piens līdzīgs svaigam pienam.

Kefīrs ir biezs, putojošs dzēriens ar skābu un atspirdzi-
nošu garšu. Kefīru pagatavo no svaiga piena, to saraudzējot

ar īpašu kefīra raugu —
kefīra sēnītēm. Kefīra raugu pār-

dod aptiekās. Kefīra barības vielu sastāvs līdzīgs svaiga piena
barības vielu sastāvam, bet rūgstot šīs barības vielas kļūst
vieglāki sagremojamas. Kefīrs bez tam satur īpašas baktēri-

jas, kas iznīcina kaitīgās pūšanas baktērijas zarnās.

Siers. Pareizi pagatavota siera galvenās sastāvdaļas ir:
tauki, olbaltumvielas, nedaudz ūdens un minerālvielu; siera

barības vērtība augsta; cilvēka organisms to izmanto samērā

viegli, arī kaitīgās sīkbūtnes nespēj dzīvot pareizi pagata-
votā sierā, jo tās iznīcina cilvēka organismam labvēlīgās sīk-

būtnes, bet jāsargās no veciem, mīkstiem sieriem, kuros sa-

krājies lielāks daudzums sīkbūtņu; svaigu sieru raksturo īpat-
nēja smarša un garša.
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134. Piena zupa ar nūdelēm.

4—5 pers. 1 litrs ūdens, 3 litri piena, 1 ēdamkarote

sviesta, sāls pēc vajadzības, nūdeles.

Verdošā ūdenī ber nūdeles, vāra 15—20 min., pielej pienu,
pieliek sviestu, sāli, uzvāra. Vārīšanas laikā zupa pēc iespē-
jas mazāk maisāma, jo citādi nūdeles sadrūp.

135. Piena zupa ar rīsiem.

4—5 pers. 2 litri piena, 1 litrs ūdens, sāls, 1 ēdamkarote

sviesta, 200 gr rīsu.

Verdošā ūdenī ieber nomazgātus rīsus; kad tie mīksti,
pielej klāt pienu, pieliek sāli un sviestu. Tikko uzvārās, no-

ņem no uguns.

136. Ķirbju zupa.

4—5 pers. 800 gr ķirbju, 1 litrs ūdens, 3 litri piena,
2 ēdamkarotes sviesta, sāls, 50 gr rīsu vai manna.

Ķirbjus nomizo, vāra ūdenī mīkstus, rīvē caur sietu, sa-

liek katlā; pieber nomazgātus rīsus, pieliek sviestu, pielej
pienu, uzvāra; kad rīsi mīksti, pasniedz; pēc garšas var pie-
likt sāli un cukuru.

137. Piena zupa ar smalkām klimpām.
4—5 pers. 2K litra piena, V* litra ūdens, 3 olas, nedaudz

sāls, 150 gr miltu, 50 gr sviesta.

Olas sakuļ ar nedaudz sāls, piesijā miltus, samaisa; mai-

sot pamazām pielej A litra piena, mīklu labi sakuļ, 25—30

min. atstāj mierā. Pienu uzvāra, pieliek sviestu, verdošā caur

parupju kāstuvi ierīvē mīklu (lai tā būtu mazos kunkulīšos),
uzvāra.

138. Piena zupa ar dārzājiem.
4—5 pers. V galviņu balto kāpostu, 1 mazāks kālis, 400 gr

burkānu, 400 gr kartupeļu, 1 litrs ūdens, 2 litri piena, 1 ēdam-

karote sviesta, sāls.

Burkānus un kāli notīra, smalki sagriež, uzliek ar ūdeni

virt, pusmīkstiem pieliek sagrieztus kāpostus, notīrītus, sa-

grieztus kartupeļus, pielej pienu, pieliek sviestu, vāra mīkstus:

pasniedzot pieliek nedaudz sāls un saldu krējumu.

139. Skāba putra.
4—5 pers. 200 gr miežu putraimu, VA litra ūdens, 2 litri

salda piena, 1 glāze raudzēta piena, A glāzes skāba krējuma,
sāls.

Putraimus noskalo, vāra ūdenī mīkstus, pieliek sāli, pie-
lej pienu, uzvāra, karstai putrai pielej raudzētu pienu un ļauj
tai stāvēt I—2 dienas, kamēr tā saskābst.

Pasniedz ar skābu krējumu.
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140. Auzu tume ar plūmēm.

4—5 pers. 200 gr spiesto auzu putraimu, 4 litri ūdens,

1 karote sviesta, 400 gr žāvētu plūmju.
Putraimus novāra ūdenī mīkstus, pieliek sviestu. Pasniedz

galdā ar sutinātām plūmēm. Pēc vēlēšanās tumi var izrīvēt

arī caur sietu.

Veģetāras zupas.

141. Dārzāju buljons.

3 puravi, 1 selerija, 3 burkāni, 1 kolrābis, 1 puķu kā-

posta galviņa, 2 kartupeļi ar mizu, 1 tomāts, 3—4 litri ūdens,

30 gr sviesta, 2 sīpoli, pētersīlis.
Saknes notīra, sagriež, nomazgā, tvaiko ar sviestā ceptiem

sīpoliem 5 min. Pielej ūdeni, pieliek sāli, vāra 1 stundu. Lieto

pie zupām un mērcēm.

142. Kartupeļu zupa.

4—5 pers. 600 gr kartupeļu, 100 gr sviesta, 2 sīpoli, loki.

2 ēdamkarotes miltu, 2 burkāni, 1 maza selerijas sakne, ķer-
veles, dilles (svaigas vai kaltētas), pētersīlis, 20 gr siera,
2 karotes skāba krējuma, muskats, 2 litri ūdens, nedaudz sāls.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, sviestā satvaiko, pieliek
nomazgātus, sagrieztus dārzājus, lokus, tvaiko apmēram 5 mi-

nūtes, pieber miltus, izmaisa, pielej ūdeni, uzvāra, pieliek no-

mizotus, mazākos gabaliņos sagrieztus kartupeļus, sāli, vāra

30 min. Pasniedzot pieliek: sarīvētu sieru, nedaudz muskata,
skābu krējumu, smalki sagrieztas pētersīļu lapiņas.

143. Kartupeļu zupa ar puravu.

1 kg kartupeļu, 100 gr sviesta, 2 puravi, sāls, 3 litri ūdens,
2 ēdamkarotes rīvēta siera, 2 karotes krējuma.

Nomazgātos, smalki sagrieztos puravus sutina sviestā, uz-

vāra ar ūdeni, pieliek nomizotus, sagrieztus kartupeļus, sāli,
vāra dažas minūtes; pieliek sieru, krējumu, sakapātus pēter-
sīļus vai lokus; pasniedz pusdienā.

144. Biešu zupa.

4—5 pers. 3—4 litri ūdens, 200 gr sviesta, 50 gr miltu,
1 kg biešu, sīpols, pētrsīļi, selderiņi, citrona sula.

Bietes nomazgā, nomizo, sagriež, novāra, pieliekot pēter-
sīli un selderiņu, ūdenī mīkstas. Sviestu izkausē, pieber mil-

tus, pielej dārzāju buljonu, maisot uzvāra. Bietes samaļ, pie-
liek pie ietumēta buljona, sāli pēc garšas un citrona sulu; pa-
sniedz -ar pīrāgu vai pildītām pankūkām.
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145. Nātru zupa.

4—5 pers. 1 kg jaunu nātru, 200 gr sviesta, 4 litri ūdens,
sāls, citrona sula, skābs krējums, 50 gr miltu.

Nātres nomazgā vairākos ūdeņos, uzliek ar ūdeni virt,
izvāra mīkstas, rīvē caur sietu. Sviestu izkausē, pieber mil-

tus, pielej nātru buljonu, vāra 10—15 min., pieliek izrīvētas

nātras, nogaršo pēc sāls. Pasniedz ar skābu krējumu; piespiež
citrona sulu pusmīksti novārītām olām.

146. Skābeņu zupa ar grūbām.

4—5 pers. 1 kg skābeņu, 4 litri ūdens, 200 gr sviesta,

50 gr miltu, 50 gr grūbu vai putraimu, 200 gr krējuma, sāls,

sīpols.
Uzliek ūdeni vārīties ar sīpolu un grūbām. Kad grūbas

gatavas, tad ieliek sagrieztas, nomazgātas skābenes; izkausē

sviestu, pieber miltus, pielej buljonu, kurā vārījās skābenes,

izmaisa, vāra tumi 10-—l5 min., ielej zupā. Nogaršo sāli, pie-
liek klāt skābu krējumu.

147. Zirņu zupa.

4—5 pers. 4 litri ūdens, 50 gr dzelteno zirņu, 50 gr grūbu,
50 gr miltu, 200 gr sviesta, sāls, selerijas, pētersīļi, burkāni

un kālis — grauzdēšanai.
Izvāra dārzāju buljonu (rec. nr. 108.); nomazgā, izlasa

zirņus, iemērc uz vienu nakti aukstā ūdenī; otrā dienā vāra

ūdenī mīkstus. Grūbas noskalo, vāra atsevišķi mīkstas. Dār-

zāju buljonu izkāš, pusi uzlej zirņiem, vāra. Katlā izkausē

200 gr sviesta, maisot pieber izsijātus miltus, pamazām pielej
klāt pārējo dārzāju buljonu; vāra 15 min.; gatavu tumi sa-

vieno ar zupu, grūbām un zirņiem.

148. Zaļo zirnīšu zupa.

4—5 pers. 300 gr sviesta, 4 litri ūdens, 1 kg izlobītu

zirņu, 50 gr miltu, selerijas, pētersīlis.

Zirņus uzliek ar ūdeni vārīties, pieliek 1 šķēlīti seleriju
un pētersīli, zirņus savāra, izrīvē caur sietu. Sviestu izkausē,

pieber miltus, pielej to pašu ūdeni, kurā zirņi vārījušies, tumi

vāra 15 min., tad pieliek zirņu biezeni, sāli pēc garšas. Pa-

sniedz ar grauzdētām maizītēm.

Maizīšu pagatavošana. Baltmaizei nogriež garo-

ziņu, sagriež baltmaizi četrstūrainos gabaliņos, uzliek uz pan-

nas. Karstā sviestā apbrūnina; pasniedz pie zupām atsevišķā
traukā.

149. Pavasaŗa zupa.

400 gr jauktu sakņu, kā: spināti, skābenes, loki, kreses,
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dilles, ķerbeļi, pētersīļi un sīpoli, 2 ēdamkarotes miltu, 3 ēdam-

karotes sviesta, sāls, 2 karotes krējuma un 2 litri ūdens.

Sviestā sacep smalki sakapātos sīpolus ar miltiem gaiši
dzeltenus, pieliek sakapātās saknes un sutina 10 min. Pielej
ūdeni un vāra zupu X stundu. Pirms pasniegšanas pieliek sāli,
ēdamkaroti sviesta un krējumu.

150. Rīsu zupa.

4—5 pers. 100 gr rīsu, 2 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdam-

karotes miltu, 1 maza selerijas sakne, nedaudz muskatriekstu,
2IA litra dārzāju buljona, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, pē-
tersīļu lapiņas.

Sviestu izkausē, pieliek miltus, izmaisa, pieber nomazgā-
tus rīsus, nedaudz satvaiko, pielej karstu dārzāju buljonu
(rec. nr. 108.), pieliek sīkos gabaliņos sagrieztu seleriju, zupu
vāra apmēram 30 min.; pasniedzot pierīvē nedaudz muskata,
pieliek skābu krējumu, sasmalcinātas pētersīļu lapiņas.

151. Sparģeļu zupa.

4—5 pers. 4 litri ūdens, 200 gr sviesta, 50 gr miltu,
1 kg sparģeļu, selerijas, 1 pētersīlis, 50 gr skāba krējuma,
2 olu dzeltenumi.

Saknītēm uzlej ūdeni, vāra V* stundu, sparģeļus notīra,

sagriež, vāra atsevišķi mīkstus, cietākus gabalus rīvē caur

sietu. Sviestu izkausē, pieliek miltus, izmaisa, pielej dārzāju
buljonu, vāra 10—15 min., pieliek izrīvētus un arī gabaliņos
sagrieztus sparģeļus, skābu krējumu, sakultu dzeltenumu;

pasniedz ar sakņu pīrāgu.

152. Spinātu zupa.

4—5 pers. 1 kg spinātu, 200 gr sviesta, 2 ēdamkarotes

miltu, 4 litri ūdens, 3 karotes skāba krējuma.

Spinātus nomazgā, pārlasa, vāra 5 minūtes, nokāš izrīvē

caur sietu. Izkausē sviestu, pieber miltus, izmaisa, pielej dār-

zāju buljonu, nogaršo sāli, 10 min. uzvāra, pieliek spinātu
masu (tad vairs nevāra, lai nezaudētu barības sāļus); pa-

sniedz ar krējumu un pusmīksti novārītām olām vai ar

grauzdētu maizes gabaliņu.

153. Sēņu zupa.

4—5 pers. 600 gr kartupeļu, 400 gr sēņu, 1 sīpols, 2 glā-
zes salda krējuma, 100 gr sviesta, nedaudz piparu, sāls, 3 litri

ūdens.

Kartupeļus nomizo, sagriež mazākos gabaliņos, uzliek ar

ūdeni virt, pieliek nedaudz piparu, sīpolu, sāls, vāra pus-
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mīkstus; izkausē sviestu, ieber izsijātus miltus, pielej kartu-

peļus, pieliek noplaucētas, smalki sagrieztas bērzlapītes, visu

pavāra, kamēr kartupeļi kļūst mīksti, beidzot pieliek krējumu,
uzkarsē.

154. Baraviku zupa.

4—5 pers. 100 gr baraviku, 4 litri ūdens, 100 gr bur-

kānu, 100 gr kāļu, 500 gr kartupeļu, pētersīļi, selerijas, sī-

poli, 200 gr sviesta, 50 gr miltu.
Baravikas nomazgā, uzliek ar ūdeni virt, pieliek pēter-

sīļus, selerijas, sīpolus, burkānus un vāra, kamēr baravikas

mīkstas. Burkānus, kāļus sagriež smalkās šķēlītēs, vāra at-

sevišķi nedaudz ūdenī. Kad pusmīksti, liek klāt kartupeļus.
Izkausē sviestu, pieber miltus, izmaisa, pielej baraviku bul-

jonu, pavāra 10—15 min. un pieliek saknītes; pasniedz ar

krējumu.

Saldās zupas

Saldās zupas pagatavo no dažādām ogām un augļiem;
visus augļus liek virt verdošā ūdenī, kam pielikts cukurs, tur-

pretim ogas liek virt ar aukstu ūdeni. Kā garšas lieto citrona

miziņu (tikai plāni dzelteno miziņu), kanēli. Saldās zupas
mazliet ietumē ar kartupeļu miltiem un vēlreiz uzvāra. Ave-

nes un zemenes nevāra, jo vārot ogas zaudē krāsu, ūdeni ar

cukuru ietumē ar kartupeļu miltiem, uzvāra, ieliek ogas, uz-

karsē.

155. Ābolu zupa.

4—5 pers. 400 gr svaigu ābolu, 2 litri ūdens, rupjais
kanēlis, apelsīna vai citrona miziņa, 2 karotes kartupeļu miltu,
cukurs pēc vajadzības, var arī pielikt plucinātas klimpas.

Ābolus nomazgā, nomizo, sagriež garenās šķēlēs. Pie

ūdens pieber cukuru, liek virt; kad ūdens ar cukuru vārās,
tad ieber ābolus un izvāra pilnīgi mīkstus. Kad tie gatavi,
saliek ar putu karoti bļodā, zupiņu pietumē ar kartupeļu mil-

tiem un pārlej āboliem. Pasniedz ar sausiņiem, cepumiem vai

plucinātām, vārītām klimpām.

156. Aveņu zupa.

4—5 pers. 400 gr aveņu, 2 litri ūdens, cukurs pēc sal-

duma, 2 karotes kartupeļu miltu.

Avenes izlasa, sliktākās ogas uzliek ar aukstu ūdeni virt,
izrīvē caur sietu, pieber cukuru, ietumē ar atšķaidītiem kar-

tupeļu miltiem, ieliek pārējās ogas, uzkarsē; pasniedz ar ce-

pumiem.
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is?. Svaigu ērkšķogu zupa.

4—5 pers. 1 litrs negatavu ērkšķogu, VA litra ūdens,
2 karotes kartupeļu miltu, citrona miziņa, cukurs pēc vaja-
dzības.

Ērkšķogas notīra, nomazgā, ieber verdošā ūdenī, 5 min.

pavāra, izņem, ieber karstā ūdenī (1A litra), vāra mīkstas,
izrīvē caur sietu, pierīvē citrona miziņu, pieliek cukuru, ne-

lielā ūdenī atšķaidītus kartupeļu miltus, uzvāra.

Pasniedz aukstu ar sausiņiem un dažādām klimpām.

158. Kaltētu augļu zupa.

4—5 pers. 200 gr kaltētu augļu (ābolu, bumbieru, plūmju,
aprikožu), 200 gr cukura, nedaudz kanēļa, citrona miziņa,
2X litra ūdens, 2 ēdamkarotes kartupeļu miltu.

Augļus nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, pieliek cu-

kuru, nedaudz kanēļa, citrona miziņu, vāra mīkstus; mīkstos

augļus izņem ar putu karoti; sulu ietumē ar aukstā ūdenī at-

šķaidītiem kartupeļu miltiem; pasniedz ar cepumiem un sau-

siņiem.

159. Ķiršu zupa.

4—5 pers. 1 kg ķiršu, 200 gr cukura, 2 ēdamkarotes kar-

tupeļu miltu, 3 litri ūdens.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, uzliek ar ūdeni un cu-

kuru virt, vāra s—lo min. Kartupeļu miltus izmaisa ar ne-

daudz auksta ūdens, maisot lej pie zupas, uzvāra. Pasniedz

siltu vai aukstu ar cepumiem vai klimpām.
Piezīme: Kauliņiem var uzliet ūdeni, novārīt un sulu

izlietot zupās.

160. Melleņu zupa.

4—5 pers. 1 litrs svaigu vai ievārītu melleņu, VA litra

ūdens, 2 karotes kartupeļu miltu, citrona miziņa, cukurs pēc
vajadzības.

Mellenes vāra ūdenī 15—20 min., izrīvē caur sietu, pie-
rīvē citrona miziņu, pieliek caukuru, nelielā ūdenī atšķaidītus
kartupeļu miltus, uzvāra. Pasniedz aukstu ar sausiņiem vai

ķiļķeniem.
161. Vīna zupa ar rīsiem.

4—5 pers. A litra sarkana vārāma vīna, 200 gr cukura,
200 gr rīsu, citrona miziņa, nedaudz sāls, 1 litrs ūdens, 2 olu

dzeltenumi.
Rīsus nomazgā, ber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus; no-

kāš, noskalo ar aukstu ūdeni, liek katliņā, pieliek nedaudz

sāls, uzliek vāku, tvaiko mīkstus. 1 litru ūdens uzvāra, ieber
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rīsus, nedaudz pavāra, pielej vīnu, pieliek cukuru, pierīvē
citrona miziņu; olu dzeltenumus sakuļ, maisot pielej zupai,
uzkarsē; pasniedz karstu.

162. Rabarberu zupa.

4—5 pers. 500 gr rabarberu, VA litra ūdens, 2 karotes

kartupeļu miltu, citrona miziņa, cukurs pēc vajadzības.
Rabarberus nomazgā, novelk miziņu, smalki sagriež, ar

ūdeni vāra mīkstus, pierīvē citrona miziņu, pieliek cukuru,
nelielā ūdenī atšķaidītus kartupeļu miltus, uzvāra.

Pasniedz aukstu ar sausiņiem vai klimpām.

163. Zemeņu zupa ar vīnu.

4—5 pers. 400 gr meža vai dārza zemeņu, A litra balta

vārāma vīna, 1 litrs ūdens, 100 gr cukura, 2 olu dzeltenumi.

Ogas nomazgā, notīra, izlasa, sliktākās uzliek ar aukstu

ūdeni virt, mazliet pavāra, izrīvē caur astru sietiņu, lej kātiņā,
pieliek cukuru, ieliek veselās ogas, pielej vīnu; olu dzel-

tenumus sakuļ, maisot pielej zupai, uzkarsē; pasniedz ar ce-

pumiem un sausiņiem.

164. Maizes zupa ar rozīnēm.

4—5 pers. 400 gr sakaltušas rupjmaizes, 100 gr rozīnes,
VA litra ūdens, nedaudz kanēļa, citrona miziņa, 200 gr cukura,
50 gr sviesta.

Maizi uzliek ar ūdeni virt, pieliek citrona miziņu, kanēli,

vāra uz ātras uguns 10—15 min.; izrīvē caur sietu, pieliek iz-

tīrītas rozīnes, cukuru pēc salduma, pieliek kausētu sviestu;

vāra rozīnes mīkstas.

Piezīme: Maizes zupu var vārīt arī ar āboliem; svai-

gus ābolus nomizo, sagriež šķēlītēs.

Piedevas zupām.

Pie zupām var pasniegt visādus pīrādziņus, apceptas mai-

zītes, pildītas pankūkas, siera kārtiņas, siera stiebriņus, sāls

standziņas un uzpūteņus. Pīrādziņiem pildījumu pagatavojot,
jāraugās, lai tas nebūtu par mīkstu un par karstu, jo tad pī-

rādziņi nebūs tik sausi un garšīgi. Ja pīrādziņus vāra taukos,
tad to malas labi aizspiež, citādi pīrāgi vāroties pārplīst un

gaļa izplūst.
165. Plucinātas klimpas.

4—5 pers. 3 olas, 200 gr miltu, 50 gr sviesta, 1 glāze
ūdens, sāls.
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Verdošā ūdenī liek sviestu, sāli, ber miltus, labi izmaisa;
aukstam pieliek pa vienai olas, maisa mīklu, kamēr tā kļūst
gludena; ar tējkaroti liekot mazas klimpiņas, vāra buljonā
vai sāls ūdenī; pasniedz pie gaļas vai piena zupām.

Piezīme: Plucinātas klimpas pasniedz arī pie saldām

zupām; jāvāra cukura ūdenī.

166. Manna klimpas.
IV* glāzes ūdens, 200 gr manna, 2 ēdamkarotes sviesta,

nedaudz sāls, 3 olas. Vēžu muguriņas.
Verdošam ūdenim pieliek sviestu, sāli, ber maisot mannu,

pavāra, atdzesē, maisot pieliek pa vienai veselai olai.

Klimpas vāra atsevišķi buljonā vai ūdenī.

(Vēžu muguriņas pilda pa cauruli.)

167. Kartupeļu klimpas.

4—5 pers. 800 gr kartupeļu, 2 olas, nedaudz sāls, 1 ēdam-

karote skāba krējuma, 100 gr miltu.

Kartupeļus nomizo, uz rīves sarīvē, nospiež sulu, pieliek
krējumu, olas, nedaudz sāls, miltus, samīca par sīkstu mīklu,
izveido klimpas, liek verdošā, maz sālītā ūdenī, vāra uz lēnas

uguns B—lo min.; pasniedz pārlietas ar brūno sviestu, vai

liek piena zupā.
168. Siera klimpas.

4—5 pers. 50 gr sviesta, 100 gr sakaltuša siera, 50 gr

rīvmaizes, 3 olas, nedaudz sāls.

Sviestu saputo, putojot pieliek olu dzeltenumus; pieliek
sarīvētu sieru, rīvmaizi, labi sakuļ, beidzot pieliek saputotus
olu baltumus, samaisa; ar tējkaroti atdala mazas klimpiņas,
vāra 3—4 min. mazliet sālītā ūdenī; pasniedz pie gaļas un

piena zupām.
169. Baltmaizes klimpas.

4—5 pers. 400 gr baltmaizes, 1 glāze piena, 50 gr sviesta,
50 gr miltu, 3 olas, sāls.

Maizei nogriež garozu, uzlej 1 glāzi verdoša piena, no-

liek 1 stundu stāvēt, piesijā miltus, pieliek izkausētu sviestu,

olu dzeltenumus, samīca, pieliek saputotus olu baltumus, iz-

maisa, ņem ar tējkaroti mazas klimpiņas, vāra nelielā sāls

ūdenī. Lieto piena, gaļas un saldām zupām.

Piezīme: Ja klimpas lieto saldām zupām, tad jāvāra
cukura ūdenī.

170. Olbaltuma klimpas.

4—5 pers. 3—4 olu baltumi, 50 gr pūdercukura, 1 ga-

baliņš vaniļas.
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Olu baltumus saputo, piesijā pūdercukuru, pieliek sagrūstas

vaniļas sēkliņas, izmaisa, ņem ar tējkaroti mazas klimpiņas,
vāra pienā. Lieto saldām zupām.

171. Vēžu klimpas.

4—5 pers. 15 vēžu, 2 šķēles baltmaizes, 2 olas, 100 gr

sviesta.

Vēžus novāra (rec. nr. 216.), gaļu izloba, no mizām paga-
tavo vēžu sviestu (rec. nr. 217.). Pienā izmērcētai, nospiestai
baltm.aiz.ei pieliek sakapātu vēžu gaļu, vēžu sviestu, olu

dzeltenumus, sāli, saputotus olu baltumus, visu viegli, samaisa;
ar tējkaroti nodala mazas klimpiņas; maz sālītā ūdenī vāra

3 min.; pasniedz pie skaidrām zupām.

172. Vēžu omlete.

4—5 pers. B—lo olas, 15 vēžu, 100 gr sviesta, nedaudz

sāls.

Vēžus novāra (rec. nr. 216.), gaļu izloba, no čaulām un

50 gr sviesta pagatavo vēžu sviestu (rec. nr. 217.). No olām

izcep omletes, uz katras omletes uzsmērē saputotu vēžu sviestu,
uzliek vēžu gaļu, sarullē; pasniedz karstus pie skaidrām zupām.

173. Pildītas vēžu muguras.

1 glāze ūdens, 50 gr sviesta, 200 gr mīksto miltu, sāls,
nedaudz dilles, 3 olas, vēžu muguras pēc vajadzības.

ūdeni ar sviestu uzvāra, pieber izsijātus miltus, maisot

vāra, kamēr masa kļūst vienāda un atlec no katliņa; aukstai
masai piesit pa 1 veselai olai, pieliek smalki sakapātas dilles;
liek audekla kulītē ar rievainu cauruli galā, pilda vēžu mu-

guriņās, vāra 15 min. buljonā vai sāls ūdenī.

174. Kalduni.

H glāze ūdens, 3 olas, sāls, milti pēc vajadzības, 200 gr
vērša un 200 gr cūkas gaļas, sāls, sīpols, pipari, baltmaize,

1 naža gals smalka meirāna.

1 olu sakuļ ar sāli, pielej ūdeni, pieber miltus, samīca

cietu mīklu, atstāj mierā 25—30 min. Gaļu samaļ, pieliek

sāli, piparus, olas, sīpolu, smalku meirānu, izmērcētu, nospiestu
baltmaizi, ūdeni pēc vajadzības, samīca, izveido lielākus kā

frikadeles.

Mīklu izrullē, liek gaļu, mīklu pārliek pāri, izspiež ar mazu

formiņu, ber verdošā ūdenī, vāra 10 min., izņem ar putu ka-

roti, liek ragū bļodā, pārkaisa ar sarīvētu sieru, pārlej ar

karstu sviestu; pasniedz pusdienās, vakariņās vai brokastīs.
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175. Cepums buljonam.
4—5 pers. 70 gr sviesta, 50 gr miltu, 5 olas, pētersīļu

lapiņas, nedaudz sāls.

50 gr sviesta saputo, putojot pieliek pa 1 olu dzeltenumus,
nedaudz sāls, sasmalcinātas pētersīļu lapiņas, pieliek sapu-

totus olbaltumus, sijā miltus, visu viegli samaisa; masu liek

ar sviestu izsmērētā formā, cep vidēji karstā krāsnī 25 līdz

30 min.; pasniedz pie buljona ar visu formu vai sagriež strē-

melēs un ieliek zupā.

176. Apceptas maizītes.

4—5 pers. 300 gr galda maizes, 100 gr sviesta.

Maizei nogriež garozu, sagriež četrstūrainos gabaliņos, no-

cep uz pannas karstā sviestā visas puses brūnas.

177. Siera maizes
—

borščokam.

400 gr galda maizes, 100 gr sakaltuša siera, sviests pēc

vajadzības.
Maizi sagriež glītās šķēlītēs, nogriež garozu, apcep karstā

sviestā abas puses brūnas; sieru nomizo, sarīvē, pieliek ne-

daudz sviesta, izmaisa, smērē uz maizītēm, krāsnī apcep gaiši

dzeltenas; pasniedz pie buljona vai borščoka.

178. Angļu siera maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, 100 gr

siera, 'A tējkarotes sinepju, 3—4 ēdamkarotes alus, nedaudz

piparu, sāls.

Sarīvētu sieru, sviestu, sinepes, nedaudz sāls, piparu,
alu

— samaisa, uz uguns karsē līdz vārīšanai.

Maizi sagriež glītās šķēlēs, karstā sviestā apcep tās maz-

liet iebrūnas; maizītēm uzsmērē sagatavoto masu; pasniedz
karstas.

179. Sāls standziņas.
4—5 pers. no 200 gr sviesta, A gl. ūdens pagatavo sviesta

mīklu.

Gatavo sviesta mīklu izrullē, sagriež pirksta garumā un

pirksta platumā standziņās. Liek uz plātes, standziņas ap-

smērē ar saklapētu olu, apkaisa ar ķimeniem un sāli, cep

karstā krāsnī.

180. Vēžu maizītes.

4—5 pers. 15 vēžu, 100 gr vēžu sviesta (rec. nr. 217.),

400 gr galda maizes, 1 sauja pētersīļu lapiņu.
Novārītus vēžus izloba; no čaulām pagatavo vēžu sviestu,

galda maizi sagriež glītās šķēlēs, karstā sviestā šķēles apcep
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brūnas; apsmērē ar vēžu sviestu, uzliek virsū vēžu gaļu, gar

malām nokaisa smalki sakapātas pētersīļu lapiņas.

181. Smadzeņu maizītes.

4—5 pers. 20 maizītes, 800 gr smadzeņu, sīpols, sviests,

sāls, pipari, 400 gr galda maizes.

Smadzenes novāra, nokāš, noņem plēves, izrīvē caur sietu,

pieliek sāli, piparus, smalki sagrieztus, saceptus sīpolus. Maizi

sagriež plānās šķēlītēs, uz pannas karstā sviestā apcep gaiši
brūnas. Pasniedz pie buljona un zupām.

182. Smadzeņu pastēte.

4—5 pers. 300 gr smadzeņu, 50 gr sviesta, 50 gr skāba

krējuma, sīpols, sāls, pipari, lauru lapa.
No 200 gr sviesta mīkla (rec. nr. 755.).
Smadzenes novāra ūdenī, kam pieliktas garšas; katliņā

izkausē sviestu, pieliek sagrieztus sīpolus, smalki sakapātas
smadzenes, skābu krējumu, sāli, satvaiko.

Gatavu sviesta mīklu izrullē, ar apaļu formiņu bspiež

ripiņas, saliek pa divām kopā, ko izdara šādi: apakšējo ri-

piņu apsmērē ar olu dzeltenumu, uzliek otru ripiņu virsū. Vir-

sējai ripiņai vidu iespiež ar mazāku apaļu formiņu, liek uz

neapsmērētas plātes, cep 10—15 minūtes. Gatavām pastētēm
vāciņu noņem, piepilda ar smadzenēm, uzliek vāciņu virsū.

183. Nūdeles.

1 glāze piena, 1 ola, sāls, 400 gr miltu.

Olu sakuļ ar sāli. pielej ūdeni, piesijā miltus, mīca, ka-

mēr atlec no rokām, 25—30 min. noliek stāvēt; izrullē plāni,

sagriež smalkās strēmelītēs, liek izžūt.

184. Olu nūdeles.

4 olas, 400 gr mīksto miltu, sāls.

Veselas olas saputo ar sāli, pieliek izsijātus miltus, mīca,
kamēr mīkla kļūst spīdīga, noliek 25—30 min. stāvēt, bez miltu

palīdzības izrullē, sagriež 2 pirkstu platās strēmelēs, saliek uz

dēļa, apžuvušas apgriež uz otru pusi, sagriež smalkās strēme-

lītēs; izkaltušas uzglabā sausā vietā.

185. Sviesta mīklas pīrādziņi.
No 200 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla (rec.

nr. 755.), 400 gr teļa gaļas, vai citas tvaikotas gaļas, sāls,

pipari, sīpols, 1 ēdamkarote sviesta, — gaļai, 1 ola
— pīrā-

dziņu smērēšanai.
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Noceptu vai notvaikotu gaļu samaļ, sīpolu nomizo, smalki

sakapā, sviestā satvaiko, pieliek gaļu, nedaudz sāls, piparus,
nedaudz buljona, visu satvaiko, —

atdzesē.

Gatavu sviesta mīklu izrullē, saliek gaļu mazos gabali-

ņos, pārliek mīklu pāri, izspiež ar rievainu formiņu, sakārto

uz nesmērētas plātes, nosmērē ar olu, cep karstā krāsnī 15 līdz

20 min. Pasniedz pie buljona un zupām.

186. Mazi pīrādziņi no rauga mīklas.

1 glāze piena, V* pac. rauga, 100 gr sviesta, 10 graudiņu

kardamona, 3 tējkarotes cukura, sāls, milti pēc vajadzības.
Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa pa-

šķidru mīklu, uzraudzē; pieliek kausētu sviestu, smalki sa-

grūstu kardamonu, cukuru, sāli, sijā miltus, mīca, kamēr

mīkla kļūst spīdīga un atlec no rokām, uzraudzē.

Mīklu izrullē (bez miltu palīdzības) pirksta biezumā,
vidū liek sagatavoto gaļu (rec. nr. 185.), izspiež ar formiņu;
sakārto uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē, nosmērē ar

sakultu olu, cep karstā krāsnī 15—20 min.; pasniedz pie bul-

jona un tumētām zupām.
Piezīme: Pēc vēlēšanās pīrādziņus var vārīt karstos

taukos.

187. Laša pīrāgs.
100 gr rīsi, 6 cieti novārītas olas, 1 sīpols, sāls, 1 kg laša,

no 400 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla (rec. nr. 755.),
1 ola smērēšanai.

Lasi sagriež mazos gabaliņos, mazliet sviestā apcep. Rī-

sus izvāra pusmīkstus, nokāš, pieliek sāli, sviestā saceptus
sīpolus, tvaiko krāsnī mīkstus. Mīklu izrullē A pirksta bie-

zumā, liek pildījumu: parupji sakapātas olas, lasi un rīsus,
aiztaisa ciet uzliek no mīklas strēmeles, kuras liek šķērsām
uz pīrāga, nosmērē ar sakultu olu, cep karstā krāsnī 25 līdz

30 minūtes.

Pasniedz pie buljona, zupām vai vienu pašu brokastīs un

vakariņās, var pasniegt arī uz aukstā galda.

188. Mazie laša pīrādziņi no rauga mīklas.

No 1 glāzes pienarauga mīkla (rec. nr. 186.), 200 gr lasi,
4—5 olas, 100 gr rīsu, 50 gr sviesta, sīpols, pipari, sāls.

Rīsus nomazgā, ieber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus, no-

kāš, noskalo, pieliek sviestu, nedaudz sāls, apsegtus krāsnī

tvaiko mīkstus. Cieti novārītas olas un lasi sagriež mazos

četrstūrainos gabaliņos, pieliek smalki sagrieztus, notvaiko-
tus sīpolus, pieliek notvaikotus un atdzesētus rīsus, visu sa-

maisa. Mīklu (bez miltu palīdzības) izrullē plānu, ar tēj-
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karoti uzliek pildījumu, pārliek mīklas otru pusi pāri, ar for-

miņu izspiež garenus pīrādziņus, ar roku aizspiež, saliek uz

nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē, nosmērē ar sakultu olu.

cep vidēji karstā krāsnī 15—20 min.; pasniedz pie buljona

un zivju zupām.

Piezīme: Laša pīrādziņus var pagatavot no sviesta

mīklas (rec. nr. 755.) vai irdenas mīklas (rec.

nr. 759.). Pēc vēlēšanās var vārīt karstos taukos.

189. Lielais kāpostu pīrāgs.

VA glāzes piena, % pac. rauga, 400 gr miltu, 100 gr sviesta,
100 gr cukura, 5 gr skāba krējuma, 5 graudiņi karda-

mona, 400 gr svaigu kāpostu, 100 gr sviesta
— kāpostiem,

3 cieti novārītas olas, 1 ola — nosmērēšanai.

Siltā pienā izjauc raugu, piesijā miltus, iemaisa pašķidru
mīklu, uzraudzē, pieliek 100 gr izkausēta sviesta, smalki sa-

grūstu kardamonu, sāli, cukuru, skābu krējumu, miltus un

mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, ļauj uzrūgt.

Kāpostus sakapā, stipri nospiež. Katliņā izkausē sviestu,
ieliek kāpostus, pielej nedaudz ūdens, tvaiko mīkstus.

Mīklu izrullē, liek kāpostus un virs tiem sakapātas olas.

Pīrāgu aizloka cieti, uzliek mīklas strēmelītes, ļauj uzrūgt,

nosmērē ar olu, cep mēreni karstā krāsnī; pasniedz pie zupām.

Piezīme: šo pīrāgu var cept arī no sviesta mīklas.

190. Pildītas pankūkas.
4—5 pers. VA glāzes piena, 2 olas, milti pēc vajadzības,

400 gr vārītas vērša gaļas, sāls, 150 gr sviesta.

Olas sakuļ ar sāli, pielej pusglāzi piena, piesijā miltus,

izdauza, pielej pārējo pienu, izmaisa, noliek pusstundu stāvēt.

Cep lielas, plānas pankūkas.

Gaļu samaļ, izkausē 50 gr sviesta, sacep tajā smalki sa-

grieztus sīpolus, ieliek gaļu, satvaiko, pilda pankūkas, apcep,

sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz karsta sviesta; pa-
sniedz pusdienās vai vakariņās kā otru ēdienu.

191. Olu želeja.

4—5 pers. 4 olas, 1 glāze buljona vai 1 naža gals gaļas
ekstrakta, pētersīļu lapiņas.

Olas sakuļ ar nedaudz sāls, pielej buljonu vai 1 glāzi
ūdens ar gaļas ekstraktu, smalki sakapātas pētersīļu lapiņas,
salej vārāmā formā, uzliek vāku, vāra ūdens peldē 1 stundu.

Izsit no formas, sagriež četrstūrainos gabaliņos; pasniedz
skaidrās zupās.
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Zivis.

Zivis pēc iespējas pagatavojamas svaigas, tās ieteicams

pagatavot pirmā dienā pēc zvejošanas. Ar zivīm bieži gadās

saindēšanās, kas pa lielākai daļai notiek caur to, ka zivis ilgi
bez ūdens slāpušas un lēni nobeigušās, tādēļ zivis ieteicams

nokaut. Zivis ātri nobeidzas, ja tām iedur astē un uz pakauša.
Zivis nokautas vislabāki uzglabājas aukstā vietā uz ledus vai

pārkaisītas nedaudz ar sāli; aukstā laikā zivis tiek uzglabā-
tas ilgāku laiku, bet viņas zaudē savu labo garšu un vērtību.

Vasarā zivis der aplikt ar kalmēm. Zivis nedrīkst turēt stipri
saspiestas, tām pāriet žults pušu un padara gaļu rūgtu. No-

tīrītas zivis nedrīkst daudz mazgāt, lasi tikpat kā nemaz.

Zivis tirgū iepērkoties jāskatās, lai tām žaunas būtu sar-

kanas, gaļa stingra un zvīņas spīdošas, ilgāki stāvējušas zi-

vis ir mīkstas.

Dūņainos ūdeņos zivīm būs dūņu piegarša, to cik necik

var izlabot ar aukstu avota ūdeni; avota ūdenī izkausējot ne-

daudz sāls un klijas, pārlej zivīm, pēc laiciņa pārmaina jaunu
ūdeni, tā atkārto vairākas reizes, tas jāizdara ar visām zvī-

ņām, pēc nozvīņošanas, zivis vairs nedrīkst turēt ūdenī.

Vidēja lieluma zivis ir visgaršīgākās; jaunām zivīm ir

līmaina gaļa, bet lielām zivīm trausla un sausa. Vislabākā

gaļa līdakai, dūņainos ūdeņos zivis nav tik gardas.
Ar zušiem, kam ļoti sīksta dzīvība, ieteicams šādi rīkoties:

zušus saliek dziļā traukā; 200 gr sāls izkausē 2 glāzēs etiķa,
pārlej zušiem, pēc dažām minūtēm zuši jau būs nobeigušies.
Ja zutim grib novilkt ādu, to pakar pie šņores uz naglas, ādu

atgriež pie spurām visapkārt galvai, ar nazi atplēš pirksta
platumā un tā viegli novelk ādu līdz astei; ieteicams zutim

labāk ādu nost nevilkt, jo tā satur daudz tauku, un ātri iz-

vārās mīksta.

Zvīņainās zivis notīrāmas ar zivju nozvīņojamo, vai ar

nazi; no astes sākot, velk uz galvas pusi pret zvīņām; viegli
zivis var nozvīņot, ja tās uz brītiņu ieliek karstā ūdenī un

pēc tam atkal aukstā.

Visas vārāmās zivis liek verdošā ūdenī, pieliekot sāli, pi-

parus, lauru lapu un sīpolu.
Visas cepamās zivis iemērc sakultā olā ar sāli un iemērc

miltos, pēc tam cep karstos taukos.

Vārītaszivis.

192. Vārīts breksis ar olu mērci

4—5 pers. 1 kg brekšu, sāls, sīpols, vircas, lauru lapa.
Breksi nozvīņo, izņem iekšas, labi nomazgā, ūdenim pie-

liek garšas; verdošā liek breksi; vāra 5—6 min., izņem ar
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putu karoti, sakārto uz bļodas, pārlej karstu mērci, uzliek

citronu šķēlītes, līdzās vārītus kartupeļus, garnē ar zaļumiem.
Mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

193. Vārīta menca ar sinepju mērci.

4—5 pers. 1 kg mencu, sīpols, sāls, pipari, lauru lapa.
Mencām izņem iekšas, labi nomazgā, sagriež gabaliņos. Uz-

liek ūdeni, pieliek garšas, verdošā liek mencas, vāra s—lo min.,
sakārto uz garenas bļodas, līdzās vārītus kartupeļus. Mērci

pasniedz mērces traukā; garnē ar zaļumiem. Mērce rec.

nr. 546.).

194. Vārītas foreles.

4—5 pers. 1 kg 200 gr foreļu, sāls, lauru lapa, vircas,

sīpols.
Foreles nozvīņo, izņem iekšas, labi nomazgā, sadala, uz-

kaisa nedaudz sāls. Ūdenim pieliek garšas, verdošā liek zi-

vis, vāra s—lo minūtes. Karstām novelk ādas, sakārto uz

zivju bļodas, pārlej karstu sviestu, virsū uzliek citronu šķē-
lītes, gar malām vārītus kartupeļus un zaļumus.

195. Vārīta karpa (zila).
4—5 pers. 1 kg 200 gr karpu, sāls, pipari, lauru lapa,

100 gr mārrutku, 100 gr sviesta, 1 tējkarote cukura, nedaudz

etiķa.

Karpas nokauj, nozvīņo, izņem iekšas nomazgā, sadala.

Ūdenim pieliek vircas, piparus, lauru lapu, sīpolu, sāli, nedaudz

etiķa, verdošā liek karpu, vāra 5—6 minūtes, noceļ no uguns,

ļauj tai pašā ūdenī 15 minūtes pastāvēt. Ar putu karoti iz-

ņem, sakārto uz zivju bļodas, pārlej karstu sviestu, garnē ar

citronu šķēlītēm un zaļumiem; pasniedz ar vārītiem kartu-

peļiem un mārrutku mērci (rec. nr. 542.).
Piezīme: Jaungadā karpu vāra ar visām zvīņām.

196. Vārīts lasis veselā veidā.

4—5 pers. 1 kg 200 gr laša, sāls, sīpols, lauru lapa, vircas.

Lasi nomazgā (zvīņot nevajaga), pārgriež, izņem iekšas,

izmazgā, sašņorē, piesien pie zivju sieta. Verdašam ūdenim

piemet garšas, liek lasi, vāra 10—15 minūtes, novelk uz lēnāku

uguni. Karstam noņem ādu, uz bļodas uzklāj salveti, liek

lasi peldus, gar abām pusēm vārītus kartupeļus. Garnē ar

zaļumiem, citronu un novārītiem vēžiem. Mērci pasniedz at-

sevišķā traukā (olu, vēžu vai baraviku mērci).

197. Vārīts lasis ar holandiešu mērci.

4—5 pers. 1 kg lašu, 100 gr sviesta, citrons, vircas, sāls,
sīpols, pipari, lauru lapa.
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Lasi noslauka mitrā drēbē (zvīņot nevajaga), pārgriež
vēderu, izņem iekšas, labi izmazgā; pārgriež gareniski pušu,
sagriež glītos gabaliņos. Uzliek ūdeni ar vircām vārīt, ver-

došā liek lasi, vāra s—lo min., novelk lēnākā siltumā, patur
s—lo min. Gatavam noņem ādu, sakārto uz bļodas, gar abām

malām vārītus kartupeļus, virsū citronu vēdeklīšus. Garnē ar

zaļumiem. Mērci pasniedz mērces traukā.

Piezīme: Lielākam lasim izņem lielo asaku, mazāku

vāra ar visu.

198. Vārīts lasis ar olu mērci.
4—5 pers. 1 kg smags lasis, 2—3 olas, 50 gr skāba krē-

juma, 50 gr sviesta, vircas, sīpols, sāls, lauru lapa.
Lasim izņem iekšas, pārdala uz pusēm, sadala ar visu

ādu. Uzliek ūdeni, pieliek garšas, verdošā liek laša gabali-
ņus, vāra B—lo min., izņem ar putu karoti, noņem ādu, sa-

kārto uz garenas bļodas; cieti novārītas olas sakapā, izkausē

sviestu, pieliek skābu krējumu, sakapātas olas, uzkarsē, pār-

lej lasim, garnē ar zaļumiem un citronu vēdeklīšiem; pasniedz
ar vārītiem kartupeļiem.

199. Pildīta līdaka gabaliņos.
4—5 pers. 1 kg līdaka, 2 veselas olas, 2—3 šķēlītes galda

maizes, 50 gr skāba krējuma, 50 gr sviesta, sāls, pipari, sī-

pols, muskatrieksts.

Līdaku nozvīņo, nogriež galvu, izņem iekšas (vēderu ne-

drīkst sagriezt), nomazgā; sagriež apaļos gabaliņos 3 pirkstu
platumā, no muguras izņem mīkstumus, asakas atstāj iekšā,

masu sagatavo tāpat kā pildītai līdakai, pilda sagrieztos gaba-

liņos. Uzliek ūdeni ar gāršām virt, verdošā liek zivju gaba-
liņus, vāra 10—15 minūtes; sakārto uz bļodas, uzliek citronu

šķēlītes, abās pusēs vārītus kartupeļus, garnē ar zaļumiem,
pasniedz klāt krējumu vai olu mērci.

Mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

200. Vārīts zandarts veselā veidā.

4—5 pers. 1 kg 400 gr zandartu, 4—5 olas, 50 gr sviesta,
100 gr krējuma, sāls, sīpols, vircas, pipari, lauru lapa, I—2

citroni, zaļumi.
Zandartu nozvīņo, izņem iekšas, izmazgā, sašņorē, piesien

pie zivju sieta. Verdošam ūdenim pieliek garšas: piparus,
lauru lapu, sīpolu, sāli, ieliek zandartu, vāra 15—20 min.,
novelk uz malas, 15—20 min. ļauj stāvēt. Karstam noņem

šņori, liek uz zivju bļodas, apakšā salveti, gar abām malām

glīti sakārtotus, vārītus kartupeļus, garnē ar zaļumiem un

citronu šķēlītēm. Pasniedz ar olu vai holandiešu mērci.
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Ceptas zivis

201. Cepts lasis.

4—5 pers. 1 kg laša, 200 gr sviesta, 2 olas, sāls, rīvmaize,

milti.
Lasi nomazgā (zvlņot nevajaga), pārgriež vēdera daļu,

izņem iekšas, izmazgā. Sagriež slīpos gabaliņos bez ādas 2—3

pirkstu platumā, iemērcē miltos, ar sāli sakultā olā, rīvmaizē.

Cep karstā sviestā, sakārto uz bļodas, pārlej karstu sviestu,
virsū liek citronu šķēlītes, līdzās vārītus kartupeļus, garnē ar

zaļumiem.
202. Ceptas butes.

4—5 pers. B—lo mazākas butes, 1 ola, sāls, rīvmaize,

milti, sviests
— cepšanai.

Butēm izņem iekšas, nomazgā, virsējai pusei novelk ādu,
priekš cepšanas apsāla. lemērc miltos, sakultā olā ar sāli,

rīvmaizē, karstā sviestā nocep gaišu brūnas. Sakārto uz bļodas,

pārlej karstu sviestu, uzliek citronu šķēlītes, līdzās vārītus

kartupeļus, garnē ar zaļumiem.

203. Cepti asaŗi.

4—5 pers. 1 kg asaru, 2 olas, sāls, milti, sviests
— cep-

šanai.

Asarus nozvīņo, nogriež spuras, izņem iekšas, labi no-

mazgā, priekš cepšanas apsāla. lemērc sakultā olā, miltos, no-

cep karstā sviestā vai taukos abas puses brūnas, sakārto uz

bļodas, pārlej karstu sviestu, uzliek citronu šķēlītes, līdzās vā-

rītus kartupeļus, garnē ar zaļumiem.

204. Cepti līņi.
4—5 pers. 1 kg līņu, 1 ola, sāls, milti, rīvmaize, sviests.

Līņus nozvīņo, izņem iekšas, labi izmazgā, priekš cepšanas
nedaudz apsāla. lemērc

— miltos, sakultā olā, smalkā rīv-

maizē, cep karstā sviestā vai taukos. Sakārto uz bļodas, pār-
lej karstu sviestu, virsū uzliek citronu šķēlītes, abās pusēs
vārītus kartupeļus, garnē ar zaļumiem.

Piezīme: Lai ātrāk un vieglāk līņus notīrītu, uz dažām

minūtēm tos iemērc verdošā ūdenī.

205. Cepta līdaka.

4—5 pers. 1 kg līdaku, 100 gr sviesta, rīvmaize, milti,

1 ola, sāls, 1 citrons.

Līdaku nozvīņo, izņem iekšas, labi izmazgā, sagriež glītos

gabaliņos, 3—4 pirkstu platumā. lemērc miltos, sakultā olā,
smalkā rīvmaizē. Nocep karstā sviestā abas puses gaiši brū-
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nas. Sakārto uz bļodas, pārlej karstu sviestu, uzliek citronu

šķēlītes, abās pusēs vārītus kartupeļus, garnē ar zaļumiem.
206. Pildīta vimba.

4—5 pers. 1 kg vimbu, 50 gr baltmaizes, 2 karotes skāba

krējuma, 1 karote sviesta, nedaudz sīpola, pipari, sāls, muskat-

rieksts, 3 olas, sviests cepšanai, 2 karotes miltu, ūdens.

Zivis nozvīņo, nomazgā, nogriež galvas, nodīrā ādu (tik

uzmanīgi, lai tā neieplīstu), gaļai jāpaliek vēl nedaudz pie ādas

klāt. Izņem iekšas, noņem gaļu no asakām, izlasa mazās asa-

ciņas, pieliek nomizotu, izmērcētu, nospiestu baltmaizi, pierīvē
muskatriekstu, sīpolu, pieliek sāli, veselas olas, izmaļ 2 reizes

caur mašīnu, pieliek kausētu sviestu, skābu krējumu, labi sa-

strādā, pilda masu ādā, aizšuj. Pannā ieliek sviestu, karstā

liek zivi, uzlej ūdeni vai buljonu, cep krāsnī aplaistot 1 stundu;

gatavai izvelk diegus, sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz zivju
bļodas, pieliek galvu. Pannā ieber miltus, izmaisa, pielej bul-

jonu vai ūdeni, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krējumu.

Zivij gar abām malām sakārto vārītus kartupeļus, virsū

liek citrona šķēlītes, garnē ar zaļumiem. Mērci pasniedz at-

sevišķi mērces traukā.

207. Cepts zandarts.

4—5 pers. 1 kg 200 gr zandartu, sviests, milti, ola, rīv-

maize, sāls.

Zandartus nozvīņo, izņem iekšas, labi nomazgā, pārgriež

uz pusēm, sagriež 2—3 pirkstu platos gabaliņos. Priekš cep-
šanas nedaudz apsāla. lemērc

— miltos, olā, rīvmaizē. Cep
karstos taukos vai sviestā gaiši brūnus. Sakārto uz bļodas,
pārlej karstu sviestu, uzliek citronu šķēlītes, līdzās vārītus

kartupeļus, garnē ar zaļumiem.

208. Cepts zutis.
4—5 pers. 1 kg zušu, 1 ola, rīvmaize, milti, 1 citrons,

sāls.

Zutim novelk ādu, nogriež spuras, izņem iekšas, labi no-

mazgā, sagriež glītos gabaliņos 2—3 pirkstu platumā, apkaisa
ar sāli, iemērc olā, rīvmaizē, cep karstā sviestā vai taukos

abas puses gaiši brūnas. Sakārto uz bļodas, pārlej karstu

sviestu, uzliek citronu šķēlītes, līdzās vārītus kartupeļus, garnē
ar zaļumiem.

209. Ceptas vēdzeles ar krējuma mērci.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vēdzeles, 200 gr sviesta, 50 gr

rīvmaizes, krējuma mērce, vārīti kartupeļi, sāls.

Vēdzeles notīra, izņem iekšas, sadala, iemērcē ar sāli sa-

klapētā olā, pēc tam rīvmaizē, cep karstā sviestā uz ātras
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uguns, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, sa-

kārto līdzās vārītus kartupeļus. Mērci pasniedz mērces traukā.

Zivju pudiņi.

210. Lašu pudiņš.
4—5 pers. 1 kg lašu, 3 olas, 4 karotes skāba krējuma,

sāls, rīvmaize, sviests.

Lasim izņem iekšas, nomazgā, pārgriež uz pusēm, izlasa

asakas, sagriež gabaliņos. Olas sakuļ ar sāli, pielej skābu

krējumu, ieliek laša gabaliņus, samaisa. Saliek ar sviestu iz-

smērētā formā, pa virsu mazas sviesta piciņas, pārkaisa ar

rīvmaizi, cep 15—20 minūtes. Pasniedz ar visu formu.

211. Vārīts zivju pudiņš.
4—5 pers. 1 kg līdaku vai citu zivju, 3 olas, 50 gr sviesta,

50 gr skāba krējuma, 50 gr baltmaizes, sīpols, pipari, sāls,
muskatrieksts.

Zivis nozvīņo, novelk ādu; gaļu noņem no asakām, izmaļ;
pieliek sāli, labi sastrādā vijīgu; pieliek izmērcētu, nospiestu

baltmaizi, pierīvē muskatriekstu, sīpolu, piparus, izmaļ otrreiz,
maisot pieliek pa vienai olai, kausētu sviestu, krējumu, sa-

maisa, nogaršo pēc sāls; liek izsmērētā formā 3A formas pilnu,
ieliek verdošā ūdenī, vāra 1A stundas.

Gatavu izsit uz apaļas bļodas, apkārt liek vārītus kartu-

peļus, garnē ar citronu un zaļumiem. Pasniedz ar kaperu vai

holandiešu mērci.

212. Zivju plācenīši.
4—5 pers. 1 kg līdaku (var būt arī asari, mencas v. c),

50 gr galda maizes, 3 veselas olas, 2—3 karotes skāba krē-

juma, 2 karotes sviesta, sāls, pipari, muskatrieksts.

Zivis nozvīņo, nomazgā, novelk ādu, izņem asakas, samaļ,
pieliek sāli, ar karoti labi sastrādā lipīgā masā, pieliek izmēr-

cētu, nospiestu baltmaizi, sarīvētu sīpolu, pierīvē muskat-

riekstu, pieliek piparus, olas un vēlreiz izmaļ; pieliek kausētu

sviestu, krējumu. Veido iegarenas kotletes, cep karstā sviestā,

pasniedz krējuma mērcē ar vārītiem kartupeļiem.

213. Vārītu zivju plācenīši.
4—5 pers. 800 gr vārītu zivju, 50 gr. sviesta, 2 olas,

A citrona, 1 ēdamkarote pētersīļu lapiņu vai 3—4 pipargur-
ķīši, 1 ēdamkarote rīvmaizes, sāls, muskatrieksts, cepšanai ■—

tauki.

Novārītai zivij novelk ādu, izlasa asakas, smalki sakapā;
sajauc ar 50 gr kausēta sviesta, 2 olām, nedaudz piparu, sāls,
smalki sakapātām pētersīļu lapiņām vai smalki sakapātiem
gurķīšiem, 1 ēdamkaroti rīvmaizes, pierīvē nedaudz muskat-
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rieksta; masu labi ar karoti sastrādā, veido garenus piācenī-
šus, cep verdošos taukos abas puses brūnas.

Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

214. Ceptas reņģes.
4—5 pers. 20—25 svaigas reņģes, 200 gr sviesta, milti,

1 citrons.

Reņģes, iztīra, nomazgā, priekš cepšanas apsāla. lemērc

miltos, cep karstā sviestā gaiši dzeltenas, sakārto uz bļodas,
pārlej karstu sviestu, uzliek citronu šķēlītes, līdzās vārītus

kartupeļus, garnē ar zaļumiem.

215. Reņģu pudiņš ar baltmaizi.

4—5 pers. 50 žāvētas reņģes, 200 gr galda maizes, 2 ka-

rotes sviesta, 1 glāze piena, 1 sīpols.
Reņģēm novelk ādu, izņem asakas, izmērcē pienā baltmaizi,

smalki sagriež sīpolus, sviestā satvaiko, pieliek baltmaizi ar

visu pienu, samaisa; izsmērētā formā liek baltmaizes masu,
vidū iztīrītas reņģes, virsū atkal baltmaizes masu, uzliek

sviesta piciņas, cep krāsnī, pasniedz kā silto uzkožamo.

Vēži.

216. Vārīti vēži.

4—5 pers. 30 vēži, 3 tējkarotes ķimeņu, sainītis svaigu
diļļu, sāls.

Vēžus nomazgā aukstā ūdenī, nedzīvos met projām. Vā-

rītam ūdenim pieliek dilles, sāli, ķimenes, ieber vēžus, uzliek

vāku, vāra uz ātras uguns 15—20 minūtes. Izņem ar putu

karoti, sakārto ragū bļodā, garnē ar pētersīļiem. Pasniedz
siltus vai aukstus.

217. Vēžu sviests.

30 vēži, 400 gr sviesta, VA litra ūdens, dilles, ķimenes,
sāls pēc vajadzības.

Verdošam ūdenim pieliek sāli, ķimenes un dilles, ieber

dzīvus vēžus, vāra 15 min., tad noceļ katliņu no uguns un

atstāj tā 5 min. Vēžus izloba, gaļu un miziņas saliek atsevišķi.
Gaļu apsāla un noliek vēsā vietā. Miziņas samaļ, laižot vien-

reiz caur mašīnu. leliek katlā, pieliek sviestu un tvaiko, ka-

mēr dabū sarkanu krāsu. Uzlej VA litra ūdens un vāra

1 stundu. Noliek aukstumā. Kad masa sasalusi, sviestu no-

ņem, bet miziņas vairs nav lietojamas. Vēžu sviestu lieto vēžu

zupām, mērcēm un vēžu pudiņiem.

218. Vēži cepamā mīklā.

4—5 pers. 30 vēžu, 100 gr sviesta, cepamā mīkla, vēršu
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Saldētas vēžu astītes.

tauki vārīšanai, sāls, 1 sainītis pētersīļu lapu, dilles, sāls, ne-

daudz ķimeņu.
Vēžus nomazgā, dzīvus liek verdošā ūdenī, kam pieliktas

dilles, sāls, ķimenes; vēžus vāra 10—15 min.; izloba gaļu,
saliek pa 3—4 vēžu gaļu kopā, iemērc cepamā mīklā (rec.
nr. 757.), liek verdošos taukos, vāra gaiši brūnus; pasniedz

ar apceptām pētersīļu lapiņām.

Siļķes.

219. Malta siļķe.
10—12 p«rs. 4 siļķes, 400 gr vārītas gaļas, pipari, sāls

pēc garšas, 2—3 karotes skāba krējuma.
Mērcei: 4—6 olas, V* litrs skāba krējuma, sāls, sinepes

pēc garšas.

Siļķes nomērcē, izņem asakas un kopā ar gaļu samaļ 2 rei-

zes. Samaltai masai pieliek piparus, krējumu, sāli, samīca un

saformē siļķi, pieliekot galvu un asti.

Cieti novārītus olu dzeltenumus sarīvē, pieliek krējumu,
sinepes, sāli, sajauc, pieliekot smalki sakapātus olu baltumus,

pārlej siļķei, garnē ar lociņiem.

220. Rullēta siļķe.
10—12 pers. 4 siļķes, 2 sīpoli, etiķis un vircas pēc vaja-

dzības.

Nomērcētās un notīrītās siļķēs iekaisa dažus sinepju grau-

diņus, ieliek mazu skāba gurķa šķēlīti un sarullē, aizspraužot
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Siļķes krējumā.

ar krustnagliņu. Uzvāra etiķi ar vircām, pipariem, sīpoliem
un lauru lapām, aukstu pārlej sagatavotām siļķēm.

221. Siļķu fileja ar mikspikliem
10—12 pers. 4 siļķes, £ glāze biešu salātu un H glāze

mikspikla salātu, lociņi pēc vajadzības.

Siļķi nomērcē, novelk ādu, izlasa asakas, nogriež vēdera

gabalu, sagriež fileju glītās šķēlītēs, ieliek lēzenā stikla bļo-

diņā un apliek ar sakapātiem sarkano biešu salātiem. Pār-

kaisa labi krietni ar sasmalcinātiem mikspikliem (Mixed-

Pickles salātiem), garnē ar puķu kāpostiem un gurķīšiem.

222. Siļķu salāti angļu gaumē.
3 sasmalcinātas siļķes, 200 gr sagrieztas cepeša gaļas,

200 gr novārītu kartupeļu, 100 gr sakapātu sarkano biešu,

100 gr gabaliņos sasmalcinātu ābolu, gurķis un 2 sakapātas,
cieti novārītas olas.

Minētās vielas samaisa ar etiķi (kurā stāvējuši sarkano

biešu salāti) un 2—3 karotēm galda eļļas. Pēc garšas pielej

etiķi un virco ar kaperiem, pipariem, sinepēm, sīki sasmalcinā-

tiem sīpoliem, ļauj visam drusku ievilkties. Tad pārlej ar

majonēzi un garnē ar gurķu vēdeklīšiem un brūno aspiku.

223. Marinētas siļķes.
10—12 pers. 14 siļķes, pēc vajadzības etiķis, sīpoli, 15 pi-
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pari, 15 vircas, 3 lauru lapas, 10 krustnagliņas, rupjais kanē-

lis, 1 tējkarotecukura.

Siļķes nomērcē, nomazgā, iztīra; var sagriezt gabaliņos,
ja vēlas, var atstāt arī veselas. Sakārto visas kādā iegarenā
traukā. Etiķi novāra, pieliek vircas, cukuru, pārlej aukstu

siļķēm. Sīpolus sagriež ripiņās, novāra atsevišķi un pārlej
siļķēm, noliek vēsā vietā. Pasniedz galdā pēc 2—3 dienām.

Lieto arī uz aukstas bufetes delikatešu veikalos, bet uz smal-

kāka galda neliek.

224. Ceptas siļķes.

■ 4—5 pers. 4—5 siļķes, milti, ola, rīvmaize, sviests.

Siļķes nomazgā, izjem iekšas, nomērcē, novelk ādu, pār-
dala uz pusēm, izjem asakas, iemērc miltos, sakultā olā un

rīvmaizē; cep karstā sviestā. Pasniedz ar krējuma mērci un

vārītiem kartupeļiem.

225. Siļķu plācenīši.
4—5 pers. 800 gr zupas gaļas, 2 siļķes, 3 olas, sīpols,

2 šķēles baltmaizes, 1 ēdamkarote skāba krējuma, 50 gr sviesta.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, sviestā satvaiko, pieliek

siļķes. Siļķes nomērcē, izņem asakas, tvaiko, kamēr siļķes iz-

jūk. Gaļu, nomērcētu, nospiestu baltmaizi samaļ, pieliek siļ-

ķēm krējumu, samaisa. Aukstai masai pieliek olas, izmaisa,
veido apaļas, mazas kotletes; karstā sviestā vai taukos cep

abas puses brūnas, sakārto uz bļodas, garnē ar zaļumiem; pa-
sniedz ar skāba krējuma mērci un vārītiem kartupeļiem.

226. Siļķu pastēte.

4—5 pers. 4 siļķes, 400 gr baltmaizes, 50 gr skāba krē-

juma, 3 olas, sīpols, pipari.
Siļķes nomērcē, notīra, sakapā, pieliek olu dzeltenumus,

piparus, sakapātu sīpolu, pienā izmērcētu, nospiestu baltmaizi,

saputotus olu baltumus, viegli izmaisa; masu liek ar sviestu

izsmērētā formā, pārkaisa ar rīvmaizi, uzliek mazas sviesta

piciņas, cep karstā krāsnī 20—30 min.

Pasniedz kā siltu uzkožamo, brokastīs, vakariņās, ar maizi

vai kartupeļiem. Var pasniegt klāt krējuma mērci un dažā-

dus salātus.

227. Siļķu pudiņš.
4—5 pers. 800 gr zupas gaļas, 2 siļķes, sīpols, 100 gr

baltmaizes, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, 1 ēdamkarote

sviesta, pipari.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, sviestā satvaiko, pieliek
nomērcētas, no asakām iztīrītas siļķes, satvaiko, samaltu gaļu,
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izmērcētu, nospiestu baltmaizi, skābu krējumu, sajauc, saliek

izsmērētā formā, pārkaisa ar rīvmaizi, cep 15—20 min.; pa-
sniedz ar krējuma mērci un vārītiem kartupeļiem.

Siltas pastētes.

228. Pastētes forma no sviesta mīklas.

4—5 pers. 200 gr. sviesta, sviesta mīkla (rec. nr. 755.),
500 gr kaltēti zirņi.

Gatavu sviesta mīklu izrullē, sagriež 6 daļās, samīca,
noliek 25—30 min. aukstā vietā. Mīklu izrullē M pirksta bie-

zumā, izgriež apaļu ripu —
formas dibenu; izgriež otru tik

pat lielu ripu — vākam. Nogriež 1 strēmeli 3 pirkstu pla-
tumā un tik garu, kā apaļo ripu apkārtmērs — formas ma-

lām. 1 bleķa formā ieliek 1 mīklas ripu —
formas dibenu, tā

malas nosmērē ar olbaltumu, liek stāvus tā, lai iznāktu siena

3 pirkstu augstumā, ieber zirņus (zirņiem ir jābūt līdz sienas

augšējai malai), uzliek virsū otru sviesta mīklas ripu, nosmērē

ar sakultu olu, cep karstā krāsnī 25—30 min., aukstu izsit no

formas, nogriež vāku, izber zirņus, pastētes formu piepilda
ar siltu pastēti.

229. Zivju pastēte.

4—5 pers. 1 kg mencas, līdakas, zandarta, sīgas vai laša,

1 glāze skāba krējuma, A glāzes buljona, 100 gr sviesta, 100 gr

siera, sāls, pipari, rīvmaize, 100 gr sviesta mīklas vai irdenās
mīklas (rec. nr. 755. vai 760.).

Zivis nozvīņo, izņem iekšas, izmazgā, sagriež 2 pirkstu
platos gabaliņos, sakārto formā; skābu krējumu, buljonu, kau-

sētu sviestu, sarīvētu sieru, piparus un sāli
—

visu samaisa,

pārlej zivīm; uzkaisa rīvmaizi, cep karstā krāsnī 50—60 min.,

pasniedz karstu ar vārītiem kartupeļiem.
Sviesta mīklu izrullē, izcep formas vāku.

230. Vēžu pastēte.

4—5 pers. 30 vēžu, 200 gr teļa pieņu, 20 gr baraviku vai

šampiņonu, A glāze salda krējuma, A citrona sula, 400 gr lī-

dakas gaļas, 2 šķēles baltmaizes, 3 olas, I—VA glāzes buljona,
150 gr sviesta, 1 ēdamkarote miltu, pipari, sāls,

Vēžus ber verdošā ūdenī, kam pieliktas dilles, sāls, ne-

daudz ķimeņu, vāra slēgtā traukā 15—20 min.; gaļu izloba,
no atliekām pagatavo vēžu sviestu (sk. rec. nr. 217.). No-

vāra teļa pienes nedaudz sāls ūdenī; baravikas nomazgā, pa-

rupji sakapā, tvaiko sviestā, pieliek krējumu. Baraviku vietā
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var ņemt šampiņonus, kurus nomazgā, sviestā satvaiko, pieliek
y> citrona sulu. No līdakas gaļas novāra zivju frikadeles (sk.

rec. nr. 130.). 2 ēdamkarotes vēžu sviesta izkausē, ieber mil-

tus, pielej VA glāzes buljona, 15 min. pavāra, pieliek četrstū-

rainos gabaliņos sagrieztas teļa pienes, vēžu gaļu, zivju frika-

deles vai šampiņonus, visu 3—5 min. pavāra; saliek pastētes
formā, cep krāsnī 15—20 min.; pasniedz karstu.

231. Vistu pastēte.

4—5 pers. 1 jaunāka vista, 100 gr teļa gaļas mīkstuma,
200 gr konservētu baraviku, 3 olas, 1 šķēle baltmaizes, 2 ēdam-

karotes skāba krējuma, sāls, no 200 gr sviesta izcepta pastētes
forma no sviesta mīklas (rec. nr. 228.), 1 tējkarote miltu.

Vistu notīra, izņem iekšas, izmazgā, izņem fileju, ieberž

ar mazliet sāls, karstā sviestā uz pannas apcep brūnu, uzlej
nedaudz ūdens, katliņā tvaiko mīkstu. Vistai noņem pārējo

gaļu no kauliem, kopā ar teļa gaļu samaļ, pieliek olas, izmēr-

cētu, nospiestu baltmaizi, sāli, masu labi sastrādā, vēl 2 reizes

samaļ, pieliek 50 gr kausēta sviesta, 1 ēdamkaroti skāba krē-

juma, labi saputo; ar tējkaroti atdala mazas frikadeles, maz

sālītā verdošā ūdenī vāra 3—4 min.; mīkstu fileju sagriež ga-

renās strēmelītēs; mērci savāra brūnu, kamēr atdalās tauki,
pieliek miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krē-

jumu, ieliek izvārītās frikadeles, sagrieztos fileja gabaliņus,
sīki sagrieztas baravikas, visu samaisa, uzkarsē, saliek pastē-

tes formā, uzliek no sviesta mīklas izceptu vāku; pasniedz
karstu.

232. Silta medījuma pastēte.

4—5 pers. 2 meža irbes, 200 gr sviesta, 2 ēdamkarotes

skāba krējuma, 200 gr teļa pieņu, 2 olas, 1 šķēle baltmaizes.

200 gr teļa gaļas mīkstuma; 50 gr konservētu baraviku vai

šampiņonu, H tējkarotes kaperu, citrona sula, pipari, sāls,

1 vistas filejs, 1 ēdamkarote miltu, no 50 gr sviesta izcepta
sviesta mīkla (rec. nr. 755.).

Irbes notīra, izņem iekšas, izmazgā, sašuj kājas, uz pannas
karstā sviestā apcep brūnas, liek katliņā, uz pannas uzlej ne-

daudz buljona, atvāra, pārlej irbēm, tvaiko mīkstas.

Teļa pienes notīra, uzliek ar aukstu ūdeni virt, piemet
nedaudz sāls, vāra 4—5 min. Vistas fileju samaļ, pieliek olas,

sāli, izmērcētu, nospiestu baltmaizi, 1 ēdamkaroti kausēta

sviesta, vēlreiz samaļ, ar karoti labi saputo, izveido frikadeles,

mazā sāls ūdenī vāra 4—5 min. Teļa gaļu sagriež pirksta bie-

zumā (pret šķiedrām), izdauza, uzkaisa nedaudz sāls, piparu,
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karstā sviestā uz pannas apcep brūnus, uzlej krējumu; tanī

pašā mērcē pavāra sīkos gabaliņos sagrieztās teļa pienes.
Meža irbēm atņem gaļu no kauliem. Sakārto visu formā;

formas dibenā liek teļa stekus, tālāk liek pārmaiņus frikadeles,
teļa pienes, irbju gaļu, smalki sagrieztas baravikas vai šam-

piņonus, 1 tējkaroti kaperu. Irbju mērci savāra brūnu, kamēr

atdalās tauki, ieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pie-
lej skābu krējumu, pārlej sakārtotai formai. No sviesta mīklas

izcep vāku un ar formiņu izspiestus izgreznojumus; pastētes
formā saliek silto pastēti.

233. Zaķa pastēte.

4—5 pers. 1 kg zaķa gaļas, 200 gr teļa smadzeņu, 100 gr

teļa pieņu, 100 gr vērša mēles, 3—4 konservētas baravikas,
100 gr skāba krējuma, 3 olu dzeltenumi.

Zaķa gaļu nomazgā, sagriež gabaliņos, mēli un baravikas

sagriež šķēlītēs, smadzenes novāra sāls ūdenī, kam pieliktas
garšvielas, nokāš, aukstas sagriež. Olu dzeltenumus saputo
ar sāli, pieliek krējumu, izmaisa, sakārto ar sviestu izsmērētā

formā, pārkaisa ar rīvmaizi, uzliek sviesta piciņas, cep mērenā

siltumā 25—30 min. Pasniedz brokastīs, vakariņās vai pus-

dienā.

Piezīme: Var pasniegt kā siltu uzkožamo.

234. Mēļu pastēte.

4—5 pers. 3 teļu mēles, 2 sardeles, 400 gr jēlas teļa ga-

ļas mīkstuma, 2 šķēles baltmaizes, 2 olas, 200 gr baraviku vai

šampiņonu, 1 tējkarote kaperu vai nedaudz citrona sulas,
100 gr sviesta, 1 ēdamkarote miltu, 1 olas dzeltenums, sāls,
VA glāzes buljona, no 200 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla

(rec. nr. 755.) pastētes formas pagatavošanai.

Vispirms pagatavo pastētes formu (rec. nr. 228.).

Teļa mēles mazliet sālītā ūdenī novāra mīkstas, siltām no-

velk ādu. Teļa gaļu samaļ mašīnā, pieliek izmērcētu, nospiestu
baltmaizi, olas, kausētu sviestu, sāli, vēl 2 reizes samaļ ma-

šīnā, izveido mazas frikadeles, vāra mazliet sālītā ūdenī 4—5

min. Sviestu izkausē, sabrūnina, ieber miltus, pielej VA glā-

zes buljona, kur mēles vārījušās, uzvāra, izkāš, pieliek kaperus
vai piespiež citrona sulu, sakultu olas dzeltenumu; teļu mēles

sagriež šķērsām plānās šķēlītēs, ieliek mērcē, tāpat ieliek fri-

kadeles, smalki sagrieztas baravikas vai šampiņonus, iztīrītas,
smalki sakapātas zardeles, samaisa, saliek no sviesta mīklas

izceptā formā, pasniedz karstu.
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235. Itāliešu pastēte

4—5 pers. 200 gr sviesta, 250 gr miltu, 2 tējkarotes
ruma, 1 vīna glāze ūdens.

Pildījumam: 100 gr makaronu, X glāzes tomātu vai sēņu

biezeņa, 100 gr siera, sāls.

Sviestu, miltus, rumu un ūdeni samaisa mīklā, 30 min.

noliek vēsumā. Ar miltu palīdzību izrullē plānu mīklu, ar ko

izklāj pudiņu formu tā, ka augšā paliek brīva plata mala, ar

ko nosegt iepildītos makaronus.

Pildījumam makaronus novāra sāls ūdenī mīkstus, nokāš,
noskalo ar aukstu ūdeni, uzliek uz sieta labi notecēties; sajauc
ar sēņu vai tomātu biezeni, sarīvētu sieru, — pilda sagatavotā

formā, pārklāj ar mīklas brīvo malu; cep krāsnī mērenā sil-

tumā I—VA stundas.

Sviests.

Sviests ir pārtikas līdzeklis, kas sastāv galvenokārt no

piena taukiem, bet ar dažu citu ļoti nozīmīgu vielu piejaukumu,

Izveidots sviests.

no kurām atkarājas sviesta labums un izturība: olbaltums,

piena cukurs un citas sīkbūtņu attīstībai izdevīgas vielas ma-

zina sviesta izturību, tā tad kaitē sviesta labumam. Tāpēc arī

sviests, kurā ir daudz piena atlieku, nav labi pagatavots un

ātri bojājas. Labu sviestu var dabūt tikai ievērojot vislielāko
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Sviesta veidošana.

tīrību sākot no piena iegūšanas momenta, jo tad sviestā būs

mazāk sīkbūtņu. Ja sviestā nav olbaltumvielu, piena cukura

v. tml, kā arī nav daudz ūdens, tad mikroskopiskās sēnītes tur

nevar plaši attīstīties, jo piena tauki vien nav tām izdevīga
vide.

Sviests ir jūtīgs pret gaisa, t. i. gaisa skābekļa un saules

gaismas ietekmi, sevišķi augstākas temperatūras apstākļos, jo
tad cieš sviesta labā garša. Tāpēc sviests un vispār taukvie-

las jāglabā vēsā, pret gaisa un gaismas ietekmēm aizsargātā
vietā.

Par sviesta dabisko krāsu jāsaka, ka tā mainās atkarībā

no kustoņu barības attiecīgos gada laikos, tāpēc pēc sviesta

krāsas nevar spriest par tā īstumu vai labumu. Kaut cik

spriest par sviesta labumu var gan pēc tā rūpīgas garšas un

ožas pārbaudes. Bet īstu skaidrību par sviesta labumu un

īstumu var iegūt tikai ar ķīmisku analizi, jo sevišķi ievērojot

nogaršotāju dažādo gaumi un spējas izšķirt garšas nianses.

Ir svarīgi zināt, kādu iespaidu uz sviestu dara vārāmās

sāls piejaukums, šī sāls kavē bīstamo pelējuma sēnīšu at-

tīstību un tā pasargā sviestu no bojāšanās. Bet pret puvuma

cēlājiem spēcīgi iedarbojas ne tikai vārāmā sāls, bet arī pien-
skābes baktērijas, kas atrodas sviestā. Tāpēc ir nepieciešams
apvienot ir sāls, ir pienskābes baktēriju pozitīvo darbību pret

kaitīgām sīkbūtnēm. To var sasniegt, ja nepiejauc par daudz

sāls, bet tikai 2—3%, jo lielāks sāls daudzums savkārt kaitē

pienskābes baktērijām un līdz ar to mazina sviesta izturību

un labumu. Ja sāls ir vairāk nekā 2—3%, tad iet bojā pien-
skābes un aromas baktērijas, bet uz šo baktēriju rēķina vai-

rojas citas
— kaitīgas sīkbūtnes, kas sabojā sviesta garšu un
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aromu. Bez tam jāraugās, lai vārāmā sāls būtu tīra, bez citu

ķīmisku vielu piejaukuma.

Izveidots sviests.

Krāsotus sviestus var izlietot kā piedevu, pagatavojot da-

žādas siltas un aukstas mērces, kas mērcēm piedod pikantu
garšu; šo sviestu var lietot arī uz sviestmaizēm vai kā gar-

nitūra.

236. Laša sviests.

4—5 pers. 100 gr žāvēta laša, 50 gr galda sviesta.

Lasi smalki sakapā, pieliek sviestu, labi samaisa, izrīvē

caur sietu, noliek aukstā vietā. Laša sviestu pasniedz apliktu

ar brūno aspiku (rec. nr. 68.) vai uzsmērē uz maizes šķēlēm,
pasniedzot kā uzkožamo vai pie skaidrām zupām.

237. Sinepjusviests.

4—5 pers. 4 olu dzeltenumi, 50 gr sviesta, 3 ēdamkarotes

olīvu eļļas, 1 tējkarote sinepju, 1 naža gals balto piparu, ne-

daudz sāls.

Cieti novārītus olu dzeltenumus izrīvē caur sietu; pieliek

saputotu sviestu, sāli, sinepes, galda eļļu, nedaudz balto pi-

paru, labi saputo; sakārto sviestu trauciņā; garnē ar zaļumiem;
pasniedz pie aukstām gaļām vai uz sviestmaizēm.

Dzīvus un kautus mājputnus iepērkot.

Dzīvi un kauti mājputni nedrīkst būt slimi. Dzīviem

putniem vajaga būt: gaišām, spožām acīm, gludai spalvai,
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sarkanai sekstei, jauniem putniem nagi plānāki, gaišāki kā ve-

cākiem.

Kautiem putniem āda nedrīkst būt zilgana; jauniem
putniem āda vārīga un balta, knābis un kāju āda gaišāka kā

vecākiem. Jaunam putnam krūšu kauliņš mīksts, viegli sa-

laužams, turpretim vecākiem putniem tas cietāks.

lepērkoties kautus putnus, jāapskata to griezuma brūces:

ja tās ir bāli sārtas un gar malām svina pelēkumā, tad kustoņi
parasti ir vispirms nobeigušies un tad kauti. Gaļai jābūt sa-

mērā stingrai. Jaunām vistām var viegli pārlauzt kājas, jau-
nām zosīm un pīlēm knābi.

Māju putni.

Māju putnu gaļa viegli sagremojama un tādēļ ieteicama

sevišķi slimniekiem. Jo jaunāks putns, jo mīkstākas tā ga-

ļas šķiedras, tās nesatur tikdaudz tauku un vieglāki sagremo-

jamas. Barotas zoss galā 15—16% olbaltuma vielu un 40—50%

tauku vielu, tāpēc tā grūtāki sagremojama, nekā vistas gaļa.
Barotas pīles gaļa vērtības ziņā līdzinās barotas zoss ga-

ļai, tikai tās šķiedras mazliet mīkstākas un garša citāda. Visi

mājputni jānokauj dienu pirms lietošanas, citādi gaļa sīksta.

Vecākas vistas ieteicams vārīt zupā un pagatavot frikaseju,
turpretim jaunākas vistas labāki der tvaikošanai. Zosis cep-
šanai visnoderīgākās no vasaras beigām līdz decembrim, tur-

pretim vistas visderīgākās no maija līdz oktobrim.

Nokautiem mājas putniem noplūc spalvas, nosvilina uz

uguns mazās spalviņas, izņem iekšas, izmazgā; vistām un tī-

tariem sašuj kājas, gurniņus atspiežot uz krūts pusi, izdur

cauri adatu 2 reizes, muguras pusē cieši sasien. Pīlēm un zo-

sīm kājas nešuj, iegriež ādā pie kājām caurumiņus, ieliek

kājas.
238. Tvaikota vista.

4—5 pers. 1 liela vai 2 mazākas jaunas vistas, 100 gr

sviesta, 50 gr skāba krējuma.

Vistas notīra, nomazgā, sašuj kājas, ierīvē ar sāli, ap-

cep karstā sviestā brūnas, tvaiko katliņā, pielejot nedaudz

ūdens, mīkstas. Mērci maisot savāra brūnu, pieber miltus,

pielej buljonu, izmaisa, uzvāra, izkāš.

Vistas sadala, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz

mērces; pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem salā-

tiem. Mērci pasniedz mērces traukā.
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239. Vistas fileja.

4—5 pers. 2 vistas, 2 olas, 50 gr rīvmaizes, 200 gr sviesta.

Vistu notīra, nomazgā, noņem no krūts ādu, fileju tā,
lai spārna kauliņš paliktu pie fileja. Spārna kauliņš jāatkasa,

lai tikai vienā vietā turētos pie fileja. Filejam izlasa dzīslas,
mazliet iegriež plēvē, nedaudz izdauza, ieliek vidū iegarenu
sviesta gabaliņu, satin, cep karstā sviestā visas puses brū-
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nas, sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu sviestu; pasniedz
ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

240. Vistas plācenīši.
4—5 pers. 2 mazākas vai viena lielāka vista, 2 olas, 50 gr

baltmaizes, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, 100 gr sviesta —

cepšanai.
Vistai noņem ādu, noņem gaļu no kauliem, 1 reizi samaļ,

pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, sāli, olas, samaļ otru

reizi, pieliek kausētu sviestu, skābu krējumu, samīca. Veido

ar rīvmaizes palīdzību, no 200 gr 2 iegarenas kotletes, cep

karstā sviestā. Sviestā ieber miltus, izmaisa, pielej buljonu,
uzvāra, izkāš, pieliek skābu krējumu. Kotletes sakārto uz

garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto vārītus

kartupeļus, saknītes. Salātus var pasniegt dažādus; var pa-

sniegt ar kartupeļu biezeni un spinātiem.
Slimniekiem un bērniem ieteicams pasniegt ar burkānu

biezeni. Mērci pasniedz atsevišķi.
Piezīme: Vistas kaulus izlieto zupā.

241. Vistas frikaseja.
4—5 pers. 2 mazākas vistas, 1 litrs ūdens, 1 ēdamkarote

sviesta, 1 ēdamkarote miltu, pētersīlis, burkāns, sāls.

Vistu notīra, sacērt 4 daļās, uzliek ar aukstu ūdeni virt,
verdošu nopūto, pieliek sāli, pētersīli, burkānu, vāra uz lēnas

uguns mīkstu. Izkausē sviestu, ieber miltus, izmaisa, pielej
vistu buljonu, uzvāra, izkāš. Ja vēlas, sakuļ 1 olas dzelte-

numu, piespiež citrona sulu, pielej mērci. (Kad pielikts olu

dzeltenums, mērci vairs nedrīkst vārīt.) Vistu sadala 6 vai

8 daļās, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces,

pārējo salej mērces traukā; garnē ar citronu šķēlītēm; pa-
sniedz ar tvaikotiem rīsiem; kā piedevas pasniedz: zirnīšus,

saknītes, pupiņas; var pasniegt arī ar tvaikotām baravikām,

šampiņoniem jeb krevelēm.

242. Pildīta vista I.

4—5 pers. 1 vista, 2 olas, 1 ēdamkarote sviesta, 1 ēdam-

karote skāba krējuma, 2 šķēles baltmaizes, sāls, muskatrieksts,
1 tējkarote miltu.

Vistu nokauj, iemērc karstā ūdenī, lai labāki noplūkt spal-
vas. Noplūktu nosvilina, izņem iekšas, izmazgā, nogriež kaklu,

spārnus, kājas, novelk ādu, noņem gaļu no kauliem, lai ske-

lets paliek vesels. Gaļu izmaļ caur mašīnu, pieliek izmērcētu,

nospiestu baltmaizi, olas, kausētu sviestu, krējumu, pierīvē

muskatriekstu, sāli, 2 reizes izmaļ. Masu apliek skeletam,
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uzmauc ādu; sakarsē uz cepešpannas sviestu, uzliek vistu, uz-

lej nedaudz ūdens, cep 30—40 minūtes. Mērci atvāra, kamēr

atdalās tauki, pieliek miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pie-
liek skābu krējumu.

Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un salātiem (brūkleņu,
ķirbju, lapu salātiem).

243. Pildīta vista II.

4—5 pers. 1 vista, 100 gr teļa gaļas, 3 olu dzeltenumi,

1 ēdamkarote sviesta, 1 šķēlīte baltmaizes, 2 ēdamkarotes

skāba krējuma.
Vistu notīra, nogriež spārnus, kājas, kaklu, ar platu ko-

ciņu atbīda gaļu no gumiņiem un krūts. Teļa gaļu samaļ;

pieliek olas, izmērcētu, nospiestu baltmaizi, sāli, vēl 2 reizes

izmaļ, pieliek kausētu sviestu, krējumu, labi sastrādā. Masu

liek audekla kulītē ar cauruli galā, piepilda atplēstās vietas,

sašuj, apcep sviestā, tvaiko, pielejot nedaudz ūdens, mīkstu,

sadala.

Mērci savāra, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, pielej
buljonu, izkāš, pieliek skābu krējumu. Pasniedz ar ceptiem
kartupeļiem un salātiem (brūkleņu, ķirbju, svaigu gurķu un

lapu salātiem).
Piezīme:

Pildījums putniem.

4—5 baltmaizes rīvmaizes, 2—3 karotes krējuma, sāls,
3—4 karotes sviesta, I—2 olas, pētersīļu lapiņas.

Rīvmaizi izsijā, pieliek olas, smalki sakapātas pētersīļu
lapiņas, kausētu sviestu, krējumu, sāli, visu samaisa; pilda
vistu, teļa krūti.

244. Cepts vistas gaļas pudiņš.
4—5 pers. 1 vista, 2 olas, nedaudz baltmaizes, nedaudz

sviest a,2 ēdamkarotes skāba krējuma (ja vista trekna, sviesta

nevajaga).

Vistu notīra, nosvilina, izņem iekšas, noņem ādu, gaļu
noņem no kauliem, samaļ, pieliek: izmērcētu, nospiestu balt-

maizi, sāli, kausētu sviestu (ja vista trekna, pieliek viņas tau-

kus), olu dzeltenumus, izmaļ vēl 2 reizes, pieliek saputotus
olu baltumus, izmaisa, pieliek skābu krējumu, nogaršo pēc
sāls, saliek izsmērētā formā, pārkaisa ar rīvmaizi, cep krāsnī

25—30 min. Pasniedz ar krējuma vai kaperu mērci. Kaulus

un ādiņu vāra zupā.
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245. Cepts cālis krējumā.
4—5 pers. 4—5 cāļi, 300 gr skāba krējuma, 100 gr

sviesta, sāls.

Cāļiem nogriež kājas, galvu, iztīra, nosvilina, izlauž krūšu

kauliņu, nomazgā, sašuj, piepilda ar biezu krējumu, ierīvē ar

sāli, cep karstā krāsnī, ar sviestu aplaistot, mīkstus. Mērcei

pieliek krējumu, sāli, uzvāra, salej mērces traukā. Cāļiem
noņem diegus, pārgriež uz pusēm, saliek kopā, sakārto uz ga-

renas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto ceptus kar-

tupeļus un puķu kāpostus.

246. Cepts tītars.

4—5 pers. 1 mazs tītars, 100 gr sviesta, 1 ēdamkarote

miltu, sāls.

Tītaram nogriež kaklu, spārnus, kājas, izņem rīkli, iekšas,
nomazgā, sašuj kājas, ierīvē ar sāli. Sakarsē cepešpannu ar

sviestu, uzliek tītaru, uzlej ūdeni, cep aplaistot mīkstu. Mērci

maisot savāra brūnu, pieber miltus, izmaisa, pielej buljonu
vai ūdeni, uzvāra, izkāš, salej mērces traukā. Tītaru pārcērt
uz pusēm, izcērt mugurkaulu, sadala mazākos gabalos, sakārto

uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto ceptus
kartupeļus. Kā salātus pasniedz kompotu.

247. Cepta zoss.

4—5 pers. 1 mazāka zoss, 2 tējkarotes miltu.

Zosij nogriež kaklu, spārnus, kājas, izņem iekšas, rīkli,

izmazgā, sānos iegriež, ieliek kājas. Zosi liek uz pannas, uz-

lej ūdeni, cep aplaistot mīkstu. Mērci savāra brūnu, pieber
miltus, pielej buljonu vai ūdeni, uzvāra, izkāš. Zosi pārcērt
uz pusēm, izņem mugurkaulu, sadala mazākos gabalos, sa-

kārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sa-

kārto ceptus kartupeļus. Salātus var pasniegt dažādus.
Zosi var pasniegt arī ar ceptiem āboliem.

Ābolus nomazgā, izdur serdes, atsevišķi cep mīkstus.

Cepti āboli pie putniem.

Ābolus nomazgā, noslauka, izdur serdes, uz plātes uzklāj
papīru, saliek ābolus, cep lēnā siltumā mīkstus; pasniedz pie

ceptiem putniem.
248. Vārīta zoss.

4—5 pers. 1 zoss, pētersīlis, 2 burkāni, sāls, 3 litri ūdens.

Saknes notīra, sagriež glītos gabaliņos. Zosi notīra, izņem
iekšas, izmazgā, uzliek ar ūdeni virt, pieliek sāli, nopūto, pie-
liek notīrītas saknes, vāra 2lA —3 stundas; zosi sadala; pa-



112

sniedz karstu ar mārrutku mērci (rec. nr 542.); mārrutkus

sajauc ar 2 glāzēm zoss zupas.

249. Vārīta pīle.

4—5 pers. 1 pīle, 50 gr sviesta, 1 tējkarote miltu, 2 ēdam-

karotes skāba krējuma, 2 konservētas baravikas, 1 olas dzel-

tenums, pētersīlis, burkāns, sāls, 2 litri ūdens.

Pīli notīra, izņem iekšas, izmazgā, sacērt 4 daļās, uzliek

ar ūdeni virt, verdošu nopūto, pieliek sāli, saknes, uzliek vāku,

uz lēnas uguns tvaiko mīkstu, pieliek sagrieztas baravikas;

izņem gaļu; kausētā-sviestā ieber miltus, pielej izkāstu zupu,
kur pīle vārījusies, pieliek skābu krējumu, sakultu olas dzel-

tenumu, uzkarsē; pīli sakārto ragū bļodā, pārlej mērci; pa-

sniedz ar vārītiem kartupeļiem.

250. Cepta pīle.

i—spers. 2 pīles, 50 gr sviesta, 1 tējkarote miltu, sāls,

buljons.
Pīles notīra, izņem iekšas, izmazgā, sānos iegriež cauru-

miņus, ieliek kājas, ierīvē ar sāli. Uz karstas pannas uzliek

sviestu, pīli — ar krūts pusi uz pannas, uzlej nedaudz ūdens,

cep aplaistot mīkstu. Mērci savāra, kamēr atdalās tauki, pie-
ber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš. Pīles, sadala, sakārto

uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces; pārējo salej mēr-

ces traukā; garnē ar zaļumiem; pasniedz ar ceptiem kartu-

peļiem un skābiem kāpostiem vai ceptiem āboliem.

Piezīme: Ja pīles treknas, tās liek cepties bez sviesta.

Meža putni un zvēri.

Meža putnu gaļa iecienīta īpatnējās garšas dēļ.
Tā ir veselīga, ieteicama pat slimniekiem, jo viegli sa-

gremojama. Meža putnus pēc nošaušanas patur 2—3 dienas

ar visām spalvām; vienīgimeža pīles izlieto tūliņ pēc šaušanas.

Meža putnus ar visām spalvām ieliek karstā ūdenī, ne-

ilgi patur, noplūc spalvas, nosvilina, iztīra, izmazgā, sašuj kā-

jas apcep karstā sviestā un tvaiko.

No meža zvēriem visgaršīgākā gaļa zaķim, tad stirnai;

ne tik laba briedim un meža cūkai.

Meža zvēru gaļa gan satur olbaltuma vielas, bet maz

tauku, tādēļ cepot vai tvaikojot tā jāspeķo; tā jācep un jā-
tvaiko sviestā.

Neviena meža zvēra gaļa nav lietojama pirmajā dienā pec

nomedīšanas, jo tad tā sīksta un bezgaršīga; medījums kā-



113

das dienas jāpatur ar visu ādu, lai nepakļautu gaisa ietekmei;
nekādā ziņā nedrīkst turēt tik ilgi, līdz gaļa kļūst veca. Pēc

nomedīšanas tūliņ jāizņem iekšas; nevajaga mazgāt ar ūdeni,
tad gaļa ilgāki uzturas svaiga. Ziemā sasalusi gaļa uzglabā-

jas ilgi, jāsarga tikai, lai tā sasalusi neizkustu un par jaunu

nesasaltu, jo tad tā uzreiz kļūst veca. Meža zvēru gaļu ietei-

cams iemērkt dažas stundas svaigā pienā, tad tās šķiedras

kļūst irdenākas un vieglāki sagremojamas.

Meža putnus un zvērus iepērkot.

Mednis. Aizvien labāks cepetis no jaunāka putna; ja
mednim nagi lokani un locītavas viegli ielaužamas, tad tas

ir jauns.

Meža pīles nedrīkst pieņemt nekādu pikantu garšu. Vi-

sus meža putnus pēc šaušanas dažas dienas uzglabāt, tad gaļa
kļūst garšīgāka. Putni glabājami vēsā vietā, ne pārāk ilgi,
lai nekļūtu veci.

Meža irbes. Irbju krūtīm jābūt baltām, nesašautām.

Lauku irbes. Jaunām irbēm āda uz kājām iedzelteni

brūngana.
Fazāni ir jauni, ja tiem īsi, apaļi pieši; ja tiem lieli un

asi, tad putni ir vecāki.

Slokas smalki un dārgi meža putni, to gaļa rudenī vis-

treknākā.

Teteri. Mātītes gardākas par tēviņiem. Tēviņam aste

gara un žuburaina, mātītei strupa un gluda; teteri ar baltu

un brūni raibu spalvu nav vēl gadu veci; ja tiem pie kakla

spoži melna spalva un kājas līdz nagiem apaugušas spalvām,
tad tie ir veci.

Zaķu vecumu var noteikt pēc tā, ka viņiem var ieplēst
ausis: ar veciem zaķiem to izdarīt daudz grūtāk nekā ar jau-
niem. Arī priekškāju nagi veciem zaķiem vairāk saraukušies.

Medījumus ieteicams ilgāk uzglabāt, iekams tos pagatavo,

jo to gaļa lēnāk sairst nekā citiem.

Meža putni.

251. Fazāni veselā veidā.

4—5 pers. 2 fazāni, 100 gr sviesta, I—2 glāzes ūdens,

1 šķēlīte burkāna, 1 pētersīlis, sāls, 1 ēdamkarote miltu, bul-

jons.
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Fazānam nogriež spārnus, noņem asti un kaklu (jāstrādā
uzmanīgi, lai spalvas paliktu veselas un nenosmērētos).

Astē, galvā un spārnos iesprauž noasinātus kociņus.
Fazānam noplūc mazās spalvas, nosvilina, izņem iekšas,

izmazgā, sašuj kājas, ierīvē ar sāli, apcep karstā sviestā no

visām pusēm brūnu, liek katliņā, atvāra pannu, pārlej pāri,
pieliek vēl pēc vajadzības buljonu, pieliek pētersīli, apceptu
burkānu, tvaiko mīkstu.

Mērci savāra, kamēr kļūst brūna un atdalās tauki, pie-
liek miltus, pielej buljonu, 10 minūtes pavāra, izkāš. Fazā-

nam izgriež fileju, sadala un liek uz kaula atpakaļ. Pasniedz

ar ceptiem kartupeļiem un salātiem (ķirbju, svaigu gurķu,
lapu salātiem). Mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

Piezīme: Putna cepeti var garnēt ar visām spalvām;

ja nevēlas, garnē bez spalvām ar lizdiņām, salātiem

vai romu pastētēm.

252. Tvaikota sloka.

4—5 pers. 4—5 slokas, 1 ēdamkarote miltu, 2 ēdamka-

rotes sviesta, nedaudz ūdens vai buljona, 100 gr skāba krē-

juma, garnēšanai — 4—5 šķēlītes apceptas baltmaizes, kru-
tons (sk. recepti nr. 1008.), zaļumi.

Slokas notīra, nogriež kaklu, kājas līdz locītavām, izņem
iekšas, putnu sašuj, karstā sviestā apcep no visām pusēm
brūnu, pielej nedaudz ūdens, tvaiko apsegtā katlā mīkstas.

Baltmaizi nocep karstos taukos brūnu. Mērci atvāra, pieber
miltus, pielej buljonu vai ūdeni, izmaisa, izkāš, pieliek krē-

jumu, ielej mērces traukā. Slokas uzliek uz krutona, sakārto

uz garenas bļodas, vienā galā — pagatavotās sloku maizītes, —

otrā galā — ceptus kartupeļus; slokām pieliek galvas, garnē
ar zaļumiem.

Piezīme:

Sloku maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, sāls,
2 sloku desiņas un aknas, 50 gr sakaltuša siera.

Maizi sagriež trīsstūrainos gabaliņos, sviestā apcep. Putnu

desiņas ar aknām ieliek katliņā, sviestā satvaiko, pieliek sāli,

izrīvē caur sietu, pierīvē sieru, samaisa, smērē ar kaudzīti

uz maizītēm, pasniedz pie slokas.

253. Meža pīles.

4—5 pers. 2 meža pīles, sviests cepšanai, 1 karote miltu,
50 gr skāba krējuma, sāls.
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Pīles notīra, izņem iekšas, apsvilina, nomazgā, nedaudz

ierīvē ar sāli. Karstā sviestā apcep brūnas, pielej nedaudz

ūdens, tvaiko apsegtā katlā mīkstas. Mērci savāra brūnu, ie-

ber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krē-

jumu, salej mērces traukā. Pīles sadala, sakārto uz garenas

bļodas, pārlej mērci. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un

brūkleņu salātiem.

254. Meža zoss.

4—5 pers. 1 jauna meža zoss, 2 ēdamkarotes sviesta,
50 gr skāba krējuma, 1 karote miltu.

Zosi notīra, izņem iekšas, nosvilina, nomazgā, karstā

sviestā apcep, tvaiko katliņā, pārlejot nedaudz ūdens. Mērci

maisot savāra, pieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš,

pieliek krējumu.
Putnu sadala, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz

mērces. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem sa-

lātiem.

255. Meža irbes.

4—5 pers. 4—5 meža irbes, 2 ēdamkarotes sviesta, 200 gr

skāba krējuma, 1 karote miltu, sāls.

Irbītēm nogriež spārnus un galvu ar visu kaklu. Karstā

ūdenī noplaucē, notīra spalvas, izņem iekšas, nosvilina, sašuj

kājas, apcep karstā sviestā, katliņā tvaiko mīkstas.

Mērci savāra, ieber miltus, izmaisa, pielej buljonu, izkāš,

pieliek skābu krējumu. Irbes pārgriež gareniski uz pusēm,
sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces. Pasniedz

ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

256. Rubenis (teteris).
4—5 pers. 2 rubeņi, 2 ēdamkarotes sviesta, 200 gr skāba

krējuma, sāls, nedaudz ūdens.

Rubenim nogriež spārnus, galvu, noplūc spalvas, izņem

iekšas, nosvilina mazās spalviņas, nomazgā, sašuj kājas, ap-

cep karstā sviestā, tvaiko katliņā, uzlejot nedaudz ūdens.

Mērci savāra, ieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pie-
liek skābu krējumu, salej mērces traukā.

Putnus sadala, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz

mērces. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

257. Mednis

4—5 pers. 1 mednis, cepšanai sviests, ūdens vai buljons

tvaikošanai, cepti kartupeļi, 1 karote miltu.

Noplūc spalvas, nosvilina, izņem iekšas, sašuj, sviestā ap-

cep, liek katliņā, tvaiko, pārlejot buljonu, mīkstu. Mērci sa-
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vāra, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, izmaisa, pielej bul-

jonu, uzvāra, izkāš, salej mērces traukā. Putnu sadala, sa-

kārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto

ceptus kartupeļus. Pasniedz ar dažādiem salātiem.

Meža zvēri.

258. Stirnas cepetis.

4—5 pers. 1 mazāks stirnas gurns, 200 gr skāba krējuma,
50 gr sviesta, 1 ēdamkarote miltu, kadiķu ogas, 50 gr speķa.

Cepeti nomazgā, ja stipri asiņains, tad 1 nakti mērcē saldā

pienā; no visām pusēm iespeķo, liek cepeti karstā sviestā, cep

aplaistot un pārliekot skābu krējumu. Sagriež glītās šķēlēs,
sakārto uz garenas bļodas, pārlej ar mērci. Pasniedz ar cep-
tiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

259. Stirnas mugura.

4—5 pers. 1 kg stirnas muguras, 200 gr žāvēta speķa,
100 gr sviesta, 200 gr. skāba krējuma, 1 tējkarote miltu, sāls.

Mugurai novelk plēvi, nomazgā, ierīvē ar sāli, iespeķo,
karstā sviestā apcep visas puses brūnas, liek uz cepešpannas,
cep karstā krāsnī, bieži aplaistot, I^—2 stundas. Pusmīkstai

muguriņai uzliek skābu krējumu, cep mīkstu. Mērci salej

katliņā, pieber miltus, uzvāra, izkāš, salej mērces traukā.

Gaļu sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej
nedaudz mērces, līdzās sakārto ceptus kartupeļus. Pasniedz

ar kompotu.
260. Stirnas vai brieža ragū.

4—5 pers. 1 kg 400 gr stirnas vai brieža pleca vai krūts

gabala, 1 pētersīlis, 1 burkāns, 1 sīpols, 200 gr sviesta, % litra

vērša gaļas buljona, 1 ēdamkarote miltu, 4—5 Šarlotes sīpoliņi
un pipargurķīši.

Gaļu nomazgā, novelk plēves, sacērt mazos gabaliņos, uz

pannas karstā sviestā apcep visas puses brūnas, ieliek katliņā,
pārlej buljonu, tvaiko mīkstu, pieliekot sīpoliņus, pipargur-
ķīšus, piparus, vircas, sāli. Mērci maisot vāra, kamēr atdalās

tauki, pieber miltus, izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš,

salej mērces traukā. Gaļu sakārto ragū bļodā, pārlej nedaudz

mērces, pasniedz ar ceptiem vai strogonova kartupeļiem (rec.
nr. 378. vai 380.).

261. Brieža cepetis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr brieža gaļas mīkstuma, 15—20 pa-

egļa ogu, vircas, pipari, nedaudz etiķa, ūdens, lauru lapa, 1 tēj-

karote miltu, 100 gr skāba krējuma.
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Zaķim novelk plēvi un iespeķo.

Gaļu apdauza, satin, apsien, ierīvē ar sāli un pipariem; uz-

vāra etiķūdeni ar garšas vielām ; gaļu sakārto mālu podā, pār-

lej šķidrumu, noliek vēsumā 2—3 dienas, liek uz pannas sviestā,
pārlej nedaudz ūdens, aplaistot cep krāsnī mīkstu, uzlej ce-

petim skābu krējumu. Mērci savāra, pieliek miltus, pielej bul-

jonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krējumu. Gaļai noņem die-

gus, sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej
nedaudz mērces, pārējo mērci salej mērces traukā; garnē ar
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zaļumiem; pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem sa-

lātiem.

262. Zaķa cepetis.
4—5 pers. 1 pamazs zaķis, 50 gr sviesta, 50 gr. speķa,

100 gr skāba krējuma.

Zaķi nodīrā, izņem iekšas, nomazgā, nogriež gurnus, ple-
cus, no muguriņas noņem plēvi, iespeķo; liek uz pannas

sviestu, cep krāsnī, aplaistot, mīkstu, pieliek krējumu. Mu-

guriņu sagriež 2—3 pirkstu platumā, lāpstiņas atstāj veselas.

Lielākam zaķim gurniņu dala 3 daļās. Sakārto uz bļodas,
pārlej nedaudz mērces, pārējo salej mērces traukā. Pasniedz

ar vārītiem kartupeļiem, dažādiem salātiem un brūkleņu ievā-

rījumu.
263. Meža cūkas cepetis.

4—5 pers. Viens mazs gurns, 5—6 ēdamkarotes piena,
nedaudz kadiķogu, sāls, speķis, sviests.

Gaļu nomazgā, iemērc saldā pienā, patur I—2 dienas,

iespeķo, cep krāsnī, bieži aplaistot, pieber kadiķu ogas. Ga-

tavam izņem kaulu, sagriež glītās šķēlītēs, sakārto uz iega-

renas bļodas, gar abām pusēm sakārto vārītus kartupeļus,
pārlej krējuma mērci; garnē ar zaļumiem un lizdiņām.

264. Meža cūkas šķiņķis, žāvēts.

4—5 pers. 1 mazākas meža cūkas gurns, 5—6 kadiķogas,
2 tējkarotes sāls, 1 naža gals salpetra, 1 tējkarote cukura.

Meža cūkas gurnu nomazgā, izņem kaulu; sāli, cukuru un

salpetri samaisa, gaļu apsāla, pieliek kadiķu ogas, patur I—2

dienas, sarullē, sašņorē, pakar dūmos, žāvē lēnā siltumā 3—4

dienas.

Gaļa.

Gaļas sālīšanas un žāvēšanas veidi.

Parastais gaļas konservēšanas veids ir sālīšana, bet ar

dažām piedevām, kas gaļu padara garšīgāku.
Sālījumu sagatavo vai nu ar vārītu vai nevārītu ūdeni;

ja ir auksts avota ūdens, tad parasti ņem nevārītu ūdeni.

Uz 1 litru ūdens ņem 150 gr sāls, aukstā laikā pat vēl

mazāk.

I. sālīšanas veids.

Pirms sālīšanas gaļa pilnīgi jāatdzesē. Uz 400 gr sāls ņem
1 naža galu salpetra, 1 tējkaroti cukura, visu samaisa, ieberž
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gaļu, saliek traukā cieši gabalu pie gabala, pa kārtām ieber

1 sauju saspiestu kadiķogu, cieši nosloga, pārlej ar aukstu

sālījumu, kurā uz 1 litru ūdens izkausēti 100 gr sāls.

Pa gaļas sālīšanās laiku pēc katrām 2 dienām noņem

slogu, lai sālījums izdalītos, un tūliņ slogus atliek atpakaļ.
Aukstā laikā gaļa sālīsies ilgāki, bet siltā laikākļūst ātrāki

sālīta. Parastais sālīšanas laiks 3—4 nedēļas.

Piezīme: Sālījot gaļai izņem lielākos kaulus.

II. sālīšanas veids.

Uz katriem 8 kg gaļas ņem 600 gr sāls, 2 naža galus sal-

petra, 2 tējkarotes cukura; sajauc kopā, ieberž gaļu, saliek

traukā, pa kārtām liek nedaudz saspiestu kadiķu ogu; gaļu
cieši nosloga. Sālījumu, kas rodas gaļai virsū, katru dienu

nolej un pārlej par jaunu gaļai pāri. Gaļu vairākas reizes

pārcilājot, sāla 3—4 nedēļas, pēc tam to žāvē.

Sālītagaļa (angļu gaume).

Uz katriem 6 kg gaļas ņem 400 gr sāls, 1 naža galu sal-

petra, 1 tējkaroti cukura, 1 ēdamkaroti kadiķu ogu, 1 pudeli
alus.

Cukuru, sāli un salpetri samaisa, ieberž gaļu; uzvāra sālī-

jumu, uz 1 litru ūdens ņemot 100 gr sāls, pielej alu, atdzesē,

aukstu pārlej traukā sakārtotai gaļai, gaļu patur sālījumā 3—4

nedēļas, pēc tam to žāvē.

Gaļa jāžāvē lēnā siltumā; var arī dedzināt pasausas lapas
un sausas zāģu skaidas, bet nekādā ziņā slapjus, sasmakušus

gružus, jo tad gaļa dabū sliktu piegaršu.

Kas jāievēro, iepērkoties gaļas produktus.

Gaļai jābūt samērā svaigai un tikai no veseliem kustoņiem.
Ja iekšējās daļas ir mitras, ja gaļa vispār ūdeņaina un mīksta,

tas liecina, ka kustoņi bijuši slimi. Kauliem jābūt baltiem

un jāsatur smadzenes, iedzelteni kauli ir veci. Svaiga gaļa ir

cietāka un sīkstāka nekā mazliet pēc kustoņa kaušanas pastā-

vējusi gaļa, par daudz vecai gaļai ir nelaba smaka un tā ir

kaitīga veselībai. Laba gaļa pazīstama pēc spilgti sārtās krā-

sas un cietiem taukiem.

Aknām jābūt svaigām un spīdīgām, vienmērīgā krāsā.

Labas nieres spīd samtaini, atrodas cietos un baltos taukos.

Uzspiežot ar pirkstu, nieres nedrīkst iegrimt. Liellopu mēlei
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pieskaroties jājūt samtaina virsa, mēles pamats nedrīkst būt

stipri piepampis.
Vislabāko liellopu gaļu dabū no trīs- līdz četrgadīga vērša.

Vecāku kustoņu gaļa noder labai zupai, bet ir sīksta, jaunāku

kustoņu gaļa labi lietojama cepetim, bet ne zupai. Teļa gaļa
nedrīkst izskatīties pelēka, bet gan maigi sārta, kustoņiem jā-
būt kautiem ne agrāk kā mēnesi veciem. Aitas gaļai jābūt
tumši sārtai, sīkām šķiedrām, taukiem jābūt baltiem un

stingriem. Gaiša krāsa liecina par mazvērtīgu gaļu. Vecu

kustoņu tauki ir dzelteni un mīksti. Cūkas gaļai jābūt gaiši
sarkanai un ne vaļīgai. Bieza āda rāda, ka gaļa ir no veca

kustoņa. Labs speķis ir skaistā baltā krāsā, brūngans parasti
ir sasmacis.

Svaigu gaļu vislabāk, ja ir iespējams, uzglabāt elektriskā

dzesinātājā, jo tur gaiss ir sauss un vēss, kā arī temperātūru
var noregulēt pēc patikas, parasti to tur no +4—6° C:

Slimu kustoņu gaļa.

Pēc kustoņa nāves vēl nebūt nebeidzas un nesastingst visi

procesi organismā, gluži otrādi, daži no tiem attīstās sevišķi

rosīgi, piemēram, audu sairšanas norise, ko namamāte ikdienas

dzīvē pazīst kā gaļas bojāšanos. Sevišķi ātri bojājas slimu

kustoņu gaļa, vēl vairāk tad, ja tie nobeigušies vai steidzīgi
nokauti lipīgu slimību dēļ. Tādu kustoņu asins traukos ātri

savairojas daudz baktēriju, kas ielaužas novājinātās audu šū-

nās un tās sagrauj. Bet iekams top atklāti redzamas sairšanas

pazīmes, gaļa jau var kļūt veselībai kaitīga tāpēc, ka tur bak-

tēriju darbības rezultātā izveidojušās indīgas vielas, kuras

dažreiz nespēj iznīcināt pat vārīšanas karstums. Tādus bīsta-

mus sairšanas procesus, kuros gaļā uzkrājas indīgas vielas,

palēnina zema temperātūra, kas tuvojas nullei, tāpēc gaļu ar-

vienu ieteicams glabāt vēsā vietā. Kad gaļa atrodas sasaldētā

stāvoklī, tad pa šo laiku ir apturētas arī vielas pārveidošanās
norises, kas atjaunojas atkal, tikko gaļa atkūst.

Gaļas glabāšana.

Kauto kustoņu muskuļu audos (gaļā) pēc nāves notiek

pārmaiņas, un tikai pēc nostāvēšanās un zināma nogatavošanās
procesa pagatavota gaļa kļūst baudāma un garšīga. Tieši pēc
kaušanas iegūta gaļa nav tik garšīga un tik labi sagremo-

jamakā nogatavināta, nostāvējusies gaļa, jo tās atšķiras viena

no otras ķīmiski un anatomiski. Svaigi kauta gaļa ir sīksta,
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salkana, pretīgi saldena, turpretim nostāvējusies gaļa ir mīksta,
irdena, ieskābi garšīga. Tā tad tikai pēc nostāvēšanās gaļa
ir piemērota virtuves vajadzībām.

Vārot (sakarsējot) nogatavinātu gaļu, notiek šāds pro-

cess: gaļā attīstījusies skābe iedarbojas uz citādi grūti kau-

sējamiem saišķaudiem, kas savieno atsevišķas muskuļu šķiedras
lielākos sainīšos, un pārvērš tos līmē. Ar to ir sasniegts, ka

gaļa, kad to sakošļā mutē vai iedarbojas uz to ar gremošanas

sulām, viegli un pilnīgi sairst savās sastāvdaļās — šķiedrās —

un ir viegli sakožama un sagremojama.
Jo lēnāk (līdz zināmam mēram) notiek gaļas nogatavi-

nāšana, jo pilnīgāk norit arī svarīgie iekšējie pārveidošanās
procesi, kas gaļu padara labu baudīšanai. Tāpēc gaļas nogata-
vināšanai jāatvēl pietiekoši ilgs laiks, lai to varētu izdarīt lēni

un pamazām, kas visdrošāk sasniedzams, uzglabājot, resp. uz-

karot gaļu vēsā telpā, jo aukstums palēnina un dažkārt pat
aptur visus ķīmiskos un ķīmiski fizioloģiskos procesus, turpre-
tim paaugstināta temperātāra tos paātrina. Ja svaigi kautu

gaļu ieliek karstā ūdenī, tad visas nogatavošanās procesa fāzes

norit ātri, bet ne tik labi, tāpēc tādu rīcību var atļauties tikai

spiedīgas vajadzības gadījumā.

Nogatavošanās process notiek straujāk arī tad, ja muskuļu
šķiedrās ir sakrājies pārāk daudz pienskābes — tad strauja-
jam nogatavošanās procesam dažkārt tūlīt pievienojas pūšana,
kuras cēlonis ir baktēriju darbība, nevis gaļas pašpārveidoša-
nās pēc kustoņa nāves. Daudz pienskābes ir līdz nāvei no-

dzītu vai pirms nāves pārmērīgi piepūlētu dzīvnieku muskuļos,
tāpēc to gaļa jau pēc neilgas uzglabāšanas sāk bojāties un

iegūst puvuma garšu. Šī parādība, ka pārāk nodzītu dzīvnieku

gaļa sāk ātri bojāties, izskaidrojama ne tik vien ar pienskā-
bes savairošanos audos, kustoni nostrādinot, bet arī ar asiņu
pieplūdumu muskuļos, jo asinis ātri sairst. Tāpēc arī gaļu
iespējams uzglabāt nemaitātu un lietojamu jo ilgāk, jo vairāk,
iztecinot asinis, iztukšoti asinstrauki.

Gluži citādas ir pēcnāves norises aukstasiņu dzīvnieku,

piemēram, zivju gaļā. Normāla siltasiņu dzīvnieku gaļa, kādu

laiku nostāvoties, kļūst garšīgāka, iegūst vērtīgas īpašības,

bet zivju gaļa stāvot pasliktinās. Tas izskaidrojams ar zivju
gaļas irdenāko un ūdeņaināko struktūru. Nogatavošanās un

puvuma norises še bieži saistās kopā.
Kā jau minējām, puvuma norisēs vainojamas baktērijas.

Muskuļu audu (gaļas) iekšienē trūkst gaisa skābekļa, tāpēc
tur var ļoti labi attīstīties dažas baktēriju sugas, kuras sa-

dala muskuļu audu olbaltumu, attīstot arī indīgus sairšanas
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un vielu maiņas produktus, ko nevar iznīcināt pat vārīšanas

karstums. Puvuma norises, kas attīstās slimu, aiz nepiecie-
šamības kautu kustoņu gaļā, sevišķi veicina tādas gaļas lie-

totāju saindēšanos un arī aplipšanu ar slimībām, piemēram,

paratīfu.

Arī veselu kustoņu gaļa var sākt drīz bojāties, ja to uz-

glabā tādos apstākļos, kas veicina kaitīgo baktēriju ātru sa-

vairošanos. Sevišķi ātri postīgām ietekmēm pakļaujas jaunu,
nepieaugušu kustoņu gaļa, piemēram, ļoti jaunu vai ne visai

veselu un labi barotu teļu gaļa siltumā ātri maitājas un kļūst
veselībai bīstama.

Indīgos sairšanas produktus un slimību dīgļus pa daļai
iznīcina vai padara nekaitīgus vārīšanas karstums, bet nepil-
nīgi izkarsēta, piemēram, vienīgi dūmos žāvēta gaļa vai arī

tikai pēc izkarsēšanas ar bacilliem aplipuši gaļa ir izdevīga
vide dažādu puvuma un slimības dīgļu attīstībai.

Lai gaļu un zivis labāk uzglabātu, jau no seniem laikiem

mēdz lietot vārāmo sāli. Ļaunums te tas, ka līdz ar to mainās

gaļas garša, jo sāls jālieto lielā daudzumā, lai sasniegtu vēlamo

efektu. Ja gaļu vai zivis iesālī ar vārāmo sāli, tas atņem mi-

nētiem pārtikas līdzekļiem ūdeni un zināmas ūdenī šķīstošas
vielas, kas nepieciešamas baktēriju attīstībai, un tādējādi vā-

jina baktēriju dzīvības spējas. Tomēr arī liels vārāmās sāls

piejaukums nespēj pilnīgi iznīcināt visus dīgļus ne gaļā, ne

citās iesālītās pārtikas vielās, piemēram, sviestā. Sāls tikai

aptur sīkbūtņu, sevišķi puvuma bacillu vairošanos. īstie sli-

mību dīgļi arī sālītā gaļā var palikt dzīvi un spēj būt par

slimību cēloņiem. Vārāmā sāls 6—10% stiprā koncentrācijā

galvenokārt kavē gan puvuma baktēriju attīstību.

Ka gaļu izsargāt no samaitāšanas un

kā pagatavot.

Svaiga gaļa vasarā jāiesāla vai jātur uz ledus; mazā dau-

dzumā gaļa uzglabājama svaiga, drānu samērcējot sāls ūdenī

un ietinot tanī gaļu. Var uzglabāt nepilnīgi ceptu gaļu; vērša

un meža zvēru gaļu var arī turēt vieglā etiķa ūdenī, bet galve-
nokārt gaļas labums un garša atkarājas pa lielākai daļai no

tam, kā tā pagatavota. Cepeši liekami krāsnī tikai tad, kad

krāsns jau stipri karsta; no sākuma cepetim jācepas stiprā
karstumā, lai apceptu cieta garoziņa, kas aizkavē sulas izplū-
šanu no gaļas; uz pannas gaļu liek sausu.

Putnus un tvaikojamās gaļas karstā sviestā uz pannas

apcep brūnas. No sākuma cepeti cep karstā siltumā, pēc tam
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vēsākā, lai malas pardaudz neapceptos un vidus nepaliktu jēls;

cepeti cepot bieži aplaista. Cūkas cepeti cepot ieteicams ādu

noziest ar mazliet sviesta, tad tā kļūst trausla. Ja cepetis
par daudz cepas un kļūst par daudz brūns, tad uzliek vai nu

vāku, vai biezu, slapju papīru, kas aizkavē cepeša sadegšanu.
Gatavu cepeti var pazīt no tam, ka iedurot dakšiņu, tā viegli
iet iekšā un neparādās vairs sarkana sula. Cepeti nedrīkst

pārcept, jo gaļas šķiedras kļūst sausas, zaudē savu vērtību,
un gaļa nav vairs garšīga. Cepšanas laiks atkarājas no tam,
cik liels ir cepamais cepetis un cik karsta ir krāsns.

Cūkas karbonādes, steki un kotletes jācep karstā sviestā

vai taukos uz ātras uguns. Aknas cep ne visai stiprā kar-

stumā tikai dažas minūtes, jo ilgāki aknas cep, jo tās cie-

tākas. Svaigas gaļas cepešus ātrāki nedrīkst sālīt, pirms to

liek uz pannas cept; šķēlēs ceptai gaļai uzkaisa sāli tikai tad,
kad tā jau apcepta vai pilnīgi izcepta. Karbonādes un šniceles

cepot, sāli piemet sakultai olai.

Labi barota vērša gaļa ir sārta, sausa, smalkām šķiedrām
un baltiem taukiem, turpretim slikta vērša gaļa ir tumša,

liesa, rupjām ūdeņainām šķiedrām. Jauna vērša gaļa ir sulīga;
tāda ieteicama tvaikošanai un cepešiem; zupai ieteicama svaiga,
tikko kauta gaļa, tvaikošanai un cepešiem tāda, kas dažas

dienas jau stāvējusi.
Meža putnus un mājputnus labāki tvaikot katlā, nekā

krāsnī cept; pirmā gadījumā gaļa būs daudz sulīgāka, bet

katrā gadījumā sviestam un taukiem jābūt stipri karstiem,

kurā apcep tvaikojamo gabalu, pēc tam sakarsētā katliņā uz-

lej nedaudz verdošu ūdeni, tvaiko apsegtu.

Vērša sadalījums.

1. Galva: mīkstumu ma], var vārīt vienkāršās zupās.

2. Pleca gabals (ciets): vāra zupā, lieto priekš malšanas

(lieto desās).

3. Stilbs: vāra zupā un buljonā.

4.-5. Kājas: vāra vienkāršās zupās.
6. Krūšu gabals: vāra zupā, buljonā, ja no jaunāka lopa no-

vāra, pasniedz ar mārrutku mērci.

7. Ribu gabals jeb šampribas: vāra zupā un buljonā.

8.—9. Muguras,atrikota, karbonādes gabals, jeb īsās ribas: no

no jauna lopa pagatavo siteņus unantrikotu, no vecāka lopa

„Nelsdna" fileju, boeuf ala strogonovu, gulašu, maļ, vāra

zupās.
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10. Angļu rostbīfs, nieru jeb muguras gabals: pagatavo sī-

polu siteni, krējuma un tomātu, strogonovu, ziedru šni-

celi, angļu rostbīfu, bifštekus, Vīnes restceti.

11. Vēdera jeb tukšuma gabals: vāra zupā, buljonā, maļ, lieto

desās.

12. Frikanto jeb gurna gabals (cietākā daļa no gurna): vāra

zupā, maļ, pagatavo pildīto vērša cepeti, lieto desās.

13. Astes gabals (ciets): liek zupā, maļ, tvaiko, pagatavo,

boruf ala strogonovu, tvaikotos vērša siteņus, maltos si-

teņus, „Nelsona" fileju, gulašu. No astes gabala mīkstā-

kās daļas pagatavo: vērša cepeti, rullēto un skābēto vērša

cepeti, vācu bīfsteku, tatāru bīfsteku, dažādus siteņus,
var lietot malšanai un desām.

14. lekšējais filejs: pagatavo rostbīfu, fileja bifšteku, stro-

gonovu fileju sviesta mīklā, tvaikoto fileju, Hamburgas,

bifšteku, antrikotu.

15. Aste: vāra zupās un buljonā.
16. Mēle: iesāla; lieto aukstam un siltam galdam.
17. Aknas: cep sīpolu, tomātu mērcē, lieto aknu desās.

18 Smadzenes: pagatavo smadzeņu maizītes, pastētes, pīrā-

dziņus, smadzeņu jukumu un pudiņu.
19. Sirds: ieskābē etiķa ūdenī, iespeķo un tvaiko.

20. Plaušas: vāra vienkāršā zupā.
21. Nieri: vāra ragout zupā, tvaiko.

22. Zarnas: lieto desām —dūmu,aknu, asiņu, mēļu desām.

23. Tauki: izkausē
—

lieto cepšanai; no zarnu taukiem vāra

ziepes.
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265. Tvaikots vērša cepetis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša gurna spices, 4—5 burkāni,
50 gr skāba krējuma, tauki cepšanai, pipari, sīpols, lauru

lapa, sāls.

Gaļai noņem plēves, ar saknēm iespeķo, sasien; karstos

taukos apcep brūnu. Gaļai pieliek garšas, tvaiko mazā zupiņā
mīkstu. Mērci savāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber mil-

tus, izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš; pieliek skābu krē-

jumu. Gaļu sagriež plānās šķēlītēs, sakārto uz garenas bļodas,
pārlej nedaudz mērces, pārējo salej mērces traukā. Gaļai
līdzās sakārto vārītus kartupeļus un tvaikotus dārzājus.

266. Vērša steks pikantā mērcē.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja, sviests —

cepšanai, sāls, pipari, 4—5 marinētas baravikas, 3—4 pipar-
gurķīši, 1 glāze tomātu biezeņa, 1 ēdamkarote miltu, nedaudz

buljona.

Filejam noņem taukus, plēves, sagriež 2—3 pirkstu bie-

zumā, izdauza, apcep karstā sviestā uz ātras uguns abas pu-

ses brūnas, noliek siltumā. Pannā ieber miltus, izmaisa, pie-
lej buljonu, uzvāra, izkāš; pieliek smalki sagrieztus gurķīšus,
baravikas, tomātu biezeni, piparus. Gaļu sakārto uz garenas

bļodas, pārlej nedaudz mērces, pārējo salej mērces traukā.

Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem.

267. Antrikots.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja, 100 gr sviesta,

ļl citrons.

Filejam noņem taukus, plēves, sagriež glītās šķēlēs 2—3

pirkstu biezumā, izdauza iegarenu, karstā sviestā apcep abas

puses brūnas. Sakārto uz bļodas, pārlej karstu sviestu, uz

katras šķēles uzliek 1 citrona šķēlīti, virsū četrstūrainu sviesta

gabaliņu, līdzās antrikotam sakārto ceptus vai strogonova

kartupeļus un sakasītus mārrutkus.

268. Fileja bīfsteks.

4—5 pers. 1 kg vērša iekšējā fileja, 100 gr sviesta, 100 gr

mārrutku, pipari, sāls.

Filejam noņem taukus, plēvi, sagriež šķēlēs 2—3 pirkstu

biezumā, nedaudz izdauza; sakarsē sviestu, liek gaļu, uzkaisa

sāli, piparus, cep uz ātras uguns abas puses brūnas, lai vidū

paliek jēls, novelk uz lēnākas uguns, lai izkarst cauri. Gaļu
sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, kurā bīfsteks

cepies. Virsū un vienā malā sakārto sakasītus mārrutkus,

otrā — kartupeļus.
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269. Vācu bīfsteks.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša gaļas, sāls, pipari, sviests.

Gaļai noņem plēves, 1 reizi samaļ, samīca. Veido apaļus
bifštekus, cep karstā sviestā, apkaisot ar sāli, abas puses brū-

nas. Sakārto uz bļodas, pārlej karstu sviestu, virsū uzliek

sakasītus mārrutkus, līdzās ceptus kartupeļus.

270. Hamburgas bīfsteks.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja, 4—5 olas,

speķis, sviests, cepti kartupeļi.
Filejam noņem taukus, plēves, sagriež šķēlēs 2—3 pirkstu

biezumā, izdauza; karstā sviestā uz ātras uguns apcep abas

puses brūnas, novelk uz lēnākas uguns, lai izkarst cauri. No-

cep speķa šķēlītes, sīpolus, vēršacis, —
katru atsevišķi. Sa-

kārto uz bļodas bīfsteku, — virsū speķa šķēlīti, speķim sīpo-

lus, tiem virsū vēršaci, pieliek strogonova kartupeļus.

271. Zemnieku bīfsteks.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja, 4—5 olas —

vēršacīm, 200 gr sīpolu, sviests — cepšanai, sāls, pipari, cepti
kartupeļi.

Filejam noņem taukus, plēves, sagriež šķēlēs 2—3 pirkstu
biezumā, izdauza, apcep karstā sviestā uz ātras uguns abas

puses, vidū paliek jēls; novelk uz lēnākas uguns, lai izkarst

cauri. Nocep vēršacis. Sīpolus nomizo, sagriež ripiņās, nocep

brūnus; sakārto uz bļodas ceptus kartupeļus, virsū fileja, pār-

lej karstu sviestu, uz fileja sakārto sīpolus, tiem virsū vēršaci.

272. Cepts vērša filejs.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja, 2 tējkarotes
soja, 1 tējkarote miltu, tauki vai sviests cepšanai, nedaudz

buljona.

Filejam noņem taukus, plēvi, apcep no visām pusēm

brūnu, ieliek krāsnī, uzlej buljonu, cep 10—15 minūtes, no-

liek siltumā. Pannā ieber miltus, pielej buljonu, soju. Fileju

sagriež plānās šķēlītēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej ne-

daudz mērces, pārējo salej mērces traukā. Pasniedz ar vārī-

tiem kartupeļiem un sakasītiem mārrutkiem.

273. „Filet mignon".
4—5 pers. 1 kg vērša iekšējā fileja, 100 gr sviesta, 1 tēj-

karote miltu, 3 baravikas, 3 pipargurķīši, soja.

Filejam noņem taukus, plēves, sagriež šķēlēs 2—3 pirkstu
biezumā, izdauza, apcep karstā sviestā uz ātras uguns abas

puses brūnas. Noņem gaļu, pannā ieber miltus, izmaisa, pie-
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lej buljonu, uzvāra, izkāš. Baravikas un pipargurķīšus
smalki sagriež, ieber mērcē, pieliek soju. Fileju sakārto uz

garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, pārējo salej mērces

traukā. Līdzās filejam sakārto ceptus kartupeļus.

274. Gulašs.

4—5 pers. 1 kg vērša gurna, 1 karote miltu, sāls, pipari,
sīpols, I—2 burkāni, nedaudz buljona.

Gaļu nedaudz apdauza, sagriež palielos gabalos, uz ātras

uguns apcep, katliņā tvaiko, pārlejot pannas atvārījumu, bur-

kānus, sīpolus, līdz ar gaļu apcep. Mērci savāra brūnu, kamēr

atdalās tauki, pieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, sa-

lej mērces traukā. Gaļu saliek ragū bļodā, pārlej nedaudz

mērces. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem vai kartupeļu bie-

zeni, dažādiem salātiem.

275. Angļu rostbīfs.

4—5 pers. 1 kg 600 gr vērša nieru gabala (angļu rost-

bīfa), mārrutki, 1 karote miltu, nedaudz cepeša mērces,
2 ēdamkarotes soja.

Nieru gabalam noņem taukus, izņem iekšējo fileju, no-

cērt mugurkaulu, nedaudz izdauza, novelk plēvi. Karstos tau-

kos uz ātras uguns apcep brūnu; cep krāsnī 15—20 min.

Pannā ieber miltus, pielej buljonu, soju, cepeša mērci, uz-

vāra, izkāš, salej mērces traukā. Rostbīfu atdala no kaula,

sagriež plānās šķēlēs, saliek atpakaļ uz kaula; sakārto uz

garenas bļodas, virsū un vienā malā liēk sakasītus mārrutkus,
otrā galā — granātu vai strogonova kartupeļus.

276. Zviedru šnicele.

4—5 pers. 1 kg vērša iekšējā fileja, 4—5 olas vēršacīm,

sāls, pipari, sviests — cepšanai, skābs gurķis — vēdeklīšiem,

kartupeļu biezenis.

Gaļai noņem taukus, plēves, sagriež glītās šķēlēs, izdauza,

cep karstā sviestā abas puses gaiši brūnas, novelk uz lēnākas

uguns, lai izkarst cauri. Nocep vēršacis. šniceli sakārto uz

garenas bļodas, pārlej karstu sviestu; uz katras šniceles uz-

liek vienu vēršaci, tai katrā pusē vienu gurķu vēdeklīti, līdzās

izspiež pa cauruli kartupeļu biezeni. Salātus var pasniegt
dažādus.

277. Vīnes restcepetis.
4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja, sviests, tauki,

200 gr sīpolu.
Filejam noņem taukus, plēves, sagriež 2—3 pirkstu biezās

šķēlēs, izdauza, nocep karstā sviestā uz ātras uguns abas
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puses brūnas. Novelk uz lēnas uguns, lai izkarst cauri. Sīpo-
lus nomizo, sagriež ripiņās, vāra karstos taukos. Gaļu sakārto

uz garenas bļodas, virsū uzliek sīpolus, pārlej karstu sviestu,
līdzās sakārto ceptus kartupeļus.

278. Kurzemes strogonovs.

4—5 pers. 400 gr vērša iekšējā vai ārējā fileja, vai no

gurna, 300 gr teļa gaļas, 200 gr cūkgaļas, 100 gr žāvēta cū-

kās speķa, 2 ēdamkarotes miltu, H glāze tomātu biezeņa,
50 gr skāba krējuma, 1 ēdamkarote sviesta, sāls, nedaudz

buljona.

Vērša, cūkas un teļa gaļu sagriež šķēlēs, izdauza, sagriež
tievās, garās strēmelītēs. Speķim nogriež ādu, sagriež tievās

strēmelītēs, sajauc; apcep karstos taukos uz ātras uguns. Iz-

kausē sviestu, pieber miltus, izmaisa, pielej buljonu, tomātu

biezeni, uzvāra, pieliek skābu krējumu, ieliek gaļu, pieliek
sāli. Pasniedz ar stroganova kartupeļiem (rec. nr. 380.).

279. Boeuf à la strogonovs.

4—5 pers. 1 kg nieru vai bifšteka gabala, tauki, 1 ēdam-

karote miltu, 1 glāze tomātu biezeņa, stiprie paprika pipari,
100 gr skāba krējuma, nedaudz buljona.

Gaļai noņem plēves, sagriež plānās šķēlēs, izdauza, sagriež

tievās strēmelītēs, karstos taukos uz ātras uguns apcep. Sa-

liek katliņā, uzkaisa miltus, pielej buljonu, uzvāra, pieliek
paprika piparus, tomātu biezeni, soju; saliek ragū bļodā. Pa-

sniedz ar strogonova kartupeļiem.

280. Bezdelīgu perēkļi.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 1 kg speķa, 5 olas.

Vērša gaļu sagriež plānās šķēlēs, izdauza, pārkaisa ar

sāli, pipariem; speķi sagriež plānās šķēlītēs. Novārītas olas

sagriež 4 daļās. Speķi un olas ieliek izdauzītā gaļā, satin,

karstos taukos apcep brūnus, tvaiko mīkstus. Mērci savāra

brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, izmaisa, pielej bul-

jonu, uzvāra, izkāš; pieliek krējumu. Gaļai noņem diegus,
sakārto uz garenas bļodas, pārlej mērci, līdzās sakārto vārītus

kartupeļus. Pasniedz ar dažādiem salātiem.

281. Vārīta vērša gaļa ar mārrutkiem.

4—5 pers. 1 kg jauna vērša gurna spices, 2 litri ūdens,

100 gr mārrutku, 1 karote sviesta, 1 karote miltu, sīpols, se-

lerija, pētersīlis.

Gaļu uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošu nopūto, pieliek
garšas, vāra mīkstu. Sviestu izkausē, pieber miltus, pielej bul-
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jonu, uzvāra, pieliek sarīvētus mārrutkus, sinepes. Gaļu sa-

griež glītās šķēlēs, sakārto uz bļodas, pārlej nedaudz mērces,

pārējo salej mērces traukā. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

282. Vārītas gaļas plācenīši.
4—5 pers. 600 gr vārītas zupas gaļas, sāls, sīpols, pipari,

1 karote skāba krējuma, 2 šķēles baltmaizes, 4 olas, rīvmaize,
tauki vai sviests — cepšanai.

Gaļai noņem lielākās dzīslas, samaļ, pieliek mērcētu, no-

spiestu baltmaizi, olas, sakapātu sīpolu, piparus, sāli, vēl 2

reizes samaļ, pieliek skābu krējumu, ar karoti labi samīca, ar

rīvmaizes palīdzību veido no 200 gr gaļas 2 iegarenas kotletes,

cep karstos taukos vai sviestā brūnas; sakārto uz garenas

bļodas, pasniedz ar vārītiem kartupeļiem, krējuma, tomātu vai

sīpolu mērci.

283. Jauktas gaļas plācenīši.
4—5 pers. 300 gr cūkgaļas, 300 gr vērša gaļas, 300 gr

teļa gaļas, 50 gr baltmaizes, 3 olas, 1 karote miltu, sāls, pi-

pari, sīpols.
Gaļu nomazgā, samaļ, pieliek izmērcētu, nospiestu balt-

maizi, sāli, sīpolus, piparus, olas, izmaļ vēl 2 reizes, samīca;
veido ar rīvmaizes palīdzību no 200 gr 2 apaļus plācenīšus.
Pasniedz ar krējuma mērci, vārītiem kartupeļiem, dažādiem

salātiem un tvaikotām saknītēm.

284. Viltotais zaķis.

;4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 50 gr baltmaizes, 4 olas,
50 gr sviesta, 50 gr skāba krējuma, pipari, sīpols, sāls.

Gaļu nomazgā, 1 reizi samaļ, pieliek 2 olas, izmērcētu

baltmaizi, piparus, sāli, sīpolus, 2 reizes samaļ, pieliek skābu

krējumu, izveido kukulīti. 2 cieti novārītas olas sagriež četrās

daļās, iespiež kukulītī, aiztaisa ciet, liek uz pannas karstā

sviestā vai taukos, cep krāsnī. Mērci salej katliņā, pieber
miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš. Zaķi sagriež glītās šķē-
lēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās

sakārto vārītus kartupeļus. Pasniedz līdz ar dažādām tvaiko-

tām saknītēm. Mērci salej mērces traukā.

285. Vērša gaļas pudiņš.
4—5 pers. 1 kg vērša gaļas, 3 olas, sāls, pipari, 2 ēdam-

karotes skāba krējuma, 50 gr baltmaizes, 1 ēdamkarote sviesta.

Gaļu samaļ, pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, olas,

sīpolu, sāli, piparus; vēl 2 reizes samaļ, pielej ūdeni pēc vaja-
dzības, kausētu sviestu, skābu krējumu, izmaisa; liek ar

sviestu izsmērētā formā, pārkaisa ar rīvmaizi, cep 25—30 mi-
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nūtes. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem, krējuma vai tomātu

mērci un dažādiem salātiem.

Siteņi.

286. Sīpolu sitenis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša iekšējā fileja vai bīfsteka,

200 gr sīpolu, 100 gr skāba krējuma, 1 ēdamkarote miltu, sāls,

pjipari, tauki vai sviests.

Gaļai noņem taukus, plēves, sagriež plānās šķēlēs pret
šķiedrām, izdauza abas puses; karstos taukos apcep tā, lai

vidus paliek jēls. Sīpolus nocep, noliek atsevišķi. Uz pannas
taukos ieber miltus, izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pie-
liek skābu krējumu, sīpolus, sāli. Siteņus ieliek mērcē, lai uz-

karst. Gaļu sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mēr-

ces, pārējo salej mērces traukā. Uz tās pašas bļodas sakārto

vārītus kartupeļus.

287. Maltais sīpolu sitenis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša gurna, 1 ēdamkarote miltu,
200 gr sīpolu, 100 gr skāba krējuma, tauki vai sviests cepša-
nai, nedaudz buljona, sāls.

Gaļu nomazgā, sagriež mazos gabaliņos, 1 reizi samaļ,
labi samīca, veido no 200 gr 2 iegarenus siteņus, nocep karstos

taukos uz ātras uguns abas puses brūnas, lai vidū paliek jēls.
Sīpolus nomizo, sagriež ripiņās, apcep, taukos ieber miltus,

pielej buljonu, uzvāra, izkāš; pieliek krējumu, sīpolus. Site-

ņus ieliek mērcē, lai uzkarst. Siteņus sakārto uz iegarenas
bļodas, pārlej pāri nedaudz mērces; pārējo salej mērces traukā;
līdzās sakārto vārītus kartupeļus.

288. Maltais sitenis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša gurna spices, 2 karotes

miltu, sāls, nedaudz buljona, 100 gr skāba krējuma, tauki vai

sviests.

Gaļu nomazgā, sagriež, 1 reizi parupji samaļ. Karstos tau-

kos uz ātras uguns apcep pusjēlu (daudz uz vienas pannas

nedrīkst cept). Apcepto gaļu saber katliņā, pieliek miltus,

pielej buljonu, satvaiko, pieliek skābu krējumu. Pasniedz ar

vārītiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

289. Angļu sitenis.

4—5 pers. 1 kg vērša mīkstuma no gurna vai pleca, sāls,

pipari, 100 gr sviesta —■ cepšanai.
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Gaļu nomazgā, sagriež mazos gabaliņos, 1 reizi samaļ,
samīca, veido no 200 gr 3 apaļus plāceņus, sakarsē sviestu,
ieliek siteņus, cep uz ātras uguns, apkaisot ar sāli un pipa-
riem, tā, lai vidus paliek nedaudz jēls. Novelk uz lēnākas

uguns, lai izkarst. Sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu

sviestu, līdzās sakārto ceptus kartupeļus un sakasītus mār-

rutkus.

290. Kasītais sitenis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr fileja vai bīfsteka gabala, 100 gr
skāba krējuma, 100 gr sviesta, pipari, sāls.

Gaļu sagriež plānās šķēlēs, sakasa ar nazi smalkos gaba-

liņos, plēves izlasa, izveido no 200 gr 2 plāceņus, cep karstā

sviestā vai taukos, apkaisot ar sāli, pipariem, abas puses brū-

nas tā, lai vidus paliek jēls. Izkausē sviestu, pieber miltus,
izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek krējumu. Gaļu
ieliek mērcē, lai izkarst; sakārto uz garenas bļodas, pārlej ne-

daudz mērces, pārējo salej mērces traukā; līdzās gaļai sakārto

vārītus kartupeļus. Salātus pasniedz dažādus, var pasniegt
tvaikotas saknītes.

291. Karalauču sitenis.

4—5 pers. 1 kg vērša fileja, 100 gr sviesta, pipari, vir-

cas, sīpoli, sāls, 3 olas, 100 gr baltmaizes.

Gaļu samaļ, pieliek smalki sagrūstus piparus, sīpolu, sāli,

olas, izmērcētu baltmaizi, samaļ vēl vienu reizi, izveido no

200 gr 2 apaļas bumbiņas, vāra ūdenī, kuram pieliktas gar-

šas 10 min., tad novelk uz lēnākas uguns un ļauj izkarst cauri.

Sviestu izkausē, ieber 1 ēdamkaroti miltus, pielej zupiņu, kurā

vārījās siteņi, uzvāra, izkāš, salej mērces traukā. Siteņus sa-

kārto ragū bļodā, pārlej nedaudz mērces. Pasniedz ar vārī-

tiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

292. Krējuma sitenis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša fileja vai bīfsteka gabala,

200 gr skāba krējuma, 2 ēdamkarotes sviesta, 1 ēdamkarote

miltu, tauki.

Gaļai noņem taukus, plēves, sagriež glītās šķēlītēs pret

šķiedrām, izdauza, apcep karstos taukos uz ātras uguns, uz-

kaisot sāli, abas puses, lai vidū paliek jēls. Pannā ieber mil-

tus, izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krē-

jumu; gaļu ieliek mērcē, lai izkarst. Siteņus sakārto uz ga-

renas bļodas, pārlej nedaudz mērces, pārējo salej mērces

traukā, līdzās sakārto vārītus kartupeļus. Salātus var pa-

sniegt dažādus.
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293. Rullētais sitenis.

4—5 pers. 1 kg vērša gaļas no gurna, 200 gr nieru tauku,
400 gr cietas baltmaizes, 1 ēdamkarote miltu, nedaudz buljona.

Gaļai noņem plēves, sagriež glītās šķēlītēs, izdauza. Tau-

kiem noņem plēvi, sagriež mazos, četrstūrainos gabaliņos. Tā-

pat rīkojas ar baltmaizi. Baltmaizi sajauc ar taukiem, pie-
liek sāli, smalki sakapātus sīpolus, liek izdauzītā gaļā, satin

(kā pildītās pankūkas), sasien, apcep karstos taukos brūnus;
saliek katliņā, pārlej no pannas atvārījumu, tvaiko mīkstus.

Noņem diegus, mērci savāra, kamēr atdalās tauki, pieber mil-

tus, izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krē-

jumu. Gaļu saliek ragū bļodā, pārlej nedaudz mērces, pārējo
salej mērces traukā. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem un

dažādiem salātiem.

294. Tomātu sitenis.

4—5 pers. 1 kg 200 gr vērša fileja vai bīfsteka gabala,
1 glāze tomātu biezeņa vai A kg tomātu, 2 ēdamkarotes

sviesta, 1 ēdamkarote miltu, tauki cepšanai, 1 ēdamkarote

skāba krējuma, nedaudz buljona.

Gaļai noņem taukus, plēves, sagriež pret šķiedrām glī-
tās šķēlēs, izdauza; karstos taukos uz ātras uguns apcep

abas puses, vidū paliek jēls. Izkausē sviestu, ieber miltus,

pielej buljonu, tomātu biezeni, uzvāra, pieliek krējumu. Gaļu
ieliek mērcē, lai izkarst, sakārto uz garenas bļodas, pārlej
mērci. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem; salātus var pasniegt
dažādus.

295. Ceptas smadzenes.

4—5 pers. 1 kg vērša smadzeņu, 1 ola, 50 gr miltu, 50 gr

rīvmaizes, 1 citrons, sviests, sāls, pipari, sīpoli, lauru lapa.

Smadzenes nomērcē aukstā ūdenī, novelk plēves, novāra

ūdenī, kam pieliktas garšas 15—20 minūtes, izņem, iemērc

miltos, sakultā olā, rīvmaizē, cep karstā sviestā. Sakārto uz

garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, uzliek citrona šķēles.
Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem.

296. Aknu pudiņš.
4—5 pers. lA kg vērša aknu, KA kg cūkas gaļas, 100 gr

baltmaizes, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, 3 olas, 2 karotes

sviesta, sīpols, pipari, sāls.

Aknas un gaļu samaļ, pieliek izmērcētu, nospiestu balt-

maizi, olas, sīpolus, sāli, samaļ otrreiz, pielej kausētu sviestu,

skābu krējumu, izmaisa, liek formā, cep 30—40 minūtes. Pa-

sniedz ar krējuma mērci un vārītiem kartupeļiem.
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297. Ceptas vērša aknas.

4—5 pers. 1 kg aknu, tauki — cepšanai, sāls.

Aknām novelk plēvi, izgriež dzīslas, sagriež glītās, plā-
nās šķēlēs, nedaudz izdauza, karstos taukos apcep. Pagatavo
mērci, ieliek aknas, lai izkarst. Pasniedz ar tomātu, krējuma
vai sīpolu mērci, vārītiem kartupeļiem un dažādiem salātiem.

289. Pildīta kāpostu galviņa ar gaļu.
4—5 pers. 2 mazākas kāpostu galviņas, 200 gr vērša ga-

ļas, 200 gr cūkas gaļas, 1 ēdamkarote skāba krējuma, 2 olas,
50 gr baltmaizes, sāls, pipari, sīpols.

Kāpostu galviņām noņem netīrās lapas, kacenā iegriež, no-

vāra sāls ūdenī mīkstas. Lapiņas atšķir, pašu vidiņu izgriež.
Gaļu samaļ, pieliek olas, sāli, sīpolu, skābu krējumu, izmēr-

cētu, nospiestu baltmaizi, vēl 2 reizes samaļ, iepilda pa lapām
galviņā, iesien salvetē, mazā ūdenī vāra 2—2'A stundas. Gal-

viņu sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz garenas bļodas; pasniedz
ar tomātu mērci un vārītiem kartupeļiem. Var pasniegt arī

ar krējuma mērci.

299. Vērša mēle (siltā veidā).

4—5 pers. 1 iesālīta vērša mēle, ūdens, 100 gr sviesta,

800 gr svaigu vai konservētu zirņu, vai kartupeļu biezenis.

Mēli novāra mīkstu, siltai noņem ādu, sagriež plānās šķē-
lēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, pārējo
salej mērces traukā, bļodai gar abām pusēm sakārto novārī-

tus zirnīšus, pārlej ar karstu sviestu. Ja pasniedz zirņus, tad

kartupeļa biezeņa nevajaga. Kartupeļu biezeni izspiež pa rie-

vainu cauruli mazās kaudzītēs.

Teļa gaļa.

Teļa gaļa gan nav tik sātīga kā vērša gaļa, bet mīkstāka

un vieglāki sagremojama; vislabākā gaļa ir no 2—6 nedēļu
veca teļa, kas dzirdīts ar pienu; vēl jaunāka teļa gaļa satur

mazāk barības vērtību un nav tik garšīga; par 2—3 mēne-

šiem vecāka teļa gaļa nav vairs garšīga. Laba teļa gaļa ir

bālgana, smalkām šķiedrām un baltiem taukiem.

Teļa sadalījums.

1. Galva: pagatavo malto galertu vai iemērcē rīvmaizē un

cep krāsnī.

2. Kakla gabals: var malt, lieto zupā, tvaiko, vāra malto

un gabaliņu galertu.
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3. Muguras vai karbonādes gabals: pagatavo karbonādi, da-

bisko kotleti, frikaseju, tvaiko, vāra zupā.
4. Nieru gabals: gatavo ragu, frikasēju, galertu, liek zupā,

maļ, tvaiko, cep kā cepeti.
5. Gurna gabals: cep cepetī, šnicelēs: mikādo, Karaļauču, pa-

prika, holandiešu un vīnes, stekus, viltotās irbes, viltotos

teterus, lieto pie rosola.

6. Krūšu gabals: pagatavo ragū, frikasēju, pildītu un pre-

sētu teļa krūti, cep krāsnī bez pildījuma, tvaiko, liek zupā.
7. Pleca gabals: pagatavo rullēto teļa cepeti, ragū, frikasēju,

malto un gabaliņu galertu, vāra zupā un tvaiko.

8. Stilbi: vāra zupā un galertā.
9. Aknas: pagatavo pastēti, desas, cep (pasniedz ar tomātu

vai krējuma mērci).

10. Smadzenes: pagatavo smadzeņu jukumu, pudiņu, pastē-
tes un pīrādziņus.

300. Latvijas šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna mīkstuma, 4—5 spoguļolas,

sviests, rīvmaize, 1 ola, sāls, tauki apcepšanai.

Gaļai noņem plēves, sagriež glītās šķēlēs (pret šķiedrām),
izdauza, iemērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, apcep karstos

taukos pusgatavas, karstā sviestā cep gatavas. Izcep spoguļ-
olas. šniceles sakārto uz garenas bļodas, virsū uzliek spoguļ-
olas, pārlej tomātu mērci (rec. nr. 550.), līdzās sakārto ceptus

kartupeļus.
301. Diplomātu šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna mīkstuma, ola, rīvmaize, 4—5

ķilavas, 4—5 citrona šķēlītes, gurķu vēdeklīši, tauki, sviests

apcepšanai.
Gaļai noņem plēves, sagriež glītās šķēlēs (pret šķiedrām),

izdauza; iemērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, ■— karstos tau-

kos apcep pusgatavas; karstā sviestā cep gatavas, šniceles
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sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, šnicelei katrā

galā uzliek gurķu vēdeklīti, vidū citrona šķēlīti, virsū iztīrītu

ķilavu, līdzās sakārto ceptus kartupeļus.

302. Parīzes šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna — mīkstuma, 5 olas, 5 ēdam-

karotes piena, 5 ēdamkarotes skāba krējuma, sviests cepšanai.

Gaļu nomazgā, atdala no kaula, noņem plēves, sagriež glī-
tās šķēlēs (pret šķiedrām), izdauza, cep karstā sviestā gaiši
brūnas. Olas sakuļ ar sāli, pielej pienu, izmaisa, sadala četrās

vai piecās daļās, izcep plānas omletes. Katrā omletē ietin vienu

šniceli; sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu krējumu, lī-

dzās sakārto ceptus kartupeļus; salātus var pasniegt dažādus.

303. Vīnes šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna mīkstuma, 1 ola, sāls, rīvmaize,
tauki

— cepšanai, sviests, 1 citrons.

Gaļu nomazgā, atdala, sagriež pret šķiedrām glītās šķē-
lēs, izdauza, iemērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, cep karstos

taukos abas puses brūnas, izkarsē sviestā. Sakārto uz gare-

nas bļodas, pārlej karstu sviestu, uz katras šniceles uzliek

citrona šķēlīti, līdzās liek ceptus kartupeļus. Pasniedz ar da-

žādiem salātiem.

304. Prāgas šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna — mīkstuma, 4—5 olas, sviests,
5 karotes salda piena, 1 ola, rīvmaize, tauki — cepšanai.

Teļa gurnu atdala, noņem plēves, sagriež pret šķiedrām
glītās šķēlēs, izdauza, iemērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, ap-

cep karstos taukos brūnas, karstā sviestā cep gatavas. Izcep
olu maisījumu, šniceles sakārto uz garenas bļodas, uz katras

uzliek olu maisījumu, līdzās sakārto ceptus kartupeļus; salā-

tus yar pasniegt dažādus.

305. Beļģijas šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna mīkstuma, 4—5 spoguļolas,

rīvmaize, sāls, 1 ola, tauki apcepšanai, sviests, 400 gr tomātu.

Gaļai noņem plēves, sagriež glītās šķēlēs, izdauza; ie-

mērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, —

apcep karstos taukos

pusgatavas, karstā sviestā cep gatavas. Nocep spoguļolas. šni-

celes sakārto uz garenas bļodas, virsū uzliek spoguļolas, pārlej
karstu sviestu, olai katrā galā sakārto 3 tomātu ripiņas, līdzās

ceptus kartupeļus.

306. Karaļauču šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna mīkstuma, 6—7 olas, rīvmaize,
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tauki, sāls, sviests, kaperi, cepti kartupeļi, zaļumi, 100 gr caur-

auguša cūkas speķa.
Mīkstumam noņem plēves, sagriež ieslīpās šķēlēs ( uz katru

personu 1 šķēli), abas puses izdauza, nedaudz apsāla, iemērc

miltos, olā, rīvmaizē, cep karstos taukos abas puses brūnas.

Speķi sagriež glītās šķēlēs. Nocep 4—5 spoguļolas; uz iega-
renas bļodas sakārto

— šniceles, speķi, spoguļolas, pārlej karstu

sviestu, līdzās sakārto ceptus kartupeļus, garnē ar zaļumiem.

307. Holandiešu šnicele.

4—5 pers. 1 kg 200 gr teļa gurna, rīvmaize, ola, tauki
—

cepšanai, X galda maizes, sviests — smērēšanai, šķiņķis, lasis,
siers.

Gurnu atdala no kaula, noņem plēves, sagriež šķēlēs, iz-

dauza abas puses, iemērc sakultā olā, rīvmaizē, karstos tau-

kos uz ātras uguns cep gaiši brūnas; sakārto bļodā, pārlej
ar karstu sviestu. Galda maizi sagriež gareniski, nosmērē ar

sviestu, virsū liek šķiņķi, uz otrās lasi, uz trešās sieru. Mai-

zītes sagriež stūreniski; līdzās sakārto ceptus kartupeļus.

308. Holšteinas šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna — mīkstuma, 4—5 olas, rīv-

maize, sāļš, 2 gurķi, sviests, 1 ola, tauki
— cepšanai.

Teļa gurna mīkstumu sagriež glītās šķēlēs (pret šķied-
rām), izdauza, iemērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, cep kar-

stos, lielos taukos abas puses brūnas, sviestā izkarsē. Nocep
vēršacis; šniceles sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu

sviestu, uz katras šniceles uzliek vēršaci, tai katrā pusē gurķu
vēdeklīti. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem sa-

lātiem.

309. Paprika šnicele.

4—5 pers. 1 kg 600 gr teļa gaļas (no gurna), 1 ola, 1 tēj-
karote miltu, rīvmaize, 1 naža gals papriku, 1 citrons, sāls,
200 gr sviesta.

Teļa gurnu nomazgā, atdala, noņem plēves, muskuļainos
gabalus sagriež pret šķiedrām glītās šķēlēs,' izdauza, iemērc

sakultā olā, rīvmaizē, cep karstā sviestā abas puses brūnas.

Sviestā ieber miltus, pieliek paprikas, pielej buljonu, uzvāra,

šniceles sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērci, pā-

rējo salej mērces traukā, uzliek uz katras šniceles citrona šķē-
līti; pasniedz ar ceptiem vai strogonova kartupeļiem un da-

žādiem salātiem.

310. Mikādo šnicele.

4—5 pers. 1 kg teļa gurna mīkstuma, 4—5 olas, 1 glāze
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tomātu biezeņa, 50 gr skāba krējuma, sāls, pipari, 1 tējkarote
miltu.

Gaļai noņem plēves, sagriež pret šķiedrām glītās šķēlēs,
izdauza, cep karstā sviestā abas puses brūnas; sviestā ieber

miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pielej tomātu biezeni,
krējumu, uzkarsē. Nocep spoguļolas. šniceles sakārto uz ga-

renas bļodas, pārlej nedaudz mērces, uzliek spoguļolas, līdzās

sakārto ceptus kartupeļus. Salātus var pasniegt dažādus;
mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

311. Dabiskā teļa kotlete.

4—5 pers. 1 kg 500 gr smags teļa muguras karbonādes

gabals, sviests
— cepšanai.

Gaļai nocērt mugurkaulu, sacērt glītās šķēlēs 2—3 pirkstu
biezumā (pie katras šķēlītes atstāj 1 ribiņu), labi izdauza,
karstā sviestā apcep abas puses brūnas. Sakārto uz garenas

bļodas, pārlej karstu sviestu, līdzās sakārto ceptus kartupe-

ļus, sparģeļus, zirnīšus vai puķu kāpostus.

312. Teļa steks sviestā.

4—5 pers. 1 kg 200 gr teļa gaļas mīkstuma (no gurna),
sviests cepšanai pēc vajadzības, 100 gr sviesta, sāls.

Gaļai noņem plēves, sagriež (šķērsām muskuļiem) glī-
tās šķēlēs, izdauza, cep karstā sviestā uz ātras uguns no

abām pusēm brūnas (vidū jābūt mazliet jēlam). Stekus sa-

kārto uz garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, garnē ar za-

ļumiem; pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem sa-

lātiem.

Piezīme: Stekus cep īsi pirms galdā sniegšanas.

313. Teļa cepetis.
B—lo pers. 4—5 kg teļa gurna, 2 ēdamkarotes sviesta,

2 tējkarotes miltu, nedaudz sāls, ūdens.

Cepeti nomazgā, nocērt kāju, ierīvē ar sāli. Pannā iz-

kausē sviestu, uzliek cepeti, cep aplaistot abas puses brūnas.

Mērci maisot atvāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber mil-

tus, pielej buljonu, 10—15 min. pavāra, izkāš. Cepetim iz-

ņem kaulu, sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz iegarenas bļodas,
pārlej nedaudz mērces, pārējo mērci ielej mērces traukā. Pa-

sniedz ar ceptiem vai vārītiem kartupeļiem, salātiem: gurķu,
biešu, ķirbju.

Piezīme: Lai pazītu, vai cepetis gatavs, iedur dakšiņu:
janāk sarkana sula, vēl jācep.
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314. Rullētais teļa cepetis.
4—5 pers. 1 teļa plecs, — 2 kg smags, 2 ēdamkarotes

sviesta, sāls.

Nocērt kāju, stilba kaulu, izņem pleca lāpstiņu, apsāla,

sarullē, sasien. Sakarsē pannu ar sviestu, liek cepeti, sakar-

sušai gaļai uzlej ūdeni, cep aplaistot abas puses brūnas. Mērci

maisot atvāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, pie-
lej buljonu, uzvāra, izkāš. Cepetim noņem šņores, sagriež
glītās šķēlēs, sakārto uz iegarenas bļodas, pārlej nedaudz mēr-

ces, pārējo mērci salej mērces traukā, gar vienu pusi sakārto

vārītus kartupeļus; salātus pēc vēlēšanās.

315. Teļa mugura (cepta).
4—5 pers. 1 kg 800 gr teļa muguras gabala, 1 ēdam-

karote sviesta, 1 ēdamkarote miltu, sāls.

Mugurgabalam nocērt kaulu, nogriež tukšumu, nomazgā,
ierīvē ar sāli; cepešpannā sakarsē sviestu, uzliek gaļu, uzlej
ūdeni, cep krāsnī, aplaistot I—VA stundu. Mērci vāra, ka-

mēr atdalās tauki, pieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš.

Gaļu sagriež, sakārto uz bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās

sakārto ceptus kartupeļus. Salātus var pasniegt dažādus.

Mērci pasniedz mērces traukā; garnē ar lizdiņām, romu pastē-
tēm un zaļumiem.

316. Teļa krūts (cepta).
4—5 pers. 1 teļa krūts, 1 ēdamkarote sviesta, 1 tējkarote

miltu, buljons.
Krūtij izņem kaulus, ierīvē ar sāli, karstā sviestā uz pan-

nas uzliek krūti, sakarsē, uzlej ūdeni, cep bieži aplaistot
mīkstu. Mērci vāra, kamēr tauki atdalās, pieber miltus, pie-

lej buljonu, pavāra, izkāš. Teļa krūti sagriež plānās šķēlī-
tēs, sakārto uz garenas bļodas, garnē ar romu pastētēm, lizdi-

ņām un zaļumiem. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un salā-

tiem: ķirbju, biešu, gurķu un lapu. Mērci pasniedz atsevišķi
mērces traukā.

317. Pildīta teļa krūts.

4—5 pers. 1 kg 500 gr smaga teļa krūts, 100 gr sviesta,

100 gr rīvmaizes, pāris pētersīļu lapu, 1 karote miltu, 50 gr

skāba krējuma, 2 jēlas olas, 1 novārīta ola.

Krūtij izņem kaulus, atplēš starp ribām virsējo gaļu pušu

(uzmanīgi, lai nesaplēstu). Kausētam sviestam pieber rīv-

maizi, pieliek 2 jēlas olas, sāli, smalki sakapātas pētersīļu la-

piņas, samaisa, pilda krūtī. Olu sagriež četrās daļās, ieliek

pildījumā, aizšuj, karstā krāsnī cep aplaistot mīkstu. Mērci
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savāra, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, samaisa, pielej
buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek krējumu, salej mērces traukā.

Krūtij izņem diegus, sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz garenas

bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto vārītus kartu-

peļus. Salātus var pasniegt dažādus.

318. Tvaikota teļa gaļa.
4—5 pers. 1 kg 200 gr teļa gaļas (ribu vai krūts gabala),

1 ēdamkarote miltu, sāls, burkāns, pipari, virces, lauru lapa,

sīpols, selerija, sviests — apcepšanai.
Gaļu nomazgā, sagriež glītos gabaliņos, apkaisa ar sāli,

karstā sviestā apcep brūnus, saliek katliņā, pieliek garšas, uz

pannas apceptu burkānu. Mīkstu gaļu izņem no katliņa, mērci

savāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, pielej bul-

jonu, 15 min. pavāra, nogaršo sāli, izkāš. Gaļu sakārto

ragū bļodā, pārlej mērci; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem
un dažādiem salātiem.

319. Tvaikots teļa filejs baraviku mērcē.

4—5 pers. 4—5 teļa iekšējie fileji, 2—3 baravikas, 2 ēdam-

karotes skāba krējuma, sviests
— cepšanai, sāls.

Filejiem noņem virsējas plēves, apcep karstos taukos vi-

sas puses brūnas, tvaiko katliņā; mīkstai gaļai pieliek skābu

krējumu, sagrieztas baravikas, nogaršo sāli; filejus sagriež,
sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces. Pasniedz

ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem salātiem. Mērci pasniedz
mērces traukā.

320. Teļa frikaseja ar rīsiem.

4—5 pers. 1 kg 200 gr teļa gaļas (ribu vai krūts gabals),
50 gr sviesta, 1 ēdamkarote miltu, sīpols, pipari, vircas, sāls,
200 gr rīsu, 1 citrons.

Gaļu nomazgā, sacērt ar kauliem glītos gabaliņos, uzliek

ar aukstu ūdeni virt, — tikko uzvārās, pirmo ūdeni ar visām

putām nolej, uzliek ar tik daudz karsta ūdens, lai gaļu ap-

segtu, pieliek sāli, garšas, vāra uz lēnas uguns mīkstu. Sviestu

izkausē, pieber miltus, pēc vajadzības pielej gaļas buljonu,
uzvāra, izkāš. Rīsus noskalo, ber verdošā ūdenī, vāra pus-

mīkstus, nokāš, ar aukstu ūdeni noskalo, pieliek 1 karoti

sviesta, nedaudz sāls, apsegtus krāsnī tvaiko mīkstus. Gaļu
sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, uzliek cit-

ronu šķēlītes, rīsus ieliek tasītēs, izsit, novieto līdzās gaļai,
garnē ar zaļumiem.

321. Viltotās irbes.

321. Viltotās irbes.

4—5 pers. 1 kg teļa gaļas (mīkstumu), 200 gr žāvēta

speķa, 100 gr sviesta, 50 gr krējuma.
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Teļa gaļu sagriež glītās šķēlēs, izdauza, ietin sīkās strē-

melītēs sagrieztu speķi, sasien, uz pannas karstā sviestā vai

taukos apcep brūnas, ieliek katliņā, tvaiko mīkstas, noņem

diegus. Mērci vāra, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, iz-

maisa, pielej buljonu vai ūdeni, uzvāra, izkāš, pieliek skābu

krējumu, salej mērces traukā. Irbītes sakārto garenā bļodā,
pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto vārītus kartupeļus.

322. Teļa gaļas plācenīši.
4—5 pers. 1 kg teļa gaļas mīkstuma (no priekšgabala),

pipari, sīpols, 50 gr baltmaizes, 2 olas, 1 karote miltu, 100 gr
skāba krējuma, rīvmaize, tauki.

Gaļu sagriež, samaļ, pieliek sāli, smalki sagrūstus pipa-

rus, sarīvētu sīpolu, izmērcētu, nospiestu baltmaizi, olas, ar

karoti labi sastrādā; izmaļ vēl 2 reizes, pieliek 50 gr skāba

krējuma, samaisa; veido ar rīvmaizes palīdzību no 200 gr

gaļas 2 iegarenus plācenīšus, nocep lielos, karstos taukos abas

puses gaiši brūnas. Kausētā sviestā ieber miltus, pielej bul-

jonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu krējumu. Plācenīšus sa-

kārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto

vārītus kartupeļus; pasniedz ar saknītēm vai salātiem; pārējo
mērci salej mērces traukā.

323. Teļa gaļas rullīši.

4—5 pers. 1 kg teļa gaļas mīkstuma, 2 olas, 50 gr skāba

krējuma, 50 gr baltmaizes, sīpols, pipari, rīvmaize.

Gaļu sagriež, samaļ, pieliek sāli, piparus, sarīvētu sīpolu,
izmērcētu, nospiestu baltmaizi, olas, vēl 2 reizes samaļ, pie-
liek 1 ēdamkaroti skāba krējuma, ar karoti labi sastrādā;
veido ar rīvmaizes palīdzību no 200 gr gaļas 2 apaļus rullī-

šus; cep lielos, karstos taukos. Mērci pagatavo tāpat kā teļa
gaļas plācenīšiem. Rullīšus sakārto uz garenas bļodas, pār-
lej nedaudz mērces, pasniedz ar vārītiem kartupeļiem, dažā-

dām saknītēm vai salātiem.

324. Teļa gaļas pudiņš (cepts).

4—5 pers. 1 kg teļa gaļas, 3 olas, 2 šķēles baltmaizes,

sīpols, pipari, sāls, 50 gr sviesta, 50 gr skāba krējuma.

Gaļu samaļ, pieliek izmērcētu, nospiestu baltmaizi, olas,
piparus, sarīvētu sīpolu, sāli, vēl 2 reizes samaļ; pielej kau-

sētu sviestu, krējumu, — ar karoti labi sastrādā; liek izsmē-

rētā formā, virsu nokaisa ar rīvmaizi, uzliek mazas sviesta

piciņas, cep karstā krāsnī. Pasniedz ar krējuma mērci un

vārītiem kartupeļiem.
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325. Teļa aknu pudiņš.
4—5 pers. 300 gr teļa aknu, 300 gr teļa gaļas vai cūk-

gaļas, 3 olas, 150 gr baltmaizes, 2 ēdamkarotes skāba krē-

juma, 2 ēdamkarotes sviesta, sīpols, sāls, pipari.
Baltmaizi izmērcē, gaļu un aknas samaļ, pieliek izmērcētu,

nospiestu baltmaizi, sīpolu, sāli, olas, piparus, vēl 2 reizes sa-

maļ, pieliek kausētu sviestu, skābu krējumu, pēc garšas sāli,
visu samaisa, liek ar sviestu izsmērētā formā, virsu nokaisa

ar rīvmaizi, cep krāsnī 30—35 min.; pasniedz ar vārītiem kar-

tupeļiem, tomātu vai krējuma mērci, pusdienā vai vakariņās.

326. Ceptas teļa aknas krējuma mērcē.

4—5 pers. 800 gr teļa aknu, sāls, tauki
— cepšanai,

1 ēdamkarote miltu, 4—5 ēdamkarotes skāba krējuma.
Aknas nomazgā, sagriež glītās šķēlēs, nedaudz izdauza;

uz pannas karstos taukos cep gatavas, uzkaisa nedaudz sāls,

uz pannas, kur aknas ceptas, uzber miltus, uzlej buljonu, uz-

vāra, izkāš, pielej skābu krējumu. Aknas sakārto ragū bļodā,
pārlej mērci; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

Piezīme: Ceptas teļa aknas vēl var pasniegt ar to-

mātu mērci (mērces rec. nr. 550.) un ar sīpolu mērci

(mērces rec. nr. 547.).

327. Teļa nieri krējumā.
4—5 pers. 3—4 teļu nieri, 100 gr skāba krējuma, ne-

daudz sāls.

Nieriem nogriež liekos taukus, pārgriež uz pusēm, sa-

griež plānās šķēlēs, uzliek uz sausas, karstas pannas, uzkaisa

nedaudz sāls, cep apgrozot uz ātras uguns, uzlej krējumu,
samaisa, uzkarsē; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem un da-

žādiem salātiem.

328. Teļa nieri sviestā.

4—5 pers. 4—5 nieri, sāls, pipari, nedaudz sviesta.

Ja nieri pārāk trekni, taukus nogriež, lielos nierus pār-

griež uz pusēm, sagriež plānās šķēlītēs. Karstai pannai uzliek

nierus, uzkaisa sāli, uz ātras uguns apcep; taukus, kas iztek

no nieriem, nolej. Nierus sakārto uz garenas bļodas, pārlej
karstu sviestu. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem

salātiem.

329. Tvaikotas teļu mēles.

4—5 pers. 3—4 svaigas teļu mēles, 50 gr sviesta, 50 gr

skāba krējuma, 1 ēdamkarote miltu, H tējkarotes kaperu, sāls.

Teļu mēles nomazgā, uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdo-

šas nopūto, pieliek sāli, garšas, — vāra mīkstas; siltām novelk



142

ādu, sagriež plānās šķēlītēs. Izkausē sviestu, pieber miltus,

pielej 2 glāzes tās zupas, kur mēles vārījušās, pieliek —
krē-

jumu, kaperus, uzkarsē. Mēles sakārto ragū bļodā, pārlej
mērci, pasniedz ar tvaikotiem rīsiem vai vārītiem kartupeļiem.

330. Teļa pienes.
4—5 pers. 800 gr teļa pieņu, rīvmaize, pipari, 1 ola, sīpols,

vircas, lauru lapa, sāls, sviests —• cepšanai.

Pienes nomazgā, novāra ūdenī, kam pieliktas garšas. le-

mērc: sakultā olā, rīvmaizē, cep karstā sviestā brūnas; pa-

sniedz ar saknēm.

331. Teļa knelles.

4—5 pers. 100 gr teļa gaļas, 2 olu baltumi, sāls.

Teļa gaļu nomazgā, sagriež, 3 reizes samaļ, rīvē caur

sietu, pieliek sāli, olbaltumus, ar koka karoti labi samaisa;
liek masu audekla kulītē ar gludu cauruli gaiā, izspiež uz plā-
tes mazas bumbiņas, uzlej buljonu, 5 mm. pavāra.

332. Tvaikota teļa sirds.

4—5 pers. 4 teļu sirdis, 100 gr žāvēta speķa, 50 gr sviesta,
1 ēdamkarote skāba krējuma, 1 naža gals paprika, 1 tējkarote
miltu.

Sirdis nomazgā, pārgriež uz pusēm, izņem asins vadus,
iespeķo, ierīvē ar sāli; karstā sviestā apcep brūnas; tvaiko

mazā zupiņā mīkstas. Mērci savāra brūnu, kamēr atdalās

tauki, pieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek skābu

krējumu. Sirdis sakārto uz garenas bļodas, garnē ar zaļu-
miem; pasniedz ar ceptiem kartupeļiem un dažādiem salātiem;
mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

333. Teļa galva.

4—5 pers. 1 teļa galva, 100 gr sviesta, 400 gr galda mai-

zes, 1 glāze tomātu biezeņa, 50 gr skāba krējuma, 1 ēdam-

karote miltu, sīpols, pipari, sāls, lauru lapa.

Teļa galvu noplaucē vārītā ūdenī, notīra, nomazgā, — pār-

šķeļ gareniski uz pusēm, izņem smadzenes, mēli. Galvu un

mēli uzliek ar aukstu ūdeni virt, verdošu noouto, pieliek gar-

šas, vāra mīkstas, galvu uzliek uz apaļas bļodas, izņem acis,

tanīs vietās ieliek zaļumiņus, saliek abas galvas puses kopā,
piestiprina ar greznuma iesmu. Uzsmērē smadzeņu maizītes

(rec. nr. 181.), apliek bļodai apkārt. Siltai mēlei noņem ādu,

sagriež glītās šķēlītēs, uzliek vaiņaga veidā uz galvas; pa-

sniedz karstu ar tomātu mērci (rec. nr. 550.).
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334. Teļa kājas rīvmaizē.

4—5 pers. 4—5 teļa kājas, rīvmaize, ola, sviests — cep-

šanai, pipari, vircas, sāls.

Teļa kājas iemērc aukstā ūdenī, patur 5—6 stundas, uz-

liek ar aukstu ūdeni virt, verdošas nopūto, pieliek sāli, pipa-
rus, vircas, vāra mīkstas; noņem gaļu no kauliem, iemērc sa-

kultā olā, rīvmaizē, cep karstos taukos brūnu; pasniedz ar

ceptiem kartupeļiem un salātiem.

Jēra gaļa.

Jēra gaļa ir mīksta, viegli sagremojama, nesatur tik

daudz barības vielu kā teļa gaļa. Kazlēna gaļa ir pavisam
mīksta un viegli sagremojama, barības vielu vērtības ziņā lī-

dzinās vistas gaļai; no I—3 gadu aitas gaļa visgardākā.

Jēra sadalījums.

1. Gurna gabals: cep cepetī, taisa šašliku un stēkus.

2. Muguras gabals jeb karbonāde: tvaiko, gatavo jēra ragū,

jēra gaļu ar saknītēm (īrišķu), frikasēju, ceptu muguru,

gatavo dabisko kotleti, vāra zupā.

3. Kakls: izlieto malšanai, vāra zupās.
4. Plecs: vāra zupās.
5. Krūšu gabals: pagatavo pildīto krūti, tvaiko, frikasēju

vāra zupās.
Aknas: cep, pasniedz ar krējuma un sīpolu mērci.

Nieri: vāra zupā un cep.
Smadzenes: pagatavo smadzeņu jukumu, smadzeņu mai-

zītes, pastēti, smadzeņu pīrādziņus.
Zarnas: sāla, lieto desām.
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335. Jēra cepetis.
4—5 pers. 1 kg 400 gr jēra gurna, 1 burkāns, sīpols, sāls,

sviests — cepšanai, nedaudz buljona, 1 tējkarote miltu.

Galu nomazgā, ierīvē ar sāli, karstā sviestā uz ātras

uguns apcep brūnu, līdzās apcep burkānu; pārlejot ūdeni,
tvaiko mīkstu. Mērci maisot savāra brūnu, kamēr atdalās

tauki, pieber miltus, izmaisa, pielej buljonu, uzvāra, izkāš;

salej mērces traukā. Cepeti atdala no kaula, sagriež glītās
šķēlēs, sakārto uz garenas bļodas; nedaudz mērces; līdzās sa-

kārto vārītus vai ceptus kartupeļus. Pasniedz ar dažādiem sa-

lātiem vai tvaikotām saknītēm.

336. Dabiskā jēra kotlete.

4—5 pers. 1 kg 200 gr jēra karbonādes, sāls, sviests.

Karbonādei nocērt mugurkaulu, sagriež glītās šķēlēs, iz-

dauza, cep karstā sviestā uz ātras uguns, novelk uz lēnas

uguns, lai izkarst. Sakārto uz garenas bļodas, līdzās ceptus

kartupeļus. Pasniedz ar dažādiem salātiem un tvaikotām

saknītēm.

337. Jēra gaļas plācenīši.
4—5 pers. 1 kg jēra gaļas, 50 gr baltmaizes, 2 olas, sāls,

pipari, nedaudz ūdens, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, cepša-
nai tauki.

Gaļu nomazgā, 1 reizi samaļ, pieliek izmērcētu, nospiestu
baltmaizi, olas, sāli, sīpolu, piparus; vēl 2 reizes samaļ, sa-

mīca. Veido no 200 gr gaļas 2 plācenīšus. Cep lielos, karstos

taukos. Sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces,

līdzās vārītus kartupeļus, tvaikotas saknītes. Pasniedz ar to-

mātu vai krējuma mērci un dažādiem salātiem. Mērci sk. re-

cepti nr. 550.

338. Cepta jēra mugura franču gaumē.

4—5 pers. 1 kg 400 gr jēra muguras (karbonādes),

sviests, sāls, pipari, strogonova vai cepti kartupeļi, pupiņas —

ziemu konservētas, vasarā svaigas.
Karbonādei noņem tukšuma gabalu, plēves, nocērt mu-

gurkaulu, sagriež glītos gabaliņos 2 pirkstu platumā. Gaba-

liņus sasien, izdauza apaļus; cep karstā sviestā uz ātras uguns,
novelk uz lēnākas uguns, lai izkarst. Sakārto uz garenas bļo-
das, pārlej karstu sviestu, vienā pusē pieliek kartupeļus, otrā

tvaikotas pupiņas.
339. Jēra ribiņas.

4—5 pers. 1 kg jēra karbonādes, 100 gr sviesta, 2 olas,
nedaudz rīvmaizes, sāls.
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Gaļu sacērt glītās šķēlēs 2 pirkstu biezumā, nedaudz iz-

dauza, ribiņas atstāj klāt, iemērc sakultā olā, rīvmaizē, cep
karstā sviestā. Pasniedz ar selerijas, lociņu vai diļļu mērci

un ceptiem kartupeļiem.

340. Pildīta jēra krūts.

4-—5 pers. 1 kg jēra krūts, 400 gr gaļas, 2 jēlas olas,
1 vārīta ola, 50 gr sviesta, 50 gr skāba krējuma, 50 gr balt-

maizes, 1 karote miltu, sāls.

Uzmanīgi izņem kaulus, atplēš starp ribām un virsējo
gaļu pušu, 1 reizi samaļ, pieliek 2 olas, izmērcētu, nospiestu
baltmaizi, sāli, 2 reizes samaļ, pilda krūtī; olu sagriež četrās

daļās, ieliek pildījumā, aizšuj, cep krāsnī aplaistot mīkstu.

Mērci maisot savāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber mil-

tus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš, pieliek krējumu, salej mēr-

ces traukā. Izņem diegus, sagriež glītās šķēlēs, sakārto uz

garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās sakārto vārī-

tus kartupeļus; salātus var pasniegt dažādus.

341. Jēra steks.

4—5 pers. 1 kg 500 gr jēra gurna, 100 gr sviesta
— cep-

šanai, sāls, pipari.
Gurnu atdala, noņem plēves, sagriež plānās šķēlēs, iz-

dauza, cep karstā sviestā uz ātras uguns abas puses brūnas.

Sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, vienā pusē
sakārto ceptus kartupeļus, otrā

—
tvaikotas saknītes, kā: pu-

piņas, zirnīšus, burkānus, puķu kāpostus.

342. Jēra ragoût (ragū).
4—5 pers. 1 kg 200 gr jēra muguras vai nieru gabala,

1 sīpols, 1 burkāns, pipari, vircas, sāls.

Gaļu namazgā, sagriež mazos gabaliņos, apcep karstos

taukos. Liek katliņā, pieliek sīpolu, uz pannas apceptu bur-

kānu, sāli, piparus, vircas, tvaiko mīkstu. Mērci maisot vāra

brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, pielej buljonu, uz-

vāra, izkāš, salej mērces traukā. Gaļu liek ragoūt bļodā, pār-

lej nedaudz mērces. Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem, dažā-

diem salātiem un tvaikotām saknītēm.

343. Tvaikota jēra gaļa ar dārzājiem (Irišču).

4—5 pers. 1 kg 200 gr jēra gaļas (pleca, nieru vai krūts

gabala), 1 mazāka balto kāpostu galviņa, 100 gr burkānu,

50 gr kāļu, 600 gr kartupeļu, pētersīlis, selerija, sīpols, vircas,

pipari, tauki.

Gaļu sagriež mazākos gabaliņos, apcep karstos taukos. Kā-

ļus, kartupeļus, burkānus, pētrsīli, seleriju, sīpolu sagriež, sa-



146

liek katlā, vienā malā gaļu, otrā saknes; uzlej nedaudz ūdens,
tvaiko mīkstu. Sakārto ragoūt bļodā, vienā pusē gaļu, otrā

saknes, pārlej ar gaļas sulu.

344. Jēra frikaseja ar tvaikotiem rīsiem.

4—5 pers. 1 kg 200 gr jera muguras, 100 gr sviesta,
400 gr rīsu, 2 ēdamkarotes miltu, sīpols, pipari, vircas, sāls.

Gaļai nocērt mugurkaulu, sacērt četrstūrainos gabaliņos,
uzliek mazā ūdenī virt, verdošu nopūto, pieliek garšas, vāra

mīkstu. Izkausē 50 gr sviesta, pieber miltus, pielej gaļas bul-

jonu, uzvāra, salej mērces traukā. Izkausē 50 gr sviesta, pie-
liek pusmīksti novārītus, noskalotus rīsus, nedaudz sāls, iz-

maisa; tvaiko krāsnī mīkstus. Gaļu sakārto uz garenas bļo-
das, pārlej nedaudz mērces. Karstus rīsus ieliek ar buljonu
izskalotā tasē, nospiež, nolīdzina, izsit līdzās gaļai. Salātus var

pasniegt dažādus.

345. Kaukāza šašliks.
4—5 pers. 1 kg 200 gr jēra gurna, sāls, pipari, sīpols,

sviests, tvaikoti rīsi vai cepti kartupeļi.

Gaļu atdala no kaula, noņem plēves, sagriež plānās šķē-
lītēs, izdauza, liek traukā, apsāla, ar kopā sajauktiem sīpoliem,
pipariem un sāli noliek vēsā vietā 24 stundas, cep karstā

sviestā uz ātras uguns; sakārto uz garenas bļodas, pārlej
karstu sviestu. Pasniedz ar tvaikotiem rīsiem vai ceptiem
kartupeļiem.

346. Kurzemes šašliks.

4—5 pers. 1 kg jēra gurna, 200 gr caurauguša, ževeta

speķa, sāls, sīpols, pipari, tvaikoti rīsi vai cepti kartupuļi.

Gaļu atdala no kaula, noņem plēves, sagriež plānās šķē-
lītēs, izdauza. Speķim nogriež ādu, sagriež plānās šķēlītēs;
gaļu liek traukā, iekaisot sāli, piparus, sīpolu, noliek 1 dienu

vēsā vietā, cep karstā sviestā uz ātras uguns; sakārto uz ga-

renas bļodas, pārlej karstu sviestu, pieliek karstus tvaikotus

rīsus, ja vēlas, var pasniegt ar ceptiem kartupeļiem.

Cūkas gaļa.

Cūkas gaļa ieņem pēc vērša gaļas barības vielu vērtības

ziņā otro vietu; gaļas šķiedras ir mīkstas un garšīgas, tikai

lielā tauku satura dēļ cūkgaļa grūti sagremojama; turpretī
cūku tauki vieglāki sagremojami nekā tikpat daudz vērša vai

aitu tauku.
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Cūkas sadalījums,

1. Gurna gabals: pagatavo tīto šķiņķi, stekus, šniceles, dūmu

desas.

2. Karbonāde: pagatavo dabīgo un fanierēto cūkas karbo-

nādi, steku, filēju, kotletes, cep krāsnī, maļ, lieto desās

sāla un žāvē.

3. Kakla gabals: sāla un žāvē.

4. Galva: sāla un žāvē, vāra zupā, pagatavo galertu, cūkas

galvas rulādi, recekļa desas (sile desas).

5. Pleca gabals: pagatavo cepeti, kotletes, tīto šķiņķi, stekus,

šniceles, dūmu desas.

6. Viduča vai vēdera gabals: sāla un žāvē.

7.—8. Stilbi: liek zupā vārīt un sāla.

9. Speķis: sāla un žāvē.

10. Mēle: sāla, vāra vai liek zupā.
11 Aknas: cep sīpolu vai krējuma mērcē.

12. Nieri: cep.
13. Smadzenes: pagatavo smadzeņu jukumu, pudiņu un pīrā-

dziņus.

Sivēna sadalījums;

1. Galva: Vāra galertu, galvas rulādi, pilda, sāla un žāvē.

2. Pleca un kakla gabals: Liek zupā, tvaiko, pagatavo ga-

lertu un sivēna rulādi.

3. Vidus gabals: Pagatavo galertu, rulādi, tvaiko ribiņas,
vāra zupā.

4. Gurna gabals: Cep cepeti, sāla un žāvē, pagatavo tīto

šķiņķi.
5. Aknas: Cep un pagatavo pastēti.
6. Nieri: Liek zupā, tvaiko, lieto pildījumiem.



148

7. Mēle: Vāra zupā, galertā, lieto galviņu pildīšanai.
8. Smadzenes: Pagatavo smadzeņu jukumu, pudiņu, liek pī-

rādziņos un pastētē.

347. Cūkas cepetis.

4—5 pers. 2 kg smags cūkas gurns, sāls, 1 ēdamkarote

miltu.

Gurnam nocērt kaulu, labi nomazgā, ierīvē ar sāli, uz

pannas uzliek skaliņus, uzliek cepeti, pārlej ar ūdeni, cep
karstā krāsnī, bieži aplaistot, apmēram 2—3 stundas. Apgriež
ādas pusi virsū, ādu sagriež mazos gabaliņos, cep gaiši brūnu

(neaplaistot). Mērci ielej katliņā, savāra brūnu, kamēr at-

dalās tauki, pieber miltus, pielej buljonu vai ūdeni, uzvāra,
izkāš. Cepetim izņem kaulu, sagriež glītās šķēlītēs, sakārto

uz iegarenas bļodas, pārlej nedaudz mērces; pārējo mērci sa-

lej mērces traukā. Gar vienu pusi gaļai sakārto vārītus vai

ceptus kartupeļus, garnē ar zaļumiem. Pasniedz ar skābiem

kāpostiem un dažādiem salātiem: ķirbju, biešu, gurķu.

348. Cūkas karbonāde (cepta krāsnī).

4—5 pers. 1 kg 200 gr karbonādes (no kakla gala), 1 ka-

rote miltu, sāls.

Gaļai nocērt mugurkaulu, ierīvē ar sāli, cep karstā krāsnī,
bieži aplaistot, VA—2 stundas. Mērci maisot savāra brūnu,
kamēr tauki atdalās, piesijā miltus, pielej ūdeni vai buljonu,
uzvāra, izkāš, salej mērces traukā. Gaļu sagriež glītās šķē-
lēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz mērces, līdzās

sakārto ceptus kartupeļus, tvaikotus skābus kāpostus, garnē
ar zaļumiem.

349. Cūkas karbonāde.

4—5 pers. 1 kg cūkas mugurgabala (karbonādes), 1 ola,

sāls, rīvmaize.

Gaļai nocērt mugurkaulu, ribas atstāj klāt, sagriež glī-
tās šķēlēs 2 pirkstu platumā, iemērc ar sāli sakultā olā, rīv-

maizē, cep karstos taukos gaiši brūnas. Gatavas sakārto uz

garenas bļodas, pārlej karstu sviestu, līdzās sakārto ceptus

kartupeļus, skābus kāpostus; garnē ar zaļumiem.

350. Cūkas dabiskā kotlete.

4—5 pers. 1 kg cūkas karbonādes, 200 gr sviesta, sāls.

Karbonādi sagriež glītās šķēlēs 2—3 pirkstu biezumā,

izdauza, izcep karstā sviestā abas puses gaiši brūnas, sakārto

garenā bļodā, pārlej karstu sviestu, līdzās sakārto ceptus kar-

tupeļus; pasniedz ar dažādiem salātiem.



1. teļa cepetis, 2. teļa karbonāde, 3. teļa krūts, 4. cūkas cepetis, 5. cū-

kas mugura, 6. cūkas karbonāde ar speķi, 7. jēra mugura, 8. jēra kar-

bonāde, 9. jēra cepetis.



150

351. Cūkas ribas.

4—5 pers. 1 kg 200 gr cūkas krūts, sals, tauki.

Krūti sacērt gabaliņos, apcep brūnus, liek katliņā, tvaiko

mīkstus; gaļu izņem, mērci savāra brūnu, kamēr atdalās

tauki, pieliek miltus, pielej buljonu, uzvāra, izkāš. Gaļu sa-

kārto ragū bļodā, pārlej nedaudz mērces; pārējo salej mērces

traukā, garnē ar zaļumiem. Pasniedz ar ceptiem kartupeļiem
un kāpostiem.

352. Cūkas filejs.

4—5 pers. Ikg 400 gr cūkas fileja, 100 grsviesta, 2 ēdam-

karotes skāba krējuma, I—2 tējkarotes miltu, sāls.

Filejam noņem taukus, ierīvē ar sāli, pannā sakarsē

sviestu, apcep fileju no visām pusēm brūnu, liek katliņā, uz

pannas, kurā cepies filejs, uzlej ūdeni, atvāra, pārlej filejam,
tvaiko mīkstu. Mērci savāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pie-
ber miltus, pielej ūdeni, uzvāra, izkāš, pieliek krējumu. Gaļu
sagriež plānās šķēlītēs, sakārto uz iegarenas bļodas, pārlej
nedaudz mērces; vienā pusē sakārto ceptus kartupeļus, otrā

—

saknītes. Mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā, salātus pēc
vēlēšanās.

353. Cūkas steks krējumā.

4—5 pers. 1 kg 200 gr smags cūkas muguras gabals,
200 gr skāba krējuma, sāls, sviests

— cepšanai.
Nocērt mugurkaulu, ribiņas atstāj, sagriež, izdauza plā-

nus, uz karstas pannas nedaudz sviestā cep gaiši dzeltenas,
uzkaisa sāli, pieliek krējumu, uzvāra. Gaļu sakārto bļodā,
pārlej mērci; gar vienu pusi sakārto ceptus kartupeļus, garnē
ar zaļumiem.

354. Rullētais cūkas gaļas sitenis.

4—5 pers. 1 kg cūkas gaļas (no karbonādes vai gurna),
200 gr tvaikotu skābu kāpostu, 100 gr tauku, 1 ēdamkarote

skāba krējuma, I—2 tējkarotes miltu, pipari, sāls.

Gaļu sagriež šķēlītēs, izdauza, apkaisa ar nedaudz sāls un

pipariem; uz katra gabaliņa liek 1 karoti kāpostu, sarullē, sa-

sien; uz pannas karstos taukos apcep brūnus, saliek katliņā;
uz pannas uzlej ūdeni, atvāra, pārlej siteņiem, tvaiko mīkstus.

Mērci savāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieber miltus, pielej
buljonu, uzvāra, izkāš. Gaļu sakārto uz iegarenas bļodas, pār-
lej nedaudz mērces, pārējo salej mērces traukā. Pasniedz ar

vārītiem kartupeļiem; salātus pēc vēlēšanās.

355. Cūkas šniceles.

4—5 pers. 1 kg karbonādes vai gurna mīkstuma, tauki,

sāls, rīvmaize, 1 ola.
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Gaļu noņem no kaula, sagriež glītās šķēlēs, izdauza, ie-

mērc ar sāli sakultā olā, rīvmaizē, cep karstos taukos vai

sviestā gaiši brūnas. Gatavas sakārto uz bļodas, pārlej karstu

sviestu, līdzās ceptus kartupeļus, tvaikotus skābus kāpostus,
garnē ar zaļumiem.

356. Cūkas gulašs.
4—5 pers. 1 kg 400 gr cūkas liesāka gabala, 50 gr žāvēta

speķa, 1 tējkarote paprika, I—2 tējkarotes miltu, sāls, 2 sīpoli.
Gaļu nogriež no kauliem, sagriež glītos gabaliņos, uz

karstas pannas apcep brūnus; liek katliņā, pielej nedaudz

ūdens, tvaiko mīkstu. Mērci atvāra brūnu, kamēr atdalās

tauki, pieber miltus, ūdeni uzvāra, izkāš, pieliek papriku, uz-

karsē. Gaļu sakārto ragū bļodā, pārlej mērci, garnē ar zaļu-
miem; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

357. Mīklā cepts šķiņķis.
5 kg cūkas šķiņķa, 2 kg rupju rudzu miltu, 3 glāzes ūdens.

No miltiem un ūdens samīca cietu mīklu, šķiņķi nomazgā,
ierīvē ar sāli, apsmērē visapkārt ar mīklu, cep karstā krāsnī

4—5 stundas. Gatavam noņem maizes garozas; sagriež glītās

šķēlēsx Pasniedz ar tvaikotiem zirnīšiem.

Piezīme: Var pasniegt arī uz aukstā galda.

358. Sivēna mugura.

4—5 pers. 1 kg 200 gr sivēna muguras, sāls, 1 karote

miltu.

Gaļai nocērt mugurkaulu, nomazgā, ierīvē ar sāli, liek uz

pannas, apakšā paliek skaliņus, cep aplaistot. Kad ādiņa
mīksta, apgriež uz augšu, sagriež; ādiņu apcep brūnu. Mērci

maisot vāra brūnu, kamēr atdalās tauki, pieliek 1 karoti miltu,

pielej buljonu, uzvāra, izkāš; salej mērces traukā. Gaļu sa-

griež glītās šķēlēs, sakārto uz garenas bļodas, pārlej nedaudz

mērces, līdzās sakārto vārītus kartupeļus; pasniedz ar dažā-

diem salātiem.

359. Tvaikota sivēna gaļa.

4—5 pers. 1 kg 200 gr sivēna gaļas, ūdens, sīpoli, vircas,

lauru lapa, sāls, 1 tējkarote miltu, sviests vai tauki.

Gaļu nomazgā, sacērt glītos gabaliņos 2—3 ribiņu platumā,
karstos taukos apcep brūnu, sakārto katlā, pārlej gaļas atvā-

rījumu, pieliek sīpolu, lauru lapu, vircas, tvaiko uz lēnas uguns.

Mērci savāra brūnu, pieliek miltus, pielej buljonu vai ūdeni,

uzvāra, izkāš, salej mērces traukā. Gaļu sakārto ragū bļodā,
pārlej nedaudz mērces, pasniedz ar vārītiem vai ceptiem kar-

tupeļiem un rīvētiem mārrutkiem.
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Desas.

Desas jāapskata sevišķi usmanīgi. Tās nedrīkst būt appelē-
jušas. Asins, aknu un cepeša desām nedrīkst būt skāba smaka.

Laba desa ir sausa. Ja desa ir sakritusi, tā nav baudāma, jo sāk

bojāties. Ja griezuma laukums ir pelēks, nevis sārts, ja izpla-
tās puvuma smaka, tad desa ir veca un nelādzīga. Nevajaga

pirkt pārāk vircotas vai ar ķiplokiem jauktas desas, jo parasti
ar to slēpj desu slikto garšu vai smaku.

360. Desiņas (cīsiņas).
2 kg cūkas gaļas, 2 kg teļa gaļas, 500 gr speķa, muskat-

rieksts, 1 mazs turku pipars, 34 tējkarote salpetra, 1 tējkarote
cukura, 3—4 glāzes ūdens. Pēc vēlēšanās var likt 2 olas.

Gaļu nomazgā, sagriež četrstūrainos gabaliņos, sajauc
kopā ar cukuru, sāli, salpetri, gaļu apsāla līdz nākošai dienai.

Speķi sagriež mazos gabaliņos, ar karstu ūdeni 2 reizes no-

plaucē, uzliek uz sieta, lai notekas. Gaļu 4—5 reizes samaļ,
pieliek sagrūstu turku piparu, pierīvē muskatriekstu, mīcot

lej ūdeni. Labi samīcītai mīklai pieliek speķi, pilda aitu zar-

nās, liek uz kociņiem, žāvē dūmos; lietojot uzkarsē. •

361. Desiņas („cīsiņas") sviesta mīklā.

4—5 pers. No 100 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla

(rec. nr. 755.), 800 gr desiņu, 1 ola smērēšanai.

Gatavu sviesta mīklu izrullē 34 pirksta biezumā, sagriež
2 pirkstu garos, 3 pirkstu platos gabaliņos; desiņām novelk

ādu, uz katr? mīklas gabaliņa uzliek desiņu, mīklu aizspiež
cieti, liek uz nesmērētas plātes, noziež ar sakultu olu, cep
karstā krāsnī 15—20 min.; pasniedz pie skaidrām zupām.

362. Dūmu desa.

4 kg vērša gaļas (mīkstums no gurna), 4 kg cūkas gaļas
(cepetis), 1 kg speķa, 1 naža gals salpetra, 1 tējkarote cukura,

sāls, pipari, mazs zariņš ķiploku, 1 degvīna glāze spirta vai

konjaka, taisnas vērša zarnas.

Vērša gaļai noņem plēves, cūkas gaļai noņem ādu, sagriež

palielos gabaliņos (mazgāt nevajaga), apsāla, sakārto uz dēļa.
noliek vēsā vietā. Otrā dienā samaļ 4 reizes, pieliek parupji
sagrūstus piparus, smalki sagrieztus ķiplokus, spirtu. Speķim
nogriež ādu, sagriež tievās sīkās strēmelītēs, pieliek samaltai

gaļai. Masu mīca uz galda ar rokām, kamēr tā kļūst vijīga
(lipīga). Pilda tīrās zarnās labi stingri, lai nepaliktu vietām

gaiss, aizsien, vietām iebada ar adatu. Pakar vēsā vietā caur-
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vējā 3—4 nedēļas, pēc tam liek vēsos dūmos žāvēt, iesmērē ar

cūku taukiem.

Piezīme: Ja pa stāvēšanas laiku desas sāk kļūt baltas,
tad noslauka ar mitru drēbi. Dūmu desas pagatavo
ziemas mēnešos.

363. Tējas desa.

3 kg vērša gaļas, 1 kg liesas cūkas gaļas, 400 gr speķa,
1 glāze ūdens, 1 tējkarote salpetra, 1 tējkarote cukura, 200 gr

kartupeļu miltu, viens zariņš ķiploku, sāls.

Gaļu sagriež, apsāla, noliek 24 stundas vēsā vietā, divi rei-

zes samaļ (smalkāks sietiņš desām labāks). Speķi sagriež
smalkos gabaliņos, pie samaltās gaļas pieliek piparus, sāli,
smalki sarīvētus ķiplokus, cukuru, salpetri, kartupeļu miltus,
ūdeni un visu kopā labi samīca, kamēr masa kļūst lipīga. Tad

pieliek speķi, izmīca cauri, pilda vērša zarnās. Liek desas

žāvēt I—2 stundas, pēc tam karsē verdošā ūdenī 50—60 mi-

nūtes (vārīt nedrīkst); lieto uz sviestmaizēm.

364. Aknu desa.

1 kg cūkgaļas, 400 gr speķa, 1 kg aknu. Vārīšanai ūdens,

vircas, sīpoli, lauru lapas, majorāns, sāls.

Gaļu un aknas nomazgā, sagriež un liek katlā aukstā

ūdenī, vāra, pēc noputošanas pieliek sāli, vircas, sīpolu, lauru

lapas; novāra aknas mīkstas, samaļ. Samalto masu puto, ka-

mēr kļūst gaiša. Ja masa izrādās par sausu, pielej buljonu,

pieliek sagrūstu majorānu un sagrieztu speķi, masu labi iz-

maisa, pilda zarnās vai pergamenta papīri; uzliek uz papīra, iz-

veido iegarenu, nogludina un satin, viegli nosloga. Zem

sloga tur vienu nakti, otrā dienā izņem no papīra, sagriež

šķēlēs. Glīti sakārto, nogarnē, pasniedz ar citronu šķēlītēm,
garnē ar zaļumiem.

365. Krakovas desa.

500 gr vērša mīkstuma, 500 gr cauraugušas cūkas gaļas
(no pleca gabala), 200 gr cūkās speķa, 1 naža gals salpetra,
1 tējkarote cukura, sāls pēc garšas, baltie pipari, nedaudz

ķiploka, Vi litra auksta ūdens, 1 karote ķimeņu.
Katru gaļu sagriež gabaliņos atsevišķi — salpetri, cu-

kuru, sāli — samaisa, gaļu apsāla. Speķi sagriež sīkos ga-

baliņos. Otrā dienā vērša gaļu samaļ 4 reizes mašīnā; cūkas

gaļu nemaļ — sagriež mazos, sīkos gabaliņos. Vērša, cūkas

gaļu un speķi —
krietni sastrādā, pieliek saberztu ķiploku,

piparus, pielej ūdeni, mīca, kamēr masa kļūst lipīga. Cūkas

zarnas nomērcē aukstā ūdenī, — pilda zarnās sagatavoto masu,
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ne visai garos gabaliņos, apgriežot riņķī apkārt, žāvē dūmos.

Kad lieto, uzkarsē apmēram 30 min. karstā ūdenī. Pasniedz

ar tvaikotiem kāpostiem vai kartupeļu biezeni.

366. Tīriņdesas.
2 kg vērša gaļas, 1 kg 200 gr cūkas gaļas, 400 gr speķa,

6—7 glāzes ūdens, 1 tējkarote ķimeņu, 1 zariņš ķiploka, 50 gr

kartupeļu miltu, pipari, 1 tējkarote salpetra, M tējkarote cu-

kura, sāls pēc garšas, cūku zarnas.

Gaļai noņem plēves, sagriež katru atsevišķi mazos gaba-

liņos, sajauc kopā salpetri, cukuru, sāli, gaļu apsāla, noliek

stāvēt līdz nākošai dienai. Speķi sagriež mazos četrstūrainos

gabaliņos, 2—3 reizes ar karstu ūdeni noplaucē. Vērša gaļu
4—5 reizes samaļ, pieliek ķimenes, kartupeļu miltus, cūkas

gaļu, speķi, smalki sarīvētu ķiploku, mīcot lej ūdeni, labi sa-

strādātu pilda zarnās, apžāvē X stundu, pēc žāvēšanas karsē.

Pasniedz ar kāpostiem un kartupeļu biezeni.

367. Mēļu desa.

2 litri asiņu, 1 kg cūkas ādas, 1 kg laba cūkas speķa,
1 vērša mēle, sāls, pipari, majorāns, cūkas lielā zarna, vai

cūkas kuņģis.
Mēli novāra mīkstu, novelk ādu. Cūkas ādiņas novāra

mīkstas, laiž caur mašīnu, ieber asinīs; pieliek sāli, piparus,
majorānu. Mīli ietin plāni sagrieztā speķī. Sagatavoto masu

un mēli pilda ne visai cieti cūkas lielā zarnā vai cūkas kuņģī;
karsē 30—40 min. zāls ūdenī. Kad, iedurot ar adatu, nerādās

asinis, tad desa gatava; izņem no ūdens, viegli nosloga.

368. Asiņu desa.

2 litri asiņu, 1 kg cūkas ādas, 1 kg laba cūkas speķa, sāls,

pipari, majorāns, cūkas lielā zarna vai cūkas kuņģis.

Ādiņas novāra mīkstas, laiž caur mašīnu, ieber asinīs.

Speķi applaucē 3 verdošos ūdeņos, ber pie asinīm, pieliek sāli,

piparus, majorānu, pilda ne visai cieti cūkas lielā zarnā vai

cūkas kuņģī; vāra 30—40 min. sāls ūdenī. Kad, iedurot ar

adatu, nerādās asinis, tad desa gatava; izņem no ūdens, no-

sloga.
369. Putraimu desa.

800 gr miežu putraimu, 1 litrs cūkas asiņu, 200 gr jēla
speķa, nedaudz majorāna, pipari, sāls, sīpols, cūku zarnas,

3 litri ūdens.

Putraimus noskalo, ar ūdeni vāra mīkstus; speķim no-

griež ādu, sagriež četrstūrainos gabaliņos, 2—3 reizes ar ver-

došu ūdeni applaucē, piemaisa putraimiem. Atdzisušai putrai
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pieliek asinis, smalki sagrūstus piparus, majorānu, sarīvētus

sīpolus, sāli, visu samaisa; masu pilda iztīrītās cūku zarnās,
sasien abus galus kopā, liek verdošā, maz sālītā ūdenī, karsē,
kamēr ,iedurot nerādās vairs asinis. Pasniedz uzceptu karstā

sviestā vai taukos.

370. Recekļa desa no cūkas galvas („zilcdesa").
1 mazāks cūkas kuņģis, 1 mazāka cūkas galva, pēc vaja-

dzības ūdens, sāls, vircas, muskatrieksts.

Galvu sacērt ar visiem kauliem, uzlej ūdeni, ka apņem

maza zupiņa. Kad vārās, nopūto, pieliek vircas, sāli, izvāra

uz lēnas uguns mīkstu; gaļu atņem no kauliem, sagriež glītos
gabaliņos. Zupu izkāš, ieliek tanī gaļu. Zupu uzvāra kopā ar

gaļu, pieliek sāli, pierīvē muskatriekstu, lej kuņģī un aizšuj.
Liek karstā ūdenī, kuram pieliktas vircas un karsē 30—40 mi-

nūtes, vārīties neļauj, apgriež vienu un otru pusi, izņem no

zupas, liek zem sloga. Otrā dienā pasniedz uz sviestmaizēm

aukstā galdā, brokastīs vai vakariņās.

371. Putnu aknu pastēte.

4—5 pers. 200 gr vistu vai zosu aknu, 100 gr žāvēta

speķa, 100 gr sviesta, 1 mazāks burkāns, selerija, sāls.

Aknām novelk plēvi, sagriež glītos gabaliņos, tāpat sagriež
speķi; karstā sviestā uz pannas gabaliņus apcep brūnus,
līdzās apcep notīrītu, šķēlītēs sagrieztu burkānu, ieliek katliņā,

pannai uzlej nedaudz ūdens, atvāra, pārlej aknām, piemet ne-

daudz sāls, gabaliņu selerijas, uz lēnas uguns tvaiko mīkstas.

2—3 reizes samaļ mašīnā, izrīvē caur sietu, pielej sviestu,
puto, kamēr masa kļūst gaiša; pasniedz uz aukstā galda."

Kartupeļi.

372. Kartupeļi ar tomātiem.

700 gr kartupeļu, 3—4 tomāti, 20 gr sviesta, 1 sakapāts

sīpols, V» litra dārzāju buljona, sāls, muskats, pētersīļi vai loki.

Nomizotus, mazos gabaliņos sagrieztus, nomazgātus kar-

tupeļus vāra ar sviestā saceptiem sīpoliem un dārzāju buljonu,
līdz top mīksti. Tomātus sagriež 4 daļās, izņem sēklas, uz-

vāra kopā ar kartupeļiem, sāli un muskatu, apkaisa ar pēter-

sīļiem vai lokiem.

373. Kartupeļi krējumā.

4—5 pers. 1 kg kartupeļu, 3 ēdamkarotes sviesta, 2 olas,
K> glāzes skāba krējuma, 2—3 karotes smalki sagrieztu lociņu.
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Kartupeļus novāra ar visu mizu, atdzesē, nomizo, sagriež
mazākos gabaliņos, karstā sviestā apcep dzeltenus; olas sakuļ
ar sāli, pieliek krējumu, lociņus, izmaisa, uzlej kartupeļiem,
maisa, kamēr šķidrums sacietē.

374. Kartupeļu biezenis (pireja).

4—5 pers. 1 kg kartupeļu, 1 glāze piena, 3 ēdamkarotes

sviesta, sāls.

Nomizotus, nomazgātus, sagrieztus kartupeļus mazā ūdenī

novāra mīkstus, karstus izlaiž caur sietiņu vai kartupeļu
spiedi, katliņā uz mazas uguns sajauc ar sviestu un sāli, mai-

sot pamazām pielej verdošu pienu, pasniedz ar izcilu vidu,

pārkaisītu ar apceptiem maizes gabaliņiem vai apceptiem sī-

poliem.
375. Pildīti kartupeļi.

4'—spers. 1 kg kartupeļu, 2 ēdamkarotes sviesta, 1 sīpols,
notvaikoti skābi kāposti, nedaudz dārzāju buljona (rec. nr.

140.), sāls.

Kartupeļus nomizo, nomazgā, izgriež vidus. Notvaikotiem

kāpostiem pieliek satvaikotus sīpolus, izmaisa, pilda kartupe-

ļos. Kartupeļus saliek katliņā, sviestā vai eļļā apcep brūnus,

uzlej nedaudz dārzāju buljona, tvaiko, kamēr mīksti; pasniedz
ar brūno mērci.

376. Kartupeļu uzpūtenis.
4—5 pers. 800 gr kartupeļu, 4 olas, 2 ēdamkarotes skāba

krējuma, 2 ēdamkarotes sviesta, sāls pēc vajadzības.
Kartupeļus novāra ar visu mizu, atdzisušus nomizo, izrīvē

caur sietu. Saputo olu dzeltenumus, pieliek uzputotu sviestu,

skābu krējumu, izrīvētus kartupeļus, sāli, beigās uzputotus
olu baltumus. Formu izsmērē ar sviestu, ieliek masu, cep

krāsnī 20—50 min. Pasniedz ar visu formiņu tūliņ pēc paga-

tavošanas, veģetāriem kā otro ēdienu (arī slimiem).

377. Kartupeļu kroketes.

800 gr kartupeļu, 3 olu dzeltenumi, nedaudz sīpola, vārī-

šanai sviests pēc vajadzības.

Kartupeļus novāra ar visu mizu, nomizo, karstus sagrūž
vai samaļ, pieliek sāli un olu dzeltenumus. Izveido pēc iespē-

jas vienādas apaļas bumbiņas, vāra sviestā.

378. Cepti kartupeļi.
4—5 pers. 2 kg kartupeļu, 30 gr sviesta, 1 tējkarote sāls.

Kartupeļus nomizo, nomazgā, noslauka, uzliek uz pannas

sviestu vai taukus, ber kartupeļus, uzkaisa sāli, cep apmaisot
brūnus; pasniedz pie ceptiem putniem, šnicelēm, karbonādēm.
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379. Granātu kartupeļi.
4—5 pers. 400 gr vērša tauku, Ikg kartupeļu, sāls.

Kartupeļus nomizo, nomazgā, ar apaļu sakņu nazīti izgriež
apaļas bumbiņas, nosusina, ber verdošos taukos, vāra uz ātras

uguns gaiši dzeltenus, izņem ar putu karoti, apkaisa ar sāli,
pasniedz pie angļu rostbīfa un bifštekiem.

380. Stroganova kartupeļi.
4—5 pers. 800 gr — 1 kg kartupeļu, 500 gr vērša vai

cūku tauku, sāls.

Kartupeļus nomizo, nomazgā, sagriež ar sakņu nazīti ga-

renos gabaliņos, drānā nosusina, vāra taukos mīkstus. Kar-

stiem uzkaisa nedaudz sāls, pasniedz pie strogonova, rostbīfa

un šnicelēm.

Kāposti.

381. Rožu kāposti.

5—6 pers. 1 kg no kāta nolobītu rožu kāpostu galviņu,
100 gr sviesta, 1 ēdamkarote miltu, 2 glāzes piena.

Rožu kāpostus notīra, nomazgā, ieliek ūdenī, pieber sāli

un vāra, kamēr mīksti. Katliņā izkausē sviestu, pieber mil-

tus, izmaisa, pielej pienu un uzvāra. Liek iekšā kāpostus un

samaisa; pasniedzot pārlej pāri karstu sviestu.

382. Puķu kāposti tomātu mērcē.

5—6 pers. 5—6 vidēja lieluma puķu kāpostu galviņas,
100 gr sviesta, 2 glāzes tomātu pirejas, sāls.

Puķu kāpostu galviņas notīra,» nomazgā, iemērc etiķa
ūdenī, kur arī sāls pielikta. Patur X stundu. Novāra puķu
kāpostus sāls ūdenī. Katliņā izkausē sviestu, pieliek tomātu

pireju, pēc vēlēšanās var pielikt arī krējumu, uzvāra, nogaršo
sāli, pārlej karstiem puķu kāpostiem. Pasniedz kā otru ēdienu

pusdienā un vakariņās.

383. Puķu kāposti poļu gaumē.

5—6 pers. 5—6 vidēja lieluma puķu kāpostu galviņas,
300 gr sviesta, 50 gr rīvmaizes, sāls.

Puķu kāpostus notīra, atņem zaļās lapas, pielej galda

etiķi; ūdenim pieliek sāli, iemērc kāpostus, ļauj kādu X stundu

pamirkt, lai izlīstu dārza kukaiņi. Liek puķu kāpostus verdošā

ūdenī. Uz ātras uguns vāra mīkstus, pieliek sāli, izņem no

ūdens, sakārto uz bļodas. Izkausē sviestu, verdošā ūdenī ber

rīvmaizi. Kāpostus var pārliet ar sabrūninātu sviestu vai pa-
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sniegt atsevišķi. Pasniedz pusdienā kā otro ēdienu un va-

kariņās.

384. Puķu kāposti sviesta mērcē.

4—5 pers. 4—5 vidēja lieluma puķu kāpostu galviņas,
sāls, ūdens, sviesta mērce (rec. nr. 552.).

Puķu kāpostu galviņas sadala 3—4 daļās, rūpīgi notīra,

patur 1 stundu sāls ūdenī, nelielā sāls ūdenī jeb labāki garai-
ņos notvaiko mīkstas, izņem ar putu karoti uz apaļas bļodas,
sakārto tā, lai būtu veselas puķu kāpostu galviņas, pārlej ar

sviesta mērci.

385. Pildītas kāpostu lapas.

4—5 pers. 2 galviņas (krūzaino) kāpostu, 3 ēdamkarotes

sviesta, 2 sīpoli, VA—2 glāzes dārzāju buljona (sk. rec.

nr. 140.), sāls, lociņi, 1 ēdamkarote skāba krējuma. Pildīju-
mam: 2 šķēles baltmaizes, 1 sīpols, nedaudz piena, 1 karote

sviesta, 1 ola, pētersīļu lapiņas, sāls, muskatrieksts.

Pildījumam: sīpolus nomizo, smalki sagriež, sviestā tvaiko,

pieliek gabaliņos sagrieztu, siltā pienā izmērcētu baltmaizi,
nedaudz satvaiko; pieliek sagrieztas pētersīļu lapiņas, pierīvē
nedaudz muskatrieksta, piemet sāli, pieliek olu, visu izmaisa.

Kāpostu lapām izņem „ribas", lapas nomazgā, uzlej ver-

došu ūdeni,patur 10 min., izņem no ūdens, ļauj notecēties, lapu

izpleš, uz katras lapas liek karoti pildījuma, satin garenos

rullīšos, sasien. Sīpolus smalki sagriež, sviestā tvaiko, pielej
pusi dārzāju buljona, satvaiko; kāpostu rullīšus liek katliņā
citu pie cita, pielej pārējo dārzāju buljonu, pieber nedaudz

sāls. Uz rullīšiem uzliek mazas sviesta piciņas, cep, bieži ap-

laistot, 40—50 min.; pārlej krējumu. Gatavus rullīšus sa-

kārto uz garenas bļodas, pārkaisa ar smalki sagrieztiem loci-

ņiem, pārlej sīpolu mērci; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

386. Pildītas kāpostu lapas ar kāpostiem.
5—6 pers. 1 kāpostu galviņa 1 kg 200 gr smaga, 100 gr

sviesta, muskatrieksts, 1 mazāks sīpoliņš, 1 ēdamkarote miltu,
100 gr krējuma vai tomātu.

Kāpostu galviņu nomazgā, uzliek ar ūdeni virt, pieliek sāli,
novāra mīkstu, izņem ārā, lapas atdala, labās atstāj, sajukušās
smalki sakapā, nospiež sulu. Katliņā sviestā sacep smalki sa-

kapātu sīpolu, pieliek sakapātās lapas, labi satvaiko, pieliek
sāli pēc vajadzības. Veselām lapām cietos kātiņus mazliet iz-

dauza, liek virsū satvaikotus kāpostus un sasien. Uz pannas
sviestā apcep brūnas. Sakārto katliņā, pārlej ūdeni, tvaiko,

kamēr mīkstas, izņem ārā, noņem diegus. Miltus atšķaida ar

aukstu ūdeni, pielej pie tās suliņas, kur kāposti tvaikojās, uz-
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vāra, pieliek krējumu vai tomātus, izkāš. Lapām noņem die-

gus, sakārto uz garenas bļodas, pārlej mazliet mērces, pārējo
mērci pasniedz ar karstiem kartupeļiem.

387. Pildītas kāpostu lapas ar rīsiem.

5—6 pers. 1 kāpostu galviņa (1 kg smaga), 400 gr rīsu,
100 gr sviesta, sāls, 2 olas, 1 sīpols.

Kāpostu galviņu uzliek ar aukstu ūdeni, pieliek sāli, vāra,
kamēr mīksta. Rīsus novāra un notvaiko irdenus, atdzesē, pie-
liek sviestā saceptu sīpolu, olas, sāli, visu izmaisa, kāpostgal-

viņai atdala lapas, kātiņus, liek virsū rīsus, sarullē un sasien.

Uz pannas karstā sviestā apcep brūnas, saliek katliņā (pannā),
apvāra, pārlej pāri, tvaiko, kamēr mīkstas. Izņem ārā, atņem

diegus, sakārto uz bļodas, pasniedz ar tomātu vai krējuma
mērci un ceptiem kartupeļiem.

388. Pildītas kāpostu galviņas.

5 mazas kāpostu galviņas (ā 200 gr), 400 gr lauka zirņu,

burkānu, 1 šķēlīte seleriju, 1 pētersīlis.
Noņemot nederīgās ārējās lapas, kāpostu galviņas no-

mazgā, apsāla, izsautē mīkstas. Kad galviņas atdzisušas, tām

nogriež virsiņas, vidu izurbj tukšu. Izurbto smalki sakapā

un sajauc ar saspiestiem vārītiem zirņiem, sakapātiem burkā-

niem, seleriju unpētersīli, I—2 olām, sviestu, sāli un saberztu

baltmaizi. Ar šo masu piepilda kāpostu galviņas. Tad ap-

vārta olā un rīvmaizē. Apcep visas puses sviestā gaiši brū-

nas. Pasniedz karstas ar krējuma mērci un kartupeļiem kā

otro ēdienu pusdienā.
389. Ķelnes šnicele.

4—5 pers. 2 galviņas balto kāpostu, 3 šķēles baltmaizes,

sīpols, pētersīlis, 50 gr gabaliņos apceptas baltmaizes, 4 olas,

sāls, sviests.

Kāpostus notīra, nedaudz sāls ūdenī novāra mīkstus, la-

pām izņem „ribas", kopā ar izmērcētu, nospiestu baltmaizi iz-

maļ caur mašīnu. Sīpolu un pētersīli sviestā satvaiko, pieliek

kāpostu masai līdz ar olu, smalki sagrūstiem pipariem, vircām,

sviestā apceptiem baltmaizes gabaliņiem; ar rīvmaizes palīdzību
veido apaļus plāceņus, karstā sviestā nocep abas puses brūnas.

390. Skābi kāposti.

4—5 pers. 1 kg skābu kāpostu, 3 ēdamkarotes skāba

krējuma, 1 ēdamkarote miltu, 2 sīpoli, 1 litrs dārzāju buljona

(rec. nr. 140.), sāls, pētersīļu lapiņas.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, nedaudz sviestā satvaiko,

pielej dārzāju buljonu, pieliek kāpostus, tvaiko VA—2 stun-
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das, pieliek ar aukstu ūdeni atšķaidītus miltus, uzvāra, pieliek
skābu krējumu, uzkarsē; pasniedzot pārkaisa ar sasmalcinā-

tām pētersīļu lapiņām.

Tomāti.

391. Pildīti tomāti.

4—5 pers. 1 kg tomātu, 150 gr baltmaizes, 1 sīpols,
1 ēdamkarote sasmalcinātu pētersīļu lapiņu, sāls, A glāzes
karsta piena, 1 ēdamkarote sviesta, 1 ola, nedaudz muskata.

Vidēja lieluma tomātiem nogriež mazus vāciņus, izņem vi-

dus, ieliek tomātus ar eļļu izsmērētā formā vai cepešpannā,
nedaudz pārkaisa ar sāli, sīpolus nomizo, smalki sagriež,
sviestā satvaiko, pieliek sīki sagrieztu, karstā pienā mērcētu

baltmaizi, pētersīļu lapiņas, olu, tomātu vidučus, pierīvē ne-

daudz muskata, izmaisa, pilda tomātus, uzliek vāciņus, uzliek

mazas sviesta piciņas, cep s—lo m. karstā krāsnī.

392. Pildīti tomāti ar rīsiem.

4—5 pers. 1 kg tomātu, 200 gr rīsu, 1 sīpols, 1 pētersīlis,
1 kg saberzta siera, 50 gr sviesta, sāls.

Rīsus novāra pusmīkstus, nokāš, noskalo ar aukstu ūdeni.

Sviestu izkausē, satvaiko ar smalki sagrieztu sīpolu un pēter-

sīli, ieber rīsus, pieliek caur sietu izrīvētus tomātu vidučus,
tvaiko mīkstus. Tomātus nomazgā, noslauka, nogriež vāciņus,
izdobj, iepilda rīsus, uzliek vāciņus, saliek uz pannas, pārkaisa
ar sieru. Cep krāsnī karstā sviestā vai eļļā. Ja vēlas, rīsiem

var pielikt zirņus vai arī sviestā ceptu rīvmaizi ar smalki sa-

grieztiem sīpoliem.
393. Cepti tomāti.

4—5 pers. 1 kg tomātu, 3 sīpoli, lociņi, pētersīļu lapiņas,
nedaudz sāls.

Tomātus notīra, pārdala uz pusēm, rūpīgi izņem sēklas,
liek tomātus ar eļļu izsmērētā uzpūteņu formā, pārkaisa ne-

daudz ar sāli; visas tomātu griezuma plāksnes nokaisa ar

sasmalcinātiem sīpoliem, pētersīļu lapiņām un lociņiem, uzlej
nedaudz karsta sviesta, cep krāsnī 10 min.

394. Tomātu maizītes.

4—5 pers. 400 gr galda maizes, 100 gr sviesta, nedaudz

spinātu lapiņu, lociņi, 1 karote olīvu eļļas, 1 tējkarote citronu

sulas, 4 tomāti, 1 ēdamkarote skāba krējuma.
Maizi sagriež glītās šķēlēs, apsmērē ar sviestu, nogriež
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tomātu šķēlīti, uzliek maizītei; spinātu lapiņas smalki sakapā,
pielej olīvu eļļu, citrona sulu, krējumu, samaisa un uzsmērē

maizītei tā, lai vidū paliktu redzama tomātu šķēlīte; virsū var

uzkaisīt smalki sagrieztus lociņus.

395. Tomāti ar baltām pupām.

4—5 pers. 200 gr bundža tomātu biezeņa, 800 gr balto

pupu, burkāns, sīpols, nedaudz cukura un sāls.

Pupas nomazgā, vienu nakti iemērc remdenā ūdenī, otrā

dienā, pieliekot burkānu, sīpolu, izvāra mīkstas; pieliek ne-

daudz sāls, cukuru, tomātu biezeni, vēlreiz uzvāra.

Piezīme: Tomātu vietā var ņemt ābolu biezeni.

Pudiņi, uzpūteņi un bumbiņas.

Pudiņus cep vai vāra. Cepamo pudiņu masu tūlīt pēc pa-

gatavošanas saliek ar sviestu izsmērētā formā, cep vidēji
karstā krāsnī; cepot pudiņus nedrīkst kustināt, citādi tie sa-

krīt; ja krāsns par karstu, cepot uzklāj brūno papīru. Pudi-

ņus nedrīkst pārcept, jo tad tie sakrīt, kļūst sausi-, bezgaršīgi,
zaudē daļu no savas barības vērtības. Ja ceptus pudiņus vēlas

izgāzt no formas, tad tie mazliet jāatdzesē.

Vārāmo pudiņu masu saliek ar sviestu izziestās un mil-

tiem izkaisītās vārāmās formās, formas % pilnas, uzliek vāku,
liek verdošā ūdenī, kas drīkst sniegties tikai līdz V* formai,

jo citādi ūdens vāroties viegli var iekļūt formā un sabojāt

pudiņu. Ja ūdens vāroties izsīkst, to atkal papildina ar jaunu
verdošu ūdeni. Vārītus pudiņus izsit no formas karstus, pa-
sniedz siltus vai aukstus.

396. Spinātu pudiņš.
4—5 pers. 600 gr spinātu, 100 gr sviesta, 5 olas, 3 ēdam-

karotes miltu, sāls, V tējkarotes cukura.

Spinātus labi nomazgā, liek verdošā ūdenī, nedaudz pa-

vāra, nokāš, izmaļ cau mašīnu. Sviestu saputo, pieliekot pa

1 olu dzeltenumam, sāli, spinātu masu, stingru olu sniegu,
piesijā miltus, visu viegli izmaisa; masu liek ar sviestu iz-

smērētā, miltiem izkaisītā pudiņu formā, vāra uz lēnas uguns

ūdens peldē 1 stundu. Izgāž uz apaļas bļodas, garnē ar tvai-

kotām tomātu vai sīpolu strēmelītēm, vārītiem burkāniem, vā-

rītām puķu kāpostu rozītēm; pasniedz: ar tomātu, sīpolu vai

sēņu mērci. Mērci var pārliet pudiņam vai pasniegt atsevišķā
traukā.
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397. Burkānu pudiņš.
4—5 pers. 2 kg burkānu, 3 ēdamkarotes skāba krējuma,

sāls, 1 ēdamkarote cukura, 2 ēdamkarotes mīksto miltu, 100 gr

sviesta.

Sarīvē nomazgātus burkānus, pieliek sakultas olas, sāli,

miltus, krējumu, cukuru un samaisa, saliek visu formā, ko iz-

smērē ar sviestu. Sviesta piciņas saliek arī pa virsu, liek

krāsnī un cep; pasniedz ar brūnu sviestu.

398. Kartupeļu pudiņš.
4—5 pers. 2 kg kartupeļu, 3 olas, 100 gr sviesta, 2 glā-

zes piena, sīpols, sāls.

Kartupeļus ar mizu novāra mīkstus, nomizo, sagriež četr-

stūrainos gabaliņos, pieliek satvaikotus sīpolus, sasmalcinātas

dilles, olas sakuļ ar sāli, pielej pienu un pārlej kartupeļiem;
masu sakārto izsmērētā formā, cep karstā krāsnī 15—20 min.;
pasniedz ar karstu sviestu vakariņās vai pusdienā.

399. Kāpostu pudiņš.
5—6 pers. 2 mazākas kāpostu galviņas, 4 olas, 3 ēdam-

karotes rīvmaizes, 100 gr skāba krējuma, 1 tējkarote cukura,
100 gr sviesta, 1 glāze piena.

Kāpostu galviņas novāra mīkstas sāls ūdenī, uzliek uz

sieta, lai notekas, smalki sakapā. Olu dzeltenumus sakuļ ar

sāli un cukuru, pieliek skābu krējumu, izkausētu sviestu, sa-

kapātus kāpostus, saputotus olu baltumus, visu sajauc. Sa-

liek ar sviestu izsmērētā formā, pārkaisa ar rīvmaizi, cep

krāsnī apmēram 20—30 min.; pasniedz ar brūnu sviestu.

400. Puķu kāpostu pudiņš.
4—5 pers. 5—6 galviņas puķu kāpostu, 3 olas, sāls, 2 glā-

zes piena, 50 gr sviesta, drusku rīvmaizes, 100 gr skāba

krējuma.
Novārītus puķu kāpostus sadala mazākās daļiņās. Formu

izsmērē ar sviestu, saliek kāpostus. Olas sakuļ ar sāli, pielej

pienu, krējumu, pārlej puķu kāpostiem, noliek sviesta gaba-

liņus pa virsu, pārkaisa ar rīvmaizi, cep krāsnī gaiši dzeltenu.

Pārlej ar karstu sviestu; pasniedz ar vai bez ceptiem kartu-

peļiem.
401. Sparģeļu pudiņš.

4—5 pers. 500 gr sparģeļu, 1 galda maize (400 gr), 2 glā-

zes piena, 2 karotes sviesta, 2 olas, sāls.

Sparģeļus notīra, sagriež puspirksta garumā, vāra uz lē-

nas uguns pēc iespējas mazākā ūdenī, galda maizi sagriež šķē-
lītēs, izmērcē pienā, sviestu sakuļ, pieliek olu dzeltenumus,
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Zirņi ar sparģeļiem romu pastētēs.

pieliek novārītus sparģeļus, sakultos olu baltumus; visu sa-

kārto formā, cep krāsnī 30 min.; pasniedz ar visu formu.

402. Tomātu pudiņš.
5—6 pers. 500 gr tomātu pirejas, 200 gr cietas baltmai-

zes, 50 gr kausēta sviesta, 4 olas, sāls, 1 glāze piena.
Nomizotai baltmaizei uzlej pienu un ļauj izmirkt, samaļ,

pielej tomātu pireju, olu dzeltenumus, izkausētu sviestu, sāli

un samaisa, pieliek sakultus olu baltumus, viegli izmaisa, ie-

vieto formā, ko izsmērē ar sviestu, liek krāsnī, cep 25—30 min.,

pārlej karstu sviestu vai krējuma mērci. Pasniedz ar visu

formu, tai apliek salveti; var arī pudiņu izsist ārā uz apaļas
vai garenas bļodas, skatoties kādā formā pudiņš cepts.

403. Kaltētu zirņu pudiņš.
4—5 pers. 2 kg zirņu, 1 sīpols, 3 olas, sāls pēc vajadzības.
Zirņus vakarā iemērc un otrā dienā tanī pašā ūdenī no-

vāra mīkstus, pieliek saceptu sīpolu, sakultas olas, sāli un

papriku. Formu izsmērē ar sviestu, saliek formā un cep apm.

20 min.; pasniedz ar krējumu vai sīpolu mērci.

404. Rīsu pudiņš ar kāpostiem.
4—5 pers. 200 gr rīsu, 700 gr kāpostu (virziņu), VA litra

dārzāju buljona, 2 sīpoli, 60 gr sviesta, 1 ēdamkarote rīvmai-

zes, 1 tējkarote miltu, sāls.

Rīsus nomazgā, pieliek 2 ēdamkarotes sviesta, pielej 2—3

glāzes dārzāju buljona (rec. nr. 140.), nedaudz sāls, tvaiko

mīkstus, piemaisa 1 ēdamkaroti rīvmaizes. Kāpostu lapas no-

mazgā, izgriež resnos „kaulus". Sīpolus sviestā satvaiko, pie-
liek kāpostus, pielej pārējo dārzāju buljonu, tvaiko mīkstus,
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pieliek miltus, uzvāra. Sagatavotā vārāmā formā liek vienu

kārtu kāpostu, otru rīsu; vāra ūdens peldē 1 stundu. Izgāž

uz bļodas; pasniedz ar kaperu vai sīpolu mērci (rec. nr. 536.

vai 427.). Nedaudz mērces pārlej pudiņam, pārējo pasniedz

atsevišķi mērces traukā.

405. Makaronu pudiņš.
4—5 pers. 200 gr vārītu makaronu, 100 gr saberzta siera,

50 gr sviesta, 200 gr tomātu biezeņa (rec. nr. 942.), nedaudz

skāba krējuma, sāls.

Sviestu saputo, pieliek olu dzeltenumus, krējumu, sieru,
olu sniegu (saputotus olu baltumus), tomātu biezeni, maka-

ronus, izmaisa, liek ar sviestu izsmērētā, miltiem izkaisītā

vārāmā pudiņa formā, uzliek vāku, vāra ūdens peldē 1 stundu.

Pasniedz ar tomātu vai sēņu mērci (rec. nr. 550. vai 549.).

Ja. vēlas, var šo pudiņu arī cept.

406. Makaronu uzpūtenis ar skābu krējumu.

4—5 pers. 400 gr makaronu, 4 olu dzeltenumi, 1A glā-

zes skāba krējuma, 100—150 gr sarīvēta siera, sāls, zaļumi,
kā: pētersīlis, estragons, ķerveles v. c.

Makaronus sāls ūdenī novāra mīkstus, sajauc ar sieru,
ja vēlas, ar smalki sagrieztām sēnēm, liek ar sviestu izsmē-

rētā formā. Olu dzeltenumus sajauc ar smalki sakapātiem za-

ļumiem, — pārlej makaroniem; cep stiprā siltumā 25—30 min.

Pasniedz ar sīpolu vai sēņu mērci (rec. nr. 427. vai 549.).

407. Makaroni ar pienu.
4-—5 pers. 600 gr makaronu, VA glāzes piena, 3 ēdamka-

rotes sviesta, 3 ēdamkarotes saberzta siera.

Makaronus novāra pusmīkstus, nokāš; katliņā izkausē

sviestu, pieliek sarīvētu sieru, makaronus, saliek formā, pār-
lej karstu pienu, cep 25—30 min.; pasniedz siltu.

408. Makaronu pudiņš ar olu dzeltenumiem.

4—5 pers. 800 gr makaronu, 2 glāzes piena, 4 olu dzel-

tenumi, sāls, 2 ēdamkarotes sviesta.

Verdošā ūdenī ber makaronus, novāra mīkstus, nokāš,
pieliek sāli, sakultus olu dzeltenumus, krējumu, saldu pienu,
sakārto ar sviestu izziestā formā, pārlej izkausētu sviestu,

cep vidēji karstā krāsnī 20—25 min.; pasniedz karstu. letei-

cams bērniem un slimniekiem.

409. Makaroni ar puķu kāpostiem.
4—5 pers. 1 kg makaronu, 5 mazākas galviņas puķu kā-

postus, 300 gr sviesta, sāls, ūdens pēc vajadzības.
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Puķu kāpostus notīra, ūdenim pieliek sāli, vāra kamēr

mīksti. Makaronus novāra sāls ūdenī mīkstus, uzlej uz kā-

stuves, noskalo ar aukstu ūdeni; pasniedzot atsilda ar sviestu,

pārējo sviestu salej mērces traukā. Makaronus un kāpostus
sakārto uz garenas bļodas: vienā malā uzliek makaronus, otrā

saliek puķu kāpostus, pārlej ar kausētu sviestu. Klāt var likt

zaļbarību pēc izvēles.

410. Makaronu šniceles.

4—5 pers. 800 gr makaronu, 2 litri piena, 1 ola, rīv-

maize, cepšanai sviests pēc vajadzības.
Salauztus makaronus novāra pienā mīkstus, pieliek sāli,

ielej karstu masu bļodā, uzliek vāku un nosloga. Nākošā

dienā, kad makaroni pilnīgi atdzisuši, sagriež biezās, garenās
šķēlēs, apmērcē olā, rīvmaizē, cep uz pannas sviestā. Pasniedz

karstus ar dārza vai tomātu salātiem.

411. Nūdeles ar sieru.

4—5 pers. 800 gr nūdeļu, 200 gr sakaltuša siera, sāls,
1 glāze piena, 2 olas.

Nūdeles ber verdošā sāls ūdenī, vāra uz ātras uguns

20—25 min., nokāš, noskalo ar aukstu ūdeni (lai nesaliptu),

pielej 1 glāzi piena, sarīvētu sieru, sāli, sakultas olas, sakārto

izsmērētā pudiņu formā, cep krāsnī 15—20 min.; pasniedz
karstu vakariņās vai brokastīs.

412. Kviešu miltu pudiņš.

4—5 pers. 1 litrs piena, 500 gr kviešu miltu, 3 olas, sāls,

2 ēdamkarotes sviesta.

Pienu sajauc ar miltiem, vāra 10—15 min., pieliek sāli,
sviestu, sakultus olu dzeltenumus, uzkarsē (vārīt vairs ne-

drīkst), pieliek saputotus olu baltumus, viegli izmaisa; liek

ar sviestu izsmērētā formā, pārkaisa ar rīvmaizi, cep vidēji
karstā krāsnī 15—20 min.; pasniedz karstu ar pienu.

413. Baltmaizes uzpūtenis ar sieru.

4—5 pers. 400 gr cietas baltmaizes, 1 litrs piena, 200 gr

sarīvēta siera, 1 glāze skāba krējuma, 100 gr sviesta, 2 ēdam-

karotes rīvmaizes.

Maizi salauž mazos gabaliņos, pienā izmērcē, liek ar

sviestu izsmērētā formā, pa kārtām pildot sarīvētu sieru,
sviesta piciņas, skābu krējumu; visu pārkaisa ar rīvmaizi, uz-

liek mazas sviesta piciņas; cep mērenā siltumā 30—40 min.

414. Manna pudiņš ar baltmaizi.

4—5 pers. 800 gr manna, l'A glāzes piena, 4—5 olas,
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100 gr baltmaizes, sāls, muskatrieksts, vircas, 1 ēdamkarote
sviesta.

Verdošā pienā ber manna, pieliek sāli, pierīvē muskat-

riekstu, vāra mīkstu. Atdzesē, pieliek gabaliņos sagrieztu,
sviestā apceptu baltmaizi, olas, izmaisa, saliek formā, cep
40—50 min.

415. Sniega bumbiņas.
1 glāze piena, 5 olas, 150 gr miltu, 3 ēdamkarotes sviesta,

H glāzes putu krējuma, 50 gr saberzta siera, sāls.

Pienu ar sviestu uzvāra, iejauc miltus, sāli, karsē, ka-

mēr masa atlec no katliņa. Kad tā padzisusi, pieliek olas, iz-

maisa, ņem mazas piciņas (rieksta lielumā), apveļ apaļas,
liek uz miltiem nokaisītas plātes, cep mērenā siltumā gatavas.
Putu krējumu saputo, pieliek nedaudz sāls, saberztu sieru,

izjauc. Bumbiņām nogriež vāciņus, mazliet izdobj, iepilda
putu krējumu, uzliek vāciņu, pasniedz pie dārzājiem un mēr-

cēm. Ja vēlas, bumbiņas var cept arī karstā sviestā vai taukos.

416. Dārzāju virums.

4—5 pers. 2 sīpoli,, loki, 1 maza selerijas sakne, 2 bur-

kāni, 1 galviņa balto kāpostu, 1 mazāks kālis, 1 galviņa puķu
kāpostu, 3—4 kartupeļi, 1 tomāts, sāls, 2 ēdamkarotes sviesta.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, nedaudz sviestā satvaiko,

pieliek sviestu, notīrītus, smalki sagrieztus, nomazgātus dār-

zājus, nedaudz sāls, tvaiko apsegtu 1 stundu. Pasniedz pus-
dienās un vakariņās kā priekšēdienu.

417. Dārzāju maisījums.
4—5 pers. 250 gr pupu, 250 gr burkānu, 250 gr kartu-

peļu, 2 sīpoli, 1 galviņa puķu kāpostu, 2 ēdamkarotes sviesta,

sāls, 1 ēdamkarote pētersīļu lapiņu, dilles, nedaudz ūdens.

Pupas notīra, sagriež, burkānus nokasa, nomazgā, sagriež

mazos gabaliņos, tvaiko sviestā katrus atsevišķi 30 min., pa-

mazām pielejot nedaudz ūdens, pieliek nomizotus, gabaliņos
sagrieztus kartupeļus, tvaiko vēl apm. 15 min., sajauc ar

mīksti notvaikotām pupiņām, gabaliņos sagrieztiem, sviestā

atsevišķi notvaikotiem puķu kāpostiem, pieliek sasmalcinātas

pētersīļu lapiņas, smalki sagrieztas dilles, pārkaisa ar smalki

sagrieztiem, sviestā satvaikotiem sīpoliem.

Piezīme: Pēc vēlēšanās var piespiest citronu sulu un

pierīvēt nedaudz muskatriekstu.
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Plācenīši un riecieniņi.

418. Burkānu plācenīši.

1 kg burkānu, 4 olas, 50 gr rīvmaizes, sāls un sviests

cepšanai.
Burkānus nomazgā, sarīvē, pieliek olas, rīvmaizi, sāli un

labi sajauc. Ar rīvmaizes palīdzību izveido apaļus plācenīšus.

Cep karstā sviestā abas puses brūnas. Pasniedz ar sviestu vai

krējuma mērci vakariņās. leteicami slimniekiem un bērniem.

Pasniedz arī pie gaļas kā piedevas.

419. Kartupeļu plācenīši.
4—5 pers. 200 gr kartupeļu, 4—5 olas, 1 mazāks sīpols,

sviests cepšanai, rīvmaize.

Samaļ novārītus un nosusinātus kartupeļus, sacep sviestā,

pieliekot klāt smalki sakapātu sīpolu, olas un sāli. Visu labi

izmaisa, ar rīvmaizes palīdzību izveido apaļus plācenīšus, sa-

cep karstā sviestā gaiši dzeltenus. Pasniedz sakārtotus bļodā
ar krējuma vai baraviku mērci.

420. Kāpostu plācenīši.
4—5 pers. 200 gr kāpostu galviņa, 200 gr sviesta, 50 gr

rīvmaizes, 3 olas, sīpols.
Kāpostu galviņu uzliek ar sāls ūdeni un novāra mīkstu,

izņem no ūdens, notecina, smalki sakapā vai samaļ gaļas ma-

šīnā, nospiež sulu, pieliek sviestā saceptu sīpolu, olas, rīv-

maizi, sāli un visu labi samīca, tad izveido ar rīvmaizes pa-
līdzību no 200 gr masas 3 plācenīšus. Uz pannas uzliek sviestu,
karstā liek plācenīšus un apcep abas puses brūnas. Sakārto

uz bļodas, pārlej to pašu sviestu pāri; ja vēlas var pasniegt
ar krējuma vai tomātu mērci, klāt var dot ceptus kartupeļus.

421. Rīsu plācenīši.
4—5 pers. 1 kg rīsu, 4—5 olas, sāls, sīpols, sviests cep-

šanai.

Verdošā ūdenī ber rīsus, apvāra pusmīkstus, nokāš, pie-
liek sāli, 1 ēdamkaroti sviesta, krāsnī tvaiko mīkstus, pieliek
sviestā saceptu, smalki sakapātu sīpolu, olas un samīca. Veido

ar rīvmaizes vai miltu palīdzību. Cep karstā sviestā abas pu-

ses brūnas; pasniedz ar baraviku vai krējuma mērci kā otro

ēdienu pusdienā un vakariņās.

422. Rīsu plācenīši ar spinātiem.
4—5 pers. 200 gr rīsu, 1 litrs dārzāju buljona (rec. nr.

193.), 50 gr sviesta, 2 sīpoli, 100 gr spinātu, pētrsīļu lapiņas,
nedaudz muskatrieksta, sāls, cepšanai —

sviests.
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Rīsus noskalo, dārzāju buljonā vāra mīkstus; sīpolus no-

mizo, smalki sakapā, sviestā satvaiko, piemaisa rīsiem, pie-
liek sasmalcinātus spinātus, pētersīļu lapiņas, sāli, pierīvē ne-

daudz muskata, izmaisa. Ar rīvmaizes palīdzību izveido ma-

zas kūkas, karstā sviestā abas puses apcep dzeltenas.

423. Siera plācenīši.
4—5 pers. 1 glāze piena, 200 gr miltu, 100 gr sviesta,

100 gr siera, 6 olas, pipari, sviests cepšanai.
Pienu ar sviestu un nedaudz sāls uzvāra, ieber izsijātus

miltus, maisot vāra tik ilgi, kamēr masa atlec no katliņa,
siltai piejauc sarīvētu sieru, nedaudz piparu, atdzesē; kuļot
pieliek 6 olu dzeltenumus, saputotus olbaltumus, izmaisa,
veido garenus plācenīšus, izcep karstos taukos abas puses brū-

nas; pasniedz ar sviestā ceptiem kartupeļiem.

424. Vienkārši manna riecieni.

4—5 pers. 150 gr manna, 1 litrs piena, 1 ēdamkarote

sviesta, nedaudz sāls, pētersīļu lapiņas, 1 ola, rīvmaize, sivests.

Pienu uzvāra, pieliek sviestu, nedaudz sāls, ber manna,

vāra 15—20 min.; pieliek smalki sagrieztas pētersīļu lapiņas,
uzlej uz seklas bļodas, atdzesē; sagriež glītās šķēlītēs; iemērc

olā, rīvmaizē, nocep karstā sviestā abas puses brūnas.

425. Nūdeļu riecieni.

4—5 pers. 400 gr nūdeļu, 1 glāze tomātu biezeņa, 1 sī-

pols, 2 ēdamkarotes sviesta, 2 ēdamkarotes sarīvēta siera, ne-

daudz majorāna, sāls, 2 olas, 2 ēdamkarotes eļļas.
Nūdeles sāls ūdenī novāra mīkstas, nokāš, uzliek uz sieta

notecēties. Olas sakuļ, pielej kausētu sviestu, pieliek sviestā

saceptus smalki sagrieztus sīpolus, tomātu biezeni, sarīvētu

sieru, nedaudz majorāna, mazliet ūdens, siltas nūdeles, sa-

maisa, saliek bļodā, atdzesē, griež šķēlēs, cep sviestā vai eļļā.
Pasniedz ar zaļumiem vai mārrutku mērci.

426. Pupu riecieni.

4—5 pers. 800 gr pupu graudu (pēc iespējas svaigas
pupas), 4 olas, sīpols, pētersīlis, nedaudz vircas, rīvmaize, sāls,
sviests cepšanai.

Pupas nomazgā, uz 1 nakti iemērc remdenā ūdenī, uz-

liek ar to pašu ūdeni, vāra mīkstas, nokāš, izmaļ 2 reiz caur

mašīnu, pieliek olas, sviestā satvaikotus sīpolus, rīvmaizi, ■—

masu ar karoti labi sastrādā, pieliek nedaudz saberzta ma-

jorāna un salvijas, izveido mazas kūkas; apvārta olā, rīv-

maizē, karstos taukos nocep abas puses brūnas.
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Pankūkas un krēpeles pildītas ar

dārzājiem.

427. Itāliešu pankūkas ar dārzājiem.
4—5 pers. 1 ola, 1 glāze piena, 2 ēdamkarotes miltu, da-

žādi dārzāji pēc vajadzības, 1 glāze skāba krējuma, 50 gr sa-

berzta siera, 50 gr rīvmaizes, sāls.

Olu saputo ar sāli, pieber miltus, pielej pienu, izmaisa;
noliek 25—30 min. stāvēt. Pankūkām apcep vienu pusi; ār

sviestu izsmērētā formā liek pankūku ar neapcepto pusi apakšā,
virsū liek dažādus tvaikotus dārzājus, kā: burkānus, zirnī-

šus, rožu kāpostus, puķu kāpostus v. c, pārlej tos ar skābu

krējumu; uzliek pankūku ar neapcepto pusi augšā, nosmērē

ar nedaudz skāba krējuma, pārkaisa ar rīvmaizi un sieru,
uzliek sviesta piciņas; cep mērenā karstumā krāsnī 25—30

minūtes.

428. Pankūkas ar dārzāju pildījumu.
4—5 pers. 3 olas, sāls, 1 glāze piena, 100 gr miltu, A glā-

zes skāba krējuma, 3 ēdamkarotes piena, 100 gr saberzta

siera, sviests — cepšanai. Pildījumam tvaikoti dārzāji, kā:

tvaikoti zirnīši, burkāni, dažādi kāposti, spināti.
Olas saputo ar sāli, pieber miltus, izmaisa, pielej pienu,

noliek A stundu stāvēt; cep karstā sviestā lielas, plānas pan-

kūkas. Uz pankūkas uzliek kādu no augstāk minētiem dār-

zājiem, satin, apcep karstos taukos vai sviestā visas puses

brūnas, saliek ar sviestu izsmērētā formā. Skābu krējumu sa-

jauc ar pienu, pārlej pankūkām, apkaisa ar biezu kārtu sa-

berzta siera, cep krāsnī 10—15 min.

429. Vienkāršas pankūkas.

4—5 pers. 4—5 olas, 150 gr miltu, 1A glāzes piena, ne-

daudz sāls.

Olas ar nedaudz sāls sakuļ, — piesijā miltus, pielej pienu,
izmaisa, 30 min. noliek stāvēt. Uz pannas karstā sviestā no-

cep abas puses brūnas, satin, pasniedz pie dārzājiem kā pie-

devas vai katrā pankūkā ietin 1 karoti dārzāju pildījuma;

pasniedz ar mērci.

430. Kartupeļu pankūkas.

4—5 pers. 800 gr vārītu kartupeļu, 3 olas, sāls, muskat-

rieksts, 100 gr miltu, piens pēc vajadzības.
Kartupeļus samaļ, pieliek olas, samīca par gludu, vienādu

mīklu, pierīvē muskatriekstu, pielej pēc vajadzības pienu; cep

karstā sviestā mazas pankūkas.
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431. Pildītas krēpeles ar mērci.

4—5 pers. 1 glāze piena vai krējuma, 2 ēdamkarotes

sviesta, 6 olu dzeltenumi, nedaudz citrona sulas, 500 gr miltu,

sāls, šampiņonu biezenis, sēņu mērce, cepšanai — sviests vai

tauki.

Siltā pienā izmaisa raugu, pieber miltus, iejauc pašķidru
mīklu, — uzraudzē; pieliek ar cukuru saputotu sviestu, olu

dzeltenumus, sāli, miltus, labi samīca, uzraudzē; izrullē 1 cm

biezu, sadala mazos gabaliņos, uzliek šampiņonu biezeni, sa-

spiež malas kopā, izveido apaļus, cep karstā sviestā vai tau-

kos. Pasniedz apkaisītus ar sarīvētu sieru un sēņu mērci.

432. Dārzāju krēpeles.

4—5 pers. 400 gr spinātu, 1 ola, 2 šķēles baltmaizes,

sauja pētersīļu, ķerveļu, nedaudz sīpola, sāls, iemērkašanai
—

ola, rīvmaize.

Spinātus nomazgā vairākos ūdeņos, liek verdošā ūdenī,
nedaudz pavāra, nokāš, izmaļ caur mašīnu, pievieno: sviestā

apceptus baltmaizes gabaliņus, smalki sagrieztus, sviestā sa-

tvaikotus sīpolus un pētersīļu lapiņas, izmaisa, pēc vajadzības
pieliekot rīvmaizi; veido krēpeles vai bumbas, iemērc olā, rīv-

maizē, karstā sviestā cep brūnas.

Piezīme: Var ņemt arī citus dārzājus.

Dārzāju cepeši un tvaikoti dārzāji.

433. Puķu kāpostu, risu un tomātu cepetis.
4—5 pers. 2 galviņas puķu kāpostu, 2 glāzes tomātu

pirejas, 200 gr rīsu, 50 gr sviesta, sāls, 1 ēdamkarote skāba

krējuma, 2 olas.

Novārītus puķu kāpostus sadala mazos gabaliņos, pie-

liek notvaikotus rīsus, tomātu pireju, krējumu, sakultas olas,

sāli, oep ar sviestu izsmērētā formā 20—25 min. Pasniedz

kā otro ēdienu pusdienā ar ceptiem kartupeļiem.

434. Cepti kāļi.

5 kāļi, 3 olas, rīvmaize, sāls un sviests.

Kāļus nomizo, veselus novāra ūdenī mīkstus, sagriež glī-
tās šķēlītēs, iemērc sakultā olā, tad rīvmaizē nocep abas puses

brūnas; pasniedz vakariņās ar karstu sviestu.

435. Sutināti kolrābji.

4—5 pers. 2kg kolrābju, 100 gr sviesta, 1 karote miltu,

1 glāze piena, ūdens, sāls pēc vajadzības.
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Kolrābjus nomizo, sagriež gabalos, novāra mazā ūdenī

mīkstus; sviestu izkausē, ieber miltus, izmaisa, pielej pienu,
pieber sāli, drusku cukura un uzvāra s—lo min.; tumē, liek

saknes un viegli izmaisa. Pasniedz pusdienā un vakariņās
kā otro ēdienu vai arī kā piedevas pie citiem ēdieniem.

436. Tvaikoti spināti.

4—5 pers. 400 gr spinātu, 2 ēdamkarotes sviesta, 4 ēdam-

karotes krējuma, 1 glāze piena, sāls, 1 tējkarote cukura.

Spinātus nomazgā, uzliek mazā ūdenī virt, novāra mīkstus,

samaļ vai izrīvē caur sietu. Izkausē sviestu, pieliek krējumu,
izmaisa, pielej pienu, uzvāra, piemet sāli, pielej izrīvētos spi-
nātus; pasniedz ar ceptu olu.

427. Tvaikoti spināti II.

4—5 pers. 1 kg mīkstu spinātu, 2 ēdamkarotes sviesta,
1 sīpols, 1 ēdamkarote miltu, I^—2 glāzes dārzāju buljona,

sāls, 2 ēdamkarotes skāba krējuma.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, nedaudz sviestā satvaiko,

pieber miltus, izmaisa, pielej dārzāju buljonu (rec. nr. 140.),

pieliek labi nomazgātas veselas spinātu lapas, nedaudz sāls,
tvaiko dažas minūtes, kamēr šķidrums gandrīz pilnīgi izzudis,
beidzot pieliek krējumu, uzkarsē.

Piezīme: Pēc vēlēšanās var pierīvēt nedaudz muskat-

riekstu.

438. Spināti ar auzu pārslām.
4—5 pers. 150 gr auzu pārslu, 100 gr spinātu, 1 nepilna

glāze ūdens, 1 ola, 1 ēdamkarote miltu, sāls, muskatrieksts,

sviests.

Auzu pārslām uzlej karstu ūdeni. Labi nomazgātus za-

ļus spinātus sīki sagriež, piejauc ūdeni, sakultu olu ar sāli,

pierīvē nedaudz muskatriekstu, pieber miltus, izmaisa; pie-
jauc izmērcētām auzu pārslām, izmaisa, no šīs masas veido

apaļus plācenīšus, karstā sviestā apcep abas puses brūnas;

pasniedz ar karstu sviestu.

439. Tvaikoti zemes bumbieri.

4—5 pers. 2 kg zemes bumbieru, 2 ēdamkarotes sviesta,

1 ēdamkarote miltu, 1 glāze piena, nedaudz sāls, 1 tējkarote
cukura, 1 citrons.

Bumbierus nomazgā, ieliek verdošā ūdenī un patur, ka-

mēr miziņa nāk nost. Noloba miziņu, sagriež bumbierus ga-

baliņos, tvaiko mazā ūdenī mīkstus. Izkausē sviestu, pieber
miltus, izmaisa, pielej pienu (var arī ņemt saldu krējumu),
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uzvāra, pieliek saknes, sali un cukuru (pēc garšas). Pasniedz

ar salātiem pusdienās vai vakariņās kā otru ēdienu.

440. Tvaikotas melnās saknītes (skorcioneri).
4—5 pers. 1 kg skorcionera saknīšu, ūdens, 1 ēdamka-

rote sviesta, 1 ēdamkarote miltu, 1 glāze piena.
Saknītes nomazgā, nokasa, notīrītas iemet etiķūdenī (lai

nepieņemtu tumšu krāsu), sagriež V* pirksta garumā, vāra

mazā ūdenī mīkstas. Izkausē sviestu, pieber miltus, izmaisa,

pielej pienu (var lietot arī ūdeni, kurā saknītes vārījušās),
uzvāra, ieliek skorcionera saknītes, pieliek sāli pēc garšas. Pa-

sniedz ar izkausētu sviestu.

441. Sutināti artišoki.

4—5 pers. 10 artišoku, 200 gr sviesta, ūdens, sals pec

vajadzības.
Artišokam notīra ārējās lapas un kātiņus, pārējām la-

pām nogriež galus, nomazgā aukstā ūdenī. Artišokus liek ver-

došā ūdenī, pieliek sāli un vāra, kamēr iekšējā daļa mīksta.

Sakārto artišokus uz garenas bļodas, apakšas galu uz augšu,
lai iztecētu ūdens, pārlej ar kausētu sviestu, pārējo sviestu

salej mērces traukā; pasniedz galdā pusdienās vai vakariņās.

442. Tvaikoti gurķi.
4—5 pers. 4—5 vidēja lieluma gurķi, 2 ēdamkarotes

sviesta, 1 sīpols, 1 pētersīlis, 2 ēdamkarotes krējuma, sāls,

dārzāju buljons pēc vajadzības.

Sīpolu nomizo, smalki sagriež, nedaudz sviestā satvaiko,

pieliek dārzāju buljonu (rec. nr. 140.), nomizotus, no sēklām

iztīrītus, šķēlītēs sagrieztus gurķus, satvaiko, pieliek krējumu,
uzkarsē. Pasniedzot uzkaisa sasmalcinātas pētersīļu lapiņas.

443. Tvaikoti burkāni.

4—5 pers. I—VA kg burkānu, 3 ēdamkarotes sviesta,

sāls, X—l glāze dārzāju buljona, 1 ēdamkarote krējuma,
2 ēdamkarotes sasmalcinātu pētersīļu lapiņu.

Burkānus nokasa, nomazgā, sagriež vienlīdzīgās šķēlītēs.
Karstā sviestā liek pusi pētersīļu, tad burkānus, tvaiko 10 līdz

15 min., pielej dārzāju buljonu (rec. nr. 140.), pieliek nedaudz

sāls, tvaiko 40—50 minūtes, kamēr šķidrums gandrīz izzūd,

pielej krējumu, uzkarsē. Pasniedzot uzkaisa sasmalcinātas

pētesīļu lapiņas.

444. Tvaikoti zirņi ar burkāniem.

4—5 pers. 2 kg svaigi zirņi, 1 kg burkānu, 1 ēdamkarote

sviesta, 1 ēdamkarote miltu, 2 glāzes piena.
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Burkānus notīra, sagriež, tvaiko mazā zupiņā mīkstus,

pieliek izlobītus zirņus un vāra uz lēnas uguns. Izkausē

sviestu, pieliek miltus, pienu un uzvāra. leliek zirņus un ar

burkāniem samaisa; pasniedz karstus.

445. Cepti olu augi (baklažāni).
4—5 pers. 10 olu augi, 100 gr rīvmaizes, 100 gr sviesta,

2 karotes piena.

Pusgatavus olu augus sagriež šķēlītēs, pārkaisa ar sāli

un ļauj X stundu pastāvēt. Pēc tam sulu nolej (ar sulu aiz-

iet arī augļa rūgtā garša). Sagatavotās augļa šķēlītes iemērc

sakultā olā un rīvmaizē un cep sviestā brūnas; pasniedz kā

otro ēdienu.

446. Rīsu galviņa ar puķu kāpostiem un zirņiem.
4—5 pers. 250 gr rīsu, 3 ēdamkarotes sviesta, 1 sīpols,

IK litra dārzāju buljona, 30 gr siera, 1 galviņa puķu kāpostu,
zaļie zirnīši, sviesta mērce.

Sīpolus nomizo, smalki sagriež, sviestā satvaiko, pieliek

nomazgātus rīsus, nedaudz satvaiko, uzlej dārzāju buljonu
(rec. nr. 140.), tvaiko, kamēr rīsi mīksti, pieliek sarīvētu sieru,

sāli, izmaisa, karstu pilda apaļā, ar sviestu izsmērētā pūteļu
formā, atstāj dažas minūtes siltumā, uzgāž uz apaļas, siltas

bļodas, uz kuras pamatā uzlikta novārīta, sakārtota puķu kā-

postu galviņa, aplieta ar sviesta mērci, rīsiem apliek izvārītu

zirņu vainagu.
Piezīme: Mērci pasniedz atsevišķi mērces traukā.

447. Tomāti ar rīsiem, mērcē.

4—5 pers. 1 kg tomātu, 200 gr. rīsu, sāls, 50 sviesta,

1 litrs piena vai tomātu biezeņa, 1 ēdamkarote miltu.

Rīsus noskalo, ber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus, no-

kāš, ar aukstu ūdeni noskalo, liek uz sieta notecēties. Tomā-

tiem izdobj vidus, piepilda ar rīsiem (uz 1 tomātu ņem 1 ēdam-

karoti rīsu). Katliņā ieliek sviestu, pielej pienu vai tomātu

biezeni (rec. nr. 942.), ieliek tomātus, uz lēnas uguns tvaiko

mīkstus, izkausē 1 ēdamkaroti sviesta, pieber miltus, pielej

šķidrumu, kur tomāti tvaikoti, izmaisa, pārlej tomātiem.

448. Spinātu vai salātu rullīši.

4—5 pers. 300—400 gr spinātu, vai četras lielākas salātu

galviņas, 2 ēdamkarotes sviesta, %—1 glāze dārzāju buljona,

lociņi, sāls. Pildījumam: 2 šķēles baltmaizes, 1 sīpols, ne-

daudz piena, 1 karote sviesta, 1 ola, pētersīļu lapiņas, sāls,
muskatrieksts.



174

Pildījumam: sīpolus nomizo, smalki sagriež, sviestā tvaiko,

pieliek gabaliņos sagrieztu, siltā pienā izmērcētu baltmaizi,
nedaudz satvaiko, pieliek smalki sagrieztas pētersīļu lapiņas,
pierīvē nedaudz muskatrieksta, sāli, olu, visu izmaisa. Spi-
nātu vai salātu lapas labi nomazgā, ūdenī uzvāra, nokāš., la-

pas pilda; satin, sasien. Uz pannas karstā sviestā liek rul-

līšus, pārlej ar karstu dārzāju buljonu (rec. nr. 140.), tvaiko

krāsnī 20—25 min. Gatavus pārkaisa ar smalki sagrieztiem
lociņiem, pārlej ar karstu sviestu vai sviesta mērci (sk. rec.

nr. 553.).

449. Kabački pildīti ar rīsiem.

4—5 pers. 4 olas, sāls, 1 kg rīsu, 1 ēdamkarote sviesta,

ūdens, kabački.

Rīsus noskalo, ber verdošā ūdenī, uz ātras uguns vāra

pusmīkstus; nokāš, noskalo ar aukstu ūdeni, pieliek sāli,

sviestu, satvaiko sīpolu, jēlas olas. Kabačkus nomizo, izņem
sēklas un pilda ar rīsiem; uzliek uz pannas ar nedaudz ūdens

un sviesta, cep aplaistot krāsnī mīkstus; pasniedz ar tomātu

vai krējuma mērci.

450. Cepti kabački ar sviestu.

4—5 pers. 1 kg 200 gr kabački, 100 gr rīvmaizes, 2 olas,
sāls.

Kabačkus nomizo, sagriež I—2 cm biezās šķēlītēs, saliek

traukā pa kārtām apsālot, patur vienu stundu, ņem šķēlītes
iemērc saklapētā olā pēc tam rīvmaizē, cep karstā sviestā brū-

nas un mīkstas. Sakārto uz garenas bļodas, pārlej karstu

sviestu, pasniedz galdā.

Putras.

Biezputras

Putraimus iepriekš noskalo ar aukstu ūdeni, ieber verdošā

ūdenī, vāra maisot pusmīkstus, pielej pienu, pieliek sāli, uz

lēnas uguns izvāra putraimus mīkstus. Rīsus pēc noskalo-

šanas ber verdošā ūdenī, vāra bez maisīšanas pusmīkstus
(maisot rīsi sadrūp): pielej pienu, pieliek sāli, maisot vāra

mīkstus; tikai manna un griķu putru vāra pienā, citus put-
raimus ūdenī pavāra pusmīkstus. Visas putras pasniedz ar

sviestu vai kādu augļu mērci.

451. Auzu pārslu biezputra.
4—5 pers. 500 gr auzu pārslu, 6 glāzes piena, 1 ēdam-

karote sviesta, nedaudz sāls.
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Pienu, sāli, sviestu uzvāra, ber maisot pārslas; līdz ko

uzvārās, liek krāsnī, tvaiko 15—20 min. Pasniedz bērniem,
slimniekiem: ar pienu, sviestu vai augļiem.

452. Griķu biezputra (krievu gaumē).

4—5 pers. 300 gr griķu putraimu, 2 litri ūdens, sāls pēc
vajadzības.

Putraimus noskalo ar aukstu ūdeni un applaucē karstā
ūdenī. Verdošā ūdenī ber griķu putraimus, pieliek sāli, uz-

vāra un sautē krāsnī mērenā siltumā 2 stundas. Pasniedz ar

karstu sviestu vai pienu.

453. Kviešu miltu putra.

4—5 pers. 6 glāzes piena, 500 gr miltu, 1 ēdamkarote

sviesta, sāls.

Aukstā pienā izmaisa miltus, pieliek sāli, sviestu, vāra

bieži maisot uz ātras uguns 20—30 min.; pasniedz ar saldu

krējumu vai pienu.

454. Miežu biezputra.
4—5 pers. 800 gr putraimu, 2 litri ūdens, 2 litri piena,

2 ēdamkarotes sviesta, sāls.

Putraimus nomazgā, ber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus,
pielej pienu, pieliek sviestu, sāli; putru var tvaikot gatavu

uz plīts vai krāsnī. Pasniedz karstu ar kausētu sviestu, karstu

krējumu vai pienu. leteicama bērniem un slimniekiem.

Sēnes.

Sēņu galvenā sastāvdaļa ir ūdens, tādēļ to barības vērtība

niecīga. Sēnes ir grūti sagremojamas, organisms nevar tās

pilnīgi izmantot, bet sēnes tomēr lieto to labās garšas un

aromāta dēļ.

Sēnes tīra.

Krevels. Nogriež smilšainos kātiņus; mazgā aukstā ūdenī,

kamēr nav smilšu.

šampiņoni. Ja tie mazi un cieši aizvērusies, ātri jāno-
mazgā; ja tie lielāki, jānoņem āda un jānoplūc bārkstis, pēc
tam tūliņ jāliek aukstā ūdenī, kam nedaudz piespiesta citrona

sula, tad šampiņoni kļūst gluži balti.

Baravikas. Mazām baraviciņām nogriež tikai smilšainos

kātiņus, lielajām baravikām izgriež mīkstos zaļumus.
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Gailenītēm nogriež kātiņu smilšainās daļas, karstā ūdenī
noskalo vairākas reizes.

Bērzlapēm nogriež smilšainos kātiņus, 10—15 min. pa-

vāra, pēc tam noskalo ar aukstu ūdeni.

455. Tvaikotas kreveles.

4—5 pers. 800 gr kreveļu, 100 gr skāba krējuma, 50 gr

sviesta, sīpols, sāls, ja vēlas
— pipari.

Kreveles izlasa, vairākos ūdeņos labi nomazgā, novāra tri-

jos ūdeņos, kam nedaudz pielikts sāls; mīkstas sagriež. Kau-

sētā sviestā tvaiko smalki sagrieztus sīpolus, ieber kreveles,
satvaiko, pieliek krējumu, ja vēlas piparus, uzvāra, nogaršo

pēc sāls; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

456. Tvaikotas gailenes.
4—5 pers. 800 gr gaileņu, 50 gr sviesta, 100 gr skāba

krējuma, sīpols, sāls, ja vēlas
— pipari.

Gailenes izlasa, nomazgā, applaucē ar verdošu ūdeni, no-

spiež, sakapā. Izkausē sviestu, sacep smalki sagrieztus sīpolus,
ieber gailenītes, satvaiko, pieliek krējumu, sāli, uzvāra; pa-
sniedz ar vārītiem kartupeļiem.

457. Tvaikotas baravikas.

4—5 pers. 800 gr baraviku, 100 gr sviesta, 50 gr skāba

krējuma, sīpols, sāls, ja vēlas — pipari.
Baravikas izlasa, nomazgā, sagriež šķēlītēs. Izkausē

sviestu, sacep smalki sagrieztus sīpolus, ieber baravikas, pie-
liek sāli, apmaisot tvaiko; mīkstām pieliek krējumu, ja vē-

las — piparus, uzvāra; pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

458. Baraviku plācenīši.
4—5 pers. 800 gr jaunu baraviku, 100 gr sviesta, 50 gr

skāba krējuma, 3 olas, sāls, rīvmaize, ja vēlas
— pipari, ne-

daudz miltu.

Baravikas izlasa, nomazgā, sāls ūdenī novāra, noskalo

aukstā ūdenī, smalki sakapā, pieliek krējumu, sviestā saceptus
sīpolus, miltus, olas, labi samīca; veido ar rīvmaizes palīdzību
mazus plācenīšus, cep karstā sviestā; pasniedz ar krējuma
mērci un vārītiem kartupeļiem.

459. Tvaikotas bērzlapes.

4—5 pers. 800 gr bērzlapju, 50 gr sviesta, 100 gr skāba

krējuma, sīpols, sāls, ja vēlas
— pipari.

Novārītas bērzlapes izlasa, nomazgā, sagriež šķēlītēs. Iz-

kausē sviestu, sacep smalki sagrieztus sīpolus, ber bērzlapes,

satvaiko, pieliek skābu krējumu, sāli, uzvāra; pasniedz ar

vārītiem kartupeļiem.
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1. gailenes, 2. sviesta baravikas, 3. lauku šampinjoni, 4. gotenes, 5. rud-

mieses, 6. ķerveles (rumpuči), 7. aunenes, 8. vilnīši.
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460. Tvaikoti šampiņoni.
4—5 pers. 800 gr šampiņonu, 100 gr skāba krējuma,

citrona sula, 2 olu dzeltenumi, 50 gr sviesta.

Šampiņonus ātri nomazgā, lielākiem noloba ādu, sagriež
plānās šķēlītēs. Izkausē sviestu, piespiež X citrona sulu, ieber

šampiņonus, tvaiko 10—15 min., pieliek skābu krējumu, sāli,

uzvāra; olu dzeltenumus sakuļ, pieliek šampiņoniem; pasniedz
kā piedevas pie gaļas ēdieniem.

461. Sēņu pudiņš.
4—5 pers. 35—40 labu, svaigu gailenīšu, 2 olas, makaroni,

skābs krējums, sviests pēc vajadzības, sīpols.
Notīra gailenītes, nomazgā, sagriež gabaliņos, uzlej karstu

ūdeni, ļauj visam katliņā uzvārīties; gailenes nokāš, labi no-

tecina ūdeni. Katliņā sviestā sacep sagrieztu mazu sīpolu,
pieliek gailenes un satvaiko. Novāra makaronus sālsūdenī, no-

skalo pēc tam aukstā ūdenī un ļauj notecēt; māla formiņu vai

emaljētu pannu izsmērē ar sviestu un uzliek pārmaiņus vienu

kārtu makaronu un vienu sēņu, pie kam apakšējai un augšējai
jābūt makaronu kārtai. Olas sajauc ar skābu krējumu, pēc

garšas pieber sāli un uzlej pudiņam virsū. Pudiņu cep 20—30

min. krāsnī, uzliekot virsū gabaliņu sviesta; pasniedz siltu.

462. Sēņu plācenīši.
4—5 pers. 400 gr sēņu, 6 olas, nedaudz muskata, vircas,

rīvmaize, sīpols, sāls, pētersīlis, ola
— iemērkšanai, rivmaize,

sviests
— cepšanai.

Smalki sagrieztu sīpolu un pētersīli sviestā satvaiko, pie-
liek notīrītas, smalki sagrieztas sēnes, olas, sāli, tik daudz

rīvmaizes, ka var veidot plācenīšus, apvārta olā, rīvmaizē, no-

cep karstos taukos abas puses brūnas.

Piezīme: Ja lieto kaltētas sēnes, tās iepriekš nomērcē

un novāra.

Olas.

Par svaigu dzeramu olu var uzskatīt līdz 5 dienas vecu.

Viena no vienkāršākām metodēm izzināt olas (tikai tādas,
kas nav glabāta kaļķos) vecumu un labumu ir šāda: Saga-
tavo 10% vārāmās sāls šķīdinājumu (100 gr tīras vārāmās

sāls uz 1 litru ūdens); olu ieliek dzidrā glāzē ar resno galu
uz augšu, tad pārlej to ar sagatavoto vārāmās sāls šķīdinā-
jumu; olas, kas nav vecākas par 5 dienām, paliek šķidruma
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dibenā iegrimušas, turpretim ilgāk stāvējušas olas ir vieglā-
kas, ceļas augstāk. Līdz 2 nedēļām vecu olu vēl uzskata par

parastu dzeramu olu, līdz 6 nedēļām vecas olas pieskaita pir-
mai šķirai, vecākas — otrai šķirai.

Olu vecumu un labumu var vērot arī gaismojot cauri.

Ja redzami tumši traipi, —
ola bojāta. Cauri gaismojot var

novērot arī gaisa pūslīti: jo tas lielāks, jo ola vecāka. To-

mēr šos novērojumus nevar attiecināt uz kaļķos glabātām
olām.

Olas vislabāk uzglabāt +4° C temperātūrā. īsāku laiku

olas glabā smiltīs vai skaidās, ilgāk — kaļķu pienā, bet, kā

zināms, kaļķos glabātas olas ar laiku piejem kaļķu garšu.

Mājturībā visvairāk lieto vistu olas. Olu vērtību stipri
ietekmē to pagatavošana: svaigā veidā, kā arī mīksti vārī-

tas olas tiek labāki izmantotas nekā cieti vārītas un saceptas

olas, jo tās grūti sagremojamas. Olas vērtīgākā daļa ir dzel-

tenums, jo tas ir bagāts ar vītāminiem, baltuma galvenā sa-

stāvdaļa ir ūdens. Katrā ziņā ir lietojamas tikai svaigas
olas: arī to barības vērtība pilnīgāka. Jaunām olām čaumala

dabiski spīdīga; skatoties pret gaismu, tās ir skaidras; tur-

pretī vecāku olu čaumalai nav dabiskā spīduma; pret gaismu
skatoties, tās ir neskaidras. Lai olas uzglabātu ilgāki svai-

gas, tās jātur sausās, tīrās telpās. Olas notīra sausas, viegli
nosmērē ar parafīnu vai taukiem, ļauj dažas stundas nožūt.

Vislabākais iesaiņojums — sausās koka kastēs zāģu skaidās.

Pa kārtām liek olas ar zāģu skaidām, olām tievos galus uz

apakšu. No smiltīm un pelniem olas pieņem nepatīkamu pie-
garšu; tāpat nav ieteicams glabāt olas dažādos netīros

gružos.

463. Mīksti vārītas olas.

5 pers. 10 olas.

Nomazgātas olas ieliek verdošā ūdenī, vāra 3—4 min.,

raugoties pēc olu lieluma. Pasniedz karstas vai aukstas ar

sviestu brokastīs un vakariņās.

464. Olas verdošā ūdenī.

4—5 pers. B—lo olas, nedaudz etiķa, sāls, ūdens.

Verdošam ūdenim pielej nedaudz etiķa, pieliek nedaudz

sāls; uz katliņa malas pārsit pavisam svaigas olas (lai dzel-

tenums paliktu vesels), uzmanīgi ielaiž verdošā ūdenī; tik-

līdz olbaltums sacietējis, ar putu karoti izņem, sakārto uz

garenas bļodas, pārlej ar tomātu vai sinepju mērci (rec.

nr. 546. vai 550.). Var arī pasniegt kā piedevu zaļiem dār-

zājiem, sevišķi spinātiem.
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Tomātu salāti ar olām un krējumu

465. Olas ar krējuma mērci.

20 olas, 400 gr krējuma, 2 tējkarotes sinepju, sals pēc
vajadzības.

Olas novāra pusmīkstas, ieliek aukstā ūdenī, tad noņem

čaumalu, pārgriež gareniski uz pusēm, sakārto uz stikla

trauka, pie krējuma pieliek sinepes, sāli, visu izmaisa. Masu

pārlej olām pāri. Pasniedz brokastīs un vakariņās.

466. Olas ar bešamelmērci.

4—5 pers. B—lo olu, sāls, 50 gr sviesta, ola, rīvmaize,
VA glāzes bešamelmērces.

Cieti novārītas olas noloba, pārgriež gareniski uz pusēm,
iemērc olā, rīvmaizē, karstā sviestā izcep brūnas, sakārto

ragū bļodā, pārlej karstu bešamelmērci (rec. nr. 534.); pa-
sniedz karstas.
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Olas ar kaviāru.

467. Olas ar holandiešu mērci

Olas ieliek verdošā ūdenī, patur 5 min., uz acumirkli

ieliek aukstā ūdenī, noloba, atstāj veselas, sakārto uz bļodas,
pārlej ar holandiešu mērci (rec. nr. 539.).

468. Olas ar tomātu mērci.

4—5 pers. B—lo olu, tomātu mērce, nedaudz sāls, etiķa
Verdošā ūdenī, kam pielikts nedaudz sāls un etiķis, uz-

manīgi iesit olas tā, lai dzeltenumi paliktu veseli, vāra 3—4

min., kamēr olbaltums sabiezē; izņem ar putu karoti, sakārto

dziļā traukā, pārlej ar tomātu mērci (rec. nr. 550.); pasniedz

karstu ar vārītiem kartupeļiem.

469. Spoguļolas.
5 pers. 15 olas, sviests, sāls pēc vajadzības.

Pankūku pannā sakarsē sviestu, tad sit olas katrā no-

dalījumā, cep, līdz baltums savelkas (dzeltenumam jābūt

mīkstam). Sakārto uz cepešu bļodas, garnē ar pētersīļu lapi-
ņām. Klāt pasniedz vārītus kartupeļus, karstu krējuma vai

tomātu mērci.
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470. Spoguļolas ar tomātiem.

4—5 pers. B—lo olas, 600 gr tomātu, 400 gr pupiņu, 2

ēdamkarotes skāba krējuma, 1 ēdamkarote miltu, 100 gr
sviesta.

Uz pannas karstā sviestā izcep spoguļolas, sakārto uz

garenas bļodas, liek virsū tomātu ripiņas, līdzās tvaikotas pu-

piņas, nedaudz pārlej ar tomātu mērci (sk. rec. nr. 550.).

471. Ceptas olas uz maizes šķēlēm.
4—5 pers. B—lo olas, 600 gr baltmaizes, 1 litrs piena,

rīvmaize, sāls, sviests
— cepšanai.

Baltmaizi sagriež VA cm biezās šķēlēs, nogriež garozu,
izmērcē pienā, apvārta olā, rīvmaizē, cep karstā sviestā abas

puses brūnas, pirms pasniegšanas uz katras šķēlītes uzliek

sviestā izceptu olu.

472. Olas formā.

4—5 pers. B—lo olas, 1 glāze piena, 1 tējkarote miltu,

50 gr sviesta, 1 ēdamkarote pētersīļu lapiņu.
Cieti novārītas olas pārdala uz pusēm, izņem dzeltenu-

mus; izkausē sviestu, ieber miltus, pielej pienu, uzvāra; pie-
liek sasmalcinātus olbaltumus, smalki sakapātas pētersīļu la-

piņas, visu samaisa, liek ar sviestu izsmērētā formā; olu dzel-

tenumus izrīvē caur sietu, pārkaisa formai, cep karstā krāsnī

10—15 min., pasniedz kā piedevu pie šķiņķa un vārītas mēles.

473. Olas ar dārzājiem.

4—5 pers. 4—5 olas, 1 glāze piena, 1 kg sparģeļu bundžas

satura vai 1 kg svaigu sparģeļu, nedaudz sviesta, siera.

Olas sakuļ ar sāli, pielej pienu, samaisa, sajauc ar spar-

ģeļiem vai svaigi vārītiem sparģeļu gabaliņiem. Masu iepilda
ar sviestu izsmērētā formā, pārkaisa ar sarīvētu sieru, virsū

mazas sviesta piciņas, cep vidēji karstā krāsnī 20—30 min.

gaiši dzeltenu.

Piezīme: Tāpat olas var sagatavot ar melnsaknēm,

puķu kāpostu rozītēm, apiņu atvasām, seleriju strē-

melēm, biešu strēmelēm, zaļiem zirņiem vai citiem

svaigi vārītiem dārzājiem.

474. Olu biezenis.

5 pers. 3 olas, 200 gr kartupeļu miltu, 2 litri piena, 1 ēdam-

karote sviesta, sāls pēc vajadzības.
Veselas olas sakuļ ar sāli, piesijā maisot miltus un pielej

2 glāzes piena. Pārējo pienu uzvāra, pastāvīgi kuļot pavāra
olu masu. Biezputru vāra 3—5 min. Pieliek pēc garšas sāli,

pasniedz karstu ar kausētu sviestu.
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475. Tomātu ola (garnitūra).

Izdobj tomātus, karstā sviestā vai eļļā izcep. Katrā to-

mātā ieliek ceptu olu.

Zaļbarība.

476. Selerijas ar sīpoliem.

4—5 pers. 3—4 seleriju saknes, I—2 lielāki sīpoli, 200 gr

olīvu eļļas.

Selerijas nomazgā, notīra, sagriež vai uz rupjas sakņu
rīves sarīvē; pierīvē sīpolu, pārlej ar eļļu un sajauc. Saliek

uz trauka, nogarnē un pasniedz galdā.

477. Selerijas ar gurķiem.
4—5 pers. 560 gr seleriju, 500 gr gurķu, 200 gr krē-

juma, dilles, sāls.

Selerijas notīra, uz rupjas sakņu rīves sarīvē, uzkaisa

sāli, ar koka pietu labi samīca, kamēr mīkstas. Gurķus sa-

griež plānās šķēlītēs, saliek kopā ar selerijām un pārlej ar

krējuma mērci. Pasniedz stikla traukā garnētu gurķu vēdeklī-

šiem un tomātu ripiņām.

478. Selerijas ar aukstiem kartupeļiem.
4—5 pers. 800 gr kartupeļu, 200 gr seleriju, citrona sula,

majonēzes mērce.

Aukstus novārītus kartupeļus sagriež garenās strēmelītēs,
nomizo seleriju, uz rupjas sakņu rīves sarīvē, uzkaisa sāli un

labi sastampā, kamēr top mīksts, piespiež citrona sulu, ļauj
2—3 stundas pastāvēt. Tad pielej majonēzi, samaisa, pieber
kartupeļus, visu kopīgi sajauc. Saliek traukā un pasniedz.

479. Selerijas ar āboliem.

4—5 pers. 500 gr seleriju, 500 gr ābolu, 2 tomāti, 200 gr

majonēzes mērces.

Notīra selerijas, uz sakņu rīves sarīvē ābolus un tomātus,
saliek kopā, pārlej ar majonēzi un sajauc. Ja vēlas, var arī

pielikt klāt galviņu salātus. Garnē ar seleriju lapām un to-

mātu šķēlēm.

480. Balinātas selerijas ar krējumu.

1 selerija, lociņi, sāls, skābs krējums pēc vajadzības.

Selerijas nomazgā, sagriež mazās strēmelītēs, apkaisa ar

sāli. Pieliek lociņus, skābu krējumu un pasniedz.
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1)Augļu rīve, 2) Dārzāju rīve, 3) Mandeļu dzirnaviņas.

481. Pildītas selerijas.

4—5 pers. 12—15 vidēja lieluma seleriju, 100 gr balt-

maizes, pētersīļu lapiņas, 1 sīpols, 3 olas, pipari, sāls, 100 gr

miltu, 1 litrs piena.

Selerijām nogriež saknītes, nolīdzina glītas, apaļas, izvāra

mīkstas, noloba, nogriež vāciņus, izdobj un pilda ar sekošo:

Baltmaizi izmērcē, nospiež, pieliek smalki sagrieztas pētersīļu
lapiņas un sīpolu, satvaiko, pieliek olas, smalki sagrūstus pi-
parus, samaisa un pilda selerijās, uzsien cieši vāciņus (lai

masa nenāktu laukā). 1 glāzē ūdens iejauc miltus, pielej ne-

daudz piena, ieliek selerijas, tvaiko mīkstas, arvienu pielejot
pienu. Ja vēlas, var tvaikot arī sviestā. Pasniedz ar holan-

diešu mērci (rec. nr. 539.).

482. Seleriju saknes, rutki, bietes, burkāni, gurķi ar eļļu.
4—5 pers. 100 gr seleriju sakņu, 150 gr rutku, 100 gr

biešu, 100 gr burkānu, 150 gr gurķu, 200 gr tomātu, 100 gr

spinātu, loki, 1 maza balto kāpostu galviņa, 100 gr majonēzes,
1 ēdamkarote citronu sulas, 3 ēdamkarotes olīveļļas, 1 tējka-
rote medus.

Saknes notīra, katru atsevišķi sarīvē, gurķus nomizo, sa-
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Pēc notīrīšanas melnās saknes ieliek citrona ūdenī, lai kļūtu baltas

griež ne visai plānās šķēlītēs, tāpat sagriež tomātus, spinātus,
lokus; kāpostu galviņu sagriež sīkās strēmelītēs. Majonēzi
samaisa ar citronu sulu, olīveļļu, medu, piemaisa katrām sak-

nēm atsevišķi. Uz tomātu šķēlēm uzpilina nedaudz citronu

sulas un eļļas. Sagatavotās saknes sakārto uz apaļas bļodas;
garnē ar sakapātiem sīpoliem vai mazākiem veseliem sīpoli-
ņiem un smalki sakapātām pētersīļu lapiņām, garnitūru appi-
lina ar citronu sulu un olīveļļu.

483. Selerijas, sarkanie kāposti ar eļļu un citronu sulu.

4—5 pers. 400 gr seleriju, 400 gr sarkano kāpostu, 4—5

galviņas salātu, 2 ēdamkarotes olīveļļas, 1 tējkarote citronu

sulas, nedaudz sāls.

Seleriju saknes uz rīves sarīvē, kāpostus smalki sagriež,
sakārto uz apaļas bļodas, pārlej mērci, kas pagatavota kā rec.

nr. Salātus nomazgā, smalki saplucina, pārlej ar olīveļļu,
citrona sulu, nedaudz sāls, izmaisa, apliek kā garnitūru kā-

postiem.

Piezīme: Salātus var pasniegt atsevišķi stikla traukā.

484. Selerijas ar zaļiem zirņiem.
4—5 pers. 200 gr seleriju, 800 gr zirņu, citrona sula,

drusku cukura.

Ar sakņu rīvi sarīvē notīrītās selerijas, ieliek bļodā, uz-
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kaisa sāli, ar koka pietu labi samīca, kamēr maisījums top
mīksts. Tad pieliek klāt zirņus, citrona sulu, eļļu, sajauc, sa-

liek uz lēzenas bļodas, garnē zaļumiem.

485. Kartupeļi ar selerijām un gurķiem.
4—5 pers. 400 gr kartupeļu, 1 selerijas sakne, 2 skābi

gurķi, 200 gr krējuma, dilles, loki.

Kartupeļus novāra, atdzesē, aukstus nomizo un sagriež
strēmelītēs. Seleriju notīra, uz rupjas sakņu rīves sarīvē,
uzkaisa sāli un ar koka pietu samīca, kamēr mīksti. Gurķus
sagriež strēmelītēs, visu sajauc kopā. Krējumam pieliek sāli,
dilles un pārlej saknēm. Krējuma vietā var ņemt arī majo-
nēzes mērci.

486. Sarkanie kāposti ar āboliem un seleriju.
400 gr sarkano kāpostu, 3 āboli, 1 selerija, 200 gr krējuma.

Kāpostus smalki sagriež, seleriju sarīvē un kopīgi ar koka

stampiņu sastampā. Ābolus sagriež mazos četrstūrainos ga-

baliņos, pieliek nedaudz sāls, skābu krējumu, izjauc, saliek

stikla trauciņā.

487. Svaigi kāposti tomātu biezenī.

4—5 pers. 1 kg smaga kāpostu galviņa, 400 gr tomātu,
citrona sula, cukurs.

Sagriež kāpostus smalkās, garās strēmelītēs, apkaisa ar

sāli, liek bļodā un ar koka stampu sastampā. Nomazgā tomā-

tus, sagriež, liek katliņā un karsē, kamēr sāk sairt. Izspiež
caur sietu, karstu pārlej kāpostiem pāri, sajauc, pieliek cu-

kuru un citrona sulu. Saliek traukā un garnē ar tomātu ri-

piņām vai gurķu vēdeklīšiem.

488. Baltie kāposti ar ķimenēm.

Kāpostus sakapā, ķimenes sakaltē un smalki sagrūž,
citronam norīvē miziņu un pieliek klāt. Saliek visu bļodā, ar

koka stampiņu sastampā, kamēr nāk sula, piespiež citrona

sulu, pieliek nedaudz cukura, olīvu eļļu, izjauc; saliek stikla

traukos. Var arī pārliet ar majonēzes mērci.

489. Baltie kāposti ar mārrutkiem.

500 gr balto kāpostu, 100 gr mārrutku, 2 karotes sagrieztu

pētersīļu lapiņu, 1 karote lociņu.

Kāpostus sagriež smalkus, pieliek sarīvētus mārrutkus,

pētersīļu lapiņas un sagrieztus lociņus. Visu kopā izmaisa,

var pielikt citrona sulu vai krējumu.
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490. Baltie kāposti ar krējumu.

600 gr balto kāpostu, 2 citroni, 50 gr cukura, % glāzes
putu krējuma, mandeles pēc vajadzības.

Kāpostus smalki sarīvē, pierīvē citrona miziņu, piespiež
citrona sulu, pieliek cukuru, visu izmaisa, saputo putu krē-

jumu, pieliek sagatavotus kāpostus, izjauc, gatavu saliek uz

lēzenas bļodas, nolīdzina, pārkaisa ar sarīvētām mandelēm,

garnē ar veselām mandelēm.

491. Rutki ar baltiemkāpostiem.

4—5 pers. 2 lielāki melnie rutki, 1 galviņa balto kāpostu,
200 gr eļļas vai skāba krējuma, sāls.

Rutkus notīra, sarīvē uz sakņu rīves, pārlej ar eļļu vai

krējumu. Sagriež kāpostus smalkās strēmelītēs, uzkaisa sāli,

sastampā, kamēr mīksti, ļauj kādu laiku pastāvēt. Tad sa-

jauc ar rutkiem. Saliek traukos, garnē ar sakasītiem rutkiem

un gurķu vēdeklīšiem, pasniedz.

492. Puķu kāposti, tomāti ar citronu sulu.

4—5 pers. 2 galviņas puķu kāpostu, 400 gr tomātu, 4

galviņas salātu, 3 ēdamkarotes olīveļļas, 2 tējkarotes citronu

sulas, sāls.

Puķu kāpostus notīra, sāls ūdenī novāra mīkstus, sadala,

tomātus sagriež smalkās šķēlītēs, uz apaļas bļodas sakārto:

vienu kārtu puķu kāpostu, otru kārtu tomātu. Salātus no-

mazgā, saplucina, pārlej ar olīveļļu un citrona sulu, nedaudz

sāls; izmaisa, pārlej sagatavotiem puķu kāpostiem un tomā-

tiem. Garnē ar salātu lapiņām.
Piezīme: Pēc vēlēšanās puķu kāpostus un tomātus var

pārliet ar 200 gr gatavas majonēzes (520.).

493. Gurķu pildījums ar āboliem.

4—5 pers. 5 svaigi vai skābi gurķi, 5 lielāki āboli, 100 gr

krējuma, 1 citrona sula, 1 ēdamkarote cukura, 200 gr majo-
nēzes mērces.

Nomizo gurķus, pārgriež vidū pušu, izņem sēklas, apsāla;

samaļ ābolus, pieliek krējumu, citrona sulu, cukuru un pilda
gūrķus. Visu saliek uz lēzenas bļodas, pārlej majonēzi vai arī

citrona mērci.

494. Sālīti gurķi ar lokiem.

4—5 pers. 5 gurķi, 1 lielāks sainis loku, 200 gr skāba

krējuma.
Sagriež plānās ripiņās nemizotus gurķus. Lociņus smalki

sakapā, pieliek pie gurķiem, pārlej ar krējumu, sajauc. Sa-
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liek uz lēzenām stikla bļodām, garnē ar gurķu šķēlītēm un

zaļumiem.
495. Gurķi ar tomātiem.

4—5 pers. 2 svaigi gurķi, 4 tomāti, 1 mazāks rutks,
200 gr krējuma, loki, dilles, sāls.

Svaigus gurķus sagriež plānās šķēlītēs, sagriež tomātus

un rutkus. Krējumam pieliek sāli, lokus, dilles; visu pārlej
saknēm. Pasniedz galdā stikla traukā, garnē ar tomātiem un

svaigiem gurķiem.

496. Tomāti ar sīpoliem.

4—5 pers. i kg tomātu, sīpoli vai loki, dilles, 200 gr
olīvu eļļas.

Nomazgātus tomātus sagriež ripiņās, piegriež klāt sīpolus
vai lokus, pārlej ar eļļu, novieto uz stikla šķīvja un pasniedz.

497. Melnās saknes.

5—6 pers. 800 gr melno sakņu, 1 citrona sula un miziņa,
1 ēdamkarote cukura, sāls, 200 gr olīvu eļļas.

Saknes nokasa, tik jāuzmana kasot, lai dziļi neieskram-

bātu. Tad sagriež plānās ripiņās, pierīvē citrona miziņu, pie-
spiež citrona sulu, pieliek sāli un cukuru. Eļļu labi samaisa,
kamēr puto, lej pie saknēm, izjauc. Saliek stikla traukos,

garnē ar smalki sakapātiem lociņiem vai pētersīļu lapiņām.

498. Melnās saknes ar saldu krējumu.

5—6 pers. 800 gr melno sakņu, 1 ēdamkarote cukura,
200 gr skāba krējuma, 1 citrona sula. Zaļumi.

Saknes notīra, parupji sarīvē, pierīvē citrona miziņu, pie-
spiež citrona sulu, cukuru, sāli, krējumu saputo, ieliek saknes,

izjauc. Saliek stikla traukos, garnē ar zaļumiem.

499. Zemes bumbieri kā zaļbarība.
4—5 pers. 2 kg zemes bumbieru, 1 citrons, 200 gr galda

eļļas, dilles, sāls pēc vēlēšanās.

Saknītes nomazgā, nokasa, met citrona ūdenī, sarīvē uz

parupjas rīves, piespiež citrona sulu, pieliek dilles, pārlej eļļu.
Pasniedz galdā priekš zupas; arī pie sakņu pudiņiem.

500. Bietes ar āboliem.

5 pers. 500 gr biešu, 500 gr ābolu, kādas ēdamkarotes

cukura, 200 gr krējuma vai majonēzes.
Bietes un ābolus sarīvē uz smalkas rīves un saliek kopā.

Krējumu sajauc ar dillēm, pieber drusku cukura un sāls, pār-

lej ar šo un sajauc. Saliek uz stikla šķīvjiem, garnē un pa-

sniedz galdā.
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Salāti.

Salātus lieto kā ēstgribas veicinātājus, tie bagāti vītāmi-

niem un garšīga piedeva gaļai; salātus var arī lietot kā pat-
stāvīgu ēdienu. Salātus pagatavo no dažādiem dārzājiem,
kartupeļiem un augļiem. Nepieciešama piedeva salātiem ir

labs, skābs krējums; salātus var pagatavot arī ar galda eļļu.
Pagatavojot lapu salātus, tos nekad nedrīkst griezt ar nazi:

salātus vispirms labi nomazgā, ar rokām izplūc lielākos kau-

lus, pēc tam saplūc lapiņas. Kartupeļu salātus ieteicams pa-

gatavot no kartupeļiem, kas vārīti ar visu mizu; salātus pa-

gatavojot, mizu noloba. Tā pagatavoti salāti garšīgi un vēr-

tīgi, jo aiz mizas kartupeļi satur daudz stērķeles, kas mizo-

jot zūd.

Salātus pagatavo īsi pirms pasniegšanas, jo stāvot tie

kļūst negaršīgi.

501. Bietes, sarkanās (salāti).

2 kg biešu, 2 litri galda etiķa, ķimenes, sāls, cukurs pēc
vajadzības.

Bietes nomazgā un novāra. Pēc atdzišanas noloba, sa-

griež šķēlītēs un liek burkās vai māla podos. Starp atsevišķām
rindām ieliek gabaliņu mārrutka, apkaisa ar ķimenēm un ar

sāli pēc garšas, uzlej uzvārītu, atšķaidītu etiķi. Pēc tam trauku

apsien un novieto aukstā vietā.

502. Biešu salāti dzērveņu sulā.

1 kg biešu, 800 gr dzērveņu, 100 gr cukura, ja vēlas
—

ķimenes.
Bietes nomazgā, novāra ar visu mizu. Nomizo, sagriež

ar sakņu nazīti mazās, plānās šķēlītēs, sakārto traukā, sa-

jauc ar ķimenēm. Dzērvenes nomazgā, saspiež ar koka stam-

piņu, izspiež caur audekla kulīti; pie dzērveņu sulas pieliek
cukuru, pārlej bietēm; otrā dienā lietojamas. leteicams bēr-

niem un slimniekiem.

Piezīme: šīs bietes nevar ilgi uzglabāt.

503. Cigoriņu salāti.

4—5 pers. 5—6 galviņas cigoriņu, 6 ēdamkarotes galda

eļļas, 1 citrons, sāls, lociņi.
Cigoriņus nomazgā, sagriež, uzlej eļļu, citrona sulu, sāli,

piegriež lociņus, izmaisa. Pasniedz kā salātus.

504. Pastinākas salāti.

4—5 pers. 3—4 pastinākas saknes, 7—B ēdamkarotes

galda eļļas, lociņi, sāls, 1 citrona sula.
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Saknes notīra, sarīvē ar sakņu rīvi; sarīvētām uzber sāli,

saspiež ar stampiņu, piespiež citrona sulu, pielej eļļu, piegriež
lociņus, izjauc; pasniedz kā salātus.

Piezīme: Eļļas vietā var lietot skābu krējumu.

505. Gurķu salāti ar krējumu.

4—5 pers. 4—5 vidēja lieluma gurķi, % glāzes skāba krē-

juma, 3—4 ēdamkarotes citronu sulas, sāls, nedaudz lociņu.
Gurķus nomizo, sagriež šķēlītēs, pieliek skābu krējumu,

citronu sulu, smalki sagrieztus lociņus, sāli, viegli izjauc.

506. Skābu gurķu salāti.

Gurķus sagriež plānās ripiņās, pie kam jāraugās, lai ne-

ietu zudumā nekas no to sulas. Tad gurķus pārkaisa ar za-

ļām sakapātām pētersīļu lapām un lokiem, pārlej ar eļļu un

visu to kopā krietni samaisa. Pasniedz kā piedevu pie ēdieniem.

507. Kartupeļu salāti ar siļķi Un skābiem gurķiem.
4—5 pers. 200 gr vārītu kartupeļu, 3 skābi gurķi, 1 siļķe,

2 ēdamkarotes olīvu eļļas, 2 ēdamkarotes etiķa, 2 ēdamkaro-

tes citronu sulas, smalkie pipari, sāls, lociņi.

Kartupeļus ar mizu novāra mīkstus, nomizo, sagriež smal-

kās strēmelēs, pieliek sakapātu siļķi, nomizotus, strēmelēs sa-

grieztus gurķus, olīvu eļļu, etiķi, citronu sulu, smalkos pi-
parus, lociņus, izjauc; pasniedz pie dažādiem ēdieniem.

508. Kartupeļu salāti ar krējumu.
400 gr ar mizām novārītu kartupeļu, 200 gr skāba krē-

juma, 2 gurķi.
Kartupeļus nomizo un sagriež četrstūrainos gabaliņos, ie-

liek bļodā, pieliek krējumu un visu izmaisa. Saliek stikla

traukā, garnē ar kāpostiem un zaļumiem. Var pasniegt aukstā

galdā. Mājas dzīvē lieto kā uzkožamo.

509. Kartupeļu salāti ar eļļu un citronu sulu.

4—5 pers. 400 gr izvārītu kartupeļu, 3 ēdamkarotes olīvu

eļļas, 2 ēdamkarotes citronu sulas, 3 ēdamkarotes dārzāju bul-

jona, 1 sīpols, lociņi, pētersīļu lapiņas, sāls.

Kartupeļus nomizo, sagriež šķēlēs, pielej eļļu, citronu sulu,

dārzāju buljonu, smalki sagrieztus sīpolus, lociņus, pētersīļu
lapiņas, sāli un viegli izjauc.

510. Kartupeļu salāti ar tomātiem.

4—5 pers. 200 gr izvārītu kartupeļu, 100 gr tomātu,
% glāzes salātu mērces.

Kartupeļus nomizo, sagriež šķēlītēs; tomātus arī sagriež

šķēlītēs, pieliek kartupeļiem, pielej salātu mērci, viegli izjauc.
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511. Jaukti dārzāju salāti.

4—5 pers. 100 gr pupiņu, 100 gr burkānu, 1 selerija,
50 gr sāls, 50 gr kartupeļu, 50 gr sarkano biešu.

Dārzājus izvāra mīkstus (katrus atsevišķi), atdzesē, no-

mizo, sagriež šķēlītēs; katru dārzāju atsevišķi sajauc ar sa-

lātu mērci (rec. nr. 525.), sakārto stikla bļodā citu citam bla-

kus, garnē ar dārza salātu lapiņām un lociņiem.

512. Galviņu salāti ar krējumu.

4—5 pers. 4 galviņas salātu, 200 gr skāba krējuma, 1 tēj-
karote cukura, 2 ēdamkarotes etiķa, sāls.

Salātus nomazgā, izņem resnākos kātiņus, saplūc. Krē-

jumam pieliek cukuru, sāli, etiķi, samaisa, pieliek salātiem,

izmaisa; pasniedz pie dažādiem ēdieniem.

513. Baraviku salāti ar krējumu.

4—5 pers. 400 gr baraviciņu, nedaudz etiķa, sāls, 200 gr
skāba krējuma, % citrona sula.

Baraviciņas notīra, vāra s—lo min. maz sālītā un etiķa

ūdenī, noskalo ar aukstu ūdeni, sagriež plānos gabaliņos, pie-
liek krējumu, piespiež citronu sulu, samaisa; pasniedz pie
gaļām.

514. Puķu kāpostu salāti.

4—5 pers. 1 lielāka vai 2 mazākas puķu kāpostu galvi-

ņas, 2 olu dzeltenumi, 2 ēdamkarotes olīvu eļļas, 2 ēdamka-

rotes citrona sulas, 2 ēdamkarotes etiķa, sāls.

Puķu kāpostus izvāra maz sālītā ūdenī mīkstus, ar putu
karoti izņem, liek uz sieta, lai notekas; sakārto uz bļodas.
Olu dzeltenumus sakuļ, pielej eļļu, etiķi vai piespiež citrona

sulu, pieliek sāli, samaisa; pārlej atdzisušiem puķu kāpostiem;

pasniedz pie gaļām un putniem.

515. Sparģeļu salāti.

4—5 pers. 400 gr sparģeļu, 2 ēdamkarotes olīvu eļļas,
1 ēdamkarote etiķa vai X citrona sula, sāls.

Sparģeļus salauž puspirksta garos gabaliņos, vāra maz

sālītā ūdenī mīkstus; eļļai pielej etiķi, vai citrona sulu, ne-

daudz sāls, 1 glāzi ūdens, kur sparģeļi vārījušies, visu sa-

maisa, pārlej atdzisušiem sparģeļiem; pasniedz pie gaļām.

516. Tomātu salāti.

4—5 pers. 800 gr sarkanu tomātu, 2 ēdamkarotes olīvu

eļļas, 1 ēdamkarote etiķa, sāls, sīpols vai lociņi.
Tomātus nomazgā, sagriež plānās šķēlītēs; eļļu samaisa

ar etiķi, pieliek sāli, to sulu, kas tomātus griežot iztecējusi,
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izkāš; tomātus sakārto stikla traukā, pārlej mērci, pārkaisa
ar smalki sakapātiem lociņiem vai sīpoliem; pasniedz pie gaļas.

517. Sarkano kāpostu salāti.

4—5 pers. 1 galviņa sarkano kāpostu, 2 ēdamkarotes

etiķa, 1 ēdamkarote cukura, 2 ēdamkarotes olīvu eļļas, sāls.

Kāpostu galviņai noņem ārējās lapas, sagriež smalkās

strēmelītēs, izgriežot resnos kātiņus, uzliek ar ūdeni virt,
mīkstus izņem, nopilina ūdeni; eļļu, etiķi, sāli un cukuru sa-

maisa, pārlej atdzisušiem kāpostiem, izmaisa; pasniedz pie
dažādiem ēdieniem.

518. Skābu kāpostu salāti.

4—5 pers. 400 gr zaļu skābu kāpostu, 2 ēdamkarotes

olīvu eļļas, 2 ēdamkarotes cukura, X glāzes skābu kāpostu
sulas.

Olīvu eļļu samaisa ar kāpostu sulu, pieliek cukuru, pār-

lej skābiem kāpostiem, samaisa; pasniedz pie gaļas ēdieniem.

519. Seleriju salāti.

4—5 pers. 1 lielāka vai 2 mazākas seleriju saknes, 2 ēdam-

karotes olīvu eļļas, 2 ēdamkarotes etiķa, nedaudz smalko pi-

paru sāls.

Seleriju saknes nomazgā, izvāra mīkstas, nomizo, sa-

griež ne visai plānās šķēlītēs; eļļu samaisa ar etiķi, pipariem
un sāli, pārlej selerijām, izmaisa; pasniedz pie dažādiem ēdie-

niem.

Aukstās mērces

520. Majonēzes mērce.

4 olu dzeltenumi, 400 gr galda eļļas, 400 gr krējuma, sāls,

1 citrons.

Olu dzeltenumus iesit bļodiņā, pieliek sāli, izmaisa. Pie-

spiež citrona suliņu un maisot lej klāt pa pilienam eļļas. Kad

eļļa piepilināta, pielej skābu krējumu. Pasniedz pie aukstām

zivīm un aukstiem putniem.

521, Franču majonēze.

4 jēlu olu dzeltenumi, A citrona sula, H tējkarotes si-

nepju, A tējkarotes sāls, 200 gr galda eļļas.
Nevārītu olu dzeltenumus iesit dziļākā traukā, pieliek

sāli, sinepes, nedaudz citrona sulas, palēnām maisot lej klāt

eļļu, piespiež pārējo citrona sulu. Kad majonēze gatava, pie-
liek sāli pēc garšas.
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522. Tatāru mērce.

100 gr olīveļļas, 2 olu dzeltenumi, sāls, 3 pipargurķīši,
sinepes, citrona sula, 100 gr skāba krējuma.

Olu dzeltenumiem pieliek sāli un maisot piepilina olīv-

eļļu. Kad visa eļļa sastrādāta, pieliek skābu krējumu, sinepes,
citrona sulu un smalki sakapātus gurķīšus. Gurķīšiem nospiež
sulu.

523. Mārrutku mērce etiķī.
400 gr mārrutku, cukurs un etiķis pēc vajadzības.
Mārrutkus notīra, nomazgā, sarīvē, saliek stikla trauciņā,

pieber drusku cukura, uzlej etiķi tik daudz, lai masa būtu

šķidra, apsien. Saliek mērces trauciņā; pasniedz pie pildītām

zivīm, sivēna galviņas, šķiņķa, rulādēm v. t. t.

524. Mārrutku mērce ar citronu.

A kg mārrutku, 1 citrons, sāls, % tējkarotes cukura,
X glāzes ūdens.

Mārrutkus nomazgā, sarīvē vai samaļ, piespiež citronu,

pieliek sāli, cukuru, pielej ūdeni, izjauc; ieteicams slimniekiem

un bērniem.

525. Eļļas mērce.

4—5 pers. 5 ēdamkarotes galda eļļas, A citrona, 1 sīpola
sula, nedaudz smalki sagrieztu pētersīļu lapiņu, sāls.

Eļļu ielej māla bļodiņā, pieliek sīpola sulu, citrona sulu,

sāli, pētersīļu lapiņas, labi samaisa s—lo minūtes. Pasniedz

pie saknēm.

526. Sinepju mērce.

5 novārītu olu dzeltenumi, 3 karotes galda eļļas, 1 ēdam-

karote sinepju, A tējkarote piparu, 1 tējkarote galda etiķa,
1 ēdamkarote kaperu, sīpols.

Olu dzeltenumus izrīvē caur smalku sietu, palēnām pie-
lej eļļu, pieliek sīpolus, piparus, etiķi, kaperus, viegli izjauc.
Pagatavojama vēsā vietā, pie kam pastāvīgi jāmaisa.

527. Skāba krējuma mērce siļķēm.
4—5 pers. 1 glāze skāba krējuma, 1 tējkarote etiķa,

1 tējkarote sinepju, 1 sīpols, 2 siļķes.
Krējumam pielej etiķi, pieliek sinepes, smalki sagrieztu

sīpolu, visu samaisa, pārlej iztīrītām siļķēm.
Piezīme: Pēc vēlēšanās vēl var pielikt A tējkaroti

kaperu, 2—3 konservētas baraviciņas, 2—3 smalki sagrieztus

pipargurķīšus.
528. Pikantā mērce.

4—5 pers. 4 izvārītu olu dzeltenumi, 2 jēli olu dzeltenumi,
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1 ēdamkarote olīvu eļļas, 1 tējkarote sinepju, 1 naža gals

paprika, 2—B konservētas baraviciņas, 1 ābols, M tējglāze Ma-

dēras vīna.

Cieti izvārītus olu dzeltenumus izrīvē caur sietu, pieliek
jēlus olu dzeltenumus, olīvu eļļu, sinepes, papriku, smalki sa-

grieztas baraviciņas un ābolu, pielej vīnu, visu samaisa; pa-
sniedz pie tvaikota šķiņķa un aukstiem cepešiem.

529. Biešu mērce ar mārrutkiem.

4—5 pers. 100 gr izvārītu biešu, 100 gr skāba krējuma,

25 gr mārrutku, nedaudz sāls, citrona sula, cukurs.

Izvārītas bietes nomizo, samaļ mašīnā, pieliek krējumu,
saberztus mārrutkus, nedaudz sāls, cukuru, piespiež citrona

sulu; pasniedz pie gaļas un veģetāriem ēdieniem.

Piezīme: Pēc vēlēšanās var pielikt nedaudz svaigu, sī-

kās strēmelītēs sagrieztu ābolu.

530. Remolādes mērce.

4—5 pers. 1 glāze skāba krējuma, 1 tējkarote sinepju,
1 tējkarote etiķa, A tējkarote cukura, 1 tējkarote smalki sa-

kapātu pētersīļu lapiņu, 1 tējkarote smalki sakapātu lociņu,
1 tējkarote kaperu, 2—3 pipargurķīšus.

Visu samaisa kopā; pēc vēlēšanās vēl var pielikt nedaudz

tomātu biezeņa un citrona sulu; pasniedz pie aukstiem vai

siltiem cepešiem un šķiņķa.

Siltās mērces.

531. Anšovu mērce.

4—5 pers. 6—B anšovi, 50 gr sviesta, 1 glāze buljona,
1 tējkarote miltu, I—2 ēdamkarotes baltā vārāmā vīna.

Anšovus iztīra, smalki sakapā, izberž caur sietu, pieliek
saputotu sviestu; buljonu uzvāra, pieliek atšķaidītus miltus,

s—lo min. pavāra, stipri kuļot pieliek anšovu sviestu, pielej
vīnu, uzkarsē (vārīt nedrīkst); pasniedz karstu pie ceptām
zivīm.

532. Baraviku mērce.

4—5 pers. 100 gr svaigu baraviku, 2 glāzes zivju buljona,
1 ēdamkarote sviesta, 2 karotes krējuma, 3 tējkarotes miltu.

Baravikas nomazgā, apvāra mazā ūdenī, nokāš, sagriež

plānās šķēlītēs. Kausētā sviestā ieber miltus, samaisa, pielej
buljonu, s—lo min. pavāra; pieliek baravikas, skābu krējumu,
sāli; pasniedz pie vārītām zivīm un zivju pudiņiem.
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533. Baraviku mērce krievu gaumē (zivīm).
4—5 pers. 100 gr sviesta, 50 gr miltu, 3—4 baravikas,

zivju buljons, kaperi.
Kausētā sviestā ieber miltus, pielej zivju buljonu, uzvāra,

pieliek kaperus, sasmalcinātas baravikas, stipri uzkarsē; pa-
sniedz pie laša un zandarta.

534. Bešamelmērce.

4—5 pers. 1 ēdamkarote sviesta, 1 tējkarote miltu, H glā-
zes buljona, V* glāzes salda krējuma, sāls.

Sviestu izkausē, ieber miltus, pielej buljonu, pavāra, pie-
lej saldu krējumu, uzkarsē.

Piezīme: Pēc vēlēšanās var pielikt smalki sakapātu,
notvaikotu sīpolu, 1 ēdamkaroti sarīvēta siera; pieliek mērci,
savāra. Pasniedz.

535. Diļļu mērce.

4—5 pers. 100 gr diļļu, 2 glāzes ūdens, 1 ēdamkarote

sviesta, X citrona sula, 2 tējkarotes miltu, sāls.

Dilles noplūc no kātiņiem, kātiņus sagriež, uzlej ūdeni,

pavāra s—lo min. Izkausē sviestu, pieber miltus, pielej diļļu
ūdeni, uzvāra, pielej citrona sulu, sāli, smalki sakapātas dil-

les. Pasniedz karstu pie vārītas gaļas un saknēm.

536. Kaperu mērce.

4—5 pers. 2 glāzes buljona, 2 tējkarotes miltu, 1 ēdam-

karote sviesta, 1 ēdamkarote kaperu, sāls pēc garšas, cit-

rona sula.

Kausētā sviestā ieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, pie-
liek kaperus, pielej citrona sulu, sāli; pasniedz pie vārītām

gaļām un zivīm.

537. Kadiķogu mērce.

4—5 pers. 1 ēdamkarote kadiķogu, 1 sīpols, 3 glāzes bul-

jona, 2 tējkarotes miltu, 400 gr ceptu medījuma kaulu, sāls.

Pie buljona pieliek sacirstus medījuma kaulus, kadiķogas,
sīpolu, vāra 30—40 min. Izkausē sviestu, pieber miltus, pielej
izkausētu buljonu, uzvāra s—lo min.; pasniedz karstu pie

meža putniem un cepešiem.

538. Krējuma mērce dārzājiem.

4—5 pers. 2 glāzes salda krējuma, 1 ēdamkarote sviesta,

2 tējkarotes miltu, X glāzes piena, sāls.

Kausētā sviestā ieber miltus, samaisa, pielej pienu, piemet
sāli, uzvāra; pielej saldu krējumu, uzkarsē; pasniedz pie puķu
kāpostiem, sparģeļiem un pie citām saknēm.
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539. Holandiešu mērce.

4—5 pers. 1 ēdamkarote sviesta, 2 glāzes zivju buljona,
2 ēdamkarotes miltu, 2 jēli olu dzeltenumi, 2 karotes skāba

krējuma.
Sviestu izkausē, pieber miltus, izmaisa, pielej zivju bul-

jonu, uzvāra, pieliek krējumu, sāli, sakultus olu dzeltenumus,
uzkarsē (vārīt nedrīkst, citādi mērce kļūst ziedaina). Pasniedz

karstu pie vārītām zivīm un pudiņiem.

540. Holandiešu mērce bez miltiem.

4—5 pers. 3 jēli olu dzeltenumi, H citrona sula, nedaudz

sāls, 100 gr sviesta, V* glāzes buljona bez taukiem.

Sviestu izkausē, atstāj siltumā, lai piena daļas nostājas.
Olu dzeltenumus iesit katliņā, pieliek sāli, pielej citrona sulu;

ieliek ūdens peldē, maisot pielej siltu sviestu, kad masa sa-

biezē noņem no uguns, pielej buljonu; pasniedz karstu pie vā-

rītām zivīm.

541. Lociņu mērce.

4—5 pers. 2 ēdamkarotes sviesta, 2 tējkarotes miltu,

30—40 lociņu, 2 glāzes ūdens, sāls, 3 ēdamkarotes skāba krē-

juma.
Kausētā sviestā ieber miltus, samaisa, pielej ūdeni, uz-

vāra, pieliek sagrieztus lociņus, sāli, krējumu. Pasniedz pie
sakņu kotletēm un vārītas gaļas.

542. Mārrutku mērce.

4—5 pers. Mārrutku saknes, 2 glāzes ūdens vai buljona,
1 karote sviesta, 2 tējkarotes miltu, sāls.

Kausētā sviestā ieber miltus, pielej ūdeni vai buljonu,
uzvāra, pieliek sāli. Mārrutku sakni labi nomazgā, nomizo,

sarīvē, pieliek pie mērces; mērci nedrīkst vairs vārīt, citādi

mārrutki zaudē savu stiprumu.

543. Olu mērce.

4—5 pers. 3—4 olas, 1 ēdamkarote sviesta, 2 ēdamka-

rotes krējuma, 2 tējkarotes sāls, 2 glāzes buljona vai ūdens.

Novārītas olas sakapā. Sviestu izkausē, pielej nedaudz

buljona, uzvāra, pieber olas, krējumu, sāli. Pasniedz karstu

pie vārītas gaļas vai vārītām zivīm, ūdens vietā var pieliet
zivju buljonu.

544. Seleriju mērce.

4—5 pers. 1 lielāka vai 2 mazākas selerijas, 1 ēdamkarote

sviesta, 2 tējkarotes miltu, 2 glāzes ūdens.

Selerijas nomazgā, nomizo, sagriež mazos gabaliņos, sa-

vāra mīkstas, rīvē caur sietu vai samaļ.
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Sviestu izkausē, ieber miltus, izmaisa, pielej buljonu, uz-

vāra, pieliek selerijas, sāli; pasniedz karstu pie saknēm un

vārītām gaļām.
545. Sardīņu mērce.

4—5 pers. 2 glāzes buljona, 1 ēdamkarote sviesta, 4 sar-

dīnes, 1 tējkarote kaperu, X citrona sula, 2 tējkarotes miltu,
sāls.

Kausētā sviestā ieber miltus, samaisa, pielej buljonu,
s—lo min. pavāra. Sardīnēm izlasa asakas, smalki sakapā,
pieliek pie mērces, pielej citrona sulu, kaperus; pasniedz pie
vārītām gaļām un gaļas pudiņiem.

546. Sinepju mērce.

4—5 pers. 2 glāzes buljona, 1 karote sviesta, 2 tējkarotes
miltu, 2 tējkarotes gatavu sinepju, sāls.

Sviestu izkausē, pieber miltus, pielej buljonu, uzvāra, pie-
liek sinepes, sāli, 1 ēdamkaroti citrona sulas; pasniedz karstu

pie gaļām.
547. Sīpolu mērce I.

4—5 pers. 3—4 sīpoli, 2 glāzes buljona, 1 ēdamkarote

sviesta, 2 karotes skāba krējuma, sāls, 2 tējkarotes miltu.

Sīpolus nomizo, sagriež ripiņās, sacep sviestā brūnus, pie-
ber maisot miltus, pielej buljonu, uzvāra, pieliek sāli, skābu

krējumu; pasniedz pie gaļas un kartupeļiem.

548. Sparģeļu mērce.

4—5 pers. 2 ēdamkarotes galda sviesta, 1 ēdamkarote

miltu, 200 gr sparģeļu, 2 olu dzeltenumi, 1 glāze ūdens, sāls,
1 glāze salda krējuma.

Sparģeļus nomazgā, sagriež, novāra ūdenī mīkstus, la-

bākās daļas sagriež mazākos gabaliņos, cietākās daļas rīvē

caur sietu. Izkausē sviestu, pieber miltus, pielej sparģeļu
ūdeni, uzvāra, pieliek sparģeļu biezeni, saldu krējumu, sa-

kultu olu dzeltenumu. Pasniedz pie vārītām zivīm, zivju un

sakņu pudiņiem.
549. Šampiņonu mērce.

4—5 pers. 100 gr šampiņonu, % tējas glāzes baltā vīna,
X citrona sula, 2 tējkarotes miltu, 1 glāze buljona, 1 ēdam-

karote miltu.

Šampiņonus notīra, sagriež, vāra mazā ūdenī 5—6 min.

Kausētā sviestā ieber miltus, samaisa, pielej buljonu, uzvāra,

pieliek šampiņonus, vīnu, citrona sulu, sāli, uzkarsē (vārīt
vairs nedrīkst); pasniedz karstu pie zivīm un gaļas pudiņiem.
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550. Tomātu mērce.

4—5 pers. 1 glāze tomātu biezeņa, 1 glāze buljona vai

ūdens, 2 karotes sviesta, 2 tējkarotes miltu, sāls.

Kausētā sviestā ieber miltus, samaisa, pieliek sāli, uz-

vāra, pielej tomātu biezeni; pasniedz karstu pie ceptām vai

gremdētām olām, bieziem rīsiem un gaļām.

551. Vēžu mērce.

4—5 pers. 10 mazāku vēžu, 2 tējkarotes miltu, 1 ēdam-

karote vēžu sviesta, 2 glāzes gaļas buljona.
Vēžu sviestu izkausē, pieber miltus, pielej buljonu, uz-

vāra, pieliek iztīrītu vēžu gaļu, sāli. Gatavai mērcei var pie-
likt sakultus olu dzeltenumus; pasniedz pie vārītām zivīm un

zivju pudiņiem.

552. Tumēts sviests (sviesta mērce).

4—5 pers. 2 glāzes buljona vai ūdens, 100 gr sviesta, ne-

daudz sāls, 1 ēdamkarote miltu.

Sviestu izkausē (brūnināt nedrīkst), ieber miltus, pielej
buljonu, pieliek sāli, uzvāra, izkāš.

553. Baltā sviesta mērce.

4—5 pers. 50 gr sviesta, 50 gr miltu, 3—4 glāzes dārzāju
buljona (rec. nr. 140.), sāls.

Kausē sviestu, pieber miltus, maisot pielej karstu dārzāju
buljonu, vāra uz lēnas uguns 15—20 min. Ja vēlas, gatavai
mērcei var pielikt nepilnu ēdamkaroti sviesta un nedaudz sa-

rīvēta siera.

554. Salātu mērce.

4—5 pers. % glāzes eļļas, 3 ēdamkarotes citronu sulas,
pētersīļu lapiņas, lociņi, sāls.

Olīvu eļļai piespiež citronu sulu, pieliek smalki sagrieztas

pētersīļu lapiņas, lociņus, sāli, labi sajauc.

555. Pētersīļu mērce.

4—5 pers. 2 ēdamkarotes sviesta, 3 ēdamkarotes miltu,
dārzāju buljons vai ūdens pēc vajadzības, pētersīļu lapiņas,
loki, dilles, sāls.

Sviestu izkausē, pieber miltus, pielej ūdeni vai buljonu,
pavāra 15 min., pieliek smalki sakapātas pētersīļu lapiņas, dil-

les un lociņus.
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Saldās mērces.

556. Ābolu mērce.

4—5 pers. 500 gr ābolu, 1 litrs ūdens, 2 tējkarotes kar-

tupeļu miltu, cukurs pēc salduma, nedaudz rupjā kanēļa.
Ābolus nomazgā, nomizo, sagriež sīkos gabaliņos, savāra

ar ūdeni, pieber cukuru, kanēli, verdošu ietumē ar atšķaidī-
tiem kartupeļu miltiem, uzvāra. Pasniedz pie krēmiem un pu-

diņiem.
557. Apelsīnu mērce.

4—5 pers. 1 litrs ūdens, 2 apelsīni, 1 citrons, 2 tējkarotes
kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Apelsīnus nomazgā, nomizo, pusi miziņu uzliek ar ūdeni,
pavāra 10 min., otru pusi miziņu sagriež tievās, glītās strē-

melītēs. Mērci izkāš, ietumē, pieliek sagrieztās miziņas, cu-

kuru, uzvāra; piespiež apelsīnu un citronu sulu. Pasniedz: pie
rīsu, manna, citronu, apelsīnu, kabineta, brucinātiem pudiņiem.

Piezīme: Līdzīgi aplesīnu mērcei, pagatavo arī ana-

nasu mērci.

558. Citronu mērce.

4—5 pers. 1 citrons, 1 litrs ūdens, 2 tējkarotes kartu-

peļu miltu, cukurs pēc salduma.

Citronam uzmanīgi nomizo dzelteno miziņu, lai baltums

nebūtu klāt, savāra ar ūdeni s—lo min.; ietumē ar atšķai-
dītiem kartupeļu miltiem, pieber cukuru, piespiež citrona sulu,
izkāš, pieliek plāni sagrieztus, sīkus citrona gabaliņus; pa-

sniedz pie krēmiem un pudiņiem.

559. Ķiršu mērce.

4—5 pers. 400 gr ķiršu, 1 litrs ūdens, 2 tējkarotes kar-

tupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus; kauliņus un sliktākos

ķiršus savāra ar ūdeni, izkāš, pieber cukuru, ietumē, pieber
labākos ķiršus, uzkarsē. Pasniedz pie pudiņiem un krēmiem.

560. Dzērveņu mērce.

4—5 pers. 400 gr dzērveņu, 1 litrs ūdens, 2 tējkarotes

kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Dzērvenes izlasa, nomazgā, savāra ar ūdeni; izspiež, pie-
ber cukuru, verdošu ietumē, ar atšķaidītiem kartupeļu mil-

tiem, uzvāra. Pasniedz pie krēmiem, pudiņiem, bezputrām.

561. Rabarberu mērce.

4—5 pers. 500 gr rabarberu, 1 litrs ūdens, 2 tējkarotes
kartupeļu miltu, nedaudz rupjā kanēļa, cukurs pēc salduma.
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Rabarberus nomazgā, noņem miziņu, sagriež sīkos gaba-
liņos, savāra ar ūdeni, izspiež, pieber cukuru, nedaudz kanēļa,
verdošu ietumē ar atšķaidītiem kartupeļu miltiem, uzvāra.

Pasniedz pie krēmiem unpudiņiem.

562. Šokolādes mērce

4—5 pers. 2K glāzes piena, 100 gr vārāmās šokolādes,
1 tējkarote kartupeļu miltu.

Pienu uzvāra, maisot pielej sarīvētu šokolādi, salej kat-

liņā, pastāvīgi kuļot vāra 10 min., ietumē ar kartupeļu mil-

tiem; pasniedz pie pudiņiem uņ krēmiem.

563. Vaniļas mērce I.

4—5 pers. 1 litrs piena, 2 olu dzeltenumi, H standziņas
vaniļas, cukurs pēc salduma.

Pienu ar vaniļu uzvāra; olu dzeltenumus saputo ar cu-

kuru, pielej dažas karotes verdoša piena, samaisa, pielej pā-
rējam pienam, maisot uzkarsē (vārīt nedrīkst). Pasniedz pie
krēmiem, pudiņiem un želejām.

Piezīme: Pēc vēlēšanās var arī olbaltumu saputot un

izlietot pie mērces.

564. Vaniļas mērce II (viltota).

4—5 pers. 1 litrs piena, % standziņas vaniļas, 1 tējkarote
kartupeļu miltu, % glāzes ūdens, cukurs pēc salduma.

Vaniļu ar pienu uzvāra; kartupeļu miltus atšķaida ar

ūdeni, maisot lej klāt verdošam pienam, uzvāra, izkāš; pa-

sniedz pie saldiem pudiņiem un želejām.

565. Vīna mērce.

4—5 pers. H litrs ūdens, 200 gr dzērveņu, 3 glāzes vīna,

4 tējkarotes kartupeļu miltu, citrona miziņa, cukurs pēc va-

jadzības.
Tīras ogas savāra, izspiež, izkāš, lej atpakaļ katliņā, pie-

liek cukuru, citrona miziņu; verdošam pielej atšķaidītus kar-

tupeļu miltus, uzvāra, izkāš, remdenam pielej vīnu. Pasniedz

pie pudiņiem.
566. Zemeņu mērce.

4—5 pers. 400 gr zemeņu, 1 litrs ūdens, 2 tējkarotes
kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Zemenes izlasa, sliktākās ogas savāra ar ūdeni, izspiež,

pieber cukuru, verdošu ietumē ar atšķaidītiem kartupeļu mil-

tiem, pieber pārējās ogas, uzkarsē. Pasniedz pie krēmiem un

pudiņiem.



201

Kompoti.

Kompotus pagatavo no svaigiem vai žāvētiem augļiem,
kas jāizmeklē neievainoti un visi vienāda lieluma. Vārot

stingri jāraugās, lai visi augļi paliktu veseli, t. i. paturētu

savu dabisko formu. Kompotu pasniedz kā saldo ēdienu vai

kā salātus pie medījuma un tītara cepeša, tad vārot neliek

cukuru. Kompotu, pasniedzot kā saldo ēdienu, var garnēt ar

uzsistu putu krējumu.

567. Ābolu kompota.

4—5 pers. H kg vidēja lieluma ābolu, nedaudz rupjā ka-

nēļa, citrona miziņa, 2 glāzes ūdens, cukurs pēc salduma.

Ābolus nomazgā, nomizo, izdur serdes; ūdeni ar cukuru,
citrona miziņu un nedaudz kanēļa uzvāra, ieliek ābolus, uz

lēnas uguns — pa priekšu vienu pusi, tad apgriež otru pusi —

vāra mīkstus (sašķīst nedrīkst). Ar putu karoti izņem, sa-

kārto dziļā traukā, pārlej izkāstu sulu; pasniedz aukstu ar

vai bez putu prējuma.

568. Ābolu kompots bez cukura.

4—5 pers. 200 gr žāvētu ābolu, 2K> litra ūdens, citrona

miziņa.
Ābolus nomazgā, vāra ūdenī mīkstus uz lēnas uguns. Pa-

sniedz aukstus ar sausiņiem vai uzkultu putu krējumu.

569. Svaigu augļu kompots.
4—5 pers. 4—5 vidēja lieluma āboli, 4—5 bumbieri, 5—6

dzeltenās vai zaļās plūmes, 100 gr cukura, citrona miziņa, ne-

daudz rupjā kanēļa, 2 glāzes ūdens.

Ābolus un bumbierus nomizo, izgriež serdes, sagriež 6—B

daļās. Ūdeni ar cukuru, citrona miziņu un kanēli uzvāra, ie-

liek bumbieru šķēlītes, uz lēnas uguns vāra mīkstus, ieber

ābolus; plūmes uz 1 min. ieliek verdošā ūdenī, novelk miziņu,
izņem kauliņus, pieliek pie bumbieriem un āboliem, vāra uz

lēnas uguns mīkstus. Izņem ar putu karoti, sakārto stikla

traukā, pārlej ar izkāstu sulu.

570. Apelsīnu kompots.
4—5 pers. 4—5 apelsīni, 50 gr cukura, 50 gr graudu cu-

kura, 2 glāzes ūdens.

Diviem apelsīniem uz graudu cukura norīvē dzelteno mi-

ziņu, uzlej ūdeni, pavāra, pieliek cukuru, uzvāra, izkāš. Apel-
sīnus nomizo, augļiem novelk balto miziņu, sadala glītās šķē-
lītēs; sakārto stikla traukā, pārlej atdzesētu cukura sīrupu.
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571. Bumbieŗu kompots.
4—5 pers. % kg bumbieru, dažas pilītes citronskābes,

nedaudz rupjā kanēļa, cukurs pēc salduma, 2 glāzes ūdens.

Bumbierus nomazgā, nomizo, pārgriež uz pusēm, viegli
izņem serdes, liek aukstā ūdenī, kam pielietas dažas pilītes
citronskābes; uzliek vārīties, piemet cukuru pēc salduma, ne-

daudz rupjā kanēļa, uz lēnas uguns vāra bumbierus mīkstus.

Izņem ar putu karoti, sulu izkāš, nedaudz pārlej bumbieriem,

pārējo salej atsevišķā traukā. Pasniedz vai nu uz desertšķīvja
ar uzsistu putu krējumu, vai uz stikla šķīvīša, sulu pārlejot

pāri.
572. Žāvētu augļu kompots.

4—5 pers. 200 gr augļu kompota, 3 glāzes ūdens, citrona

miziņa, cukurs pēc salduma.

Verdošam ūdenim piemet cukuru pēc salduma, pierīvē
citrona miziņu, ieliek noskalotu kompotu, vāra uz lēnas uguns.
Mīkstus augļus ņem ārā. Sulu izkāš, pārlej kompotam; pa-
sniedz ar uzsistu putu krējumu.

573. Svaigu plūmju kompots.

4—5 pers. 800 gr zilo vai dzelteno plūmju, 200 gr cukura,
2 glāzes ūdens.

Plūmes ieber verdošā ūdenī, patur, kamēr miziņa pārplīst,
uzber uz sieta, lai notekas; novelk ādiņu, izņem kauliņus. Ūdeni

ar cukuru savāra par šķidru sīrupu, ieber plūmes, vāra uz

lēnas uguns mīkstas, sakārto stikla traukā, pārlej sīrupu; pa-
sniedz ar vai bez uzsista putu krējuma.

574. Plūmju kompots (nevārīts).

4—5 pers. 1 kg plūmju, citrona miziņa, 2 litri ūdens.

Plūmes labi nomazgā, pierīvē citrona miziņu, pārlej ūdeni,

noliek vēsā vietā. Otrā dienā pieliek cukuru pēc garšas. Pa-

sniedz ar putu krējumu.

575. Ķiršu kompots.
4—5 pers. 1 kg ķiršu, % kg cukura, 2 glāzes ūdens.

Gatavus ķiršus nomazgā, izņem kauliņus; cukuru ar ūdeni

uzvāra, karstu pārlej ogām, apsedz, patur I—2 stundas, no-

lej sīrupu, uzvāra par jaunu, pārlej otrreiz karstu ogām; salej

kompotu stikla traukā; pasniedz aukstu. Ja vēlas var pasniegt
ar cepumiem.

576. Rabarberu kompots.
4—5 pers. 1 kg rabarberu, 500 gr cukura, 1 glāze ūdens.

Rabarberus nomazgā, nomizo, sagriež mazos gabaliņos,
ar ūdeni un cukuru vāra s—lo min. mīkstus, rabarberu kā-
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tus izņem ar putu karoti, sulu vēl nedaudz pavāra rabarbe-

riem. Pasniedz ar vai bez putu krējuma.

577. Zemeņu kompots.
4—5 pers. 600 gr meža zemeņu, 200 gr cukura, 2 glāzes

ūdens.

Ogas notīra, mitrā drēbē apviļā, ūdeni ar cukuru savāra

šķidrā sīrupā, verdošu pārlej ogām, apsedz, I—2 stundas at-

stāj mierā; sīrupu nolej, nedaudz pavāra, atdzesē, pārlej sa-

kārtotām ogām.

Ķīseļi

Ķīseļus var pagatavot no augļu sulām, ogām un no svai-

giem vai žāvētiem augļiem, arī no piena, kakao un auzu mil-

tiem. Ķīseļus sabiezina ar kartupeļu miltiem, uz 1 litra sulas

ņem 2 ēdamkarotes (ar kaudzi) kartupeļu miltu. Pieliekot

ar aukstu ūdeni atšķaidītus kartupeļu miltus, ķīseli tikai reizi

drīkst uzvārīt. Bļodā izlieta ķīseļa virsa jānokaisa ar nedaudz

cukura, lai nepārvilktos plēve. Ķīselis ēdams tanī pat dienā,
kurā to vāra; otrā dienā tas nebūs vairs tik izskatīgs un

garšīgs; tad vajaga sakarsēt ķīseli par jaunu.

578. Ābolu ķīselis.
4—5 pers. 800 gr ābolu, 2 litri ūdens, 4 karotes kartu-

peļu miltu, citrona miziņa, kanēlis, cukurs pēc salduma.
Ābolus nomazgā, nomizo, sagriež šķēlītēs, uzliek ar

1A litra ūdens virt, pieliek kanēli, citrona miziņu, cukuru,

savāra mīkstus. Atšķaidītus kartupeļu miltus pielej maisot

ābolu masai, uzvāra; karstu salej saldēdienu bļodā, pārkaisa

cukuru; pasniedz ar pienu.

578. Aveņu ķīselis.
4—5 pers. 800 gr aveņu, 2 litri ūdens, 4 karotes kartu-

peļu miltu, cukurs pēc salduma.

Avenes izlasa, sliktākās ogas uzliek ar litra auksta

ūdens virt, pavāra, pieliek cukuru, izkāš, ietumē ar atšķaidī-
tiem kartupeļu miltiem, pieliek pārējās avenes, uzkai'sē (vā-
rīt nedrīkst), salej saldēdienu bļodā; karstam pārkaisa cukuru;
pasniedz ar saldu pienu vai putu krējumu.

580. Dzērveņu ķīselis.
4—5 pers. A kg dzērveņu, 2 litri ūdens, 4 karotes kar-

tupeļu miltu, nedaudz rupjā kanēļa, citrona miziņa, cukurs

pēc salduma.
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Ogas izlasa, nomazgā, uzliek ar VA litra ūdens, pieliek
kanēli, citrona miziņu, 10 min. pavāra. Ogas saspiež ar koka

karoti, izkāš, salej atpakaļ katliņā, pieliek cukuru; kartu-

peļu miltus, atšķaida ar A litra auksta ūdens, maisot pielej
verdošai sulai, uzvāra; salej saldēdienu bļodā, karstam pār-
kaisa cukuru, lai nebūtu plēves; pasniedz ar pienu.

581. Citronu ķīselis.
4—5 pers. 4 citroni, 1 citrona miziņa, 2 litri ūdens, 4 ka-

rotes kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

VA litra ūdens uzvāra ar citrona miziņu, izkāš, pieliek
cukuru, citronu sulu, atšķaidītus kartupeļu miltus,— uzvāra,

salej saldēdienu bļodā, pārkaisa cukuru; pasniedz ar pienu.

582. Ķiršu ķīselis.
4—5 pers. 800 gr ķiršu, 2 litri ūdens, 4 ēdamkarotes

kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Ķiršiem nolasa kātiņus, nomazgā, izņem kauliņus, uzliek

ar 1A litra ūdens virt, pieber cukuru; kartupeļu miltus at-

šķaida ar A litra auksta ūdens, maisot pielej klāt, uzvāra,
salej saldēdienu bļodā, pārkaisa cukuru; pasniedz ar pienu.

583. Ērkšķogu ķīselis.
4—5 pers. 800 gr ērkšķogu, 2 litri ūdens, citrona miziņa,

4 ēdamkarotes kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Ogas notīra, nomazgā, uzliek ar VA litra ūdens, pieliek
cukuru, citrona miziņu; kartupeļu miltus atšķaida ar Ā litra

auksta ūdens, maisot lej klāt verdošai ogu sulai, uzvāra; salej

saldēdienu bļodā, siltam pārkaisa cukuru; pasniedz ar pienu.

584. Melleņu ķīselis.
4—5 pers. 1 kg melleņu, VA litra ūdens, 4 ēdamkarotes

kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Ogas nomazgā, ūdenī novāra, izrīvē caur sietu, izkāš,

salej ogu zupu katliņā, pieliek cukuru, uzvāra; verdošai zu-

pai pieliek atšķaidītus kartupeļu miltus, uzvāra, salej sald-

ēdienu bļodā, pārkaisa cukuru; pasniedz ar pienu.

585. Plūmju ķīselis.
4—5 pers. 800 gr plūmju, 2 litri ūdens, 4 ēdamkarotes

kartupeļu miltu, kanēlis, citrona miziņa, cukurs pēc salduma.

Plūmes nomazgā, novelk ādiņu, izņem kauliņus, uzvāra

ar VA litra ūdens, kanēli, cukuru un citrona miziņu. Kartu-

peļu miltus atšķaida ar A litra auksta ūdens, maisot lej klāt,
verdošai plūmju masai, uzvāra; salej saldēdienu bļodā; lai



205

virsa nepārvilktos ar plēvi, pārkaisa cukuru; pasniedz ar

pienu.
586. Rabarberu ķīselis.

4—5 pers. 800 gr rabarberu, 2 litri ūdens, 4 karotes

kartupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Rabarberus nomazgā, nomizo, smalki sagriež, uzliek vā-

rīties ar VA litra ūdens, vāra, kamēr mīksti; rīvē caur sietu,

saliek katliņā, pieber cukuru, uzvāra. Kartupeļu miltus at-

šķaida ar A litra ūdens, pielej maisot verdošai rabarberu zu-

pai, uzvāra, salej saldēdienu bļodā, pārkaisa cukuru; pasniedz
ar pienu.

587. Zemeņu ķīselis.
4—5 pers. 800 gr zemeņu, 2 litri ūdens, 4 karotes kar-

tupeļu miltu, cukurs pēc salduma.

Zemenes izlasa, sliktākās uzliek ar aukstu ūdeni virt, pa-

vāra, izkāš, pieliek cukuru, ietumē ar atšķaidītiem kartupeļu
miltiem, pieliek pārējās zemenes, uzkarsē (vārīt nedrīkst),

salej saldēdienu bļodā, pārkaisa cukuru; pasniedz ar saldu

pienu.

Želejas.

želejas pagatavo no augļu sulām, vīna, piena, sabiezina

ar agar-agar vai želatinu. želejas ļoti dzidras, ja sulu at-

dzesē remdenu un tad pielej 25—30 min. aukstā ūdenī izmēr-

cētu, nospiestu bez ūdens izkausētu želatinu; ja želatinu pie-
lej karstam šķidrumam, tad tas kļūst duļķains un neskaidrs.

Agar-agar ir recējoša viela (japāņu zāle), pērkama ko-

loniālpreču veikalā vai aptiekā. 25—30 min. iemērc aukstā

ūdenī, nospiež, uzlej aukstu ūdeni vai sulu, maisot vāra 10—15

min., kamēr agar-agar izkūst.

a) Želejas ar agar-agar.

588. Ābolu želeja.

4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 10 gr agar-agar, 1 citrona sula.

1 glāze ābolu želejas.

Agar-agar izmērcē, nospiež, uzlej 1 glāzi ūdens, vāra uz

lēnas uguns 20—25 min., kamēr agar-agar izkūst. 1 glāzi
ūdens uzvāra ar ābolu želeju, pielej pie agar-agar, piespiež
citrona sulu, izkāš, salej formā vai stikla traukā, atstāj aukstā

vietā sasalt; pasniedz ar pienu vai augļu mērci.
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589. Aveņu želeja.
4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 12 gr agar-agar, 1 glāze aveņu

ievārījuma, nedaudz dzērveņu ogu vai citrona sulas.

Agar-agar izmērcē, nospiež, ar 1 glāzi ūdens vāra uz lē-

nas uguns 15—20 min., kamēr agar-agar izkūst. Dzērvenes

iztīra, nomazgā, ar 1 glāzi ūdens pavāra, pieliek aveņu ievā-

rījumu, izkāš; salej kopā ar agar-agar, pieliek cukuru pēc
salduma, ja vajadzīgs, nedaudz citrona sulas; salej ar aukstu

ūdeni izskalotā formā vai stikla traukā, atstāj aukstā vietā

sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar pienu.

590. Citronu želeja.

4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 10 gr agar-agar, 2 citroni,
100 gr cukura, 25 gr graudu cukura, nedaudz brūnā cukura.

Agar-agar izmērcē, nospiež, ar 1 glāzi ūdens vāra uz lēnas

uguns 20—25 min., pieber 100 gr cukura, izkausē. Citrona mi-

ziņu norīvē uz graudu cukura, uzlej 1 glāzi ūdens, izkausē,

salej kopā, piespiež citrona sulu, pāris pilīšu brūnā cukura,
izkāš, salej izskalotā formā vai stikla traukā, atstāj aukstā

vietā sasalt; pasniedz ar vaniļas mērci (rec. nr. 413.).

591. Dzērveņu želeja.
4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 200 gr cukura, 10 gr agar-

agar, 200 gr dzērveņu, citrona miziņa.
Ogas izlasa, nomazgā, savāra ar 1 glāzi ūdens, izspiež

sulu, pieber cukuru. Agar-agar izmērcē, nospiež, uzliek ar

1 glāzi ūdens virt uz lēnas uguns 20—25 min., kamēr agar-

agar izkūst; pielej dzērveņu sulai, pierīvē citrona miziņu,

izkāš, salej formā; aukstu pasniedz ar putu krējumu vai

pienu.
592. Ķiršu želeja.

4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 10 gr agar-agar, % glāzeķiršu
ievārījuma, A citrona, cukurs pēc salduma.

% citronam nomizo dzelteno miziņu, uzliek ar nedaudz

ūdens savārīties. Agar-agar izmērcē, nospiež, uzliek ar 2 glā-
zēm ūdens virt uz lēnas uguns 20—25 min., kamēr agar-agar

izkūst; pieliek ķiršu ievārījumu, nogaršo pēc salduma, pie-
spiež citrona sulu, pielej to sulu, kur citrona miziņas vārīju-

šās, izkāš (lai būtu dzidrs, nedrīkst spiest); salej izskalotā

formā vai stikla traukā, atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit no

formas; pasniedz ar saldu pienu.

593. Jāņogu želeja.

4—5 pers. 3 glāzes ūdens, 12 gr agar-agar, VA glāzes

jāņogu želejas, citrona miziņa, nedaudz kanēļa.
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Agar-agar iemērc aukstā ūdenī 25—30 min., nospiež, ar

2 glāzēm ūdens vāra uz lēnas uguns 20—25 min., kamēr agar-

agar izkūst. Uzvāra VA glāzes jāņogu želejas ar 1 glāzi ūdens,
nedaudz kanēļa, pierīvētu citrona miziņu; salej agar-agar ar

jāņogu želeju kopā, izkāš, pieliek cukuru, salej izskalotā formā

vai stikla traukā, atstāj aukstā vietā sasalt; pasniedz ar pienu
vai vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

594. Zemeņu želeja.

4'—spers. 2 glāzes ūdens, 12 gr agar-agar, 100 gr cu-

kura, 250 gr zemeņu.

Agar-agar izmērcē, nospiež, uzliek ar 1 glāzi ūdens virt

uz lēnas uguns 20—25 min., kamēr agar-agar izkūst. Ogas

notīra, nomazgā, uzliek ar 1 glāzi ūdens virt, pieber cukuru,
uzvāra, izkāš; izkāš arī agar-agar, salej kopā, samaisa, — ja
nav skaidrs, —

izkāš vēl caur audeklu; salej ar aukstu ūdeni

izskalotā formā vai stikla traukā, atstāj aukstā vietā sasalt.

Izsit no formas; pasniedz ar zemeņu vai vaniļas mērci (rec.

nr. 563.).

595. Želeja tortēm un kūkām.

25 gr agar- agar, 1 litrs ūdens, 800 gr cukura, dabiskās

(jāņogu, zustreņu, melleņu, dzērveņu, plūmju) krāsas.

Agar- agar iemērc aukstā ūdenī 25—30 minūtes. Ar litru

ūdens vāra, kamēr agar- agar izkūst, pieliek cukuru, uzvāra,

pielej krāsu, izkāš, salej burkā. Lieto toršu un kūku gar-

nēšanai; var atkausēt un pārsmērēt kūkām.

b) Želejas ar želatīnu.

596. Ananasu želeja.

4—5 pers. 1 mazāka banka ananasu, 2 glāzes ūdens,
1 citrons, B—lo lapiņas želatina, pāris piļu brūnā cukura.

želatinu izmērcē, nospiež, izkausē bez ūdens. Ananasus

sagriež četrstūrainos gabaliņos. Ūdeni ar cukuru uzvāra, pie-

spiež citrona sulu, pielej ananasu sulu, cukuru, želatinu un

izkāš; nedaudz ielej formā, atstāj sasalt, saliek ananasu ga-

baliņus, pārlej želeju, sasaldē un kārto atkal ananasu gaba-

liņus; kārto, kamēr forma pilna; atstāj sasalt. Izsit uz sald-

ēdienu bļodas; garnē ar uzsistu putu krējumu un ananasu

šķēlītēm.
Piezīme: Var saldēt dziļā stikla traukā, —

tad pa-

sniedz ar visu trauku.
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Garnēta želeja ar putukrējumu un augļiem.

597. Dzērveņu želeja.
4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 100 gr dzērveņu, nedaudz rupjā

kanēļa, citrona miziņa, cukurs pēc salduma, 7 lapiņas želatina.

Dzērvenes nomazgā, izlasa, uzliek ar ūdeni virt, pierīvē
citrona miziņu, nedaudz kanēļa, pavāra; izspiež, pieliek cu-

kuru, izmērcētu, nospiestu, bez ūdens izkausētu želatinu, sa-

maisa; vēl reiz izkāš, salej izskalotās formās, atstāj aukstā

vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar saldu

pienu.
598. Kārtotā želeja.

Dzērveņu želeja: 50 gr dzērveņu, 1 glāze ūdens, 4 lapi-
ņas želatina, nedaudz rupjā kanēļa, citrona miziņa, cukurs pēc
salduma.

Piena želeja: 1 glāze piena, 4 lapiņas želatina, 1 rūgtā
mandele, 3 saldās mandeles, 50 gr cukura, mazs gabaliņš
vaniļas.

šokolādes želeja: 25 gr vārāmās šokolādes, 1 glāze piena,
4 lapiņas želatina, mazs gabaliņš vaniļas; ja ņem kakao pul-
veri, tad liek cukuru.

Dzērvenes nomazgā, izlasa, uzliek ar aukstu ūdeni virt.

pierīvē citrona miziņu, pieliek nedaudz kanēļa, — pavāra, iz-
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spiež, pieliek cukuru, izmērcētu, nospiestu, bez ūdens izkau-

sētu želatinu, samaisa, izkāš, salej izskalotā formā, atstāj
aukstā vietā sasalt.

Pienu ar vaniļu un notīrītām, sakapātām mandelēm uz-

vāra, pieliek cukuru, želatinu nomērcē, nospiež, izkausē bez

ūdens.

Remdenam pienam pielej remdenu želatinu (karstam ne-

var liet, — sarauj kunkuļos), samaisa; pilnīgi atdzisušu lej
pāri iepriekšējām želejām.

Pienu ar vaniļu uzvāra; šokolādi sarīvē, pielej verdošu

pienu, samaisa, želatinu izmērcē, nospiež, izkausē bez ūdens,

atdzesētai šokolādes masai pielej remdenu želatinu, samaisa;
pilnīgi aukstu lej virsū sastingušai piena želejai, atstāj
aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar

pienu vai vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

599. Kafijas želeja.

4—5 pers. 25 gr pupiņu kafijas bez cigoriņiem, 2A glāzes

piena, 150 gr cukura, 2 olu dzeltenumi, 7 lapiņas želatina.

Pienu uzvāra, ieber kafiju, uzkarsē līdz vārīšanai, apsedz,
patur 10—15 min. Olu dzeltenumus saputo ar cukuru, pielej
izkāstu kafiju, lej katliņā, maisot karsē, kamēr masa kļūst
tumīga, pieliek izmērcētu, nospiestu, izkausētu želatinu, sa-

maisa, izkāš caur audeklu; salej izkalotā formā, atstāj aukstā

vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; garnē ar uzsistu putu

krējumu; pasniedz ar saldu pienu.

600. Ķiršu želeja.
4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 300 gr ķiršu, 100 gr cukura,

7 lapiņas želatina.

želatinu izmērcē aukstā ūdenī, nospiež, bez ūdens izkausē.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, uzlej ūdeni, pieber cukuru,
vāra 5 min., izkāš, pielej želatinu, ielej nedaudz izskalotā

formā vai dziļā stikla traukā, atstāj sasalt, liek ķiršus, uzlej

želeju, atstāj sasalt, liek ķiršus, tā kārto, kamēr forma pilna;
atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas, garnē ar

uzsistu putu krējumu; pasniedz ar ķiršu vai vaniļas mērci (rec.
nr. 559. vai 563.).

Piezīme: želeju stikla traukā pasniedz ar visu trauku.

601. Latvijas želeja (ar želatinu).

4—5 pers. Dzērveņu želeja: 150 gr dzērveņu, 3 glāzes

ūdens, 10 lapiņu želatina, nedaudz kanēļa, citrona miziņa, cu-

kurs pēc salduma.
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Ķiršu želeja ar putu krējumu.

Piena želeja: 1 glāze piena, 4 lapiņas želatina, 1 rūgtā,
3 saldās mandeles, 50 gr cukura, 1 mazs gabaliņš vaniļas.

Dzērvenes nomazgā, izlasa, uzliek ar karstu ūdeni virt,
pieliek nedaudz kanēļa, pierīvē citrona miziņu, pavāra, izspiež,
pieliek cukuru, izmērcētu, nospiestu, bez ūdens izkausētu že-

latinu, samaisa, izkāš, želeju sadala divās daļās: vienu daļu

salej izskalotā formā, atstāj aukstā vietā sasalt; otru daļu
želejas patur siltumā. Pienu ar vaniļu un notīrītām, sakapā-
tām mandelēm uzvāra, pieliek cukuru; želatinu izmērcē, no-

spiež, izkausē bez ūdens. Remdenam pienam pielej remdenu

želatinu, samaisa; pilnīgi atdzisušu lej pāri iepriekšējai žele-

jai, atstāj sasalt. Atlikušo dzērveņu želeju atdzesē, pārlej

sastingušajai piena želejai, atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit

uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

Piezīme: Pēc vēlēšanās želeju var saldēt dziļā stikla

traukā (tad pasniedz ar visu trauku).

602. Olu želeja (pildīta olu mizās).

4—5 pers. 2 glāzes piena, 5 saldās, I—2 rūgtās mandeles,

100 gr cukura, 8 lapiņas želatina, veselas olu mizas pildīša-
nai

— pēc vajadzības.

želatinu izmērcē aukstā ūdenī, nospiež, izkausē bez ūdens.

Pienu ar noplaucētām, notīrītām, sakapātām mandelēm uz-
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Dzērveņu želeja, garnēta ar putu krējumu.

vāra, pieber cukuru, atdzesē. Siltam pienam pielej siltu že-

latinu, samaisa. Olu mizām, kas jau iepriekš izpūstas un iz-

skalotas, mazāko caurumiņu aizbāž ar vati. No pergamenta

papīra pagatavo tūtiņu, ar ko pilda masu olu mizās. Pildītās

mizas noliek stāvus, lai sasalst. Olas noloba, sakārto uz sald-

ēdienu bļodas; pasniedz ar augļu mērci. Mērci pasniedz at-

sevišķi.
Piezīme: Pēc vēlēšanās mizās var pildīt krāsainu že-

leju.
603. Prolmejas želeja.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 100 gr cukura, 7 lapiņas že-

latina.

Cukuru uzber uz sausas, tīras pannas, sabrūnina, uzlej
X glāzes ūdens, savāra par sīrupu. Pienu uzkarsē, pielej cu-

kura sīrupu, pieliek: izmērcētu, nospiestu, bez ūdens izkausētu

želatinu, samaisa, izkāš; salej izskalotās formās, atstāj aukstā

vietā sasalt, izsit uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar pienu.

604. Vīna želeja ar augļiem.

4—5 pers. 1 glāze sarkanā vīna, 1 glāze ūdens, 200 gr

cukura, 1 citrons, 7 lapiņas želatina, 200 gr konservētu augļu.

ūdeni ar citrona sulu uzvāra, pieliek izmērcētu, nospiestu,
izkausētu želatinu, izkāš, atdzesētam pielej vīnu; pusi saga-
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Želeja garnēta ar putu krējumu.

tavotā šķidruma ielej izskalotā formā vai stikla traukā, at-

stāj sastingt; augļus sagriež četrstūrainos gabaliņos, uzliek

želejai, pārlej otru pusi želejas, atstāj sasalt. Izsit uz sald-

ēdienu bļodas; pasniedz ar uzsistu putu krējumu.
Piezīme: želeju stikla traukā pasniedz ar visu trauku.

605. Rabarberu želeja.

4—5 pers. 400 gr rabarberu, 1 citrons, 7 lapiņas žela-

tina, cukurs pēc salduma.

Rabarberu kātiņus nomazgā, novelk miziņu, sagriež ma-

zos gabaliņos, uzlej ūdeni, tā ka apņem, savāra mīkstus, iz-

kāš, uzliek uz uguns, karsē, pieber cukuru. Citronam nomizo

dzelteno miziņu, uzlej nedaudz ūdens, savāra, nokāš, pielej
rabarberiem, tāpat pielej izmērcētu, nospiestu, bez ūdens iz-

kausētu želatinu, visu samaisa, izkāš, salej izskalotā formā,

atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; pasniedz
ar pienu.

Krēmi

Krēmi pieder pie labākiem un dārgākiem saldēdieniem,

jo tos pagatavo no salda putu krējuma, olām, cukura, papil-
dinot ar augļiem, riekstiem, rīsiem; kā saistošu vielu krēmiem

lieto želatinu. Krēmus dažkārt pagatavo arī bez želatina.



213

a) Krēmi bez želatina.

606. Putu krējums ar āboliem.

4—5 pers. 600 gr ābolu, 2 glāzes putu krējuma, 100 gr
cukura.

Ābolus nomazgā, nocep krāsnī, rīvē caur sietu, pieliek
cukuru, puto, kamēr masa kļūst balta un bieza. Uzsit putu

krējumu, pieliek ābolu masu, visu viegli izmaisa; sakārto uz

saldēdienu bļodas, garnē pa cauruli ar uzsistu putu krējumu.
Pasniedz ar saldu pienu vai krējumu.

607. Putu krējums ar avenēm.

4—5 pers. 2 glāzes aveņu, 100 gr cukura, 2 glāzes putu
krējuma.

Avenes izlasa, izrīvē caur astru sietiņu, pieliek cukuru,
ar karoti puto, kamēr masa kļūst bieza. Uzsit putu krējumu,
pieliek aveņu masu, izmaisa; saliek uz saldēdienu bļodas, garnē
ar veselām ogām; pasniedz ar pienu vai augļu mērci.

608. Putu krējums ar bumbieriem.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 10 konservētu bum-

bieru, 5 svaigi bumbieri, 200 gr cukura.

Bumbierus sagriež četrstūrainos gabaliņos; uzsit putu
krējumu, pieliek sagrieztos bumbierus, cukuru, viegli izmaisa,
sakārto uz saldēdienu bļodas, garnē ar uzsistu putu krējumu;
pasniedz ar augļu mērci.

609. Putu krējums ar citronu.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, I—2 citroni, 100 ģr

cukura, citrona miziņa.
Uzsit putu krējumu, pierīvē citrona miziņu, piespiež

citrona sulu, pieliek cukuru, visu viegli izmaisa; saliek uz

saldēdienu bļodas, garnē pa cauruli ar uzsistu putu krējumu;

pasniedz ar augļu mērci.

610. Putu krējums ar ķiršiem.
4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 200 gr ķiršu, 100 gr

cukura.

Ķiršus nomazgā, nolasa kātiņus, izņem kauliņus, uzber

cukuru. Uzsit putu krējumu, pieliek ķiršus, samaisa, sakārto

uz saldēdienu bļodas, garnē ar veselām ķiršu ogām; pasniedz
ar pienu.

611. Putu krējums ar mandelēm.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 50 gr mandeļu, 100 gr

cukura.
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Mandeles applaucē, izloba, sakapā. Uzsit putu krējumu,
pieliek sakapātas mandeles, cukuru, visu viegli izmaisa, sa-

liek uz saldēdienu bļodas; garnē pa cauruli ar uzsistu putu

krējumu vai apceptām mandelēm; pasniedz ar augļu mērci.

612. Putu krējums ar grauzdētām mandelēm.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 50 gr mandeļu, 3 olas,
X standziņas vaniļas, 50 gr cukura

—
olu masai, 4 lapiņas

želatina.

100 gr cukura sabrūnina uz pannas, ieber 50 gr man-

deļu, izmaisa, uzlej uz nosmērētas plātes; atdzisušu sasmal-

cina drumstaliņās. Olām pieliek 50 gr cukura, vaniļu, kuļ uz

uguns, līdz sāk vārīties, karstai masai pieliek izmērcētu, no-

spiestu, izkausētu želatinu, noņem no uguns, kuļ, līdz masa

kļūst auksta. Uzsit putu krējumu, pieliek brūno cukuru ar

mandelēm, aukstu olu masu, visu viegli izmaisa, saliek iz-

skalotā formā, noliek vēsā vietā; sasalušu iemērc uz mirkli

karstā ūdenī, izsit uz bļodas, garnē ar uzsistu putu krējumu;
pasniedz ar vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

613. Putu krējums ar mokka kafiju.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 1 ēdamkarote samal-

tas pupiņu kafijas, 100 gr cukura, X glāzes ūdens.

Kafiju aplej ar verdošu ūdeni, liek uz lēnas uguns, patur
10—15 min., izkāš caur biezu audeklu. Uzsit putu krējumu,
pielej kafiju, cukuru, visu viegli izmaisa, saliek uz saldēdienu

bļodas, garnē pa cauruli ar uzsistu putu krējumu un šokolā-

des pupiņām; pasniedz ar pienu.

614. Putu krējums ar šokolādi.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 1 ēdamkarote kakao

pulvera, 100 gr cukura, X glāzes piena.
Kakao pulveri ar pienu un cukuru maisot uzvāra. Uzsit

putu krējumu, pieliek uzvārīto kakao, izmaisa, saliek uz sald-

ēdienu bļodas; garnē pa cauruli ar uzsistu putu krējumu;
pasniedz ar pienu.

615. Putu krējums ar rupju maizi.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 100 gr samaltas sau-

sas rupjmaizes, 100 gr cukura, 200 gr ievārījuma (var ņemt:
aveņu, zemeņu, ķiršu v. t. t.).

Uzsit putu krējumu, pieliek cukuru, izmaisa, sakārto uz

saldēdienu bļodas: pirmo liek putu krējumu, nākošo kārtu
—

samaltu maizi, virs tā vietām uzliek ar tējkaroti ievārījumu,
nosmērē ar putu krējumu, nokaisa ar maizi, ievārījumu. Virsu

garnē pa cauruli ar putu krējumu.
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Mandarīni, pildīti ar putu krējumu.

616. Putu krējums ar žāvētām plūmēm

4—5 pers. 400 gr žāvētu plūmju, 2 glāzes putu krējuma
4 olu baltumi, cukurs pēc garšas.

Plūmes nomazgā, novāra mīkstas, rīvē caur sietu, pieliek
cukuru, olu baltumus, puto, kamēr masa kļūst bieza, pieliek
uzsistu putu krējumu, izmaisa; sakārto uz saldēdienu bļodas,
garnē ar uzsistu putu krējumu; pasniedz ar pienu.

617. Putu krējums ar rīsiem.

4—5 pers. 200 gr rīsu, 50 gr mandeļu, 2 glāzes putu krē-

juma, 100 gr cukura.

Rīsus noskalo, ber verdošā ūdenī, novāra mīkstus, uzlej
uz sieta, lai notekas. Mandeles applaucē, noloba, sakapā. Rī-

sus ieliek bļodā, viegli samaisa ar cukuru, mandelēm, uzsistu

putu krējumu; sakārto uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar aveņu
mērci.

618. Putu krējums ar riekstiem.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 200 gr izlobītu riekstu,
100 gr cukura.

Riekstus apcep, kamēr noiet miziņa, samaļ; citus atstāj
veselus (garnēšanai). Uzsit putu krējumu, pieliek samaltus

riekstus, cukuru, viegli izmaisa; sakārto uz saldēdienu bļodas,
nogarnē ar veseliem riekstiem; pasniedz ar augļu mērci.

619. Putu krējums ar zemenēm.

4—5 pers. 2 glāzes dārza zemeņu, 100 gr cukura, 2 glāzes
putu krējuma.

Zemenes notīra, mitrā drēbē apviļā, izrīvē caur astru
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sietiņu, pieber cukuru, ar karoti puto, kamēr masa kļūst bieza.

Uzsit putu krējumu, pieliek zemeņu masu, viegli izmaisa; sa-

liek uz saldēdienu bļodas; garnē ar veselām zemenēm; pasniedz
ar augļu mērci.

b) Krēmi ar želatinu.

620. Ābolu krēms.

4—5 pers. 600 gr ābolu, X litra putu krējuma, 150 gr

cukura, citrona miziņa, 6 lapiņas želatina.

Ābolus nomazgā, krāsnī izcep mīkstus, rīvē caur sietu,
pieliek cukuru, pierīvē citrona miziņu, — ar koka karoti sa-

puto. Uzsit putu krējumu, pieliek ābolu masu, izmērcētu, no-

spiestu, izkausētu želatinu, visu viegli samaisa; saliek ar

aukstu ūdeni izskalotā formā, atstāj aukstā vietā. Izsit uz

saldēdienu bļodas; pasniedz ar pienu vai ābolu mērci (rec.

nr. 556.).

621. Apelsīnu krēms.

4—5 pers. K>litra putu krējums, 2-—3 apelsīni, X citrona

sula, 100 gr cukura, 6 lapiņas želatina.

Apelsīnus nomizo, sagriež mazos gabaliņos, apkaisa ar cu-

kuru, uzkarsē (vārīt nedrīkst) ; uzsit putu krējumu, pieliek
apelsīnu gabaliņus ar visu cukuru, pierīvē apelsīna miziņu,
piespiež citrona sulu, izmērcētu, nospiestu, izkausētu želatinu,

visu viegli samaisa; salej ar aukstu ūdeni izskalotā formā,
atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit no formas; garnē ar uzsistu

putu krējumu un apelsīnu šķēlītēm; pasniedz ar apelsīnu vai

vaniļas mērci (rec. nr. 557. vai 563.).

622. Aveņu krēms.

4—5 pers. X litra putu krējuma, 600 gr aveņu, 100 gr

cukura, 7 lapiņas želatina.

Avenes izberž caur astru sietiņu; uzsit putu krējumu, pie-
liek aveņu masu, cukuru, izmērcētu, nospiestu, bez ūdens iz-

kausētu želatinu, visu kopā viegli samaisa; saliek ar aukstu

ūdeni izskalotā formā; I—2 stundas atstāj aukstā vietā. lesit

saldēdienu bļodā, garnē pa cauruli ar uzsistu putu krējumu
un veselām aveņu ogām; pasniedz ar augļu mērci.

623. Citronu krēms.

4—5 pers. Xlitra putu krējuma, 1 citrons, 100 gr cukura,
50 gr graudu cukura, 7 lapiņas želatina.

Citrona miziņu noberž uz graudu cukura, uzlej nedaudz

ūdens, izkausē, izkāš. Uzsit putu krējumu, pieliek cukura
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ūdeni, cukuru, piespiež citrona sulu, pielej izmērcētu, no-

spiestu, bez ūdens izkausētu želatinu, visu viegli samaisa;
liek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, I—2 stundas atstāj
aukstā vietā. Izsit saldēdienu bļodā, garnē pa cauruli ar uz-

sistu putu krējumu un citronu šķēlītēm; pasniedz ar augļu
mērci.

624. Citronu krēms ar olam.

4—5 pers. X litra putu krējuma, 100 gr cukura, 3 olu

dzeltenumi, Vi glāzes piena, 1 citrons, 7 lapiņas želatina.

Pienu uzvāra, olu dzeltenumus saputo ar cukuru, pielej
verdošu pienu, lej atpakaļ katliņā, maisot uzkarsē (vārīt ne-

drīkst). Citronam nomizo plāno, dzelteno miziņu, nedaudz

ūdenī savāra. Uzsit putu krējumu, pieliek atdzesētu olu masu,

piekāš aukstu sulu, pielej izmērcētu, nospiestu, izkausētu že-

latinu, citrona sulu, visu viegli samaisa, liek ar aukstu ūdeni

izskalotā formā, atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu

bļodas, garnē ar uzsistu putu krējumu; pasniedz ar citronu

mērci (rec. nr. 558.).

625. Figaro krēms.

4—5 pers. litra putu krējuma, 150 gr cukura, 1 ēdam-

karote kakao pulvera, K> glāzes aveņu ievārījuma, V* glāzes
bumbieru vai ābolu ievārījuma; augļu vietā var ņemt 10—12

saldo mandeļu, 7 lapiņas želatina.
želatinu X stundu izmērcē aukstā ūdenī, nospiež, izkausē

bez ūdens, sadala trīs daļās. V» glāzes piena uzvāra, kakao

pulveri samaisa ar cukuru, pielej verdošu pienu, savāra, atstāj
siltumā. Uzsit putu krējumu, sadala trīs daļās. Pirmo ņem

balto krēmu; ja ņem mandeles, tās applaucē, notīra, apcep

un sakapā, pieliek vienai daļai uzsistā putu krējuma, bez tam

pieliek cukuru (ja liek konservētus augļus, tad cukura neva-

jaga), vienu daļu želatina, samaisa, saliek ar aukstu ūdeni

izskalotā formā. Otrai daļai pieliek ievārījumu, želatinu, sa-

maisa; saliek formā
—

baltam krēmam virsū. Trešai daļai
uzsistā putu krējuma pieliek kakao masu, želatinu, samaisa,
saliek formā, — atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu

bļodas; pasniedz ar augļu mērci.

Piezīme: Var likt vaniļu vai citronu garšai; var likt

citronu šķēlītes (citronu sadala kā apelsīnu, apkaisa
ar cukuru, otrā dienā uzkarsē, liek pie krēma man-

deļu vai augļu vieta).

626. Ķiršu krēms.

4—5 pers.
H litra putu krējuma, 100 gr cukura, 800 gr

ķiršu, 7 lapiņas želatina.
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želatinu izmērcē A stundu aukstā ūdenī, nospiež, izkausē

bez ūdens. Putu krējumu saputo; ķiršiem izņem kauliņus, pie-
liek saputotam krējumam, pielej izkausētu želatinu, pieber
cukuru, izmaisa, liek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, ļauj
sasalt. Izsit saldēdienu bļodā, garnē ar uzputotu putu krē-

jumu un veseliem ķiršiem. Pasniedz ar augļu mērci.

627. Prolmejas krēms.

4—5 pers. 'Alitra putu krējuma, 100 gr cukura, 6 lapiņas
želatina.

Cukuru uzber uz sausas, tīras pannas, sabrūnina, pielej
% glāzes ūdens, savāra par sīrupu, atstāj siltumā. Uzsit putu

krējumu, pielej cukura sīrupu, pieliek izmērcētu, nospiestu,
izkausētu želatinu, visu viegli samaisa; saliek izskalotā formā,

atstāj aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; garnē

ar uzsistu putu krējumu; pasniedz ar saldu pienu.

628. Vaniļas krēms.

4—5 pers. H litra putu krējuma, 100 gr cukura, 3 olu

dzeltenumi, A standziņas vaniļas, A glāzes piena, 7 lapiņas že-

latina.

Pienu ar vaniļu uzvāra, olu dzeltenumus saputo ar cukuru,

pielej verdošu pienu, lej atpakaļ katliņā, maisot uzkarsē (vā-

rīt nedrīkst); atdzesē. Uzsit putu krējumu, pieliek olu masu,

izmērcētu, nospiestu, bez ūdens izkausētu želatinu, visu viegli

samaisa; saliek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, atstāj aukstā

vietā sasalt. Formu uz acumirkli iemērc karstā ūdenī, izsit

uz saldēdienu bļodas, garnē ar uzsistu putu krējumu; pasniedz
ar augļu mērci.

629. Šokolādes krēms.

4—5 pers. A litra putu krējuma, 100 gr cukura, 1 ēdam-

karote kakao pulvera, A standziņas vaniļas sēkliņu, A glāzes
piena, 6 lapiņas želatina.

Pienu uzvāra, kakao pulverim pieliek cukuru, atšķaida ar

verdošu pienu, lej katliņā, uzvāra, atdzesē. Uzsit putu krē-

jumu, pielej šokolādes masu, vaniļas sēkliņas, izmērcētu, no-

spiestu, izkausētu želatinu, visu viegli samaisa; saliek ar

aukstu ūdeni izskalotā formā, atstāj aukstā vietā sasalt. Pirms

izsišanas formu uz acumirkli iemērc karstā ūdenī, izsit uz

saldēdienu bļodas; garnē ar uzsistu putu krējumu un šokolā-

des plācenīšiem; pasniedz ar šokolādes mērci vai saldu pienu
(rec. nr. 562.).

630. Riekstu krēms.

4—5 pers. X litra putu krējuma, 100 gr cukura, 100 gr

riekstu, 6 lapiņas želatina.
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Riekstu krēms.

Riekstus krāsnī apkaltē, kamēr miziņa nāk nost; noberž

miziņu, sasmalcina vai samaļ mandeļu dzirnaviņās. Uzsit putu
krējumu, pieliek cukuru, sasmalcinātos riekstus, izmērcētu,

nospiestu, bez ūdens izkausētu želatinu, visu viegli samaisa,
saliek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, atstāj aukstā vietā

sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; garnē ar uzsistu putu krē-

jumu un apceptiem riekstiem; pasniedz ar augļu mērci.

631. Diplomātu krēms.

4—5 pers. X litrs putu krējumā, 100 gr konservētu ābolu,
100 gr konservētu bumbieru, nedaudz kādu krāsainu želeju

(ābolu, aveņu, dzērveņu, ķiršu), 50 gr šokolādes plācenīšu,
ja vajadzīgs —

cukuru pēc garšas, 6 lapiņas želatina.

Uzsit putu krējumu, pieliek četrstūrainos gabaliņos sa-

grieztus ābolus, bumbierus, želeju, pieliek šokolādes plācenī-
šus, izmērcētu, nospiestu, bez ūdens izkausētu želatinu, visu

viegli samaisa, liek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, atstāj
aukstā vietā sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas, garnē ar uz-

sistu putu krējumu; pasniedz ar augļu mērci.

632. Ruma krēms.

4—5 pers. V* litra krējuma, 100 gr cukura, X> vīna glā-
zes ruma, 6 lapiņas želatina.

Uzsit putu krējumu, pieber cukuru, pielej rumu, izmēr-
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cētu, nospiestu, izkausētu želatinu, visu viegli samaisa, saliek

ar aukstu ūdeni izskalotā formā, atstāj aukstā vietā sasalt.

Izsit no formas, garnē ar uzsistu putu krējumu.

Piezīme: Krēmus var arī likt stikla trarukā, tad pa-

sniedz ar visu trauku.

Saldējums.

Saldējumus var pagatavot no visām ogu sulām, augļiem,
piena, cukura un olām. Saldējumus gatavojot, galvenais no-

teikums
— pielikt pareizā samērā cukuru: ja saldējumam

pielikts par maz cukura, tas ātri sasalst, bet lielos kristallos;

ja cukura par daudz, — saldējums kļūst gluds kā sviests.

Gatavu saldējumu nav ieteicams pasniegt tūliņ pēc sagrie-

šanas, bet kādu stundu atstāt, pārsaldēt jaunā ledū un sālī.

Saldējumu var pārsaldēt, izņemot tikai spārnus un atstājot
mašīnā, vai saldēt blombīra formās.

Pasniedzot saldējumu, ar karoti izveido apaļas bumbiņas,
sakārto piramidveidīgi saldēdienu bļodā; pēc vēlēšanās var

pasniegt atsevišķas bumbiņas stikla šķīvītī; pēc katras bum-

biņas likšanas karoti iemērc karstā ūdenī.

633. Ābolu saldējums.

4—5 pers. H litrs ūdens, 800 gr skābu ābolu, 200 gr cu-

kura, nedaudz rupjā kanēļa, citrona vai aplesīna miziņa.
Ābolus nomazgā, nomizo, uz rīves sarīvē. Uzlej ūdeni,

pieliek cukuru, pierīvē citrona miziņu, kanēli, 10 minūtes pa-

vāra, ieber sarīvētos ābolus, vēl uzvāra, atdzesē; lej saldējuma
mašīnā, liek apkārt ledu un sāli, griež kamēr masa kļūst bieza;
izņem spārnus, pārliek jaunu ledu ar sāli, noliek vēsumā.

Piezīme: Ābolu ledu var pagatavot arī no ābolu mar-

melādes.

634. Aveņu saldējums.

4—5 pers. 2 glāzes ūdens, 150 gr cukura, 800 gr aveņu

(krāsas pēc, ja vēlas, 1 ēdamkarote melleņu), sasaldēšanai —

ledus, sāls.

Ogas izlasa, uzlej ūdeni, pieliek cukuru, 5—6 minūtes pa-

vāra. Vārot pierīvē citronu, izkāš, atdzesē, lej saldējuma ma-

šīnā, apkārt liek ledu un sāli, griež, kamēr masa kļūst bieza.

Izņem spārnus, liek apkārt jaunu ledu un sāli, noliek vēsumā.

Saldējumu var pārsaldēt blombīra formā.

Piezīme: Ziemā uz 2 glāzēm ūdens ņem 1 glāzi aveņu
ievārījuma, 1 citrona sulu.
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Saldējuma sagatavošana.

635. Citronu saldējums.

4 5 pers. 2 citroni, 200 gr cukura, 3 glāzes ūdens, sal-

dēšanai — ledus, sāls.

Citroniem nomizo dzelteno miziņu, uzvāra ar cukuru un

ūdeni, izkāš, piespiež citrona sulu,- krāsas pec pieliek bruņo

cukuru, atdzesē. Liek saldējuma mašīnā, apkārt liek ledu un

sāli; griež, kamēr masa kļūst bieza. Izņem spārnus; saldē-

jumu var atstāt mašīnā, var saldēt blombīra formā.

636. Griliāžu saldējums.

4_5 pers. 3 olas, 2 glāzes piena, 150 gr cukura, 50 gr

saldo mandeļu, saldēšanai — ledus, sāls.

Olas iesit misiņa katlā, pieber 50 gr cukura, uz plīts puto

50—60 min., kamēr masa kļūst pavisam karsta; verdošam

pienam pielej karstu olu masu, izmaisa, atdzesē. Uz sausas

pannas sabrūnina 100 gr cukura, ieliek mandeles ar visu mizu,

izmaisa, uzlej uz plātes, atdzesē, smalki sakapā, pieliek at-

dzesētai masai; lej saldējuma mašīnā, liek apkārt ledu, sāli,

griež kamēr masa kļūst bieza. Izņem spārnus, pārliek jaunu
ledu ar sāli, noliek vēsumā.
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637. Mandeļu saldējums.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 150 gr cukura, 100 gr saldo

mandeļu, 3 rūgtās mandeles, 3 olas, saldēšanai
— ledus, sāls.

Pienu, sakapātas rūgtās mandeles uzvāra. Olas saputo ar

cukuru, pamazām pielej karstu pienu, lej katliņā, uzkarsē līdz

vārīšanai (vārīt nedrīkst). Mandeles noplaucē, notīra, aprestē,

sakapā, pieliek pie saldējuma, atdzesē. Lej saldējumu mašīnā,
liek apkārt ledu un sāli; griež, kamēr masa kļūst bieza; iz-

ņem spārnus; pārsaldējot var atstāt turpat mašīnā vai saldēt

plombīra formā.

638. Mokka saldējums.

4—5 glāzes piena, 50 gr mokka kafijas, 1 glāze ūdens,

150 gr cukura, 3 olas, saldēšanai — ledus, sāls.

Olas saputo ar cukuru, pienu uzvāra, lej maisot pamazām

pie olām, uzkarsē (vārīt nedrīkst), izkāš, atdzesē. Mokka

kafijai uzlej verdošu ūdeni, 10 min. atstāj mierā, izkāš; pie-

lej saldējumam kafijas ekstraktu, izmaisa, lej mašīnā, apkārt
liek ledu ar sāli; griež, kamēr masa kļūst bieza, izņem spār-

nus, pieliek jaunu ledu ar sāli. Ja vēlas, saldējumu var pār-
saldēt plombīra formā.

639. Prolmejas saldējums.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 3 olu dzeltenumi, 150 gr cu-

kura, saldēšanai
— ledus, sāls.

Pienu uzvāra, dzeltenumus ar 50 gr cukura saputo, mai-

sot pielej verdošu pienu, lej katliņā, uzkarsē līdz vārīšanai

(vārīt nedrīkst), 100 gr cukura ber uz sausas, tīras pannas,
maisot sabrūnina, kamēr viss kļūst vienādi brūns (tikai jā-

sargās, lai nesadedzinātu), maisa, kamēr kļūst par sīrupu,

pielej nedaudz ūdens, izmaisa, pielej pienam; lej saldējuma
mašīnā, apkārt liek ledu un sāli, saldē, kamēr masa kļūst
bieza. Izņem spārnus, liek apkārt jaunu ledu un sāli, noliek

aukstā vietā. Pasniedzot saldējumu ņem ar karoti, ko iemērc

karstā ūdenī. Saldējumu var pārsaldēt blombīra formā; liekot

apkārt ledu un sāli, noliek aukstā vietā sasalt. Pasniedzot

formu iemērc īsu laiciņu karstā ūdenī, izsit uz saldēdienu bļo-
das, garnē ar vafelēm.

640. Šokolādes saldējums.

4—5 pers. 2 glāzes piena, X standziņa vaniļas, 125 gr

cukura, 2 olas, 50 gr vārāmās šokolādes, saldēšanai
— ledus,

sāls.

Pienu ar vaniļu uzvāra, olas saputo ar cukuru, sarīvē šo-

kolādi, uzlej dažas karotes karsta piena, izmaisa, maisot pielej
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olām karstu pienu, salej katlā, uzkarsē (vārīt nedrīkst), izkāš,

atdzesē; lej saldējuma mašīnā, liek apkārt ledu un sāli, griež,
kamēr masa kļūst bieza. Izņem spārnus, liek jaunu ledu un

sāli, noliek vēsumā sasalt.

Piezīme: Saldējumu ņemot, karoti mērc karstā ūdenī,

var likt uz saldēdienu bļodas, vai arī pasniegt uz

stikla šķīvīša mazas bumbiņas.

641. Riekstu saldējums.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 4 olas, 150 gr cukura, 50 gr

izlobītu riekstu, saldēšanai
— ledus, sāls.

Pienu uzvāra, olas saputo ar cukuru, pamazām pielej

pienu, izmaisa, uzkarsē, kamēr masa kļūst tumīga; izkāš, pie-
ber notīrītus, sasmalcinātus riekstus, lej mašīnā, liek apkārt
ledu un sāli, griež, kamēr masa kļūst bieza. Izņem spārnus,

pieliek jaunu ledu ar sāli, noliek aukstumā.

642. Vaniļas saldējums.
4—5 pers. H glazēs piena, 4 olas, 1 standziņa vaniļas,

150 gr cukura, saldēšanai
— ledus, sāls.

Saputo olas ar cukuru, uzvāra pienu ar vaniļu, maisot,
karstu pielej pie saputotām olām, salej atpakaļ katlā, uzkarsē,

kamēr masa kļūst tumīga; izkāš, atdzesē. Aukstu salej saldē-

juma mašīnā, liek apkārt ledu un sāli, griež, kamēr masa kļūst
bieza, izņem spārnus. Saldējumu var likt blombīra formā,

pārsaldēt ledū un sālī vai atstāt mašīnā un pārsaldēt, liekot ap-

kārt ledu un sāli.

Plombīri.

643. Ananasu plombīrs.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, banka konservētu

ananasu, 100 gr saldo mandeļu, 100 gr cukura, saldēšanai

B—lo kg ledus, 2—3 kg rupjās sāls.

Mandeles noplaucē, aprestē, sakapā; ananasus sagriež četr-

stūrainos gabaliņos; vienā glāzē ananasu sulas ieber cukuru,

kopā ar augļiem izkarsē. Uzsit putu krējumu, pieliek mande-

les, ananasus ar visu sulu, viegli izmaisa; liek ar aukstu ūdeni

izskalotā plombīra formā, pārliek pergamenta papīru, vāku, —

liek dziļā traukā, apkārt ledu ar sāli, saldē 4—5 stundas, trau-

kam uzklāj mitru drēbi. Pēc 3 stundām ūdeni noiej, liek

jaunu ledu ar sāli. Sasaldētu izsit no formas, garnē pa rie-

vainu cauruli ar uzsistu putu krējumu un ananasu gabaliņiem.
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644. Griliāža plombīrs.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 100 gr cukura, 50 gr

mandeļu, 2 olas, X standziņa vaniļas, 50 gr cukura
— olu ma-

sai; B—lo kg ledus, 2—3 kg rupjās sāls.

100 gr cukura sabrūnina uz pannas, ieber 50 gr mandeļu,
izmaisa, uzlej uz nosmērētas plātes, atdzisušu sasmalcina drum-

staliņās. Katliņā iesit 2 olas, pieliek 50 gr cukura, vaniļu,
kuļ uz uguns, kamēr masa kļūst bieza, noņem no plīts, kuļot
atdzesē. Uzsit putu krējumu, pieliek sakapātu cukuru ar

mandelēm, olu masu, viegli izjauc, liek ar aukstu ūdeni iz-

skalotā formā, uzliek pergamenta papīru, vāku. Formu liek

dziļā traukā, apkārt ledu un sāli; saldē 4—5 stundas. Formu

izņem no ledus, noskalo ar aukstu ūdeni, noņem vāku, papīru,
iemērc uz mirkli karstā ūdenī, izsit uz apklātas saldēdienu

bļodas, garnē ar uzsistu putu krējumu un vafelītēm.

Piezīme: Ja saldējot rodas ūdens, to nolej un pieliek
jaunu ledu ar sāli.

645. Kārtotais plombīrs.
4—5 pers. 2IA glāzes putu krējuma, 1 ēdamkarote ogu

sīrupa, 25 gr vārāmās šokolādes, A standziņas vaniļas, 2 ēdam-

karotes pūdercukura, nedaudz brūnā cukura, 2 ēdamkarotes

ruma vai vīna; saldēšanai —
B—lo8—10 kg ledus. 2—3 kg sāls.

Uzsit putu krējumu, sadala četrās daļās; pie vienas daļas
uzsistā putu krējuma pieliek: smalki sagrūstu vaniļu, 1 ēdam-

karoti cukura, samaisa; pie otras daļas pieliek 1 ēdamkaroti

aveņu, zemeņu vai ķiršu sīrupa; pie trešās daļas — sarīvētu

šokolādi; pie ceturtās daļas nedaudz brūnā cukura, ruma vai

vīna. Izskalotā blombīra formā liek brūno, dzelteno, sarkano

un beidzot balto krāsu; pārliek pergamenta papīru, uzliek

vāku; formu ieliek dziļā traukā, apkārt ledu un sāli, saldē

4—5 stundas. Traukam uzklāj mitru drēbi. Pēc 3 stundām

nolej ūdeni, apliek jaunu ledu un sāli. Pirms izsišanas formu

iemērc karstā ūdenī, izsit uz saldēdienu bļodas, garnē ar vi-

sām četrām krāsām un konservētām ogām.

646. Ievārītu ķiršu plombīrs.
4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 500 gr. ķiršu ievārī-

juma; saldēšanai 2—3 kg rupjā sāls, B—lo kg ledus.

Putu krējumu uzpūto, pieliek ķiršu ievārījumu, viegli iz-

maisa, liek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, uzliek perga-

menta papīru, vāku, ieliek dziļā traukā, liek apkārt ledu un

sāli; saldē 4—5 stundas. Pēc 3 stundām nolej ūdeni, liek

jaunu ledu ar sāli, trauku pārklāj ar mitru drēbi. Sasaldētu
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izņem no ledus, formu noskalo ar aukstu ūdeni, noņem vāku,
uz mirkli ieliek formu karstā ūdenī, izsit uz apklātas sald-

ēdiena bļodas; garnē ar uzputotu putu krējumu.

647. Mokka plombīrs.
4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 50 gr mokka kafijas,

125 gr cukura, X glāze ūdens, saldēšanai B—lo kg ledus,
2—3 kg rupjās sāls.

Kafiju ieber verdošā ūdenī, patur 15 min., ielej salvjetē,
izspiež ekstraktu, pie ekstrakta pieber cukuru. Uzsit putu
krējumu, pielej ekstraktu, viegli izmaisa, liek izskalotā blom-

bīra formā, pārliek pergamenta papīru, vāku; liek dziļā traukā,

apkārt ledu un sāli, saldē 4—5 stundas. Pēc 2—3 stundām

nolej ūdeni, liek jaunu ledu ar sāli; traukam uzklāi mitru

drēbi. Sasaldētu izceļ no ledus, formu noskalo ar aukstu ūdeni,

noņem vāku, papīru; formu ieliek uz īsu brīdi karstā ūdenī,
izsit uz saldēdienu bļodas, kas apklāta ar salvjeti. Garnē pa
cauruli ar uzsistu putu krējumu un ar vafelēm, pieliek klāt

tortes nazi un karoti.

648. Šokolādes plombīrs.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 100 gr vārāmās šoko-

lādes, 100 gr cukura, X glāzes piena, saldēšanai
— ledus, sāls.

Šokolādi sarīvē, uzlej karstu pienu, maisot izkausē. Uzsit

putu krējumu, pieliek cukuru, šokolādi, izmaisa. Saliek iz-

skalotā plombīru formā, pārliek pergamenta papīru, vāku, liek

dziļā traukā, apkārt — ledu un sāli; saldē 4—5 stundas, ra-

dušos ūdeni nolej, ledu ar sāli atjauno, sasaldētu izsit no for-

mas, garnē pa cauruli ar uzsistu putu krējumu un šokolādes

plāksnītēm.
649. Riekstu plombīrs.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 100 gr cukura, 200 gr

izlobītu riekstu, saldēšanai
—

B—lo kg ledus, 2—3 kg rupjās
sāls.

Riekstus sakaltē, noņem miziņas, samaļ vai sakapā. Uzsit

putu krējumu, pieliek riekstus, cukuru, viegli izjauc; saliek

izskalotā plombīra formā, pārliek pergamenta papīru, uzliek

vāku, saldē 4—5 stundas. Izsistu no formas, garnē pa rie-

vainu cauruli ar uzsistu putu krējumu un valriekstiem.

Piezīme: Jāsaldē tāpat kā citi plombīri.

650. Vaniļas plombīrs ar augļiem.
4—5 pers. 2A glāzes piena, 5 olas, X standziņas vani-

ļas, 150 gr cukura, 2 glāzes putu krējuma, 400 gr konservētu

augļu, saldēšanai —
B—lo kg ledus, 2—3 kg sāls.
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Pienu ar vaniļu uzvāra; olas saputo ar cukuru, pielej ver-

došu pienu, lej atpakaļ katliņā, maisot uzkarsē (vārīt nedrīkst),
izkāš, atdzesē. Lej saldējuma mašīnā, apkārt liek ledu un

sāli, griež, kamēr masa kļūst bieza; izņem spārnus. Uzsit
putu krējumu; augļus sagriež glītos četrstūrainos gabaliņos,
pieliek putu krējumam, pieliek vaniļas masu, visu viegli sa-

maisa, saliek izskalotā plombīra formā, pārliek pergamenta

papīru, uzliek vāku. Formu liek dziļā traukā, apkārt ledu un

sāli, saldē 4—5 stundas, traukam uzklāj mitru drēbi. Pēc

trim stundām ūdeni nolej, pārliek jaunu ledu ar sāli. Sasa-

lušu izsit uz saldēdienu bļodas, garnē ar uzsistu putu krē-

jumu un augļu gabaliņiem.
Piezīme: Pirms izsišanas formu uz acumirkli iemērc

karstā ūdenī.

651. Zemeņu plombīrs.
4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 100 gr cukura, 800 gr

zemeņu, saldēšanai
— ledus, sāls.

Ogas izlasa, nomazgā, rīvē caur astru sietu, saputo ar

cukuru. Uzsit putu krējumu, pieliek ogu masu, viegli izjauc;
saliek plombīra formā, liek apkārt ledu un sāli; saldē 4—5 st.,

ja saldējot rodas ūdens, to nolej, atjauno ledu un sāli. Sa-

saldētu izsit uz saldēdienu bļodas, garnē pa cauruli ar uzsistu

putu krējumu un zemeņu ogām.

Pankūkas, krēpeles, vafeles, omletes,
riecieni.

Lai pankūkas labi izdotos, tās pēc izmaisīšanas 25—30

min. atstāj mierā; cep uz tīras sakarsētas pannas, kurai uz-

liets nedaudz sviests vai tauki. Pankūkas cep arī speciālā

pankūku pannā. Ja pankūku mīklai liek saputotus olbaltumus

klāt, tos liek īsi pirms cepšanas.
Krēpeles cep speciālā krēpeļu pannā — ar iedobumiem;

krēpeļu mīklu pagatavo biezāku, kā pankūku mīklu. Krēpeles
cep ne uz visai karstas plīts.

Vafeles cep apgriežamā vafeļu dzelzī, kura īpaši tam no-

lūkam domāta; dzelzij jābūt stipri karstai un taukainai, jo
citādi mīkla pielīp pie dzelzs.

Omletes cepot, olbaltumus labi saputo ar dzeltenumu,

viegli izmaisa, liek uz stipri sakarsētas pannas, kura mazliet

apsmērēta ar karstu sviestu; omletes var cept arī uz plīts,
bet ieteicams tās cept plīts krāsnī mērenā siltumā, neapgrie-
žot (uz neapceptās puses uzliek ievārījumu — sarullē).



227

Vafeļu panna.

652. Ābolu pankūkas

4—5 pers. 2 glāzes piena, 2 olas, 1 glāze skāba krējuma

2 ēdamkarotes cukura, 400 gr miltu, sāls, s—lo ābolu.

Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pielej krējumu,

piesijā miltus, samaisa, pamazām pielej pienu, smalki sagriez-

tus ābolus, saputotus olu baltumus, visu viegli izmaisa, cep

karstā sviestā gaiši brūnas; pārkaisa ar cukuru.

653. Biezpiena pankūkas.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 2 olas, milti pēc vajadzības;

pildījumam: 400 gr biezpiena, 2 olas, cukurs, sāls pēc garšas;

ola, rīvmaize, sviests cepšanai.

Olas sakuļ ar sāli, pielej 1 glāzi piena, pieber izsijātus

miltus, mīklu labi sakuļ, pielej pārējo pienu, 25—30 min. at-

stāj mierā; karstā sviestā apcep vienu pusi brūnu. Biezpienu

samaļ mašīnā, pieliek olas, cukuru, nedaudz sāls, samaisa.

Katrai pankūkai uz neapceptās puses liek 1 ēdamkaroti sa-

gatavotā biezpiena, sarullē, iemērc olā, rīvmaizē, karstā sviestā,

nocep visapkārt brūnas; sakārto bļodā, pārlej karstu sviestu;

pasniedz karstas.

654. Burkānu pankūkas.

4—5 pers. 800 gr burkānu, 3 olas, 200 gr miltu, 2 tēj-

karotes cukura, 100 gr sviesta, X tējglāzes piena, sāls, citrona

miziņa.

Burkānus notīra, saberž, pieliek cukuru, sāli, olas, kau-

sētu sviestu, pieberž citrona miziņu, pielej pienu, piesijā mil-

tus, visu samaisa; cep pankūku pannā karstā sviestā abas

puses brūnas; pasniedz ar ievārījumu vai pārkaisītas ar cu-

kuru.
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655. Ķirbju pankūkas.
4—5 pers. 1 kg ķirbju, 1 ēdamkarote sviesta, 1 glāze

piena, 5 mandeles, 4 olas, 100 gr cukura, 150 gr miltu, citrona

miziņa.
Ķirbjus nomizo, sagriež, satvaiko mīkstus, atdzisušus iz-

maļ caur gaļas mašīnu. Olas atdala, saputo dzeltenumus ar

cukuru, pierīvē citrona miziņu, pieliek ķirbju masu, noplaucē-
tas, sakapātas mandeles, saputotus olu baltumus, sijā miltus,
visu viegli izmaisa, cep karstos taukos no abām pusēm brū-

nas. Pasniedz ar ievārījumu.

656. Krējuma pankūkas.
4—5 pers. 1 glāze skāba krējuma, 1 glāze salda piena,

2—3 olas, 400 gr miltu, 1 ēdamkarote cukura, nedaudz sāls.

Olas saputo ar cukuru, pielej krējumu, izmaisa, piesijā
miltus,pamazām pielej pienu, pieliek sakultu olu, nocep karstā
sviestā vai taukos abas puses brūnas. Pasniedz ar ievārījumu.

657. Olu pankūkas.
4—5 pers. 5 olas, 3 glāzes piena, 400 gr miltu, 1 tējkarote

sāls, 1 ēdamkarote cukura.

Olas atdala, dzeltenumus sakuļ ar cukuru, pielej 1 glāzi

piena, piesijā miltus, izmaisa, pamazām pielej pārējo pienu,
pieliek saputotus olu baltumus, viegli izmaisa; cep karstā

sviestā plānas pankūkas, abas puses brūnas. Pārkaisa ar

cukuru; pasniedz ar ievārījumu.

658. Plānās pankūkas.
4—5 pers. 2 glāzes piena, 2 olas, 50 gr cukura, nedaudz

sāls, milti pēc vajadzības, sviests cepšanai.
Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek sāli,

pielej pienu, piesijā miltus, mīklu labi sakuļ, pielej pārējo
pienu, saputotus olu baltumus, visu viegli samaisa, nocep karstā

sviestā abas puses brūnas; pasniedz ar ievārījumu.

659. Rauga pankūkas.

4—5 pers. 2 glāzes piena, % pac. rauga, 1 ola, 300 gr

miltu, 1 ēdamkarote cukura, sāls.

Siltā pienā iemaisa raugu, piesijā miltus, pieliek sāli, cu-

kuru, sakultu olu; izmaisa, uzraudzē. Uz pannas nocep kar-

stos taukos vai sviestā abas puses brūnas. Pasniedz ar ie-

vārījumu.
660. Ābolu krēpeles.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 500 gr miltu, 100 gr cukura,

400 gr smalki sagrieztu ābolu, 50 gr sviesta, V* pac. rauga,

nedaudz sāls.
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Sasilda pusi piena, iemaisa raugu, piesijā miltus, pielej
pārējo pienu, uzraudzē, pieliek ar cukuru saputotu sviestu,

ābolu šķēlītes, nedaudz sāls; uzraudzē; cep krēpeļu pannā. Pa-

sniedz karstas ar cukuru.

661. Olu krēpeles.
4—5 pers. 1 glāze piena, 300 gr miltu, 3 olas, 50 gr cu-

kura, citrona miziņa, nedaudz sāls, 1 naža gals cepamā pul-
vera.

Olas atdala, saputo dzeltenumus ar cukuru, pieber miltus,

cepamo pulveri, pielej pienu, saputotus olu baltumus, viegli
izmaisa, cep krēpeļu pannā gaiši brūnas; pasniedz ar ievā-

rījumu.
662. Rauga krēpeles.

4—5 pers. 2A glāzes piena, % pac. rauga, milti pēc va-

jadzības, 100 gr cukura, 50 gr sviesta, 2 olas, sāls, karda-

mons, cepšanai —
tauki vai sviests.

Siltā pienā iemaisa raugu, pieber izsijātus miltus, uz-

raudzē, pieliek ar cukuru saputotus olu dzeltenumus, kausētu

sviestu, nedaudz sāls, smalki sagrūstu kardamonu, sijā mil-

tus, visu sajauc, uzraudzē. Beidzot pieliek saputotus olu bal-

tumus, viegli izmaisa, cep karstos taukos vai sviestā krēpeļu
pannā abas puses brūnas. Pasniedz ar ievārījumu.

663. Vafeles.

50 gr sviesta, 3 olas, 2 glāzes piena, 200 gr miltu, sāls,
nedaudz cukura.

Sviestu saputo ar olu dzeltenumiem, pieliek sāli, cukuru,

miltus, pielej pienu, labi sakuļ, pieliek saputotus olu baltu-

mus, viegli izmaisa. Cep vafeļu pannā gaiši brūnas; pasniedz
ar ievārījumu.

'664. Amerikas vafeles.

4—5 pers. 2 glāzes piena, 3 olas, 50 gr cukura, 250 gr

miltu, 3 tējkarotes cepamā pulvera, 1 naža gals sāls, citrona

miziņa.
Miltus, cepamo pulveri, sāli sajauc. Olas atdala, saputo

dzeltenumus ar cukuru, pierīvē citrona miziņu, pielej pienu,

kausētu sviestu, saputotus olbaltumus, pieber miltus, visu sa-

maisa, cep taukotā vafeļu pannā brūnas (vafeles drīkst ap-

griezt tikai vienu reizi.) Pasniedz siltas ar karstu sviestu vai

ievārījumu.
665. Vafeles ar putu krējumu.

4—5 pers. 2 glāzes putu krējuma, 3 olas, A glāzes piena,
2 ēdamkarotes miltu, nedaudz sāls, VA karotes cukura, 1 ēdam-

karote sviesta, citrona miziņa.
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Sviestu ar cukuru saputo, pieliek pa 1 olu dzeltenumus,

pierīvē citrona miziņu, pieliek nedaudz sāls, pieliek saputotus
olu baltumus, iesi jā miltus, pieliek uzsistu putu krējumu,
visu viegli samaisa, izcep vafeļu pannā gaiši dzeltenas vafe-

les, pārkaisa ar pūdercukuru.

666. Vafeļu tūtas ar putu krējumu.
5 olu dzeltenumi, 100 gr sviesta, 1 ēdamkarote cukura,

1 naža gals sāls, 200 gr mīksto miltu, 1 glāze piena, citrona

miziņa, tauki vai sviests cepšanai, X litrs putu krējuma, 100 gr

cukura.

Pie saputotā sviesta liek olu dzeltenumus, cukuru, sāli,

pierīvē citrona miziņu, pielej pusi piena, piesijā maisot mil-

tus, labi samaisa, lai nebūtu kunkuļu, pielej pārējo pienu,
noliek 25—30 min. vēsā vietā. Vafeļu formu sakarsē, uzliek

sviestu, ar tējkaroti lej masu virsū, cep abas puses brūnas;
cieti sarullē. Uzsit putu krējumu, pieliek cukuru; pasniedz
pie tējas un kafijas.

667. Vafeles no skābā krējuma.

4—5 pers. 1 glāze skāba krējuma, 3 olas, 100 gr miltu,
X glāzes piena, 1 ēdamkarote cukura, nedaudz sāls, 100 gr

miltu, tauki vai sviests cepšanai.
Olu dzeltenumus ar cukuru un sāli sakuļ, pieliek izsijātus

miltus, maisot pielej pienu, skābu krējumu, saputotus olu bal-

tumus, visu viegli samaisa. Cep vafeļu pannā karstos taukos

vai sviestā abas puses brūnas; pasniedz ar ievārījumu.

668. Rīsu vafeles.

4—5 pers. 200 gr rīsu, 4—5 olas, X apelsīna vai citrona

miziņa, 1 tējkarote sviesta, 50 gr cukura, 2 glāzes piena vai

salda krējuma, ūdens un sāls pēc vajadzības, sviests cepšanai.
Rīsus noskalo, ber verdošā ūdenī, izvāra pusmīkstus, no-

kāš, noskalo ar aukstu ūdeni, ieliek katliņā, pieliek sāli, sviestu,

pierīvē citrona vai apelsīna miziņu, pielej pienu, maisot sa-

vāra mīkstu biezā masā. Olas atdala, dzeltenumus saputo

ar cukuru, pieliek rīsu masai līdz ar saputotu olu sniegu, visu

viegli samaisa; karstā sviestā vafeļu pannā cep gaiši brūnas

vafeles; pasniedz ar ievārījumu.

669. Rauga vafeles.

4—5 pers. 1 glāze piena, V*. pac. rauga, 300 gr miltu,

80 gr sviesta, 3 olas, nedaudz sāls, citrona miziņa, tauki cep-

šanai.

Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē; pieliek sāli, ar cukuru saputotus olu dzeltenumus,
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kausētu sviestu, pierīvē citrona miziņu, saputotu olu sniegu,
visu viegli samaisa, cep vafeļu pannā karstos taukos abas pu-

ses brūnas; pasniedz ar ievārījumu.

670. Manna kūciņas.
4—5 pers. 5 glāzes piena, 200 gr manna, 1 ēdamkarote

sviesta, 50 gr cukura, citrona miziņa, 1 ola, sviests cepšanai,
pūdercukurs pārkaisīšanai.

Pienu uzvāra, pieliek sviestu, cukuru, pierīvē citrona mi-

ziņu, ieber manna, maisot vāra 15—20 min. Masu uzlej 1 cm

biezumā uz seklas bļodas, kad tā atdzisusi, izspiež mazus,

apaļus plācenīšus, no to vidus vēlreiz izspiež apaļus gabali-
ņus, šos manna riņķīšus iemērc

— olā, rīvmaizē, cep karstā

sviestā gaiši brūnus; pasniedzot pārkaisa ar pūdercukuru.
Piezīme: Apaļu plācenīšu vietā var izspiest dažādas

citas figūriņas.

671. Omlete.

4—5 pers. B—lo olas, 1 ēdamkarote galda sviesta, ne-

daudz sāls, 2 ēdamkarotes pūdercukura, 4—5 ēdamkarotes ie-

vārījuma.
Olas atdala, dzeltenumus sakuļ ar nedaudz sāls, olbaltu-

mus saputo, pieliek dzeltenumiem, viegli samaisa; uz pannas
uzliek nedaudz sviesta, sakarsē, uzlej olu masu, cep plīts krāsnī

lēnā siltumā 10—15 min., uzliek ievārījumu, sarullē, pārkaisa
ar pūdercukuru; pasniedz karstu.

672. Ābolu omlete.

4—5 pers. 5 olas, 5 tējkarotes cukura, 5 ēdamkarotes

piena, sāls, 5 karotes ābolu marmelādes, 1 ēdamkarote sviesta.

Olas ar cukuru sakuļ, pielej saldu pienu, pieliek sāli, labi

sajauc, lej pa daļām uz pannas, izcep 5—6 omletes; izceptām
omletēm uzliek pa karotei marmelādes, saloka, pārkaisa ar

pūdercukuru; pasniedz karstas ar ievāiūjumu.

673. Omlete ar miltiem.

4—5 pers. 5 olas, 200 gr miltu, 100 gr cukura, 3 glāzes
piena, nedaudz sāls, cepšanai sviests.

Olu dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek miltus, maisot

pamazām pielej pienu, pieliek nedaudz sāls, labi izmaisa,
30 min. noliek stāvēt. īsi pirms cepšanas pieliek saputotus
olu baltumus, cep vispāri pannai abas puses gaiši brūnas; ga-

tavas saloka, pasniedz ar augļu mērci.

674. Rīsu riecieni ar cukuru.

4—5 pers. 250 gr rīsu, 5 glāzes piena, sāls, 30 gr sarī-
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vēta siera. 1 ola, rīvmaize, sviests cepšanai, pūdercukurs pār-
kaisīšanai.

Pienu uzvāra, pieliek sāli, ieber noskalotus rīsus, maisot

vāra 20—30 min.; piejauc sarīvētu sieru, uzliek 1 cm biezā

kārtā uz lēzenas bļodas, atdzesē; izspiež apaļus plācenīšus vai

citādas figūras, iemērc olā, rīvmaizē, karstā sviestā nocep

gaiši brūnas, pārkaisa ar pūdercukuru.

675. Rabarberu riecieni.

4—5 pers. 400 gr baltmaizes, 800 gr rabarberu kātu,
400 gr cukura, X glāzes krējuma, 1 ēdamkarote cukura, sviests

cepšanai.
Rabarberus nomazgā, nomizo, sagriež mazos gabaliņos,

vāra ar 400 gr cukura, kamēr masa sabiezē. Baltmaizi sa-

griež Vi cm biezās šķēlēs, karstā sviestā uz pannas apcep

gaiši brūnas, atdzesē; smērē virsū aukstu rabarberu masu,

garnē pa rievainu cauruli ar uzsistu putu krējumu, kam pie-
likta 1 ēdamkarote cukura.

676. Melleņu riecieni.

4—5 pers. 400 gr baltmaizes, 800 gr melleņu, 300 gr cu-

kura, sviests apcepšanai.
Mellenes labi izlasa, nomazgā, apkaisa ar cukuru, mazliet

saspiež, liek uz apceptām maizes šķēlēm, kā iepriekšējā re-

ceptē minēts.
677. "Nabaga bruņinieks"

4—5 pers. 400 gr sausiņu, 2 olas, 50 gr cukura, 2 glāzes

piena, rīvmaize, sviests cepšanai.
Siltam pienam pieliek cukuru, iemērc sausiņus, mīkstus

iemērc olā, rīvmaizē, uz ātras uguns karstā sviestā apcep abas

puses brūnas, sakārto uz apaļas bļodas, pārkaisa ar kanēli un

cukuru; pasniedz ar augļu mērci.

Taukos vārīti cepumi.

Taukiem jābūt labiem, svaigiem; var lietot vērša, cūku

taukus vai kausētu sviestu. Taukus liek platākā katliņā, sa-

karsē, tad ieliek cepumus; cepumi pirms vārīšanas labi jā-

aiztaisa, citādi tie taukos izirst. Ja tauki kļūst neskaidri,

tos izkāš caur drāšu sietiņu. Ja tauki sadeguši melni, pieliek

svaigus. Taukos vārot cepumi piebriest, tādēļ tos nedrīkst

likt cieši kopā.
678. Ābolu kronīši.

4—5 pers. 3 olas, X glāzes piena, 200 gr miltu, 400 gr
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Ābolu kronīši.

ābolu, nedaudz sāls, sviests vai tauki
— vārīšanai, pūdercu-

kurs — pārkaisīšanai.
Olas ar sāli sakuļ, piesijā miltus, pielej pienu, mīklu labi

sakuļ, noliek 25—30 min. vēsā vietā. Ābolus nomizo, sagriež
ripiņās, izdur serdes. Ar dakšiņu katru ripiņu iemērc mīklā,
liek verdošā sviestā vai taukos, vāra gaiši brūnas; pārkaisa
ar pūdercukuru.

679. Berlīnes pankūkas.
4—5 pers. 1 glāze piena, V* pac. rauga, 100 gr cukura,

100 gr sviesta, 2 olas, sāls, kardamons, milti pēc vajadzības,

cieta marmelāde, cūku tauki vārīšanai.

Siltā pienā izmaisa raugu, piesijā miltus, iemaisa pašķidru
mīklu uzraudzē; pieliek kausētu sviestu, izkaltētu, sagrūstu
kardamonu, ar cukuru saputotas olas, sāli, sijā miltus, mīca,
kamēr mīkla kļūst spīdīga, uzraudzē. 400 gr mīklas sagriež
10 daļās, izveido plakanas pankūkas, ieliek vidū marmelādi,
labi aiztaisa, liek uz plātes, apsedz, uzraudzē, vāra karstos tau-

kos (to pusi, kas bijusi uz plātes, liek pirmo taukos), novāra

gaiši dzeltenas, pārkaisa ar pūdercukuru. Pasniedz pie tējas,
kafijas, piena.
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Taukos vārītas sprickūkas.

680. Gaisa baloni ar cukuru.

4—5 pers. 1 glāze piena vai ūdens, 40 gr sviesta, 120 gr

miltu, 4 olas, nedaudz sāls, vārīšanai
— sviests, pārkaisīšanai

pūdercukurs un kanēlis.

Pienu ar sviestu un sāli uzvāra, pieber izsijātus miltus,

kuļ turot uz uguns, tik ilgi, kamēr masa atlec no katliņa; at-

dzesē, maisot piesit olas, no masas ar tējkaroti karstā sviestā

liek mazas piciņas, vāra gaiši brūnas, pārkaisa ar pūdercukuru
un kanēli; pasniedz siltus ar vīna mērci (rec. nr. 565.).

681. Sprickūkas.

VA glāzes ūdens, 100 gr sviesta, 200 gr miltu, 7 olas,

1 kārtiņa vaniļas, tauki vai eļļa vārīšanai.

Ūdeni ar sviestu uzvāra,' ieber' miltus, kuļ, kamēr masa

atlec no malām, noņem no uguns, atdzesē; maisot piesit pa

vienai olai. Masu liek audekla kulītē, ar rievainu caurulīti galā,

spiež uz nosmērēta pergamenta papīra baranku lielumā; met

verdošos taukos, vāra gaiši brūnas. Gatavas pārkaisa ar pū-

dercukuru vai pārsmērē ar siltu pomādi.

682. Ūdens burbuļi.

4_5 pers. VA glāzes ūdens, 100 gr sviesta, 250 gr miltu,

7 olas, nedaudz sāls, cūku tauki vārīšanai, pūdercukurs pār-

kaisīšanai.

ūdeni ar sviestu un nedaudz sāls uzvāra, verdošā ber iz-
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sijātus miltus, maisot vāra uz uguns, kamēr atlec no katliņa.
Atdzisušai masai piesit pa vienai olas; ar tējkaroti atdala

mazas piciņas, liek verdošos taukos, vāra gaiši brūnas, pār-
kaisa ar pūdercukuru; pasniedz ar ievārījumu.

Saldie pudiņi.

683. Ābolu pudiņš no veseliem āboliem.

4—5 pers. 15 āboli, 2 olas, nedaudz piena, cukurs pēc
salduma.

Ābolus nomizo, izdur serdes, saliek ar sviestu izsmērētā

formā; samaisa cukuru ar kanēli, iekaisa seržu vietās. Olas

atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek nedaudz piena,
samaisa, pārlej āboliem pāri pusei, cep krāsnī gandrīz mīk-

stus; saputotiem olbaltumiem pieliek cukuru, pārsmērē ābo-

liem, karstā krāsnī apcep gaiši dzeltenus; pasniedz ar pienu
vai vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

684. Ābolu pudiņš ar skābu krējumu.

4—5 pers. 1 kg ābolu, 1 glāze skāba krējuma, 4 olas,
100 gr miltu, 200 gr cukura, citrona miziņa. .

Ābolus nomazgā, nomizo, sagriež plānās šķēlītēs, apkaisa
ar nedaudz cukura. Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cu-

kuru, pierīvē citrona miziņu, sagrieztus ābolus, skābu krējumu,
saputotus olbaltumus, sijā miltus, visu viegli samaisa. Masu

saliek ar sviestu izsmērētā formā, ■— cep vidējā karstumā

25—30 min. Pasniedz ar pienu.

685. Ābolu pudiņš ar rīvmaizi.

4—5 pers. 600 gr ābolu, 200 gr cukura, 50 gr sviesta,
4 olas, 200 gr rīvmaizes, A glāzes piena, citrona miziņa.

Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa vienam olu dzelte-

numus, pierīvē citrona miziņu, pieliek nomizotus, sagrieztus

ābolus, pienu, saputotus olbaltumus, rīvmaizi, visu viegli sa-

maisa. Masu liek ar sviestu izsmērētā formā, cep 20—30 min.

Pasniedz ar saldu pienu.

686. Aprikožu pudiņš.
4—5 pers. 200 gr žāvētu aprikožu, VA karotes miltu,

VA glāzes piena, 3 olas, 100 gr cukura, citrona miziņa.

Aprikozes nomazgā, uzlej nedaudz ūdens, vāra mīkstas.

Pusi piena uzvāra, otru pusi piena atšķaida ar miltiem, mai-

sot pielej verdošam pienam, 15 min. pavāra. Olas atdala,

dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē citrona miziņu, pieliek
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miltu masai, uzkarsē (vārīt nedrīkst), pieliek aprikožu masu,

saputotu olu sniegu, visu viegli samaisa, liek sagatavotā ce-

pamā formā, cep vidēji karstā krāsnī 25—30 min.; pasniedz
ar augļu mērci.

687. Baltmaizes pudiņš ar āboliem.

4—5 pers. 200 gr galda maizes, 400 gr ābolu, 2 glāzes
piena, 1 karote sviesta, 2 olas, 250 gr cukura, citrona miziņa.

Sakaltušu baltmaizi iemērc karstā pienā, olas sakuļ ar

nedaudz cukura; ābolus nomizo, sagriež, ar 200 gr cukura

savāra mīkstus. Formu izsmērē ar sviestu, liek vienu kārtu

izmērcētas baltmaizes, otru kārtu ābolu masas; virsū liek balt-

maizi, pārlej ar sakultām olām, uzliek mazas sviesta pciņas,
cep vidējā karstumā 25—30 min.; pasniedz ar pienu vai augļu
mērci.

688. Biskvītu pudiņš I.

4—5 pers. 8 olas, 100 gr cukura, 50 gr mīksto miltu,
50 gr kartupeļu miltu, citrona vai apelsīna miziņa.

Olas veselas iesit misiņa katliņā, pieber cukuru, puto uz

plīts 50—60 min., kamēr masa kļūst balta un bieza, noņem

no plīts, putojot atdzesē, pierīvē citrona miziņu, piesijā mil-

tus, visu viegli samaisa. Masu saliek ar sviestu izsmērētā

formā, cep vidēji karstā krāsnī 25—30 min. gaiši brūnu; pa-
sniedz ar augļu mērci.

689. Diplomātu pudiņš.
4—5 pers. Pankūku mīklai: 2 glāzes piena, 2 olas, ne-

daudz sāls, cukurs, milti pēc vajadzības, 400 gr ābolu mar-

melādes.

Nocep plānas pankūkas (rec. nr. ). Ar sviestu izsmē-

rētā formā liek vienu kārtu pankūku, otru — marmelādes; tā

atkārto, kamēr forma pilna; virsū liek pankūkas; cep stiprā

siltumā 25—30 min.; pasniedz ar saldu pienu vai vaniļas mērci

(rec. nr. 563.).

690. Itāliešu pudiņš.
4—5 pers. \Y* glāzes piena, B—lo8—10 olas, 50 gr kakao pul-

veri, 100 gr sviesta, 150 gr miltu, 150 gr cukura.

Pienu ar sviestu uzvāra, ber klāt izsijātus miltus, maisa,
kamēr mīkla paliek vienāda un atlec no katliņa. Pieliek olas

(vienu pēc otras), cukuru un kakao pulveri. Vārāmo formu

izsmērē ar sviestu, ieliek mīklas masu, aizvāko, vāra ūdens

peldē VA—2 stundas. Pasniedz ar pienu, vaniļas vai šoko-

lādes mērci (rec. nr. 563. vai 562.).
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691. Jaunpienapudiņš.
4—5 pers. 1 litrs jaunpiena, 1 litrs svaiga piena, 200 gr

rozīņu, 200 gr cukura, sēkliņas no 1 standziņas vaniļas.
Jaunpienu ar svaigo pienu salej kopā, pieliek iztīrītas ro-

zīnes, pieber cukuru, sēkliņas no vaniļas standziņas, visu sa-

maisa, salej ar sviestu izsmērētā formā, cep karstā krāsnī

gaiši dzeltenu; pasniedz ar pienu un kanēļa cukuru.

692. Kabineta pudiņš.
4—5 pers. 800 gr sausiņu, 2 olas, 3 glāzes piena, cukurs

pēc salduma, nedaudz sviesta, nedaudz sāls, citrona miziņa.

Olas saputo ar cukuru, pierīvē citrona miziņu, pielej
karstu pienu, ieber sagrieztus sausiņus, mērcē 10—15 min.,
sakārto ar sviestu izsmērētā formā, pa virsu noliek sviesta

piciņas, pārlej atlikušo piepu; cep vidēji karstā krāsnī 15—20

min. Pasniedz ar augļu mērci.

693. Karmenas pudiņš.
4—5 pers. 1 litrs piena, 400 gr rīsu, 3 olas, 200 gr cu-

kura, X glāzes ūdens, citrona miziņa.
Cukuru uz sausas pannas sabrūnina tā, ka lai nesadeg,

uzlej A glāzes ūdens, pavāra, kamēr kļūst sīrupveidīgs, noliek

siltumā. Rīsus noplaucē vairākas reizes karstā ūdenī, ber

verdošā pienā, vāra uz lēnas uguns, reizēm apmaisot, kamēr

rīsi kļūst mīksti; noņem no uguns, pielej sīrupu, pieliek veseli

sakultas olas, visu samaisa, liek ar sviestu izsmērētā formā,

cep gaiši brūnu 25—30 min. Pasniedz siltu ar saldu pienu.

694. Kastaņu pudiņš. I
4—5 pers. 400 gr kastaņu, 50 ; gr sviesta, 6 olas, 100 gr

cukura, 2—3 ēdamkarotes salda krējuma, citrona miziņa.

Kastaņus novāra mīkstus, noloba, samaļ 2—3 reizes man-

deļu dzirnaviņās vai smalki sarīvē. Sviestu saputo ar cukuru,

pieliekot pa vienam olu dzeltenumus, pierīvē citrona miziņu,
pieliek kastaņus, krējumu, saputotus olbaltumus, visu viegli

samaisa. Masu ieliek sagatavotā cepamā formā, cep vidējā
karstumā 30—40 min., pasniedz ar vaniļas vai vīna mērci (rec.

nr. 563. vai 565.).

695. Ķiršu pudiņš.
4—5 pers. X kg ķiršu, 100 gr rīvmaizes, 100 gr cukura,

100 gr sviesta, 3 olas, 1 glāze piena, citrona miziņa.
Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa vienam olu dzelte-

numus, pierīvē citrona miziņu; ķiršus nomazgā, izņem kauli-

ņus, pieliek saputotam sviestam, pielej pienu, saputotus olbal-
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tumus, rīvmaizi, visu viegli samaisa. Masu saliek ar sviestu

izsmērētā formā, cep vidējā karstumā 30—40 min. gaiši brūnu,

pasniedz ar augļu mērci.

696. Manna pudiņš ar āboliem.

4—5 pers. 2IA glāzes piena, 100 gr manna, 100 gr sviesta,
3 olas, 100 gr cukura, 5—6 āboli, nedaudz sāls, citrona miziņa.

Pienu ar sviestu un nedaudz sāls uzvāra, ieber manna, uz

uguns kuļ tik ilgi, kamēr masa atlec no katliņa, — atdzesē.

Ābolus nomizo, sagriež smalkās šķēlītēs, pieber cukuru, tvaiko

mīkstus, (tā, lai ābolu šķēlītes neizšķīst). Olas atdala, dzelte-

numus saputo ar cukuru, pierīvē citrona miziņu, pieliek manna

masu, saputotus olbaltumus, visu viegli samaisa. Izsmērētā

cepamā formā liek manna, virsū ābolu masu; cep stiprā
karstumā 35—40 min., pasniedz ar saldu pienu.

Piezīme: Ābolu vietā var ņemt 50 gr rozīņu vai korintu.

697. Mandeļu pudiņš.
4—5 pers. 4 olas, 100 gr sviesta, 100 gr cukura, 100 gr

miltu, 1 glāze piena, 50 gr saldo mandeļu, 3—4 rūgtās man-

deles.

Sviestu saputo ar cukuru, putojot pieliek pa vienam olu

dzeltenumus, notīrītas, sasmalcinātas mandeles, pienu, saputo-
tus olbaltumus, iesi jā miltus, visu viegli samaisa; masu ieliek

sagatavotā cepamā formā, % pilnu; cep vidējā karstumā 30
—

40 min., pasniedz ar augļu vai vīna mērci (nr. 565.).

698. Nūdeļu pudiņš ar āboliem.

4—5 pers. 400 gr nūdeļu, 10—12 svaigu ābolu, 100 gr

sviesta, 300 gr cukura, 2A glāzes piena, 4 olas, nedaudz

smalkā kanēļa, citrona miziņa, nedaudz sāls.

Nūdeles nedaudz sāls ūdenī novāra mīkstas, nokāš, noskalo

ar aukstu ūdeni, liek uz sieta notecēties. Ābolus nomazgā, no-

mizo, smalki sagriež, pieber cukuru, kanēli; tvaiko tā, lai ābolu

šķēlītes neizšķīstu. Sagatavotā cepamā formā liek kārtu nū-

deļu, tad nedaudz ābolu masas, atkal nūdeles, tā atkārto, ka-

mēr forma pilna, virsējā kārtā liekot nūdeles; uzliek mazas

sviesta piciņas. Olas atdala; dzeltenumus saputo ar 100 gr

cukura, pielej pienu, samaisa, pārlej pudiņam, uzsmērē virsū

saputotus olbaltumus, cep vidējā karstumā 25—30 min., pa-

sniedz karstu ar saldu krējumu vai pienu.

699. Olu pudiņš.
4—5 pers. 12 olu, 3 glāzes piena, 150 gr cukura, 150 gr

miltu, citrona miziņa, nedaudz sāls.
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Olas saputo ar cukuru, pieliek nedaudz sāls, pierīvē citrona

miziņu, piesijā miltus, pastāvīgi maisot lej pienu, saliek ar

sviestu izsmērētā formā, cep vidējā karstumā 15-—2O min.;

pasniedz ar augļu mērci.

700. Plūmju pudiņš.
4—5 pers. 400 gr plūmju, 200 gr cukura, 4 olas, 50 gr

sviesta, citrona miziņa, 1 ēdamkarote rīvmaizes.

Plūmes nomazgā, ieber verdošā ūdenī; tiklīdz tās pār-

plīst, — novelk ādiņu, izņem kauliņus, uzber 100 gr cukura, .—
savāra. Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē
citrona miziņu, pieliek 1 karoti rīvmaizes, plūmju masu, sapu-

totus olu baltumus, visu viegli samaisa, liek ar sviestu iz-

smērētā formā, cep 25—30 min.; pasniedz siltu ar pienu.

701. Rupjmaizes pudiņš. I.

4—5 pers. 4—5 olas, 200 gr cukura, 100 gr samaltas

rupjas maizes, 100 gr sviesta, citrona miziņa.

Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa vienam olu dzelte-

numus, pierīvē citrona miziņu, pieliek sarīvētu, izsijātu rupju
maizi, saputotus olbaltumus, visu viegli samaisa, saliek izsmē-

rētā formā, cep mērenā siltumā 25—30 min.; pasniedz ar saldu

pienu.

702. Rupjmaizes pudiņš ar rozīnēm.

4—5 pers. 100 gr sviesta, 200 gr cukura, 4 olas, 200 gr

samaltas rupjmaizes, 200 gr rozīņu, nedaudz kanēļa, citrona

miziņa.

Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa vienam olu dzelte-

numus, pierīvē citrona miziņu, pieliek — izlasītas, nomazgātas

rozīnes, samaltu, izsijātu rupjmaizi, saputotus olbaltumus, visu

samaisa, saliek ar sviestu izsmērētā formā, cep vidēji karstā

krāsnī 25—30 min. Aukstu pasniedz ar saldu pienu vai vani-

ļas mērci (rec. nr. 563.).

703. Rabarberu pudiņš.

4—5 pers. 1 kg rabarberu, 4 olas, 5 ēdamkarotes smalkas

rīvmaizes, 400 gr cukura, 100 gr sviesta, citrona miziņa.
Rabarberus nomazgā, sagriež, savāra bez ūdens, rīvē caur

sietu. Sviestu saputo ar cukuru, pieliek olu dzeltenumus, pie-
rīvē citrona miziņu, pieliek rabarberu masu, saputotus olu bal-

tumus, viegli samaisa, liek ar sviestu izsmērētā formā, cep

mērenā siltumā 30—40 min. Pasniedz ar vaniļas mērci, pienu
vai saldu krējumu; pasniegt var aukstu vai siltu.
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704. Rīsu pudiņš ar āboliem.

4—5 pers. 150 gr rīsu, 3 glāzes piena, 5 olas, 12 ābolu,
200 gr cukura, citrona miziņa.

Rīsus noskalo, ber verdošā pienā, izvāra mīkstus; pieliek
nedaudz cukura, sāls, olu dzeltenumus, pierīvē citrona miziņu.
Izsmērē formu ar sviestu, liek vienu kārtu rīsu, otru kārtu

sagriezto ābolu, ko pārkaisa ar cukuru. Cep mērenā siltumā

30—40 min. Pasniedz ar augļu mērci.

705. Rīvmaizes pudiņš.
4—5 pers. 4 olas, 100 gr cukura, 50 gr sviesta, 150 gr

rīvmaizes, I—2 rūgtās mandeles, V* glāzes piena.
Sviestu saputo, pieliekot pa vienam olu dzeltenumus, no-

tīrītas, sasmalcinātas mandeles, pielej pienu, pieliek saputotus

olbaltumus, izsijātu rīvmaizi, visu viegli samaisa. Masu sa-

liek sagatavotā cepamā formā, cep vidēji karstā krāsnī

20—25 min.; pasniedz ar pienu, vaniļas vai augļu mērci.

706. Riekstu pudiņš. I.

4—5 pers. 400 gr riekstu, 1 glāze piena, 50 gr sviesta,
100 gr cukura, 3 ēdamkarotes rīvmaizes, 5 olas, citrona miziņa.

Riekstus krāsnī sakaltē, noberž miziņas, samaļ mandeļu
mašīnā. Pienu ar sviestu uzvāra, pieliek cukuru, sasmalcinā-

tus riekstus, rīvmaizi, samaisa, atdzesē, maisot piesit pa vie-

nam olu dzeltenumus, pieliek saputotus olu baltumus, visu sa-

maisa; saliek ar sviestu izsmērētā formā, cep vidējā karstumā

30—40 min. Pasniedz ar vīna vai vaniļas mērci (rec. nr.

565. vai 563.).
707. Skāba krējuma pudiņš.

4—5 pers. 4—5 olas, 100 gr cukura, 150 gr miltu, 1 cit-

rons, 10 saldo mandeļu, 2 glāzes skāba krējuma.
Olas atdala; dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē

citrona miziņu, notīrītas, sakapātas mandeles, skābu krējumu,

saputotus olbaltumus, piesijā miltus, visu viegli samaisa. Masu

saliek izsmērētā formā, cep vidēji karstā krāsnī 30—35 min.

Pasniedz ar augļu vai apelsīnu mērci (rec. nr. 557.).

708. Sago pudiņš.
4—5 pers. 800 gr sago, 1 litrs piena, 5—6 olas, 2 ēdam-

karotes sviesta, 200 gr cukura, citrona miziņa.
Verdošā ūdenī ber sago, novāra mīkstus, noskalo ar aukstu

ūdeni. Olas atdala; dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek
sago, pienu, saputotus olbaltumus, viegli samaisa, saliek iz-

smērētā formā, pa virsu mazas sviesta piciņas, cep vidējā
karstumā gaiši brūnu; pasniedz siltu vai aukstu ar augļu
mērci.
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709. Sausiņu pudiņš.
4—5 pers. 300 gr sausiņu, 3 glāzes piena, 4 olas, 100 gr

sviesta, 150 gr cukura, citrona miziņa.
Pusi sausiņu pārlej ar karstu pienu. .Sviestu saputo ar

cukuru, pieliekot pa vienam olu dzeltenumus, pierīvē citrona

miziņu, pieliek sausiņu masu, saputotus olu baltumus, visu

viegli samaisa. Izsmērētā formā liek vienu kārtu izmērcētu

sausiņu, otru kārtu sagatavotās masas, tā atkārto, kamēr

forma pilna, cep vidēji karstā krāsnī 25—30 min.; pasniedz
ar augļu mērci.

710. Zemeņu pudiņš.
4—5 pers. 5 olas, 50 gr cukura, 2 ēdamkarotes miltu,

2 ēdamkarotes kartupeļu miltu, citrona miziņa, zemeņu ievā-

rījums, 4 olu baltumi, 100 gr cukura.

Olas iesit misiņa katliņā, pieber cukuru, puto uz plīts
50—60 min., kamēr masa paliek balta un bieza; putojot at-

dzesē, pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, viegli samaisa. Masu

saliek uz trim papīra ripām, kuras liek uz plātes, cep vidēji
karstā krāsnī 15—20 min. Aukstas noņem no papīra; olu

baltumus saputo, pieber cukuru, samaisa. Uz vienas biskvītu

ripas uzsmērē zemeņu ievārījumu, liek virsū otru ripu, uzsmērē

zemeņu ievārījumu, virsū liek trešo ripu. Virsu un malas no-

smērē ar nedaudz saputotu olbaltumu, pārējo olbaltuma masu

saliek audekla kulītē, galā ar gludu caurulīti, nogarnē; karstā

siltumā apcep gaiši brūnu. Aukstu pasniedz ar zemeņu mērci,

(rec. nr. 566.).
711. Ābolu pudiņš.

4—5 pers. 800 gr ābolu, 70 gr sviesta, 50 gr mandeļu,
4 olas, 100 gr rozīņu, 100 gr cukura, apelsīna miziņa.

Sviestu saputo, pieliek olu dzeltenumus, sakapātas ap-

ceptas mandeles, cukuru, tvaikotus, caur sietu rīvētus

ābolus, rozīnes, nedaudz rīvmaizes, saputotus olu baltumus, pie-
rīvē apelsīna miziņu, izmaisa, liek sagatavotā vārāmā formā,

uzliek vāku, vāra ūdens peldē 1 stundu. Pasniedz ar pienu vai

vaniļas mērci (rec. nr. 563.). Ja vēlas, šo pudiņu var arī

cept krāsnī.

712. Apelsīnu pudiņš.

4—5 pers. IX glāzes piena, 100 gr cukura, 150 gr miltu,
2 apelsīni, 4 olas, 50 gr sviesta, 1 tējkarote cepamā pulvera,
nedaudz sāls.

Pienu ar sviestu uzvāra, pieber miltus, maisot vāra, kamēr

atlec no katla, noceļ no uguns, atdzesē, pierīvē apelsīna mi-

ziņu, piespiež sulu, pieliek naža galu sāls, pulveri, cukuru,
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Degošais angļu plūmpudiņš.

maisot piesit klāt pa vienai veselas olas. Vārāmo formu iz-

smērē ar sviestu, izkaisa ar miltiem, saliek masu % formas

pilnu, uzliek vāku. Vāra ūdens peldē 2—3 stundas. Pasniedz

siltu ar augļu vai apelsīnu mērci (rec. nr. 557.).

713. Angļu pudiņš.
4—5 pers. 8 piena maizītes, 70 gr sviesta, 60 gr lielu

rozīņu, 60 gr citronāta, kanēļa, 1 citrona miziņa, 4 olas, 100 gr
cukura.

Maizītes pienā izmērcē, nospiež, labi sajauc ar sviestu,
pieliek olu dzeltenumus, rozīnes, smalki sagrieztu citrona mi-

ziņu, citronātu, cukuru, saputotus olu baltumus, izmaisa, liek

sagatavotā vārāmā formā, uzliek vāku, vāra ūdens peldē
2 stundas. Pasniedz ar vīna mērci (rec. nr. 565.).

714. Angļu plūmpudiņš.
4—5 pers. 200 gr rupjmaizes, 200 gr baltmaizes vai kūku

drumstalu, % kg ābolu, 100 gr sabrūnināta cukura, 200 gr pi-

parkūku, 100 gr sviesta, 4 olas, 100 gr rozīņu, 20 saldo man-

deļu, 3 rūgtas mandeles, 200 gr plūmju.
Ābolus nomizo, sīki sagriež, piparkūkas un baltmaizi

smalki sadrupina. 200 gr cukura sabrūnina, pielej ūdeni, sa-
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vāra par sīrupu, pielej āboliem; kausētu sviestu, tīras rozīnes,
mandeles, plūmes, veselas olas; visu ar roku labi samīca; liek

ar sviestu izsmērētā vārāmā formā, vāra ūdens peldē 2—3

stundas. Siltu izsit; pasniedz ar vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

715. Biskvītu pudiņš. II.

4—5 pers. 100 gr cukura, 100 gr miltu, 4—5 olas, citrona

miziņa.

Cukuru saputo ar olu dzeltenumiem, piejauc miltus, sa-

putotus olu baltumus, pierīvē citrona miziņu, izjauc, liek sa-

gatavotā vārāmā formā, aizvāko, vāra ūdens peldē 1 stundu.

Pasniedz ar augļu vai vīna mērci (rec. nr. 565.).

716. Biezpiena pudiņš
4—5 pers. 1 kg biezpiena, 3 olas, 150 gr miltu (miltu

vietā var ņemt 100 gr manna), 50 gr cukura, sāls, nedaudz

sviesta.

Biezpienu izrīvē caur sietu, olas atdala, pie dzeltenumiem

pieliek cukuru, saputo, pieliek biezpienu, piesijā miltus, pie-
liek saputotus olu baltumus, izmaisa, ja stipri sauss, pielej ne-

daudz piena, liek ar sviestu izsmērētā formā, cep karstā krāsnī

30—40 min.; pasniedz ar augļu mērci.

717. Citronu pudiņš.
4—5 pers. 150 gr sviesta, 6 olu dzeltenumi, 6 olu baltumi,

150 gr nolobītu mandeļu, 150 gr cukura, 1 citrona miziņa un

sula.

Sviestu ar cukuru saputo, pieliekot pa 1 olu dzeltenumus,

pierīvē citrona miziņu, piespiež sulu, samaltas, apceptas man-

deles, saputotus olu baltumus, izmaisa; liek sagatavotā vā-

rāmā formā, vāra I—2 stundas; pasniedz ar baltā vīna

mērci (rec. ner. 744.).

718. Dedzināts cukura pudiņš.
4—5 pers. 35 gr graudu cukura, 30 gr miltu, 1 glāze rem-

dena piena, 2 ēdamkarotes sviesta, 3 olas, nedaudz vaniļas.

Katliņā ieliek cukuru, pielej 1 ēdamkaroti ūdens, nedaudz

sviesta, karsē uz uguns, kamēr masa kļūst tumši dzeltena, pie-
maisa miltus, maisot pamazām pielej 1 glāzi remdena piena,
masu vāra, kamēr tā sabiezē; atdzesē, pieliek saputotu sviestu

ar olu dzeltenumiem, olu sniegu ar nedaudz vaniļas, visu iz-

maisa. Masu saliek sagatavotā vārāmā formā, vāra ūdens

peldē 1 stundu. Izsit no formas, pasniedz ar vaniļas mērci

(rec. nr. 563.).
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719. Holandiešu pudiņš.
4—5 pers. 100 gr miltu, 80 gr sviesta, 80 gr cukura, ne-

pilns % litrs piena, 50 gr nolobītu, sasmalcinātu mandeļu,
6 olas.

Pienu uzvāra, iejauc miltus, sviestu, cukuru, mandeles,
karsē maisot, kamēr masa atdalās no katliņa, atdzesē, piejauc
olu dzeltenumus, saputotus olu baltumus, iepilda sagatavotā vā-

rāmā formā, vāra 1 stundu; pasniedz ar augļu mērci.

720. Kafijas pudiņš.
4—5 pers. 2A glāzes stipras, melnas kafijas, 100 gr

sviesta, 200 gr miltu, 5 olas, 150 gr cukura, 1 standziņa va-

niļas.

Karstā sivestā iejauc miltus, cukuru, kafijas ekstraktu,

pa 1 olu dzeltenumus, beidzot saputotus olu baltumus, izmaisa,
liek sagatavotā vārāmā formā, vāra 1 stundu. Siltu pasniedz
ar vaniļas mērci, aukstu pārlej ar putu krējumu.

721. Nūdeļu pudiņš ar augļiem.
4—5 pers. 200 gr vidēji smalku nūdeļu, 2—3 olas, 1 glāze

piena, 50 gr sviesta, 400 gr no kauliņiem atbrīvotu plūmju vai

ķiršu, 1 standziņa vaniļas.
Nūdeles ūdenī novāra pusmīkstas, liek uz sieta notecēties,

kārto sagatavotā vārāmā formā: vienu kārtu nūdeļu, otru

plūmju vai ķiršu; pa kārtām liek sviesta piciņas. Olas sakuļ
ar cukuru, vaniļas sēkliņām, pielej pienu, uzlej pudiņam, uz-

liek vāku, vāra ūdens peldē 1 stundu. Pasniedz ar augļu mērci.

722. Plucinātais pudiņš.
4—5 pers. H litrs piena, 100 gr sviesta, 100 gr cukura,

50 gr rozīņu vai korintu, 5 olas, 200 gr miltu, nedaudz sāls,

2 rūgtas, 8 saldās mandeles.

Pienu ar sviestu uzvāra, pieliek sāli, pieber miltus, 10 min.

maisot vāra, kamēr masa atlec no katliņa. Vēsai masai pie-
liek cukuru, noplucinātas, sakapātas mandeles, pa vienai olas,

pierīvē citrona miziņu, pieliek rozīnas, visu samaisa; liek ar

sviestu izsmērētā, ar miltiem izkaisītā vārāmā formā % pilnu,
uzliek vāku; vāra ūdens peldē 3—4 stund. Pasniedz ar augļu
mērci.

723. Rupjmaizes pudiņš ar mandelēm.

4—5 pers. 300 gr sarīvētas rupjas maizes, 5 olas, 100 gr

sviesta, 150 gr cukura, 50 gr rozīņu, 50 gr saldo mandeļu,
1 naža gals smalkā kanēļa, 3 ēdamkarotes sarkanvīna, citrona

miziņa.
Sviestu ar cukuru saputo, pieliekot pa vienam olu dzel-
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tenumus, pierīvē citrona miziņu, pieliek sarīvētu vai sa-

maltu
— izsijātu maizi, notīrītas, sakapātas, apceptas man-

deles, kanēli, nomazgātas, drēbē nosausinātas rozīnas, sapu-
totu olu sniegu, sarkanvīnu, visu viegli izmaisa. Masu liek

sagatavotā vārāmā formā, uzliek vāku, vāra ūdens peldē 2—2/*

stundas. Pasniedz ar vaniļas vai citronu mērci (rec. nr. 563.

vai 558.).

724. Riekstu pudiņš.
4—5 pers. 400 gr riekstu, 5—6 olas, 100 gr cukura,

1 ēdamkarote manna.

Riekstus krāsnī apkaltā, noberž mizu, samaļ mandeļu dzir-

naviņās vai smalki sagrūž.
Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek riek-

stus, manna, saputotus olu baltumus, visu viegli samaisa.

Masu ieliek sagatavotā vārāmā formā 3A pilnu, uzliek vāku,
vāra ūdens peldē 1 stundu. Izgāž uz saldēdienu bļodas; pa-

sniedz ar vaniļas vai vīna mērci (rec. nr. 563. vai 565.).

Piezīme: Pēc vēlēšanās pudiņu sagriež glītās šķēlēs;
var pasniegt aukstu pie kafijas.

725. Rīsu pudiņš.
4—5 pers. 200 gr rīsu, 4 glāzes piena, 50 gr sviesta,

1 ola, 2 olu dzeltenumi, 3 olu baltumi, 100 gr cukura, 50 gr

rozīņu.

Pienu uzvāra, pieliek sviestu, nedaudz sāls, cukuru; pie-
ber noskalotus rīsus, —

vāra mīkstus. Atdzisušā biezenī pie-
liek olu dzeltenumus, saputotus olbaltumus, nomazgātas, no-

sausinātas rozīnes; visu viegli izmaisa. Masu liek sagatavotā
vārāmā formā, uzliek vāku, vāra ūdens peldē VA—2 stundas.

Pasniedz ar augļu mērci.

726. Šokolādes pudiņš.
4—5 pers. 3 glāzes piena, 150 gr šokolādes, 50 gr sviesta,

150 gr rīvmaizes, 50 gr mandeļu, 5 olas, 100 gr cukura.

šokolādi izkausē nelielā karstā ūdenī, pielej pienu, pa-

stāvīgi maisot pieber cukuru, rīvmaizi, nolobītas, sasmalcinā-

tas mandeles, pieliek sviestu, maisa uz uguns, kamēr masa

kļūst gluda. Atdzisušai pieliek olu dzeltenumus, saputotus olu

baltumus, izmaisa, liek sagatavotā formā, vāra ūdens peldē
1 stundu. Pasniedz siltu vai aukstu ar vaniļas mērci (rec.
nr. 563.). Aukstam pudiņam var pārliet putu krējumu.

727. Šokolādes pudiņš ar rupjmaizi.
4—5 pers. 4—5 olas, 50 gr sviesta, 50 gr cukura, 100 gr

vārāmās šokolādes, 50 gr rupjmaizes rīvmaizes.
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Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa vienam olu dzelte-

numam, pieliek sarīvētu šokolādi, izsijātu rupjmaizi, saputo-
tus olbaltumus, visu viegli samaisa. Masu saliek sagatavotā

vārāmā formā, uzliek vāku, vāra ūdens peldē 1 stundu. Izsit

no formas, pasniedz ar šokolādes vai vīna mērci (rec. nr. 562.

vai 565.).

Uzpūteņi, putas, buberti un rīsi, biez-

putras (saldās).

a) Uzpūteņi.

728. Ābolu uzpūtenis.
4—5 pers. 800 gr ābolu, 200 gr cukura, 50 gr saldo man-

deļu, 4 olas, 1 glāze ūdens.

Ābolus nomizo, sagriež šķēlītēs, ūdenī savāra par biezu

masu, izrīvē caur sietu; olas atdala, dzeltenumus saputo ar

cukuru, pierīvē citrona miziņu, pieliek notīrītas, sasmalcinā-

tas mandeles, atdzisušu ābolu masu, saputotus olu baltumus,
visu viegli samaisa, masu liek ar sviestu izsmērētā cepamā

formā, cep mērenā karstumā krāsnī 15—20 min.; gatavu tūliņ
pasniedz ar saldu krējumu vai pienu.

729. Aprikožu uzpūtenis.
4—5 pers. 200 gr aprikožu, 100 gr cukura, 5 olu baltumi.

Aprikozes nomazgā, ar nedaudz ūdens savāra, izrīvē caur

sietu, pieliek cukuru, saputotus olu baltumus, visu viegli sa-

maisa; masu liek ar sviestu izsmērētā formā, cep mēreni

karstā krāsnī 15—20 min.; cepot nedrīkst kustināt; pasniedz
ar saldu krējumu vai pienu.

730. Citronu uzpūtenis.

4—5 pers. 6 olas, 5 tējkarotes cukura, 4 tējkarotes
sviesta, 2 citroni.

Olu dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē citrona miziņu,
piespiež sulu; sviestu saputo atsevišķi, pieliek dzeltenumiem

līdz ar saputotiem olu baltumiem, viegli izmaisa; masu saliek

ar sviestu izsmērētā formā. Formu liek karstā ūdenī, karsē,

kamēr masa sabiezē (vārīties nedrīkst). Pasniedz siltu ar

pienu. leteicams bērniem un slimniekiem.

731. Ievārījumu uzpūtenis.
4—5 pers. 200 gr ievārījuma (ievārījums pēc vēlēšanās:

var būt aveņu, zemeņu v. t. t.).
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Olas atdala, dzeltenumus saputo, pieliek ievārījumu, sa-

putotus olu baltumus, visu viegli samaisa; masu saliek cepamā

formā, cep vidēji karstā krāsnī 10—12 min.; gatavu tūliņ pa-

sniedz ar saldu krējumu vai pienu.

732. Svaigu plūmju uzpūtenis.
4—5 pers. 800 gr dzelteno vai zilo plūmju, 200 gr cukura,

5 olas.

Plūmes nomazgā, izņem kauliņus, ar nedaudz ūdens sa-

vāra biezā masā, izrīvē caur sietu. Olas atdala, dzeltenumus

saputo ar cukuru, pieliek atdzisušu plūmju masu, saputotus
olu baltumus, visu viegli samaisa; masu saliek sagatavotā ce-

pamā formā, cep vidēji karstā krāsnī 15—20 min.; gatavu pa-
sniedz tūliņ ar saldu krējumu vai pienu.

733. Rabarberu uzpūtenis.

4—5 pers. 400 gr rabarberu, 200 gr cukura, 5 olas,
citrona miziņa.

Rabarberus nomazgā, nomizo, smalki sagriež, uzliek ar

nedaudz ūdens, vāra mīkstus, izrīvē caur sietu. Olas atdala,
dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē citrona miziņu, pieliek
atdzisušu rabarberu masu, saputotus olu baltumus, visu viegli

samaisa; masu saliek sagatavotā cepamā formā, cep vidēji
karstā krāsnī 10—15 min.; gatavu pasniedz ar saldu krējumu
vai pienu.

734. Žāvētu augļu uzpūtenis.
4—5 pers. 400 gr žāvētu augļu: āboli, plūmes, 100 gr

cukura, 3 olu baltumi, citrona miziņa, 2 glāzes ūdens.

žāvētus augļus noskalo, ar divām glāzēm ūdens izvāra

mīkstus, izrīvē caur sietu, pieliek cukuru, saputotus olu bal-

tumus, pierīvē citrona miziņu, labi saputo, kamēr masa kļūst
balta un stingra; saliek sagatavotā cepamā formā, cep vidēji
karstā krāsnī 15—20 min.; gatavu tūliņ pasniedz ar saldu

krējumu vai pienu.

Piezīme: Uzpūteni pasniedz tūliņ pēc izcepšanas (stā-

vot tas sakrīt).

b) Putas.

735. Ābolu putas.

4—5 pers. 15—20 ābolu, 200 gr cukura, 5 olu baltumi.

Izceptus ābolus izrīvē caur sietu; atdzisušai masai, pie-
liek cukuru, olbaltumus, puto ar koka karoti, kamēr masa top

stingra, sniegam līdzīga; liek saldēdienu bļodā, garnē pa cau-

ruli. Pasniedz ar saldu krējumu vai pienu.
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736. Ābolu putas no žāvētiem āboliem

4—5 pers. 600 gr žāvētu ābolu, 200 gr cukura, 5 olu

baltumi.

Ābolus nomazgā, uzlej nedaudz ūdens, izvāra mīkstus;
izrīvē caur sietu, pieliek cukuru, olbaltumus, puto ar koka

karoti, kamēr masa kļūst stingra un balta; liek saldēdienu

bļodā, garnē pa caurulīti; pasniedz ar saldu krējumu vai pienu.

737. Aveņu putas.

4—5 pers. 1 kg aveņu, 200 gr cukura, 3 olu baltumi.

Ogas izlasa, ieber katliņā, pieber cukuru, savāra biezā

masā, izrīvē caur sietieņu, puto ar koka karoti, pieliekot vienu

pēc otra olu baltumus, puto 1 stundu, kamēr putas sabiezē,

kļūst baltas un stingras. Pasniedz ar pienu.

738. Aprikožu putas.

4—5 pers. 600 gr aprikožu, 5 olu baltumi, cukurs pēc
salduma.

Aprikozes nomazgā, uzliek ar nedaudz ūdens virt, izvāra

mīkstas, izrīvē caur sietu, pieliek cukuru, putojot pieliek pa

vienam olu baltumus, puto, kamēr masa kļūst stingra un balta;
saliek saldēdienu bļodā; garnē pa cauruli; pasniedz ar saldu

krējumu vai pienu.

739. Ērkšķogu putas.
4—5 pers. 800 gr gatavu ērkšķogu, 6 olu baltumi, cu-

kurs.

Ogas notīra, nomazgā, ieber katliņā un vāra, kamēr sāk

jukt, izrīvē caur sietiņu, pieliek cukuru, pieliek vienu pēc
otra olu baltumus, kuļ tik ilgi, kamēr putas top baltas un

stingras. Gatavās putas saliek saldēdienu bļodā, garnē pa

rievainu curulīti; pasniedz ar pienu vai vaniļas mērci.

740. Zemeņu putas.
4—5 pers. 800 gr zemeņu, 200 gr pūdercukura, 4—5 ol-

baltumi, 4 lapiņas želatina.

Zemenes nomazgā, notīra, izrīvē caur astru sietiņu, pie-
ber cukuru, ar koka karoti puto 45—50 min., piesitot pa 1 olu

baltumu, pieliek izmērcētu, nospiestu, izkausētu želatinu, iz-

maisa. Liek ar aukstu ūdeni izskalotā formā, sasaldē; pa-

sniedz ar pienu vai zemeņu mērci.

741. Citronu putas.

4—5 pers. 1 litrs ūdens, 150 gr manna, 1 citrons, cukurs

pēc salduma.

Verdošā ūdenī ber manna, pierīvē citrona miziņu, pie-
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spiež sulu, pieliek cukuru pēc salduma; maisot vāra 15 min.,
salej dziļā traukā, ar putu slotiņu kuļ, kamēr masa kļūst
stingra, putas saliek uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar augļu
mērci.

742. Dzērveņu putas.

4—5 pers. 1 litrs ūdens, 400 gr dzērveņu, 150 gr manna,

cukurs pēc salduma, citrona miziņa, 10 saldo mandeļu.
Ogas nomazgā, liek ūdenī pavārīties, izrīvē caur sietu,

izkāš, pieliek cukuru, pierīvē citrona miziņu, verdošā ber

manna, vāra 15 min.; salej dziļā traukā, pieliek notīrītas,
smalki sakapātas mandeles, ar putu slotiņu kuļ, kamēr masa

kļūst stingra, putas saliek saldēdienu bļodā, garnē pa cau-

ruli; pasniedz ar vaniļas mērci (rec. nr. 563.) vai saldu pienu.

c) Buberti un risi.

743. Manna buberts.

4—5 pers. A glāzes manna, 3 olas, 300 gr cukura, 10 saldo

mandeļu, citrona miziņa.
Verdošā pienā maisot ber manna, vāra 10 min. Olas at-

dala, pieber cukuru, pierīvē citrona miziņu, saputo, pielej pie
manna, uzkarsē līdz vārīšanai, pieliek sakapātas mandeles, sa-

putotus olu baltumus, izmaisa; pasniedz ar augļu mērci.

744. Miltu buberts.

4—5 pers. 4 glāzes piena, 125 gr miltu, 200 gr cukura,
4 olas, 10 saldo mandeļu, citrona miziņa.

Miltus izsijā, pielej 1 glāzi piena, izkuļ. Pārējo pienu uz-

vāra, pielej masu, maisot vāra 15 min. Olas atdala, dzelte-

numus saputo ar cukuru, pieliek miltu masai, uzkarsē līdz vā-

rīšanai, pieliek sakapātas mandeles, saputotas olu baltumus,

viegli izjauc; pasniedz ar augļu mērci.

745. Citronu rīsi.

4—5 pers. 200 gr rīsu, 100 gr cukura, 2 citroni, VA glā-

zes baltā vīna, ūdens pēc vajadzības.
Rīsus novāra pusmīkstus, noskalo ar aukstu ūdeni, sa-

liek katlā, pielej vīnu, pierīvē citrona miziņu, pieliek cukuru,
maisot uzvāra, citroniem noņem baltumu, sagriež plānās šķē-
lītēs, apkaisa ar cukuru, noliek vēsā vietā; rīsus saliek formā,

pa kārtām liekot citrona šķēlītes, noliek vēsumā, otrā dienā

izsit no formas; pasniedz ar citronu mērci (rec. nr. 558.).

746. Šveiciešu rīsi.

4—5 pers. 200 gr rīsu, 1 ēdamkarote sviesta, nedaudz
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sāls, citrona miziņa, 6 lapiņas želatina, 1A glāzes putu krē-

juma, 100 gr vaniļas cukura, 2 glāzes sarkanā vīna želejas.
Rīsus noskalo, ieber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus, no-

kāš, noskalo ar aukstu ūdeni, liek katliņā, pieliek sviestu, ne-

daudz sāls, apsegtus krāsnī tvaiko mīkstus, pierīvē citrona

miziņu. Izskalotā formā salej pusi sagatavotās vīna želejas,
atstāj aukstā vietā sasalt. Uzsit putu krējumu, pieber cu-

kuru, samaisa, želatinu izmērcē, nospiež, izkausē bez ūdens.

Pusi atdzesēto rīsu samaisa ar pusi želatina un pusi uzsistā

putu krējuma, sakārto virsū sastingušajai vīna želejai, atstāj

sasalt; pārlej atlikušo vīna želeju, sasaldē, pārējos rīsus sa-

maisa ar atlikušo putu krējumu un želatinu, uzliek formai

virsū, atstāj sasalt. Izsit uz saldēdienu bļodas; pasniedz ar

vaniļas mērci (rec. nr. 563.).

747. Italiešu rīsi.

4—5 pers. 200 gr rīsu, 200 gr cukura, nedaudz sāls,

1 citrons, 1 tējglāze balta vārāmā vīna, 200 gr aveņu, ķiršu
vai zemeņu sīrupa vai konservētu augļu.

Rīsus noskalo, ber verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus, no-

kāš, noskalo ar aukstu ūdeni, liek katliņā, pieliek nedaudz

sāls, uzliek vāku, krāsnī tvaiko mīkstus. Cukuru savāra ar

citrona sulu, miziņu un balto vārāmo vīnu par sīrupu, izkāš,

ieliek rīsus, nedaudz pavāra, kamēr sabiezē; saliek ar aukstu

ūdeni izskalotā formā, atstāj 15—20 min. aukstā vietā; izsit

uz saldēdienu bļodas; garnē ar konservētiem augļiem vai ap-
laista ar ogu sīrupu; pasniedz aukstu.

748. Biezpiena pascha (vārīta).
4—5 pers. 1 kg biezpiena, 5 olas, 200 gr sviesta, 20 gr

salda krējuma, 200 gr cukura, 200 gr rozīņu, 20 saldo man-

deļu, citrona miziņa, A standziņas vaniļas, 1 gabaliņš sukādas.

Biezpienu nosloga 24 stundas, rīvē caur sietu, liek katliņā,
pieliek krējumu, sviestu, olas, pierīvē citrona miziņu, uz uguns

maisot karsē līdz vārīšanai (vārīties nedrīkst), noņem no

uguns, maisot atdzesē, aukstam pieliek cukuru, nomazgātas,
drēbē nosusinātas rozīnas, vaniļas sēkliņas, noplaucētas, ap-

ceptas, smalki sakapātas mandeles, sagrieztu sukādu, visu iz-

jauc. Formā ieklāj marli, saliek masu, uzliek slogu. Pēc di-

vām dienām izsit no formas, garnē ar vaniļas sviestu.

d) Biezputras (saldās).

749. Grūbu un žāvētu ābolu biezputra.
150 gr grūbu, A litra ūdens, 1 glāze ābolu vai ogu sulas,

600 gr žāvētu ābolu, cukurs.
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Grūbas noskalo un mērcē ūdenī 24 stundas, tanī pašā
ūdenī arī izvāra. Reizē ar grūbām vāra arī žāvētus ābolus,

pieliek cukuru, pielej ogu sulu, vāra tik ilgi, kamēr paliek pa-

bieza biezputra. Pasniedz ar pienu vai putu krējumu.

750. Gurjevas putra I.

4—5 pers. 1 kg ābolu, 300 gr cukura, 1 litrs piena, 1 glāze

manna, 4 olas, citrona miziņa, nedaudz sāls.

Pienu uzvāra, verdošā ieber manna, piemet nedaudz sāls,

savāra biezā masā; ābolus nomizo, sagriež šķēlītēs, pieber
200 gr cukura, savāra par marmelādi. Olas atdala, dzeltenu-

mus saputo ar 100 gr cukura, pierīvē citrona miziņu, pieliek
manna masu, samaisa; izsmērētā formā saliek vienu kārtu

manna, otru — ābolu masu, cep krāsnī stiprā siltumā 10—15

min., pārsmērē saputotu olbaltumu, cep karstā krāsnī gaiši
brūnu; pasniedz ar pienu.

751. Gurjevas putra II.

4—5 pers. VA litra piena, 200 gr manna, 2 ēdamkarotes

ūdens, 300 gr cukura brūnināšanai, 1 ēdamkarote sviesta,

1 ēdamkarote cukura
— putrai.

Pienu uzvāra, verdošā ieber manna, pieliek nedaudz sāls,

cukuru, vāra mīkstu; gatavu lej apaļā bļodā; uz tīras, sau-

sas pannas uzber cukuru, sabrūnina, pielej 2 ēdamkarotes

ūdens, karstu pārlej putrai, nolīdzina, garnē ar augļiem; pa-

sniedz ar pienu.
752. Manna biezputra.

4—5 pers. 400 gr manna, 2 litri piena, 1 litrs ūdens,

2 karotes sviesta, sāls pēc vajadzības, 1 karote cukura.

Pagatavo kā citas (skat. miežu un sausiņu) biezputras.
Pasniedz karstu ar sviestu, pienu vai augļu mērci. Pēc vē-

lēšanās var pielikt tējkaroti cukura.
—

leteicama bērniem un

slimniekiem.

753. Sausiņu biezputra.
4—5 pers. 300 gr sasmalcinātu sausiņu (krāsnī sakal-

tētas baltmaizes), 1 litrs ūdens, 2 litri piena, 2 karotes sviesta,
sāls pēc vajadzības.

Ber sausiņus verdošā ūdenī, maisot vāra 5 min., pielej
pienu, pieliek sviestu, sāli pēc vajadzības. Vāra, kamēr masa

sabiezē. Pasniedz karstu ar pienu vai augļu mērci. leteicama

slimniekiem un bērniem.

754. Rīsu biezputra.

4—5 pers. 300 gr rīsu, 2 litri piena, 1 litrs ūdens, 2 ka-

rotes sviesta, sāls pēc vajadzības.
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Sviesta miklā ieliek sviestu.

Rīsus vairākos ūdeņos noskalo, pēc tam noplaucē karstā

ūdenī; verdošā ūdenī ber rīsus, maisot vāra uz lēnas uguns

30 min., pielej pienu, pieliek sviestu, sāli, uz lēnas uguns vai

krāsnī mērenā siltumā tvaiko mīkstu. Pasniedz karstu ar

sviestu, pienu vai augļu mērci.

Dažādas miklas.

755. Sviesta mīkla.

400 gr sviesta, 400 gr miltu, 1 glāze ūdens, sāls pēc va-

jadzības.
Ūdenim pieliek sāli, izsijātus miltus, mīklu mīca, kamēr

kļūst spīdīga, apsedz ar mitru drēbi, 20 min. noliek vēsumā.

Sviestam izspiež ūdens daļas, izveido četrstūrainu gabaliņu.
Mīklu ar miltu palīdzību izrullē pusmetru lielā, četrstūrainā

gabalā, miltus ar slotiņu noslauka, ieliek sviestu, liek visas

malas kopā, saloka, ar miltu palīdzību izrullē, miltus noslauka,

saliek četrās daļās, apsedz ar mitru drēbi, noliek 20 min. vē-

sumā; mīklu izrullē, saliek četrās daļās pretēji, tā atkārto
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Sviesta mīklas salocīšana.

četras reizes; pēc katras rullešanas miklu noliek 20 min. vē-

sumā.

756. Berzta mīkla.

250 gr miltu, 150 gr sviesta, X glāzes ūdens, 1 karote

krējuma, nedaudz sāls.

Miltus izsijā uz galda, sviestu saplucina mazos gabaliņos,
ar rokām sabež abus kopā (nemīcīt), kamēr sviests un milti

sajaukušies vienlīdzīgi, pieliek sāli, lej pamazām ūdeni, krē-

jumu, izstrādā par gludu, diezgan cietu mīklu, trīskārt sa-

loka, apsedz ar mitru drānu, noliek 30 min. vēsumā; izrullē

ar miltu palīdzību, cep pīrādziņus.

757. Cepamā mīkla.

4—5 pers. 60 gr miltu, 2 olas, 2 ēdamkarotes eļļas, 2 ol-

baltumi, sāls.

Miltus samaisa ar eļļu un ar sāli sakultām olām, 25—30

min. noliek stāvēt, pieliek 2 saputotus olbaltumus, samaisa;
šai mīklā liek zivis, ko vāra taukos.

758. Cukura mīkla.

150 gr. sviesta, 300 gr miltu, 100 gr cukura, nedaudz va-

niļa, 1 ola, 2—3 karotes piena vai ūdens, citrona miziņa, sāls.
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Izsijātus miltus saberž kopā ar sviesta piciņām (sk. rec.

nr. 756., Berzta mīkla), cukuru, olu, nedaudz sāls sarīvētu

citrona miziņu, vaniļu, pienu vai ūdeni; sastrādā, kamēr mīkla

kļūst gluda, vienāda, 30 min. noliek vēsumā, lieto cepumiem.

759. Irdena mīkla.

4—5 pers. 100 gr sviesta, 2 olu dzeltenumi, 200 gr miltu,
nedaudz sāls.

Izsijātus miltus ar olu dzeltenumiem un gabaliņos sa-

plūktu sviestu samīca . par gludu mīklu; 25—30 min. noliek

aukstā vietā; lieto zupu pīrādziņiem.

760. Irdena mīkla ar krējumu

4—5 pers. 50 gr sviesta, 2 ēdamkarotes skāba krējuma,
200 gr miltu, 1 ola.

Sviestu saputo, pieliek krējumu, sakultu olu, izsijātus
miltus, samīca gludā mīklā, 25—30 min. noliek aukstā vietā,
lieto zupu pīrādziņiem.

Piezīme: Mīklu apstrādā aukstā vietā un ilgi nemīca,
citādi tā cepot izplūst.

761. Mīkla ar eļļu.
4—5 pers. VA glāzes piena, 1 ola, 200 gr miltu, 1 ēdam-

karote eļļas.
Pienu ar eļļu, olu un izsijātiem miltiem, labi uz uguns

sakuļ. Mīklai jābūt tik biezai, lai ēdiens, ko mīklā ieliek, tiktu

pilnīgi apņemts.
762. Aleksandra mīkla I.

400 gr sviesta, 200 gr cukura, 600 gr miltu, citrona mi-

ziņa, 1 naža gals smalkā kanēļa.
Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieber cukuru, pie-

rīvē citrona miziņu, pieliek kanēli, sijā miltus, visu samīca,
25—30 min. noliek vēsumā. Ar miltu palīdzību izrullē A pirk-
sta biezumā, ar ruļļa palīdzību liek uz nesmērētas plātes, ar

smailu nazi sabada. Cep vidēji karstā krāsnī 25—30 min.

Aukstu noņem no plātes; lieto kūkām un toršu ripām.
Piezīme: No šīs porcijas var veidot 2 lielas vai 3 ma-

zas toršu ripas. Gatavu aleksandra mīklu sadala 2

vai 3 daļās, ar miltu palīdzību izrullē A pirksta bie-

zumā apaļas ripas.

763. Aleksandra mīkla II.

400 gr sviesta, 200 gr cukura, 600 gr miltu, 1 naža gals
smalkā kanēļa, citrona miziņa, 1 ola, 1 naža gals briežraga sāls.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieber cukuru, smalko
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kanēli, pierīvē citrona miziņu, pieliek olu, briežraga sāli, sijā
miltus, visu samīca, 25—30 min. noliek vēsumā. Ar miltu

palīdzību izrullē M pirksta biezumā, ar ruļļa palīdzību liek uz

nesmērētas plātes, ar smailu nazi sabada,' cep vidēji karstā
krāsnī 25—30 min. Aukstu noņem no plātes. Lieto kūkām un

toršu ripām.
Piezīme: No šīs porcijas veido 2 lielas vai 3 mazākas

tortu ripas. Gatavu aleksandra mīklu sadala 2 vai

3 daļās, ar miltu palīdzību izrullē K> pirksta biezumā

apaļas ripas.

764. Ātrais biskvīts.

10 olas, 100 gr cukura, 100 gr miltu, 1 citrona miziņa.
Olas atdala, baltumus puto; pussaputotiem pamazām ber

klāt cukuru. Saputotiem baltumiem pieliek izmaisītus olu dzel-

tenumus, pierīvē citrona miziņu, piesijā miltus, izmaisa, liek

uz papīra, cep mērenā siltumā 20—25 minūtes. Lieto rullētam

biskvītam un tortēm.

765. Aukstais biskvīts.

10 olas, 125 gr miltu, 125 gr cukura, citrona miziņa.
Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē citrona

miziņu, pieliek saputotus olbaltumus, sijā miltus, visu viegli
samaisa, liek uz papīra ripām, nolīdzina, cep vidēji karstā

krāsnī 20—25 min., lieto tortēm un kūkām.

766. Siltais biskvīts.

15 olas, 300 gr cukura, 150 gr mīksto miltu, 150 gr kar-

tupeļu miltu, 50 gr sviesta, citrona miziņa.
Veselas olas iesit misiņa katlā, pieber cukuru, puto uz

plīts %—1 stundu, kamēr masa kļūst bieza, noņem no uguns,

putojot atdzesē, pierīvē citrona miziņu, pielej kausētu sviestu,

sijā miltus, visu viegli izmaisa, liek uz papīra; cep mērenā

siltumā 20—30 minūtes, lieto tortēm un kūkām.

Garnitūra tortēm un kūkām.

767. Marcipāna pagatavošana.

400 gr saldo mandeļu, 100 gr rūgto mandeļu, 1 kg pūder-
cukura, 4 olbaltumi.

Mandelēm uzlej verdošu ūdeni, ļauj pastāvēt, kamēr atlec

miziņa, noloba, samaļ mandeļu mašīnā. Samaltām mandelēm

pieber 500 gr pūdercukura, pieliek 4 olbaltumus, visu samīca

kopējā masā, samaļ gaļas mašīnā 4—5 reizes; samaltai masai
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pieber atlikušos 500 gr cukura, labi sastrādā, kamēr paliek
sīkstā masā.

768. Pēterburgas bizejs.
5 olbaltumi, 200 gr vaniļas cukura.

Olbaltumiem jābūt aukstiem un svaigiem. Baltumus labi

saputo, maisot pieber cukuru, liek uz lēnas uguns, maisa, ka-

mēr cukurs izkūst. Bizejas masu liek audekla kulītē, ar rie-

vainu curulīti galā, pilda aleksandra kurvīšos, sasilda pomādi,
iemērc kurvīšus, ļauj nožūt. Pasniedz pie kafijas un tējas.

Piezīme: Ja kurvīšus grib krāsainus, pie siltas po-

mādes pieliek kakao pulveri vai brūno cukuru.

769. Pomāde.

2 kg cukura, 3 glāzes ūdens, 1 ēdamkarote etiķa.
Cukuram uzlej ūdeni, vāra maisot, kamēr izkūst, noņem

melnās putas, nosedz, vāra uz ātras uguns, kamēr noskaidro-

jas vai, dažas pilītes iemetot aukstā ūdenī, sacietē. Noņem
no uguns, pielej etiķi, noliek vēsā vietā. Atdzisušu kuļ, ka-

mēr top trausla, balta, un nav vairs lipīga, uzglabā apsegtu
burkā. Lieto toršu un kūku pārliešanai.

770. Spricglazūra.
1 olas baltums, 3 pilītes etiķa esences, 100 gr pūdercukura.
Pūdercukuru izsijā, pieliek olu baltumu, esenci, puto ar

karoti, kamēr masa kļūst bieza un neplūst; liek pergamenta

tūtiņā, garnē kūkas un tortes.

771. Vaniļas krēms bez miltiem.

10 olas, 400 gr cukura, 1 standziņa vaniļas, 400 gr sviesta.

Olas iesit katliņā, pieliek cukuru, vaniļu, kuļ uz uguns

40—50 min., kamēr masa kļūst bieza; noņem no uguns, kuļ,
kamēr kļūst auksta. Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, sa-

puto, pamazām vienmēr putojot,pieliek olu masu. Gatavu lieto

tortēm un kūkām.

772. Vaniļas krēms tortēm un kūkām.

2 glāzes piena, 150 gr cukurs, 100 gr miltu, 5 olas, X stan-

dziņa vaniļas.

Pienu ar vaniļu uzvāra, olas saputo ar cukuru, piesijā
miltus, izmaisa, pielej dažas karotes verdoša piena, maisot

lej klāt, karsē, kamēr met pirmo burbuli, atdzesē. Lieto toršu

un kūku pildījumiem un garnēšanai.

773. Vaniļas sviests.

No 1 litra piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.),
400 gr salda sviesta.
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Sviestu saputo, putojot pamazām pieliek vaniļas krēmu,

puto, kamēr krēms kļūst vienāds, pielej I—2 pilītes araka vai

ruma. Lieto toršu un kūku garnēšanai.

Tortes.

Lai izceptu garšīgu torti, vajadzīgas svaigas, labas olas,
sausi milti, smalks cukurs un labs galda sviests. Biskvītam

olas atdalot, dzeltenums nedrīkst iekļūt pie baltumiem, jo tas

aizkavē labi saputot baltumus. Olbaltums putojams vēsā vietā,
vislabāki āra gaisā, lai tas saskartos ar gaisu, kas olbaltu-

mam ātrāki līdz saputoties. Olbaltumus puto tikai tad, kad

tas tūliņ vajadzīgs, jo stāvot tas sakrīt un kļūst ūdeņains.
Olbaltumus nedrīkst par daudz saputot, jo tad tas sakrīt.
Biskvītu cep mēreni karstā siltumā, jo stiprā karstumā bisk-

vīts kļūst sauss un ciets.

Kūkas un tējcepumus gatavojot, produktiem tāpat jābūt
labiem un svaigiem: sviestu, ja tas ar sāli, izmazgā vairākos

ūdeņos, izspiež ūdens daļas. Kūku masa, kam pielikts sapu-

tots olbaltums, tūliņ jāliek sagatavotā formā un jācep, jo
stāvot olbaltums sakrīt un zaudē savas celšanās spējas. Kū-

kas un biskvītus cepot nedrīkst kustināt, jo tie viegli sakrīt;
kūkas gatavumu izmēģina ar smailu kociņu: ja kūkā iedurts

kociņš kļuvis mitrs, kūkai vēl jācepas; ja kociņš paliek sauss,

kūka gatava. Formās ceptas kūkas un biskvīti jāpatur formā,
kamēr tā pilnīgi atdziest.

774. Ābolu torte.

Aleksandra mīklai: 200 gr sviesta, 100 gr cukura, 300 gr

miltu, 1 ola, 1 naža gals smalkā kanlla, 1 naža gals briežraga

sāls, citrona miziņa.
Biskvītam: 6 olas, 75 gr miltu, 75 gr cukura, citrona

miziņa.
Bizeja masai: 7 olu baltumi, 30 gr cukura.

Olu masai: 2 kg ābolu, 400 gr cukura, rupjais kanēlis.

Aleksandra mīklai: sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas,

piesijā miltus, pieliek cukuru, kanēli, briežraga sāli, olu, visu

kopā samīca; noliek 25—30 min. vēsumā. Ar miltu palīdzību
mīklu izrullē apaļā ripā. Plāti nokaisa ar miltiem, uzliek ripu,
ar nazi sabada, cep mērenā siltumā 20—30 min. gaiši dzel-

tenu. Biskvītam olas atdala, pie dzeltenumiem pieliek cukuru,

saputo, pierīvē citrona miziņu, pieliek saputotus olbaltumus,

sijā miltus, visu viegli izmaisa. Masu liek uz divām papīra
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Tortes pagatavošana.

ripām, nolīdzina, cep mērenā siltumā 15—20 min., aukstas no-

ņem no papīra, saliek kopā, malas nogludina.

Ābolus nomizo, sagriež, pieliek kanēli, cukuru, savāra par
biezu masu, atdzesē. Uz aukstas aleksandra ripas smērē ābolu

masu, liek biskvītu, atkal smērē ābola masu, liek virsū biskvītu,
nosmērē ar ābolu masu, malas nokaisa ar kūku drumstali-

ņām. Olbaltumus saputo, pieber cukuru, izmaisa, bizeja masu

liek audekla kulītē, kurai galā rievaina caurule; garnē torti.

Karstā krāsnī apcep brūnu, aukstu sadala.

775. Ābolu torte no sviesta mīklas.

400 gr sviesta, 400 gr miltu, 1 glāze ūdens, 2 kg ābolu,
500 gr cukura, 1 ola.

400 gr sviesta pagatavo sviesta mīklā (rec. nr. 755.),

pēc 4 reižu mīlēšanas mīklu salauž, noliek vēsumā 20—30 min.

Sadala trīs daļās, ar miltu palīdzību 'izrullē, izveido 3 ripas,
liek uz nesmērētas plātes, ar asu nazi sabada; vienu ripu no-

smērē ar sakultu olu, cep vidējā siltumā 20—30 min.; siltas

noņem no plātes. Ābolus nomizo, sagriež, pieliek cukuru, sa-
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vāra biezā masa. Aukstu smērē tortē. Torti sadala, pārkaisa
ar pūdercukuru; pasniedz pie tējas un kafijas.

Piezīme: Ripas cepot nedrīkst kustināt.

776. Aveņu torte.

1 aleksandra ripa (rec. nr. 762.), 2 ripas biskvītu
—

aukstās masas (rec. nr. 765.), 1 kg aveņu ievārījuma, 1 kg
aveņu ogu, aveņu želeja pēc vajadzības.

Aukstas biskvītu ripas saliek kopā, nogludina (atgriezu-
mus izlieto kūku drumstaliņām). Uz aukstas aleksandra ripas
smērē aveņu ievārījumu, uzliek biskvīta ripu, smērē aveņu

ievārījumu, virsū liek biskvīta ripu. Virsu un malas nokaisa

ar sakaltētām kūku drumstaliņām. Tortes virsu no vietas

noliek ar svaigām aveņu ogām; ogas iesaldē želejā. Torti liek

uz manšetes, sadala vidu 8, malas 24 gabaliņos.

777. Aleksandra torte I.

4 aleksandra ripas, 600 gr sviesta, 300 gr cukura, 900 gr

miltu, 1 naža gals smalkā kanēļa, citrona miziņa, 600 gr ābolu

marmelādes, pārliešanai — pomāde, garnēšanai— spricgiazūra
un konservēti augļi.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieliek cukuru, kanēli,

pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, visu ar roku samīca, no-

liek 30—40 min. vēsā vietā. Ar miltu palīdzību mīklu izrullē,
izveido četras ripas. Plāti nokaisa ar miltiem, uzliek ripas,
ar spiču nazi sabada, cep vidēji karstā krāsnī 25—30 min.

gaiši dzeltenas. Atdzisušas noņem no plātes, ripām vidū smērē

ābolu marmelādi, malas nogludina, virsu un malas pārlej ar

siltu pomādi (rec. nr. 769.); garnē ar spricglazūru (rec.

nr. 779.) un konservētiem augļiem.^

778. Aleksandra torte II.

4 aleksandra ripas, 600 gr sviesta, 300 gr cukura, 900 gr

miltu, naža gals smalkā kanēļa, 1 ola, 1 naža gals briežraga

sāls, 800 gr ābolu marmelādes, pārliešanai — pomāde, garnēša-
nai

— spricgiazūra un konservēti augļi.
Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieliek cukuru, ka-

nēli, briežraga sāli, olu, sijā miltus, visu ar roku samīca,

25—30 min. noliek vēsumā. Mīklu sadala četrās daļās, ar

miltu palīdzību izrullē, —
izveido četras ripas; plāti nokaisa

ar miltiem, uzliek ripas, ar smailu nazi sabada, cep vidēji
karstā krāsnī 25—30 min. gaiši dzeltenas. Atdzisušas noņem

no plātes, smērē vidū marmelādi, malas nogludina, virsu un

malas pārlej ar siltu pomādi (rec. nr. 769.); garnē ar spric-

glazūru (rec. nr. 770.) un konservētiem augļiem.
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779. Biskvītu torte ar ievārījumu.

3 ripas biskvīta
—

aukstās masas (rec. nr. 765.), 800 gr

ābolu ievārījuma, pārliešanai — pomāde, garnēšanai — spric-
giazūra un konservēti augļi.

Biskvītu
torte
ar

ievārījumu.

Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

gludina. Ripām vidū iesmērē ābolu ievārījumu, virsu pārlej
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Bellevue torte.

ar siltu pomādi (rec. nr. 769.). Torti uzliek uz manšetes, sa-

dala (mērcot nazi karstā ūdenī); garnē ar spricglazūru (rec.

nr. 770.) un konservētiem augļiem.

780. Bellevue torte.

2 aleksandra ripas (rec. nr. 762.), 2 ripas biskvītu —

siltās masas (rec. nr. 766.), 800 gr marcipāna (rec. nr. 767.),

no 1 glāzes piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.), 300 gr

pomādes, 1 ola, 100 gr pūdercukura, konservēti augļi.
Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

gludina. Uz aukstas aleksandra ripas smērē vaniļas krēmu,

liek aleksandra ripu, smērē marcipānu, liek biskvītu, smērē

ievārījumu, liek virsū biskvītu; nogludina virsu un malas,
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pārlej ar siltu
—

baltu vai rozā
— pomādi (rec. nr. 769.) ; ap-

liek marcipāna malu. Torti uzliek uz manšetes, sadala; garnē
ar spricglazūru (rec. nr. 770.) un konservētiem augļiem.

Piezīme: Rakstā var būt augļu kurvis vai uzraksts.

781. Bizeja torte.

8 olbaltumi, 400 gr cukura, šokolādes figūriņas, 1 litrs

putu krējuma, 200 gr pūdercukura, 5 lapiņas želatina, kon-

servēti augļi — garnēšanai.
Saputotiem olbaltumiem pamazām pieber cukuru, labi sa-

puto. Liek masu uz 3 papīra ripām, nolīdzina, cep lēnā sil-

tumā 40—60 min., aukstas noņem no papīra. Uzsit putu
krējumu, pieber cukuru, pieliek kausētu želatinu, izmaisa,

pilda bizeja ripās. Virsu un malas nosmērē ar to pašu putu

krējumu. Torti liek uz manšetes, sadala, garnē pa rievainu

cauruli ar putu krējumu, šokolādes figūriņām un konservētiem

augļiem.
782. Citronu torte.

3 ripas biskvīta
— siltās masas (rec. nr. 766.), 2 citroni,

2IA glāzes putu krējuma, no 2 glāzēm piena izvārīts vaniļas
krēms (rec. nr. 772.), 200 gr galda sviesta, 5 lapiņas želatina.

Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

gludina (atgriezumus sakaltē, izlieto kūku drumstaliņām).
Pildījumam: sviestu saputo, pieliek aukstu vaniļas krēmu,

pierīvē citrona miziņu, puto, kamēr masa kļūst vienāda; pie-
liek uzsistu putu krējumu, izmērcētu, nospiestu, izkausētu že-

latinu, izmaisa; smērē biskvītu ripās visās vienādu daudzumu.

Virsu un malas nosmērē ar to pašu krējumu, malas nokaisa

ar drumstalām. Torti liek uz manšetes, sadala; garnē pa rie-

vainu cauruli ar to pašu krējumu un sadalītām citronu šķē-
lītēm, var garnēt arī ar želeja gabaliņiem, liekot vidū citronu.

783. Ērkšķogu torte.

1 aleksandra ripa (rec. nr. 762.), 2 ripas biskvīta (rec.

nr. 764.), 600 gr ērkšķogu marmelādes, garnēšanai —
6 olu

baltumi, 100 gr cukura.

Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

gludina (atgriezumus sakaltē, izlieto kūku drumstalām). Uz

aukstas aleksandra ripas smērē virsū marmelādi, liek biskvītu,

smērē marmelādi, liek atkal biskvītu; virsu un malas nosmērē

ar marmelādi; malas nokaisa ar kūku drumstaliņām. Torti

sadala, garnē ar saputotiem olbaltumiem, kam pielikts 100 gr

cukura; karstā krāsnī apcep mazliet dzeltenu.

784. Lāčplēša torte.

3 ripas biskvīta
—

siltās masas (rec. nr. 766.), 1 alek-
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sandra ripa (rec. nr. 762.), 300 gr. ābolu marmelādes, 200 gr

jāņogu želejas, 1 ēdamkarote vīnskābes, Lāčplēša masa, no

1 glāzes piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.), 300 gr

pomādes (rec. nr. 769.), 1 olbaltums, 100 gr pūdercukura,
400 gr. marcipāna (rec. 767.), konservēti augļi.

Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

līdzina. Uz aukstas aleksandra ripas smērē ābolu marmelādi,

sajauktu ar jāņogu želeju un kausētu vīnskābi, liek biskvīta

ripu, smērē Lāčplēša masu, liek biskvītu, smērē vaniļas krēmu,
virsū liek biskvīta ripu. Biskvītu ripas pirms salikšanas ap-
slaka ar nedaudz augļu sulas, vīna vai cukurūdens. Pomādi

maisot sakarsē, pārlej torti. Sagatavo marcipāna malu, ie-

priekš nosmērē, lai marcipāns pielīp, no marcipāna ar knaiblīti

izveido tortei riņķī mazu malu. Torti sadala, garnē ar spric-
glazūru un konservētiem augļiem.

Piezīme: Lāčplēša masa: 100 gr marcipāna, 100 gr

pomādes, 2 ēdamkarotes augļu sulas, 25 gr spirta;
visas šīs vielas sajauc kopā, smērē tortē.

785. Līziņas torte.

2 ripas aleksandra mīklas (rec.nr.762.), 2 ripas biskvita—

siltās masas (rec. nr. 766.), no 1 glāzes piena izvārīts vaniļas
krēms (rec. nr. 772.), 150 gr laba galda sviesta, 1 kg ābolu

marmelādes, pomāde — pārsaldēšanai, konservēti augļi —

garnēšanai.
Uz aukstas aleksandra ripas smērē ābolu marmelādi, liek

biskvīta ripu, smērē atkal marmelādi, liek aleksandra ripu,
smērē marmelādi, virsū biskvītu. Torti nolīdzina, virsu un

malas pārlej ar siltu pomādi, uzliek uz manšetes, sadala, garnē

pa rievainu cauruli ar vaniļas sviestu (rec. nr 773.) un kon-

servētiem augļiem.

786. Mandeļu torte.

4 ripas biskvīta — siltās masas (rec. nr. 766.), no 1 litra

piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.), 400 gr galda

sviesta, 400 gr saldo mandeļu.
Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

gludina (atgriezumus izlieto drumstaliņām). Pildījumam:
sviestu saputo, liek pamazām klāt vaniļas krēmu, puto, ka-

mēr krēms kļūst vienāds. Mandeles noplaucē, notīra, ■% daļas

mandeļu sakapā, apcep, V* daļu mandeļu sagriež garenās strē-

melēs, apcep. Krēmu izdala; ripās smērē vaniļas krēmu, sa-

jauktu ar mandelēm; visās ripās smērē vienādu daudzumu.

Virsu un malas nosmērē ar vaniļas krēmu bez mande-

lēm, malas nokaisa ar sakaltētām kūku drumstaliņām. Torti



264

Līziņas torte.

uzliek uz manšetes, sadala; garnē pa rievainu cauruli ar vani-

ļas sviestu un apceptām mandelēm.

787. Mokka torte.

3 ripas biskvīta
—

siltās masas (rec. nr. 766..), no 1 litra

piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.), 400 gr sviesta,
5 ēdamkarotes mokka kafijas, 100 gr pūdercukura.

Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

līdzina (atgriezumus izlieto kūku drumstaliņām). Sviestu sa-

puto, pamazām pieliek vaniļas krēmu, puto, kamēr masa kļūst
vienāda. Mokka kafijai uzlej X tējglāzes verdoša ūdens, iz-

spiež caur drēbi, maisot pielej vaniļas sviestam (rec. nr. 773.),

pieliek 100 gr pūdercukura, izmaisa, smērē ripās. Virsu un

malas nosmērē ar to pašu krēmu, malas apber ar kūku drum-
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stalām. Torti uzliek uz manšetes, sadala; garnē pa rievainu

cauruli ar to pašu krēmu un ar vafelītēm.

Mokka

torte.

788. Madlienas torte.

8 olas, 200 gr cukura, 200 gr sviesta, 250 gr mīksto miltu,

citrona miziņa, 1 ēdamkarote spirta, 1 litrs putu krējuma,
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200 gr pūdercukura, 5 lapiņas želatina, pomāde — pārliešanai,
konservēti augļi — garnēšanai.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, ar cukuru saputo,
pieliekot pa vienam olu dzeltenumam, pierīvē citrona miziņu,
pielej spirtu, pieliek saputotus olbaltumus; sijā miltus, visu

izmaisa. Masu liek uz trīs papīra ripām, nolīdzina, cep mē-

renā siltumā 20—30 min.; aukstas noņem no papīra, saliek

kopā, nolīdzina. Uzsit putu krējumu, pieber cukuru, pielej
kausētu želatinu, izmaisa, pilda ripās. Virsu un malas pārlej
ar siltu pomādi (rec. nr. 769.). Torti uzliek uz manšetes, sa-

dala, garnē pa rievainu cauruli ar putu krējumu un konser-
vētiem augļiem.

Piezīme: želatinu 30 min. iemērc aukstā ūdenī, no-

spiež, bez ūdens izkausē.

789. Plūmju torte.

300 gr sviesta, 400 gr miltu, 100 gr cukura, 100 gr saldo

mandeļu, 3 olas, 1 ēdamkarote spirta vai ruma, citrona miziņa,
600 gr plūmju marmelādes, 1 kg plūmju, 200 gr cukura, 1 naža

gals kanēļa, plūmju želeja pēc vajadzības.
Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, saputo ar cukuru,

pieliekot pa vienam olu dzeltenumus, pierīvē citrona miziņu,
pielej rumu vai spirtu, saputotus olu baltumus, sijā miltus,

visu viegli samaisa; masu liek uz trim papīra ripām, nolīdzina,

cep karstā siltumā 15—20 min. Aukstas noņem no papīra,
saliek kopā, nolīdzina. Plūmes nomazgā, ber verdošā ūdenī, —

neilgi patur, novelk ādiņu, izņem kauliņus, apkaisa ar cukuru

un kanēli. Rīpās smērē marmelādi; virsu un malas nosmērē

ar marmelādi, malas nokaisa ar drumstalām. Torti uzliek uz

manšetes, virsu no vietas noliek ar pāršķeltām plūmēm, pār-
saldē ar plūmju želeju. Torti sadala 30—32 gabaliņos.

790. Riekstu torte.

12 olas, 150 gr cukura, 75 gr mīksto miltu, 75 gr kartu-

peļu miltu, 50 gr sviesta, citrona miziņa, 500 gr riekstu, no

1 glāzes piena izvārīts vaniļas krēms, 1 litrs putu krējuma,
200 gr cukura, 100 gr laba galda sviesta, pārliešanai — po-

māde, nedaudz brūnā cukura; garnēšanai —
konservēti augļi,

apvilkti rieksti.

Riekstus krāsnī sakaltē, nobež miziņas, V* daļu riekstu

atstāj veselus, uzber uz pannas nedaudz cukura, sabrūnina, pa
vienam ieliek veselos riekstus, apvīļā, ļauj sasalt, % daļas no

riekstiem samaļ mandeļu mašīnā. — Olas iesit misiņa katliņā,

pieber cukuru, uz siltas plīts puto 45—50 min., kamēr masa

kļūst balta un bieza, noņem no plīts, putojot atdzesē, pielej
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kausētu sviestu, pierīvē citrona miziņu, pieliek 2 ēdamkarotes

sasmalcināto riekstu, sijā miltus, visu viegli izmaisa.
—

No pa-

pīra izgriež 3 ripas, 2 vienāda lieluma, trešo nedaudz lielāku,

Riekstu

torte.

uzliek masu, cep mērenā siltumā 25—30 min.: Aukstas ce-

puma ripas noņem no papīra, saliek kopā, nolīdzina. Uzsit

putu krējumu, pieber cukuru, pārējos samaltos riekstus iz-
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maisa; smērē biskvītu ripās —
vidu augstāku, virsū liekot

lielāko ripu. Virsu un malas pārlej ar siltu pomādi, kurai

krāsas pēc pieliets nedaudz brūnā cukura.- Uzliek torti uz

manšetes, sadala (mērcot nazi karstā ūdenī) : vidu 8, malas

24 gabaliņos. Garnē pa rievainu cauruli ar vaniļas sviestu

(rec. nr. 773.), konservētiem augļiem un apvilktiem riekstiem.

791. Rabarberu torte.

1 aleksandra ripa (rec. 762.), 1 ripa biskvīta
—

aukstās

masas (rec. nr. 765.), 1 kg rabarberu, 600 gr cukura, citrona

miziņa, 4 olbaltumi, 200 gr pūdercukura.
Biskvīta ripu aukstu noņem no papīra. Rabarberus no-

mazgā, bez ūdens savāra, rīvē caur sietu, pieliek cukuru, pie-
rīvē citrona miziņu, savāra. Uz aukstas aleksandra ripas
smērē atdzesētu rabarberu ievārījumu, liek biskvītu; virsu un

malas nosmērē ar rabarberu ievārījumu, malas nokaisa ar sa-

kaltētām kūku drumstaliņām. Olbaltumus saputo, pieber pū-

dercukuru, izmaisa; torti sadala, garnē pa cauruli ar bizeja
masu. Karstā krāsnī apcep mazliet dzeltenu.

792. Rupjmaizes torte.

10 olu, 150 gr cukura, 150 gr sarīvētas, izsijātas rupj-

maizes, citrona miziņa, 600 gr ābolu marmelādes, 2 glāzes
putu krējuma, 100 gr pūdercukura, 5 lapiņas želatina.

Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pierīvē citrona

miziņu, pieliek saputotus olbaltumus, sarīvētu, izsijātu rupj-
maizi, visu viegli samaisa; masu liek uz trim papīra ripām,
nolīdzina, cep mēreni karstā krāsnī 20—25 min. Aukstas no-

ņem no papīra, saliek kopā, — nogludina. Ripās smērē ābolu

marmelādi, malas nokaisa ar drumstalām. Torti uzliek uz

manšetes, sadala; garnē pa rievainu cauruli ar uzsistu putu

krējumu, kam pielikts 100 gr cukura, nomērcēts, nospiests,
izkausēts želatins un ar konservētām ogām.

793. Šokolādes torte.

3 ripas biskvīta
—

aukstās masas (rec. nr. 765.), no 1

litra piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.), 400 gr galda

sviesta, 100 gr vārāmās šokolādes vai 50 gr kakao pulvera,
100 gr pūdercukura, garnēšanai — mazās šokolādes.

Biskvīta ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

līdzina (atgriezumus izlieto kūku drumstaliņām). Sviestu sa-

puto, pieliekot vaniļas krēmu, puto, kamēr masa kļūst vienāda,

šokolādi salauž gabaliņos, uzlej Vt glāzi karsta piena, pieber
100 gr pūdercukura; šokolādes masu maisot pielej vaniļas
sviestam, visu izmaisa, smērē ripās; virsu un malas nosmērē

ar to pašu krēmu. Torti uzliek uz manšetes, sadala: vidu 8,
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malas 34 daļās. Garnē pa cauruli ar šokolādes masu un šoko-

lādes figūriņām.
794. Smilšu torte.

400 gr sviesta, 400 gr cukura, 200 gr kartupeļu miltu,
200 gr mīksto miltu, 8 olas, citrona miziņa, 2 ēdamkarotes

spirta, no 1 litra piena izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.),
200 gr laba galda sviesta, konservēti augļi garnēšanai.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, saputo ar cukuru,

pieliekot pa vienam olu dzeltenumam; puto 25—30 min., pie-
rīvē citrona miziņu, pielej spirtu, pieliek saputotus olbaltumus,
sijā miltus, visu viegli izmaisa. Masu liek uz trīs papīra
ripām, nolīdzina, cep stiprā siltumā 15—20 min. gaiši dzeltenas.

Aukstas noņem nopapīra, saliek kopā, nogludina. Ripās smērē

vaniļas krēmu, virsu un malas nosmērē ar vaniļas sviestu (rec.

nr. 773.), malas nokaisa ar kūku drumstaliņām. Torti liek

uz manšetes, sadala; garnē pa rievainu cauruli ar vaniļas
sviestu, konservētiem augļiem vai ogām.

795. Sālsmaizes kukulītis.

15 olas, 200 gr cukura, 200 gr miltu, 800 gr ābolu ievā-

rījuma, 3 ēdamkarotes kakao pulvera, 200 gr pomādes, 50 gr

gatavas spricglazūras, 2 citronu miziņas, manšete.

Olas atdala, dzeltenumiem pieliek cukuru, saputo, pierīvē
citronu miziņas, pieliek saputotus olbaltumus, sijā miltus, visu

izmaisa. No papīra noloka 7 iegarenas ripas, citu par citu

mazāku, uzloka nelielas maliņas, liek masu, nolīdzina, cep mē-

renā siltumā 15—20 min. Aukstas noņem no papīra, uz lie-

lākās uzsmērē ābolu ievārījumu, pēc tam liek mazāko, smērē

atkal ievārījumu, tā atkārto, liekot pēc kārtas, lai mazākā

nāktu virsū, lai izskatītos kā kukulītis; pārlej ar siltu po-

mādi (rec. nr. 769.), kurai piejaukts'kakao pulveris; uzliek uz

manšetes, garnē ar spricglazūru (rec. nr. 770.).

796. Vīnes torte.

400 gr sviesta, 400 gr cukura, 6 olas, 400 gr mīksto miltu,
1 tējkarote briežraga sāls, citrona miziņa, no 2 glāzēm piena
izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 771.), 200 gr salda sviesta,

200 gr ievārījuma, (pēc vēlēšanās) konservēti augļi — gar-

nēšanai.

Sviestu ar cukuru saputo, putojot pieliek pa vienai veselas

olas, pierīvē citrona miziņu, pieliek briežraga sāli, sijā miltus,

visu samaisa. Masu liek uz trim papīra ripām, nolīdzina; cep

vidēji karstā krāsnī 20—25 min. Aukstas noņem no papīra,
saliek kopā, — nolīdzina; starp pirmām divām ripām smērē

kādu ievārījumu, starp otro un trešo smērē aukstu vaniļas
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krēmu. Virsu un malas nosmērē ar vaniļas sviestu (rec. nr.

773.), malas nokaisa ar drumstalām. Torti liek uz manšetes,

sadala; garnē pa rievainu caurulīti ar vaniļas sviestu un kon-

servētiem augļiem.
797. Zemeņu torte.

2 ripas biskvīta
—

aukstās masas (rec. nr. 765.), 1 alek-

sandra ripa (rec. nr. 762.), 600 gr zemeņu marmelādes, 1 kg

zemeņu ogu, pārliešanai zemeņu želeja pēc vajadzības.
Biskvītu ripas aukstas noņem no papīra, saliek kopā, no-

gludina (atgriezumus izlieto drumstaliņām). Aukstai alek-

sandra ripai smērē virsū zemeņu marmelādi, liek biskvītu,

smērē marmelādi, liek biskvītu, virsu un malas nosmērē ar

marmelādi, malas nokaisa ar drumstaliņām. Tortes virsu no

vietas noliek ar notīrītām zemeņu ogām. Zemenes pārsaldē
ar želeju, aukstu sadala 30—32 gabaliņos.

Kūkas un biskvīti.

798. Formas biskvīts.

8 veselas olas, 15 olu dzeltenumi, 300 gr cukura, 150 gr

miltu, 150 gr kartupeļu miltu, 100 gr sviesta, citrona miziņa,
1 tējkarote pūdercukura.

Veselas olas un 15 olu dzeltenumus iesit misiņa katliņā,
pieber cukuru, putojot liek uz plīts; puto 50—60 minūtes, ka-

mēr masa kļūst bieza, liek vēsumā; putojot atdzesē, pierīvē
citrona miziņu, pielej kausētu sviestu, sijā miltus, visu viegli
izmaisa. Formu izsmērē ar sviestu, izkaisa ar miltiem, saliek

masu formā; cep mērenā siltumā 45—50 minūtes (cepot ne-

drīkst kustināt). Aukstu izsit no formas, pārkaisa ar pūder-
cukuru; pasniedz pie tējas, kafijas.

799. Angļu keksi.

8 olas, 200 gr sviesta, 400 gr miltu. 200 gr cukura, 400 gr

korintu vai rozīņu, citrona miziņa, 3 tējkarotes „rojal" ce-

pamā pulvera, 10 saldās mandeles.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieliek cukuru, sa-

puto, putojot pieliek pa 1 olu dzeltenumam, puto 1 stundu,

pierīvē citrona mizu, pieliek nomazgātas, drēbē nosusinātas ro-

zīnes vai korintes, labi saputotus olbaltumus, sijā miltus, visu

viegli izmaisa. Garenu formu izsmērē ar sviestu, izklāj ar

pergamenta papīru, saliek masu formā % pilnu, cep vidēji
karstā krāsnī apm. 1 stundu. Cepot formu nedrīkst kustināt.

Aukstu izsit, pasniedz pie tējas, kafijas.
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800. Šokolādes biskvīts.

150 gr sviesta, 250 gr cukura, 150 gr mīksto miltu, A stan-

dziņa vaniļas, 4 ēdamkarotes piena, 50 gr vārāmās šokolādes,
X tējkarote soda, citrona miziņa, pārkaisīšanai — pūdercukurs.

Sviestu izmazgā, saputo ar cukuru, pieliekot pa 1 olu dzel-

tenumam, pierīvē citrona miziņu, sarīvētu, siltā pienā izkau-

sētu šokolādi, soda, saputotus olbaltumus, sijā miltus, visu

viegli izmaisa. Garenu formu izsmērē ar sviestu, ieklāj per-

gamenta papīru, saliek masu, cep vidēji karstā krāsnī 50—60

min. Aukstu izsit no formas, pārkaisa ar pūdercukuru; pa-
sniedz pie tējas, kafijas.

801. Mandeļu kūka.

250 gr miltu, 125 gr sviesta, 125 gr cukura, 3 tējkarotes
cepamā pulvera, 1 ola, citrona miziņa, 1 tējkarote smalkā ka-

nēļa, 100 gr saldo mandeļu, smalkais cukurs mandelēm.

Miltus sajauc ar pulveri un izsijā; sviestu saputo ar cu-

kuru, pieliek olu, kanēli, pieberž citrona miziņu, pieber miltus,

ar roku samīca, noliek 25—30 min. stāvēt; ar miltu palīdzību
izrullē A pirksta biezumā, liek uz nosmērētas plātes, nosmērē ar

sakultu olu; mandeles notīra, smalki sakapā, samaisa ar cu-

kuru, pārkaisa kūkai; cep vidējā karstumā 2.5—30 min.;
aukstu sadala; pasniedz pie tējas un kafijas.

802. Smilšu kūka.

225 gr sviesta, 225 gr cukura, 4 olas, 3 tējkarotes cepamā
pulvera, nedaudz kanēļa, 400 gr miltu, citrona miziņa.

Sviestu ar cukuru saputo, putojot pieliek pa 1 olu dzelte-

numam, pierīvē citrona miziņu, puto 1 stundu. Pulveri sa-

jauc ar miltiem, saputo olbaltumus, pieliek masai, izjauc.
Formu izsmērē ar sviestu, izklāj ar pergamenta papīru, masu

saliek % formas pilnu, cep mērenā siltumā 1A stundas. Pa-

sniedz pie vīna, kafijas, tējas.

803. Ābolu kūka I.

No 200 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla (sk. recepti
nr. 755.), 600 gr ābolu marmelādes, 1 ola.

Gatavu sviesta mīklu sagriež, samīca, 30 min. noliek vē-

sumā, ar miltu palīdzību izrullē plānu, ar ruļļa palīdzību liek

uz nesmērētas plātes, ar smailu nazi sabada. Pusi no mīklas

sadala 20 daļās, nosmērē ar sakultu olu; cep stiprā siltumā

20—30 minūtes. Aukstu pārdala uz pusēm, iesmērē ābolu

marmelādi, virsū liek sadalīto pusi, sagriež četrstūrainos ga-

baliņos; pasniedz pie tējas, kafijas.
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Āboli rītasvārkos.

804. Āboli rīta svārkos.

No 400 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla (sk. recepti
nr. 755.), 25 skābi āboli, 1 ola smērēšanai, cukurs un smalkais

kanēlis.

Gatavu sviesta mīklu izrullē četrstūrainu, sadala 25 daļās.
Ābolus nomizo, izdur serdes, liek virsū mīklai. Mīklu saņem

no stūriem kopā, izveido lapiņas, nosmērē ar olu, cep karstā

krāsnī, kamēr āboli mīksti. Pasniedzot pārkaisa ar pūdercu-
kuru un smalko kanēli.

805. Augļu kurvīši.

300 gr sviesta, 450 gr miltu, 150 gr cukura, 1 naža gals
smalkā kanēļa, no 1 litra piena izvārīts vaniļas krēms (rec.

nr. 772.), želeja pēc vajadzības, citrona miziņa.
Sviestu izmazgā vairāk ūdeņos, izspiež ūdens daļas, pieliek

cukuru, kanēli, pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, ar roku

samīca, kamēr mīkla kļūst gluda un vienāda, 25—-30 min. no-

liek vēsumā, ar miltu palīdzību izrullē, spiež ar formiņām,
iespiež mīklu iekšā formiņās. Cep vidēji karstā krāsnī gaiši
dzeltenus, no formas izsit aukstus. Vaniļas krēmu ieliek
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audekla kulītē ar rievainu caurulīti galā, pilda kurvīšos. Pil-

dījumu pārsedz ar gabaliņu želejas, želeju var izkausēt un

pārsmērēt kā aspiku (recekli).

806. Bizeja kūkas.

7 olu baltumi; 400 gr cukura, citrona miziņa, nedaudz

sviesta (bez sāls), milti plātes apkaisīšanai.
Plāti noziež ar sviestu, apkaisa ar plānu kārtu miltu. Olu

baltumus saputo, pieberž citrona miziņu, pieliek cukuru, sa-

maisa, liek audekla kulītē ar gludu cauruli galā, spiež apaļas
kūciņas, cep lēnā siltumā gaiši dzeltenas, uzglabā sausā vietā;

pasniedz kā saldo ēdienu ar putu krējumu. Kūkām iespiež
apakšējo daļu, liek putu krējuma kārtas vienu uz otras. Kūkas

putu krējumā liek tikai tad, kad pasniedz.

807. Krējuma kūkas formiņās (krievu bābiņas).
7 olas, 250 gr cukura, 250 gr miltu, 200 gr skāba krējuma,

citrona miziņa.
Aleksandra mīklai: 100 gr sviesta, 150 gr miltu,

50 gr cukura, X naža gala kanēļa. Darbība (receptē nr. 763.).
Gatavu aleksandra mīklu ar miltu palīdzību izrullē % pirk-

sta biezumā, uzliek krējuma kūku formiņās, izspiež, paliek zem

formiņām, cep mērenā siltumā s—lo minūtes pusgatavu. Olas

atdala, baltumus saputo, pamazām berot cukuru, puto, kamēr

viss cukurs piebērts; pierīvē citrona miziņu, pieliek olu dzel-

tenumus, skābu krējumu, sijā miltus, visu viegli izmaisa.

Masu ar karoti liek atdzisušās formiņās X pilnas; cep mērenā

siltumā minūtes. Aukstas izņem no formas, pārkaisa
ar pūdercukuru; pasniedz pie tējas, kafijas.

808. Skāba krējuma kūkas.

Aleksandra mīklai: 300 gr sviesta, 150 gr cukura, 450 gr

miltu, 1 ola, 1 naža gals smalkā kanēļa, citrona miziņa.
Krējuma masai: 8 olas, 100 gr cukura, 100 gr miltu,

1 glāze skāba krējuma, citrona miziņa.
Aleksandra mīklas darbību skat. rec. mīkla"

(rec. Nr. 762.). Krējuma masai: olas atdala, baltumus saputo,
pie dzeltenumiem pieber cukuru, izmaisa (putot nedrīkst), pie-
rīvē citrona miziņu, pieliek skābu krējumu, saputotus olu bal-

tumus, sijā miltus, visu viegli izmaisa. Izceptai aukstai alek-

sandra mīklai lej virsū krējuma masu; cep mērenā siltumā

25—30 min. Sadala četrstūrainos gabaliņos; pasniedz pie tējas

un kafijas.
809. Kokosa kūkas.

30 kūkām: 8 olu baltumi, 800 gr cukura, 300 gr kokosa

miltu.
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Olu baltumus uzpūto (dziļā katliņā ar drāts slotiņu), pie-
ber cukuru, kokosa miltus, liek uz uguns, maisot ar karoti,
kamēr masa sakarst. Noņem no uguns, ļauj atdzist, plāti no-

smērē ar izkausētu sviestu, nokaisa ar miltiem, ar karoti liek

virsū kokosa masu, cep mērenā karstumā gaiši brūnas; pil-
nīgi sakaltušas noņem no plātes un uzglabā sausā vietā. Pa-

sniedz pie tējas un kafijas.

810. Līziņas kūka.

Aleksandra mīklai: 300 gr sviesta, 150 gr cu-

kura, 450 gr miltu, 1 naža gals smalkā kanēļa, citrona miziņa,
800 gr ābolu marmelādes, pomāde, nedaudz spricglazūras, augļu
želeja pēc vajadzības.

Biskvītam: 5 olas, 50 gr cukura, 50 gr miltu, citrona

miziņa.

Aleksandra mīklai: sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas,
pieber cukuru, kanēli, pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, visu

samīca, kamēr mīkla kļūst gluda, vienāda, 30 minūtes noliek

vēsumā. Biskvītam: Olas atdala, baltumus saputo, putojot
pamazām pieber cukuru ; puto, kamēr olbaltums labi saputots.
Dzeltenumiem pierīvē citrona miziņu, pieliek olbaltumus, sijā
miltus, visu viegli izmaisa; biskvīta masu liek uz papīra, cep

mērenā siltumā 15—20 minūtes. —
Aleksandra mīklu ar miltu

palīdzību izrullē X pirksta biezumā, ar ruļļa palīdzību liek uz

nesmērētas plātes, sabada, cep mērenā siltumā 25—30 minūtes.
Atdzisušai aleksandra mīklai virsū smērē ābolu marmelādi,
uzliek biskvītu, smērē marmelādi, virsū liek aleksandra mīklu,

pārlej ar siltu pomādi (rec. nr. 769.); garnē ar želeju un spric-
glazūru (rec. nr. 770.). Sadala četrstūrainos gabaliņos; pa-
sniedz pie tējas, kafijas.

811. Mazās aleksandra kūkas.

300 gr sviesta, 150 gr cukura, 450 gr miltu, 1 naža gals
smalkā kanēļa, citrona miziņa, 400 gr augļu marmelādes, po-

māde.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieliek cukuru, ka-

nēli, pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, visu samīca, 30 min.

noliek vēsumā. Ar miltu palīdzību izrullē X pirksta biezumā,

plāti nokaisa ar miltiem, ar ruļļa palīdzību uzliek uz plātes,
sabada. Cep mērenā siltumā 25—30 min. Aukstu noņem no

plātes, pārgriež uz pusēm, iesmērē marmelādi, pārlej siltu

pomādi (rec. nr. 769.), sagriež kūkās (nazi iemērcot karstā

ūdenī), pasniedz pie tējas un kafijas.
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812. Mazurkas kūka.

300 gr sviesta, 150 gr cukura, 450 gr miltu, nedaudz ka-

nēļa, citrona miziņa, pomāde, augļu želeja, augļi garnēšanai.
Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, ar cukuru saputo,

pieliek kanēli, pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, samīca,
25—30 min. noliek vēsā vietā. No papīra izgriež apaļu ripu,
mīklu izrullē ripas lielumā, cep mērenā siltumā 15—20 min.,
aukstu pārlej ar siltu pomādi, garnē ar želeju un augļiem.
Pasniedz kā kūku pie tējas un kafijas.

813. Morgalviņas.
15 olu baltumi, 8 olu dzeltenumi, 100 gr cukura, 250 gr

miltu, citrona miziņa, no 1 glāzes piena izvārīts vaniļas krēms

(rec. nr. 772.), pomāde (rec. nr. 769.) pārliešanai, kakao

pulveris.

Olas atdala, noliek aukstumā; olbaltumus labi saputo, pie-
liek pusi no cukura, puto, pieliek otru pusi, labi saputo; dzel-

tenumiem pieliek 1 karoti miltu, pierīvē citrona miziņu, iz-

maisa, pieliek saputotus olbaltumus, sijā miltus, visu viegli
izmaisa. Masu liek audekla kulītē ar gludu caurulīti galā, iz-

spiež uz papīra dažādas figūras (apaļas, nierveidīgas, siržvei-

dīgas). Cep mērenā krāsnī 25—30 min., aukstas noņem no

papīra, izņem vidučus, iesmērē vaniļas krēmu, virsu nolej ar

siltu pomādi, kurai pielikts nedaudz brūnā cukura, vai kakao

pulvera, garnē ar vaniļas sviestu (rec. nr. 773.).

814. Rupjmaizeskūka.

Aleksandra mīklai: 100 gr sviesta, 150 gr miltu, 50 gr cu-

kura, 1 naža gals smalkā kanēļa, citrona miziņa (rec. nr. 762.).

Rupjmaizes masai: 300 gr rīvmaizes, 300 gr mīksto miltu,
100 gr sviesta, 200 gr smalkā kanēļa, 1 nepilna glāze ūdens,
1 nepilna glāze piena, 1 naža gals smalkā kanēļa, 1 tējkarote
briežraga sāls, citrona miziņa, vai 3 pilītes citrona eļļas, po-
māde pārliešanai, 50 gr vārāmās marmelādes vai kakao pul-
vera.

Aleksandra mīklu ar miltu palīdzību izrullē V* pirksta
biezumā, liek uz nesmērētas pannas. Rupjmaizes masai: sviestu

izkausē, pieliek rīvmaizi, cukuru, pielej ūdeni, pienu, krāsas

dēļ brūno cukuru, kanēli, citrona eļļu vai pierīvē citrona mi-

ziņu, briežraga sāli, sajauktu ar miltiem, sijā miltus, samīca

rupjmaizes mīklas cietumā, liek uz aleksandra mīklas, nolī-

dzina, pārsmērē ar aukstu ūdeni, cep karstā krāsnī 1 stundu.
Aukstu izsit no pannas, virsu pārlej ar siltu pomādi (rec.
nr. 769.), kurai piejaukta sarīvēta šokolāde vai kakao pul-
veris.
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815. Rullētais biskvīts.

10 olas, 125 gr miltu, 125 gr cukura, citrona miziņa, 400 gr

ievārījuma.
Olas atdala, pie dzeltenumiem pieliek cukuru, puto 3A st.

Uzpūto olu baltumus, pieliek dzeltenumiem, piesijā miltus, pie-
pilina citroneļļu (2 pil.) un labi sajauc, liek uz papīra, ar nazi

vienādi nolīdzina, cep mērenā karstumā 20—25 min. Gata-

vam noņem papīru, apgriež uz otras puses, apsmērē ar ievā-

rījumu, no vienas malas satin kopā.

Piezīme: Ja biskvīts uzkaltis un nevar sarullēt, tad

pēc ievārījuma uzsmērēšanas liek atpakaļ uz pannas,

brītiņu ieliek krāsnī, pēc tam var sarullēt.

816. Sviesta austiņas.
No 200 gr sviesta pagatavota sviesta mīkla (rec. nr. 755.),

200 gr cukura.

Gatavu sviesta mīklu izrullē ar cukuru. Pusi izrullētās

mīklas saloka četrās daļās, palikušo pusi mīklai saloka tāpat;
saliek abas puses kopā, sagriež 16 daļās, izspiež, liek uz ne-

smērētas plātes, cep karstā krāsnī 25—30 min., kad viena

puse brūna, apgriežot liek uz otras plātes, cep otru pusi brūnu.

Pasniedz pie tējas, kafijas.

817. Sviesta vainadziņi.
300 gr cukura, 300 gr sviesta, 2 olas, A kārtiņa vaniļas,

1 kg miltu.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas. Sviestu ar cukuru

un vaniļu saputo, pieliekot pa vienai veselai olai, piesijā mil-

tus, visu samaisa. Uz nesmērētas plātes izspiež pa cauruli

apaļu vainadziņu, cep mērenā siltumā 10—15 min. Pasniedz

pie vīna un tējas.

818. Sviesta mīklas rullīši.

No 200 gr sviesta
—

sviesta mīkla (rec. nr. 755.), for-

miņās, 1 ola, 2 glāzes putu krējuma, 100 gr cukura vai no

1 glāzes izvārīts vaniļas krēms (rec. nr. 772.).
Gatavu sviesta mīklu sagriež strēmelītēs, apm. 6 cm ga-

rās, 2 pirkstu platumā. Mīklu satin uz rullīša (sāk tīt no

resnākā gala), saliek uz nesmērētas plātes, nosmērē ar olu,
cep karstā krāsnī 15—20 min. Siltas novelk no formas, auk-

stas piepilda ar uzsistu putu krējumu vai vaniļas krēmu; va-

niļas krēmu var jaukt kopā ar putu krējumu; pārkaisa ar

pūdercukuru; pasniedz pie tējas, kafijas.
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Sviesta mīklas rullīši.

819. Šokolādes rullīši

2 olbaltumi, 200 gr pūdercukura, 4 ēdamkarotes miltu,
4 ēdamkarotes piena, vaniļa, šokolādes masai: 400 gr vārā-

mās šokolādes, 100 gr kakao sviesta, 1 glāze putu krējuma,
1 ēdamkarote pūdercukura.

Olbaltumus, cukuru, pienu, miltus, visu samaisa; no bieza

papīra izgriež četrstūri —
rullīša formu. Plāti nosmērē ar

sviestu, uzliek izgriezto papīru, ielej mīklu, cep vidēji karstā

krāsnī, karstu noņem no plātes, uz kociņa sarullē (jāstrādā ļoti
ātri), šokolādi ar kakao sviestu izkausē, vēsu pārlej rullīšiem;

pa cauruli pilda ar uzsistu putu krējumu.

Piezīme: Kakao sviestu pērk gatavu veikalā.

820. Vēja pūšļi.

VA glāzes ūdens, 50 gr sviesta, 150 gr miltu, sāls, 7 olas,

2 glāzes putu krējuma, 100 gr. cukura putu krējumam, pū-
dercukurs.
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Ūdeni ar sviestu uzvāra, ber izsijātus miltus, maisa, kamēr

mīkla kļūst gluda un atlec no katla, atdzesē; maisot aukstai

piesit pa vienai olai, labi samaisa. Plāti nosmērē ar sviestu,

masu saliek audekla kulītē ar rievainu caurulīti galā, izspiež
apaļus riņķus ar tukšu vidu, cep karstā krāsnī 35—40 min.

(cepot nedrīkst kustināt). Aukstas pārgriež uz pusēm, pa
cauruli iespiež uzsistu putu krējumu, saliek kopā, pārkaisa ar

pūdercukuru.
821. Zemeņu kūka.

Aleksandra mīklai: 150 gr sviesta, 225 gr miltu,
75 gr cukura, 1 naža gals smalkā kanēļa, citrona miziņa.
Biskvītam: 10 olas, 100 gr cukura, 100 gr miltu, citrona

miziņa, no 1 glāzes piena izvārīts vaniļas krēms (sk. recepti

nr. 772.), 600 gr zemeņu ievārījuma, 1 kg zemeņu želeja pēc

vajadzības.
Aleksandra mīklas darbību (rec. nr. 762.), X pirksta bie-

zumā' izrullētu aleksandra mīklu liek uz nesmērētas plātes, sa-

bada, cep mērenā siltumā 20—30 minūtes. Biskvītu —
aukstās

masas (sk. rec. nr. 765.) — nocep 2 reizes tik lielu kā alek-

sandra mīklu. Atdzisušai aleksandra mīklai virsū smērē aukstu

vaniļas krēmu, liek biskvītu, smērē zemeņu ievārījumu, liek

atkal biskvītu, virsu nosmērē ar zemeņu ievārījumu, noliek no

vietas ar svaigām zemenēm; pārsaldē ar zemeņu želeju, sa-

dala. Pasniedz pie tējas, kafijas, piena.

Tējcepumi un konfektes.

822. Augļu kūciņas.
No 200 gr sviesta: berzta, vai cukura mīkla (rec. nr. 756.

vai nr. 755.), 1 kg konservētu vai svaigu augļu, sviests, 50 gr

saldo mandeļu.
No izrullētas mīklas izspiež apaļus plācenīšus; kūku for-

miņās izsmērē ar sviestu, ieklāj plācenīti, ar smailu nazi sa-

bada, apkaisa ar notīrītām, sarīvētām mandelēm; cep vidēji
karstā krāsnī 15—20 min. Siltas izņem no formiņām, atdzesē,

pilda ar dažādiem augļiem, kam izņemti kauliņi: plūmēm, apri-
kozēm, mellenēm, jāņogām; pārkaisa ar pūdercukuru.

823. Auzu biskvīti.

100 gr sviesta, 250 gr auzu milti, 200 gr mīksto miltu,
150 gr cukura, 1 glāze piena, 1 ēdamkarote kartupeļu miltu,
Vt tējkarotes soda.

Sviestu ar cukuru saputo, pieliek kartupeļu miltus, siltā
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pienā izkausētu sodu, maisot pieber auzu un mīkstos miltus,
labi sastrādā, 25—30 min atstāj mierā; izrullē Y> pirksta bie-

zumā, ar apaļu formiņu izspiež kūciņas, plāti apkaisa ar mil-

tiem, cep mērenā siltumā 15—20 min. Pasniedz pie tējas,
kafijas, piena.

824. Angļu biskvīts.

200 gr sviesta, 300 gr cukura, 2 olas, 6A gr kremontar-

tari pulvera, &A gr tīrītā soda, A glāze piena, citrona miziņa,
1 kg miltu.

Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa vienai veselai olai,
pierīvē citrona miziņu, pieliek kremontartari pulveri, sodu,
pielej pienu, pieliek izsijātus miltus, visu labi samīca. Mīklu

izrullē plānu, ar glāzi izspiež apaļas kūciņas; liek uz nosmē-

rētas plātes, cep mērenā siltumā gaiši dzeltenas. Uzglabā stikla

traukā sausā vietā. Pasniedz pie vīna, tējas, kafijas.

825. Alberta biskvīts.

300 gr sviesta, 200 gr cukura, 300 gr mīksto miltu, 300 gr

kartupeļu miltu, 1 tējkarote briežraga sāls, 1 tējkarote kre-

montartari pulvera, 1 glāze piena.
Kausētam sviestam pielej pienu, pieber cukuru, briežraga

sāli, remdenā pienā izkausētu kremontartari pulveri; piesijā

miltus, samīca, 1 stundu noliek vēsumā. Izrullē A pirksta bie-

zumā, izspiež ar formiņu, liek uz nosmērētas plātes, cep mē-

renā siltumā 10—15 min. gaiši dzeltenas. Uzglabā sausā vietā.

Pasniedz pie tējas, kafijas.

826. Baletdāmas.

200 gr sviesta, 200 gr cukura, 300 gr miltu, 4 olas, citrona

miziņa.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas. Sviestu saputo ar

cukuru, putojot pieliek pa vienai veselai olas, puto, kamēr cu-

kurs izkūst, pierīvē citrona miziņu, piesijā miltus, samaisa.

Masu liek audekla kulītē ar gludu caurulīti galā; uz plātes
uzklāj pergamenta papīru, uzspiež apaļas podziņas, cep vidēji
karstā krāsnī 10—15 min. gaiši dzeltenas, pasniedz pie vīna,

kafijas, tējas.
827. Cepumi bērniem.

100 gr miltu, 50 gr cukura, 75 gr sviesta, 1 ola, 5 tēj-
karotes anīsu sēkliņu, 1 tējkarote cērmju zāļu.

Sviestu izmaisa, izspiež ūdens daļas, pieber cukuru, iz-

sijātus miltus, sēkliņas. Ar tīru roku samīca, kamēr mīkla

turas kopā, izrullē ar miltu palīdzību A pirksta biezumā, iz-

spiež ar mazāku glāzi, sakārto uz nosmērētas plātes. Cep
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mērenā siltumā gaiši brūnas, uzglabā stikla burkā. leteicamas

bērniem.

828. Cukura kliņģerīši.
2 glāzes piena, X pac. rauga, sāls, 2 ēdamkarotes cukura,

1 ola, milti pēc vajadzības, cukurs
— pārkaisīšanai.

Siltā pienā iejauc raugu, pieliek miltus, sakul, ļauj uz-

rūgt; uzrūgušai masai pieliek sāli, cukuru, miltus, samīca pa-

cietu mīklu, liek otrreiz uzrūgt, veido no 400 gr mīklas 6 kliņ-
ģerus, saliek uz nosmērētas plātes, uzraudzē, nosmērē ar sa-

kultu olu; cep gaiši dzeltenas, izcepušus nosmērē ar biezu cu-

kurūdeni un apkaisa ar cukuru. Pasniedz pie tējas vai kafijas.

829. Drumstalu radziņi.
300 gr miltu, 200 gr sviesta, 100 gr pūdercukura, A kār-

tiņa vaniļas.
Sviestu izmazgā, pieber miltus, cukuru, vaniļas sēkliņas,

visu ar roku samīca. Ar miltu palīdzību izrullē X pirksta
biezumā, izspiež ar formu radziņus, nosmērē ar olu, nokaisa

ar drumstaliņām, cep mērenā karstumā krāsnī 15—20 min.

Pasniedz pie tējas un kafijas.

Piezīme: Drumstalas.

1 ēdamkarote sviesta, 1 ēdamkarote cukura, 4 ēdamkarotes

miltu, citrona miziņa.
Sviestu, cukuru samaisa, pierīvē citrona miziņu, maisot

pieber miltus. Maisa, kamēr paliek drumstalas.

830. Franču tējcepumi.
400 gr sviesta, 600 gr miltu, 200 gr cukura, 2 olas, citrona

miziņa.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas. Sviestu ar cukuru

saputo, putojot pieliek pa 1 veselai olai; puto, kamēr cukurs

izkusis, pierīvē citrona miziņu, pieliek miltus, ātri sajauc.
Masu liek audekla kulītē, ar rievainu caurulīti galā, uz ne-

smērētas plātes izspiež dažādas figūras, cep vidēji karstā

krāsnī gaiši dzeltenas. Pasniedz pie vīna, kafijas, tējas, piena.

831. Kanēļu kārtiņas.
50 gr mazo mandeļu, 2 olbaltumi, 100 gr cukura, V* tēj-

karotes kanēļa, brūnais cukurs krāsas dēļ, nedaudz ābolu

marmelādes. Aleksandra mīklai: 100 gr sviesta, 50 gr cukura,
150 gr miltu, V* naža gala kanēļa, 1 ola, 1 naža gals briežraga

sāls; darbību rec. nr. 762.

Aleksandra mīklu ar miltu palīdzību izrullē, liek uz ne-

smērētas plātes, sabada, vidēji karstā krāsnī apcep pusga-

tavu. Olas atdala, pussaputotiem olbaltumiem pieliek sakapā-
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tas mandeles, cukuru, kanēli, liek uz uguns, karsē līdz vārīša-

nai. Aleksandra mīklu nosmērē ar nedaudz ābolu marmelādes,
lej karsto masu pāri, nolīdzina, liek krāsnī, apkaltē. Sagriež
pirksta platumā un Y> pirksta garumā. Pasniedz pie vīna, tē-

jas, kafijas.
832. Kārtotie tējcepumi.

8 olas, 100 gr cukura, 100 gr sviesta, citrona miziņa,
400 gr marmelādes, 400 gr cukura, pomāde.

Olas atdala. Sviestu ar cukuru saputo, putojot liek klāt

pa vienam olu dzeltenumam. Puto %—1 stundu. Pierīvē

citrona miziņu, pievieno uzsistu olbaltumu, sijā miltus, visu

viegli sajauc. Uzliek masu uz papīra, izsmērē vienādi Vi pirk-
sta biezumā. Cep mērenā siltumā 25—30 min. gaiši brūnu.

Noņem no papīra, sadala četrās daļās, savāra marmelādi, un

karstu iesmērē katrā kārtā. Marmelādi smērē trīs reizes, bei-
dzamā kārtā liek biskvītu, pārlej ar pomādi. Otrā dienā sa-

griež glītos gabaliņos. Pasniedz pie vīna, tējas un kafijas.

833. Karotes biskvīts.

6 olas, 100 gr cukura, 100 gr miltu, citrona miziņa, pār-
kaisīšanai — parupji sagrūsts cukurs.

Olas atdala, baltumus saputo, labi saputotiem pieliek pusi
cukura, otru pusi cukura pieliek pie dzeltenumiem, neputo,
tikai samaisa, pierīvē citrona miziņu, pieliek saputotus olbal-

tumus, sijā miltus, visu viegli izmaisa. Masu liek audekla

kulītē ar apaļu curulīti galā, spiež uz papīra apklātas plātes
pirksta garumā, pārkaisa ar parupji sagrūstu cukuru, cep mē-

renā siltumā 20—25 min. Pasniedz pie tējas, kafijas.

834. Latvijas biskvīts.

400 gr mīksto miltu, 400 gr kartupeļu miltu, 300 gr pū-

dercukura, 200 gr sviesta, X—l standziņa vaniļas, X glāze

piena, 4 olu dzeltenumi, 1 tējkarote soda, 1 tējkarote briež-

raga sāls.

Miltus sajauc kopā, izsijā, piesijā pūdercukuru, pieliek
vaniļas sēkliņas, kausētu sviestu, pienu, olu dzeltenumus, ar

roku samīca. 25—30 min. noliek vēsumā. Ar miltu palīdzību
izrullē plāni, ar sakņu nazīti sagriež četrstūrainos gabaliņos,
saliek uz nosmērētas plātes, cep mērenā siltumā gaiši dzelte-

nas. Pasniedz pie vīna, tējas un augļu zupām.

835. Latvijas cepumi.
100 gr pūdercukura, 5 olu dzeltenumi, 126 gr mīksto miltu,

25 gr sukādas, 50 gr saldo mandeļu, nedaudz safrāna, 100 gr

sviesta, 1 naža gals briežraga sāls.
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Safrānu izkaltē, saberž, uzlej pienu; sagriež sukādu, man-

deles notīra, smalki sakapā. Sviestu ar pūdercukuru saputo,
pieliek pa 1 olu dzeltenumus, sukādu, safrānu, briežraga sāli;
sijā miltus, samaisa. Masu liek sagatavotā formā, virsu no-

smērē ar olu, nokaisa ar mandelēm; cep mērenā siltumā 25 līdz

30 minūtes. Sagriež mazos gabaliņos; pasniedz pie vīna, ka-

fijas, tējas.
836. Parīzes makaronīši.

7 olbaltumi, 150 gr cukura, 75 gr mandeļu, 1 ēdamkarote

miltu.

Mandeles noplaucē, sakapā, pieber miltus, cukuru, visu

sajauc. Olbaltumus saputo, pieber cukuru, sajauktu ar man-

delēm un miltiem, viegli sajauc. Masu ieliek audekla kulītē,

ar gludu caurulīti galā, spiež uz sagatavotas plātes apaļas,
mazas kūciņas, cep mērenā siltumā, uzglabā sausā vietā; pa-
sniedz pie tējas un blombīra.

837. Pumperniķeļi I.

4 olas, 200 gr cukura, 100 gr sviesta, 400 gr miltu, citrona

miziņa, 1 naža gals briežraga sāls, 100 gr saldo mandeļu vai

rozīņu, ola
—

smērēšanai.

Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa 1 veselai olai, pie-
rīvē citrona miziņu, pieliek briežraga sāli, piesijā miltus, sa-

mīca, pieliek nomazgātas, nosausinātas rozīnes, vai noplau-
cētas, smalki sakapātas mandeles, visu samīca. Izformē garas

strēmeles, pārvelk ar dakšiņu, nosmērē ar olu. Cep karstā

krāsnī gaiši brūnus, karstus sagriež garenos gabaliņos. Pa-

sniedz pie tējas, kafijas.

838. Pumperniķeļi II.

500 gr cukura, 500 gr miltu, 1 ola, V«. glāze piena, 25 gr

rozīņu vai mandeļu, 1 tējkarote kanēļa, 1 tējkarote briežraga
sāls, 1 ola — smērēšanai.

Briežraga sāli pienā izkausē, pieliek cukuru, miltus, olu,

kanēli un visu samīca, pieliek nomazgātas, nosusinātas ro-

zīnes vai noplaucētas, smalki sagrieztas mandeles. Samīca,
izrullē garas strēmeles, liek uz nosmērētas plātes, ar dakšiņu
ievelk svītras, nosmērē ar olu, cep stiprā karstumā. Karstus

sagriež garenos gabaliņos; pasniedz pie tējas vai kafijas.

839. Putu plācenīši.
4 olas, 200 gr cukura, 400 gr miltu, V glāze piena, 3 pi-

lītes citronu eļļas vai citronu miziņa, 2 tējkarotes briežraga
sāls.

Olas saputo ar cukuru, pielej pienu, piesijā miltus, pie-
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rīvē citrona miziņu, pieliek briežraga sāli; mīklu izmaisa,

atstāj mierā 30—40 min. Plāti nosmērē ar izkausētu sviestu,

pārkaisa ar miltiem; ar tējkaroti uz sagatavotas plātes liek

mazas kūciņas, cep ātrā siltumā gaiši dzeltenas (vispirms
jāizcep paraugs, lai redzētu, kā ceļas). Uzglabā sausā vietā

stikla burkā. Pasniedz pie tējas un kafijas. leteicams bēr-

niem pie piena.

Piezīme: Briežraga sāli nekausē, bet samaisa ar mil-

tiem.

840. Smilšu kūkas.

200 gr sviesta, 100 gr cukura, 300 gr mīksto miltu, 1 naža

gals smalkā kanēļa, 100 gr rīvmaizes, 1 ola, citrona miziņa.
Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieliek cukuru, ka-

nēli, pierīvē citrona miziņu, piesijā miltus, ar roku samīca,
noliek 25—30 min. vēsā vietā, izrullē ar miltu palīdzību
X pirksta biezumā, ar formiņu izspiež kūkas, saliek uz ne-

smērētas plātes, apsmērē ar sakultu olu, pārkaisa ar rīvmaizi,

sajauktu ar kanēli un cukuru, cep stiprā karstumā 15—20

min.; pasniedz pie tējas, kafijas, piena.

841. Sviestamīklas kliņģerīši.

1 glāze piena, X pac. rauga, 300 gr sviesta, 1 ola, 1 ka-

rote cukura, sāls, 800 gr miltu.
Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, sakuļ, uz-

raudzē; pieliek izkausētu sviestu, sāli, ar cukuru saputotas

olas, piesijā miltus, labi samīca, uzraudzē. Veido kliņģerīšus,
saliek uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē. Nosmērē ar

olu, cep karstā krāsnī gaiši dzeltenus. Apkaisa ar cukuru;
pasniedz pie tējas, kafijas.

842. Tējas kliņģerīši.
X> glāze piena, 200 gr cukura, 1 ola, 100 gr sviesta, cit-

rona miziņa, 1 naža gals briežraga sāls, 600 gr miltu.

Pienu uzsilda, pieber izsijātus miltus, pieliek cukuru, olu,

kausētu sviestu, pierīvē citrona miziņu, briežraga sāli. Visu

labi samīca, izveido mazus kliņģerīšus. Cep mērenā siltumā

gaiši dzeltenus. Pasniedz pie vīna un tējas.

843. Vaniļas kārtiņas.
400 gr sviesta, 600 gr miltu, 200 gr cukura, sēkliņas no

1 vaniļas standziņas, citrona miziņa, 1, olbaltums, 100 gr pū-
dercukura.

Sviestu izmazgā, izspiež ūdens daļas, pieliek cukuru, va-

niļas sēkliņas, pierīvē citrona miziņu, sijā miltus, visu kopā

samīca, noliek 30 min. vēsumā. Ar miltu palīdzību izrullē
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X pirksta biezumā, olbaltumu ar izsijātu pūdercukuru sakuļ,
kamēr masa kļūst balta un bieza, smērē mīklai virsū, noliek

vēsumā. Sagriež pirksta garumā un pirksta platumā (nazi
mērcot karstā ūdenī), liek uz nesmērētas plātes, cep vidēji
karstā krāsnī 15—20 min. Pasniedz pie tējas, kafijas un vīna.

844. Viktorijas tējcepumi.
Aleksandra mīklai: 400 gr sviesta, 600 gr miltu, 200 gr

cukura, 1 naža gals kanēļa, 1 ola, 1 naža gals briežraga sāls,
citrona miziņa.

Biskvītam: 7 olas, 100 gr cukura, 100 gr miltu, citrona

miziņa, marmelāde, pomāde — pēc vajadzības.
Aleksandra mīklai: Sviestu izmazgā, izspiež ūdens da-

ļas, pieliek cukuru, piesijā miltus, pieliek kanēli, olu, briež-

raga sāli, visu kopā samīca, noliek 30 min. vēsā vietā, ar

miltu palīdzību mīklu izrullē V> pirksta biezumā, plāti nokaisa

ar miltiem, uzliek izrullēto mīklu, sabada, cep pusgatavu.
Biskvītam: Olas atdala, dzeltenumus ar cukuru saputo,

pierīvē citrona miziņu, saputo olbaltumus, pievieno dzeltenu-

miem, sijā miltus, visu viegli izmaisa. Biskvīta masu liek

audekla kulītē, ar gludu caurulīti galā, uzspiež Aleksandra

mīklai šķērsām pa virsu svītras, cep 15—20 min. Gatavām

kūkām pa svītrām iespiež marmelādi un pomādi. Sagriež glī-
tos gabaliņos. Pasniedz pie tējas, kafijas.

845. Žagariņi.
400 gr mīksto miltu, 2 olas, 1 glāze piena, 500 gr cukura,

citrona miziņa, 1 naža gals briežraga sāls, 800 gr cūku tauku,

pūdercukurs.
Veselas olas saputo ar cukuru, pierīvē citrona miziņu,

pielej pienu, pieliek briežraga sāli, sijā miltus, samīca, 25 līdz

30 min. noliek vēsumā. Izrullē plāni, sagriež, vāra karstos

taukos gaiši dzeltenus, pārkaisa ar pūdercukuru. Pasniedz pie
tējas un kafijas.

846. lesala konfektes.

1 kg cukura, 500 gr ūdens, 100 gr kartupeļu sīrupa, 300 gr

iesala ekstrakta.

Cukuru ar ūdeni uzvāra, pieliek kartupeļu sīrupu, vāra

līdz 150° C, pieliek iesala ekstraktu, pavāra, paceļ tempera-

tūru līdz 16° C, uzlej uz plātes, kas nosmērēta ar sviestu vai

nokaisīta ar pūdercukuru.

847. Krējumakonfektes.

5 glāzes piena, 1 kg 200 gr cukura, 1 standziņa vaniļas,
3 ēdamkarotes kartupeļu sīrupa.
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Cukuru, vaniļu un pienu maisot vāra, kamēr masa kļūst
dzeltena. Gatavai masai pieliek kartupeļu sīrupu, lej lēzenā

bļodā; sagriež gabaliņos, ietin papīrā.

848. Piena pomādes konfektes.

5 glāzes piena, 1 kg 200 gr cukura, 100 gr kartupeļu sī-

rupa, vaniļa.
Cukuru ar pienu un vaniļu vāra uz ātras uguns, kamēr

masa kļūst tumši dzeltena, pieliek kartupeļu sīrupu, uzlej uz

bļodas, maisa, kamēr masa kļūst irdena, var pagatavot pil-

dītas konfektes vai sadalīt mazākos gabaliņos, satīt papīros.

Piparkūkas

849. Plānās piparkūkas (ar sviestu).

600 gr cukura
— brūnināšanai, 400 gr cukura — sal-

dumam, 200 gr salda sviesta, 1 kg 500 gr miltu, glāzes

ūdens, 5 pomeranču, citronu vai apelsīnu miziņas (ieteicams

konservētas), 1 ingvēra saknīte, 15 krustnagliņas, 2 tējka-
rotes smalkā kanēļa, 4 tējkarotes koriandra sēklu, X tējkarotes
muskatziedu, 2 tējkarotes briežraga sāls, 2 tējkarotes potašas,
3 pilītes mandeļu eļļas, 3 pilītes citronu eļļas.

Cukuru uz sausas, tīras pannas sabrūnina, pielej 1 glāzi
ūdens, uzvāra; uzlej cukuram 1 glāzi ūdens, pielej sabrūni-

nātam cukuram, maisot cukuru izkausē, pieliek sakaltētas,
smalki sagrūstas, izsijātas garšas, kausētu sviestu, atdzesē

remdenu, A glāzē remdenā ūdens izkausē potašu un briež-

raga sāli, pielej remdenai masai, iesijā miltus, mīca mīklu,

kamēr tā kļūst spīdīga, atstāj 1 dienu mierā, otrā dienā mīca

uz galda, pieliek eļļas, labi sastrādā, 2—3 dienas atstāj mierā;
liek uz galda, labi sastrādā, izrullē, ■ar formiņu izspiež figū-

riņas. Plāti nosmērē ar eļļu vai sviestu, saliek piparkūkas,
cep mērenā siltumā s—lo min. Gatavas nosmērē ar olu, sa-

kultu ar cukuru. Uzglabā sausā vietā.

850. Pildītas piparkūkas.
400 gr sīrupa, 400 gr cukura, 1 glāze piena, X pac. rauga,

100 gr sviesta, 1 kg 500 gr miltu, 1 tējkarote briežraga sāls,
1 tējkarote potašas, 1 tējkarote kanēļa, 5 krustnagliņas, 5 po-

meranču mizas, 1 sakne ingvēra, 1 tējkarote koriandra sēklu,

3 pilītes rūgtās mandeļu eļļas, 3 pilītes citronu eļļas, 400 gr

marmelādes.

Garšas vielas sakaltē, sagrūž, izsijā. Sīrupu ar cukuru uz-

vāra, pieliek garšas, kausētu sviestu. Siltā pienā iemaisa
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raugu, iesijā miltus, samaisa, uzraudzē. Pie remdena sīrupa

pieliek piena mīklu, nedaudz ūdenī kausētas briežraga sāls,

potašu, iesijā miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, —

raudzē 2 dienas; izrullē, uzliek marmelādi, pārliek mīklu, iz-

spiež ar formu apaļas kūkas, saliek uz nosmērētas plātes, cep

krietnā karstumā 10—15 min., karstas nosmērē ar olu, sa-

kultu ar cukuru; uzglabā sausā vietā.

851. Piparkūku rieksti.

250 gr cukura — brūnināšanai, 250 gr cukura saldumam,
1 glāze ūdens, 100 gr sviesta, 2 tējkarotes briežraga sāls,
2 tējkarotes potašas, 2 tējkarotes koriandra sēklu, 6 konser-

vētas apelsīnu miziņas, 1 tējkarote kanēļa, 10 graudiņu kar-

damona, 1 saknīte ingvēra, milti pēc vajadzības.

250 gr cukura sabrūnina, pielej A glāzes ūdens, uzvāra,

pieber pārējo cukuru, maisot cukuru izkausē, pieliek sagrūs-

tas, izsijātas garšas, kausētu sviestu, atdzesē, H glāzē ūdens

izkausē potašu un briežraga sāli, — pieliek masai, iesijā mil-

tus, labi samīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, līdz otrai dienai

atstāj mierā, liek uz galda, labi sastrādā, pielej krāsas, pēc
brūno cukuru, uz divām dienām atstāj mierā, izrullē, sagriež,
veido apaļus riekstiņus, liek uz nosmērētas plātes, nedaudz

paspiež plakanus, cep karstā krāsnī 15—20 min. gaiši brūnu;
uzglabā sausā vietā.

852. Medus piparkūkas.
800 gr medus, 200 gr sviesta, 1 kg 300 gr miltu, 1 ola,

2 tējkarotes potašas, 2 tējkarotes briežraga sāls, 5 pomeranču

mizas, 2 citrona mizas, 20 krustnagliņu, 10 graudiņu kardo-

mona.

Garšvielas izkaltē, sagrūž, izsijā. Medu sasilda, pieliek

garšvielas, kausētu sviestu, atdzesē; remdenam pieliek olu,
X glāzē ūdens izkausētu briežraga sāli, potašu, sijā miltus,

mīca, kamēr mīkla spīd, noliek 2—3 dienas vēsumā, plāni iz-

rullē, izspiež ar formiņu figūriņas, liek uz nosmērētas plātes,

cep s—lo min. karstā krāsnī, karstas smērē ar sakultu olu

baltumu. Uzglabā sausā vietā.

Piezīme: Pomeranču mizas izmērcē, izgriež baltumus

un pēc tam sakaltē.

853. Medus maize.

Ikg cukura, 1 X glāzes ūdens, 15 gr citrona skābes, 200 gr

sviesta, 3 olas, 50 gr soda, 10 gr briežraga sāls, 1 gr kanēļa,
1 gr krustnagliņu, 1 gr anīsu, 1 gr koriandra sēklu, 1 gr mus-
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katrieksta, 1 gr piparu, 1 gr saldās mandeles, milti pec va-

jadzības.
Cukuru ar ūdeni uzvāra, pieliek citronskābi, sviestu at-

dzesē, pieliek sakultas olas, sodu, briežraga sāli (samaisītu ar

miltiem), sagatavotas garšvielas, iesijā miltus, labi sastrādā

ķimeņkūku mīkstumā, noliek siltā vietā 3—4 dienas, saliek
uz nosmērētas plātes, nosmērē ar olu, virsū saliek noplaucē-
tas mandeles, cep karstā krāsnī 20—30 min., karstas sadala

četrstūrainos gabaliņos, uz katra gabaliņa liek pa vienai

mandelei.

854. Mīkstās piparkūkas.
1 kg sīrupa, 500 gr cukura, 400 gr sviesta, 1 kg 800 gr

mīksto miltu, 5 pomeranču vai apelsīnu miziņas (ieteicams

konservētas), 10 graudiņu kardamona, 5—6 krustnagliņas,
1 tējkarote koriandra sēklu, 1 tējkarote potašas, 1 tējkarote
briežraga sāls, 5 olas.

Sīrupu ar 400 gr cukura uzvāra, pieliek smalki sagrūstas,

izsijātas garšas, smalki sagrieztas pomeranču vai apelsīnu
miziņas, kausētu sviestu, mazliet atdzesē; pieliek saputotas
olas ar 100 gr cukura, kausētu potašu un briežraga sāli, sijā

miltus, labi samīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, noliek 3—4

dienas stāvēt; izrullē plāni, izspiež dažādas figūras, liek uz

mazliet noziestas plātes, noziež ar sakultu olu, cep karstā

krāsnī 10—15 min.; uzglabā sausā vietā.

855. Jelgavas rieksti.

100 gr sviesta, 100 gr cukura, 2 olas, 50 gr riekstu, 130 gr

miltu, % tējkarote briežraga sāls, citrona miziņa.
Sviestu saputo ar cukuru, pieliekot pa 1 olu dzeltenumam,

pierīvē citrona miziņu, pieliek briežraga sāli, sajauktu ar mil-

tiem, notīrītus, sasmalcinātus riekstus, saputotus olbaltumus,

iesijā miltus, visu viegli izmaisa. Masu liek audekla kulītē

ar gludu caurulīti galā, izspiež uz nesmērētas plātes nelielus

riekstus, cep mērenā siltumā 10—15 min. gaiši dzeltenus.

Uzglabā sausā vietā; pasniedz pie tējas, kafijas.

Maizes.

Maizes cepšana.

Miltiem jābūt labiem, sausiem, pienam siltam un raugam

svaigam. Raugu nedrīkst iemaisīt par daudz karstā pienā,

tad tas zaudē rūgšanas spējas. Ja raugs sakaltis, uzlej aukstu

ūdeni, patur 5—6 stundas, ūdeni nolej, raugu atšķaida siltā
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pienā, pieberot nedaudz cukura, jo cukurs līdz raugam dar-

boties; pārējās piedevas: sviestu, sāli, dažādas garšas vielas,
liek tikai tad, kad maize pirmoreiz uzrūgusi, jo tās aizkavē

rauga darbību. Cepamās formas un plātes jāsagatavo jau
priekš maizes veidošanas. Cepot jāuzmana krāsns temperā-
tūra: tā nedrīkst būt ne par augstu, ne par zemu. Cepot ne-

drīkst daudz virināt krāsns durvis; cepamās formas un plā-
tes pēc iespējas maz jākustina, lai cepums nesakristu; ja
krāsns par karstu, tad cepumam uzklāj brūno papīru. Ne-

drīkst pēc cepšanas tūliņ izsist no formas vai noņemt no plā-
tes karstus cepumus, papriekšu tie jāatdzesē un tikai tad

jāizsit no formas vai jānoņem no plātes. Karsti cepumi ne-

drīkst saskarties ar metalla daļām, lai neiegūtu piegaršu. Sa-

kaltušu maizi var atsvaidzināt, ieliekot traukā siltā krāsnī

ūdens peldē.
856. Galda maize.

2 litri ūdens, X pac. rauga, 2 kg miltu, sāls.
Izkausē raugu nelielā siltā ūdenī, piesijā miltus, pieliek

sāli, samaisa, pielej pārējo ūdeni, samaisa, — uzraudzē. Uzrū-

gušai mīklai piesijā pārējos miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst
spīdīga, uzraudzē; veido bez miltu palīdzības garus kukuļus,
liek uz nosmērētas plātes, apsedz, ļauj uzrūgt, nosmērē ar sa-

kultu olu, cep vidēji karstā krāsnī 2.5—30 min. gaiši dzeltenus.

857. Rupja kviešu maize.

1 litrs ūdens, A pac. rauga, 2 kg miltu, sāls.

Siltam ūdenim pieliek raugu, izmaisa, piesijā miltus, labi

samaisa, siltumā uzraudzē; pieliek sāli, pārējos miltus, mīca,
kamēr mīkla atlec no bļodas, apsedz, uzraudzē. Izveido bez

miltiem iegarenus kukuļus, liek uz nosmērētas plātes, nosmērē

ar sakultu olu, cep stiprā siltumā 20—30 min.

857a. Saldskābā maize.

4 kg bīdelētu miltu, 2tH litra ūdens.

Pusi miltu jau vakarā aplej ar karstu ūdeni (ūdens ne-

drīkst būt pilnīgi verdošs), samaisa, apsedz, atstāj siltumā,;
tad mīklu labi sakuļ, kamēr tā padziest (jo ilgāki mīklu kuļ,
jo garšīgāka maize iznāk), mīklu kuļ vairākas reizes un atkal

uzraudzē, otrā dienā samīca pacietu mīklu, uzraudzē, ar auksta

ūdens palīdzību veido garenus kukulīšus, cep karstā krāsnī

I—lA stundas.

857b. Radziņi.
1 glāze piena, H pac. rauga, nedaudz sāls, milti pēc va-

jadzības, 50 gr cukura, magones, 1 ola nosmērēšanai.
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Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, iemaisa pa-

šķidru mīklu, uzraudzē; pieliek cukuru, sāli, sijā miltus, sa-

mīca pacietu mīklu; mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, uz-

raudzē. No 400 gr mīklas veido 8 radziņus, saliek uz nosmē-

rētas plātes, apsedz, uzraudzē, noziež ar sakultu olu, nokaisa

ar magonēm, cep karstā krāsnī 10—15 min.; pasniedz pie
tējas un kafijas.

857c. Plucināta rupjmaize.
4 kg rupju rudzu miltu, 2X litra ūdens.

Pusi miltu jau vakarā plucina ar 2A litriem verdoša ūdens,
maisa tik ilgi, līdz mīkla kļūst salda, apkaisa ar nedaudz mil-

tiem, apsedz, atstāj mierā līdz nākošam rītam, pieber pārējos
miltus, samīca (ja mīkla izrādītos par cietu, pielej nedaudz

verdoša ūdens), apsedz, labi uzraudzē; veido garenus kukuļus,
cep krietnā karstumā I—stundas.

Piezīme: Parasto rupjmaizi cep tāpat kā plucināto,
tikai ūdeni iejavam ņem tik karstu, ka ūdens sāk

mest mazus burbulīšus.

858. Sāls kārtiņas.
1 glāze piena, V* pac. rauga, 500 gr miltu, 100 gr sviesta,

1 ola, 'A ēdamkarotes ķimeņu, sāls.

Siltam pienam pieliek raugu, izsijātus miltus, iemaisa pa-

šķidru mīklu, uzraudzē; pieliek kausētu sviestu, nedaudz sāls,

pārējos miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, atlec no ro-

kām ; uzraudzē; mīklu izrullē, sagriež gabaliņos pirksta ga-

rumā, */* pirksta resnumā, liek uz nosmērētas plātes, apsedz,

uzraudzē, nosmērē ar olu, nokaisa ar parupju sāli, nedaudz

ķimenēm, cep karstā krāsnī 10—15 min.

859. Dzeltenais kliņģeris.
1 glāze piena, X pac. rauga, 150 gr cukura, 250 gr sviesta,

2 olas, 400 gr rozīņu, 10 graudiņi kardamona, 25 gr saldo man-

deļu, 1 gr safrāna, nedaudz sāls, 5 gr sukādes, 1 kg 100 gr

miltu, 1 ola, pūdercukurs.
Siltam pienam pieliek raugu, izmaisa, pieber izsijātus mil-

tus, samaisa pašķidru mīklu, uzraudzē; pieliek sagrūstu kar-

damānu, sāli, kausētu sviestu, ar cukuru saputotas olas; safrānu

sakaltē, sagrūž, uzlej pāris karotes silta piena, samaisa, pielej

mīklai, sijā miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga un atlec

no rokām; pieliek nomazgātas, nosausinātas rozīnes, gabaliņos
sagrieztu sukādu, izmīca, uzraudzē. Veido kliņģeri, uzliek uz

nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē; nosmērē ar olu, noliek

ar noplaucētām, notīrītām mandelēm, cep vidēji karstā krāsnī

25—30 min. Gatavu pārkaisa ar pūdercukuru.
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860. Dzeltenmaize (striceles).

VA glāzes piena, A pac. rauga, 3 olas, 300 gr cukura,
200 gr sviesta, 10 gr safrāna, 20 graudiņu kardamona, 600 gr

rozīņu, 50 gr mandeļu, milti pēc vajadzības.
Siltam pienam pieliek raugu, pieber izsijātus miltus, sa-

maisa pašķidru mīklu, uzraudzē; pieliek kausētu sviestu, sāli,

ar cukuru saputotas olas, izkaltētu, smalki sagrūstu karda-

monu; safrānu izkaltē, sagrūž smalku, uzlej 3—4 karotes silta

piena, pielej mīklai, pieber izsijātus miltus, mīca, kamēr mīkla

kļūst spīdīga; pieliek nomazgātas, nosausinātas rozīnes, izmīca,

uzraudzē; veido bez miltu palīdzības garus, apaļus kukulīšus,
saliek uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē; nosmērē ar olu,
nokaisa ar notīrītām, sagrieztām mandelēm, cep vidēji karstā

krāsnī 25—30 min., pārkaisa ar pūdercukuru; pasniedz pie
kafijas un tējas.

861. Dzeltenmaize (formā).

1 glāze piena, A pac. rauga, 150 gr cukura, 150 gr sviesta,
3 olas, 400 gr rozīņu, 3 rūgtās mandeles, 10 saldās mandeles,

sāls, 10 graudiņu kardamona, 2 gr safrānu, 1 kg miltu.
Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, izmaisa, uz-

raudzē, pieliek izkaltētu, smalki sagrūstu kardamonu, safrānu

(izkaltē, sagrūž, uzlej 3 ēdamkarotes silta piena), smalki sa-

grieztas, apceptas mandeles, ar cukuru saputotas olas, kausētu

sviestu, sāli, piesijā miltus, labi sastrādā, pieliek nomazgātas,
nosausinātas rozīnes, uzraudzē. Formu izsmērē ar sviestu,
saliek mīklu formā, uzraudzē, cep karstā krāsnī 30—40 min.;

atdzisušu izsit.

862. Kuličs (krievu formas maize).

1 glāze piena, 200 gr sviesta, 200 gr cukura, A pac. rauga,

2 olas, 400 gr rozīņu, 10 graudiņi kardamona, sāls, milti pēc

vajadzības.
Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē; pieliek ar cukuru saputotas olas, kausētu sviestu,

smalki sagrūstu kardamonu, sāli, sijā miltus, mīca, kamēr

mīkla kļūst spīdīga, pieliek iztīrītas rozīnes, izmīca, uzraudzē.

Mīklu saliek paseklā formā, nedaudz uzraudzē, nosmērē ar olu,
virsū uzliek no mīklas veidotu krievu krustu, cep vidējā kar-

stumā 30—40 min. Atdzisušu izsit no formas; pasniedz uz

Lieldienu galda.

863. Babka.

2 glāzes piena, A pac. rauga, 300 gr cukura, 300 gr

sviesta, 400 gr rozīņu, 20 saldo mandeļu, 10 graudiņu karda-

mona, sāls, nedaudz sukādas, milti pēc vajadzības.
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Siltā pienā iemaisa raugu, sijā miltus, samaisa pašķidru
mīklu, uzraudzē; pieliek kausētu sviestu, ar cukuru saputotas
olas, izkaltētu, smalki sagrieztu kardamonu, sāli, mīca, kamēr

mīkla kļūst spīdīga un atlec no rokām; pieliek nomazgātas,
nosausinātas rozīnes, noplaucētas, sakapātas mandeles, gaba-
liņos sagrieztu sukādu, izmīca; otrreiz uzraudzē; liek izsmē-

rētā, ar miltiem izkaisītā formā % pilnu, ļauj nedaudz uzrūgt,

cep mērenā karstumā krāsnī 40—60 min. Aukstu izsit no

formas, garnē ar pomādi un spricglazūru.

864. Formas maize.

1 glāze piena, V* pac. rauga, 100 gr cukura, 100 gr sviesta,
2 olas, 10 graudiņu kardamona, 100 gr rozīņu, 25 gr sukādas,
nedaudz sāls, milti pēc vajadzības.

Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē, pieliek olas, saputotas ar cukuru, kausētu sviestu, sa-

grūstu kardamonu, nedaudz sāls, piesijā miltus, mīca, kamēr

mīkla kļūst spīdīga un atlec no bļodas; pieliek nomazgātas, no-

sausinātas rozīnes, smalki sagrieztu sukādu, samīca, uzraudzē.

Uzrūgušu mīklu liek ar sviestu izsmērētā formā līdz pusei, ap-

sedz, ļauj uzrūgt; cep mērenā karstumā 40—50 min. Aukstu

izņem no formas, pasniedz pie kafijas, tējas un piena.

865. Ābolu maize.

1 glāze piena, V* pac. rauga, 200 gr cukura, 100 gr sviesta,

1 ola, 5 graudiņi kardamona, sāls, milti pēc vajadzības, 10—12

ābolu, nedaudz kanēļa.

Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē ;pieliek kausētu sviestu,, olu, saputotu ar 50 gr cukura,

smalki sagrūstu kardamonu, sāli, piesijā miltus, mīca mīklu,

kamēr tā kļūst spīdīga, uzraudzē. Ābolus nomizo, sagriež plā-
nās šķēlītēs; uzrūgušo mīklu nosmērē ar sakultu olu, no vietas

noliek ābolu šķēlītes, nokaisa ar kanēļcukuru, cep karstā

krāsnī 15—20 min., aukstu sadala; pasniedz pie tējas, kafijas.
Piezīme: Ābolu vietā var ņemt plūmes, kam novilkta

ādiņa, izņemti kauliņi, vai ķiršus, kas iztīrīti no kau-

liņiem, iepriekš apbērti ar cukuru, bez sulas, — ar

tiem no vietas noliek mīklu.

866. Biezpiena maize.

1 glāze piena, X pac. rauga, 100 gr cukura, 100 gr sviest,

sāls, 10 graudiņi kardamona, 2 olas, 800 gr biezpiena, 100 gr

cukura, 4 olas, citrona miziņa.
Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē ;pieliek: kausētu sviestu, ar cukuru saputotas olas, sāli,
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sagrūstu kardamonu, piesijā miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst
spīdīga, uzraudzē. Mīklu izrullē (bez miltu palīdzības) pirksta
biezumā, liek uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē. Biez-

pienu izrīvē caur sietu, pieliek ar cukuru saputotas olas, pie-
rīvē citrona miziņu, visu samaisa; liek virsū uzraudzētai

mīklai, nosmērē ar sakultu olu, cep karstā siltumā 15—20 min.

Aukstu sadala; pasniedz pie tējas, kafijas.

867. Magoņu maizītes.

1 glāze piena, X pac. rauga, 700 gr miltu, 100 gr cukura,

100 gr sviesta, 2 olas, 100 gr magoņu, 100 gr cukura, X glāze
ūdens, 1 olas dzeltenums, 1 ola — nosmērēšanai.

Siltam pienam pieliek raugu, izsijātus miltus, samaisa, uz-

raudzē. Uzrūgušai mīklai pieliek ar cukuru saputotas olas, ne-

daudz sāls, kausētu sviestu, smalki sagrūstu kardamonu, izsi-

jātus miltus, visu labi samīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga un

atlec no bļodas, apsedz, uzraudzē. Magones noskalo, uzlej

ūdeni, uzvāra, pieber cukuru, pavāra, kamēr magoņu masa

kļūst bieza. Atdzisušai magoņu masai pieliek olu dzeltenumu.

Uzrūgušo mīklu izrullē X pirksta biezumā, izspiež ar glāzi,
uzliek nedaudz magones, saloka trīsstūrī, iesmērē ar olu, uz-

liek uz nosmērētas plātes, apsedz, ļauj uzrūgt, nosmērē ar

sakultu olu, cep karstā krāsnī 10—15 min.; pasniedz pie ka-

fijas un tējas.
868. Apaļie sausiņi.

1 glāze piena, X pac. rauga, 10 graudiņu kardamona,

100 gr sviesta, 100 gr cukura, 1 ola, milti pēc vajadzības, sāls.

Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē ; pieliek: ar cukuru saputotu olu, kausētu sviestu, smalki

sagrūstu kardamonu, sāli, piesijā miltus, labi samīca, uzraudzē.

No 400 gr mīklas izveido 12—15 apaļas kūciņas (bez miltu

palīdzības), liek uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē; cep
bez smērēšanas 15—20 min. Aukstas noņem no plātes, pār-

griež uz pusēm, vaļējā krāsnī apcep dzeltenus. Uzglabā sausā

vietā; pasniedz pie augļu zupām, tējas un piena.

869. Garie sausiņi.
1 glāze piena, X pac. rauga, 100 gr cukura, 100 gr sviesta,

10 graudiņu kardamona, 1 ola, nedaudz sāls, milti pēc va-

jadzības.
Siltam pienam pieliek raugu, piesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē; pieliek: ar cukuru saputotu olu, kausētu sviestu,

smalki sagrūstu kardamonu, sāli, izsijātus miltus, labi samīca,

uzraudzē. Bez miltu palīdzības veido mazas, iegarenas stan-

dziņas, saliek uz nosmērētas plātes citu pie cita, apsedz, ļauj
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uzrūgt, cep bez smērēšanas vidēji karstā krāsnī 15—20 min.

Otrā dienā sagriež šķēlītēs, apcep vaļējā krāsnī dzeltenus; pa-
sniedz pie augļu zupām, tējas, piena un pagatavo pudiņus.

870. Bērnu sausiņi.
1 glāze piena, % pac. rauga, 100 gr cukura, 100 gr sviesta,

sāls, milti pēc vajadzības.
Siltā pienā izjauc raugu, piesijā miltus, iemaisa pašķidru

mīklu, uzraudzē; pielej kausētu sviestu, cukuru, miltus, mīca,

kamēr mīkla kļūst spīdīga, — uzraudzē. Veido no 400 gr

mīklas 12 apaļas kūciņas, liek uz nosmērētas plātes, apsedz,

uzraudzē, cep mērenā siltumā s—B min. Otrā dienā pārgriež,
saliek uz plātes, apcep, samaļ, uzglabā sausā vietā. Lieto

bērnu putrām.

871. Ūdens kliņģeri.
2X glāzes ūdens, X pac. rauga, milti pēc vajadzības, sāls,

nedaudz ķimeņu.
Siltā ūdenī izjauc raugu, piesijā miltus, samaisa pašķidru

mīklu, uzraudzē. Uzrūgušai pieliek sāli, ķimenes, miltus, labi

samīca cietu mīklu, uzraudzē. No 400 gr mīklas veido 6 kliņ-
ģerus, saliek uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē, liek ver-

došā ūdenī, vāra I—2 min., izņem no ūdens, ātri sakārto uz

plātes, uzkaisa nedaudz ķimeņu, cep karstā krāsnī 10—15 min.;
pasniedz pie tējas un kafijas.

Piezīme: Kliņģerus var arī cept bez vārīšanas, tikai

tad pēc uzraudzēšanas uz plātes, nosmērē ar olu.

872. Piena kliņģeri.
1 glāze piena, V* pac. rauga, sāls, 1 ēdamkarote cukura,

milti pēc vajadzības.

Siltam pienam pieliek raugu, pieber izsijātus miltus, sa-

maisa, uzraudzē. Uzrūgušai mīklai pieliek cukuru, sāli, pie-

sijā miltus, samīca pacietu mīklu, uzraudzē. No 400 gr mīklas

(bez miltu palīdzības) izveido 6 kliņģerus, liek uz nosmērētas

plātes, apsedz, uzraudzē, nosmērē ar olu; cep karstā krāsnī

s—lo min. Pasniedz pie kafijas, tējas.

873. Hamburgas kliņģerīši.
1 glāze piena, X pac. rauga, 100 gr sviesta, 50 gr cukura,

5 graudiņi kardamona, sāls, milti pēc vajadzības. Drumstali-

ņām: 1 karote sviesta, 1 karote cukura, 3 karotes miltu.

Siltā pienā izkausē raugu, piesijā miltus, iemaisa pašķidru
mīklu, uzraudzē, pieliek sagrūstu kardamonu, sāli, 50 gr kau-

sēta sviesta, piesijā miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga
un atlec no rokām (mīklai jābūt vidēji cietai), uzraudzē, iz-
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rullē, 2 daļas nosmērē ar sviestu, trešo saloka 3 daļās, ļauj
nedaudz pastāvēt. Plāni izrullē, sagriež tievās strēmelītēs un

ar drumstaliņu palīdzību veido no 400 gr mīklas 6 kliņģerīšus,
liek uz plātes citu pie cita, apsedz, uzraudzē. Priekš cepšanas
nosmērē ar kausētu sviestu. Cep karstā krāsnī; pasniedz pie
tējas un kafijas.

874. Drumstalu kūkas.

1 glāze piena, 100 gr cukura, 100 gr sviesta, X pac. rauga,
2 olas, 5 graudiņi kardamona, 650 gr miltu. Drumstaliņām:
1 ēdamkarote sviesta, 1 ēdamkarote cukura, 3 ēdamkarotes

miltu, citrona miziņa.
Siltā pienā izjauc raugu, piesijā miltus, izmaisa, uzraudzē,

pieliek ar cukuru saputotas olas, kausētu sviestu, sakaltētu,
smalki sagrūstu kardamonu, sāli, piesijā miltus, mīca, kamēr

mīkla atlec no trauka un rokām, uzraudzē, izrullē bez miltu

palīdzības puspirksta biezumā. Uzliek uz nosmērētas plātes,
apsedz, uzraudzē, apsmērē ar sakultu olu, nokaisa ar drumsta-

lām. Cep mērenā siltumā 10—15 min. Sagriež glītos gabali-

ņos. Pasniedz pie tējas un kafijas.

Drumstaliņas pagatavo šādi: Sviestu, cukuru, pierīvētu
citrona miziņu, izsijātus miltus ātri saberž, —

lieto pārkai-
sīšanai.

875. Kanēļu kūkas (mazās).
1 glāze piena, X pac. rauga, 100 gr cukura, 200 gr sviesta,

2 olas, 25 gr kanēļa, milti pēc vajadzības, 5 graudiņi karda-

mona, sāls.

Siltā pienā izjauc raugu, piesijā miltus, samaisa, uzraudzē.

Uzrūgušai mīklai pieliek ar cukuru saputotas olas, kausētu

sviestu, sagrūstu kardamonu, sāli, mīca, kamēr mīkla kļūst
spīdīga, apsedz, uzraudzē. Veido no 400 gr mīklas 12 apaļas

kūciņas (bez miltu palīdzības), sakārto uz nosmērētas plātes,
apsedz, ļauj uzrūgt, nosmērē ar sakultu olu, pārkaisa ar kanēl-

cukuru. Cep karstā krāsnī; pasniedz pie tējas, piena un

kafijas.
876. Kartupeļu kūka (maize).

2 glāzes piena, 500 gr miltu, X pac. rauga, 100 gr sviesta,

100 gr cukura, 100 gr kartupeļu, 3 olu dzeltenumi, 10 saldo

mandeļu, 5 rūgtās mandeles,nedaudz sāls.

Siltam pienam pieliek raugu, iesijā miltus, samaisa, uz-

raudzē, pieliek kausētu sivestu, ar cukuru saputotus olu dzel-

tenumus, notīrītas, sasmalcinātas mandeles, vārītus kartupeļus

izspiež kartupeļu presē, pieliek mīklai, nedaudz piesijā pārējo?
miltus, labi sastrādā, uzraudzē, liek sagatavotā cepamā formā,
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mazliet uzraudzē, cep vidējikarstā krāsnī 25—30 min. Aukstu

izsit no formas.

877. Ķimeņu kūciņas.

1 glāze piena, Vi pac. rauga, 200 gr sviesta, 200 gr cu-

kura, 2 olas, sāls, 10 graudiņu kardamona, citrona miziņa,
1 ola — smērēšanai, ķimenes, milti pēc vajadzības.

Siltam pienam pieliek raugu, izsijātus miltus, samaisa,

uzraudzē; pieliek ar cukuru saputotas olas, smalki sagrūstu

kardamonu, kausētu sviestu, sāli, pierīvē citrona miziņu, izsi-

jātus miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga, apsedz, uz-

raudzē. No 400 gr uzrūgušas mīklas izveido 12 kūciņas (bez
miltu palīdzības); liek uz nosmērētas plātes, iespiež bedrītes,

ļauj uzrūgt, uzrūgušām vēl reiz iespiež bedrites, ieliek tur

sviestu, nosmērē ar sakultu olu, nokaisa ar ķimenēm, cep
karstā krāsnī s—lo min. Pasnieuz pie tējas, kafijas.

878. Pildāmkūkas.

1 glāze piena, 100 gr cukura, 200 gr sviesta, 1 naža gals
sāls, Vi

pac. rauga, 5 graudiņi kardamēna, citrona miziņa,
2 olu dzeltenumi — smērēšanai, milti pēc vajadzības, 2 glāzes

putu krējuma, 200 gr pūdercukura.
Siltā pienā iejauc raugu, pieber miltus, izmaisa, uzraudzē,

pieber cukuru, pieliek kausētu sviestu, sāli, sakaltētu, smalki

sagrūstu kardamonu, pierīvē citrona miziņu; sijā miltus, sa-

mīca vidēji cietu mīklu, uzraudzē. No 400 gr mīklas izveido

10 apaļas kūkas, saliek uz nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē,

nosmērē ar olu dzeltenumu; cep vidēji karstā krāsnī 15—20

min. gaiši brūnas. Uzsit putu krējumu, pieber pūdercukuru,
aukstām kūkām nogriež virsiņu, pilda ar putu krējumu, vir-

siņu liek atpakaļ.

879. Ievārījuma pīrādziņi.

1 glāze piena, Vi pac. rauga, 2 olas, 100 gr cukura, 150 gr

sviesta, 5 graudiņi kardamona, milti pēc vajadzības, brūkleņu
vai ābolu ievārījums.

Siltā pienā izjauc raugu, piesijā miltus, iemaisa pašķidru
mīklu, uzraudzē, pieliek ar cukuru saputotas olas, kausētu

sviestu, sāli, smalki sagrūstu kardamonu, piesijā miltus, sa-

mīca, kamēr mīkla spīd; uzraudzē. No 100 gr mīklas veido

15 pīrādziņus, pilda ar ievārījumu un malas rūpīgi aiztaisa.

Saliek uz nosmērētas plātes, aiztaisīto pusi apakšā, apsedz, uz-

raudzē, nosmērē ar olu, cep karstā krāsnī 15—20 min.; pa-

sniedz pie tējas un kafijas.
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880. Kāpostu pīrādziņi.
1 glāze piena, X pac. rauga, 500 gr miltu, 200 gr sviesta,

50 gr cukura, 5 graudiņi kardamona, 1 ēdamkarote skāba krē-

juma, 400 gr svaigu kāpostu, 100 gr sviesta, sāls, ola smērē-

šanai.

Siltam pienam pieliek raugu, pieber izsijātus miltus, ie-

maisa pašķidru mīklu, uzraudzē, pieliek skābu krējumu, cu-

kuru, sāli, kausētu sviestu, smalki sagrūstu kardamonu, pie-
sijā miltus, mīca, kamēr mīkla kļūst spīdīga un atlec no ro-

kām, uzraudzē. Kāpostus smalki sakapā, pieliek sāli un no-

spiež sulu, lai nebūtu rūgti; katliņā ieliek sviestu, kāpostus,
pielej nedaudz ūdens, tvaiko mīkstus. No 400 gr mīklas veido

10—12 pīrādziņus, izspiež plakanus, uzliek aukstu kāpostu pil-
dījumu, aizveido cieti, liek uz noziestas plātes, apsedz, uz-

raudzē, noziež ar sakultu olu, cep karstā krāsnī 15^—20 min.

Piezīme: Pēc vēlēšanās pie kāpostiem var pielikt 2—3

cieti novārītas, smalki sakapātas olas.

881. Speķa pīrādziņi.
1 glāze piena, X pac. rauga, 50 gr skāba krējuma, 100 gr

sviesta, 800 gr miltu, 10 graudiņi kardamona, 25 gr cukura,
500 gr žāvēta, caurauguša speķa, sīpols, pipari.

Siltā pienā iemaisa raugu, pieber miltus, izmaisa, uzraudzē,

pieliek sagrūstu kardamonu, kausētu sviestu, krējumu, sāli,

cukuru, mīca, kamēr kļūst spīdīga, —
uzraudzē. Speķim no-

griež ādu, sagriež četrstūrainos gabaliņos, pieliek smalkos pi-
parus, smalki sagrieztus sīpolus, samaisa, no 400 gr mīklas

veido 12 pīrādziņus, liek speķi vidū, aiztaisa cieti, liek uz no-

smērētas plātes, apsedz, uzraudzē, nosmērē ar olu, cep karstā

krāsnī 15—20 min.

882. Rīsu pīrādziņi ar olām.

1 glāze piena, X pac. rauga, 500 gr miltu, 200 gr sviesta,
50 gr cukura, 5 graudiņi kardamēna; nedaudz sāls; pildīju-
mam 200 gr rīsu, 3 olas, 50 gr sviesta, nedaudz sāls; 1 ola

smērēšanai.

Siltam pienam pieliek raugu, pieber izsijātus miltus, ie-

maisa pašķidru mīklu, uzraudzē, pieliek cukuru, sāli, kausētu

sviestu, smalki sagrūstu kardamonu, sijā miltus, mīca, kamēr

mīkla kļūst spīdīga un atlec no bļodas. Rīsus noskalo, ber

verdošā ūdenī, vāra pusmīkstus, nokāš, noskalo ar aukstu ūdeni,
liek katliņā, pieliek sviestu, nedaudz sāls, uzliek vāku, krāsnī

tvaiko mīkstus. Cieti novārītas olas smalki sakapā, samaisa

ar rīsiem. No 400 gr mīklas veido 12—15 pīrādziņus, izspiež
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plānus, uzliek atdzesētu rīsu pildījumu, aiztaisa cieti, liek uz

nosmērētas plātes, apsedz, uzraudzē, nosmērē ar sakultu olu,

cep karstā krāsnī 15—20 min.

883. Siera plācenis.

4—5 pers. Berzta mīkla (rec. nr. 756.); pildījumam: 130

gr siera, 1 ēdamkarote miltu, 1 glāze skāba krējuma, nepilna
glāze piena, 3 olas, sāls.

Berzto mīklu ar miltu palīdzību izrullē plānu, liek uz no-

smērētas plātes. Olas ar sāli sakuļ, pieber miltus, sarīvētu

sieru, pielej krējumu, pienu, labi izmaisa, lej uz sagatavotas
mīklas, cep karstā krāsnī 30—40 minūtes; pasniedz kā pie-
devu pie dārzājiem vai kā priekšēdienu.

Piezīme: Siera plāceni pagatavo arī ar raudzētu mīklu.

884. Siera maizītes.

4—5 pers. % litra piena vai ūdens, 100 gr sviesta, 300 gr

miltu, 5 olas, 100 gr sarīvēta siera, 100 gr mazos gabaliņos
sagriezta Šveices siera.

Pienu vai ūdeni ar sviestu un nedaudz sāls uzvāra, pastā-
vīgi maisot pieber miltus, vāra, kamēr masa atlec no katliņa,
maisot atdzesē, piesit pa vienai olai, piejauc sieru, izmaisa,

ar karoti liek mazas maizītes uz nosmērētas plātes, cep karstā

krāsnī 15—20 min.

Konservi.

Ogas tīra.

Avenes nomazgā, tikai rūpīgi izlasa tārpainās.
Zemenes nav ieteicams'mazgāt, jo tad tās kļūst ūdeņainas

un zaudē savu aromātu, tādēļ tās tikai mitrā drēbē vairākas

reizes noslauka, pēc tam nolasa lapiņas un kātiņus.
Mellenēm un brūklenēm izlasa zaļās ogas un lapiņas.
Jāņogām noplūc kātiņus.
Ērkšķogām un zustrenēm noplūc ziedlapiņas un kātiņus.

885. Ābolu ievārījums.

4 kg ābolu, 3 kg cukura, 3 glāzes ūdens.

Ābolus nomazgā, sagriež ar visu mizu, lielākos astoņās
daļās, mazākos — četrās. Katru sagriezto daļu sagriež ma-

zās šķēlītēs, ābolus apkaisa ar 2 kg cukura, noliek 24 stundas

vēsā vietā. 1 kg cukura savāra ar ūdeni biezā sīrupā, pielej
ābolu sulu, uzvāra, pieber sagrieztos ābolus, vāra uz lēnas

uguns, kamēr masa kļūst skaidra, siltu sapilda burkās, aizsien,
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uzglabā vēsā vietā. Ziemā pasniedz pie tējas, var pagatavot
saldos ēdienus.

886. Ābolu marmelāde I.

4 kg ābolu, 2 kg cukura, citrona miziņa, rupjais kanēlis,

1 litrs ūdens.

Ābolus nomazgā, sagriež ar visu mizu, uzlej ūdeni, mai-

sot savāra, kamēr izjūk, izrīvē caur sietu. Uz 2 kg ābolu

masas 1 kg cukura, pierīvē citrona miziņu, pieliek kanēli,

masu vāra uz ātras uguns tik ilgi, kamēr sāk želēt, iepilda
karstu podos, aukstu aizsien.

887. Ābolu marmelāde II.

8 kg ābolu, 4 kg cukura.

Ābolus izcep krāsnī mīkstus, izrīvē caur sietu, masai pie-
liek cukuru, savāra uz ātras uguns 20—30 minūtes, karstu

salej podā, aukstu aizsien, uzglabā vēsā vietā. Lieto pagata-

vojot tortes un kūkas.

888. Ābolu mizu želeja.

2 kg ābolu mizu, 3 litri ūdens, 4—5 glāzes cukura

Ābolu mizas nomazgā, izlasa bojātās, pārlej ūdeni, vāra

uz lēnas uguns, kamēr novārās puse, salej kulītē, pakar, lai

sula notecētu (masu nedrīkst spaidīt). Uz 1 glāzi sulas ņem

1 glāzi cukura, vāra uz ātras uguns 25—30 min. Kad masa

gar malām sāk želēt, salej karstu burkās, aukstu aizsien, uz-

glabā vēsā vietā.

889. Veseli āboli cukura sīrupā.

2 kg skābo ābolu, 2 kg 400 gr cukura, 5 glāzes ūdens,
100 gr kartupeļu sīrupa.

Ābolus nomazgā, ar asu kociņu izurbj serdi līdz pusei

(kātiņu atstāj klāt). Novāra ābolus ūdenī mīkstus, 1 kg cu-

kura ar 2 gl. ūdens uzvāra sīrupā, aukstu pārlej āboliem, tur

vienu dienu, nolej sīrupu, pieber cukuru, uzvāra 1 glāzi, pārlej
aukstu āboliem. Tā rīkojas 4—5 reizes, pieber pārējo cukuru,

pielej ūdeni, uzvāra un aukstu, pārlej. Sesto reizi ābolus vāra

ar visu sīrupu 20—25 minūtes, sakārto burkās, pieliek sīru-

pam kartupeļu sīrupu, pārlej āboliem. Lieto toršu un kūku

garnēšanai.

890. Ābolu ripiņas cukura sīrupā.

4 kg ābolu, 3 kg cukura, 4 glāzes ūdens.

Ābolus nomizo, izdur serdes, cukuru ar ūdeni savāra sī-

rupā, kurā saliek ābolu ripiņas tik daudz, cik pietiek vietas.

Vāra uz lēnas uguns; kad ripiņas kļūst skaidras, sakārto stikla
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burkā. Pārējos ābolus vāra tāpat, līdz kļūst gatavi. Ābolu

ripiņām pārlej sīrupu, aukstu aizsien, uzglabā vēsā vietā.

891. Kaltēti āboli.

8 kg ābolu, citronskābe.

Ābolus nomizo, sagriež četrās daļās, izgriež serdes vai

apaļiem izdur serdes un sagriež apm. X centimetra biezās ri-

piņās. Ja ābolus grib balināt, tad jāliek citronskābes ūdenī.

Ābolus liek uz sietiem vai ar pergamenta papīru apklātām
plātēm un kaltē mērenā siltumā. Pēc tam ābolus vēl reizi

izsilda cauri. Āboliem jābūt valganiem. Uzglabā sausā vietā,
lieto saldēdienu pagatavošanai.

892. Apelsīnu miziņas cukura sīrupā.

1 kg apelsīnu miziņu, 1 kg cukura, 100 gr cukura sīrupa,
ūdens pēc vajadzības.

Miziņas iemērc aukstā ūdenī, mērcē 3—4 dienas, ūdeni

pārmaina, nolej, vāra jaunā ūdenī uz lēnas uguns, kamēr

mīkstas, un pēc vārīšanas mērcē vēl 2 dienas, ūdeni mainot.

Tad miziņas uzliek uz sietiņa notecēties. 800 gr cukura uzvāra

ar 2 glāzēm ūdens šķidrā sīrupā. Aukstu pārlej pāri. Otrā

dienā sīrupu nolej, uzvāra un atdzesētu pārlej. Pēc dažām

dienām nolej sīrupu, uzvāra, pieliek 200 gr cukura. Ja vaja-
dzīgs, pielej ūdeni, atdzesētu pārlej pāri. Pēc dažām dienām

sīrupu ar miziņām uzvāra, pilda burkās, lieto toršu garnēšanai.

893. Aveņu ievārījums.

2 kg aveņu, 2 kg cukura, 2 glāzes ūdens.

Izlasa bojātās ogas (mazgāt nav ieteicams). Cukuru ar

ūdeni savāra biezā pieber ogas, sakustina, lai no-

grimtu sīrupā, vāra ar pārtraukumiem, vārot noņem putas.

Kad ogas kļūst tumšas un caurspīdīgas, salej bļodā, aukstas

iepilda burkās, aizsien ar pergamentu, uzglabā vēsā vietā.

894. Aveņu marmelāde.

4 kg aveņu (mazgāt nevajaga), savāra bez ūdens, izrīvē

caur sietu, pieliek cukuru un vāra tik ilgi, kamēr gar malām

sāk želēt. Karstu salej burkās, aukstu aizsien ar pergamenta

papīru, uzglabā vēsā vietā. Lieto pie kūkām un tortēm.

895. Aveņu sīrups.

4 kg aveņu, 2 kg cukura.

Avenes izlasa, uzber cukuru, noliek 24 stundas vēsā vietā.

Otrā dienā nolej sīrupu, sapilda mazās pudelēs, aizkorķē, aiz-

sien, sterilizē 25 min. 85° C. Nākamā dienā sterilizēšanu at-
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kārto. Aukstas aizlako, uzglabā vēsā vietā. No atlikušām

ogām savāra marmelādi.

896. Aveņu želeja.
4 kg meža aveņu, 2 kg jāņogu, cukurs pēc vajadzības.

Ogas izlasa, saspiež, salej kulītē, ļauj bez spiešanas note-

cēties. Uz 1 litru sulas ņem litru cukura. Vāra uz ātras

uguns, noņem putas. Kad sāk želēt, sapilda burkās, aukstas

aizsien, uzglabā vēsā vietā. Pāri palikušo kulītes saturu iz-

spiež, pieliek cukuru, savāra, šādu ievārījumu lieto pie kū-

kām un tortēm.

897. Avenes „Vekka" burkās.

2 kg aveņu, 600 gr cukura.

Ogām jābūt svaigām, veselām; mazgāt nedrīkst. Ogas
sakārto emaljētā traukā, kārtām saber cukuru, noliek 24 stun-

das vēsā vietā. Otrā dienā liek uz plīts, lēni karsē, ogas

sapilda burkās, sīrupu savāra biezāku un pārlej ogām. Ste-

rilizē 15 min. 65—7° C. Pēc 2 dienām sterilizāciju atkārto.

Ziemā padod kā kompotu; vāra ķīseli un aveņu zupu.

898. Veseli bumbieri cukura sīrupā.

2 kg bumbieru,2 kg 400 gr cukura, 2 litri ūdens.

Bumbieriem izgriež ziedu micītes, novāra ūdenī mīkstus,

bet nedrīkst pārvārīt, nomizo, iemet aukstā ūdenī, 1 kg cu-

kura savāra ar 3 glāzēm ūdens sīrupā. Bumbierus sakārto

burkā, aplej ar aukstu sīrupu, nosloga tā, lai bumbieri atrastos

pilnīgi sīrupā. Nākamā dienā nolej sīrupu, pieber 400 gr

cukura, pielej glāzi ūdens, uzvāra, aukstu pārlej pāri. Minētā

sīrupa vārīšana un pārliešana jāatkārto 4—5 reizes, pie kam

arvienu jāpieber jauns cukurs un jāpielej ūdens. Sīrups pār-

lejot nedrīkst būt pārāk biezs. Sesto reizi bumbierus pavāra

apm. 20 min. ar visu sīrupu. Sakārto burkā, izkāš sīrupu,

pie kam, ja sīrups ir pārāk biezs, pielej pēc vajadzības ūdeni,

pārlej bumbieriem, aukstus aizsien. Lieto toršu un kūku gar-

nēšanai, bumbieru krējumam vai arī pie plombīra.

899. Bumbieru salāti etiķī.
2 kg cietu bumbieru, 2 litri etiķa, 1 kg cukura, rupjais

kanēlis, 1 tējkarote krustnagliņu.
Bumbierus nomizo, iemet aukstā etiķa ūdenī, novāra pus-

mīkstus, sakārto burkā. Uzvāra etiķi ar cukuru un vircām,

aukstu pārlej bumbieriem. Pēc 2 dienām bumbierus vāra

20—30 min. ar visu sīrupu, pieliek kanēli un nagliņas. Sa-

pilda burkā, aukstu aizsien, padod ziemā pie gaļām.
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900. Bumbieri „Vekka" burkās.

4 kg bumbieru, 1 kg cukura, 2 litri ūdens, citronskābs

pēc vajadzības.
Bumbierus nomizo, samet citronskābes ūdenī (lai nekļūtu

tumši). Verdošā ūdenī ielej izkausētu citronskābi, ieber bum-

bierus pa mazākām daļām, apvāra pusmīkstus, ar putu karoti

iemet aukstā ūdenī; tā pat rīkojas ar pārējiem. Bumbierus

sakārto glītā veidā burkās, cukuru uzvāra ar ūdeni, aukstu

pārlej bumbieriem, uzliek gumiju, vāku, atsperi, sakārto katlā

ar aukstu ūdeni, sterilizē 90" C. 30 min. Ziemā pasniedz kā

kompotu vai liek pie augļu zupas.

Piezīme: Citronskābi pērk aptiekā graudiņos. Uz

50 gr citronskābes ņem litru novārīta ūdens. Citron-
skābi saber pudelē, uzlej ūdeni, aizkorķē.

901. Brūkleņu ievārījums.
2 kg brūkleņu, 1 kg cukura, 400 gr bumbieru, 400 gr

ābolu, rupjais kanēlis un krustnagliņas pēc vajadzības.

Ogas izlasa, nomazgā, saber verdošā ūdenī un patur
10 min., nolej ūdeni, saliek katlā, vāra bez ūdens, pieber cu-

kuru, minētās garšas vielas, vāra, kamēr ogas izjūk. Bum-

bierus un ābolus nomizo, pieliek ievārījumam. Kad bumbieri

mīksti, pieber ābolus, gatavu karstu pilda podā, atdzisušu aiz-

sien (jālej stipri karsts, lai pārvelkas ādiņa). Kad brūklenes

atdziest, uzliek pergamenta papīra ripas, lai nepelētu. Ziemā

lieto pie meža putnu cepešiem kā salātus vai pie pankūkām.

902. Brūkleņu ievārījums ar veseliem āboliem.

8 kg brūkleņu, 4 kg mazu vasaras ābolu, 2 kg cukura,

rupjais kanēlis.

Brūklenes izlasa, nomazgā, applaucē ar verdošu ūdeni,

nokāš, saliek katlā, pieliek kanēli, maisot savāra. Kad ogas

sajūk, pieber cukuru, vēl pavāra kādu laiku. Ābolus nomazgā,

noslauka, izdur serdes. Nedaudz karsta ievārījuma ielej podā,
saliek vienu kārtu ābolu, lej atkal ievārījumu, saliek ābolus

un tā kārto podu pilnu. Virsū jābūt ievārījumam. Aukstu

aizsien ar pergamenta papīru. Ziemā ābolus var pasniegt kā

salātus.

903. Baravikas etiķī.
2 kg mazāku baraviku, 1 litrs galda etiķa, 2 tējkarotes

cukura, 2 tējkarotes sāls.

Baravikas notīra, izlasa tārpainās, verdošā ūdenī apvāra
2—3 min., nokāš, pārlej aukstu ūdeni, nokāš, sakārto mazās

burkās, pārlej uzvārītu, aukstu, stipru etiķi. Pēc 4 dienām
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pirmo etiķi nolej, uzvāra jaunu etiķi ar minētām vircām (sāli,
cukuru), aukstu pārlej pāri tā, lai baravikas atrastos pilnīgi
etiķī, aizsien, uzglabā vēsā vietā. Lieto kā salātus pie siltām

un aukstām gaļām un pie pikantām mērcēm.

904. Baravikas „Vekka" burkās.

2 kg mazāku baraviku, ūdens un sāls pēc vajadzības.

Baravikas izlasa, apvāra tāpat kā augšā minētā konservē-

šanas receptē, noskalo ar aukstu ūdeni, sakārto „Vecka" bur-

kās, uzvāra jaunu sāls ūdeni, pārlej pāri, noslēdz ar gumijas

riņķi un vāku, novieto katlā, sterilizē 100° C 30—40 min.

Nākamā dienā sterilizāciju atkārto tāpat kā pirmo reizi, uz-

glabā vēsā vietā. Ziemā pagatavo ar krējumu, lieto pudiņos
un pie citiem ēdieniem.

905. Marinēti burkāni.

2 kg karotes" burkānu, 2 litri galda etiķa, sāls, vircas,
2 tējkarotes soda, nedaudz cukura.

Verdošam ūdenim pieliek sodu, pieber nomazgātos burkā-

nus, pavāra 3—4 minūtes, tik ilgi, kamēr sāk nonākt miziņa,
nokāš, uzlej aukstu ūdeni, notīra burkānus, uzliek ar jaunu

ūdeni, vāra pusmīkstus, nolej ūdeni, pārlej galda etiķi, patur
3—4 dienas. Pirmo etiķi nolej, uzvāra jaunu etiķi ar vircām,

pārlej aukstu pāri, lieto kā salātus pie gaļas ēdieniem.

906. Dzelteno ķiršu ievārījums.
2 kg ogu, 2 kg cukura, 3 glāzes ūdens.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, pie kam dažus kauliņus
izloba. Cukuru ar ūdeni savāra biezā sīrupā; vārot noņem
melnās putas. Pieber ogas, vāra ar pārtraukumiem. Vārot

nemaisa, bet tikai pakustina. Putas noņem ar lielu korķa ga-

balu, 10 min. vāra, 10 min. patur bez vārīšanas, tad vāra

45 minūtes. Izlej bļodā, aukstu sapilda burkās. (Siltu ievā-

rījumu nedrīkst burkās pildīt, tad ogas stāv augšā.). No per-

gamenta papīra izgriež apaļu ripu, uzliek ievārījumam,apsien,
uzglabā vēsā vietā.

907. Dzeltenie ķirši „Vekka" burkās.

2 kg dzelteno ķiršu, 1 litrs ūdens, 600 gr cukura.

ūdeni ar cukuru uzvāra, izkāš. Ķiršus izlasa, nomazgā,

sapilda burkās, pārlej aukstu sīrupu, uzliek gumiju, vāku, at-

speres. Burkas novieto katlā un sterilizē 30 min. 90° C. Pēc

dienas vāra otru reizi tikpat ilgi. Lieto ziemā kā kompotu.

908. Dzelteno plūmju ievārījums.

2 kg dzelteno plūmju, 2 kg cukura, 3 glāzes ūdens.
Plūmes nomazgā, novelk ādu, pārgriež gareniski un iz-
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ņem kauliņus. Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, ieber tik

daudz plūmes, cik sīrupā vietas. Vāra uz lēnas uguns pakusti-
not (maisīt nedrīkst) 10—15 min., patur bez vārīšanas 10 min.,
tā atkārto vairākas reizes, noņemot putas. Tās plūmes, kas

kļūst tumšas, caurspīdīgas, ir gatavas. Sakārto burkās. Tā

rīkojas ar visām plūmēm. Sīrupu pārlej pāri, aukstu aizsien,

uzglabā vēsā vietā.

909. Ērkšķogu ievārījums no zaļām ogām.
2 kg zaļu ērkšķogu, 2 kg cukurra, 3 glāzes ūdens.

Ogas notīra, iegriež katrai ogai sānos, ar asu kociņu iz-

ņem sēklas, nomazgā. Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, ieber

ogas, sakrata, lai iegrimtu sīrupā; vāra ar pārtraukumiem 20

līdz 30 minūtes, s—lo min. pavāra, vārot noņem putas, no-

velk no uguns, s—lo min. ļauj pastāvēt; tā atkārto vairākas

reizes, kamēr ogas kļūst smagas un grimst sīrupā; salej bļodā,
aukstu sapilda burkās, aizsien, uzglabā vēsā vietā.

910. Ērkšķogas „Vekka" burkās.

2 kg ērkšķogu, 600 gr cukura, 1 litrs ūdens.

Ūdeni ar cukuru uzvāra, noņem melnās putas, izkāš. Ogas

izlasa, nomazgā, sakārto „Vecka" burkās. Pārlej aukstu sī-

rupu, uzliek gumiju, vāku un atsperes. Sterilizē 85—90° C.

25—30 min. Pēc divām dienām sterilizēšanu atkārto tāpat
kā pirmo reizi. Lieto ķīselim, zupām, kompotam, mērcēm.

911. Gurķi, ātri skābēti.

50 gurķi, 10 litri ūdens, 400 gr sāls, 3 tējkarotes vīnskā-

bes, dilles, ķiršu un zustreņu lapas, majorāns, mārrutks,

estragons.
Gurķus nomazgā, sabada, ieliek 5—6 stundas aukstā ūdenī.

Vīnskābi ar sāli izkausē siltā ūdenī. Gurķus sakārto ar la-

pām lielākā podā, pārlej siltu sāls ūdeni, uzliek vieglus slogus,
tur siltā vietā, var lietot pēc 3—4 dienām.

912. Jāņogu ievārījums.

3 kg ogu, 3 kg cukura, 3 glāzes ūdens.

Ogas (jābūt veselām) noskalo, nosusina, cukuru savāra

ar ūdeni sīrupā, ieber ogas, uzvāra, noņem putas, vāra uz lē-

nas uguns s—lo minūtes, tad s—lo minūtes patur bez vārī-

šanas. Tā atkārto vairākas reizes, kamēr ogas kļūst tumšas;
siltas salej burkās, aukstas aizsien, uzglabā vēsā vietā.

913. Jāņogu sīrups.
2 kg jāņogu, 1 kg cukura.

Ogas nomazgā, saspiež vai samaļ augļu mašīnā, salej ku-

lītē, pakar, ļauj notecēt. Sulai pieber cukuru, maisot izkausē,
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salej pudelēs, aizkorķē, aizsien, sakārto katlā, karsē 75" C.

25—30 min. Otrā dienā karsēšanu atkārto tādā pašā tempe-
ratūrā un tikpat ilgi, aukstas aizlako, uzglabā vēsā vietā.

914. Jāņogu želeja, vārīta.

4 kg jāņogu, cukurs pēc vajadzības.
Ogas nomazgā, saspiež, salej kulītē notecēties, uz 4 glā-

zēm sulas ņem 4 glāzes cukura, vāra uz ātras uguns tik ilgi,
kamēr gar malām sāk želēt, vārot noņem putas. Karstu salej

burkās, aukstu aizsien, uzglabā vēsā vietā.

915. Balto jāņogu ievārījums bez kauliņiem.

1 kg jāņogu, 1 kg cukura.

Ogas notīra, noskalo, ar spalvu uzmanīgi izņem kauliņus.
Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, ieber ogas, vāra 3—5 minūtes,

salej bļodā, reizēm pakustina, kamēr atdziest. Otrā dienā

sapilda burkās, aizsien, uzglabā vēsā vietā.

916. Kāpostu skābēšana.

150 kg kāpostu, 1,5 kg sāls, 200 gr cukura, 30 gr ķimeņu,
1 tīra muca.

Kāpostiem noņem virsējās lapas; ja galviņa lielāka, pār-

griež uz pusēm, mazākās atstāj veselas; izgriež serdes, saēvelē,

mucas dibenu noklāj ar tīrām kāpcstu lapām, liek saēvelētos

kāpostus. Cukuru, sāli, ķimenes sajauc kopā un iekaisa starp

kāpostiem. Ar stampu spaida, līdz rodas sula; tad kaisa jaunu

kāpostu kārtu ar garšas piedevām, līdz muca pilna ar kaudzi,

uzklāj tīru drēbi, uzliek slogu. Rūgstot sulai jāiet pāri, jo tā

kāposti iegūst saldskābu garšu. Ja muca nebūs pietiekoši pilna
un sula rūgstot neies pāri, tad kāposti pieņems rūgtu piegaršu.
Kad kāposti norūgst, var uzliet aukstu ūdeni. Ja kāpostu skā-

bēšanu grib izdarīt ātri (nereti 3'—4 dienās), tad raudzē stipri
siltā vietā. Ziemas glabāšanai kāpostu skābēšana jāizdara vē-

sākā vietā.

917. Ķiršu ievārījums.

4 kg ķiršu, 3 kg 200 gr cukura, 4 glāzes ūdens.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, pie kam dažus kauliņus
izloba. Cukuru ar ūdeni savāra biezā sīrupā; vārot noņem
melnās putas. Ber ogas sīrupā, vāra ar pārtraukumiem. Vā-

rot nemaisa, bet tikai pakustina. Putas noņem ar korķi. 10

min. vāra, 10 min. patur bez vārīšanas, tad vāra 45 min.

Izlej bļodā, aukstu sapilda burkās.

918. Ķiršu sīrups.

2 kg ķiršu, 1 kg cukura.

Ogas nomazgā, izņem kauliņus, uzber cukuru, sakrata,
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Ķirbu salātu izgatavošana.

patur 24 stundas. Salej drēbes kulītē, notecina (nedrīkst

spiest, lai sīrups nekļūtu duļķains), salej pudelēs, aizkorķē,
aizsien, sterilizē 85° C. 25 min. Pēc divām dienām sterilizē-

šanu atkārto tai pašā temperātūrā un tikpat ilgi, aizlako, uz-

glabā vēsā vietā. Lieto liķieru, limonādu pagatavošanai un pie
tējas. Atlikušās ogas sapilda pudelēs, aizkorķē, sterilizē 2 rei-

zes 80—90° C, uzglabā vēsā vietā.

919. Ķirši „Vekka" burkās.

4 kg ķiršu, 1 kg cukura, 2 litri ūdens.

Cukuru ar ūdeni uzvāra, vārot noņem putas, izkāš. Ķir-
šus izlasa, nomazgā, sakārto „Vekka" burkās. Aukstu sīrupu

pārlej, uzliek gumiju, vāku, sterilizē 30 min. 85—90" C. Pēc

divām dienām sterilizē otrreiz, lieto kā kompotu.

920. Ķirbju salāti.

4 kg ķirbju, 2 kg cukura, 3 litri vīnetiķa, krustnagliņas,
kanēlis.

Ķirbi nomizo, sagriež ar sakņu nazīti glītos gabaliņos, uz-

lej 2 litri etiķa, noliek līdz otrai dienai, saber uz kāstuves.

Cukuru ar etiķi uzvāra, pieliek garšas, verdošā sīrupā ber

ķirbjus tik, cik ir vietas. Gatavos ķirbjus sakārto burkā, pārē-
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jos vāra uz lēnas uguns. Sīrupu izkāš, pārlej ķirbjiem, aukstu

aizsien. Pasniedz pie putniem un vieglākiem cepešiem.

921. Lāceņu ievārījums.

1 kg cukura, 1 kg ogu, 2 glāzes ūdens.

Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, ogas izlasa, noskalo, uz-

ber uz sieta, ieber sīrupā, vāra uz lēnas uguns s—lo min.,

noņem putas, novelk no uguns, ļauj s—lo min. stāvēt. Tā at-

kārto (pavāra un ļauj pastāvēt) vairākas reizes, kamēr ogas

kļūst smagas un grimst sīrupā. Vāra 35—40 min., salej bļodā,
siltu sapilda burkās, aukstu aizsien ar pergamenta papīru, uz-

glabā vēsā vietā. Lieto pie tējas.

922. Mellenes pudelēs.

4 kg melleņu, 4 pudeles.
Mellenes izlasa, noskalo, liek katlā, vāra uz lēnas uguns

maisot 30 minūtes. Siltu iepilda pudelēs, aizkorķē, aizsien, sa-

liek pudeles katlā, sterilizē 25—30 min. 90—100° C, pudeles
aizlako, uzglabā vēsā vietā.

923. Meža zemeņu ievārījums.

2 kg ogu, 1 kg 600 gr cukura, 5 glāzes ūdens.
Cukuru ar ūdeni savāra biezā sīrupā, ieber notīrītās ze-

menes, vāra uz lēnas uguns bez maisīšanas 10 min., noņem no

uguns un patur 5 min. (vārot jānoputo), ievārījumu atkal

vāra bez maisīšanas 10 minūtes. Kad ogas gatavas, tās kļūst
tumšas, smagas un iegrimst sīrupā, ievārījumu izlej bļodā,
vēsu pilda burkās, aizsien ar pergamenta papīru.

924. Mikspiklu (jaukti) salāti.

1 galviņa puķu kāpostu, 800 gr „karotes" burkāniņu, 800

gr „šarlotes" sīpoliņu, 400 gr krešu sēklu, 400 gr pipargurķīšu.
Sīpoliņiem un gurķīšiem atsevišķi uzlej aukstu stipru sāls

ūdeni, patur 2—3 dienas. Krešu sēklām pārlej tādu pašu sāls

ūdeni, patur 1 dienu. Puķu kāpostus novāra sāls ūdenī pa-

stingrus, sadala mazās galviņās, pārlej ar aukstu etiķa ūdeni.

Verdošā ūdenī ber burkāniņus (netīrītus), pieliek 1 tējkaroti

soda, apvāra 3—4 min. Kad sāk miziņa nākt nost, notīra,
liek tīrā (citā) ūdenī un vāra bez soda pusmīkstus, ieliek

aukstā ūdenī. Burkāniņus sakārto burkā, pārlej etiķa ūdeni.

Sīpoliņiem notīra miziņu, noskalo, pārlej ar aukstu stipru etiķa
ūdeni, arī gurķīšiem pārlej tādu pašu etiķa ūdeni, pēc 3—4

dienām pirmo etiķi nolej. Salātus jaukti sakārto burciņās, kā

pirmos ņem sīpoliņus, tad puķu kāpostus, gurķīšus un burkā-

niņus. Krešu sēklas liek pa starpām. Uzvāra jaunu etiķi,
pieliek sāli, mazliet cukura, vircas, atdzesētu pārlej pāri, ka
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Vekka burku sagatavošana sterilizešanai

apņem puķu kāpostus un sīpoliņus. Lieto uz auksta un silta

galda.
925. Pīlādžu ogu želeja.

4 kg pīlādžu ogu, 2 kg cukura, 1 litrs ūdens,

Ogas notīra, uzlej ūdeni, savāra uz lēnas uguns, salej ku-

lītē, lai notekas. Sulai pieber cukuru, vāra, kā norādīts re-

ceptē „Jāņogu želeja".

926. Veselas plūmes medū.

4 kg plūmju, citrona miziņa, 2 kg medus.

Plūmes nomazgā, ar adatu sabada, sapilda burkās, pārlej
karstu medu, pēc 4 dienām nolej medu, uzvāra, pārlej atkal
karstu pāri. Tā ik pēc 3—4 dienām atkārto 4 reizes. Piekto

reizi uzvāra plūmes ar visu medu. Burkas aukstas aizsien,

uzglabā kā pārējos konservus, pasniedz pie tējas.

927. Plūmes
„

Vekka" burkās.

2 kg plūmju, 1 litrs ūdens, 600 gr cukura.

Ūdeni ar cukuru uzvāra, izkāš. Plūmes izlasa, nomazgā,

sapilda burkās, pārlej aukstu sīrupu, uzliek gumiju, vāku un

atsperes. Burkas novieto katlā, sterilizē 30 min. 85—90° C.

Otrā dienā sterilizēšanu atkārto. Lieto kā kompotu.
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Vekka burkas ar speciāliem dzelzs klamburiem piestiprina aparātam

928. Kaltētas pētersīļu lapiņas.

Pētersīļu lapiņas labi nomazgā, sagriež parupji, applaucē
ar vārītu ūdeni, patur 10—15 min. Nokāš, noskalo aukstā

ūdenī. Uzklāj uz plātes papīru, sakārto pētersīļu lapiņas, kaltē

mērenā siltumā apmaisot. Gatavas uzglabā sausā vietā.

Ziemā lieto buljonos un zupās.

929. Marinēti puķu kāposti.

1 galviņa puķu kāpostu, sāls, ūdens pēc vajadzības, vir-

cas, etiķis, sīpoliņš,

Puķu kāpostiem jābūt baltām un cietām galviņām. Ver-

došā ūdenī liek puķu kāpostus, novāra 3—5 minūtes (nedrīkst
pārvārīt), sadala glītos gabaliņos, sakārto traukā. Etiķi ar

minētām vircām uzvāra, aukstu pārlej kāpostiem. Pēc četrām

dienām etiķi nolej. Uzvāra jaunu etiķi ar minētām vircām,
aukstu pārlej pāri, aizsien, uzglabā vēsā vietā.

930. Puķu kāposti „Vekka" burkās.

4 kg puķu kāpostu, 2 litri sāls ūdens.

Baltas cietākas puķu kāpostu galviņas sagriež lielākos

gabaliņos, liek verdošā ūdenī, uz ātras uguns apvāra 3 min.

Nokāš, uzlej aukstu ūdeni, sapilda „
Vekka" burkās, pārlej uz-

vārītu aukstu sālsūdeni. Uzliek burkām gumiju, vāku atspe-

res, sakārto
„
Vekka" katlā, uzlej aukstu ūdeni, sterilizē 25 līdz
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30 minūtes 100° C. Pēc divām dienām sterilizēšanu atkārto

tai pašā temperātūrā un tikpat ilgi. Ziemā pasniedz brokastīs

un vakariņās ar karstu sviestu.

931. Pupas (vaska) pudelēs.
4 kg pupu, sāls, 3 litri ūdens.

Pupas notīra, nomazgā, šķērsām sagriež, verdošā ūdenī

ieber pupas, vāra 5 minūtes, izņem, pilda pudelēs, pārlej sāls-

ūdeni, ka apņem, aizkorķē, ietin pudeli drēbē un sterilizē

25—30 minūtes, otrā dienā sterilizēšanu atkārto, aukstas

aizlako.

932. Pupas „

Vekka" burkās.

4 kg pupu, 2 litri ūdens, sāls pēc vajadzības.
Jaunas pupas sagriež, apvāra vai applaucē sutā, noskalo

ar aukstu ūdeni, sakārto
„

Vekka" burkās, pārlej aukstu, no-

vārītu sāls ūdeni, noslēdz ar gumiju un vāku, sterilizē 30 mi-

nūtes 100° C. Pēc divām dienām sterilizēšanu atkārto, uzglabā
vēsā vietā. Ziemā lieto kā veģetāru ēdienu ar sviestu pie ga-

ļas un veģetārām zupām.

933. Pipargurķīši.
2 kg mazu gurķīšu, dilles, pipari (ja vēlas stiprākus, var

ņemt turku piparu), sāls pēc garšas, 6 glāzes vīna etiķa.
Notīrītus gurķīšus sakārto traukā, pieliek dilles, pārlej

aukstu, stipru sāls ūdeni, noliek vēsā vietā, patur 3—4 die-

nas. Uzvāra stipru etiķa ūdeni ar minētām vircām. Sāls

ūdeni nolej un gurķīšiem pārlej pāri atdzesētu etiķa ūdeni.

Pēc 4 dienām nolej pirmo etiķa ūdeni, gurķīšus sakārto ma-

zās burciņās. Uzvāra jaunu stipru etiķa ūdeni, atdzesē un

pārlej gurķīšiem pāri, tā ka apņem. Padod pie aukstiem un

siltiem gaļas ēdieniem.

934. Kaltēti puravi.
Puravus nomazgā, sagriež lapas ar visām saknēm (ap-

plaucēt nevajaga, liek uz plātes, apmaisot kaltē, kamēr sausi,

uzglabā sausā vietā. Ziemā lieto pie zupām, buljoniem.

935. Rabarberi pudelēs.

4 kg rabarberu, 3 litri novārīta ūdens.

Rabarberus nomazgā, nomizo, sagriež sīkos gabaliņos, sa-

pilda pudelēs, pārlej ar novārītu, atdzesētu ūdeni. Pudeles

var pildīt pavisam pilnas. Aizkorķē, aizlako, uzglabā vēsā

vietā. Ziemā lieto kompotam, ķīselim un zupām.

936. Rabarberi „Vekka" burkās.

2 kg rabarberu, 1 litrs ūdens, 600 gr .cukura.

Ūdeni ar cukuru uzvāra, izkāš, rabarberus nomazgā, sa-
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Pildīti turku pipari.

griež gabaliņos, sapilda burkās, pārlej aukstu sīrupu, burkām

uzliek gumiju, vāku, atsperi, novieto katlā, sterilizē 30 min.

75° C. Pēc divām dienām sterilizēšanu atkārto tai pašā tem-

peratūrā un tikpat ilgi. Ziemu lieto pie ķīseļiem un zupām.

937. Skābenes pudelēs Kurzemes gaumē.

Skābenes nomazgā, sagriež, apvāra bez ūdens, sapilda
pudelēs. (Pudeļu kakliņiem jābūt brīviem.) Aizkorķē ar jau-

niem, mīkstiem, korķiem, aizsien. Pudeles ietin salmos, ste-

rilizē 30 minūtes katlā 80—100° C. Pēc divām dienām ste-

rilizāciju atkārto tāpat kā pirmo reizi. Pudeles aizlako un

novieto vēsā vietā, lieto ziemā zupu pagatavošanai.

938. Sparģeļi
„

Vekka" burkās.

1 kg 200 gr sparģeļu un sāls.

Sparģeļus notīra, sasien, saliek aukstā ūdenī tā, lai gal-

viņas nenolauztu. Tad sagriež burkas garumā, apvāra 10 mi-

nūtes vieglā sāls ūdenī, liek atkal aukstā ūdenī. Sakārto bur-

kās galviņām uz augšu un pārlej ar vieglu sāls ūdeni. le-

slēdz
„
Vekka" aparātā un sterilizē 90° C 2 minūtes. Pēc 2 die-

nām sterilizē otrreiz tāpat 20 minūtes 90°C. Uzglabā vēsā

vietā, ziemā padod ar sviestu.

939. Marinēti Šarlotes sīpoliņi.
1 kg sīpoliņu, pipari, sāls pēc garšas, 3 glāzes vīna etiķa.
Notīrītus sīpoliņus sakārto traukā, pārlej ar aukstu;
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stipru sāls ūdeni, patur -3—4 dienas. Uzvāra stipru etiķa
ūdeni ar gāršām. Sāls ūdeni nolej un sīpoliņiem pārlej at-

dzesētu etiķa ūdeni. Pēc 4 dienām nolej pirmo etiķa ūdeni,
sīpoliņus sakārto mazās burciņās. Uzvāra jaunu stipru etiķa
ūdeni, atdzesē, pārlej sīpoliņiem, tā ka apņem. Pasniedz pie
aukstiem un siltiem gaļas ēdieniem.

940. Kaltētas seleriju saknītes.

Seleriju saknītes nomazgā vairākos ūdeņos. Sagriež plā-
nās šķēlītēs, uz plātes uzklāj papīru, sakārto. Selerijas kaltē

mērenā siltumā apmaisot. Gatavas uzglabā sausā vietā. Ziemā

lieto buljoniem un zupām.

941. Tomātu biezenis pudelēs.
8 kg tomātu, sāls pēc vajadzības.

Tomātus nomazgā, sagriež, savāra bez ūdens, rīvē caur

sietu, savāra otrreiz, karstu sapilda pudelēs, aizkorķē, aiz-

sien, sterilizē 30 min. 100° C. Pēc divām dienām pudeles aiz-

lako, uzglabā vēsā vietā. Palikušām tomātu miziņām un bie-
zumiem uzlej ūdeni, ka apņem, savāra, rīvē caur sietu. Tādā

kārtā iegūst jaunu biezeni, ko var izlietot tūlīt vai uzglabāt
parastā kārtā pudelēs. Lieto ziemā zupu un mērču pagata-
vošanai.

942. Zaļi skābēti tomāti.

zaļu, cietu tomātu, 5 litri ūdens, 300 gr sāls, dil-

les, 50 gr mārrutku, zustreņu lapas, 3—4 stndziņas kanēļa,
20 krustnagliņas.

Tomātus nomazgā, sadur vairākās vietās ar adatu, sa-

kārto podā, jaukti ar minētām gāršām, novāra ūdeni, pieliek
sāli, pārlej aukstu tomātiem, ka apņem, uzliek vieglu slogu
(spiest nedrīkst). Pie tomātiem jāievēro tīrība, ik pārdienas
baltās putas jānosmeļ un jāpielej jauns sālījums; ja to ne-

dara, un ņemot tomātus, sajauc pelējumu ar pārējo zupu, to-

māti bojājas, kļūst tumši un negaršīgi.

943. Veseli tomāti „Vekka" burkās.

2 kg tomātu, 2 litri ūdens, 3 tējkarotes sāls, 3 tējkarotes
cukura, 1 tējas glāze galda etiķa.

Izlasa mazākus, cietus tomātus, pārlej ar verdošu ūdeni,

patur 10—15 minūtes, nokāš, saliek aukstā ūdenī, nomizo, sa-

kārto burkās, novāra ūdeni, pieliek sāli, cukuru, etiķi, pār-

lej aukstu tomātiem, uzliek gumiju, vāku, noslēdz burkas, sa-

kārto katlā, uzlej aukstu ūdeni, uzliek vāku, karsē, steri-
lizē" 65° C 25 minūtes, karstas izņem, noliek vēsā vietā, otrā
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„Vekka" aparāts.

dienā karsēšanu atkārto tai pašā temperātūra un tikpat ilgi.
Ziemā pasniedz kā salātus.

944. Zemeņu ievārījums.

4 kg zemeņu, 3 kg cukura, 3 glāzes ūdens.

Cukuru ar ūdeni savāra tik ilgi, kamēr sīrups kļūst
skaidrs. Zemenes notīra (mazgāt nevajaga), ber sīrupā, sa-

krata, lai ogas sagrimtu sīrupā, s—lo minūtes pavāra, ar

lielu korķa gabalu noņem putas, tad novelk no uguns, ļauj
s—lo minūtes pastāvēt. Tā atkārto (pavāra un ļauj pastā-

vēt) virākas reizes, kamēr zemenes kļūst skaidras. Gatavās

zemenes saliek bļodā, liek citas un vāra tāpat kā pirmās.
Ogas vārot nedrīkst maisīt, tikai reizēm var pakustināt.
Aukstas sakārto burkās, pārlej aukstu sīrupu, uzliek no per-

gamenta papīra izgrieztu ripiņu, aizsien ar pergamenta pa-

pīru, uzglabā vēsā vietā. Lieto pie tējas un saldēdieniem (ze-

meņu krēma, zemeņu blombīra v. c).

945. Zemeņu želeja
1 kg zemeņu, 1 kg jāņogu, cukurs pēc vajadzības.
Ogas izlasa, saspiež, ieliek kulītē, izspiež sulu. Otrreiz

ieliek atpakaļ, lai notekas bez spiešanas. Uz glāzi sulas
—
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glāzi cukura. Salej katlā, vāra uz ātras uguns 25—30 mi-

nūtes, vārot noņem putas, karstu lej burkā, aukstu aizsien,

uzglabā vēsā vietā.

946. Zemenes „Vekka" burkās.

2 kg zemeņu, 600 gr cukura.

Zemenes notīra, nomazgā, saber uz sieta, lai notekas, sa-

kārto emaljētā bļodā, starp kārtām saber cukuru, noliek 24

stundas vēsā vietā. Otrā dienā liek ar visu bļodu uz siltas

plīts, lēni karsē, lai izsilst cauri. Ogas sapilda burkās, sī-

rupu savāra, lai būtu biezāks, pārlej ogām, burkas aiztaisa,
sterilizē 20 min. 75° C. Pēc 2 dienām sterilizāciju atkārto

tāpat kā pirmo reizi. Sterilizējot nedrīkst likt burkas uz pā-
rāk straujas uguns, jo tad ogas zaudē krāsu un ceļas augšā.

947. Zilie kāposti etiķī.
1 kg zilo kāpostu, 1 pudele galda etiķa, 1 tējkarote si-

nepju graudiņu, 1 tējkarote sāls, pipari.

Kāpostiem noņem ārējās lapas, sagriež smalkās strēme-

lītēs, apkaisa ar sāli, nosedz trauku un atstāj līdz nākošai

dienai. Etiķi ar sinepju graudiņiem un pipariem uzvāra,

aukstu pārlej kāpostiem, uzliek vāku, nosloga, lietojot pieliek
mazliet cukura un ēdamās eļļas. Lieto kā salātus, kā arī zivju

garnēšanai.
948. Zirņi pudelēs, vārītā veidā.

4 kg izlobītu, jaunu zirņu, sāls ūdens, nedaudz citron-

skābes.

Verdošā ūdenī ieber zirņus, 3>—4 minūtes apvāra, no-

skalo ar aukstu ūdeni, sapilda pudelēs. Uzvāra jaunu ūdeni,

pieliek sāli, nedaudz kausētas citronskābes, pārlej tā, ka tiek

apņemti zirni līdz pudeļu kakliem, kam jābūt brīviem. Aiz-

korķē ar jauniem korķiem, nosien un sterilizē 30—40 min.

100" C. Sterilizēšanu atkārto nākamā dienā tai pašā tempe-

rātūrā un tikpat ilgi. Pudeles aizlako, uzglabā vēsā vietā.

Lieto ziemā zupām, pie gaļas un veģetāriem ēdieniem.

949. Zirņi „Vekka" burkās.

4 kg izlobītu cukura vai „Amerikas brīnuma" zirņu, 2 litri

sāls ūdens, X tējkarotes izkausētas citronskābes, burkas pēc

vajadzības.
Verdošā ūdenī ieber zirņus, uz ātras uguns apvāra 3—5

minūtes (skatoties pēc zirņu jaunuma), nokāš, uzlej aukstu

ūdeni. Sapilda burkās, labi sakratot, lai vairāk ieietu. Uz-

vāra sāls ūdeni, aukstam pielej citronskābi, pārlej tā, ka ap-

ņem zirņus. Uzliek burkām gumiju, vāku un atsperes, sa-



314

kārto katlā ar aukstu ūdeni. Vāra uz vidējas uguns 30—40

min. Otrā dienā vāra 30 min. Lieto ziemā tvaikošanai, pie
zupām, sakņu pudiņiem, pie siltiem un aukstiem gaļasēdieniem.

950. Zustreņu ievārījums I.

2 kg zustreņu, 2 kg cukura, 3 glāzes ūdens.

Ogas notīra, ieber katlā, uzlej verdošu ūdeni, ļauj 10 min.

pastāvēt, uzlej uz sieta, lai notekas. Cukuru ar 3 glāzēm
ūdens savāra biezā sīrupā, kurā ieber ogas, vāra uz lēnas

uguns 25—30 minūtes. levārījumu siltu pilda burkās, at-

dzisušu aizsien, uzglabā vēsā vietā.

951. Zustreņu ievārījums II.

2 kg zustreņu, 2 kg cukura.

Ogas nomazgā, pēc vēlēšanās ziediņu var atstāt klāt.

Cukuru ar ogām saber katlā, maisot savāra biezā masā,
karstu salej burkās, aukstu aizsien, uzglabā vēsā vietā, lieto

pie tējas.

952. Nevārīts zustreņu sīrups.

4 kg zustreņu, 3 kg cukura.

Zustrenes nomazgā, saspiež, pieber cukuru, emaljētā kat-

liņā uzkarsē (vārīt nevajaga). Masu salej kulītē (spiest ne-

drīkst), ļauj notecēt. Sīrupu sapilda pudelēs, aizkarķē ar ap-

plaucētiem korķiem. letin salmos, sterilizē 25—30 min. 65 līdz

70° C. Otrā dienā sterilizēšanu atkārto tai pašā temperātūrā

un tikpat ilgi. Aizlako, uzglabā vēsā vietā.

Augļu un ogu
sula.

Augļu un ogu sulas

iegūšanai nepieciešami tīri

trauki, pudeles, rīve, augļu
spiede, emaljēts katls

—

sulas karsēšanai.

Visvairāk sulas var

iegūt no āboliem, sevišķi
no skābiem:tie ir sulīgāki
un skābēm bagātāki; se-

višķi ieteicami meža āboli.

Ja skābo nebūtu tikdaudz,
cik vajadzīgs, var maisītAugļu spiede sulas iegūšanai.
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kopā ar saldiem āboliem, tikai mazos apmēros: 20 kg skābu

ābolu, 4 kg saldu. Vasaras ābolu šķirnes jāņem pirms ga-

tavības, kamēr āboli nav

tik miltaini. No ievaino-

tiem āboliem sulu nespiež,

jo tā ir neskaidra. Au-

gļus uz vienkāršas vai

augļu rīves sarīvē (rīvei

jābūt cinkotai vai emal-

jētai), sulas izspiešanai
lieto augļu spiedi.

No ogām sulas iegū-
šanai visnoderīgākās: ave-

nes, ķirši, jāņogas, zustre-

nes, zemenes, ērkšķogas
un rabarberi (ērkšķogas
lieto jau pilnīgi gatavas).

Ogas nomazgā (ave-

nes un zemenes nav ietei-

cams mazgāt), koka trau-

kā saspiež, sulu izspiež ar

augļu spiedi. Ogas ietei-

cams apstrādājot uzkar-

sēt. Augļu un ogu sulas

izspiežot, jārīkojas ātri,
lai sula nenāktu sakarā ar

Praktiska ogu spiede.

dzelzs daļām un nekļūtu neskaidra.

Mājas dzīvē sulu notecina caur audekla kulīti (spiest ne-

drīkst), lai sula. būtu dzidra, pēc tam sapilda pudelēs un ste-

rilizē.

Augļu un ogu sulas sterilizācija.

953. Vienkāršs sulas sterilizēšanas veids.

Lieto parasto saimniecības katlu, kam ieliek apaļu di-

benu. Katlā ieliek koka vai skārda (ar maziem caurumiņiem)
vai arī drāšu sieta otru dibenu. Pēdējam jābūt vismaz 6 līdz

10 cm attālu no katla dibena. Uz šāda otrā katla dibena

novieto sterilizējamos traukus vai pudeles bez kāda starppa-

kojamā materiāla. Katlā ielej ūdeni tā, lai tas nesmeltos

traukos. Katlā novieto pudeles vai burkas ar sterilizējamo
sulu. Lai korķi neskrietu laukā, tos der pārsiet ar saitīti.
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Augļu kaltēšana.

Ābolus nav ieteicams kaltēt dažādas šķirnes kopā, bet

katru šķirni atsevišķi. Kaltēšanai visderīgākie rudens vai

ziemas āboli. Mazāk vērtīgi ir vasaras āboli, saldie pavisam
neder, jo tie izkaltēti nevārās mīksti. Vasaras ābolus kaltē-

jot negriež ripiņās, bet šķēlītēs 4—6 daļās. Augļus labi no-

skalo, nomizo, sagriež, liek uz sietiem un kaltē. Ja ābolus

pēc mizošanas tūliņ neliek kaltēt, tad tos ieber ūdenī, kam

nedaudz pieliekts sāls vai citrona sula, lai āboli nekļūst brūni.

Ābolu kaltēšanai vislabākā temperātūra 70—80° C. Kaltē ap-

mēram 5—6 stundas, skatoties pēc šķirnes un biezuma. Iz-

kaltētiem āboliem jābūt elastīgiem. Pārkaitēti āboli ir maz-

vērtīgi. Izkaltētus augļus uzglabā sausā vietā.

Bumbierus kaltē tāpat kā ābolus 70—80°C.

Liķieri.

954. Aveņu liķieris.

1 kg dārza vai meža aveņu, 1 kg cukura, 3 tējglāzes
spirta, 2 tējglāzes ūdens.

Avenes izlasa, sapilda pudelēs, sakrata, uzlej spirtu, aiz-

korķē, noliek 3—4 nedēļas saulainā vietā, ūdeni ar cukuru

savāra sīrupā, vārot noņem melnās putas, izkāš; aukstam sī-

rupam pielej ogu spirtu; uz 1 glāzi sīrupa ņem 1 glāzi spirta;

pilda pudelēs, aizkorķē, aizlako, pirmajās dienās vairāk rei-

zes sakrata, noliek 3—4 nedēļas stāvēt.

855. Ķiršu liķieris.
4 glāzes spirta, 2 kg cukura, 2X litra ūdens, 10 gr citron-

skābes, 1 tējkarote brūnā cukura, 3—4 pilītes ķiršu esences,

sarkanā „konditora" krāsa.

Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, vārot noņem melnās pu-

tas, pielej kausētu citronskābi, pielej brūno cukuru, kondi-
tora" krāsu, izkāš; aukstam sīrupam pielej ķiršu esenci, sa-

maisa, pilda pudelēs, aizkorķē, noliek 3—4 nedēļas stāvēt.

956. Vaniļas liķieris.

2 tējglāzes spirta, 2 tējglāzes ūdens, 2 kg cukura, 4 va-

niļas kārtiņas.

Vaniļu sagriež mazos gabaliņos, saber pudelēs, uzlej

spirtu, tur 3—4 nedēļas. Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā,

vārot noņem melnās putas; izkāš, atdzesē; aukstam pielej iz-
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kāstu spirtu, samaisa, pilda pudelēs, aizkorķē, vairāk reizes

sakrata, noliek 3—4 nedēļas stāvēt.

957. Zemeņu liķieris.
1 kg zemeņu, 3 glāzes spirta, 1 kg cukura, 2 glāzes ūdens.

Zemenes izlasa
— ja smilšainas, noslauka

—
ieber pu-

delēs, sakrata, uzlej spirtu, aizkorķē, noliek saulainā vietā

3—4 nedēļas. Cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, vārot noņem

melnās putas, aukstam sīrupam pielej ogu spirtu, uz 1 glāzi
sīrupa ņem 1 glāzi spirta, samaisa, pilda pudelēs, aizkorķē,
aizlako: pirmajās dienās vairāk reizes sakrata, atstāj 3—4

nedēļas mierā.

Vīni.

958. Ābolu vīns.

20 kg meža vai citu skābu ābolu, 6 kg cukura, sagata-

vots tīrkultūras raugs pēc vajadzības.
Ābolus sasmalcina ar

augļu dzirnaviņu vai dār-

zāju rīves palīdzību, iz-

spiež sulu, uzkarsē līdz

75° C, atdzesē līdz 18° C,

salej tīrā ballonā (pilnu
līdz kaļam) ; 2 kg cukura

izkausē 2 litros ābolu su-

las un pielej sulai, pieliek
sagatavotu tīrkultūras

raugu, noslēdz ar korķi
un raudzējamo cauruli,
raudzē siltā vietā. Pēc 3

līdz 4 nedēļām, kad pirmā
straujā rūgšana beigusies,
vīnu pārlej, pieliek otro

daļu (2 kg) sulā izkausēta

cukura un raudzē atkal.

Trešo reizi pārlejot, kas

jādara arī pēc nāk. 3—4

nedēļām, pieliek atlikušo

cukuru. Kad vīns galīgi
norūdzis, sapilda pudelēs,
aizkorķē un novieto vēsā

vietā. Vīna raudzēšana.
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959. Augļu vīns bez alkohola.

20 kg jāņogu, 4 kg melleņu, sagatavots tīrkultūras raugs.

Lai dabūtu dzidru sulu, ogas jāņem nebojātas, svaigas.

Ogas saspiež, iegūtai sulai pieliek sagatavotu tīrkultūras

raugu, sapilda ballonā, no-

slēdz ar korķi un raudzē-

jamo cauruli, novieto siltā

vietā, raudzē 3—4 nedē-

ļas. Kad sula norūgusi un

dzidra, ar gumijas cauruli

uzmanīgi, nesaduļķojotno-

laiž tīrā katlā. Nogulsnes
atstāj. Sulu uzkarsē līdz

70° C 20 min., aukstu sa-

pilda nelielās pudelēs, aiz-

korķē, aizsien, sterilizē

līdz 75" C 25 min. Aiz-

lako, uzglabā vēsā vietā.

Cukuru pieliek pēc sal-

duma.

960. Jāņogu vīns.

24 kg jāņogu, 6—7 kg

cukura, sagatavotas tīr-

kultūras raugs.

Jāņogām nolasa kāti-

ņus, izspiež sulu, uzkarsē

līdz 75° C, atdzesē līdz

18° C, salej tīrā ballonā

(pilnu līdz kaklam). 2 kg

Vīna pildīšana.

cukura izkausē 2 litros jāņogu sulas un pielej sulai, pieliek
sagatavotu tīrkultūras raugu. Pirmās dienās, kad notiek rūg-
šana, nedrīkst ballonu aizkorķēt, bet tikai aizbāzt ar vati

un raudzējamo cauruli. Kad straujā rūgšana beigusies, bal-

lonu noslēdz ar korķi un raudzējamo cauruli. Raudzē siltā

vietā. Pēc 3—4 nedēļām, kad pirmā raudzēšana beigusies,

vīnu pārlej, pieliek 2 kg sulā izkausētu cukuru, noslēdz ar

korķi, raudzējamo cauruli un raudzē atkal. Otro reizi pār-
lejot, kas jādara arī pēc 3—4 nedēļām, pieliek atlikušo cu-

kuru. Kad vīns galīgi norūdzis, to sapilda pudelēs, aizkorķē
un novieto vēsā vietā.

961. Rabarberu vīns.

10 kg vīna rabarberu, 10 glāzes ūdens, 3 kg cukura, tīr-

kultūras raugs.
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Rabarberus nomazgā, samaļ, izkāš caur drēbi. Sterilizē

sulu 75° C. Atdzesē līdz 18° C, pieliek 1 kg cukura, salej bal-

lonā, pieliek tīrkultūras

raugu. Ballonam jābūtlīdz

kaklam pilnam. Uzliek

korķi ar raudzējamo cau-

ruli, ko noziež ar para-

fīnu, raudzē 18 C siltumā.

Pēc 3 nedēļām pieliek otru

daļu cukura. Vēl pēc 3 ne-

dēļām pieliek pēdējo cu-

kuru. Kad vīns norūdzis,

nolej no nogulsnēm. Cau-

ruli tur ballonā līdz ga-
dam. Pēc gada pilda pu-
delēs.

962. Zustreņu vīns,

20 kg zustreņu, 5 kg

melleņu, 6 litri ūdens,
6 kg cukura.

Ogas sasmalcina, iz-

spiež caur augļu presi su-

lu, uzlej atkritumiem ver-

došu ūdeni, izspiež par

jaunu, pielej pārējai su-

lai. Sulu atšķaida ar no-

vārītu ūdeni. Turpmākā
darbība ir tāda pati, kā

ābolu un ogu vīniem.

963. Karstais vīns.

25 pers. 5—6 pude-
les sarkanā vīna, rupjais

kanēlis, 10 krustnagliņu,
cukurs pēc salduma.

Pudeļu aizkorķēšana.

Vīnam pieliek kanēli, krustnagliņas, pēc salduma cukuru

(vīnam jābūt saldskābam), uzvāra. Pasniedz pēc vakariņām.
Piezīme: Ja vēlas vīnu stiprāku, pielej X glāzi kon-

jaka.

Boles.

964. Apelsīnu bole.

4—5 pers. 2 pudeles Reinas vīna, 400 gr cukura, 3 apel-
sīni.
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Pudeļu aizlakošana.

Apelsīnus nomizo, noņem rūpīgi visu baltumu, sagriež

glītos gabaliņos, izņem sēklas, uzkaisa cukuru, noliek I—2

stundas stāvēt, pielej vīnu, noliek boli uz ledus.

965. Ananasu bole.

4—5 pers. 3 pudeles baltvīna, V* pudeles konjaka, A vīna

glāzes ruma, X banka ananasu, cukura sīrups pēc vajadzības.
Ananasus sagriež glītos gabaliņos, ar visu sulu pielej

pie vīna; konjaku, rumu, cukura sīrupu pēc vajadzības, visu

samaisa; noliek vēsā vietā, apkārt ledu. Lej boles traukā;

pasniedz ar boles kausiem vai augļūdens glāzēm.

960. Aveņu bole.

4—5 pers. A kg aveņu, 250 gr cukura, 2 pudeles sarkanā

vīna.

Ogas izlasa, apber ar cukuru, atstāj vienu nakti mierā;
otrā dienā sīrupu nolej, pieliek sarkano vīnu, pieber cukuru,
maisa, lai cukurs izkūst, ieliek ogas, samaisa, noliek uz ledus.

Piezīme: Boli pasniedz atsevišķā boles traukā, dzer

no boles krūziņām vai limonādes glāzēm.

967. Zemeņu bole.

4—5 pers. 600 gr zemeņu, 200 gr cukura, \A litra bez-

alkohola vīna, 1 glāze ūdens.

Zemenes noskalo, drānā nosusina, saber boles traukā,

apber ar cukuru, tur I—2 stundas; pielej vīnu, uzmanīgi ap-
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Boles galds.

maisa, noliek stipri aukstā vietā vai ledū. Pasniedz pēc da-

žām stundām.

Punši

968. Apelsīnu punšs.

4—5 pers. W pudeles baltvīna, X pudeles araka, 400 gr

cieta cukura, 3 apelsīni, 1 citrons.

2 apelsīnu un citrona mizas norīvē uz graudu cukura, uz-

lej vīnu, uz uguns maisot pieliek cukuru, izkausē, piespiež

apelsīnu un citrona sulu, izkāš, sajauc ar araku; punšu pa-

sniedz aukstu.

969. Dāmu punšs.

4—5 pers. 6 olas, 200 gr cukura, X tējglāzes ruma,

2,H glāzes putu krējuma, gabaliņš vaniļas, 100 gr konservētu

zemeņu vai nedaudz konservēta ananasa.
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Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru, pieliek sa-

putotus olbaltumus, uzsistu putu krējumu, sagrūstu vaniļu,
visu samaisa, noliek uz ledus; pasniedz lēzenās glāzēs, uzliek

virsū pa I—2 nopilinātām zemenēm vai ananasu gabaliņu.

970. Sarkanvīna punšs.
4—5 pers. X pudeles ruma, X pudeles sarkanvīna, 150 gr

graudu cukura, 1 citrons, 1 glāze ūdens.

Citronam uz graudu cukura noberž mizu, uzlej 1 glāzi
verdoša ūdens, pielej citrona sulu, rumu un sarkanvīnu, sa-

karsē līdz vārīšanai, pasniedz karstu.

Ekstrakti.

971. Citronu ekstrakts.

6 citroni, 200 gr cukura.

Citroniem izspiež sulu, izkāš, pieber cukuru, vāra 10 min.,
vārot nosmalsta melnās putas; atdzesē, sapilda pudelēs, aiz-

korķē, aizlako, uzglabā vēsā vietā; lieto limonādes pagata-
vošanai.

972. Ķiršu ekstrakts.

1 kg ķiršu, 1 kg cukura, 2 glāzes spirta, 1 glāze ūdens.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, sapilda pudelēs, uzber

1 ēdamkaroti izlobītu ķiršu kodolu, pusi cukura, uzlej spirtu,
3—4 nedēļas noliek saulainā vietā; pārējo cukuru ar ūdeni

savāra sīrupā, aukstam pielej ogu spirtu, samaisa, izkāš, sa-

pilda pudelēs, aizkorķē, aizlako, uzglabā vēsā vietā. Lieto li-

monādes pagatavošanai.

973. Zemeņu ekstrakts.

1 kg zemeņu, 1 kg cukura, 2 glāzes spirta, 1 glāze ūdens.

Zemenes izlasa, noslauka, ieber pudelēs, sakrata, uzber

pusi cukura, uzlej spirtu, aizkorķē, noliek 3-—4 nedēļas sau-

lainā vietā. Pārējo cukuru ar ūdeni savāra sīrupā, vārot no-

ņem melnās putas, atdzisušu samaisa ar spirtu, izkāš, sapilda

pudelēs, aizkorķē, aizlako, uzglabā vēsā vietā.

Degvīni.

974. Citronu degvīns.

1 glāze citronu ekstrakta, 400 gr cukura, 2 glāzes ūdens,
2 glāzes spirta.

Cukuru ar ūdeni savāra par sīrupu, vārot noņem mcl-
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nās putas, atdzisušam pielej spirtu, citrona ekstraktu (rec.
nr. 971.), samaisa, izkāš, sapilda pudelēs, aizkorķē, aizlako.

975. Pīlādžu degvīns.

1 kg pīlādžu, 1 kg cukura, 3 glāzes spirta, 2 glāzes ūdens.

Ogām noplūc kātiņus, sausas iepilda pudelēs, sakrata, uz-

lej spirtu, noliek siltā vietā uz 3—6 mēnešiem; kad spirts pie-
ņēmis tumšu krāsu, to nolej; cukuru ar ūdeni savāra sīrupā,
vārot noņem melnās putas, atdzisušam pielej spirtu, izkāš, sa-

pilda pudelēs, uzglabā vēsā vietā; pirmajās dienās vairāk rei-

zes dienā sakrata.

Dažādi dzērieni.

976. Citronu limonāde.

4—5 pers. 3 citroni, 150 gr cukura, 5 glāzes ūdens.

Citroniem izspiež sulu, izkās caur astru sietiņu, pieliek
cukuru, novārītu, atdzesētu ūdeni; pasniedz aukstu.

977. Dzērveņu limonāde.

4—5 pers. 1 kg dzērveņu, 2X litri ūdens, 1 citrons, cu-

kurs pēc salduma.

Ogas nomazgā, ar ūdeni savāra, saspiež, salej kulītē no-

tecēt līdz nākošai dienai, pieliek citrona šķēlītes, cukuru pēc
salduma, pasniedz aukstu.

978. Zemeņu limonāde.

4—5 pers. 1 kg dārza vai meža zemeņu, 2X litra ūdens,

cukurs pēc salduma, citrons.

Ogas notīra,, ja vajadzīgs, nomazgā, sliktākās uzliek ar

ūdeni 5 min. pavārīties, izrīvē caur astru sietiņu, pieliek cu-

kuru, pārējās zemenes, pieliek citronu šķēlītes; pasniedz aukstu.

979. Ābolu kvasa (no mizām).
400 gr izkaltētu ābolu mizu, 100 gr iesala ekstrakta,

6 litri ūdens, V* pac. rauga, citrona miziņa, cukurs pēc salduma.

Izkaltētas ābolu mizas aplej ar verdošu ūdeni, pieliek
citrona miziņu, 10—12 stundas patur, izkāš, pieliek iesala

ekstraktu, cukuru pēc garšas; raugu uzraudzē atsevišķi, pieliek
kvasai, uzrūgušai noņem putas, pilda pudelēs, uzglabā vēsā

vietā.

980. Citronu kvasa.

1 citrons, 200 gr cukura, 10 gr rauga, 1 glāze gaiša alus,

3 litri ūdens.
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Raugu atšķaida ar 1 glāzi remdena ūdens, uzraudzē;
citronam noberž miziņu, uzlej 2 glāzes verdoša ūdens, pieber

cukuru, maisot izkausē, atdzesē, iejauc raugu, pielej alu, at-

stāj siltā vietā līdz nākošai dienai, izkāš, sapilda pudelēs, aiz-

korķē, aizlako, uzglabā vēsā vietā.

981. Maizes kvasa.

4—5 pers. 800 gr sakaltētas rupjas maizes, 4 litri ūdens,
X pac. rauga, nedaudz kanēļa, citrona vai apelsīna miziņa,
cukurs pēc salduma.

Apceptai maizei uzlej verdošu ūdeni, pieliek citrona vai

apelsīna miziņu, kanēli, 24 stundas patur, izkāš, pieliek cu-

kuru pēc salduma. Raugu uzraudzē atsevišķi, pielej kvasai,

uzrūgušam noņem putas, pilda pudelēs, uzglabā vēsā vietā.

982. Bērza sulas.

1 litrs bērza sulas, 1 tējkarote cukura, 4—5 rozīnes, cit-

rona vai apelsīna miziņa.
Sulu salej pudelēs, pieber cukuru, ieliek rozīnes, citrona

vai apelsīna miziņu, aizkorķē, aizsien, uzglabā vēsā vietā; pa-
sniedz kā limonādi.

983. Ledus šokolāde ar olām.

4—5 pers. 100 gr vārāmās šokolādes, 50 gr cukura,
1 ola, 1 gabaliņš vaniļas, 4 glāzes piena.

Pienu ar vaniļu uzvāra; šokolādi sarīvē, atšķaida ar ver-

došu pienu, pielej pārējam pienam, uzvāra, maisot pielej ar

cukuru saputotus olu dzeltenumus, stipri kuļot uzkarsē, kuļ,
kamēr šokolāde puto; atdzesē, salej blombīra formā, liek ap-
kārt ledu, saldē I—2 stundas, šokolādi ielej augstās glāzēs;

pasniedz aukstu.

984. Ledus šokolāde ar putu krējumu.
4—5 pers. 5 glāzes piena, 200 gr vārāmās šokolādes,

1 glāze putu krējuma, 1 gabaliņš vaniļas, 50 gr pūdercukura.
Pienu ar vaniļu uzvāra, šokolādi sarīvē, pielej verdošu

pienu, lej katliņā, stipri kuļot vāra 5 min., atdzesē; uzsit putu
krējumu, pieliek cukuru; aukstu šokolādi salej augstās glāzēs
% pilnas, katrai glāzei uzliek 1 ēdamkaroti putu krējuma.
Ledus šokolādi dzer caur salmu stiebru; pasniedz ar smal-

kām vafelēm.

985. Ledus kafija.

4—5 pers. 100 gr tikko dedzinātas kafijas, 6 glāzes salda

krējuma, 100 gr cukura.

Krējumu uzvāra, verdošā ieber kafiju, apsedz, 3—4 stun-

das patur, izkāš caur salvjeti, pieliek cukuru, salej saldējuma
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mašīnā, liek apkārt ledu un sāli, patur I—2 stundas; kafiju

pasniedz augstās glāzēs, pēc vēlēšanās katrā glāzē var ielikt

I—2 tējkarotes uzsista putu krējuma.

986. Ķiršu dzēriens (auksts).
4—5 pers. 600 gr ķiršu, 400 gr cukura, 1 pudele balta

vārāmā vīna.

Ķiršus nomazgā, izņem kauliņus, pusi ķiršu apkaisa ar

100 gr cukura, patur 3—4 stundas; pārējās ogas ar 3 glāzēm
ūdens un cukuru vāra s—lo5—10 min., izkāš, atdzesē, pieliek pā-

rējos ķiršus, pielej vīnu, samaisa, atstāj uz ledus; pasniedz
aukstu.

987. Kafija.

4—5 pers. 4—5 ēdamkarotes samaltas kafijas, 5—6 tēj-

glāzes ūdens, 200 gr cukura, 1 glāze salda krējuma.
Tikko samaltu kafiju ieber emaljētā vai niķeļa kannā,

uzlej verdošu ūdeni, uzvāra, pielej nedaudz auksta ūdens,
s—lo min. patur siltumā

— izkāš; pasniedz karstu; krējumu
uzkarsē atsevišķi; krējumu un cukuru pasniedz atsevišķi.

988. Labības kafija.
1 kg rudzu, 1 kg kviešu, 1 kg miežu, 1 kg auzu putraimu,

1 kg cigoriņu.
Graudus nomazgā vairākos ūdeņos, uzber uz sieta, lai

notekās, ber uz plātnēm, kaltē krāsnī; cigoriņus kaltē atse-

višķi. Visus graudus samaļ kafijas dzirnaviņās, izsijā, sijā-
jumus vēlreiz samaļ. Cigoriņus samaļ atsevišķi, visu sajauc.
Uz 5 glāzēm ūdens liek 4 karotes kafijas, uzvāra un ļauj no-

stāties.

989. Kafija (turku gaumē).

4—5 pers. B—lo tējkarošu samaltas kafijas, 5-—6 tēj-
glāzes ūdens, 200 gr cukura.

Samaltu kafiju ieber kannā, uzlej verdošu ūdeni, patur

karstumā, kamēr kafijai rodas putas, un tā sāk vārīties, ka-

fiju pasniedz ļoti karstu, melnu, klāt pasniedz cukuru.

990. Varšavas kafija.

4—5 pers. 5 glāzes piena, 4—5 ēdamkarotes kafijas,
100 gr cukura.

Pienu uzvāra, verdošā ieber kafiju, uzliek vāku, vāra

5—6 min., izkāš, pieliek cukuru; pasniedz karstu.

991. Dzeramā šokolāde.

4—5 pers. 1 litrs piena, 1 glāze putu krējuma, 1 olas

dzeltenums, 50 gr vārāmās šokolādes, X vaniļas kārtiņa. Šo-
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kolādes vietā var lietot kakao pulveri, bet tad vajadzīgs arī

cukurs.

Olas atdala, dzeltenumus saputo ar cukuru; pienu ar va-

niļu uzvāra, šokolādi saberž, pieliek dzeltenumiem, atšķaida ar

verdošu pienu, pielej karstam pienam, uzkarsē (vārīt ne-

drīkst) ; karstu lej tasēs; uzsit putu krējumu; cukuru un putu
krējumu pasniedz atsevišķi.

992. Kakao

4—5 pers. 4 litri piena, 4—5 tējkarotes kakao pulvera,
4—5 ēdamkarotes cukura.

Pienu uzvāra, kakao pulveri samaisa ar cukuru, atšķaida
ar dažām karotēm verdoša piena, pielej pārējam pienam, uz-

karsē.

Piezīme: Piena vietā var arī lietot verdošu ūdeni.

993 Ābolu tēja (no mizām).

4—5 pers. X saujas izkaltētu ābolu mizu (rec. nr. 1005.),
2 litri ūdens.

Tējas ūdeni vāra uz ātras uguns, tikko uzvārās, verdošu

uzlej mizām, patur 3—4 min.; pasniedz karstu.

Piezīme: leteicama veselības un patīkamā aromāta

dēl.

994. Ķīnas tēja.
3—4 pers. X tējkarotes Ķīnas tējas, 2 litri ūdens.
Aukstu ūdeni vāra uz ātras uguns, tēju ieliek kannā;

tikko ūdens uzvārījies, verdošu uzlej tējai, I—2 min. patur;

pasniedz karstu.

Piezīme: Tēja nedrīkst būt tumša, tai jābūt gaiši
dzeltenai.

Dažādas receptes.

995. Kartupeļu pudiņš ar gaļu.
4—5 pers. 1 kg kartupeļu, 500 gr gaļas, 3 ēdamkarotes

skāba krējuma, 1 ēdamkarote sviesta, sīpols.

Kartupeļus notīra, sagriež ripiņās; apcep taukos brūnus.

Izvārītu gaļu samaļ. Sīpolu nomizo, smalki sagriež, sviestā

satvaiko, pieliek gaļu, sāli, piparus, krējumu; satvaiko. Saga-
tavotā formā liek vienu kārtu kartupeļu, otru — gaļas; tā at-

kārto, kamēr forma pilna; pēdējā kārtā liek kartupeļus, pār-
kaisa ar rīvmaizi, uzliek mazas sviesta piciņas, cep 15—20

min. Pasniedz ar krējuma mērci pusdienā, vakariņās.
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996. Kartupeļu pudiņš ar siļķi.
4—5 pers. 2 kg kartupeļu, 3 olas, 3 siļķes, 100 gr sviesta,

sīpols, sāls, 2 glāzes krējuma.

Kartupeļus novāra ar visu mizu, nomizo, sagriež četr-

stūrainos gabaliņos, pieliek sviestā satvaikotus sīpolus. Siļ-
ķes nomērcē, notīra, izņem asakas, sviestā satvaiko. Izsmē-

rētā formā liek vienu kārtu kartupeļu —
virsū mazas sviesta

piciņas, otru kārtu siļķu; tā atkārto, beidzamā kārtā liekot

kartupeļus. Olas ar sāli sakuļ, pielej krējumu, pārlej pudiņam,
cep karstā krāsnī 15—20 min.; pasniedz ar krējuma mērci

pusdienā vai vakariņās.

997. Kartupeļu pudiņš ar šķiņķi.
4—5 pers. 2 kg vārītu kartupeļu, 100 gr sviesta, 3 olas,

2 ēdamkarotes rīvmaizes, 200 gr šķiņķa.
Novārītus aukstus kartupeļus izmaļ caur mašīnu, pieliek

olu dzeltenumus, smalki sagrieztu šķiņķi, rīvmaizi, saputotus

olbaltumus, izmaisa, liek ar sviestu izsmērētā formā, cep

karstā krāsnī 15—20 min. Pasniedz ar krējuma mērci pus-

dienās, vakariņās.

998. Biezpiena rauši (vareņiki).
4—5 pers. 400 gr biezpiena, 3 olas, sāls, 1 tējkarote cu-

kura, 1 glāze ūdens, 400 gr miltu, sāls, 200 gr sviesta.

1 olu sakuļ ar sāli, pielej glāzi ūdens, miltus, visu cieti

samīca, noliek X stundu stāvēt (jāapsedz ar mitru drāniņu,
lai neapkalst). Biezpienu izrīvē caur sietu vai samaļ, pieliek
sāli, 2 olas, samīca. Mīklu plāni izrullē, vienā malā liek ar

karoti biezpienu, pārliek mīklu pāri un ar formiņu izspiež kā

pīrādziņus, aizspiež, maliņas. Uzliek ūdeni virt, pieliek sāli,

verdošā liek raušus, ļauj 10 min. pavārīties, sakārto ragū
traukā. Pasniedz ar karstu sviestu vai skābu krējumu.

999. Biezpiens.
4—5 pers. 400 gr biezpiena, sāls, 2 ēdamkarotes salda

piena, 1 glāze skāba krējuma.

Sausu biezpienu izberž sauc sietu, pieliek sāli, pielej pienu,

krējumu, labi samaisa; pasniedz pie vārītiem kartupeļiem vai

uz sviestmaizēm.

1000. Jāņu siers.

2 kg biezpiena, 1 litrs salda piena, 200 gr sviesta, 4 olas,

ķimenes, sāls.

Verdošā pienā ber biezpienu, uz ātras uguns maisot vāra,
līdz sabiezē, salej kulītē, ļauj sulai notecēt, liek atpakaļ katlā,
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pieliek sviestu, piesit olas, pieber ķimenes, sāli, maisot uz-

karsē, ieliek drēbē, sasien, — nosloga līdz rītam.

1001. Mājas siers.

1 kg biezpiena, 4 olu dzeltenumi, 200 gr sviesta, 2 ēdam-

karotes skāba krējuma, 1 ēdamkarote ķimeņu, sāls.

Biezpienu izberž caur sietu, pieliek olu dzeltenumus, sa-

putotu sviestu, skābu krējumu, sāli, ķimenes, visu labi sa-

strādā, masu saliek tīrā salvjetē, nosloga, pēc 5—6 dienām

noņem slogu, sagriež šķēlītēs, pasniedz.

1002. Mazie sieriņi.
4—5 pers. 400 gr biezpiena, 200 gr skāba krējuma,

100 gr ķimeņu, sāls.

Biezpienu izrīvē caur sietu, pieliek sāli, krējumu, labi sa-

maisa, pieliek ķimenes, veido garenus sieriņus, liek apžūt; pa-
sniedz uz sviestmaizēm.

1003. Brūnais cukurs.

200 gr cukura, 1 glāze ūdens.

Cukuru uzber uz sausas pannas, maisa, kamēr sadeg pil-
nīgi melns, lej ūdeni, izmaisa; lieto piparkūku un pomādes
krāsošanai.

1004. Sinepes.

200 gr sinepju, 1 tējkarote cukura, 1 naža gals sāls,

1 glāze karsta ūdens, 1 tējkarote etiķa.
Sinepes izsijā, uzlej nedaudz auksta ūdens, samaisa, uz-

lej karstu ūdeni, pieliek sāli, cukuru, pielej etiķi, labi sakuļ,

apsedz, 3—4 stundas patur siltumā; slēgtā traukā uzglabā
vēsā vietā.

1005. Kaltētas ābolu mizas.

Ābolus pirms mizošanas nomazgā, noslauka. Nomizotās

mizas liek uz plātēm vai sietiem un kaltē tumši dzeltenas.

Lietojot aplej ar verdošu ūdeni.

1006. Rīsa krutons.

1 kg rīsu, 1 kg kartupeļu, 3 olu dzeltenumi, 2 litri ūdens.

Rīsus nomazgā, ber ūdenī vāra apmaisot, kamēr paliek
lipīga masa; tūliņ karstus ar ūdens palīdzību izveido uz bļo-»
das. Kartupeļus novāra mīkstus, saspiež, izrīvē caur sietu,

pieliek olu dzeltenumus, labi sastrādā; masu liek audekla ku-

lītē, galā ar rievainu cauruli, nogarnē krutonu gar malām.

Krutonu apcep krāsnī, liek uz bļodas. Krutonus lieto kā gar-
nitūru pie aukstām zivīm, putniem, pastētēm, v. c.
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1007. Pildīti kāļi.
4—5 pers. 2—3 vidēja lielumā kāļi, 200 gr sviesta, 200 gr

cepeša vai cepeša atlieku, 2 olas, sāls.

Kāļus nomizo, mazliet sālītā ūdenī izvāra pusmīkstus, iz-

ņem no ūdens, nopilina, nogriež kāļiem vāciņus, izurbj ar su-

draba karoti vidus; daļu no kāļu masas samaisa ar smalki

sakapātu vai mašīnā samaltu gaļu, pieliek olu dzeltenumus,

visu samaisa, pilda kāļos, uzliek vāku, sasien. Uz pannas uz-

liek sviestu, sakarsē, uzliek kāļus, karstā krāsnī cep 15—20

min. Pasniedz ar brūno sviestu.

Piezīme: Pēc velēšanās kāļus var pildīt arī ar tvaiko-

tām saknēm.

1008. Karmina krāsa.

Karmin „konditora" krāsa pērkama aptiekās vai drogu

preču veikalos
—

mazi graudiņi, kurus izkausē parastā vai

ožamā spirtā.



Tīrīšana mājturība.

Mājturībā galvenais pamata likums ir — tīrība. Tā prasa

no nama mātes daudz pūļu un enerģijas; bet modernā zinātne

un technika nāk nama mātei palīgā, atvieglojot un vienkār-

šojot grūto un nepatīkamo tīrīšanas darbu.

Nav lietderīgi mēģināt pārvērst nama māti par ķīmiķi,
jo nekas pozitīvs caur to netiek iegūts; — tik veltīgi izšķiests
laiks un materiāls.

— Tamdēļ solīdi rūpniecības uzņēmumi
ražo nama mātes vajadzībām speciālus tīrīšanas līdzekļus, kuri

pilnā mērā atbilst mūsu higiēnas prasībām.
Lai ietaupītu enerģiju mājturības darbā, jāprot atrast un

ieturēt pareizu ķermeņa stāvokli. Tamdēļ no svara zināt, ka

salīkusi sēdēšana un stāvēšana ir daudz apgrūtinošāka nekā
taisna. ■— Stāvēšana ir apgrūtinošāka par sēdēšanu.

Pie dzīvokļa pamatīgas tīrīšanas, vispirms iztīra krāsnis

no pelniem. Ņem spaini, kuru pārklāj ar mitru lupatu jeb
avīzi, lai nesaceltu liekus putekļus un tad uzmanīgi izgrābj

pelnus.

Mēbeles izdauza, pārklājot polsteri ar mitru drēbi.

Gleznu rāmjus, aizkarus, skapjus iztīra jau priekšlaicīgi,
lai dzīvoklis, pēc iespējas, ātrāk kļūtu tīrs.

Apzeltītos gleznu rāmjus tīra ar sausu lupatiņu, kurā iepi-
lināti daži pilieni eļļas, nekādā ziņā ar mitru lupatu.

Grīdu tīrīšanai jāpiegriež sevišķa vērība, jo no ielas tiek

ienesti dažādi atkritumi, par kuru iztīrīšanu nopietni jārūpējas.
Parastās ir dēļu grīdas, viņu tīrīšana ir trejāda:
1) uzmazgāšana,

2) ieeļļošana,
3) bonierēšana.

Pie uzmazgāšanas netīrumi saistās ar ūdeni; pie ieeļļoša-
nas mēģina ar kokvilnas bārkšu palīdzību saistīt netīrumus.

Bonierējot, ar attiecīga bonierējamā vaska palīdzību, iegūstam

gludu, spīdošu virsmu.

Visvienkāršākais tīrīšanas veids ir uzmazgāšana.

Linoleuma tīrīšanai ieteicama linu eļļa.
Parketa spodrināšanai noderīgs terpentīns.
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Kausējumu nekad nelej uz grīdas, bet gan samērcē attie-

cīgu lupatu, ar kuras palīdzību pārklāj ar plānu kārtiņu virsmu,
kuru pēc tam rūpīgi nospodrina.

Putekļu slaucīšanai ieteicams lietot mīkstu lupatu, kurai

uzpilina dažus pilienus eļļas. Pēc tam pārslauka ar tīru sausu

lupatu.
Tā strādājot netiek sacelti lieki putekļi.
Skapju augša ■— visērtāk sasniedzama, lietojot viegli sa-

liektu kātu, kura galā piestiprināta putekļu lupata.

Logu tīrīšana. — Vispirms pie logu tīrīšanas jāņem drošs

pamats. Ja nav speciālu trepju, tad ņem kādu galdiņu, virs

kura var ērti novietot spaini ar mazgājamo ūdeni.

Lai panāktu sevišķi spodrus logu stiklus, ieteicams ņemt
šim nolūkam speciāli ražotu tīrīšanas līdzekli, piem., Ina. šis
līdzeklis manā mājturības skolā ilgāku laiku ar ļoti labām

sekmēm izmēģināts un pielietots, tamdēļ varu to droši ieteikt.

Agrāk pielietotās ziepes un soda savu laiku jau sen pārdzīvo-
jušas un ārzemēs, kā piem., Vācijā un Amerikā jau sen vairs

netiek pielietotas. No soda logu stikli kļūst nespodri un ar zie-

pēm mazgāti stikli grūti nospodrināmi un nedod vēlamo spī-
dumu.

Sasalušus stiklus, ja vēlas spodrināt, tad tos vispirms at-

kausē sāls ūdenī, ņemot 2 ēdamkarotes sāls uz 1 litru ūdens.

„Ina" kausējumu sagatavo, ņemot uz 1 spaini karsta ūdens

1 ēdamkaroti Ina. Ar šo kausējumu rūpīgi nomazgā logu

stiklus; pēc tam noskalo siltā ūdenī un tad nospodrina.
Aizkarus

— vispirms pamatīgi izpurina, izskalo aukstā

ūdenī. Pēc tam, skatoties pēc viņu izturības un krāsas vai

nu vāra jeb izmazgā ar sevišķi labām ziepēm, jeb vislabāk ar

„Nitra". Aizkarus, kuri panes vārīšanu, jāiemērc pa nakti

kādā labā iemērcamā līdzeklī piem. „Emka". Nākošā rītā tos

izskalo vispirms aukstā ūdenī, pēc tam izvāra Nitrā.

Rīkojas sekoši: X d. paciņas Nitra labi izšķīdina ar ne-

daudz auksta ūdens, izberzējot putriņveidīgā masā, tad pielej
klāt tik daudz auksta ūdens, lai iznāktu 1 spainis, un labi

izmaisa, šo kausējumu ielej katlā, ieliek aizkarus un silda,

līdz sāk vārīties. Tai pašā kausējumā atdzesē aizkarus, viegli
pārmazgā un labi izskalo. Vispirms stipri siltā, tad remdenā,

pēdīgi aukstā ūdenī.

Pēc vajadzības iestērķelē. Izstiepj pēc formas un žāvē.

Krāsainus un izšūtus aizkarus izpurina, izskalo aukstā

ūdenī. Tad sagatavo Nitra kausējumu, ņemot 1 ēdamkaroti

Nitra uz 2 litri auksta ūdens, šinī aukstā kausējumā ieliek

aizkarus un pamatīgi izspaida. Skalo aukstos ūdeņos. Pir-
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mam skalojamam ūdenim pielej mazliet etiķa, lai atsvaidzinātu

un nestiprinātu krāsas. Otrreiz izskalo vienkārši aukstā ūdenī.

Tad rūpīgi žāvē, izspiežot pēc iespējas sausāk.

Trauku un virtuves tīrīšana.

Tikko ēdamā reize pagājusi, nama mātei nekavējoši jādomā
par virtuves tīrīšanu un trauku mazgāšanu.

Pavarda tīrīšana.

Pavardu vispirms notīra ar papīru, tad ar kādu lupatu.
Plītēs malu noberž ar kādu labu beržamo un spodrināmo lī-

dzekli, piem., „Rik". Bēršana ar pelniem nav ieteicama, jo tā

ir nehigiēniska un ļoti bojā rokas.
—

Plītēs podiņus vislabāk

var notīrīt, mazgājot ar siltu „Ina" kausējumu; pēc tam no-

skalojot siltā ūdenī un nosusinot ar sausu lupatu jeb papīru.
Grīdu nekad nedrīkst pārāk slapju mazgāt. To der uz-

slauclt ar mitru lupatu, lai izvairītos no liekiem putekļiem.
Izlietnes viegli iztīrāmas, uzberot uz mitras lupatas „Rik"

un viegli noberžot. Petroleja un sālsskābe ir jau sen aizmirsti

bīstami līdzekļi, kurus modernā higiēna neatzīst.

Par visām lietām jārūpējas, lai virtuvē butu svaigs gaiss.
Tad nama māte nenogurs un nesūdzēsies par galvas sāpēm.

Trauku tīrīšana.

Stikla trauki
—

neiztur strauju temperātūras maiņu, tam-

dēļ ar tiem jāapietas ļoti uzmanīgi. Ar ūdeni vien stikla trau-

kus nevar dabūt spodrus; tāpat arī ar ziepēm un sodu. Ja

grib dabūt sevišķi spodru un mirdzošu stiklu, ņem „Ina" kau-

sējumu (1 ēdamkaroti „Ina" uz 1 spaiņa stipri silta ūdens) un

tur.nogremdē uz 1 minūti visus stikla traukus, pēc tam no-

skalo siltā ūdenī un rūpīgi nosusina tīrā, mīkstā dvielī.

Līdzīgi mazgā slīpētu stiklu un kristallu. Soda nav ietei-

cams ņemt, jo tas iedarbojas uz stikla sastāvu, padarot to

nespodru.

Fajanss vai porcelāns — mazgājams stipri siltā „Ina" kau-

sējumā, noskalojams siltā ūdenī un rūpīgi noslaukāms tīrā,
sausā dvielī.

Kādreiz porcelāns iegūst rūsas vai deguma traipus, tie

noiet noberžot ar „Rik".

Māla trauki. Pavisam jaunus māla traukus ieteicams pāris
reizes novārīt ūdenī, kam pieliets nedaudz etiķis. Pēc tam

mazgāt karstā „Ina" kausējumā un noskalot siltā ūdenī.
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Alumīnija trauki. Aluminijs ir absolūti nekaitīgs; to var

vienmēr lietot, tik jāprot pareizi viņu tīrīt. Mazgājot alumi-

niju ar sodu un ziepēm, tas kļūst tumšs, plankumiņš un ar

laiku sadrūp. Tamdēļ ieteicams aluminiju mazgāt karstā „Ina"
kausējumā, kas to netik padara spožu un tīru, bet arī saudzē.

Piedegumus un kvēpus notīra ar „Rik", uzberot tos uz sausas

lupatas un sausu nospodrinot. — Rūpīgi kopti aluminija trauki

kalpos nesalīdzināmi ilgāk.

Emaljēti trauki
— nepanes strauju temperatūras maiņu,

jo tad tie sāk plaisāt un drupt. Tos nedrīkst arī tīrīt ar asiem

priekšmetiem. Pēc ilgākas lietošanas tie kļūst tumši. Ja vē-

lamies tos atkal dabūt gaišus, tad tie rūpīgi jānoberž ar „Rik".
Ar emaljas traukiem, kad tie sākuši drupt, jāapietas ļoti uz-

manīgi, jo ēdienā iekļuvušās drumstalas ir ļoti kaitīgas un

bīstamas.

Skārda trauki
—

ir divējādi: baltie un melnie.

Melnie skārda trauki ātri kļūst tumši un nav izturīgi, tie

tīrāmi tāpat kā dzelzs.

Baltais skārds ir izturīgāks. Tas tiek lietots dažādu formu

pagatavošanai.
Skārda traukus mazgākarstā „Ina" kausējumā. Piedegu-

mus noberž ar „Rik".
Ar skābēm tos nedrīkst tīrīt, jo tās saēd cinku.

Vara trauki. — Varš ir viens no izturīgākiemmetalliem,
bet gaisa ietekmē ātri oksidējas un kļūst indīgs. Lai izsar-

gātos no saindēšanās, trauka iekšpusi pārklāj ar alvu. Vara

traukus pēc katras lietošanas rūpīgi notīra, nomazgājot karstā

„Ina" kausējumā. Nospodrina ar „Rik" jeb krītu.

Ja uz trauka ir jau zaļais oksids, tad trauku mēģina no-

tīrīt ar kādu skābi, pēc tam rūpīgi noskalo „Ina" kausējumā,
jo tas dezinficē.

Misiņa trauki. — Misiņš ir vara un alvas maisījums un iz-

turīgāks pret gaisa ietekmi nekā varš. Misiņu tīra tāpat,
kā varu.

Dzelzs trauki
— tāpat,kā katrs metalls, turami sausā, siltā

vietā; jo tie ļoti ātri padodas gaisa ietekmei, pārklājoties ar

rūsas kārtu. Lai no tā izsargātos, dzelzi krāso vai savieno ar

kādu citu, pret gaisa ietekmi izturīgāku metallu. No dzelzs

mājturībai parasti pagatavo katlus; bet tur nedrīkst vārīt

skābes saturošus ēdienus: pienu, skābus kāpostus un zirņus,
jo tad ēdiens kļūst tumšs un negaršīgs.

Dzelzs traukus mazgā karstā „Ina" kausējumā un siltus

vēl nospodrina ar „Rik", kas noņem rūsu un tumšos traipus.
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Dzelzs traukus vai citus mājturības piederumus, kas uz-

glabājami bez lietošanas ilgāku laiku, ieteicams noklāt ar

plānu kārtiņu baltā vazelīna, lai aizsargātu traukus no rūsē-

šanas.

čugunaun tērauda traukus tīra līdzīgi dzelzs priekšmetiem.
Koka trauki.

—
Katrā virtuvē vajadzīgi arī koka trauki.

Nekrāsoti, balti koka trauki ir pilnīgi nekaitīgi; turpretim krā-

soti satur krāsā indīgas vielas (arsēniku, svinu). Koka trau-

kiem jābūt pagatavotiem no sausa, cieta koka un bez plaisām.
Katram kokam ir savas īpašības. Kļavas koks ir ciets, balts,

viegls, ieteicams karotēm un dažādiem maisāmiem. Turpre-
tim ozola koks ir smags, tumšs un ciets, ieteicams gaļas dēlīšu,
āmuru un gaļas bluķu izgatavošanai. Sveķu koki, kā egle un

priede neder virtuves traukiem, jo koku šķiedras tiek tik mīk-

stas, ka viegli uzsūc katru garšu. Jaunus koka traukus pirms
lietošanas izplaucē ar karstu ūdeni jeb labāk ar karstu „Ina"
kausējumu, jo katram kokam ir sava īpatnēja smarža, kas at-

stāj ēdienā ļoti nepatīkamu piegaršu. „Ina" turpretim dezin-

ficē, kas ir no ļoti liela svara.— Koka trauki un dēlīši ļoti ātri

uzsūc sevī katru sulu un garšu, tamdēļnav ieteicams koka trau-

kos turēt smaržojošas vielas, kā gurķus, siļķes, sīpolus. —

Pirms koka trauku lietošanas, ieteicams tos iemērkt aukstā

ūdenī, lai koka poras pievilktos ar ūdeni un neļautu gāršām

iedarboties.

Ar dažādiem netīrumiem aplipušus koka priekšmetus var

viegli un ātri nomazgāt, iemērcot tos karstā „Ina" kausējumā

un paturot tur kādu minūti, nozudīs nepatīkamā specifiskā
smaka. Pēc tam traukus noberž ar „Rik" vai baltām, smalkām

smiltīm, noskalo un žāvē ne pārāk stiprā karstumā, lai tie ne-

saplaisātu.
Nažu tīrīšana.

—
Nažus pēc lietošanas tūliņ noslauka, lai

nerastos tumši plankumi un rūsa. Tad nomazgā karstā „Ina"

kausējumā, noslauka spalas; nospodrina ar kādu spodrināšanas

līdzekli, piem., „Rik".

Dažādu metallu un stiklu tīrīšana.

Zelts — pieder pie dārgmetalliem. Tā kā tas pats par sevi

ir ļoti mīksts, tad viņam piekausē citu cietāku metallu, pa lie-

lākai daļai varu. šie metalli gaisa ietekmē oksidējas, padarot

zeltu tumšu. Sevišķi ātri zelta priekšmeti paliek tumši, nākot

sakarā ar sviedriem, ādu v. t. t.

Zeltu var mazgāt siltā „Ina" kausējumā, pēc tam nospodri-
nāt ar smalku krīta pulveri.

Sudrabs
— jātīra līdzīgi zeltam.
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Niķelis — ļoti izturīgs metalls. Niķeļa priekšmetus no-

mazgā siltā „Ina" kausējumā un nospodrina ar smalku krītu.

Puķu vāzes — kur no puķēm rodas nogulsnes, ieteicams

iemērkt siltā „Ina" kausējumā, noskalot un rūpīgi nosusināt.

Matta stiklu
— tīra līdzīgi logu stiklam.

Raibos stiklus
— tīra tāpat, kā vienkāršos.

Pudeles
—

kurās bijušas ogu sulas, skalo karstā „Ina"
kausējumā, pārskalo siltā ūdenī.

Ūdens karafes — tīra tāpat kā pudeles.
Spoguļus —

tīra vai nu siltā „Ina" kausējumā, jeb siltā

ūdenī, kuram pievieno dažus pilienus ožamā spirta. Tomēr ar

ožamo spirtu jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai aizkļūstot aiz spoguļa,
tas to nepadarītu plankumainu.

Balti lakotās mēbeles, logu rāmjus, durvis
— viegli notīrīt

siltā (nevis karstā) „Ina" kausējumā, ņemot uz 1 spaiņa silta

ūdens 1 ēdamkaroti „Ina". Pēc tam noskalo siltā ūdenī un

sausi noslauka.

Ar šo īsumā būtu apskatīti modernie tīrīšanas un mazgā-
šanas veidi mājturībā. Modernā mājturība neatzīst vecmā-

miņu pašdarinātos līdzekļus, jo jaunam laikmetam ir savas

prasības, šo vecmodīgo līdzekļu vietā stājušies jauni, lietpra-
tīgi ražoti mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļi, kas pilnā mērā

atbilst higiēnas un laikmeta prasībām.
Šos līdzekļus esmu daudzkārt izmēģinājusi savā mājturības

skolā un varu katrai nama mātei ieteikt, kā tiešām noderīgus

un pilnvērtīgus.



Servješu locīšāna

l. Tulpe. Servjeti saloka četrkārtīgi zīm. (1), vaļēja stūra divas

daļas atloka pa kreisi un labi (2), tad sastumj kopā (8), sakroko, at-

loka četrus vaļējos galus un ieliek glāzē.

2. Tabakas lapa. Trijās dalās salocītu servjeti tā izklāj, ka

punkts a apm. 10 cm stāv zem punkta_6 zīm. (2). Tad apakšējo daļu

atloka un saņem no kreisās puses krokās (zīm. 3 un 4). Pēc tam serv-

jeti ieliek glāzē un izvelk abus sānu stūrus kā spārnus.
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3. Zvaigzne. Servjetes visus četrus stūrus noloka uz vidu kopā.
Tad servjeti apgriež un visus četrus stūrus atkal aploka, ka tie vidū

sanāk kopā, tad izvelk visus četrus stūrus.

4. Tauriņš. Servjeti saliek kt zīm. 1. redz. Tad apakšējo daju
aploka 10—12 cm un saliek no sā. iem krokās, pēc tam ieliek glāzē.
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5. Riteņa vēdeklis. Servjeti noliek tā uz galda, ka 2 daļas no

tās atrodas augšā, 1 daļa apakšā. Augšējā ieloca krokas, tad visu

servjeti saliek krokās, saspiež krietni, tad ieliek glāze un izvelk pus-

riņķī abas augšējās malas.

Salocītas servjetes.
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Servješu locīšanas paņēmieni.



Saturs

Lp. p.

levads 3

Mājas un viesību galda klāšana

un dekorēšana 5

Bufetes veida klāts galds ... 7

Izturēšanas pie galda 7

Svētku galds • • 10

Izturēšanās pie kafijas un tējas
galda . 13

Vārīšanas priekšdarbi 14

Nav zeme metams 14

Kā barības līdzekļi uzglabājami
svaigi 15

Kā izlabot dažādus sabojātus
ēdienus 16

Dārzāji 16

Dārzājus iepērkot 17

Dārzājus tira 19

Vārīšanas ietekme uz augļu un

dārzāju vitamīnu satura
...

19

Aukstuma ietekme uz augu ba-

rību un olām 20

Elektriska vārīšana 21

Virtuves kalendārs 23

Veģetāriešupusdienas ....
26

Tek. Nr. Siltie uzkožamie:

1. Lašu cepums 34

2. Reņģu cepums .... T 34

3. Siļķu krējums 34

4. Meža putnu pudiņš
...

34

5. Putnu soļanka (krievu) . 34

6. Ceptas teļa smadzenes . . 35

7. Škinkis ar olām
....

35

8. Omlete ar nieriem ... 35

9. Šķiņķa plācenīši
....

35

10. šampiņonu plācenīši . . 35

11. Baraviku pudiņš
....

36

12. Skābu kāpostu pastēte . . 36

13. Rīsu pudiņš ar vēžiem . . 36
14. Vēžupudiņš 36
Vēžupudiņš

15. Sieru pudiņš 37

Aukstie ēdieni:

16. Lašu galerts 37

17. Laši, marinēti 38

Tek. Nr. Lp. p.

18. Lasis, saldēts (dalīta

veidā) 38

19. Lasis, vārīts (veselā

veidā) 39

20. Laša ikri jeb kaviārs . . 40

21. Lasis, sālīts 40

22. Lasis, žāvēts 40

23. Lašu majonēze .... 40

24. Hummeru majonēze . . 40

25. Zutis, marinēts
....

41

26. Zušu rulāde, saldēta

formā) 41

27. Zuši, žāvēti 42

28. Foreles aspikā 42

29. Līdaku rulāde 43

30. Līdaka, pildīta
....

44

31. Mencas, vārītas
....

44

32. Mednis 44

33. Teteri 45

34. Meža pīles 45

35. Irbītes 46

36. Irbes želeja 46

37. Zosu cepetis (veselā veidā) 46

38. Zosu cepetis (dalītā veidā) 46

39. Zosu rulāde 47

40. Tītara cepetis (dalītā vei-

dā) 47

41. Vista (dalītā veidā) . . 47

42. Vistas majonēze .... 47

43. Teļa krūts, pildīta
...

48

44. Teļa cepetis 48

45. Teļa galerts, gabaliņos . 48

46. Teļa galerts, maltais . . 49

Sivēna un cūkas gaļa:

47. Sivēna rulade, malta . . 49

48. Sivēna rulade (sālīta) . . 49

49. Sivēns, pildīts 50

50. Sivēna galerts bez želatina 50

51. Sivēna gaļa, saldēta . . 51

52. Sivēna cepetis 52

53. Cūkas galva, pildīta . . 52

54. Cūkas galvas rulade . . 52

55. Cūkas cepetis 53

56. Šķiņķa sālīšana
....

53
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57. Angļu rostbīfs
....

53

58. Tatāru bīfsteks
....

53

59. Vērša mele, sālīta
...

55

60. Vērša mēle aspika (sal-

dēta) 55

61. Teļa mēles, sālītas
...

56

62. Rasols 56

63. Rasols, '(veģetāru)
...

56

64. Dārzāju salāti, eļļā ... 56

65. Olīvē salāti 57

66. Kartupeļu salāti
....

57

67. Kartupeļu salāti ar siļķi . 57

Dažādi palīglīdzekļi
ēdienu garnēšanai:

68. Aspiks, brūnais
....

57

69. Aspiks, brūnais (bez že-

latina) 58

70. Zivju aspiks 58

71. Lizdiņas 58

72. Romu pastētes 59

Sviestmaizes:

73. Latvijas maizītes
....

59

74. Lašu maizītes 59

75. Pavasara maizītes . . •. 60

76. Puķu maizītes 60

77. Princeses maizītes
...

60

78. Rasola maizītes
....

60

79. Anšovu maizītes
....

60

80. Smadzeņu maizītes ... 61

81. šampiņonu maizītes
...

61

82. Olu maizītes 61

83. Angļu maizītes
....

62

84. Sardīņu maizītes
.... 62

85. Seleriju maizītes
....

62

86. Tomātu maizītes
....

62

87. Škinka maizītes
....

62

88. Siera maizītes 63

89. Biezpiena maizītes
...

63

90. Majonēzes maizītes
...

63

91. Redīsu maizītes
....

63

92. Aknu pastētes maizītes . 63

93. Kaviāra maizītes
....

63

94. Auksta (zviedru) plāte . 64

Zupas:

Tumētas zupas:

95. Buljons 65

96. Vērša gaļas zupas ar dār-

zājiem un rīsiem
....

65
Vēršagaļaszupaarnūdelēm

Lp. p.Tek. Nr.

98. Pelmeņu zupa 66

99. Consomme imperial
...

66

100. Consomme roval .... 67

101. Rīsa zupa 67

102. Borščoks ar knellem . . 67

103. Biešu zupa 67

104. Mazkrievu borščs
....

68

105. Skābu kāpostu zupa ar

vērša gaļu 68

106. Svaigu kāpostu zupa ar

tomātiem 68

107. Skābeņu zupa ar gaļu . . 69

108. Skābeņu zupaar spinātiem 69

109. Spinātu zupa 69

110. Sparģeļu zupa 69

111. Tomātu zupa ar rīsiem . 70

112. Zirņu zupa 70

113. Ragū zupa 70

114. Jēra gaļas zupa ar dār-

zājiem 70

115. Žāvētas jēra gaļas zupa . 71

116. Teļa gaļas zupa .... 71

117. Sivēna gaļas zupa ar grū-
bām . .' 71

118. Vērša frikadeļu zupa . . 71

119. Balto pupiņu zupa ar

grūbām 72

120. Itāliešu makaroni
...

72

121. Moc-tourte soupe ...
72

122. Vistu buljons 73

123. Vistas frikadeļu zupa . . 73

124. Zosu ķidiņu zupa ...

73

125. Puķu kāpostu zupa ... 74

126. Okroška (krievu ēdiens) . 74

127. Gulaša zupa 74

128. Vēžu zupa 74

Zivju zupas:

129. Zivju buljons 75

130. Zivju zupa ar knellēm . 7o

131. Zivju frikadeļu zupa . . 76

132. Lašu zupa 1 76

133. Zivju soļanka 76

Piena zupas:

134. Piena zupa ar nūdelēm . 78

135. Piena zupa ar rīsiem . . 78

136. Ķirbju zupa 78

137. Piena zupa ar smalkām

klimpām 78

138. Piena zupa ar dārzājiem . 78

139. Skāba putra 78

140. Auzu tume ar plūmēm . . 79
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187. Laša pīrāgs 89
Veģetāras zupas

188. Mazie laša pīrādziņi no

rauga mīklas 89141. Dārzāju buljons .... 79

142. Kartupeļu zupa .... 79
189. Lielais kāpostu pīrāgs . . 90

143. Kartupeļu zupa ar puravu 79
190. Pildītas pankūkas ... 90

144. Biešu zupa 79
191. Olu želeja 90

145. Nātru zupa 80

146. Skābeņu zupa ar grūbām . 80 Zivis:

147. Zirņu zupa 80
Vārītas zivis:

148. Zaļo zirnīšu zupa ...
80

192. Vārīts breksis ar olu mērci 91
149. Pavasara zupa .... 80

150. Rīsu zupa 81 193. Vārīta menca ar sinepju

mērci 92
151. Sparģeļu zupa 81

194. Vārītas foreles
....

92152. Spinātu zupa 81

153. Sēņu zupa 81 195. Vārīta karpa (zila) ... 92

196. Vārīts lasis veselā veidā . 92154. Baraviku zupa ....
82

197. Vārīts lasis ar holandiešu

mērci 92Saldās zupas:

198. Vārīts lasis ar olu mērci 93
155. Ābolu zupa 82

199. Pildīta līdaka gabaliņos . 93
156. Aveņu zupa 82

200. Vārīts zandarts vesela

veidā 93
157. Svaigu ērkšogu zupa . . 83

158. Kaltētu augļu zupa
...

83

159. Ķiršu zupa 83
Ceptas zivis:

160. Melleņu zupa 83

201. Cepts lasis 94161. Vīna zupa ar rīsiem . . 83
202. Ceptas butes 94

162. Rabarberu zupa .... 84

163. Zemeņu zupa ar vīnu . . 84 203. Cepti asari 94

204. Cepti līņi 94164. Maizes zupa ar rozīnēm . 84

205. Cepta līdaka 94

206. Pildīta vimba 95Piedevas zupām:

207. Cepts zandarts ....

95
165. Plucinātas klimpas ...

84
208. Cepts zutis 95

166. Mannā klimpas
....

85
209. Ceptas vēdzeles ar krē-

juma mērci 95
167. Kartupeļu klimpas ... 85

168. Siera klimpas 85

169. Baltmaizes klimpas ... 85
Zivju pudiņi:

170. Olbaltuma klimpas . . . "85

171. Vēžu klimpas 86 210. Laša pudiņš 96

172. Vēžu omlete 86 211. Vārīts zivju pudiņš ... 96

173. Pildītas vēžu muguras . . 86
174. Kalduni 86

212. Zivju plācenīši
....

96

174. Xaläuni 86 213. Vārītu zivju plācenīši . . 96

175. Cepums buljonam
...

87 214. Ceptas reņģes 97

176. Apceptas maizītes
...

87 215. Reņģu pudiņš ar baltmaizi 97

177. Siera maizītes — borščo-

"kam 87 Vēži:

178. Angļu siera maizītes . . 87
216. Vārīti vēži 97

179. Sāls standziņas
....

87
217. Vēžu sviests 97

180. Vēžu maizītes 87
218. Vēži cepamā mīklā ... 97

181. Smadzeņu maizītes
...

88

182. Smadzeņu pastēte ... 88
Siļķes:

183. Nūdeles 88

184. Olu nūdeles 88 219. Malta siļķe 98

185. Sviesta mīklas pīrādziņi . 88 220. Rullēta siļķe 98

221. Siļķu fileja ar mikspikliem 99186. Mazi pīrādziņi no rauga

mīklas 89 222. Siļķu salāti angļu gaumē . 99
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223. Marinētas siļķes .... 99

224. Ceptas siļķes 100

225. Siļķu plācenīši ....
100

226. Siļķu pastēte 100

227. Siļķu pudiņš 100

Siltas pastētes:

228. Pastētes forma no sviesta

mīklas 101

229. Zivju pastēte 101

230. Vēžu pastēte 101

231. Vistu pastēte 102

232. Silta medījuma pastēte . 102

233. Zaķa pastēte 103

234. Mēļu pastēte 103

235. Itāliešu pastēte .... 104

Sviests:

236. Laša sviests 106

237. Sinepju sviests
....

106

Dzīvus un kautus mājputnus iepērkot:

Māju putni:

238. Tvaikota vista 107

239. Vistas fileja 108

240. Vistas plācenīši .... 103

241. Vistas frikaseja
....

109

242. Pildīta vista 1 109

243. Pildīta vista II 110

244. Ceptas vistas gaļas pudiņš 110

245. Cepts cālis krējumā . 111

246. Cepts tītars 111

247. Cepta zoss 111

248. Vārīta zoss 111

Cepti āboli pie putniem . 111

249. Vārīta pīle 112

250. Cepta pīle 112

Meža putni un zvēri.

Meža putnus un zvērus iepērkot:

Meža putni:

251. Fazāni veselā veidā . .
.

113

252. Tvaikota sloka
....

114

Sloku maizītes 114

253. Meža pīles 114

254. Meža zoss 115

255. Meža irbes 115

256. Rubenis (teteris) . . . 115

257. Mednis 115

Meža zvēri:

258. Stirnas cepetis
....

116

Lp. p.Tek. Nr.

259. Stirnas mugura .... 116

260. Stirnas vai brieža ragū . 116

261. Brieža cepetis 116

262. Zaķa cepetis 118

263. Meža cūkas cepetis . . . 118

264. Meža cūkas šķiņķis, žāvēts 118

Gaļa:

Gaļas sālīšanas un žāvēšanas

veidi 118

L sališanas veids . . . . 118

11.
„ „ ....

119

Sālīta ga|a (ang|u gaumē). . 119

Kas jāievēro, iepērkoties ga-

ļas produktus 119
Slimu kustoņu ga|a .... 120

Ga|as glabāšana 120

Kā ga]u izsargāt no samaitā,

šanās un kā pagatavot . . 122

Vērša sadalījums 123

265. Tvaikots vērša cepetis . 125

266. Vērša steks pikantā mērce 125

267. Anrikots 125

268. Fileja bīfsteks
....

125

269. Vācu bīfsteks 126

270. Hamburgas bīfsteks . . 126

271. Zemnieku bīfsteks
...

126

272. Cepts vērša filejs ...
126

273. „Filet mignon"
....

126

274. Gulašs 127

275. Angļu rostbīfs
....

127

276. Zviedru šnicele
....

127

277. Vīnes restcepetis
....

127

278. Kurzemes strogonovs . . 128

279. Boenf ā la strogonovs . 128

280. Bezdelīgu perēkļi
...

128

281. Vārīta vērša gala ar mār-

rutkiem . . , . . . . 128

282. Vārītas gaļas plācenīši . 129

283. Jauktas gaļas plācenīši . 129

284. Viltotais zaķis
....

129

285. Vērša gaļas pudiņš . . 129

S i ten i:

286. Sīpolu sitenis 130

287. Maltais sīpolu sitenis . . 130

288. Maltais sitenis 130

289. Angļu sitenis 130

290. Kasītais sitenis
....

131

291. Karaļauču sitenis . . . 131

292. Krējuma sitenis
....

131

293. Rullētais sitenis
....

132

294. Tomātu sitenis
....

132



347

Lp. p. ITek. Nr.

295. Ceptas smadzenes . . . 132

296. Aknu pudiņš 132

297. Ceptas vērša aknas . . . 133

298. Pildīta kāpostu galviņa ar

gaļu v . 133

299. Vērša mēle (silta veidā) . 133

Teļa gaļa:

Teļa sadalījums:

300. Latvijas šnicele
....

134

301. Diplomātu šnicele . . . 134

302. Parīzes šnicele
....

135

303. Vīnes šnicele 135

304. Prāgas šnicele
....

135

305. Beļģijas šnicele
....

135

306. Karaļauču šnicele . . . 135

307. Holandiešu šnicele . . . 136

308. Holšteinas šnicele . . . 136

309. Paprikas šnicele
....

136

310. Mikāda šnicele
....

136

311. Dabiskā teļa kotlete . . 137

312. Teļa steks sviestā
...

137

313. Teļa cepetis 137

314. Rullētais teļa cepetis . . 138

315. Teļa mugura 138

316. Teļa krūts (cepta) ... 138

,317. Pildīta teļa krūts
...

138

318. Tvaikota teļa gaļa ... 139

319. Tvaikots teļa filejs bara-

viku mērcē 139

320. Teļa frikaseja ar rīsiem . 139

321. Viltotās irbes 139

322. Teļa gaļas plācenīši . . 140

323. Teļa gaļas rullīši . . . .140

324. Teļa gaļas pudiņš (cepts) 140

325. Teļa aknu pudiņš . . . 141

326. Ceptas teļa aknas krē-

juma mērcē 141

327. Teļa nieri krējumā . . . 141

328. Teļa nieri sviestā ... 141

329. Tvaikotas teļa mēles . . 141

330. Teļa pienes 142

331. Teļa knelles 142

332. Tvaikota teļa sirds
...

142

333. Teļa galva 142

334. Teļa kājas rīvmaizē . . 143

Jera gaļa:

Jēra sadalījums:

335. Jēra cepetis 144

336. Dabiskā jēra kotlete . . 144

337. Jēra gaļas plācenīši . . 144

Lp. p.Tek. Nr.

338. Cepta jēra mugura fran-

ču gaumē 144

339. Jēra ribiņas 144

340. Pildīta jēra krūts
...

145

341. Jera steks 145

342. Jera ragoūt (ragu) . . 145

343. Tvaikota jēra gaļa ar

dārzājiem (Irišču) . . . 145

344. Jēra frikaseja ar tvaiko-

tiem rīsiem 146

345. Kaukāza šašliks
....

146

346. Kurzemes šašliks . . . 146

Cūkas gaļa:

Cūkas sadalījums:

S iv ēna sadalījums:

347. Cūkas cepetis ....
148

148. Cūkas karbonāde (cepta
krāsnī) 148

349. Cūkas karbonāde
...

148

350. Cūkas dabiskā kotlete . 148

351. Cūkas ribas 150

352. Cūkas filejs 150

353. Cūkas steks krējuma . . 150

354. Rullētais cūkas gaļas si-

tenis 150

355. Cūkas šniceles
....

150

356. Cūkas gulašs 151

357. Mīklā cepts šķiņķis . . 151

358. Sivēna mugura .... 151

359. Tvaikota sivēna gaļa . . 151

Desas:

360. Desiņas (cīsiņas) . . . 152

361. Desiņas („cīsinas") svies-

ta mīklā . .' 152

362. Dūmu desa 152

363. Tējas desa 153

364. Aknu desa 153

365. Krakovas desa
....

153

366. Tīriņdesas 154

367. Mēļu desa 154

368. Asinu desa 154

369. Putraimu desa
....

154

370. Recekļu desa no cūkas

galvas '(„zilcdesa") . . . 155

371. Putnu aknu pastēte . . 155

Kartupeļi:
372. Kartupeļi ar tomātiem . 155

373. Kartupeļi krējumā . . . 155

374. Kartupeļu biezenis (pi-

reja) 156
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375. Pildīti kartupeli
....

156

376. Kartupeļu uzpūtenis . . 156

377. Kartupeļu kroketes . . . 156

378. Cepti kartupeļi .... 156

379. Granātu kartupeļi . . . 157

380. Stroganova kartupeļi . . 157

Kāposti:

381. Rožu kāposti 157

382. Puķu kāposti tomātu

mērcē 157

383. Puķu kāposti poļu gaumē 157

384. Puķu kāposti sviesta

mērcē 157

385. Pildītas kāpostu lapas . 158

386. Pildītas kāpostu lapas ar

kāpostiem 158

387. Pildītas kāpostu lapas ar

rīsiem 159

388. Pildītas kāpostu galviņas 159

389. Ķelnes šnicele 159

390. Skābi kāposti 159

Tomāti

391. Pildīti tomāti 160

392. Pildīti tomāti ar rīsiem . 160

393. Cepti tomāti 160

394. Tomātu maizītes
....

160

395. Tomāti ar baltām pupām . 161

Pudiņi, uzputeņi un bumbiņas:

396. Spinātu pudiņš
....

161

397. Burkānu pudiņš
....

161

398. Kartupeļu pudiņš ... 161

399. Kāpostu pudiņš . . . 161

400. Puķu kāpostu pudiņ., . . 161

401. Sparģeļu pudiņš
....

161

402. Tomātu pudiņš . .163

403. Kaltētu zirņu pudiņš . . 163

404. Rīsu pudiņš ar kāpostiem 163
405. Makaronu pudiņš . . . 164Makaronupudiņš

406. Makaronu uzpūtenis ar

skābu krējumu ....
164

407. Makaroni ar pienu . .164
408. Makaronu pudiņš ar oludzeltenumiem 164
Makaronupudiņšaroludzeltenumiem

409. Makaroni ar puķu kāpo-

stiem 164

410. Makaronu šniceles . .
.

165

411. Nūdeles ar sieru . . . 165

412. Kviešu miltu pudiņš . . 165

413. Baltmaizes uzpūtenis ar

sieru 165

Lp. p.Tek Nr.

414. Manna pudiņš ar balt-

maizi 165

415. Sniega bumbiņas . . . 166

416. Dārzāju virums
....

166

417. Dārzāju maisījums . . . 166

Plācenīši un riecieniņi:

418. Burkānu plācenīši . . . 167

419. Kartupeļu plācenīši . . 167

420. Kāpostu plācenīši . . . 167

421. Rīsu plācenīši
....

167

422. Rīsu plācenīši ar spinā-

tiem 167

423. Siera plācenīši .... 168

424. Vienkārši manna riecieni 168

425. Nūdeļu riecieni
....

168

426. Pupu riecieni 168

Pankūkas un krēpeles pildītas ar

dārzājiem:

427. Itāliešu pankūkas ar dār-

zājiem 169

428. Pankūkas ar dārzāja pil-

dījumu 169

429. Vienkāršas pankūkas . . 169

430. Kartupeļu pankūkas . . 169

431. Pildītas krēpeles ar mērci 170

432. Dārzāju krēpeles
....

170

Dārzāju cepeši un tvaikoti dārzāji:

433. Puķu kāposti, rīsu un to-

mātu cepetis 170

434. Cepti kāļi 170

435. Sutināti kolrābji .... 170

436. Tvaikoti spināti .... 171

437. Tvaikoti spināti 11. . . 171

438. Spināti ar auzu pārslām 171

439. Tvaikoti zemes bumbieri . 171

440. Tvaikotas melnas saknī-

tes (skorcioneri) . . . 172

441. Sutināti artišoki
...

172

442. Tvaikoti gurķi
....

172

443. Tvaikoti burkāni
...

172

4444. Tvaikoti zirņi ar burkā-

niem ..." 172

445. Cepti olu augi (bakla-
žāni) 173

446. Rīsu galviņa ar puķu kā-

postiem un zirņiem . . 173

447. Tomāti ar rīsiem, mērcē 173

448. Spinātu vai salātu rullīši 173

449. Kabački pildīti ar rīsiem 174

450. Cepti kabački ar sviestu 174
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Putras:

Biezputras:

451. Auzu pārslu biezputra . 174

452. Griķu biezputra (krievu

gaumē) 175

453. Kviešu miltu putra . . 175
454. Miežu biezputra .... 175
Miežubiezputra

Sēnes:

Sēnes tīra:

455. Tvaikotas kreveles . . . 176

456. Tvaikotas gailenes . . . 176

457. Tvaikotas baravikas . . 176

458. Baraviku plācenīši . . . 176

459. Tvaikotas bērzlapes . . 176

460. Tvaikoti šampiņoni . . . 178

461. Sēņu pudiņš 178

462. Sēņu plācenīši
....

178

Olas:

463. Mīksti vārītas olas
...

179

464. Olas verdošā ūdeni . . . 179

465. Olas ar krējuma mērci . 180

466. Olas ar bešmalmērci . . 180

467. Olas ar holandiešu mērci . 181

468. Olas ar tomātu mērci . . 181

469. Spoguļolas 181

470. Spoguļolas ar tomātiem . 182

471. Ceptas olas uz maizes

šķēlēm 182

472. Olas formā 182

473. Olas ar dārzājiem ...

182

474. Olu biezenis 182

475. Tomātu ola 183

Zaļbarība:

476. Selerijas ar sīpoliem . . 183

477. Selerijas ar gurķiem . . 183
478. Selerijasar aukstiem kar-tupeļiem 183479. Selerijasar āboliem . . 183480. Balinātasselerijasar krē-jumu 183481. Pildītas selerijas ... 184482. Selerijusaknes, rutki, bie-tes, burkāni, gurķi ar eļļu184483. Selerijas,sarkanie kāpostiar eļļasun citronu sulu . 185484. Selerijasar zaļiem zir-ņiem 185485. Kartupeļiar selerijāmungurķiem 186Selerijasaraukstiemkartupeļiem

Selerijasarāboliem

Balinātasselerijasarkrējumu

481. Pildītas selerijas . . . 184

482. Seleriju saknes, rutki, bie-

tes, burkāni, gurķi ar eļļu 184
Selerijas,sarkaniekāpostiareļļasuncitronasulu

Selerijasarzaļiemzirņiem

Kartupeļiarselerijāmungurķiem

Lp. p.Tek. Nr.

486. Sarkanie kāposti ar ābo-

liem un seleriju
....

186

487. Svaigi kāposti tomātu bie-

zeni 186

488. Baltie kāposti ar ķimenēm 186

489. Baltie kāposti ar mārrut-

kiem 186

490. Baltie kāposti ar krējumu 187

491. Rutki ar baltiem kāpo-

stiem i. 187

492. Puķu kāposti, tomāti ar

citronu sulu 187

493. Gurķu pildījums ar ābo-

liem' 187

494. Sālīti gurķi ar lokiem . 187

495. Gurķi ar tomātiem . . . 188

496. Tomāti ar sīpoliem . . . 188

497. Melnās saknes
....

188

498. Melnās saknes ar saldu

krējumu 188

499. Zemes bumbieri kā zaļ-

barība
........

188

Salāti:

000. Bietes ar āboliem . . . 188

501. Bietes, sarkanās (salāti) 189

502. Biešu salāti dzērveņu sulā 189

503. Cigoriņu salāti
....

189

504. Pastinākas salāti . . . 189

505. Gurķu salāti ar krējumu 190

506. Skābu gurķu salāti . . 190

507. Kartupeļu salāti ar siļķi

un skābiem gurķiem . . 190

508. Kartupeļu salāti ar krē-

jumu 190

509. Kartupeļu salāti ar eļļu

un citronu sulu
....

190

510. Kartupeļu salāti ar tomā-

tiem 190

511. Jaukti dārzāju salāti . . 191

512. Galviņu salāti ar krējumu 191

513. Baraviku salāti ar krē-

jumu 191

514. Puķu kāpostu salāti . . 191

515. Sparģeļu salāti
....

191

516. Tomātu salāti 191

517. Sarkano kāpostu salāti . 191

518. Skābu kāpostu salāti . . 192

519. Seleriju salāti 192

Aukstas mērces:

520. Majonēzes mērce . . . 192

521. Franču majonēze . . . 192
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Lp. p.Tek. Nr.

522. Tatāru mērce
....

193

523. Mārrutku mērce etiķī . 193

524. Mārrutku mērce ar citronu 193

525. Eļļas mērce 193

526. Sinepju mērce
....

193

527. Skāba krējuma mērce siļ-

ķēm 193

528. Pikantā mērce
....

193

529. Biešu mērce ar mārrut-

kiem 194

530. Remolādes mērce ....
194

Siltas mērces:

531. Anšovu mērce 194

532. Baraviku mērce ....
194

533. Baraviku mērce krievu

gaumē (zivīm)
....

195

534. Bešamelmerce 195

535. Diļļu mērce 195

536. Kaperu mērce
....

195

537. Kadiķogu mērce .... 195

538. Krējumu mērce dārzā-

jiem 195

539. Holandiešu mērce . . . 196

540. Holandiešu mērce bez mil-

tiem 196

541. Lociņu mērce 196

542. Mārrutku mērce
....

196

543. Olu mērce 196

544. Seleriju mērce ....

196

545. Sardīņu mērce
....

197

546. Sinepju mērce 197

547. Sīpolu mērce I.
...

197

548. Sparģeļu mērce
....

197

549. Šampiņonu mērce . . . 197

550. Tomātu mērce
....

198

551. Vēžu mērce 198

552. Tumēts sveists (sviesta
mērce) 198

553. Balta sviesta mērce . . 198

554. Salātu mērce 198

555. Pētersīļu mērce
....

198

Saldas mērces:

556. Ābolu mērce 199

557. Apelsīnu mērce
....

199

558. Citronu mērce ....
199

559. Ķiršu mērce 199

560. Dzērveņu mērce
....

199

561. Rabarberu mērce . . . 199

562. šokolādes mērce
....

200

563. Vaniļas mērce 1 200

564. Vaniļas mērce 11. (vio-

leta)' . . . . . '. . . 200

Lp. p.Tek. Nr.

565. Vīna mērce 200

566. Zemeņu mērce ....
200

Kompoti:

567. Ābolu kompots ....
201

568. Ābolu kompots bez cu-

kura 201

569. Svaigu augļu kompots . 201

570. Apelsīnu kompots . . . 201

571. Bumbieru kompots . . . 202

572. Žāvētu augļu kompots . 202

573. Svaigu plūmju kompots . 202

574. Plūmju kompots (nevā-

rīts) 202

575. Ķiršu kompots
....

202

576. Rabarberu kompots . . 202

577. Zemeņu kompots
....

202

Ķiseļi:

578. Ābolu ķīselis 203

579. Aveņu ķīselis 203

580. Dzērveņu ķīselis
....

203

581. Citronu ķīselis ....
204

582. Ķiršu ķīselis 204

583. Ērkšķogu ķīselis .... 204

584. Melleņu ķīselis
....

204

585. Plūmju ķīselis 204

586. Rabarberu ķīselis . . . 205

587. Zemeņu ķīselis .
...

205

Želejas:
a) Želejas ar agar-agar:

588. Ābolu želeja 205

589. Aveņu želeja 206

590. Citronu želeja
.... 206

591. Dzērveņu želeja .... 206

592. Ķiršu želeja 206

593. Jāņogu želeja 206

594. Zemeņu želeja ....
207

595. Želeja tortēm un kūkām 207

b) Želejas ar želatinu:

596. Ananasu želeja
....

207

597. Dzērveņu želeja
....

208

598. Krāsotā želeja
....

208

599. Kafijas želeja
....

209

600. Ķiršu želeja 209

601. Latvijas želeja (ar žela-

tinu) 209

602. Olu želeja (pildīta olu

mizās) 210

603. Trolmejas želeja
...

211
604. Vīna želeja ar augļiem . 211

605. Rabarberu želeja
...

212
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Lp. p.Tek. Nr. Lp. p. ļ Tek. Nr.

645. Kārtotais plombīrs . . 224Krēmi:

646. levārītu ķiršu plombīrs . 224
Krēmi bez želatina:

647. Mokka plombīrs .... 225

606. Putu krējums ar āboliem 213 648. Šokolādes plombīrs . . . 225

607. Putu krējums ar avenēm 213
649. Riekstu plombīrs ...

225
608. Putu krējums ar bumbie-

riem 213
650. Vaniļas plombīrs ar au-

gļiem 225

609. Putu krējums ar citronu . 213 651. Zemeņu plombīrs . . . 226

610. Putu krējums ar ķiršiem 213
611. Putu krējums ar mande-lēm 213Putukrējumsarmandelēm

Pankūkas, krēpeles, vafeles, omletes,

riecieni:

612. Putu krējums ar grauzdē-
tām mandelēm

....
214

652. Ābolu pankūkas .... 227

653. Biezpiena pankūkas . . . 227
613. Putu krējums ar mokkā

kafiju 214 654. Burkānu pankūkas . . . 227

655. Ķirbju pankūkas . . . 228
614. Putu krējums ar šokolādi 214

656. Krējuma pankūkas . . 228
615. Putu krējums ar rupju

maizi 214 657. Olu pankūkas 228

658. Plānās pankūkas . . . 228
616. Putu krējums ar žāvētām

plūmēm 215 659. Rauga pankūkas .... 228

660. Ābolu krēpeles ....
228

617. Putu krējums ar rīsiem . 215
618. Putu krējums ar riekstiem 215619. Putu krējums ar zeme-nēm 215 661. Olu krēpeles 229Putukrējumsarriekstiem

662. Rauga krēpeles ....
229Putukrējumsarzemenēm

663. Vafeles 229

664. Amerikas vafeles
...

229

b) Krēmi ar želatinu: 665. Vafeles ar putu krējumu 229

620. Ābolu krēms 216 666. Vafeļu tūtas ar putu krē-

jumu 230621. Apelsīnu krēms
....

216

622. Aveņu krēms 216 667. Vafeles ar skābu krējumu 230

623. Citronu krēms
....

216 668. Rīsu vafeles 230

624. Citronu krēms ar olām . 217 669. Rauga vafeles
....

230

625. Tigars krēms
....

217 670. Manna kūciņas ....
231

671. Omlete 231626. Ķiršu krēms 217

627. Prolmejas krēms . . . 218 672. Ābolu omlete 231

628. Vaniļas krēms ....

218 673. Omlete ar miltiem . . . 231

674. Rīsu riecieni ar cukuru 231629. šokolādes krēms . . . ~
218

630. Rieksta krēms
....

218 675. Rabarberu riecieni . . . 232

676. Melleņu riecieni
....

232631. Diplomātu krēms
...

219

632. Ruma krēms 219 677. „Nabaga bruņinieks" . . 232

Saldējumi: Taukos vanti cepumi:

633. Ābolu saldējums ...
220

678. Ābolu kronīši 232
634. Aveņu saldējums . . . 220

679. Berlīnes pankūkas ...
232

635. Citronu saldējums . . . 221
680. Gaisa baloni ar cukuru . 234

636. Griliāžu saldējums . . 221
681. Sprickūkas 234

637. Mandeļu saldējums
...

222
682. Ūdens burbuļi 234

638. Mokka' saldējums ...
222

639. Prolmejas saldējums . . 222 Saldie pudiņi:
640. Šokolādes saldējums . . 222

683. Ābolu pudiņš ar vese-

liem āboliem 235
641. Riekstu saldējums . : . 223

642. Vaniļas saldējums . . . 223
684. Ābolu pudiņš ar skābu

krējumu 235Plombīri:

643. Ananasu plombīrs . . . 223 685. Ābolu pudiņš ar rīvmaizi 235

686. Aprikožu pudiņš .... 235644. Griliāžu plombīrs . . . 224
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Tek. Nr. Lp. p.

687. Baltmaizes pudiņš ar ābo-

liem 236

688. Biskvītu pudiņš I. . . . 236

689. Diplomātu pudiņš . . . 236

690. Itāliešu pudiņš ' .... 236

691. Jaunpiena pudiņš . . . 237

692. Kabineta pudiņš
....

237

693. Karmenes pudiņš . . . 237

694. Kastaņu pudiņš I. . . . 237

695. Ķiršu pudiņš ' 237

696. Manna pudiņš ar ābo-

liem ..." 238

697. Mandeļu pudiņš .... 238

698. Nūdeļu pudiņš ar āboliem 238

699. Olu pudiņš 238

700. Plūmju pudiņš ....
239

701. Rupmaizes pudiņš I. . . 239

702. Rupmaizes pudiņš ar ro-

zīnēm 239

703. Rabarberu pudiņš
...

239

704. Rīsu pudiņš ar āboliem . 240

705. Rīvmaizes pudiņš .. . 240

706. Riekstu pudiņš I.
. ... .

240

707. Skāba krējuma pudiņš . 240

708. Sago pudiņš 240

709. Sausiņu pudiņš
....

241

710. Zemeņu pudiņš
....

241

711. Ābolu pudiņš ' 241

712. Apelsīnu pudiņš
....

241

713. Augļu pudiņš . . . , . 242

714. Augļu plūmjpudinš . . 242

715. Biskvītu pudiņš U. . . 243
716. Biezpienapudiņš.... 243Biezpienapudiņš

717. Citronu pudiņš
....

243

718. Dedzināts cukura pudiņš 243

719. Holandiešu pudiņš . . . 244

720. Kafijas pudiņš ....
244

721. Nūdeļu pudiņš ar augļiem 244

722. Plucinātais pudiņš . . . 244

723. Rupmaizes pudiņš ar man-

delēm 244

724. Riekstu pudiņš
.... 245

725. Rīsu pudiņš ' 245

726. Šokolādes pudiņš
...

245

727. Šokolādes pudiņš ar rup-
maizi 245

Uzputeņi, putas, buberti un rīsi,

biezputras (saldās):

a) Uzpūteņi:

728. Ābolu uzpūtenis
....

246

729. Aprikožu uzpūtenis . . . 246

730. Citronu uzpūtenis . . . 246

Lp. p.Tek. Nr.

731. levārījumu uzpūtenis . . 247

732. Svaigu plūmju uzpūtenis . 247

733. Rabarberu uzpūtenis . . 247

734. Žavetu augļu uzpūtenis . 247

b) Putas:

735. Ābolu putas 247

736. Ābolu putas no žāvētiem

āboliem 247

737. Aveņu putas 247

738. Aprikožu putas
....

247

739. Ērkšķogu putas .... 247

740. Zemeņu putas 247

741. Citronu putas 247

742. Dzērveņu putas .... 249

c) Buberti un rīsi:

743. Manna buberts
....

249

744. Miltu buberts 249

745. Citronu rīsi 249

746. Šveiciešu rīsi 249

747. Itāliešu rīsi 250

748. Biezpiena pascha (vārīta) 250

d) Biezputras (saldas):

749. Grūbu un žāvētu ābolu

biezputra 250

750. Gurjevas putra I. . . . 251

751. Gurjevas putra 11. . . . 251

752. Manna biezputra . . . . 2o 1

753. Sausiņu biezputra . . . 251

754. Rīsu biezputra
....

251

Dažādas mīklas':

755. Sviesta mīkla
....

252

756. Berzta mīkla 253

757. Cepama mīkla
.... 253

758. Cukura mīkla 253

759. Irdena mīkla 254

760. Irdena mīkla ar ki-ējumu 254

761. Mīkla ar eļļu 254

762. Aleksandra' mīkla I. . . 254

763. Aleksandra mīkla 11. . . 254

764. Ātrais biskvīts
....

255

765. Aukstais biskvīts . . . 255

766. Saltais biskvīts
....

255

Garnitūra tortēm un kukam:

767. Marcipāna pagatavošana 255

768. Pēterburgas bizejs ... 256

769. Pomāde 256

770. Spricgiazūra 256

771. Vaniļas krēms bez mil-

tiem 256
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Lp. p.Tek. Nr.

772. Vaniļas krēms tortēm un

kūkām 256

773. Vaniļas sviests
....

256

Tortes:

774. Ābolu torte 257

775. Ābolu torte no sviesta

mīklas 258

776. Aveņu torte 258

777. Aleksandra torte I. . . 258

778. Aleksandra torte 11. . . 259

779. Biskvītu torte ar ievārī-

jumu 259

780. Bellevue torte
....

259

781. Bizeja torte 259

782. Citronu torte 261

783. Ērkšķogu torte
....

262

784. Lāčplēša torte
....

262

785. Līziņas torte 262

786. Mandeļu torte
....

263
787. Mokka torte 264

787. Nolà wrte 264

788. Madlienas torte
....

264

789. Plūmju torte 264

790. Riekstu torte 267

791. Rabarberu torte
....

267

792. Rupmaizes torte
....

267

793. Šokolādes torte
....

268

794. Smilšu torte 268

795. Sālsmaizes kukulītis . . 268

796. Vīnes torte 269

797. Zemeņu torte 269

Kūkas un biskvīti:

798. Formas biskvīts
....

269

799. Angļu kēksi . . . . .' 270

800. Šokolādes biskvīts ... 270

801. Mandeļu kūka 270

802. Smilšu kūka 271

803. Ābolu kūka 1 271

804. Āboli rīta svārkos
...

271

805. Augļu kurvīši
....

271

806. Bizeja kūkas 272

807. Krējuma kūkas formiņās
(krievu bābiņas) . . . 272

808. Skāba krējuma kūkas . . 273

809. Kokosa kūkas 273

810. Līziņas kūka 274

811. Mazās aleksandra kūkas . 274

812. Mazurkas kūka
....

275

813. Morgalviņas 275

814. Rupmaizes kūka
....

275

815. Rullētais biskvīts
...

276

816. Sviesta austiņas
....

276

Lp. p.Tek. Nr.

817. Sviesta vainadziņi . . . 276

818. Sviesta miklas rullīši . . 276

819. Šokolādes rullīši
...

277

820. Vēja pūšļi 277

821. Zemeņu kūka 278

Tejcepumi un konfektes

822. Augļu kūciņas 278

823. Auzu biskvīti 278

824. Augļu biskvīts
....

270

825. Alberta biskvīts
....

279

826. Baletdāmas 279

827. Cepumi bērniem
....

279

828. Cukura kliņģerīši ...
280

829. Drumstalu radziņi
...

280

830. Franču tējcepum'i
...

280

831. Kaneļu kārtiņas
....

280

832. Kārtotie tējcepumi . . . 281

833. Karotes biskvīts .... 281

834. Latvijas biskvīts
...

281

835. Latvijas cepumi
....

281

836. Parīzes makaronīši . . . 282

837. Pumperniķeļi 1 282

838. Pumperniķeļi II 282

839. Putu plācenīši
....

282

840. Smilšu kūkas 283

841. Sviestmīklas kliņģerīši . 283

842. Tējas kliņģerīši
....

283

843. Vaniļas kārtiņas
....

283

844. Viktorijas tējcepumi . . 284

845. Žagariņi 284

846. lesala konfektes
....

284

847. Krējuma konfektes
...

284

848. Piena pomādes konfektes 285

Piparkūkasi

849. Plānās piparkūkas (ar
sviestu) 285

850. Pildītas piparkūkas . . 285

851. Piparkūku rieksti
...

286

852. Medus piparkūkas ...
286

853. Medus maize 286

854. Mīkstas piparkūkas . . 287

855. Jelgavas rieksti
....

287

Maizes:

856. Galda maize 288

857. Rupja kviešu maize . . 288

857-a. Saldskābā maize
...

288

857-b. Radziņi 288

857-c. Plucināta rupmaize .
. 289

858. Sāls kārtiņas 289

859. Dzeltenais' kliņģeris . . 289
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Lp. p.Tek. Nr.

860. Dzeltenmaize (striceles) . 290

861. Dzeltenmaize (formā) . 290

862. Kulies (krievu formas

maize) 290

863. Babka 290

864. Formas maize f
.
. . 291

865. Ābolu maize 291

866. Biezpiena maize
....

291

867. Magoņu maizītes . . . 292

868. Apaļie sausiņi ....
292

869. Garie sausiņi 292

870. Bērnu sausiņi
....

293

871. Ūdens kliņģeri
....

293

872. Piena kliņģeri 293

873. Hamburgas kliņģerīši . 293

874. Drumstalas kūkas . . . 294

875. Kanēļu kūkas (mazās) . 294

876. Kartupeļu kuka (maize) . 294

877. Kimenu kūciņas
....

295

878. Pildāmkūkas ' 295

879. levārījuma pīrādziņi . . 295

880. Kāpostu pīrādziņi .. . 296

881. Speķa pīrādziņi
....

296

882. Rīsu pīrādziņi ar olām . 296

883. Siera plācenis ....
297

884. Siera maizītes
....

297

Konservi:

Ogas tīra:

885. Ābolu ievārījums . . . 297

886. Ābolu marmelāde I. . . 298

887. Ābolu marmelāde 11. . . 298

888. Ābolu mizu želeja . . . 298

889. Veseli āboli cukura sīrupā 298

890. Ābolu ripiņas cukura sī-

rupā . 298

891. Kaltēti āboli 299

892. Apelsīnu miziņas cukura

sīrupā 299

893. Aveņu ievārījums . . . 299
894. Aveņu marmelāde . . . 299895. Aveņusīrups 299896. Aveņuželeja 300897. Avenes „Vekka" burkās . 300898. Veselibumbiericukura sī-Aveņumarmelāde

Aveņusīrups

896. Aveņu želeja 300

897. Avenes „VeIàa" durkâs . 300

898. Veseli bumbieri cukura sī-

rupā . . 300

899. Bumbieru salāti etiķī . . 300

900. Bumbieri „Vekka" burkās 301

901. Brūkleņu ievārījums . . 301

902. Brūkleņu ievārījums ar

veseliem āboliem . . . 301

903. Baravikas etiķī
....

301

904. Baravikas
„
Vekka" bur-

kās 302

Lp. p.Tek. Nr.

905. Marinēti burkāni . . . 302

906. Dzelteno ķiršu ievārījums 302

907. Dzeltenie ķirši „Vekka"
burkās 302

908. Dzelteno plūmju ievārī-

jums 302

909. Ērkšogu ievārījums no za-

ļām ogām 303

910. Ērkšogas „Vekka" burkās 303

911. Gurķi ātri skābēti
...

303

912. Jāņogu ievārījums . . . 303

913. Jāņogu sīrups ....
303

914. Jāņogu želeja, vārīta . . 304

915. Balto jāņogu ievārījums

bez kauliņiem 304

916. Kāpostu skābēšana
..
. . 304

917. Ķiršu ievārījums . . . 304

918. Ķiršu sīrups 304

919. Ķirši
„
Vekka" burkās . 305

920. Ķirbju salāti 305

921. Lacenu ievārījums . . . 306

922. Mellenes pudelēs
....

306

923. Meža zemeņu ievārījums 306

924. Mikspiklu (jaukti) salāti 306

925. Pīlādžu ogu želeja . . . 307

926. Veselas plūmes medu . . 307

927. Plūmes
„
Vekka" burkās . 307

928. Kaltētas pētersīļu lapiņas 308

929. Marinēti puķu kāposti . 308

930. Puķu kāposti „Vekka"bur-
kās 308

931. Pupas (vaska) pudelēs . 309

932. Pupas „Vekka" burkās . 309

933. Pipargurķi 309

934. Kaltēti puravi
....

309

935. Rabarberi pudelēs ...
309

936. Rabarberi
„
Vekka" bur-

kās 309

937. Skābenes pudelēs Kurze-

mes gaumē 310

938. Sparģeļi „Vekka" burkās . 310

939. Marinēti Šarlotes sīpoliņi 310

940. Kaltētas seleriju saknītes 311

941. Tomātu biezenis pudelēs . 311

942. Zaļi skābēti tomāti . . . 311

943. Veseli tomāti „Vekka"
burkās 311

944. Zemeņu ievārījums . . . 312

945. Zemeņu želeja
....

312

946. Zemenes „Vekka" burkās 313

947. Zilie kāposti etiķī ... 313

948. Zirņi pudelēs, vārītā veidā 313
949. Zirņi „Vekka" burkās . . 313

950. Zustreņu ievārījums I. . 314
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Lp. pTek. Nr.

951. Zustreņu ievarījum? 11. . 314

952. Nevārīts zustreņu sīrups . 314

Augļu un ogu sula:

Augļuun ogu sulas sterilizācija:

953. Vienkāršs sulas steriliz€-

šanas veids 315

Augļu kaltēšana:

Liķieri:
954. Aveņu liķieris 316

955. Ķiršu liķieris 316

956. Vaniļas liķieris .
...

316

957. Zemeņu liķieris
....

317

958. Ābolu vīns 317

959. Augu vīns bez alkohola . 318

960. Jāņogu vīns 318

961. Rabarberu vīns
....

318

962. Zustreņu vīns 319

963. Karstais vīns 319

Boles:

964. Apelsīnu bole 319

965. Ananasu bole 320

966. Aveņu bole 320

967. Zemeņu bole 320

Punši:

968. Apelsīnu punšs
....

321

969. Dāmu punšs 321

970. Sarkanvīna punšs . ~ . 322

Ekstrakti:

971. Citronu ekstrakts . . . 322

972. Ķiršu ekstrakts
....

322

973. Zemeņu ekstrakts
...

322

Degvīni:

974. Citronu degvīns .... 322

975. Pīlādžu degvīns
....

322

Dažādi dzērieni:

976. Citronu limonāde
...

323

977. Dzērveņu limonāde . . . 323

978. Zemeņu limonāde
....

323

979. Ābolu kvasa 323

980. Citronu kvasa 323

981. Maizes kvasa
.....

324

982. Bērzu sulas 324

Tek. Nr. Lp. p.

983. Ledus šokolāde ai olām . 324

984. Ledus šokolāde ar putu

krējumu 324

985. Ledus kafija 324

986. Ķiršu dzēriens (auksts) . 325

987. Kafija 325

988. Labības kafija ....
325

989. Kafija (turku gaumē) . 325

990. Varšavas kafija .... 325

991. Dzeramā šokolāde
...

325

992. Kakao 326

993. Ābolu tēja (no mizām) . 326

994. Ķīnas tēja 326

Dažādas receptes:

995. Kartupeļu pudiņš argaļu 326

996. Karpupeļu pudiņš arsiļķi 327

997. Kartupeļu pudiņš ar

šķiņķi 327

998. Biezpiena rauši (vare-

ņiki) 327

999. Biezpiens 327

1000. Jānu siers 327

1001. Mājas siers 328

1002. Mazie sieriņi 328

1003. Brūnais cukurs
....

328

1004. Sinepes 328

1005. Kaltētas ābolu mizas . 328

1006. Rīsa krutons 328

1007. Pildīti kāļi 329

1008. Karminas krāsa
....

329

Tīrīšana mājturība:
Mēbeles 330

Apzeltītos gleznu rāmjus . . . 330

Grīdu 330

Linoleuma 330

Parketa 330

Putekļu slaucīšanai 330

Skapju augša 330

Logu 330

Aizkarus 330

Krāsainus un izšūtus aizkarus . 330

Trauku un virtuves tīrīšana . . 332

Pavarda tīrīšana 332

Trauku tīrīšana 332

Stikla trauki 332

Fajanss vai porcelāns
....

332

Māla trauki 332

Aluminija trauki 332

Emaljēti trauki 332

Skārda trauki 332
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Lp. p.Tek. Nr.

Melnie skārda trauki
....

332

Baltais skārds 332

Vara trauki 332

Misiņa trauki 332

Dzelzs trauki 332

Čuguna un tērauda trauki .
. 332

Koka trauki 332

Xà trauki 332

Nažu tīrīšana 332

Dažādu metallu un stiklu tīrīšana:

Zelts 334

Sudrabs 334

Lp. p.
Tek Nr.

Niķelis 334

Puķu vāzes 334

Ma'tta stiklu 334

Raibos stiklus 334

Pudeles 334

Ūdens karafes 334

Spoguļus 334

Balti lakotās mēbeles, logu

rāmjus, durvis 334

Servješu locīšana 336

Salocītas servjetes 338

Servjetes locīšanas paņēmieni 342



Alfabētiskais satura radītājs.

Nr. Lp. p. ļ Nr. Lp. p.

A.
296. Aknu pudiņš 132

825. Albertabiskvīts
....

279

762. Aleksandra mīkla I. . . 254

763. Aleksandra mīkla 11. . . 254

777. Aleksandra torte I . . . 258

778. Aleksandra torte 11. . . 259

664. Amerikas vafeles . . . 259

965. Ananasu bolē
....

320

643. Ananasu plombīrs . . . 223

596. Ananasu želeja
....

207

83. Angļu maizītes
....

62

714. Angļu plūmjpudiņš . . 242

57. Ang'lu rostbīfs
....

53

275. Angļu rostbīfs
....

127

178. Angļu siera maizītes . . 87

289. Angļu sitenis 130

79. Anšovu maizītes
....

60

531. Anšovu mērce
....

194

267. Antrikots 125

868. Apaļie sausini
....

292

964. Apelsīnu bolē 319

570. Apelsīnu kompots . . . 201

621. Apelsīnu krēms
....

215

557. Apelsīnu mērce
....

199

892. Apelsīnu miziņas cukura

sīrupā 299

712. Apelsīnu pudiņš .... 241

968. Apelsīnu punšs
....

321

176. Apceptas maizītes
...

87

686. Aprikožu pudiņš . . . 235

738. Aprikožu putas .... 247

729. Aprikožu uzpūtenis . . 246

441. Artišoki, sutināti . . . 142

263. Asars cepts 94

368. Asiņu desas 154

69. Aspiks, brūnais
....

57

824. Augļu biskvīts
....

270

799. Augļu keks 270

822. Augļu kūciņas
....

278

805. Augļu kurvīši
....

27

713. Augļu pudiņš .
...

242

959. Augļu vīns bez alkohola . 318

765. Aukstais biskvīts . . . 255

94. Aukstā (zviedru) plāte . 64

889. Āboli cukura sīrupā, ve-

seli 298

885. Ābolu ievārījums . . . 297

578. Ābolu ķīselis 203

567. Ābolu kompots
....

201

568. Ābolu kompots bez cukura 201

620. Ābolu krēms 216

660. Ābolu krēpeles
....

228

678. Ābolu kronīši 232

803. Ābolu kūka 271

979. Ābolu kvasa 323

865. Ābolu maize 291

886. Ābolu marmelāde I. . . 298

887. Ābolu marmelāde 11. . . 298

556. Ābolu mērce 199

888. Ābolu mizu želeja
...

298

672. Ābolu omlete 231

652. Ābolu pankūkas .... 227

638. Ābolu pudiņš ar veseliem
āboliem 235

684. Ābolu pudiņš ar skābu

krējumu 235

685. Ābolu pudiņš ar rīvmaizi 235

711. Ābolu pudiņš . . . . 241

735. Ābolu putas . . . . / . 247

736. Ābolu putas no žāvētiem

āboliem 247

890. Ābolu ripinās cukura sī-

rupā . . '. 298

804. Āboli rīta svārkos . . . 271

633. Ābolu saldējums . . . 220

993. Ābolu tēja (no mizām) . 326

774. Ābolu torte 257

775. Ābolu torte no sviesta

mīklas 258

728. Ābolu uzpūtenis .... 246

958. Ābolu vīns 317

155. Ābolu zupa 82

588. Ābolu želeja 205

764. Ātrais biskvīts
....

255

365. Aknu desa 153

92. Aknu pastētes maizītes . 63



358

Nr. Lp. p.

823. Auzu biskvīti .
...

278

451. Auzu pārslu biezputra . 174

140. Auzu tume ar plūmēm . 7:'

966. Aveņu bole 320

893. Aveņu ievārījums . . . 299

622. Aveņu krēms 216

579. Aveņu ķīselis ....

203

954. Aveņu liķieris
....

316

738. Aveņu putas 247

895. Aveņu sīrups .... 299

776. Aveņu torte 258

897. Avenes „Vekka" burkās . 300

156. Aveņu zupa 82

589. Aveņu želeja ....
206

896. Aveņu želeja . ...

300

B.

863. Babka 290

446. Baklažāni olu augi, cepti 173

826. Baletdāmas
.....

279

553. Baltā sviesta mērce . . 198

489. Balti kāposti ar mār-

rutkiem 186

488. Baltie kāposti ar ķi-

menēm 186

490. Baltie kāposti ar krē-

jumu 187

162. Baltmaizes klimpas. . . 85

119. Balto pupiņu zupa ar

grūbām 72

687. Baltmaizes pudiņš ar

āboliem 236

413. Baltmaizes uzpūtenis ar

sieru 165

903. Baravikas etiķī .... 301

457. Baravikas, tvaikotas . . 176

904. Baravikas „Vekka" bur-

kās 302

532. Baraviku mērce
....

194

533. Baraviku mērce krievu

gaumē 195

458. Baraviku plācenīši . . . 176

11. Baraviku pudiņš
...

36

513. Baraviku salāti ar krē-
jumu 19!.

154. Baraviku zupa
....

82

780. Bellevue torte
....

259

305. Beļģijas šnicele
....

135

756. Berztā mīkla 253

982. Bērzu sulas 324

870. Bērnu sausiņi
....

293

679. Berlīnes pankūkas . . . 232

Nr. Lp. p.

459. Bērzlapes, tvaikotas. . . 176

534. Bešamelmērce
....

193

280. Bezdelīgu perēkli . . . 12S

688. Biskvīta pudiņš ar ābo-

liem 236

798. Biskvīts, formā
....

268

715. Biskvītu pudiņš
....

243

806. Bizeja kūkas 272

781 Bizeja torte 225

529. Biešu mērce ar mār-

rutkiem 194

501. Biešu salāti dzērveņu

sulā 18;)

144. Biešu zupa 79

103. Biešu zupa 67

500. Bietes ar āboliem
...

188

501. Bietes sarkanās (salāti) 189

866. Biezpiena maize . . . 291

89. Biezpiena maizītes
...

63

653. Biezpiena pankūkas . . 227

748. Biezpiena pascha (vā-
rīta) 250

716. Biezpiena pudiņš . . . 243

998. Biezpiena rauši (vare-

niki) 327

999. Biezpiens 327

272. Boeuf ala Stroganovs . 128

102. Borščoks ar knellēm . . 67

191. Breksis ar olu mērci,

vārīts 91

261. Brieža cepetis .... 116

68. Brūnais aspiks
....

57

69. Brūnais aspiks (bez že-

latina) 58

1003. Brūnais cukurs
....

328

901. Brūkleņu ievārījums . . 301

902. Brūkleņu ievārījums ar

veseliem āboliem . . . 301

95. Buljons ....... 65

900. Bumbieri „Vekka" burkās 301

898. Bumbieri, veseli, cukura

sīrupā 300

899. Bumbieru salāti etiķī . . 300

443. Burkāni, tvaikoti
...

172

397. Burkānu pudiņš ...
161

202. Butes, ceptas 94

c.
757. Cepamā mīkla

.... 253

Cepti āboli pie putniem . 111

827. Cepumi bērniem
...

280

175. Cepums buljonam
...

87

971. Citronu ekstrakts
...

322
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Nr. Lp. p,

974. Citronu degvīns
....

322

980. Citronu kvasa
....

323

581. Citronu ķīselis
....

204

976. Citronu limonāde . . . 323

558. Citronu mērce
....

199

717. Citronu pudiņš
....

243

741. Citronu putas ....
247

730. Citronu uzpūtenis . . . 246

55. Cūkas cepetis, auksts . 53

347. Cūkas cepetis, silts . . 148

350. Cūkas dabiskā kotlete . 148

352. Cūkas filejs 150

53. Cūkas galva, pildīta . . 52

54. Cūkas galvas rulāde . . 52

356. Cūkas gulašs 154

349. Cūkas karbonāde
...

148

351. Cūkas ribas 100

354. Cūkas sitenis, rullētais . 150

353. Cūkas stēks krējumā . . 150

355. Cūkas šniceles
....

150

148. Cūkas karbonāde, cepta

krāsnī 148

828. Cukura kliņģerīši
...

280

758. Cukura mīkla .... 253

718. Cukura pudiņš, dedzināls 241

D.

969. Dāmu punšs
.....

321

141. Dārzāju buljons .... 79

360. Desiņas (cīsiņas) . . . 152

361. Desiņas (cīsiņas) sviesta

mīklā . 152

535. Dillu mērce 195

689. Diplomātu pudiņš . ~ . 236

301. Diplomātu šnicele . . . 154

874. Drumstalu kūkas
...

294

829. Drumstalu radziņi . . . 280

859. Dzeltenais kliņģeris . . 289

907. Dzeltenie ķirši „Vekka"

burkās 302

906. • Dzelteno ķiršu ievārījums 302

861. Dzeltenmaize (formā) . 290

860. Dzeltenmaize (štriceles) . 290

908. Dzelteno plūmju ievārī-

jums 302

560. Dzērveņu ķīselis . . . 203

977. Dzērveņu limonāde . . 323

560. Dzērveņu mērce
....

199

591. Dzērveņu želeja
....

206

597. Dzērveņu želeja . . . 208

362. Dūmu 'desa .
....

152

Nr. Lp. p

E.
525. Eļļas mērce 193

910. Ērkšķogas „Vekka" bur-

kās .' 303

909. Ērkšķogu ievārījums no

zaļām ogām 303

739. Ērkšķogu putas .... 247

783. Ērkšķogu torte
....

262

F.
251. Fazāni veselā veidā . . 113

625. Figaro krēms
....

217

268. File bifšteks 126

273. Filet mignon 126

28. Foreles aspiktā 42

194. Foreles vārītas
....

92

521. Franču majonēze . . . 192

G.

Gaļa sālīta (angļu gaumē) 119

Gaļas glabāšana . . . 120

Gaļas sālīšana un žāvē-

šanas veidi ....

118

512. Galviņu salāti ar krē-

jumu 191

152. Griķu biezputra (krievu

gaumē) 175

644. Grilijaža plombīrs . . . 224

636. Grilijaža saldējums . . 221

749. Grūbu un žāvētu ābolu

biezputra 250

274. Gulašs 127

750. Gurjevas putra I. . . . 251

751. Gurjevas putra 11. . . 251

494. Gurķi ar tomātiem . . 188

911. Gurķi ātri skābēti
_. . 303

493. Gurķu pildījums ar ābo-

liem' 187

505. Gurķu salāti ar krē-

jumu 190

H.

-207. Hamburgas bifšteks . . 126

873. Hamburgas kliņģeri . . 293

539. Holandiešu mērce . . . 196

540. Holandiešu mērce bez

miltiem 196

719. Holandiešu pudiņš . . . 244

307. Holandiešu šnicele . . . 136

308. Holsteinas šnicele . . .136

24. Humēru majonēze ... 40
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Nr. Lp. p.

L

846. lesala konfektes
...

28

646. levārītu ķiršu plombīrs . 224

36. Irbes želēja 46

35. Irbītes . .
_

46

235. Itāliešu pastēte .... 104

690. Itāliešu pudiņš
....

236

120. Itāliešu makaroni
...

72

J.

915. Jāņogu balto ievārījums
bez kauliņiem

....
304

912. Jāņogu ievārījums . . 303

913. Jāņogu sīrups ....
303

960. Jāņogu vīns 318

912. Jāņogu želēja vārīta . . 304

593. Jāņogu želēja
....

206

1000. Jāņu siers 327

511. Jaukti dārzāju salāti . . 191

855. Jelgavas rieksti
....

287

335. Jēra cepetis 144

336. Jēra dabiskā kotlete . . 144

344. Jēra frikasē ar tvaiko-

tiem rīsiem 146

337. Jēra gaļas plācenīši . . 144

338. Jēra mugura, cepta

franču gaumē ....
144

340. Jēra pildīta krūts
.
. . 145

342. Jēra ragout (ragū) . . 145

339. Jēra ribiņas 144

341. Jēra štēks 145

343. Jēra tvaikota gaļa ar

dārzājiem (Irešču) . . 145

K.

450. Kabački cepti ar sviestu 174

449. Kabački pildīti ar rīsiem 174

692. Kabineta pudiņš
...

237

537. Kadikogu mērce . . . 195

987. Kafija 325

720. Kafijas pudiņš .... 244

988. Kafija (turku gaumē) . 325

598. Kafijas želēja ....
208

992. Kakao 326

174. Kaldūni 86

434. Kāļi cepti 170

1007. Kāļi pildīti 329

1005. Kaltētas ābolu mizas
..

328

891. Kaltēti āboli 299

158. Kaltētu augļu zupa . . 83

403. Kaltētu zirņu pudiņš . 163

Nr. Lp. p.

831. Kanēļa kartiņas
...

280

874. Kanēļa kūkas mazās . . 294

388. Kāpostu galviņas pildī-

tas 159

298. Kāpostu galviņa pildīta

ar gaļu 133

387. Kāpostu lapas pildītas ar

rīsiem 159

385. Kāpostu lapas pildītas . 158

386. Kāpostu lapas pildītas ar

kāpostiem 158

880. Kāpostu pīrādziņi . . . 296

420. Kāpostu plācenīši . . . 167

399. Kāpostu pudiņš .... 161

916. Kāpostu skābēšana . . 304

291. Karļauču sitenis . . . 131

306. Karļauču šnicele . . . 135

693. Karmenes pudiņš
...

237

1008. Karmīna krāsa
....

329

536. Kaperu mērce
....

195

833. Karotes biskvīts
...

281

832. Kārtotie tējcepumi . . 281

963. Karstais vīns
....

319

509. Kartupeļi ar eļļu un

citrona sulu 190

378. Kartupeļi cepti .... 156

379. Kartupeļi granātu .
.
. 157

373. Kartupeļi krējumā . . 155

485. Kartupeļi ar selerijām

un gurķiem 186

67. Kartupeļi ar siļķi . . 57

380. Kartupeļi strogonovam . 157

372. Kartupeļi ar tomātiem . 155

374. Kartupeļu biezenis (pi-

reja) 156

167. Kartupeļu klimpas . . 85

377. Kartupeļu kroketes . . 156

874. Kartupeļu kūka
...

294

430. Kartupeļu pankūkas . . 169

419. Kartupeļu plācenīši . . 167

398. Kartupeļu pudiņš . . . 161

995. Kartupeļu pudiņš ar gaļu 326

996. Kartupeļu pudiņš ar siļķi 327

997. Kartupeļu pudiņš ar

šķiņķi 327

66. Kartupeļu salāti
...

57

508. Kartupeļu salāti ar krē-

jumu 190

510. Kartupeļu salāti ar to-

mātiem 190

376. Kartupeļu uzpūtenis . . 156

142. Kartupeļu zupa ...
79

143. Kartupeļu zupa ar pu-

ravu 79
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Nr. Lp. p.

290. Kasītais sitenis .... 131

694. Kastaņu pudiņš
....

237

345. Kaukāzas šašliks . . . 146

93. Kaviāra maizītes
...

63

389. Ķelnes šnicele
....

159

877. Ķimeņu kūciņas . . . 295

655. Ķirbju pankūkas . . . 305

920. Ķirbju salāti 305

136. Ķirbju zupa 78

994. Ķīnas tēja 326

919. Ķirši „Vekka" burkās . 305

979. Ķiršu ekstrakts
....

322

986. Ķiršu dzēriens auksts . 325

917. Ķiršu ievārījums . . . 304

582. Ķiršu ķīselis ....
204

575. Ķiršu kompots
....

202

626. Ķiršu krēms 217

955. Ķiršu liķieris
....

316

645. Ķiršu pudiņš
....

277

918. Ķiršu sīrups 304

600. Ķiršu želēja 209

435. Kolerabji sutināti . . .

365. Krakovas desa
....

153

847. Krējuma konfektes . . 284

807. Krējuma kūkas formi-

ņās (krievu babiņas) . . 272

538. Krējuma mērce dārzā-

jiem 195

656. Krējuma pankūka ... 228

292. Krējuma sitenis . . . 131

431. Krēpeles pildītas ar

mērci 170

455. Kreveles tvaikotas . . . 176

862. Kuličs krievu formas

maize 290

278. Kurzemes strogonovs . 128

346. Kurzemes šašliks . .
'

. 146

857. Kviešu maize rupjā . .
288

412. Kviešu miltu pudiņš . . 165

453. Kviešu miltu putra . . 175

L.

988. Labības kafija
....

325

921. Lāceņu ievārījums . . 306

785. Lāčplēša torte
....

262

20. Laša ikri vai kaviārs . 40

187. Laša pīrāgs 89

188. Laša pīrādziņi no rauga
mīklas mazie

....
89

210. Laša pudiņš 96

236. Laša sviests
.....

106

201. Lasis cepts 94

Nr. Lp. p.

21. Lasis sālits 40

18. Lasis saldēts (veselā

veidā) 39

19. Lasis vārīts (veselā vei-

dā)
...

• 39

197. Lasis vārīts ar holandie-

šu mērci 92

198. Lasis vārīts ar olu mērci

22. Lasis žāvēts 40

1. Lašu cepums 34

16. Lašu galerts 37

74. Lašu maizītes
....

59

23. Lašu majonēze
....

40

17. Lašu marināde
....

38

132. Lašu zupa 1 76

834. Latvijas biskvīts
...

281

835. Latvijas cepumi . . . 281

73. Latvijas maizītes
...

59

300. Latvijas šnicele
....

134

601. Latvijas želēja .... 209

985. Ledus kafija
....

324

983. Ledus šokolāde ar olām 324

984. Ledus šokolāde ar putu
krējumu 324

205. Līdaka cepta 94

30. Līdaka pildīta .... 44

199. Līdaka pildīta gabaliņos 93

29. Līdaku rulāde . . .' . 43

71. Lizdiņas 58

811. Līzinas kūkas
....

274

786. Līziņas torte 262

541. Lociņu mērce
....

196

M.

867. Magoņu maize
....

292

981. Maizes kvasa
....

324

164. Maizes zupa ar rozīnēm 84

90. Majonēzes maizītes . . 63

520. Majonēzes mērce . . . 192

1001. Mājas siers 328

407. Makaroni ar pienu . .
146

109. Makaroni ar puķu kā-

postiem 146

836. Makaronīši parīzes . . 282

405. Makaronu pudiņš . . . 146

408. Makaronu pudiņš ar olu

dzeltenumiem 164

410. Makaronu šnicele . . . 145

406. Makaronu uzpūtens ar

skābu krējumu .... 146

288. Maltais sitenis
....

130

287. Maltais sīpolu sitiens . . 130

752. Manna biezputra . . . 251
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Nr. Lp. p.

743. Manna buberts
.... 249

166. Manna klimpas
.... 85

670. Manna kūciņas
....

231

656. Manna pudiņš ar āboliem 238

410. Manna pudiņš ar balt-

maizi 165

801. Mandeļu kūkas
....

270

697. Mandeļu pudiņš . . . 238

637. Mandeļu saldējums . . 222

786. Mandeļu torte
....

263

788. Mandlinas torte
...

264

667. Marcipāna pagatavošana 255

542. Mārrutku mērce . . . 196

524. Mārrutku mērce ar cit-

ronu 193

523. Mārrutku mērce etiķī . 193

811. Mazās Aleksandra kūkas 274

104. Mazkrievu borščoks . . 68

812. Mazurkas kūkas . . . 275

257. Mednis 115

32. Mednis 44

853. Medus maize 286

852. Medus piparkūkas . . 286

58. Melleņu ķīselis .... 204

922. Mellenes pudelēs . . . 306

676. Melleņu riecieni
....

232
160. Melleņu zupa 83

497. Melnās saknes
....

188

198. Melnās saknes ar saldu

krējumu 188

440. Melnās saknes tvaikotas
(skorcioneri) 172

367. Mēļu desa 154

234. Mēļu pastēte ....
103

31. Mencas vārītas .... 44

454. Miežu biezputra . . . 175

263. Meža cūkas cepetis . . 118

264. Meža cūkas šķiņķis zaļā
veidā 118

4. Meža putnu pudiņš . . 34
923. Meža zemeņu ievārījums 306

234. Mikado šnicele
....

136

761. Miķla ar eļļu
....

254

924. Mikspikel (jaukti salāti) 306

854. Mīkstas piparkūkas . . 287

744. Miltu buberts
....

249

121. Moc-forvel zupa ...

72

647. Mokkā plombīrs . . . 225

787. Mokkā torte 263

637. Mokkā saldējums
...

222

813. Morgalviņas 275

Nr. Lp. p.

N.
677. Nabaga bruņenieks . . 232

145. Nātru zupa 79

183. Nūdeles 88

411. Nūdeles ar sieru . . . 165

698. Nūdeļu pudiņš ar āboliem 238

721. Nūdeļu pudiņš ar augļiem 244

425. Nūdeļu riecieni
....

168

o.

126. Okroška (krievu ēdiens) 74

473. Olas ar dārzājiem
...

182

467. Olas ar holandiešu mērci 181

465. Olas ar krējuma mērci . 180

468. Olas ar tomātu mērci . 181

466. Olas bez šamal mērci . 180

472. Olas formā 182

463. Olas mīksti vārītas . . 179

471. Olas uz maizes šķēlēm . 182

464. Olas verdošā ūdenī . . 179

170. Olbaltuma klimpas . . 85

65. Olīvē salāti 57

474. Olu biezenis 182

661. Olu krēpeles 229

82. Olu maizītes 61

543. Olu mērce
......

196

184. Olu nūdeles 88

657. Olu pankūkas
....

228

699. Olu pudiņš 238

191. Olu želeja 90

602. Olu želeja pildīta olu

mizā 910

671. Omlete 231

8. Omlete ar nierēm
...

35

673. Omlete ar miltiem
...

231

P.
309. Pābrikas šnicele . . . 136

658. Pankūkas plānās . . . 228

190. Pankūkas pildītās
...

90

302. Parīzes šnicele
....

135

228. Pastēte formā no sviesta

mīklas 101

75. Pavasara maizītes
...

60

149. Pavasara zupa .... 80

98. Pelmeņu zupa .... 66

768. Pēterburgas bizejs . . 256

872. Piena kliņģeri
....

293

138. Piena zupa ar dārzājiem 78

134. Piena zupa ar nūdelēm . 78

135. Piena zupa ar rīsiem . . 78
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Nr. Lp. p.

137. Piena zupa ar smalkām

klimpām 78

528. Pikantā mērce
....

193

878. Pildām kūkas
....

295

975. Pīlādžu degvīns
....

322

925. Pīlādžu ogu želeja . . 307

253. Pīle meža 114

933. Piparu gurķi 309

849. Piparkūkas plānās (ar
sviestu) 285

840. Piparkūkas pildītās . . 285

841. Piparkūku rieksti
...

286

722. Plucinātais pudiņš . . 224

165. Plucinātas klimpas . . 84

585. Plūmju ķīsels
....

204

574. Plūmju kompots (nevā-

rīts) . . 202

789. Plūmju torte 264

927. Plūmes „Vekka" burkās . 307

926. Plūmes veselas medū . 307

304. Prāgas šnicele
....

135

77. Princeses maizītes
...

60

627. Prolomēja krēms
...

218

639. Prolomējas saldējums . 222

383. Puku kāposti polu gaumē 157

930. Puku kāposti „Vekka"
burkās 308

384. Puķu kāposti sviesta

mērcē 157

514. Puķu kāpostu salāti . . 191

382. Puķu kāposti tomātu

mērcē 157

125. Puķu kāpostu zupa . . 74

76. Puku maizītes
....

60

837. Pumpernikeli 1 282

838. Pumpernikeļi 11. . . . 282

932. Pupas vaska pudelēs .' . 309

932. Pupas „Vekka" burkās . 309

426. Pupu riecieni
....

168

371. Putnu aknu pastēte . . 155

5. Putnu soļanka (krievu) . 34

606. Putu krējums ar āboliem 213

607. Putu krējums ar avenēm 213

608. Putu krējums ar bum-

bieriem 213

609. Putu krējums ar citronu 213

612. Putu krējums ar grauz-
dētām mandelēm . . . 214

610. Putu krējums ar ķiršiem 213

611. Putu krējums ar mande-

lēm 213

613. Putu krējums ar mokkā

kafiju 214

839. Putu plācenīši . . . . 282

Nr. Lp. p.

618. Putu krējums ar riek-

stiem 215

617. Putu krējums ar rīsiem . 215

615. Putu krējums ar rupju
maizi 214

614. Putu krējums ar šokolādi 214

619. Putu krējums ar ze-

menēm 215

614. Putu krējums ar žāvē-

tām plūmēm 215

R.

935. Rabarberi pudelēs . . . 309

576. Rabarberu kompots . . 202

585. Rabarberu ķīselis . . . 205

561. Rabarberu mērce . . . 199

703. Rabarberu pudiņš ... 239

791. Rabarberu torte
...

267

961. Rabarberu vīns
....

318

163. Rabarberu zupa .... 84

605. Rabarberu želējs
...

212

857. Radziņi 288

113. Ragū zupa 70

78. Rasola maizītes
....

60

62. Rasols 56

63. Rasols (veģetārais) . . 56

370. Recekļu desa no cūkas

galvas (zilcdesa) . . . 155

530. Remolādes mērce . . . 194

214. Reņģes ceptas ....
97

2. Reņģu cepums .... 34

215. Reņģu pudiņš ar balt-

maizi 97

630. Riekstu krēms
....

219

706. Riekstu pudiņš LV,.. 240

724. Riekstu pudiņš 11. . . . 245

790. Riekstu torte 267

446. Rīsu galviņas ar puķu
kāpostiem un zirņiem . 173

882. Rīsu pīrādziņi ar olām . 296

421. Rīsu plācenīši ....
167

422. Rīsu plācenīši ar Spinā-

tiem 167

725. Rīsu pudiņš 245

704. Rīsu pudiņš ar āboliem 240

491. Rīsu pudiņš arkāpostiem 187

13. Rīsu pudiņš ar vēžiem . 36

705. Rīvmaizes pudiņš . .
.

240

381. Rožu kāposti 157

256. Rubenis (teteris) . . . 115

632. Ruma krēms 219

814. Rupjas maizes kūka . . 275

701. Rupjas maizes pudiņš . 240
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Nr. Lp. p.

728. Rupjas maizes pudiņš ar

mandelēm 224

702. Rupjas maizes pudiņš ar

rozīnēm 259

792. Rupjas maizes torte . . 267

491. Rutki ar baltiem kāpo-
stiem 187

s.

708. Sago pudiņš 240

858. Sāls kārtiņas ....
285

795. Sāls maizes kukulīts . . 268

179. Sāls standziņas .... 87

554. Salātu mērce
....

198

857-a Saldskābā maize
...

288

84. Sardinu maizītes ...

62

970. Sarkanā vīna puņš . . 322

486. Sarkanie kāposti ar ābo-

liem un selēriju
....

186

517. Sarkano kāpostu salāti . 191

766. Saltais biskvīts
....

255

868. Sausiņi garie
....

292

753. Sausiņu biezputra . . . 251

726. Sausiņu pudiņš . . . 241

479. Selērijas ar āboliem . . 183

478. Selērijas ar aukstiem

kartupeļiem 183

477. Selērijas ar gurķiem . . 183

480. Selērijas (balinātas) ar

krējumu 183

481. Selērijas pildītas
...

184

482. Selērijas saknes, rutki,
bietes, burkāni, gurķi ar

eļļu ' . . 184

483. Selērijas, sarkanie kā-

posti ar eļļu un citronu

sulu . . .' 185

476. Selērijas ar sīpoliem . 183

85. Selēriju maizītes
...

62

544. Selēriju mērce
....

196

940. Selēriju saknītes kaltētas 311

519. Selēriju salāti
....

192

462. Sēnu plācenīši .... 178

461. Sēņu pudiņš 178

153. Sēnu zupa 81

168. Siera klimpas
....

85

88. Siera maizītes
....

63

177. Siera maizītes (borčšo-

kam) 87

423. Siera plācenīši .... 168

883. Siera plācenīši
...

297

15. Siera pudiņš 37

Nr. Lp. p.

224. Silke cepta 100

219. Silke malta 98

220. Siļķe rullēta 98

221. Silku filē ar mikspike-
liem 99

3. Siļķu krējums ....
34

226. Silku pastēte ....
100

225. Silku plācenīši
....

100

227. Siļķu pudiņš 100

222. Siļķu salāti angļu gaumē 99

526. Sinepju mērce
....

193

546. Sinepju mērce
....

197

237. Sinepju sviests
....

106

347. Sīpolu mērce 1 197

286. Sīpolu sitiens
....

130

52. Sivēna cepetis
....

52

51. Sivēna gaļa sālīta
...

51

117. Sivēna gaļas zupa grū-
bām 71

50. Sivēna galerts bez želan-

tina 50

358. Sivēna mugura .... 151

47. Sivēna rulāde malta . . 49

48. Sivēna rulāde sālīta . . 49

359. Sivēna tvaikota gaļa . 151

49. Sivēns pildīts .... 50

707. Skāba krējuma pudiņš . 240

808. Skābā krējuma kūka . . 273

727. Skāba krējuma mērce

silkēm 193

139. Skāba putra 78

937. Skābenes (pudelēs (Kur-

zemes gaumē) .... 316

107. Skābeņu zupa ar gaļu . 69

146. Skābeņu zupa ar grūbām 80

108. Skābeņu zupa ar Spinā-

tiem .' 69

390. Skābi kāposti
....

159

506. Skābu gurķu salāti . . 190

12. Skābu kāpostu pastēte . 36

518. Skābu kāpostu salāti . 192

105. Skābu kāpostu zupa . . 68

295. Smadzenes ceptas . . . 132

6. Smadzenes teļa, ceptas . 35

181. Smadzeņu maizītes . . 88

182. Smadzeņu pastēte . . 88

802. Smilšu 'kūkas
....

271

840. Smilšu kūkas
....

283

794. Smilšu torte 268

915. Sniega bumbiņas . . . 166

988. Sparģeļi „Vekka" burkās 310

549. Sparģeļu mērce
....

197

401. Sparģeļu pudiņš . . . 161

515. Sparģeļu salāti
....

191
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Nr. Lp. p.

110. Sparģeļu zupa ....

69

151. Sparģeļu zupa .... 81

881. Speķa 'pīrādziņi ...
296

469. Spoguļu olas 181

470. Spoguļu olas ar tomātiem 182

259. Stirnas mugura .... 116

260. Stirnu vai briežu ragū . 196

487. Svaigi kāposti tomātu

biezenī 186

157. Svaigu eršķogu zupa . 83

106. Svaigu kāpostu zupa —

tomātiem 68

573. Svaigu plūmju kompots . 202

732. Svaigu plūmju uzpūtens . 247

816. Sviesta austiņas . . . 276

755. Sviesta mīkla
....

252

841. Sviesta mīklas kliņģerīši 283

185. Sviesta mīklas pīrādziņi 88

818. Sviesta mīklas rullīši . 276

817. Sviesta vainadziņi . . 276

552. Sviests tumēts (sviesta

mērce) 198

š.

549. šampjonu mērce . . . 197

10. Šampjonu plācenīši . . 35

939. Šarlot sīpoli marinēti . 310

9. Šķiņķa plācenīši ...
35

87. Šķiņķa maizītes
....

62

56. Šķiņķa sālīšana . . . 55

7. šķiņķis ar olām
...

35

357. šķiņķis cepts mīklā s . 151

991. Šokolāde dzeramā . . . 325

800. Šokolādes biskvīts
...

270

562. Šokolādes mērce . . . 200

629. šokolādes krēms
...

222

648. Šokolādes plombirs . . 225

726. šokolādes pudiņš . . . 245

727. Šokolādes pudiņš ar rupj-
maizi 245

819. Šokolādes rullīši . . . 277

793. Šokolādes torte
....

268

438. Špināti ar auzu pārslām 171

396. Špinātu pudiņš
....

161

448. Špinātu vai salātu rullīši 173

109. Špinātu zupa .... 69

152. Špinātu zupa 81

770. Špric glazūra 256

681. Špric kūkas 234

746. Šveices rīsi 249

Nr. Lp. p.

T.
58. Tatāru bifšteks

....
53

522. Tatāru mērce
....

193

326. Teļa aknas ceptas krē-

juma mērcē 141

325. Teļa aknu pudiņš ... 141

44. Teļa cepetis 48

313. Teļa cepetis 137

314. Teļa cepetis rullētais . 138

319. Teļa filejs tvaikots bara-

viku mērcē 139

320. Teļa frikasēja ar rīsiem 139

318. Tēja gaļa tvaikota
... 139

322. Teļa gaļas plācenīši . . 140

324. Teļa gaļas pudiņš cepts . 140

323. Teļa gaļas rullīši
...

140

116. Teļa gaļas zupa
....

71

45. Teļa galerts gabaliņos . 48

46. Teļa galerts maltais . . 49

333. Teļa galva 142

334. Teļa kājas rīvmaizē . . 143

331. Teļa knelles 142

311. Teļa kotlete dabiskā . . 137

316. Teļa krūts cepta
...

138

43. Teļa krūts pildīta ... 43

317. Teļa krūts pildīta
...

138

329. Teļa mēles tvaikotas . 141

315. Teļa mugura ....
138

327. Teļa nieri krējumā . . 141

328. Teia nieri sviestā
...

141

330. Teļa pienes 142

312. Teļa steks sviestā . . .

332. Teļa sirds tvaikota
._ . 142

395. Tomāti ar baltām pupām 161

393. Tomāti cepti 160

447. Tomāti ar rīsiem mērcē . 73

496. Tomāti ar sīpoliem . . 188

942. Tomāti zaļi skābēti . . 311

941. Tomātu biezenis pudelēs . 311

86. Tomātu maizītes
...

62

394. Tomātu maizītes . . . 160

475. Tomātu ola 183

576. Tomātu salāti
....

191

294. Tomātu sitenis
....

132

111. Tomātu zupa ar rīsiem . 70

Ū.

682. Ūdens burbuļi
....

234

V.

663. Vafeles 229

665. Vafeles ar putu krējumu 229
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Nr. Lp. p.

269. Vācu bifšteks
....

125

667. Vafeles ar skābu krē-

jumu ' 230

668. Vafeles, rīsu 230

669. Vafeles, rauga ....

230

666. Vafeļu tūtas ar putu

krējumu 229

771. Vaniļas krēms bez mil-

tiem 256

843. Vaniļas kartiņas
...

283

628. Vaniļas krēms
....

218

772. Vaniļas krēms tortēm un

kūkām 256

956. Vaniļas liķieris .... 316

563. Vaniļas mērce I. . . . 200

564. Vaniļas mērce 11. (vio-
lēta)' 200

650. Vaniļas plombīrs ar

augļiem 225

642. Vaniļas saldējums . . . 223

773. Vaniļas sviests
....

256

282. Vārītas gaļas plācenīši . 129

990. Varšavas kafija
....

325

209. Vēdzele, cepta krējuma
mērcē 95

820. Vēja pūšļi 277

297. Vērša aknas, ceptas . . 133

118. Vērša frikadēļu zupa . . 71

285. Vērša gaļas pudiņš . . 129
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