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IEVADS.

Pie mums pirkto dzērienu lietošanā novērojamas ga-

lējības, — daži ar degvīnu apreibinās, bet daudzi dzer

tikai augļūdeņus, kas pa lielākai daļai pagatavoti ar māk-

slīgām krāsām un smaržvielām, kā arī mākslīgā ceļā pie-
sātināti ar ogļskābo gāzi. Dabiskās augļu un ogu sulas,

vīnus un raudzētos iesala dzērienus, plašākie tautas slāņi

līdzekļu trūkuma dēļ patērē samērā maz.

Tirdzniecības bezalkoholiskie un mazalkoholiskie dzē-

rieni vismazāk pieejami lauku ļaudīm. Tāpēc laucinieki

bieži vien, kā priekos, tā bēdās, ķeras pie atspirdzinošu

mājas dzērienu pagatavošanas, bet ne vienmēr viņi var

lepoties ar labiem panākumiem. Nepietiekošu zināšanu dēļ
tiem parasti no vislabākiem miežiem, augļiem, ogām v. c.

izejvielām pie liela mantas un darba patēriņa veselīgo un

garšīgo mājas dzērienu vietā iznāk duļķaini un mazvēr-

tīgi šķidrumi, kuri nevienam negaršo. Pie saprātīgas un

pareizas rīcības mājturībā tomēr ir viegli iespējams paga-

tavot ļoti barojošus un patīkamus dzērienus.

Tirdzniecībā esošo dzērienu ražotāji dažreiz, sacensī-

bas spiesti, piegriež vairāk vērības to izskatam, kā sastā-

vam, kura labvērtība patērētājam grūti nosakāma. Dzidri-

nāšanas nolūkā dzērienus dzen caur sevišķiem filtriem,

kuri bez peldošām daļiņām, duļķiem, aiztur un atdala no

šķidruma arī pusizšķīdušās (coloidalās) vielas, no kā ma-

zinās dzērienu barojošā vērtība, labā garša un putošanas
spējas. Cenzdamies padarīt savus dzērienus pēc iespējas

izturīgākus pret bojāšanos, ražotājs var krist kārdināšanā,

pielikt tiem konservējošas vielas. Dažas konservējošas
vielas ir pat likumīgi atļautas, kā, piem., sēra paskābe
vīnrūpniecībā.
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Lai mazāk būtu jābaidās no laucinieku bēgšanas uz

pilsētām, tad, līdz ar vispārējo dzīves apstākļu uzlabošanu

uz laukiem, sevišķa vērība būtu piegriežama arī cilvēka uz-

turam, kā ēdieniem, tā arī veselīgiem un atspirdzinošiem
mājas dzērieniem. Ar to tiek atbalstīta arī pretalkoho-
liska kustība.

Nav tikai jāaizmirst, ka pašražotos dzērienus drīkst

patērēt vienīgi uz vietas, tanī mājā, kur tie pagatavoti. To

pārdošana stingri aizliegta. Tirdzniecībai dzērienus var

izgatavot sevišķas rūpniecības, kuras par to maksā attie-

cīgu akcīzes nodokli.

Pēc mūsu likumiem par bezalkoholiskiem skaitās tādi

dzērieni, kas nesatur vairāk par IV2VO alkohola. Parasti

gan par bezalkoholiskiem uzskata tos, kuri satur mazāk

par V2% alkohola.

Šīs grāmatiņas nolūks ir paskaidrot, kā bez dārgas
ierīces ērti un pareizi pagatavot lētus un garšīgus mājas

dzērienus, piegriežot galveno vērību bezalkoholiskam

alum, dzirkstošiem augļu un iesala kvasiem, kā arī skābe-

nām augļu un ogu sulām, dabiskā un raudzētā veidā.

Pie visas vienkāršības dzērienu pagatavošanā tomēr

vajadzīga apzinīga rīcība. Tāpēc, pirms ķerties pie dzē-

rienu pagatavošanas, lasītājam nepieciešams iepazīties ar

zinātniskiem pamatjēdzieniem par enzīmiem un sīkbūt-

nēm. Tāpat ieteicams īsumā iepazīties ar mājas dzērienu

un to ražošanai nepieciešamo izejvielu svarīgākām sastāv-

daļām.

Pūles šīs grāmatiņas vispārējās daļas lasīšanā stipri
atvieglos dzērienu pagatavošanu un izsargās no nepatīka-
miem un neizprotamiem zaudējumiem. Labāk iedziļinā-
ties lietas būtībā, nekā akli turēties pie dzērienu ražo-

šanas priekšrakstiem.

Rīgā, 1938. g. 30. maijā.
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VISPĀRĒJĀ DAĻA.

Ogļūdeņi.

Svarīgākie ogļudeņi ir šķiedrviela (celuloza), ciete

(stērķele) un cukuri.

Ogļudeņi, ar maziem izņēmumiem, rodas zaļās stādu

daļās zem saules staru iespaida no ūdens un ogļskābās
gāzes, ko stādi uzņem no gaisa.

Šķiedrviela ir šūniņu sienu galvenā sastāvdaļa

un piedod stādiem izturību.

Šķiedrviela ūdenī nešķīst, bet karstas skābes to sa-

dala cietes cukurā.

Ciete aukstā ūdenī nešķīst, bet karstā uzbriest, ra-

dot klīsteri. Lielākā karstumā (150—200°) no mitras cie-

tes rodas dekstrīni, kuri ar ūdeni dod līmīgus, lipīgus šķī-
dumus.

Cietes klīsteri viegli pazīt, piejaucot tam uz balta

šķīvīša I—3 pilienus Lugola šķīduma: cietei no tā rodas

tumši zila krāsa, bet dekstrīniem tikai vāji sarkana.

Karstas minerālskābes cieti sadala daudz ātrāk un

pilnīgāk, kā šķiedrvielu, pie kam no cietes rodas dek-

strīni, iesala cukurs (maltēze) un cietes cu-

kurs (glikoze). Līdzīga cietes sairšana notiek zem

enzīmu iespaida (skat. lpp. 9—12).

Cietes cukuru un tam līdzīgo augļu cukuru

(fruktoze), lielā daudzumā satur augļi, ogas un medus.

lesala, cietes un augļu cukuri nav tik saldi kā para-

stais, biešu cukurs.
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No biešu cukura karstās skābēs rodās invertcu-

k v r s, kas ir cietes un augļu cukuru maisījums līdzīgās
daļās. «Mākslīgo medu» t. i. 80% invertcukura šķīdumu
pagatavo vārot piem. 8 kg biešu cukura ar 2 litriem ūdens

un 10—15 gr vīnskābes.

Stiprā karstumā cukuri paliek tumši, lipīgi un rūgti
(karamele, grauzdēts cukurs) un beidzot pārogļojas vai

sadeg.

Šķīdumos 1 kg cukura ieņem apm. */a litra (625 cm3)

tilpuma. Tā piem. 10 kg cukura un 10 litri ūdens dod

16V4 litru šķīduma.

Dažas baktērijas cukurus sadala organiskās skābēs

(skat. lpp. 14), bet zem rauga sēnīšu iespaida no minē-

tiem cukuriem rodas alkohols un ogļskābe.

Alkohols.

Pec ķīmiska nohdzinājuma,
C 6H

12
0

6
->2C

2
H

5
0H+2C0,,

no 180 gr cietes cukura jāiegūst 92 gr alkohola un 88 gr

(apm. 45 litri) ogļskābas gāzes, bet īstenībā no 2 daļām
cukura iznāk nedaudz mazāk ka 1 daļa alkohola. Zudums

rodas no tā, ka apm. 1% cukura aiziet rauga un kaitīgu

sīkbūtņu barošanai. Bez tam parasti līdz 4% cukura pār-
vēršas skābēs, glicerīnā, aldehidos v. c. vielās.

. Raugs sadala un patērē pa daļai arī olbaltumvielas,
no kurām tad rodas butila, propila un amila alkoholi. Pie

jēlspirta pārtvaicēšanas tīrā degvīna iegūšanai, tie atdalās

kopā ar gaistošām skābēm v. c. vielām, kā indīga un

smirdoša sī v c ļ ļ a (fuzels).
No alkoholiem labvēlīgos apstākļos rodas ēteri,

ketoni un aldehidi. Esteri ir alkohola savienojumi
ar skābēm. Šīm vielām parasti ir patīkama augļu smarža.

Alkohols ir apm. par Vr> daļu vieglāks par ūdeni. Ja

vīns pēc tilpuma satur piem. 10% alkohola, tad pēc svara

iznāk tikai 8%.
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Alus vai vīna alkohola stiprumu var apm. uzzi-

nāt pēc tā cukura daudzuma, kas pārvērties alkoholā.

Ar Balinga cukura mērītāju (skat. lpp. 24) vispirms no-

teic cukura saturu misā un pēc tam alū, bet starpību dala

ar 2. Ja piem., no misas ar 11% cukura izraudzētais alus

lt —7

satur vairs tikai 7% cukura,, tad tada alū ir—ģ— =2%

alkohola.

Lai alkohols neiespaidotu raudzēto šķidrumu blī-

vumu, tad llt litra alus vai vīna platā traukā uz lēna uguns

uzmanīgi iegarina par apm.
1U daļu alkohola aizdzīšanai

un pēc atdzišanas uzpilda ar ūdeni līdz pirmatnējam til-

pumam, iegūstot V2litru bezalkoholiska šķidruma. Ja vīns

nemaz vairs nav salds, tad, protams, pie pareizas rūgšanas
viss cukurs pārvērties alkoholā, kura daudzums līdzinās

apm. pusei no sulai pieliktā cukura svara.

Labs vīna raugs viegli panes 10—12% alkohola, bet

dažām sīkbūtnēm alkohols ir ļoti kaitīgs arī daudz vājā-
kos atšķaidījumos. Tāpēc alkohols rauga sēnītēm ir labs

līdzeklis cīņai pret citām sīkbūtnēm.

Skābes.

No organiskām skābēm augļos un ogās visbiežāk sa-

stopamas ābolu, vīna, citronu un dzintara skābes. Piena,

etiķa, un dažas citas organiskas skābes rodas skābā rūg-
šanā no cukuriem un alkoholiem (skat. lpp. 13). Savie-

nojoties ar sārmiem skābes rada sāļus. Mazos daudzumos

organiskas skābes veselībai nekaitē, tikai pavairo ēstgribu.
Bez tam skābes traucē pūšanas baktēriju attīstību.

Pektīnvielas

ir tādas ūdenī šķīstošas augļu un ogu sastāvdaļas, kas

rada recekli. Augļu un ogu sulas zaudē sareeēšanas spē-
jas, ja tām ļauj rūgt, kamēr 2 daļas dzidras, filtrētas sulas

pēc 1 daļas alkohola pieliešanas vairs neduļķojas.
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Miecvielas

sastopamas daudzos stādos. Miecvielas ar olbaltumiem

rada nešķīstošus savienojumus, bet ar dzelzi dod tinti.

levainotos augļos gaisa klātbūtnē miecvielas paliek brūnas.

Miecvielām skarba, savelkoša garša un diezgan lielas kon-

servējošas spējas (skat. lpp. 19).

Olbaltumvielas.

Olbaltumvielu sastāvs ir daudz sarežģītāks kā ogļūde-
ņiem, skābēm un alkoholiem, kuri satur tikai trīs pamat-

vielas, — ogļekli, ūdeņradi un skābekli. Olbaltumi bez

tam vienmēr satur vēl slāpekli un sēru. Tāpēc olbal-

tumiem sadaloties zem sīkbūtņu iespaida (pūšana) rodas

ļoti dažādas, pa lielākai daļai smirdošas un indīgas vielas.

Daudzi olbaltumi ar ūdeni dod līmveidīgus šķidrumus. Ol-

baltumi pa lielākai daļai pie 50—60° sarec, bet ļoti ilgā

karstumā, sevišķi sārmainā vai skābā ūdenī, pamazam iz-

šķīst, sadaloties vienkāršākās vielās, — peptonos. Pe p-

to n i beidzot sairst vēl vienkāršākos un viegli šķīstošos

savienojumos, — dažādās aminoskābēs.

Tāpat olbaltumus saskalda, «sagremo» enzīmi (skat.

lpp. 9).

Olbaltumi, tāpat ka minerālvielas nepieciešamas gal-

venā kārtā dzīva ķermeņa uzbūvei un atjaunošanai, tur-

pretim siltuma un spēka radīšanai organismam visvairāk

piemēroti ir ogļūdeņi un tauki. Dažas sīkbūtnes tomēr

spēj iegūt sev slāpekli arī tieši no minerālvielām. Tāpēc,

pieliekot raudzējamiem šķidrumiem piem. amonija sāļus,

iespējams ierobežot olbaltumvielu sairšanu un sīveļļas ra-

šanos (skat. lpp. 12).

Ogļskābe.

Ogļskābā gāze (CO2) vienmēr sastopama gaisā, jo tā

pastāvīgi rodas pie elpošanas, degšanas, rūgšanas, trūdē-

šanas v. t. t. So gāzi iegūst mākslīgi, karsējot ogļskābos

sāļus vai arī apstrādājot tos ar skābēm. Pie 0° un 36
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atmosf. spiediena ogļskāba gāze sabiezē šķidrumā. Para-

stos apstākļos 1 tilpums ogļskābas gāzes šķīst 1 tilpumā
ūdens. Ogļskābas gāzes šķīstamību stipri pavairo zema

temperatūra un augsts spiediens. Siltumam palielinoties
vai spiedienam samazinoties izšķīdusē gāze no šķidruma
atkal izdalās sīku burbulīšu veidā, radot putas.

Gāzētie dzērieni uzglabājami vēsumā, novietojot pu-

deles guļus, lai caur korķiem mazāk izplūstu gāzes un lai

korķi neiežūtu.

Ar ogļskābi piesātinātie šķidrumi labi remdina slāpes,

pavairo ēstgribu un veicina gremošanu. Bez tam ogļskā-

bei ir diezgan lielas konservējošas spējas, — ogļskābe
traucē to sīkbūtņu attīstību, kurām nepieciešams gaiss.

Enzimi.

Enzimi jeb fermenti («raugi») ir nenoskaidrota sa-

stāva organiskas vielas, kas izsauc citās vielās ļoti rak-

sturīgas un stipras pārmaiņas. Pats enzims caur to nema-

zinās, lai gan pamazām nolietojas, un beidzot savas spē-

jas vispārīgi zaudē. Labvēlīgos apstākļos niecīgs enzimu

daudzums var veikt milzīgu darbu. Enzimi piedalās kā

vielu uzbūvē, tā arī sadalīšanā. Tāpēc enzimiem ir ļoti
liela nozīme ne tik vien dzīva ķermeņa vielu maiņā, bet

arī rūpniecībā, mājturībā v. t. t.

Katram enzimam ir īpatnējas un pie tam stingri no-

robežotas spējas, — atsevišķi enzimi darbojas tikai uz no-

teiktām vielām, radot no tām jaunus, atkal zināmus ķīmi-
skus savienojumus. Tā. piem., dzīvos organismos ir ļoti
izplatīts enzims am i 1 a z c, kas vienmēr sastopams sie-

kalās, pankreata sulā (zarnās) un sevišķi daudz dīgstošās

sēklās (iesala diastaze), un kas saskalda cieti (stērķeli) vis-

pirms dekstrīnos un tad tālāk iesala cukurā. Bet enzims

ma 11 az c iesala cukuru tāļāk sašķeļ vienkāršākā, cietes

cukurā, tāpat kā enzims invertins no biešu cukura

rada cietes un augļu cukurus.

Kuņģa enzims pepsins «sagremo», pārvērš ol-

baltumus par peptoniem, bet tripsīns un eripsīns
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zarnās tos noārda līdz aminoskābēm. Peptazei un

dažiem citiem olbaltumus skaldošiem enzimiem ir liela no-

zīme iesala šķīdināšanā. Tie visstiprāki iedarbojas pie
48—53°, bet pret lielāku karstumu ir daudz jūtīgāki kā

amilaze.

lesala atšķīšanu ievada enzims cita zc, kas šķī-
dina šūniņu sienas. Caur to graudi paliek irdenāki, bet

atbrīvojies šūniņu saturs vieglāki padodas amilazes v. c.

enzimu iedarbībai. Citaze vislabāk darbojas pie apm. 40°,
bet jau 60° karstā ūdenī tā drīzi iet bojā.

Sīkbūtnes ražo enzimus, kuri ierosina attiecīgas rūg-
šanas, tā, piem., pienskābes baktērijas ar savu enzimu sa-

dala, jeb «saraudzē» cukuru pienskābē, bet raugs rada

enzimu c i m a z i, kas vienkāršos cukurus saskalda alko-

holā un ogļskābē. Raugs bez tam izdala arī enzimus mal-

tāzi un invertīnu, kuri sagatavo ceļu cimazei.

Enzimi rodas vienīgi dzīvnieku un stādu šūniņās, pie
kam enzimu rašanās vienmēr saistīta ar dzīvības parādī-
bām. Tāpēc, piem., amilazes v. c. enzimu daudzums ār-

kārtīgi pavairojas dīgstošās sēklās. Daži enzimi var ļoti
spēcīgi iedarboties arī ārpus dzīva ķermeņa, kā, piem.,
siera raugs (no teļa kuņģiem iegūtais chimozins), kas

pat simttūkstoškārtīgos atšķaidījumos izsauc piena sare-

cēšanu. Mākslīgā kuņģa sulā, ko pagatavo no enzima

pepsina un sālskābes, viegli izšķīst cieti novārītas olas

baltums.

Labvēlīgos apstākļos enzims amilāze savas spējas pār-
cukurot cieti uzglabā vēl ilgi pēc tam, kad izdiedzētie

graudi kaltēšanā nobeigušies un jau samalti.

Svaiga gaļa ātri paliek mīksta un sulīga, «n oga-

ta v o j a s» galvenā kārtā tāpēc, ka pēc dzīvnieka nāves

tā organisma šūniņās un audos turpina darboties dažādi

enzimi.

Enzimi var darboties tikai mitrumā un labvēlīgos ap-

stākļos, kas visiem enzimiem nav vienādi. Tā, piem., dažu

enzimu iedarbība atkarājas no skābes (pepsins), vai sārmu

(tripsīns) klātbūtnes.
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Siltums enzimu iedarbību paātrina, bet jau 50—70°

karstā ūdenī enzimi sāk palikt arvien vājāki, kamēr pie
75°—80° vairs nedarbojas un drīzi nobeidzas.

Mitri enzimi diezgan ātri bojājas arī aukstumā, ūdens

šķīdumos tie vispārīgi nebūtu uzglabājami. Bet sausā stā-

voklī enzimi uzglabājas diezgan ilgi bez bojāšanās, kā arī

ir daudz mazāk jūtīgi pret siltumu, — panes pat īslaicīgu
karsēšanu līdz 1009. Tāpēc, piem., nav vēlams iesākt zaļa
iesala žāvēšanu stiprā karstumā, bet iesala iejaukšana vā-

rošā ūdenī pavisam nav pielaižama.

Šķīdinot iesalu jāievēro, ka temperatūra iespaido ņe

tikai pārcukurošanās ātrumu vien, bet lielā

mērā arī no cietes iegūto dekstrīnu un cukura daudzumus

un savstarpējas attiecības:

Tik strauja pārcukurošanās ātruma pieaugšana līdz ar

temperātūras celšanos izskaidrojama pa. daļai ar to, ka

lielākā karstumā cietes graudiņi drīzāki izjūk, vai pat sāk

pārklīsterēties un sakarā ar to vieglāki padodas amilazes

iedarbībai. Bet tā kā amilaze karstā ūdenī sakropļojas un

ātri zaudē spēku, tad dekstrīna pārvēršanās cukurā notiek

lēnāki un nepilnīgāki.
Te jāpiezīmē, ka visu cieti ar amilazes palīdzību pār-

vērst par cukuru uz reizi un vienā paņēmienā nav iespē-

jami, —
vismaz V:> paliek dekstrīnu veidā. Tas tāpēc,

ka enzimu spējas ierobežo viņu pašu radītās vielas, šai

gadījumā cukurs. Ja iesalā amilazes daudz, tad nav se-

višķi grūti pagatavot misu pat ar 25% cukura saturu, to-

mēr vājākos cukura šķīdumos amilaze darbojas daudz

'arcukurošanas

temperatūra
Pārcukurošanās

ilgums stundās

Iesala cukura

% ekstraktā

Dekstrīna

% ekstraktā

60°
63°

65°
70°

72°

11

5l/2
2%

xk

Vs

80

70

65

60

55

20

30

35

40

45
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spēcīgāki. Tāpēc spirta dedzinātavās, kuru vienīgais uz-

devums ir alkohola ražošana, cieti pārcukuro pie 50—62fl,
saudzējot caur to amilazi, lai tā būtu spējīga turpināt
dekstrīnu pārcukurošanu arī vēlāk rūgstošā šķidrumā, kad

cukura daudzums tur samazinās.

Sīkbūtnes.

Rūgšanu prata pielietot vīna, alus, etiķa un maizes

pagatavošanai jau vecos laikos. Bet tikai nesen noskai-

drojās, ka rūgšanu un skābšanu, tāpat arī pūšanu un lipī-

gās slimības izsauc ārkārtīgi mazi, dzīvi ķermenīši, — da-

žādas baktērijas vai rauga sēnītes, kuras ar neapbruņotām

acīm nav saredzamas. Arī pelējumi sastāv no niecīgām

sēnītēm.

Šo sīko organismu pamatīga pētīšana sākās pēc mik-

roskopa izgudrošanas, kas tagad dod iespēju sīkbūtnes no-

vērot pie vairāk kā tūkstoškārtīga palielinājuma. Patei-

coties slavenā franču zinātnieka Pastera v. c. pētījumiem
drīzi noskaidrojas, ka sīkbūtnes dabā ļoti izplatītas. Ne-

skaitāmā daudzumā un ļoti raibā sastāvā tās atrodas zemē,

mēslos, ūdenī, pārtikas līdzekļos, dzīvnieku iekšās kā arī

līdz ar putekļiem lido gaisā v. t. t. Gaiss bieži apdzīvo-

tās vietās satur daudz vairāk sīkbūtņu kā kalnos, mežos,

tuksnesī, aukstos ziemeļu apgabalos un virs jūras; vasarā

atkal vairāk kā ziemā. Labvēlīgos apstākļos sīkbūtnes

ātri aug un vairojas, to skaits 20—60 minūtēs parasti div-

kāršojas, tā kā nākošā dienā tas sniedzas jau miljonos.

Baktērijas vairojas vienkārši daloties, bet rauga sēnītes at-

dalot pumpurveidīgus izaugumus. Daudzas sīkbūtnes bez

tam vēl rada sevišķus «dīgļus», jeb sporas, kuras dažām

baktērijām ir ļoti izturīgas. Kā neredzamiem cilvēka

draugiem un ienaidniekiem sīkbūtnēm ir liela nozīme kā

dabā, tā arī mājturībā un rūpniecībā.
Sīkbūtnes savu ķermenīšu uzbūvei patērē galvenākārtā

organiskas vielas, lai gan dažas no tām var iztikt ar mine-

rālvielām vien. Sīkbūtnes spēj attīstīties tikai ūdens klāt-

būtnē un piemērotās siltuma robežās. Ja temperātūrakrīt
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pārāk zemu, tad sīkbūtņu vairošanās un darbība notiek

ārkārtīgi lēni un beidzot apstājas. Aukstumā sīkbūtnes

tomēr galīgi nenobeidzas, bet pret karstumu tās ir daudz

jūtīgākas.
Pie sīkbūtņu darbības vienmēr rodas sil-

tums. Tāpēc, piem., sasilst rūgstošie un skābstošie

šķidrumi, sakarst mēslu un zaļas zāles kaudzes. Svaigi
nopļautā un sakrautā zālē siltums rodas pa daļai arī no

stādu elpošanas. Strauji rūgstošie šķidrumi pie nepietie-
košas dzesēšanas viegli sasilst par 10°, vai pat sakarst tik

tālu, ka rauga sēnītes novājinās un nespēj vairs darboties

— rūgšana izbeidzas priekšlaicīgi.

Daudzas sīkbūtnes mīl skābes, citām atkal skābes ir

kaitīgas, bet dažas vislabāki darbojas sārmainā vidē. Tik

pat dažādi sīkbūtnes izturas pret gaisu. Dažām sīkbūt-

nēm nepieciešams gaiss, kura skābeklis, savienojoties ar

organiskām vai minerālvielām, dod tām siltumu un dzīves

spēku jeb enerģiju. Tās sīkbūtnes, kurām gaiss nav vaja-

dzīgs, vai ir pat kaitīgs, siltumu un dzīvības uzturēšanai

nepieciešamo enerģiju iegūst saskaldot organiskas vielas.

Bet kā vispārīgi starp dzīvām būtnēm, tā arī te ne vienmēr

ir iespējams novilkt stingras robežas. Tā, piem., rauga

sēnītes vislabāki vairojas un attīstās gaisa klātbūtnē, bet

tad rada maz alkohola, turpretim bezgaisa apstākļos rauga

sēnīšu vairošanās norit lēnāki, bet toties alkohola rodas

vairāk. Tāpēc rauga fabrikās rūgstošā šķidrumā iepūš
gaisu. Ja vīna rūgšana izbeidzas priekšlaicīgi, tad to daž-

reiz izdodas atjaunot, ievadot vīnā gaisu, lai atdzīvinātu

un stiprinātu alkohola vai karstuma novājināto raugu.

Vielas, kas rodas zem sīkbūtņu, pareizāki zem to

radīto enzimu iespaida ir ļoti dažādas. Tā, piem., eti ķ-
skābā rūgšanā no alkohola rodas etiķskābe, kas ie-

spējams vienīgi gaisa klātbūtnē. Līdzīgā kārtā gaisa skā-

beklis var iedarboties arī uz citiem, piem., sīveļļā ietilp-
stošiem alkoholiem, radot propiona, sviesta v. c. attiecī-

gas skābes. Dzenoties pēc gaisa, etiķskābes baktērijas at-

tīstās tikai šķidruma virspusē, kur no saaugušām baktēri-
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jām rodas plēve. Citas baktērijas, turpretim, rada skābes

no cukuriem un pie tam iztiek pilnīgi bez gaisa, pat bēg

no tā.

No skābām rūgšanām mājturībā visbiežākā ir p i c n-

skābā rūgšana. Pienskābe rodas, piem., maizes

mīklā, rūgušpienā, kvasā, skābputrā, skābētos gurķos un

kāpostos, piedodot tiem maigu, citronskābei līdzīgu skābu-

mu, kā arī padarot tos izturīgākus pret pūšanu un trūdē-

šanu. Lielā daudzumā pienskābe nomāc kā pūšanas, tā arī

sviestskābes un dažas citas baktērijas, bet rauga sēnītēm

nekaitē. Tāpēc spirta dedzinātavās tīrākas rūgšanas ieva-

dīšanai pārcukuroto kartupeļu putrā pirms rauga pielikša-

nas iepotē Delbrika pienskābes baktērijas, kas pie 45°
—

52° no cukura ātri rada pienskābi.

Sabojātu, saskābušu ēdienu un dzērienu skarbi skābā,
šķērmā garša un asā smaka rodas galvenā kārtā no sviest-

skābes, etiķskābes v. c. gaistošām skābēm. Dabā pien-
skābes baktērijas bieži vien pavada sviestskābes

baktērijas, kuras no cukura un cietes rada kodīgi
rūgtu un smirdošu svietskābi, kā arī propiona skābi, etiķ-
skābi un arī gāzveidīgas vielas. Zem šo baktēriju iespaida
sviestkābe var rasties arī no pienskābes un dažām citām

organiskām skābēm. No sviestskābes baktērijām visvai-

rāk jāsargās alkoholiskos dzērienus pagatavojot, jo to

radītās sviesta un etiķskābes netik vien sabojā dzēriena

garšu, bet novājinot vai saindējot rauga sēnītes arī traucē

un bieži pat galīgi izbeidz alkoholisko rūgšanu. Kaitīgo,

putojošo skābšanu izsauc vēl zarnu, mēslu, kar-

tupeļu v. c. ļoti izplatītas baktērijas. «Meža» jeb ne-

īstās pienskābes baktērijas' bez pienskābes rada

vēl raugam kaitīgas etiķa un skudru skābes, kā arī alko-

holu un ogļskābi. Etiķskābes baktēriju darbību ierobežo ar

rūpīgu gaisa noslēgšanu, turpretim sviestskābes, pienskā-
bes un dažas citas skābšanu ierosinošās baktērijas visla-

bāki attīstās bezgaisa apstākļos.

Siltums vispārīgi veicina dažādas skābas rūgšanas, tā,

piem., etiķskābes baktērijas vislabāki attīstās pie 30°—35°,
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bet dažas pienskābes, mēslu un sviestskābes baktēriju su-

gas sekmīgi darbojas tikai pie 45°—52°. Pienskābes bak-

tērijas sporas nerada un tāpēc jau pie 60°—75° ātri un

galīgi nobeidzas. Turpretim sviestskābes, siena, sakņu un

daudzām citām, kā rūgšanas, tā arī pūšanas baktērijām

rodas ļoti izturīgas sporas, kuras diezgan ilgi paliek dzī-

vas pat vārīšanas karstumā (100°). Tāpēc no pasterizēta
vai vārīta piena iegūtam rūgušpienam nav vis īsti skāba,
bet gan salkana, rūgta garša un nepatīkama smaka, — pēc

vārīgo sāncenšu, pienskābes baktēriju nobeigšanās vairs

nerodas pūšanas baktērijām kaitīgā pienskābe. Tad no

mērēnu karsēšanu pārcietušām, vēl dzīvām sporām strauji

un netraucēti attīstās sviestskābes, pūšanas v. c. pienu bo-

jājošās baktērijas. Līdzīgā kārtā, bet vēl ātrāki sapūst
tāds piens, kā sarecēšanu, tā svaiguma viltošanas no-

lūkā, aizkavē, saistot pienskābi ar zodu.

Raugs ierosina alkoholisko rūgšanu, pie
kam rūgstošā šķidrumā bez ogļskābās gāzes un parastā jeb

etīlalkohola, rodās vēl amila, propila v. c. alkoholi,
kā arī glicerīns, aldehidi, organiskas skābes v. c. vielas

atkarībā no raugu sugām un rūgšanas apstākļiem.

Augļu un ogu vīnā raugs nobeidzas jau pie 45—50°.

bet bezalkoholiskā sulā tikai pie 60°. Pie tam iet bojā arī

rauga sporas. Ledū iesalis raugs pēc atkušanas var atkal

atdzīvoties. Tā saucamais virsaudzēšanas alus raugs un

parastais maizes raugs visspēcīgāki darbojas istabas sil-

tumā, pie kam strauji attīstījusies ogļskābā gāze paceļ
rauga sēnītes šķidruma virspusē. Alus lēno jeb apa kš-

raudzēšanu brūžos izdara pie 1°—6° temperatūras, ar

sevišķām raugu sugām, kas nogulstas dibenā, —
alus ātri

noskaidrojas. Bez tam aukstums stipri kavē baktēriju un

citu alus kaitēkļu attīstību, — alus nesaskābst, neduļķo-
jas.

Raugs vislabāki darbojas vāji skābā šķidrumā. Dažas

skābes, sevišķi skudru, sviesta un etiķa skābes raugu sēnī-

tēm tomēr ir ļoti kaitīgas.
Ja rūgšana notiek sārma klātbūtnē, tad uz alkohola

rēķina no cukura rodas daudz glicerīna.
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Dabā, sevišķi uz augļiem un ogām, sastopamas daudzas

rauga pasugas unpie tam kopā parasti ar neī s t i c m, jeb
«meža» raugiem v. c. sīkbūtnēm. Tāpēc, piem., mai-

zes mīklā blakus alkoholiskai rūgšanai vienmēr norit arī

pienskābā v. c. rūgšanas. Maizes garša un smarža atka-

rājas arī no sīkbūtņu sastāva un daudzuma «ieraugā», t. i.

mīklā, kas palikusi abrā no iepriekšējās cepšanas.

Vīna rūgšana norit ļoti vāji un izbeidzas priekšlaicīgi,
ja pārsvarā gadās mazvērtīgas vai «meža» rauga sugas un

kaitīgas baktērijas. Kaitīgo raugu sugas novājina un daž-

reiz pat nobeidz īstos, dižciltīgos raugus, atņe-
mot tiem barību un izdalot indīgas, gaistošas skābes. Bez

smirdošām skābēm kaitīgas sīkbūtnes parasti rada vēl gļo-

tainas vielas, kuras bojā vīna izskatu. Vīns tādā gadī-

jumā iznāk ar niecīgu alkohola saturu un pie tam parasti

duļķains, ar nepatīkamu garšu un sliktu smaku. Šādai

«meža» rūgšanai ir gadījuma raksturs. Tāpēc spēcīgas

un noteiktas rūgšanas ievadīšanai plašos apmēros pielieto

mākslīgas izlases ceļā iegūtas un pavairotas zināmo raugu

sugas, — īstos kultūras raugus kā vīnam, tā arī alum un

maizei.

Tīrkultūras sastāv vienīgi no kādas noteiktas un

vērtīgas raugu sēnīšu sugas ar zināmām īpašībām, bez

kaitīgu sēnīšu un baktēriju piemaisījuma. Mūsu ogu un

augļu sulām piemērotie dižciltīgie vīna raugi rada vēlamo

smaržu un pietiekošu alkohola daudzumu. Tā, piem.,

melleņu sulai noder pret miecvielām izturīgs raugs. īsts

vīna raugs viegli panes 10—13% alkohola, kamēr meža

raugi parasti nobeidzas jau 2% alkoholā. Labam, tīram

un svaigam raugam patīkama smarža. Raugs uzglabā-

jams vēsā vietā, vislabāki ledus pagrabā. Šķidros
vīna raugus nav iespējams turēt ilgāku laiku krājumā
bez bojāšanās, bet sauso vīna raugu labvērtība var būt

vairāk kā apšaubāma, — uzbāzīgi izslavētie, veikalos ilgi
glabātie sausie vīna raugi dažreiz sastāv gandrīz
vai vienīgi no pelējumiem un kaitīgām baktērijām. Uz

cieta paklāja un brīvā gaisā audzētie raugi nav tik spēcīgi
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kā šķidruma pareizi barotas un pilnīgi nodarbinātas raugu
tīrkultūras.

Ātrākas rūgšanas ievadīšanai raugus iepriekš jāatspir-
dzina un jāpavairo. Misu, vai augļu sulu, kurai ie-

teicams pielikt uz 1 litra 2—3 ēdamkarotes cukura un

10—15 pilienus 10%> amonjaka šķīduma vai 2 gramus fos-

forskābā amonijā, iepilda līdz s/i tilpumam labi aizvāko-

jamā kanniņā un uzvāra. Vislabāki sulu iepildīt pudelē,
ko tad aizbāž ar vati vai mīkstu lupatiņu, ievieto stāvus

līdz kaklam ūdenī un vāra apm. V2stundu.

Pilnīgai sterilizācijai vārīšanu nepieciešams otrā dienā

atkārtot. Sterilizētam, līdz 15—20° atdzesētam šķidrumam
pieliek raugu un ļauj tam tāpat rūpīgi aiztaisītā traukā

(gaiss, putekļi) rūgt vairākas dienas. Pirms rauga izlie-

šanas trauka malas jānoslauka ar spirtā vai vārošā ūdenī

saslapinātu lupatiņu. Otrā, vai trešā dienā, kad rūgstošais
šķidrums ar radušos alkoholu zināmā mērā jau konser-

vēts, ieteicams to, saskalojot vai tīros apstākļos pārlaistot

no viena trauka otrā, piesātinot ar gaisu, kas veicina rauga

sēnīšu augšanu un vairošanos.

Maizes raugs ātri izjūk un paliek šķidrs, ja to saberž

ar dažām tējkarotēm cukura.

Pūšanas baktērijas uzbrūk galvenā kārtā

olbaltumvielām, attīstoties vislabāki sārmainā vidē un

gaisa klātbūtnē. Skābes tām ir ļoti kaitīgas. Skābes ne-

ļauj pūšanas baktērijām attīstīties, piem., kuņģī, ogu sulās

un rūgušpienā.

Zivis marinē (konservē) etiķī, karstā laikā sīkstu me-

dījuma gaļu nogatavina etiķī, vai vājpienā, jo tas ātri sa-

skābst.

Pie olbaltumu skaldīšanās zem pūšanas baktēriju v. c.

sīkbūtņu iespaida rodas cilvēka veselībai kaitīgas un bieži

vien arī tieši nāvējošas vielas, kā līķu, desu indes v. t. t.

Saindēšanās ar bojātām zivīm, desām v. c. dzīvnieku valsts

pārtikas līdzekļiem notiek tāpēc, ka tie satur daudz olbal-

tumvielu. Turpretim augļi, saknes v. c. stādu daļas sastāv
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galvenā kārtā no ogļūdeņiem, kuri ātri saskābst, vai arī

sarūgst, pie kam radušies ogļskābā gāze, alkohols un skā-

bes ir labi aizsarglīdzekļi pret pūšanu un trūdēšanu.

Stādu trūdēšanu visvairāk ierosina tās baktērijas,
kuras izsauc šķiedrvielas rūgšanu, saskaldot to

purva gāzē, ogļskābē un organiskās skābēs. Tā zāļēdēju
dzīvnieku zarnās šīs baktērijas sadala šķiedrvielu, kura

pēc tam viegli sagremojas. Uz šīs baktēriju sugas darbību

dibinās arī linu mērcēšana — gļotainām vielām sadaloties

atbrīvojas tīras, gaišas šķiedras.

Pelējuma sēnītes stāv uz augstākas attīstības

pakāpes kā raugi. Pelējumi sastāv no vairākām šūniņām,
izveido stīgas un «augļus» (sporas) nesošus atzarojumus.

Pelējumi visbiežāk uzmetas kā balta pūkaina kārta biez-

pienam un krējumam. Mitrā un siltā laikā maizi grūti iz-

sargāt no zaļā pelējuma v. t. t. Pelējumi sadala kā ogļ-

ūdeņus, tā arī olbaltumus un taukus, radot pie tam smir-

došas, pretīgas, pat indīgas vielas un beigās izsaucot pa-

rasti pilnīgu organiskās vielas iznīcināšanu (minerālizē-

šana). Pelējuma sēnītes patērē pat organiskas skābes un

caur to veicina pūšanas un trūdēšanas baktēriju attīstību,

piem., ievārījumos, skābētos dārzājos v. t. t. Skābes var

apēst arī meža raugi un dažas citas sīkbūtnes.

Pelējumiem pa lielākai daļai nepieciešams gaiss, tāpat
kā etiķskābes baktērijām un dažiem meža raugiem. Tāpēc

zem ūdens tie nevar attīstīties. Minētās sīkbūtnes nevar

uzmesties, piem., sasmalcinātām ogām vai augļiem, ja tos

bieži maisa.

Pret gaisu mīlošām sīkbūtnēm var cīnīties ar rūpīgu
gaisa noslēgšanu, citādi, piem., no sulas atdalītie skābie

kāposti ātri sapūst; vaļējos traukos raudzējamie šķidrumi
sapel un saskābst. Pelējumu plēvi vai kārtu var arī viegli
atdalīt nosmeļot, vai nogriežot. Pelējumi un to sporas jau

pie apm. 60° ātri nobeidzas.

Dažāda veida rūgšana, pūšana un pelēšana var nori-

sināties vienā laikā un vietā, bet parasti gan tas notiek pa-

kāpeniski, — viena sīkbūtņu suga pēc kārtas nomaina
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citu, tiklīdz kā apstākļi kādām sīkbūtnēm kļūst labvēlīgi,
bet nepiemēroti to priekšgājējam. Pie tam visas sīkbūtnes

nenobeidzas, bet gan parasti pāriet izturīgākā miera

stāvoklī ar vai bez sporu radīšanu, lai tādā veidā vieg-
lāki un ilgāki pārciestu badu, sausumu, temperātūras svār-

stības, indīgo vielu iedarbību v. c. likstas. Līdz ar putek-
ļiem šādas pusizkaltušas sīkbūtnes un to sporas viegli pa-

ceļas gaisā, lai pēc nokļūšanas labvēlīgos apstākļos atkal

radītu jaunas baktērijas vai sēnītes.

Neviena dzīva būtne nevar augt un pastāvēt savos

atkritumos. Tāpēc, piem., alkoholiskā rūgšana līdz ar

alkohola rašanos pamazām paliek lēnāka un beidzot ap-

stājas, kad rūgstošais šķidrums satur zināmu daudzumu

alkohola. Tāpat arī attīstījušās skābes izbeidz skābās

rūgšanas. Līdzīgā kārtā ar baktēriju radīto indīgo vielu

jeb toksīnu uzkrāšanos slimnieka asinīs pa daļai izskaidro-

jama arī izveseļošanās no lipīgām slimībām. Te gan jā-

piezīmē, ka slimais organisms pats cīnās ar slimību dīg-

ļiem, radot tiem sevišķas pretindes.
Liels, vai ilgstošs karstums, spilgta gaisma no tiešiem

saules stariem un stipri indīgas jeb dezinficējošas
vielas, sīkbūtnes nonāvē, bet aukstums, sausums un vājāki
iedarbojošās jeb konservējošās vielas, tāpat kā vājas
skābes vai stipri cukura (60°/o) un sāls šķīdumi, sīkbūtnēm

mazāk kaitē, parasti tikai aptur, vai ierobežo to augšanu.
Vārošā ūdenī tūliņ nobeidzas visas tās sīkbūtnes,

kuras nerada izturīgas sporas, kā piem., pienskābes un

etiķskābes baktērijas, pelējumu un raugu sēnītes, vai tīfa

un diloņabaciļi. Ūdens klātbūtnē pieaugušo, pilnīgi attīstī-

jušos sīkbūtņu lielākais vairums iet bojā jau pie 55—75°,

atkarībā no karsēšanas ilguma, kā tas jau agrāk minēts.

Ar sporu radošām baktērijām cīņa parasti ir daudz grū-
tāka, jo dažu, sevišķi izturīgu sporu nonāvēša-

nai nepieciešama 3,—4 stundu ilga vārīšana, vai pat kar-

sēšana zem spiediena pilnīgi noslēgtā tvaika katlā, jeb
autoklāvā pie 120—140° apm. 15—30 minūtes (sterili-

zācija). Sausā veidā kā baktērijas, tā arī to sporas pret
karstumu ir daudz izturīgākas kā mitras.
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Bet tā kā no stiprā un ilgstošā karstuma sterilizēja-
mās vielās dažreiz rodas nevēlāmas pārmaiņas, kā krāsas,

garšas, smaržas unvitamīnu bojāšanās ziņā, tad daudzos ga-

dījumos izdevīgāki pielietot mērenāku un īsāku karsēšanu,
iztiekot ar nepilnīgu sterilizāciju jeb pasterizāciju.
Šādā nolūkā šķidrumus parasti silda pie 55—70° apm.
15—30 min., vai arī tikai 2—3 minūtes pie 75—80° (ātr-

pasterizācija). Tomēr sīkbūtnes iespējams nobeigt galīgi

ar visām sporām arī mērenā karstumā caur vairākkārtīgu

pasterizāciju jeb tindalizāciju. No ārēja, nesterīla

gaisa un putekļiem pilnīgi (hermētiski) noslēgto vielu

pēc pasterizēšanas uzglabā siltā vietā līdz nākošai dienai,

lai no sporām atkal izdīgtu jaunas sīkbūtnes, kuras, kā.

mazāk izturīgas, tad nākošā atkārtotā pasterizācijā viegli
nonāvēt. Ja karsēšanu atkārto par agru, kad sporas vēl

nav sākušas dīgt, tad nav iespējams visus dīgļus pilnīgi no-

maitāt. Siltumā sporas parasti izdīgst I—2 dienās, visumā

2—4 dienās.

Šo otrreizējo pasterizāciju nedrīkst nokavēt, tā jāiz-
dara otrā, bet ne vēlāk kā trešā vai ceturtā dienā, jo ci-

tādi nav drošs, ka jaunās, no vecām sporām tikko attīstī-

jušās sīkbūtnes īsā laikā savukārt atkal nerada pilnīgi
jaunas sporas. Dažreiz drošības dēļ karsēšanu šādā pat

kārtībā mēdz atkārtot vēl trešo reizi, sevišķi tad, ja tinda-

lizējamā vielā ir savairojušās pārāk daudz un dažādas sīk-

būtnes.

Skābes dzīvības nobeigšanu paātrina. Tāpēc, piem.,
ogu un augļu sulu daudz vieglāki nosterilizēt, kā svaigu

pienu vai sakņaugus.

Pasterizējamo šķidrumu iepilda pudelēs un aizkorķē,
pārsienot korķus krustām ar stipru aukliņu. Starp korķi
un šķidrumu vienmēr jāatstāj 4—5 cm brīva telpa, citādi

šķidrums siltumā izplēšoties saplēš pudeli. Korķus iz-

mērcē aukstā ūdenī zem sloga un īsi pirms lietošanas ap-
plaucē ar vārošu ūdeni. Ilgāki par s—lo minūtēm korķus
vārīt tomēr nedrīkst, jo karstumā tie ātri paliek trausli.

Piepildītās, aizkorķētās un pārsietās pudeles ievieto podā
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atstatumā no dibens uz klučiem ielikta sīki caurumota

koka ripa, vai drāšu sietiņš. Jāiekārto tā, lai pudele pie
pudeles, ne arī pie katla tieši nepieskārtos, citādi tās

plīst. Tad katlu piepilda ar aukstu ūdeni tā, lai pudeles
būtu pilnīgi zem ūdens. Ūdeni lēni sakarsē līdz 75°—80°,

turot pie šādas temperatūras: V2litra pudeles 30—45 min.,

bet litra pudeles 45—60 min. Pēc tam Jauj ūdenim at-

dzist tik tālu, ka pudeles var no tā ar roku izņemt. Pu-

deles novieto stāvus uz galda, cieši pārklāj to kaklus

ar vārošā ūdenī izmērcētu un izžņaugtu drēbi, lai caur kor-

ķiem pie atdzišanas sulā ar gaisu nevarētu iekļūt sīkbūt-

nes. Vēl labāki pudeļu kaklus nekavējoši nosusināt un

iemērkt izkausētā vaskā, ceresinā, vai sevišķā pudeļu lakā.

Tas nāk par labu arī korķiem — uzglabāšanā tie nesapel
un neiežūst.

Ja pasterizējamā viela nav jāpārvadā, tad traukus no-

slēdz ar nebalinātu vati un karsē tvaikā. Trauka kaklam

uzliek tā kakla ārējam caurmēram līdzīgu papīra ripiņu,
to pārklāj ar parastās vates kārtiņu, ko pagatavo V2cm

biezu un tik platu, lai tas sniegtu 3—4 cm pāri kaklam.

Vati nosedz ar tāda paša platuma papīra gabalu, noliec uz

leju un cieši nosien, lai pudelē nevarētu iekļūt putekļi.
Pudeles novieto brīvi augstā kastrolī, ar sietveidīgu dubult-

dibenu; starp tām pudeli ar ūdeni, kurā caur korķi iekārts

termometrs. Kastrolī ielej I—21 —2 litrus ūdens, apm. līdz

dubultdibenam un to vāra aizvākotā kastrolī tvaika attī-

stīšanai, kamēr termometrs 20—30 minūtes nepārtraukti
rāda 70—80°.

Dažādi konservēšanas līdzekļi var savstar-

pīgi pastiprināties, vai pat zināmā mērā cits citu atvietot,
kā piem., alkohols, skābes, cukurs un miecvielas vīnā, vai

arī alkohols, ogļskābe un apiņu konservējošās vielas kopā

ar zemu temperatūru alus izsargāšanā pret bojāšanos.

Sīkbūtnes nevar attīstīties arī tādos šķidrumos, kas

satur vairāk kā 60°/o cukura, jo tas, tāpat kā sāls, atvelkot

sīkbūtnēm ūdeni, traucē to attīstību. Brūkleņu un melleņu
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ievārījumus pagatavo tomēr ar mazāku cukura daudzumu,

tāpēc ka šīs ogas satur benzoeskābi v. c. konservējošas
vielas.

Kā sērgu apkarošanā, tā arī vispārīgi cīņā pret nevē-

lamām sīkbūtnēm, ārkārtīgi liela nozīme ir tīrībai. Ne-

tīrumi ir īsti sīkbūtņu perēkļi (piem., ar ēdienu vai augļu

atliekām aplipuši trauki vai rīki) un izplatītāji (tīfa baciļi
ūdenī, vai pienā v. t. t.).

Ikdienišķā dzīvē kaitīgas sīkbūtnes sekmīgi apkaro-

jamas, radot viņu augšanai nelabvēlīgus apstākļus, — at-

dzesējot vai sasaldējot, atņemot ūdeni (uzglabā-
šana sausās telpās, izkaltēšana), noslēdzot gaisu

(skābētos dārzājus nosloga zem šķidruma, sviestu uzglabā
sāls ūdenī, vīnu un alu slēgtos traukos v. t. t.), ies kā b.ē-

---j o t (gurķus, kāpostus; medījumus uzglabā etiķī, vai skābā

pienā), saraudzējot (augļu un ogu sulas), dūmojot

(dūmi satur formalīnu, fenolus v. c. konservējošas vielas),

sālot, vai sacukurojot.

Sterilizācijai vislielākā nozīme ir zinātniskos darbos

un medicīna. Tagad, izdarot operācijas sterilos apstākļos,
vairs nav jābaidās no strutošanas, kas vecos laikos bija

neizbēgama gandrīz pie katra lielāka ievainojuma.

Pasterizāciju plašos apmēros pielieto rūgšanas rūpnie-
cībā, kā arī piena v. c. uzturas vielu konservēšanā.

Ar attiecīgu derīgu baktēriju, vai rauga sēnīšu

tīrkultūrām var ievadīt pasterizētā pienā, krējumā,

misā, augļu sulās v. c. daudz spēcīgāku un tīrāku rūgšanu,

ne kā tas notiek dabīgā ceļā, kad tanīs no gaisa, traukiem,
ūdens v. t. t. iekļūst dažādas, nezināmas un kaitīgas sīk-

būtnes. Dižciltīgiem raugiem ar stiprām rūgšanas spējām
ir milzīga tautsaimniecska nozīme, jo, piem., ar tīrkultūru

raugiem iespējams izraudzēt alu un vīnu ar noteiktām, jau
iepriekš zināmām īpašībām.

Ja raudzējamais, vai skābējamais šķidrums nav sterils,
tad tīrkultūru jāiepotē tādā daudzumā (iepriekš jāpavairo),
lai tas varētu pēc iespējas drīzāki pāraugtun nomākt maz-

vērtīgās, nevēlamās un kaitīgās sīkbūtnes.
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Ierīce.

Augļi griežami ar nerūsoša tērauda nažiem, jo para-
stais tērauds viegli šķīst skābēs, radot nepatīkamas gar-

šas sāļus, kuri bez tam ar miecvielām dod melnu krāsu

(skat. lpp. 8). Arī aluminijs un cinks šķīst skābēs, dodot

sāļus ar skarbu, savelkošu garšu, pie kam cinka sāļi ir

indīgi. Varš un misiņš pret skābēm gan ir samērā iztu-

rīgāki, bet gaisa klātbūtnē tie pamazām šķīst pat vājās

skābēs, radot veselībai kaitīgus savienojumus.

Vīna pagatavošanai mājturībā vispiemērotākās ir

stikla tvertnes, kurās pie tam arī labi novērojama

rūgšanas gaita. Jo biezāks stikls, jo tas izturīgāks, bet to-

ties jūtīgāks pret straujām temperatūras maiņām. Lai no

vārošā šķidruma pudele nesaplīstu, tad tā iepriekš pakā-

peniski jāsasilda, izskalojot to vispirms ar remdenu un pēc

tam ar mēreni karstu ūdeni. Tāpat arī stikla atdzišanai

jānotiek lēni, — sakarsētās pudeles novietojamas uz galda
vai koka grīdas, bet ne uz auksta klona vai metalla plāk-

snēm. Līdz atdzišanai tās sargājamas pat no caurvēja.

Koka trauki ir lēti un izturīgi, tikai sausumā izkalst.

Kā labs un ērts līdzeklis koka desinfekcijai (skat.

lpp. 19) ir nātrija bisulfits, apm. 20 gr uz litra ūdens, ar

ko koks krietni jāsaslapina. Pēc dažām stundām, krietni

jānoskalo un jāizmērcē tīrā ūdenī.

Miestiņa brūvēšanai ieteicams pagatavot no koka

mazu, 30—40 litru «žeiri», t. i. šauru un augstu trauku

ar kājām un vāku. Jo augstāks trauks, jo biezāka un blī-

vāka iznāks drabiņu kārta, kuru tad viegli izskalot. Šinī

kubliņā uz robota vai caurumota krustiņa, 3—5 cm atsta-

tumā no dibena, ievieto rūpīgi pielāgotu, bet ērti izņemamu
ripu, kurā ieurbti daudzi sīki caurumiņi. Jo mazāka telpa
starp īsto un caurumoto dibenu, jo mazāk tur uzkrāsies

nepārveidota iesala. Kubliņam sānos tieši zem liekā di-

bena, ieurbjams caurums, kurā ievietojams pagrieznis
(krāns) misas notecināšanai. Metalla krāni ir dārgāki, kā

no koka izdreijātie. Spaidīgos apstākļos misas tecināšanai
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var lietāt katru tīru koka trauku, iztiekot bez dubultdi-

bena. Tādā gadījumā uz bluķiem novieto baļļu vai kublu

ar caurumu dibenā. Caurumā ievieto noasinātu, slotas kā-

tam līdzīgu tapu, kuras garums ir par 20—30 cm lielāks

kā trauka augstums. Ap tapas apakšgalu, tieši virs trauka

dibena, vaļīgi aptin saburzītu salmu vīšķi. Salmu vietā ta-

pai var uzmaukt jaunu, vārošā ūdenī izsautētu slotu. Pēc

tam trauka dibenu krustām-šķērsām noklāj apm. 2 pirkstu
biezumā ar robainiem skaliņiem, vai smalkiem nomizotiem

bērzu žagariņiem, nosedzot tos plānā čauganā kārtā ar

salmiem vai zirnājiem. Pēc tam visu to nosloga ar plaka-
nām akmeņu šķembām un izplaucē ar vārošu ūdeni, citādi

alus iznāk ar nepatīkamu koka un salmu piegaršu. Uz-

manīgi pavelkot tapu uz augšu gar tā tievo galu caur sal-

miem vai slotu, viegli notecināma dzidrā misa.

Lai dzērieni nebojātos, liela vērība piegriežama, kā

trauku, tā arī korķu tīrībai (skat. lpp. 20).

Šķidrumu īpatnējo svaru, jeb blīvumu parasti noteic

ar aerometru, kas atgādina pudelīti ar tievu, garu

kakliņu un ar smagumu apakšgalā. Kā katris peldošs ķer-

menis, tā arī aerometris iegrimst dziļāk vai seklāk šķīdu-

mos, atkarībā no to blīvuma. Tā kā blīvums mainas no

siltuma, tad īpatnējā svara noteikšanu izdara pie tādas

temperātūras, kāda apzīmēta uz aerometra. Pēc īpatnējā
svara iespējams attiecīgās tabelēs atrast šķīduma stip-

rumu. Ērtības labā dažiem šķīdumiem ir pagatavoti se-

višķi aerometri, ka piem., Balinga cukura mērītājs, kas,

iegrimdams stāteniski misā, pie 17° rāda tā cukura saturu

tieši procentēs.

Katrai saimniecībai ieteicams iegādāties pareizu ter-

mometru, kas rāda vismaz līdz 100°. Izturīgi un viegli
notīrāmi ir tādi termometri, kuru dzīvsudrabs atrodas

bieza stikla spieķītī bez koka.

Šinī grāmatiņā temperātūra viscaur piedota Celsija
grādos.
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Īpatnējā daļa.

ALUS.

Alus ir garšīgs, alkoholu, ogļskābi un dažādas barības

vielas saturošs dzēriens, ko pagatavo, raudzējot ar api-
ņiem savārītu m i s v, t. i. ūdens izvilkumu no pārcukurota
un citādi pārveidota iesala. Mūsu brūžos lieto vienīgi
miežu iesalu.

Alum vai kvasam līdzīgus, uzjautrinošus dzērienus pa-
zina jau vecās tautas, galvenā kārtā ēģiptieši, bet senie

grieķi un romieši vairāk dzēra vīnu, nicinādami alu kā bar-

baru dzērienu. Kamēr neprata pagatavot degvīnu, bet

slikto ceļu dēļ vīns ne visur un ne visiem bija pieejams,

ziemeļu tautas alu visvairāk cienīja kā reibinošu dzērienu,
kas toreiz parasti saturēja ap 10% alkohola. Jaunākā

laikā izejvielu sadārdzināšanās un brūžu savstarpējā sa-

censība alus cenunosišanā, kā arī pretalkoholiskā kustība,
alus alkohola saturu pazeminājusi tik tālu, kā, piem., Vā-

cijā alu vairs neuzskata kā reibinošu dzērienu, bet gan drī-

zāki kā pārtikas līdzekli. Labam alum tiešām arī piemīt

ievērojama barojoša vērtība. Jau parastais alus, kas satur

1,5—3% alkohola un 5—8% ekstrakta, organismam dod

gandrīz tik pat daudz siltuma un spēka kā piens.
Pēc mūsu likumiem parastais aļus raudzējams no

misas, kas satur 9—16% ekstrakta, bet portera alus misai

jāsatur 16—20% ekstrakta. No šādām misām iznāk alus

ar 1,5—5% un vēl lielāku alkohola saturu. Tā kā par ga-

tava alus labvērtību likumā tuvāk nekas nav minēts, tad

brūžiem attiecībā uz alus šķirnēm dota plaša rīcības brī-

vība. Gaišiem aliem parasti ir noteikti apiņu rūg-

tums un smarža, bet tumšiem iesala piegarša. Anglijā

un dažās citās zemēs tumšu krāsu pa lielākai daļai piedod
saldiem un maigiem aliem, kas satur ļoti daudz ekstrakta,
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bet maz alkohola. Šie pusrūgušie ali domāti ātram patē-
riņam tieši no mucām. Alus sastāvs un īpašības atkarājas
no misas sastāva un rūgšanas apstākļiem. Bez ūdens,

ekstrakta, ogļskābes un alkohola, alus satur vēl niecīgos
daudzumos glicerīnu, sīveļļu, organiskās skābes, apiņu svē-

ķus, smaržvielas un pektīnvielas.
Alus patīkami rūgtā garša, ogļskābe, alkohols un

ekstraktvielas pavairo ēstgribu un veicina gremošanu.
Līdz tējas, kafijas un cukura ievešanai alus Eiropā

bija plaši izplatīts, īsts tautas dzēriens, ko gatavoja sa-

vās mājās gan bagātie, gan mazturīgie. Mūsu zemē vēl

nesen katrai muižai ir bijis savs alus brūzis. Vecu vecais

iecienītais latviešu dzēriens bez alus ir bijis ari mies-

tiņš, ko pagatavoja, saraudzējot ūdenī atšķaidītu medu.

Vēlāk par miestiņu sauca arī saldo alu, bet tagad mājas

alu vispārīgi.
Mazalkoholiskam un sevišķi bezalkoholiskam alum,

kā veselīgam, garšīgam un atspirdzinošam mājas dzērie-

nam rastos vēl tagad daudz cienītāju, ja tik prastu to kaut

cik pareizi pagatavot. Kādreiz droši vien derīgās un māj-
turības apstākļiem piemērotas tēvu tēvu pamācības iesala

un alus pagatavošanai, ejot no mutes ausī, tagad ir paliku-
šas tik nepareizas, ka labs miestiņš izdodas tikai nejauši
un retos gadījumos. Parasti gan kārotā alus vietā pēc lie-

lām pūlēm iznāk nejauka, duļķaina zupa ar skābi rūgtu,

tukšu garšu, nepatīkamu smaku un ļoti niecīgu ekstrakta,

alkohola un ogļskābes saturu.

Alus pagavošana norit vairākos pastāvīgos

posmos, no kuriem galvenie ir:

I. lesala pagatavošana: miežu mērcēšana,

diedzēšana, iesala žāvēšana, tīrīšana un sasmal-

cināšana.

11. Misas pagatavošana: iesala iejaukšana
un šķīdināšana. Misas notecināšana, vārīšana ar

apiņiem, dzesēšana un dzidrināšana.

111. Misas ieraudzēšana ar sekojošu
alus dzidrināšanu, nogatavošanu un

piesātināšanu ar ogļskābi.
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Apiņi.

Apiņi ir ilggadīgs divmāju augs, kā vīriešu un sie-

viešu kārtas ziedi atrodas uz dažādiem stādiem atsevišķi,

tāpat kā tas ir, piem., pie kaņepēm. Audzē vienīgi sieviešu

kārtas augus, jo alus pagatavošanai lieto tikai sieviešu

kārtas čemurus jeb galviņas. Beržot vai kratot nenogata-
vojušās galviņas, no tām izbirst sīki dziedzerīši, kā

sveķaini, smaržīgi, zaļgansarkani «apiņu milti», kurus sauc

par lupul i nu. Ja ziedi apaugļojas, tad attīstās sēklas,

bet galviņas satur ļoti maz lupulīna. Tāpēc vīriešu kār-

tas ziedus rūpīgi jāiznīdē. Apiņu labvērtība atkarājas no

lupulīna īpašībām un daudzuma, kas kultūras apiņos pa-

rasti svārstās starp 8—15%. Meža apiņi satur 2—3% lu-

pulīna, kuram pie tam ir asa smaka. Pie svarīgākām lu-

pulīna sastāvdaļām pieder gaistoša, smaržīga eļļa, rūgtvie-
las, sveķi un miecvielas. No apiņiem alus iegūst īpatnējo
smaržu un patīkami rūgto garšu. Apiņi padara alu arī iz-

turīgāku pret bojāšanos, jo tie satur konservējošas vielas,

kuras kavē pienskābo v. c. kaitīgo baktēriju attīstību. Bez

tam apiņu miecvielas atvieglo misas dzidrināšanu.

Apiņi mūsu zemē senāk ir bijuši diezgan izplatīti, kat-

rai saimniecībai bijušas noteiktas pat sevišķas apiņu node-

vas. Meža apiņi pie mums savvaļā visbiežāki aug upmalās

starp alkšņiem un krūmiem, kur daudz saules un mitruma.

Uzlabotas apiņu sugas plašos apmēros audzē Čekoslovā-

kijā, Vācijā, Anglijā v. c. zemēs. Saulainos un no vējiem

aizsargātās vietās apiņus atmaksājas audzēt arī Latvijā, ja
tik var dabūt labus dēstus. Apiņi noder arī kā krāšņuma
stāds lapenēs un mūru apstādīšanai. Apiņi vislabāki pa-
dodās kaļķu un trūdvielu bagātā, smilšmālainā zemē, kurai

jābūt dziļi izstrādātai un bagātīgi mēslotai.

Apiņus pavairo pavasarī ar 10—15 cm gariem sakņu
dzinumiem, kuriem ir vairāki acu pumpuri un mazas sak-

nītes. Apiņu ražu ievāc, kad gaiši zaļganās galviņas sāk

jau mesties iedzeltēnas. No pārgatavotām, brūnām galvi-
ņām vērtīgais lupulīns pa daļai jau izbiris. Par agru no-

plūktie, zaļie ziedu čemuri satur maz lupulīna, bet daudz
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ūdens, kas apgrūtina žāvēšanu. Novāktās apiņu galviņas
tūliņ caurvējā ātri jāizžāvē, izberot tos plānā kārtā, citādi

tie drīzi sakarst un sapel. Žāvēšanas temperātūra nedrīkst

pārsniegt 40°. Ilgāki par gadu apiņus nav vēlams uzgla-

bāt, —
tie zaudē daļu smaržas un arī citādi bojājas. La-

bas, pareizi žāvētās apiņu galviņas ir spīdīgas un gaiši
dzeltenas, bet ne zaļas, brūnas vai raibas. Lupulīna krāsai

jābūt zeltdzeltēnai, bet ne brūnai vai sarkanai.

Mieži.

Alus miežiem jābūt labi dīgstošiem, pilnīgi nobriedu-

šiem, tīriem un sausiem. lesala pagatavošanai visvairāk

lieto divk an š v miežus. Graudiem jābūt īsiem, resniem

un smagiem, ar plānu, gaiši dzeltenu mizu un miltainu

saturu. Rūpīgi sijājot, vētot, vai citādi šķirojot, no miežiem

jāatdala putekļi, nezāļu sēklas, saberzti, dragāti vai citādā

ziņā mazvērtīgi graudi v. c. piemaisījumi. Jo netīrāki la-

bības graudi, jo vairāk tie satur pelējuma sēnīšu v. c. iesa-

lam kaitīgu sīkbūtņu. Mitra labība drīzi vien sakarst un

sasmok, no kā rodās pelējuma smaka un tumša krāsa. Ne-

dīgstošie un bojātie graudi diedzēšanas laikā sapel un mai-

tājās daudz ātrāk kā veselie. Nenobriedušie miežu graudi
ir zaļgani. Vēlams, lai graudi būtu pēc iespējas vienādi

izskata, lieluma, svara un ūdens satura ziņā, jo tādi graudi
izmirkst un izdīgst vienmērīgi. No miltainiem un irde-

niem graudiem iznāk labāks un vieglāki šķīstošs iesals, kā

no blīviem, stiklainiem. Jo smagāki un miltaināki graudi,
jo vairāk tie satur cietes, bet mazāk olbaltuma. Šādus
miežus meklē alus brūži, jo no cietes daudzuma iesalā at-

karājas alus stiprums. lesala pagatavošanai spirta dedzi-

nātavām gan lieto vieglākus miežus, kas satur pēc iespē-

jas vairāk olbaltuma, bet mazāk cietes. Tie dīgstot rada

daudz amilazes, kas nepieciešama kartupeļu, rudzu v. c.

cietes pārcukurošanai. Bez tam olbaltumi noder kā ba-

rība raugam.
Miežu graudu sastāvs ir ļoti sarežģīts un pie tam diez-

gan svārstīgs, atkarībā no augšanas apstākļiem. Tā karstā



29

laikā augušiem miežiem graudi ir sīki un nabadzīgi cietes

satura ziņā. Aukstā un lietainā vasarā alus miežu audzē-

šana arī nav izdevīga, — graudi izaug gan lieli un gari, bet

ir viegli un nevienādi. Treknā, ar kūts vai citiem slāpekļa

mēsliem pārmēslotā zemē auguši mieži satur pārāk daudz

olbaltuma uz cietes rēķina.

Vidējos skaitļos labu alus miežu ķīmiskais sastāvs ir

apm. šāds:

Ūdens 13%
Olbaltumvielas 10%

Ciete
.........

62%

Cukuri un daži citi ogļūdeņi . . .

5%

Taukvielas 2,5%

Šķiedrviela 5%

Minerālvielas 2,5%
Miežu graudu dīglītis sastāv no vāji attīstītas saknī-

tes un asniņa. Dīglītis atrodās graudu gala sānos. Dīglī-
tis un barības vielas ieslēgtas sevišķās segās, un viss tas ko-

pējā ārējā čaulā, mizā, kura sastāv galvenākārtā no šķiedr-
vielas. Sī miza satur dažādas ūdenī šķīstošas vielas ar

jēli rūgtu garšu. Jo plānāka graudu miza, jo mazāk atkri-

tumu drabiņu veidā un mazāk arī nepatīkamā rūgtuma,
— alus iznāk vērtīgāks kā satura, tā arī garšas ziņā.

Miežu dīgšanas spējas pārbauda, iesējot tos

pie 10—20° starp mitrām un irdenām velēnām,vai arī puķu
podā zem apgāsta stikla trauka. No 100 vismaz 95 grau-
diem jādīgst un pie tam ar vienādu sparu un ātrumu. Daž-

reiz pavisam svaiga labība nedīgst, —
miežiem labas dīgt-

spējas parasti parādās tikai 2—3 mēnešus pēc ražas ievāk-

šanas.

Miežu mērcēšana.

Mērcējot ievadam miežos dīgšanai nepieciešamo
ūdeni, kā arī izvelkam no graudu mizām alus garšu bojā-

jošās vielas. Pat vistīrākos miežus pirms mērcēšanas ie-

teicams kublā izmazgāt, — miežus pamazam ber ūdenī,
ko pastāvīgi maisa, lai vieglos, mazvērtīgos graudus un
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dažādus piemaisījumus pēc to uzpeldēšanas virspusē va-

rētu nosmelt. Sākumā vēlams ūdeni mainīt, ik pēc 2—3

stundām, lai panāktu pēc iespējas pilnīgāku putekļu v. c.

netīrumu atdalīšanu no miežiem, kā arī rūgto vielu izvilk-

šanu no mizām. Jo biežāki ūdeni atjaunos, jo tīrāks būs

iesals un garšīgāks alus, — bez pelējumu, sēnalu v. c. ne-

patīkamām piegaršām. Graudu izmazgāšana notiek daudz

labāki, ja ir iespējams svaigo ūdeni ievadīt graudos caur

krānu no apakšas zem spiediena, lai ūdens ceļas uz augšu

un plūst trauka malām pāri. Mērcēšanu vislabāki izdarīt

aukstā (8—15°), tīrā avotu vai dziļas akas ūdenī, kas vai-

rākas reizes dienā jāmaina, atstājot pa starpām miežus

dažas stundas bez ūdens. Šādā, ar pārtraukumiem izvestā,

jauktā gaisa — ūdens mērcēšanā, pateicoties brīvākam

gaisa pieplūdumam graudi sāk stiprāki elpot un drīzāki

atdzīvojas.

Lai labību drošāki pasargātu no pelēšanas un bojā-
šanās diedzēšanas laikā, tad mērcēšanu parasti savieno

ar desinfekciju (skat. lpp. 19), sevišķi tad, ja labībai

ir aizdomīgi tumša krāsa vai arī ūdens nav pietiekoši tīrs

un vēss. Kā labs un nevainīgs desinfekcijas līdzeklis te

noder kaļķa ūdens, kas viegli pagatavojams, maisot

Vi stundu kādu lāpstu dzēsto mūrnieku kaļķu 200—300 lit-

ros ūdens. Pēc duļķu nosēšanās ar šļūteni nolaiž pilnīgi
dzidru šķidrumu, kuru tad uzlej ūdens vietā pusmērcētiem
miežiem un ļauj dažas stundas iedarboties. Šis sārmai-

nais, dzidrais kaļķa ūdens miežus nebojā, bet gan desin-

ficē, t. i. iznīdē iesala kaitēkļus, kā pelējuma sēnītes un

baktērijas.
Mērcēšanas ilgums miežiem 2—3 dienas, atkarībā no

graudu lieluma un blīvuma, mizas biezuma, ūdens siltuma

v. t. t. Rudzi, kvieši un pat auzas izmirkst daudz ātrāki

kā mieži.

Graudi ūdenī ievērojami uzbriest. Tāpēc mērcēšanas

traukam jābūt apm. IV« reizes lielākam par mērcējamās
labības tilpumu, tā piem., 100 litru (= 65—75 kg) miežu

mērcēšanai nepieciešams 150 litru kubls.
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Pareizi izmērcēti graudi satur 45—50% ūdens. Tiem

ir sekošas pazīmes:

1) Graudus galeniski starp pirkstiem iespējams viegli
saspiest, pie kam miza viegli atdalās.

2) Spiežot uz naga gala graudi vairs nelūzt, bet lie-

cas.

3) Pārgrieztos graudos vērojams vienāds mitrums, ti-

kai pašā vidū maza gaiša strīpiņa.

4) Ar pārgrieztu graudu uz gluda, cieta priekšmeta

iespējams uzvilkt baltu strīpu. Pārmirkuši graudi dod

ūdeņainu strīpu un pirkstos spiežot viegli izjūk.

Graudi, kuri satur vairāk kā 50% ūdens un pie saspie-
šanas izdala pienam līdzīgu šķidru putriņu, ir jau pār-
mērcēti un parasti arī nobeigušies. Vismaz šādu graudu
dīgšana norit vāji un nekārtīgi, pie kam tie ātri sapel un

saskābst.

Iesals.

lesals — noteiktos apstākjos mākslīgi izdiedzēti labī-

bas graudi. Šādu diedzēšanu izdara ar nolūku pavairot
un uzkrāt graudos enzimus, galvenā kārtā amil a z i

(skat. lpp. 10), kas nepieciešama cietes pārcukurošanai.
Visvairāk amilāzes v. c. enzimu satur vēsumā lēni die-

dzēts un vājā siltumā, zem 50° izžāvēts iesals. Tā paga-

tavots iesals ir arī ļoti irdens, viegli šķīstošs un bez pelē-
jumiem.

Diedzēšanai izmērcētos, nobriedušos graudus saber
tumšā (gaismā zaļo), vēsā vai mēreni siltā telpā uz ce-

menta klona vai dēļiem 30—50 cm biezā slānī, skatoties

pēc telpu siltuma. 100 kg miežiem vajadzīga 4—5 kv. m.

platība.

Dīglis graudos sāk palielināties jau mērcēšanas laikā.

Līdz ar to dīgstošos graudos ātri pavairojas enzimu dau-

dzums, kā arī pastiprinās to darbība, — graudu saturs pār-

veidojas un paliek irdenāks. Tā no sēklām pamazām ro-

dās iesals.
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Dzīvības pamošanās dīgstošos graudos visspilgtāki iz-

paužas elpošanā, caur ko līdz ar siltumu rodas arī ogļ-
skābā gāze un ūdens, kas izgaro un pēc tam kaudzes vē-

sākā ārpusē pa daļai nosēžas kā rasa, — iesala svī-

šana..

Kad parādās siltums un saknītes, ar koka lāpstu mie-

žus irdinot un maisot pēc vajadzības vairākas reizes dienā

vai samazinot kārtas biezumu, jāgādā lai siltums graudos

nepārsniegtu 20° un lai viscaur būtu vienlīdzīgs mitrums

un labvēlīgi dīgšanas apstākļi. Vēlāk, izberot miežus plā-
nākā kārtā un pārjaucot, vēl vairāk jāizlīdzina, kā siltums

tā mitrums, caur ko tiek gādāts arī par pietiekošu gaisa

pieplūšanu graudiem un par ātrāku ogļskābās gāzes izva-

dīšanu no tiem.

Kā pie ilgas un nepārtrauktas mērcēšanas, tā ari pie
diedzēšanu augstās, pārkarsušās kaudzēs graudu dabiskā

elpošanā notiek smagi traucējumi, caur ko rodas dzīvai

šūniņai kaitīgas vielas, — skābes, alkohols un esteri ar

āboļu smaržu (skat. lpp. 6). Bezgaisa apstākļos šīs ne-

vēlamās vielas dīgstošos graudos sakrājās tādā daudzumā,

ka dīglis drīzi vien nosmok.

Vēlāk, ja pārāk sausā un caurvelkošā gaisā graudu
saknītes sāk priekšlaicīgi apvīst un mesties iedzeltēnas, tad

miežus jārasina ar tīru ūdeni, lietojot pie tam lejkannu

vai slotiņu.

Mieži dīgst siltuma robežās no 2° līdz 30°, bet vis-

spēcīgāki pie 20°. Tomēr iesalu pagatavojot nav jāaiz-

mirst, ka labākais augšanas siltums nebūt nav visizdevī-

gākais ne amilāzes ražošanai un uzkrāšanai, ne arī graudu
sastāva pareizai pārveidošanai. Pie tam pārāk straujā

augšanā caur pastiprinātu graudu elpošanu rodas nesamē-

rīgi lieli cietes v. c. barības vielu zaudējumi.

Bez tam lielā siltumā ir pārāk grūti izsargāties no pelēju-
miem v. c. iesala kaitēkļiem. Pārmērīgi liels siltums te

nav pielaižams arī tāpēc, ka tas novājina jaunās saknītes

un var nelabvēlīgi iespaidot graudu tāļāko dīgšanu.
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Tāpēc miežu diedzēšana jāturpina lēnā gaitā, —

apm.
4—7 dienas —- un vēsumā, pie 10—18°, ar tādu aprēķinu,
lai saknītes nepārsniegtu 2/:s vai vesela grauda garumu.

Tikai diedzēšanas beidzamajā dienā dažreiz mēdz at-

stāt iesalu bez pārjaukšanas, pie kam to samet lielā kaudzē

vai pat ievieto aizvākojamā kastē un krietni sablīvē, lai

graudi sakarst un saaug velēnā. Šādu iesala «m oc ī-

šan v» bezgaisa apstākļos parasti pielieto tumšā iesala

pagatavošanai, graudu satura pilnīgākai pārveidošanai un

izirdināšanai, sevišķi olbaltuma skaldīšanai, nezaudējot

caur elpošanu vērtīgas iesala sastāvdaļas.

Kā graudu mērcēšanā, tā arī diedzēšanā sevišķa vē-

rība piegriežama tīrībai, lai iesalam neuzmestos pelē-

jumi v. c. kaitīgas sīkbūtnes. lesalam nedrīkst būt skāba

vai pelējuma smaka. Bez nepatīkamas smakas pelējumi
piedod alum arī rūgtu garšu. Pareizi izdiedzētam iesalam

ir svaigu gurķu un pupu smaka, bet pie traucētas graudu

elpošanas tā var atgādināt āboļu smaržu.

Labi izdiedzēts iesals viegli saberžams pirkstos, pie
kam graudu iekšējais saturs ir smalks un vienmērīgi mil-

tains,, bet ne putraimains. Tas nedrīkst būt arī lipīgs vai

stiepīgs kā gumija.

Zaļo iesalu nav iespējams turēt krājumā.

Alus iesala žāvēšana nepieciešama arī tāpēc,
lai to varētu atdalīt no asniem un samalt. Bez tam žāvē-

šanas laikā iesals līdz ar ūdeni zaudē savu jēlo smaku, bet

iegūst īpatnējo smaržu.

Skatoties pēc diedzēšanas un žāvēšanas apstākļiem
iesalā vienmēr rodas lielākos vai mazākos daudzumos un

dažādās attiecībās peptoni, aminoskābes, cukuri, dekstrīni

un citas vielas, kas pie žāvēšanas karstumā sadalās vēl

tālāk vai arī savstarpīgi iedarbojās un savienojas, caur ko

rodas jauni ķīmiski savienojumi ar patīkamu garšu un

smaržu. Līdz ar karstuma pastiprināšanos iesals paliek
arī tumšāks, kas norāda galvenā kārtā uz olbaltumvielu un

cukuru skaldīšanos.
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Zaļo iesalu ieteicams pirms žāvēšanas apvītināt sausā

gaisā, apžāvēt caurvējā. Gaišam alum domāta ie-

sala žāvēšanu jāiesāk mērenā siltumā, zem 40°, uzberot

izdiedzētos miežus plānā kārtā uz labības kaltes sietiem

vai arī rijā uz ārdiem, kas pārklāti ar dēļiem vai tīriem

nātniem deķiem. Pārāk mitru iesala graudu saturs lielā

karstumā zem enzimu iespaida ļoti ātri un dziļi pārveido-
jas, pie tam tādā veidā, ka pēc kaltēšanas rodās pārāk
blīvs un slikti šķīstošs, tā saucamais raga jeb stikla

iesals. Nešķīstošs iesals var rasties arī tāpēc, ka

ūdeņaina ciete stiprā karstumā vienkārši pārklīsterējās un

tad sakalst cietos gabalos.

Ja nu bez tam vēl ņem vērā, ka mitri enzimi no sil-

tuma cieš daudz vairāk kā sausi, tad jācenšās vismaz lie-

lāko ūdens daļu izdzīt no iesala pēc iespējas drīzāki, iz-

tiekot bez nevēlamas karsēšanas. To panāk, izberot iesalu

plānā kārtā un bieži pārjaucot, kā arī gādājot par pienā-

cīgu žāvētavas vēdināšanu. Tikai pašās beigās, kad gan-

drīz viss ūdens jau izžuvis, iesala pilnīgākai izkaltēšanai

siltumu drīkst paaugstināt līdz 50°. Jo zemākas žāvēša-

nas siltums, jo iesalā vairāk sastopami tādi graudi, kas

vēl nav galīgi zaudējuši augšanas spējas, ja tos atkal iz-

mērcē.

Turpretim «tu m š ā», īpatnēji smaržojošā a1 v s pa-

gatavošanai gan lieto ilgā, lēnā audzēšanā un «mocīšanā»

stipri pārveidotu iesalu, kas tālākai enzimu iedarbības pa-

dziļināšanai žāvēts pie vājas vēdināšānas, pavisam lēnā

gaitā un pēc izžūšanas krietni izkarsēts pie 60—75°. Bei-

gās sauso iesalu mēdz vēl 2—4 stundas karsēt pie 90—

100°, lai tas iznāktu pēc iespējas smaržīgāks un garšīgāks.

Tumšam alum krāsas pastiprināšanai, 1—3% zaļa vai

arī jau izkaltēta un samalta iesala, pēc saslapināšanas

ar mēreni karstu ūdeni (šķīdināšana!), uz pannas karstā

krāsnī, vai arī podiņā uz lēnas uguns uzmanīgi sagrauzdē
līdz brūnai krāsai. Grauzdētam iesalam ir patī-
kama garša un smarža, bez piedeguma smakas un pretīgas

piegaršas.
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Gaišais iesals satur apm. Vs, bet tumšais parasti tikai

Va vai V4notā enzimu daudzuma, kas atrodas

zaļā iesalā pirms tā žāvēšanas. Tāpēc tumšam iesalam

graudi jāizdiedzē tā, lai tie saturētu pēc iespējas vairāk

enzimu.

Tūliņ pēc žāvēšanas sevišķās mašīnās vai vienkārši

beržot un vētot graudi jānotīra no saknītēm, kamēr tās

vēl ir trauslas
— nav vēl pievilkušas mitrumu. Pie tam

līdz ar putekļiem no iesala atdalās arī pelējumi v. c. kai-

tēkļi. Saknītes satur daudz pārveidotu olbaltumvielu, kas

piedod alum skarbi rūgtu piegaršu, bet rūgstot pārvēršas
sīveļļa (skat. lpp. 6).

Ar iesala maišanu gan nav jāsteidzas. Ir pat
labāki ļaut iesalam kādu mēnesi atlaisties, lai tas maļot

nesadrūp pārāk smalkos miltos, kas stipri apgrūtina misas

atdalīšanu no drabiņām. Bet no otras puses jāņem vērā,

ka nepietiekoši sasmalcināts iesals lēni šķīst, pie kam slik-

tas šķīšanas dēļ tas pa daļai var palikt drabiņās neizman-

tots.

Žāvēto iesalu vislabāk ar valčiem saspiest pārslās, vai

arī viegli sašķaidīt, samalt starp akmeņiem tā, lai sadrūp

un izjūk tikai graudu saturs, bet miza lai paliek pēc ie-

spējas mazāk sasmalcināta. Jo rupjāks iesals, jo vairāk

tas piemērots kā filtrējamais materiāls, — caur čauga-

nām drabiņām viegli iespējams notecināt pilnīgi dzidru

misu. Bez tam smalkie iesala milti pie iejaukšanas karstā

ūdenī var salipt lielās, grūti izmaisāmās pikās.

No 100 kg miežu iznāk 70—80 kg labi nožāvēta ie-

sala, kas ūdeni satur 2—3 reizes mazāk kā mieži, —
tikai

3—6%. Ūdens satura noteikšanai 100 gr miltos saberztu

miežu vai' iesala izžāvē pie 100—105° un pēc tam atkal

nosver.

īstie zaudējumi pie iesala pagatavošanas rodās gal-
venā kārtā ar dīgstošu graudu elpošanu, — apm. 4—•
9%, un caur saknīšu atdalīšanu, — 2—-6%. Pie miežu

mērcēšanas, ūdens izvelk no tiem apm.
I%> sāļu un orga-
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nisko vielu, bez tam izskalo putekļus un atdala peldošos
mazvērtīgos graudus v. c. nevēlamus piemaisījumus.

Laba žāvēta iesala graudi ir miltaini un parasti
tik viegli, ka peld ūdenī, kamēr nedīgušie graudi ātri no-

grimst. lesala graudu mizas krāsa ir dzeltēna, kā labiem

miežiem. Gatavam alus iesalam vāji salda garša un pa-
tīkama smarža. Sasmalcināts un ar ūdeni sajaukts iesals

zināmās siltuma robežās zem enzimu iespaida viegli at-

šķīst, — pārcukurojas un arī citādi pārveidojās, dodot 70—

80% ekstrakta, t. i. ūdenī šķīstošas vielas. Tas sastāv

galvenā kārtā no iesala cukura, dekstrīniem un sairušiem

olbaltumiem.

Neizšķīdušā iesala daļa jeb drabiņas ir vērtīga un

kaltētā veidā viegli uzglabājama lopbarība. No 100 kg

iesala iznāk 120—135 kg drabiņu, kas satur līdz 80%

ūdens. Ja drabiņām no Lugola šķīduma rodas zila krāsa,
tad tā ir zīme, ka drabiņās vēl ir palikusi nepārcukurota
un nesasmalcināta ciete (sk. lpp. 5).

Ekstrakta daudzumu diezgan pareizi var uz-

zināt, kā iesala un drabiņu svara starpību. Tā piem., ja
no 100 kg iesala pagatavo 375 litru šķīduma jeb misas,
bet drabiņas pēc izžāvēšanas iesala kaltēšanas karstumā

(pie 50—70°), sver tikai 25 kg, tad % jeb 75% iesala ir

izšķīdušas, — 100 litri misas satur 20 kg ekstrakta, kas

līdzinās 20 svara-tilpuma %.

legarinot misu iegūst pusšķidru iesala ekstra k-

tu, kas satur 20—25% ūdens. lesala ekstraktu drīkst ra-

žot tikai sevišķās fabrikās zem akcīzes ierēdņu uzraudzī-

bas, maksājot attiecīgu nodokli. lesals nav aplikts ar

akcīzes nodokli, to lieto iesala kafijas, bērnu miltu, kvasa

v. c. pārtikas un arī ārstniecības līdzekļu pagatavošanai.
Tirdzniecībā dabūjami arī bīdelētie rudzu iesala miiti,

kurus maiznieki piejauc saldskābās maizes mīklai.

Labs iesals satur daudz vairāk amilazes, kā vajadzīgs

paša iesala cietes pārcukurošanai. Šo amilazes pār-
palikumu iespējams lietderīgi izmantot lētākas, nedie-

dzētu sēklu cietes šķīdināšanai.
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Spirta dedzinātavās, iesalu pagatavojot, galveno vē-

rību piegriež amilāzes iegūšanai, neskatoties daudz uz ie-

sala smaržu vai garšu. Tur uz katriem 100 kg kartupeļu
ar apm. 20%> cietes saturu iepērk tikai 4—-5 kg labi dīg-
stošu miežu, kurus pēc mērcēšanas un pamatīgas desin-

fekcijas ar klorkaļķi, formalīnu vai sērskābi diedzē ļoti
lēni pie 8-—42%, apm. 3 nedējas, bet iegūto, velēnā saau-

gušo iesalu sašķaida valčos tāpat zaju, nenovājinot caur

žāvēšanu amilazi — un tūliņ iemaisa siltā, pusšķidrā kar-

tupeļu putrā (skat. lpp. 5).

Laucinieku pavirši gatavotā iesala amilazes saturs gan

parasti ir tik niecīgs, kā tā nepietiek pat iesalā ietilpsto-
šās cietes šķīdināšanai. Šādam mazvērtīgam iesalam pie-

jaukt nediedzētu graudu miltus nav nekāda aprēķina, —

tie paliks neizšķīduši drabiņās un tikai apgrūtinās misas

notecināšanu.

Visizdevīgākā ir rudzu miltu piejaukšana iesalam, jo

arī nediedzētie rudzi paši par sevi satur ievērojamu
daudzumu amilāzes. Šā enzima darbība visvairāk manāma

karstā mīklā pie saldskābas maizes pagatavošanas. Lie-

tainā rudenī ievāktie rudzi, kaut gan tie ir bez ārējām dīg-

šanas pazīmēm, dažreiz satur pat tik daudz amilāzes, ka

pie maizes cepšanas ciete pārcukurojas nevēlamos apmē-

ros, —
maize iznāk ūdeņaina un sakritusi. Bet toties no

šādiem pusdīgušu rudzu miltiem iznāk lielišķs kvass vai

kultene arī bez mazākā iesala piemaisījuma. Bez tam

rudzi satur daudz vairāk cukuru kā cita labība, apm. 0,2%.

Alus no rudzu miltiem iegūst skābas maizes pie-
garšu. Bez tam salīdzinot ar miežiem, rudzi satur pārāk
lielā skaitā dažādas sīkbūtnes, kuras var sabojāt misu un

un mazināt alus izturību.

Nediedzētu sēklu miltus pirms piejaukšanas iesalam

ieteicams sakult ar mēreni karstu ūdeni šķidrā putrā, lai

tie pa dajai jau atšķīst zem savu pašu enzimu iespaida,
bet pēc tam uzvārīt sterilizēšanas un arī pārklīsterēša-
nas nolūkā, —

karstumā izjukušie cietes graudiņi tad

ātrāki padosies iesala amilāzes iedarbībai.
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No miežiem daudz vieglāk pagatavot iesalu kā no

rudziem un kviešiem, jo pēdējo graudi, plānās mi-

zas dēļ, pie diedzēšanas pārāk cieši sablīvējas, sakarā ar

ko tie ātrāk sakarst, sapel un saskābst, sevišķi pārmērcē-
šanas gadījumā.

Rudzus un kviešus mērcē tikai 2—3 dienas un ar pār-

traukumiem, pēc tam diedzē vēsā un tumšā telpā, kamēf

asni, kas šīm labībām parādās reizē ar saknītēm, sasniedz

grauda garumu.

Ērtākas apstrādāšanas dēļ dažreiz rudzus diedzē kopā

ar auzām, kuras mērcē atsevišķi un ilgāki. Uz rudzu

graudiem pienskābas v. c. baktērijas sastopamas daudz lie-

lākā vairumā, kā uz miežu graudiem. Tāpēc, pat pie
visuzmanīgākās diedzēšanas, rudzu iesalā vienmēr rodās

organiskās skābes.

Labam rudzu iesalam ir saldskāba garša un

rudzu maizes smarža, bez nepatīkamas smakas un rūgtas
piegaršas.

Misa

ir zem enzimu iespaida pārcukurota un citādi pārveidota
iesala šķīdums, bet no iesala izvilktās, ūdenī izšķīdušās
vielas sastāda misas ekstraktu (skat. lpp. 36). Tā

sastāvs lielā mērā atkarājās kā no iesala labvērtības un

īpašībām, tā arī no tā, pie kādām temperātūrāmun kādos

apstākļos notiek iesala atšķīšana un pārcukuro-
šanās.

Misas ekstrakts satur 50—65% iesala cukura,
5—10% augļu un cietes cukuru, 15—30% dekstrīnu, 3—

6% pārveidotu olbaltumvielu, apm. 2% sāļu un nelielā

daudzumā arī organiskās skābes un dažas citas vielas.

Rūgstot cukurs pārvēršās alkoholā un ogļskābē, bet

dekstrīni paliek alū nesadalījušies un kopā ar olbal-

tumvielām padara to biezāku un stiprāk putojošu, —

jo līmīgāks šķidrums, jo lēnāki un sīkākos burbulīšos no

tās izdalās ogļskābā gāze, caur ko putas iznāk lielākas un
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pastāvīgākas. Bez tam no dekstrīniem, tāpat kā no olbal-

tumvielām alus iegūst lielāku barojošu vērtību un pilnī-
gāku, noapaļotāku garšu (skat. lpp. 8).

Zem iesala enzimu iespaida ciete sadalās un izšķīst
daudz pilnīgāki kā olbaltumi, — parasti olbaltumu lielākā

daļa paliek neizmantota drabiņās. Bez tam misu vārot

nepārveidotie olbaltumi pa lielākai daļai sarec un no šķi-

druma izdalās kā duļķainas nogulsnes, kas apgrūtina
misas dzidrināšanu. Olbaltumvielas pa daļai izdalās arī

vēlāk no rūgstošās misas. Olbaltumvielu daudzumu tur

samazina vēl raugs v. c. sīkbūtnes.

Kā jau minēts, no olbaltumvielu daudzuma un īpašī-
bām lielā mērā atkarājas kā alus labā garša un putošana,
tā arī barojošā vērtība, bet albaltumvielu bagātā alū vis-

drīzāki sākas kaitīgas blakus rūgšanas ar sekojošo
alus duļķošanos un garšas pasliktināšanos.

Misas minerāl vic 1 a s sastāv galvenā kārtā no

ogļskābiem un fosforskābiem kālija sāļiem. Tie uzlabo

alus garšu, bet lielos daudzumos iedarbojās kā caurejas
līdezkļi. Līdzīgi, kaut gan daudz vājāki, var iedarboties

arī cukuri. Tāpēc ekstrakta bagāts,, tumšais alus lāgi ne-

turās vēderā.

Alus darināšana.

Kairas alus šķirnes pagatavošanai pielieto sevišķus

paņēmienus, kā iesala šķīdināšanā, tā arī misas saraudzē-

šanā.

Pēc vienkāršākā un ātrākā, uzlējuma paņēmiena
iesalu iejauc vai nu 70—80° karstā, vai arī aukstā ūdenī

un tad ar sildīšanu vai ar vērdoša ūdens pieliešanu sa-

karsē noteiktā gaitā līdz 65—73°.

Pēc novārījuma paņēmiena iesalu iejauc apm.

50° karstā ūdenī, tad iU vai Vs daju no šī maisījuma pār-

lej katlā un pēc uzvārīšanas piejauc atlikušai, nevārītai

iesala putrai, atkārtojot to vairākas reizes, kamēr viss mai-

sījums pakāpeniski sakarst līdz 72—75 v. Tā parasti iegūst
daudz vairāk deksrtīnu, bet mazāk cukura, kā pēc uzlē-
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juma paņēmiena. Te jāpiezīmē, ka uzvārītā iesala daļā
visi enzimi nobeidzās. Tāpēc novārījuma paņēmiens pie-
lietojams tikai tādam iesalam, kurš satur daudz amilāzes

v. c. enzimu.

Labu bezalkoholisku mi c s t i ņ v ar pilnu, maigi saldu

garšu pēc angļu tumšā alus parauga (skat. lpp. 25) iegūst,

ja iesalu šķīdina pēc uzlējuma paņēmiena, bet misas rūg-
šanu stipri ierobežo, apm. sekošā kārtā:

10 kg sasmalcināta tumša iesala ar vai bez nediedzēto

rudzu miltiem (skat. lpp. 37) piemērotā katlā sajauc ar

aukstu ūdeni (siltā saskābst) šķidrā, viegli izmaisāmā

putrā. Nākošā dienā izmirkušo, uzbriedušo iesalu, kārtīgi
maisot (nepiededzināt!), uz vājas uguns pamazām sasilda

līdz 50—53°. Pēc tam kurināšanu uz kādu stundu pār-

trauc, lai iesals lēni sūtot pie apm. 45—53° varētu labāki

atšķīst un izirdināties, un lai veicinātu olbaltumu pārvei-
došanu un šķīdināšanu. Pārmērīgi ilgi iesalu tik siltā

ūdenī tomēr nav vēlams atstāt, — siltums veicina skābas

rūgšanas.

Tālāk, lai radītu izdevīgākus pārcukurošanās apstāk-
ļus, iesala putru pakāpeniski un nesteigdamies uzsilda līdz

60—-65°, uzturot šādu mērenu 55—65° karstumu V2—l

stundu atkarībā no tā, cik saldai jābūt misai (skat. lpp. 11).

Te jāņem vēl vērā, kā pārāk blīvam un nepietiekoši
sasmalcinātam, vai arī amilāzes satura zinā vājam iesalam

nepieciešams daudz ilgāks pārcukurošanās laiks kā labvēr-

tīgam (skat. lpp. 31—37).

Beigās iesala putru uzkarsē līdz 70—73°, bet ne aug-
stāki par 75°, un ātri pārlej mazā, ar vārošu ūdeni izplau-
cētā un sakarsētā žeirītī (skat. lpp. 23), kuru, pēc vāka

uzlikšanas un pamatīgas nosegšanas ar tīrām drēbēm vai

ar sienu, atstāj 2—3 stundas mierā, lai lēni sūtot ciete iz-

šķīst pēc iespējas pilnīgāki un lai drabiņas labi nosēžas.

Pēc tam atgriež krānu un iesāk misas notecināšanu,
lejot pirmos litrus uzmanīgi žeirī atpakaļ tik ilgi, kamēr

neizveidojās pietiekoši blīvs un pareizi filtrējošs drabiņu
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slānis, caur kuru tad iespējams iegūt pilnīgi dzidru misu.

Par misas dzidrumu visvieglāki pārliecināties, ja to ielej
glāzē un skata pret gaismu.

Neizšķīdušās iesala atliekas, jeb drabiņas izskalo

ar 70—80° karstu ūdeni tādā daudzumā,lai kopā ar stipro,
pirmo izvilkumu pavisam iznāktu 25—30 litri misas. Ja

drabiņu skalojamo ūdeni uzlej un notecina pa daļām vai-

rākos paņēmienos, tad iespējama daudz pilnīgāka eks-

trakta atdalīšana no drabiņām, nekā uzlejot tām to pašu
ūdens daudzumu visu vienā reizē. Pie tam ūdens drabi-

ņām jāuzlej vispār vienādi un uzmanīgi, neuzjaucot pārāk
dziļi blīvo, filtrējošo drabiņu kārtu, citādi misa iznāks duļ-

ķaina. Pilnīgākas izmazgāšanas nolūkā pašu virsējo dra-

biņu kārtu tomēr ieteicams viegli uzirdināt.

Lauku apstākļos, kur drabiņas var ērti izlietot lopba-
rībai, pilnīga ekstrakta izvilkšana no tām saimnieciski gan

nav nepiciešama. Parasti kopsummā ūdeņi ņem apm. IV2

reiz tik daudz, cik paredzēts iegūt misas, pie kam 2/s no

šī ūdens daudzuma izlieto iesala šķīdināšanai, bet apm.
Vs daļu drabiņu izskalošanai.

Ja vēlas iegūt sevišķi biezu un līmīgu misu, tad pie
drabiņu izmazgāšanas notecināto šķidrumu jeb pa taka s

uztver atsevišķi un izlieto kvasā vai otrās šķiras alus pa-

gatavošanai, izmantojot pie tam arī jau reiz izvārīto apiņu
atliekas. Caur ietvaicēšanu, protams, patakas var padarīt
biezākas un vērtīgākas.

legūto dzidro misu uzvāra ar 40—70 gr apiņu.
Pēc kādas stundas, kad apiņi jau labi izsutuši, misu izkāš

caur smalku sietiņu vai drēbi un ātri atdzesē līdz 10—

15°, ielejot misu skārda traukos, kurus tad ievieto aukstā

ūdenī vai arī iznes salā. Var rīkoties arī otrādi, — iegrem-
dēt karstā misā kannu ar aukstu, ledainu ūdeni. Ar dze-

sēšanu sevišķi jāsteidzās pēc temperātūras nokrišanas zem

50°, jo 30—50° siltuma robežās visātrāki vairojās pienskā-
bes, sviestskābes un dažas citas kaitīgas sīkbūtnes, kuras

pat pie vislielākās tīrības var iekļūt misā no gaisa, trau-

kiem v. t. t. Bez tam šinī gadījumā pati misa ar nav ste-

rīla, bet tikai pasterizēta (skat. lpp. 20).
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Atdzisušo misu lej atpakaj iztīrītā un izmazgātā žei-

rītī raudzēšanai, nekavējoši pieliekot V4gab. laba, iepriekš
pavairota maizes rauga. Jo ātrāki misu atdzesē un ie-

raudzē, jo mazāk jābaidās no tās saskābšanas.

Tiklīdz iestājās strauja rūgšana, jauno alu novieto

ledus pagrabā vai citā vēsā vietā, kur pie o—6° rūgšana

paliek tik lēna, kā alkohola rodās ļoti maz, bet ogļskābe
attīstās alus nepārtrauktai gāzēšanai pietiekošā daudzumā.

Tāds, samērā diezgan dzidrs, vēsumā ar ogļskābo gāzi

piesātināts alus (skat. lpp. 9) pie ieliešanas glāzē skaisti

puto. Putošana vēl pastiprinās, ja tā rūgšanu pēc vaja-
dzības atkal paātrina, īsi pirms ikreizējas lietošanas atsme-

ļot vajadzīgo alus daudzumu krūzē, kuru tad uz dažām

stundām novieto siltā istabā.

Kā atspirdzinošs, veselīgs un praktiski bezalkoholisks

mājas dzēriens šāds miestiņš, kas satur 15—20% barojošo
vielu viegli sagremojamā veidā (skat. lpp. 38), ieteicams

visiem, — veseliem un slimiem, kā lieliem tā maziem. Tas

patīk un garšo labi i jauniem i veciem. Ja misa nav kar-

sēta pāri 65°, tad tanī ir vēl dzīva amilāze, kas gremo-
šanas orgānos veicina cietes izmantošanu (skat. lpp, 11).

Te jāpiezīmē, ka tumšais alus vienmēr izliekas

biezāks un labāks par gaišo. Bez tam tumšam alum ir pa-

tīkama piegarša un smarža, kā arī daudz labāks izskats, —

melni brūnā šķidrumā peldošās rauga daļiņas v. c. biezumi

grūti saredzami.

Sādā ceļā pagatavots alus, kura rūgšana ar krasu

atdzišanu ir mākslīgi ierobežota, kad tas vēl satur daudz

cukura, ir ļoti nepastāvīgs, — pudelēs iepildīts alus ar tik

lielām rūgšanas spējām var izspert korķus jau otrā vai

trešā dienā pat pie uzglabāšanas ledus pagrabā.

Alus konservēšanai bez aukstuma mēdz pielietot arī

karstumu, — lēni rūgstošu alu pēc putu noņemšanas uz-

manīgi nolej no rauga biezumiem, izkāš caur drēbi un ie-

pilda pudelēs. Aizkorķētās pudeles rūpīgi pārsien ar

stipru auklu un novieto uz dažām stundām siltumā, lai
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alus rūgstot piesātinātos ar ogļskābo gāzi. Tad alus pu-

deles pasterizē vai arī tindalizē, bet pēc tam uzglabā vēsā

vietā (skat. lpp. 20—21).
Ja vēlas iegūt mazālkoholisku, bet tomēr

ekstrakta bagātu alu, kas būtu derīgs ilgākai uz-

glabāšanaiun kas pie tam atgādinātu īsto brūžu alu

arī dzidruma, garšas un putošanās ziņā, tad iesala šķīdinā-
šanu iesāk lielākā karstumā, bet iegūto misu krietni sa-

vāra ar prāvu apiņu daudzumu un pēc atdzišanas gandrīz

pilnīgi saraudzē:

10 kg sasmalcināta miežu iesala, sajauc katlā ar apm.

20 litriem 75—80° karsta ūdens un tad nekavējoši uz

straujas uguns, pastāvīgi maisot ātri uzsilda līdz 65—70",
lai sūt kādu Vs stundu. Beigās šo maisījumu uzsilda līdz

70—73°, bet ne augstāki par 75°, un tad veikli, neatdze-

sējot, tāpat ka lpp. 40 pārvieto tīrā, karstā traukā iesala

izsautēšanai un drabiņu nosēdināšanai. Pēc tam tādā

pašā kārtā un daudzumā notecina misu, kura šinī gadī-

jumā satur ļoti daudz dekstrīnu, bet samērā maz cukura

un olbaltumvielu.

Pēdējais iesala šķīdināšanas paņēmiens noder sevišķi
tad, ja pie ierobežota katlu v. c. trauku izvēles ātri jāpa-

gatavo alus lielākā vairumā. Tādā gadījumā sasmalcinātu

iesalu sajauc ar apm. 80° karstu ūdeni pusšķidras putras
radīšanai tieši žeira traukā, kuru jau iepriekš, ieliekot tanī

caurumotu dibenu vai arī kociņus un salmus, pilnīgi sa-

gatavo misas notecināšanai. Pēc tam maisījumam, to

krietni sajaucot, pamazām pielej tik daudz vāroša ūdens,
lai iesala putrā būtu vienlīdzīgs 60—73° karstums, kas

tomēr nedrīkst būt augstāks par 75°. Temperatūras pacel-
šanas nolūkā beidzot iesala putrā mēdz iemest sakarsētus

akmeņus. Ja šādā ceļā kāda nebūt iemesla dēļ tomēr ne-

izdodās sasniegt sekmīgai cietes pārcukurošanai nepiecie-
šamo karstumu, vismaz 55—60°, tad iesala putru pa

daļām uzvāra kā pie novārījuma paņēmiena (skat. lpp. 39).
Tiklīdz iesala un ūdens maisījums sakarst līdz apm. 65°,
žeiri nekavējoši aizvāko un pamatīgi noslēdz, lai iesals

mierīgi sūt 3—4 stundas.
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Te vēl reiz jāatgādina, kā iesals iejaucams vai nu

aukstā, siltā vai arī mēreni karstā (70—80°), bet ne vā-

rošā ūdenī. Lauku aldari visbiežāk sabojā alu ar to,

ka viņi tieši sausam iesalam uzlej vārošu ūdeni, un pie
tam aplamā kārtā uzreiz tik daudz, ka karstums iesala

putrā viscaur pārsniedz 75°.

Applaucētā iesalā rodās cietes klīsters, kas tomēr ne-

var vairs pilnīgi pārcukoroties un pienācīgi izšķīst, jo

amilāze pārmērīgā karstumā ātri nobeidzas, — misa iznāk

ļoti duļķaina un ar niecīgu ekstrakta saturu. Šis klīsteris

paliek neizmantots drabiņās un pie tam stipri apgrūtina

misas notecināšanu. Tā kā 60—70° karstums ir pietiekošs
arī misas pasterizācijai, tad te iesala karsēšana pāri 75°

nozīmē vienīgi veltīgu malkas un laika tērēšanu (skat.

lpp. 19—20).

Ja alus uzglabāšanai ir pietiekoši vēsas telpas, vai arī

ir paredzams alu patērēt visdrīzākā laikā, tad darba un

malkas ietaupīšanai apiņus izsautē nelielā misas daļā, pā-

rējo misu nemaz nevāra, bet tūliņ pēc notecināšanas ātri

atdzesē un ieraudzē kā lpp. 42.

Brūžos misu ar apiņiem parasti vāra vismaz 3—4

stundas. Tik ilgā vārīšanā misa top sterila. Jo vairāk

ūdens izgaro, jo misa paliek biezāka un vērtīgāka. Bet

līdz ar ūdeni pa daļai izgaro arī gaistošās apiņu sastāv-

daļas. Tāpēc vārīšanas sākumā nemēdz misai tūliņ pie-
likt visu apiņu daudzumu, — stiprākas smaržas dēļ Va d.

apiņu labāk nemaz nevārīt, bet tikai beigās izsautēt karstā

misā.

Vāroties ar apiņiem misa iegūst patīkami rūgtu garšu
un īpatnējo smaržu, paliekot pie tam arī daudz izturīgāka

pret bojāšanos, — karstums veicina apiņu konservējošo
vielu šķīdināšanu.

Bez tam pēc krietnas vārīšanas tumīgā, neskaidrā

misa paliek dzidrāka, galvenā kārtā tāpēc, ka olbaltumvie-

las pa daļai sarec vai nu vienkārši no karstuma, vai arī

dodot ar apiņu miecvielām nešķīstošus savienojumus. Ja

karsēšana turpinās pietiekoši ilgi, tad izdalījušās olbaltum-

vielu nogulsnes var atkal izšķīst (skat. lpp. 8).
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Vārīto misu izkāš caur drēbi vai sietiņu, ātri atdzesē

un ieraudzē, bet galvenai rūgšanai ļauj turpināties istabas

siltumā tik ilgi, kamēr misā vairs nav daudz salduma, —

jauno alu novieto vēsumā tikai pēc straujas rūgšanas iz-

beigšanās.

Kad vēsumā raugs labi nogulies dibenā, pusdzidro alu

pēc putu nosmelšanas uzmanīgi pārlej citā traukā, kur

tam ļauj pie o°—B° lēnā pēcrūgšanā kādu nedēļu labi

noskaidroties un nogatavoties. Tādos apstākļos alus drīzi

zaudē rauga piegaršu, bet iegūst tīru, noapaļotu garšu,

īpatnējo smaržu un patīkamu izskatu.

Jo zemāka alus temperātūra, jo drīzāki tas noskaidro-

jas un pilnīgāki piesātinās ar ogļskābo gāzi. Dzidrināša-

nas nolūkā alu mēdz atdzesināt pat I—2° zem o°, —
eks-

trakts un alkohols neļauj alum tik ātri sasalt ka tīram ūde-

nim. Pie tik stipras atdzesēšanas no alus ātri izkrīt tādas

grūti šķīstošas vielas, kuru izdalīšanai siltumā ir vajadzīgs

ilgāks laiks.

Lēnai pēcrūgšanai alu var pārliet atpakaļ iztī-

rītā žeirītī, kam tad katrā ziņā jāuzliek vāks, citādi pie

vājas ogļskābās gāzes izdalīšanās alum piekļūst pārāk
daudz gaisa. Lēno raudzēšanu vislabāki tomēr izdarīt ne-

aizspundētā muciņā, piepildot to gandrīz līdz augšai, lai

ogļskābā gāze un putas šķidrumu pēc iespējas pilnīgāki

aizsargātu no gaisa. Jo siltāks alus, jo vairāk tas sargā-

jams no gaisa un putekļiem (skat. lpp. 12—15).

Beigās pēcrūgšanai dzidro alu no virsas ar šļūteni uz-

manīgi iepilda, vajadzības gadījumā izkāšot caur drēbi,

muciņā vai arī tieši pudelēs, ko pie tam aizspundē vai aiz-

korķē un guldina vēsā vietā.

Nopildīšana jāizdara īstā laikā, — par agru iepildīts,
pārāk salds alus, turpinādams vēl ar vienu stipri rūgt, sa-

plēš traukus. Turpretim, galīgi izrūdzis alus nesatur vairs

nemaz cukura, kas mazos daudzumos tomēr ir nepiecie-
šams lēnai pēcrūgšanai slēgtā muciņā un pat vēl pudelēs.

Vaļējā traukā pie istabas temperātūras alus ātri zaudē

gāzi, paliekot caur to pretīgs un negaršīgs. Šādu nova-
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dējušos, neputojošu alu var gan samērā viegli atkal piesā-
tināt ar ogļskābi, pieliekot rūgšanas atjaunošanai uz katru

litru alus I—21 —2 tējkarotes cukura.

Sevišķi veselīgs, mazalkoholisks un pie tam arī diez-

gan izturīgs alus iznāk, ja iesalu uzbriedina aukstā ūdenī

un tad kādu stundu sautē pie 45—53°, kā lpp. 40, bet tad,

pielejot iesala putrai vārošu ūdeni, vai arī katlā uz stipras
uguns, to ātri uzkarsē līdz 65—73°, lai no cietes rastos pēc
iespējas mazāk cukura, bet toties vairāk deķstrīna.

Pēc tam misu iegūst ka lpp. 41, bet vāra ar apiņiem
un saraudzē kā lpp. 44.

Pateicoties lielam olbaltumvielu un dekstrīnu satu-

ram šāds alus ir ļoti barojošs un garšīgs. Kaut arī pilnīgi
izrūdzis, tas tomēr satur ļoti maz alkohola, jo misā nav

bijis daudz cukura. Tā kā rūgšana ir izbeigusies un misa

ar ilgu vārīšanu ir sterilizēta, tad alus labi uzglabājas.

Mājas alus trūkumi.

Lauksaimnieki mājas alum miežus nežēlo, patērējot
100 litru alus pagatavošanai pat līdz 100 kg miežu, tomēr

bieži vien šis dzēriens tiem iznāk duļķains, saskābis un

mazvērtīgs ,kā satura, tā arī garšas ziņā. Tāpēc beigās
labākas pārskatāmības dēļ ir lietderīgi īsā kopsavilkumā

apskatīt mājas alus trūkumu cēloņus.

A. Jo mazāk alus satur ogļskābi, jo vājāka tā puto-
šana. Alus putu biezums un izturība atkarājas no tā

ekstrakta daudzuma un īpašībām.

B. Alus duļķains, ja

1) misa nav bijusi pietiekoši dzidra, — satur drabiņas,
cietes klīsteri un nederīgas olbaltumvielas;

2) ja alus vēl nav galīgi izrūdzis un noskaidrojies;

3) ja alus saskābis, kas ceļas no netīrības iesala un

alus pagatavošanā, vai arī no tā, ka misa nav pie-
nācīgi atdzesētā un ilgi turēta bez rauga. Te. vaino-
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jams dažreiz vēl raugs, arī misas raudzēšana vai

alus uzglabāšana siltumā un brīvā gaisa pie-
plūdumā. Alus izturību vēl samazina mazs alko-

hola, ogļskābes un apiņu sveķu, bet liels olbal-

tumu saturs.

C. Alum nelaba garša, ja

1) mieži slikti un nav labi izmazgāti;

2) iesals sapelējis, saskābis vai piededzināts;

3) alus nav savlaicīgi atdalīts no raugiem vai arī nav

vēl kārtīgi nogatavojies;

4) alus satur maz ekstrakta, ogļskābes, lupulīna (skat.

apiņi) v. c. garšvielu.

D. Alū maz ekstrakta, ja

1) misa pārmērīgi atšķaidīta;

2) slikts iesals: maz enzīmu, pārāk blīvs, vai nepie-
tiekoši sasmalcināts;

3) iesals nav kārtīgi izšķīdināts;

4) ja misa saturējusi daudz cukura, kurš tad rūgstot
viss pilnīgi pārvērties alkoholā.

E. Alus Joti vājš, ja

1) misā maz cukura;

2) misa nepilnīgi izraudzēta;

3) ja daudz cukura pārvērties skābēs.

Daži cenšas padarīt alu reibinošāku ar to, ka raugu

pieliek pārāk siltai misai, kuru pēc tam saraudzē ar kažo-

kiem nosegtās mucās, lai rūgšana noritētu pēc iespējas
straujāki. Tomēr patiesībā tas iznāk o.trādi, — bez dze-

sēšanas rūgstot misa drīzi vien pārkarst, un tad tanī ļoti
ātri savairojas dažādas baktērijas, kuras uz alkohola rē-

ķina cukuru pārvērš skābēs (skat. lpp. 13—14). Tā kā

dažas skābes rauga sēnītēm ir ļoti kaitīgas un pat nāvē-

jošas, tad alkoholiskā rūgšana pavisam izbeidzas, bet skāb-

šana turpinās pastiprinātā gaitā.
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Rūgšana paliek vēl netīrāka, ja misai kopā ar raugu

pieliek arī rudzu miltus, kā to pārgudrie brūveri mēdz da-

rīt ar nolūku iegūt reibinošāku alu. Šāda rīcība ir pavi-
sam aplama, jo no nepārcukurotiem miltiem alkohols ne-

var rasties, bet alus gan paliek duļķains.
Dzīdamies pēc apdullinoša dzēriena latgalieši dažreiz

bez miltiem misai pieliek arī vāverājus un tabāku.

Smagas paģiras pēc šādas riebīgas un saskābušas mil-

tu putras baudīšanas izskaidrojamas pa daļai arī ar to,

ka pie straujas rūgšanas rodās daudz sīveļļas (skat.

lpp. 6).
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KVASS

ir raudzēšanas ceļā pagatavots bezalkoholisks dzēriens ar

saldskābu garšu, patīkamu smaržu un lielu ogļskābes sa-

turu. Kvasu sastāvs var būt ļoti dažāds, atkarībā no tā,
kas lietāts šo dzērienu pagatavošanai.

Maizes kvass.

I—2 kg maizes sagriež plānās šķēlēs un sagrauzdē
līdz brūnai krāsai (skat. lpp. 5—6). Šo maizi un 15—20 gr

piparmētru vai āboļu mizu aplej ar 10 litriem vārošā ūdens

un mērcē līdz nākošai dienai. Tad izkāstam šķidrumam
pieliek pēc garšas cukuru (300—500 gr),

lh gab. rauga un,

ja vēlas labāku krāsu un garšu, arī dažas karotes ievārī-

juma. Rūgšanai jānotiek labi siltā vietā, bet nepilnīgi.

Straujo rūgšanu pārtrauc pašā sākumā, iznesot kvasu vēsā

vietā, kur to uzglabā tāpat kā saldo alu.

Kā garšvielas kvasam visbiežāk lieto piparmētru,
āboļu, citronu, apelsīnu un pomeranču mizas, kanēli, kā

arī svaigus vai žāvētus āboļus, kuri bez smaržvielām satur

arī skābes. Skābes pielikšana kvasam tomēr nav nepiecie-
šama, jo pie raudzēšanas siltumā tas paliek skābs pats no

sevis. Skābšanas pastiprināšanai noder abrai pielipusē
maizes mīkla, ja to izmērcē siltā ūdenī ar nelielu cukura

un rudzu miltu piemaisījumu, ļaujot tam siltumā krietni

sarūgt.
Daudz tīrāks un maigāks skābums, bez šķērmas pie-

garšas rodās, ja lieto vienīgi maizes raugu, tikai to jāpa-
vairo labi siltā šķidrumā, lai veicinātu pienskābo rūgšanu.

Maizes kvass ir duļķains un ar mazu ekstrakta saturu.

Daudz dzidrāks un vērtīgāks kvass iznāk no iesala ar vai

bez nediedzētu graudu piemaisījumiem.
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Iesala kvass

lesala kvasa pagatavošanai, no 1 kg sasmalcināta

rudzu iesala, vai no 1 kg pārklīsterēta (skat. lpp. 36—37)

rudzu miltu l/i—V 2kg miežu, vai auzu iesala piejaukumu
pagatavo pēc lpp. 38—39 10 litr. misas. Misu uzvāra, pie-
liekot 10 gr pomeranču vai citrona mizu, piekrāso ar grauz-
dētu cukuru un pēc atdzišanas saraudzē līdzīgi maizes

kvasam.

lesala kvasa ražošanai vairumā, no sasmalcināta iesala

vai iesala un miltu maisījuma ar karstu ūdeni samīca

mīklu, ko uz dažām stundām novieto siltumā un pēc

tam izcep krāsnī uz pannām vai arī, izveidojot kukuļus, uz

salmiem. lesala maizi sasmalcina, aplej žeirī ar vārošu

ūdeni, sautē v. t. t.,kā 40 lappusē.

Ābolu kvass.

2 kg sulīgu ābolu samal gaļas mašīnā, vai arī sašķaida

sautējotun samaisa ar 10 litriem vāroša ūdens. Kad bie-

zumi labi nosēdušies, nolej šķidrumu, kuram tad pieliek

raugu un 300—400 gr cukura, ļaujot tam sarūgt un no-

gatavoties tāpat kā maizes kvasam.

Dzērveņu kvass.

Siltam ūdenim pieliek pēc garšas svaigi izspiestu, ne-

vārītu dzērveņu sulu un cukuru, kā arī maizes raugu.

Kultene

jeb skābums ir atspirdzinošs, ieskābens bezalkoholisks

dzēriens, kura barojošā vērtība parasti ir ļoti niecīga.. Tā

pagatavošanai 2 kg rudzu miltu (skat. lpp. 37) ar karstu

ūdeni sakuļ pusšķidrā putrā un novieto siltumā, lai veici-

nātu enzimu un sīkbūtņu darbību." Pēc uzrūgšanas šo

mīklu samaisa ar siltu ūdeni un novieto vēsumā, kur tomēr

vēl turpinās šā maisījuma lēna rūgšana un skābšana.
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Piena kvass.

5 litr. piena izšķīdina 150 gr cukura, pieliek raugu un

novieto siltumā. Kad piens sāk stipri putot, to iepilda
pudelēs un rūgšanas pārtraukšanai novieto labi vēsā vietā,

pie apm. o°.

Kvass no iesala ekstrakta.

10 litros ūdens izšķīdina 1 kg iesala ekstrakta,
*U—V2 kg cukura un ievārījumu vai augļu un ogu sulas

pēc garšas, kā arī raugu. Kad iestājas stipra rūgšana,
visu to nekavējoši iepilda pudelēs un novieto ledus pa-

grabā.
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AUGĻU UN OGU DZĒRIENI.

Augļi un ogas dzērienu pagatavošanai.

Lauksaimnieki rudenī parasti nezin ko iesākt ar savu

bagāto augļu un ogu ražu. Augļu un ogu cenas dažreiz

noslīd tik zemu, ka nesedz pat izdevumus to pārvadāšanai
līdz tālākām tirgum. īsā laikā mājturības vajadzībām arī

nav iespējams visus augļus un ogas patērēt, —
neizlietoti

tie pa daļai sapūst. Tāpēc nepieciešams tos pārstrādāt iz-

turīgā, ilgākai uzglabāšanai derīgā veidā, visērtāki šķidru-

mos — vīnos, bezalkoholiskās sulās vai sīrupos.

Augļu un ogu barojošā vērtība ir maza, bet toties tiem

uzturā ir liela nozīme kā baudas un gaišas līdzekļiem, kuri

uzlabo ēstgribu un veicina gremošanu. Pie tam tie satur

vitamīnus, kā arī sārmainas dabas minerālvielas, kuras,
saistot dzīvā ķermenī radušās kaitīgas skābes, atsvaidzina

miesu un garu, «tīra asinis».

Augļu un ogu sastāvs lielā mērā atkarājas no

to sugām, augšanas apstākļiem un nogatavošanās pakāpes.
Jo gatavāki augļi vai ogas, jo mazāk tanīs sīva skābuma,
bet vairāk salduma un smaržas.

Satur: Skābes % Cukura

Aboļi
Bumbieri

Plūmes

Jāņogas
Eršķogas
Mellenes

Zemenes

Avenes

Ķirši
Dzērvenes

Vīnogas

0,25—1.1

0,1—0,6
0,4—1,30

1,6—3,4

1,5—2,3
1,3—2

0,8—2,3
1,1—2.8

0,3—2

apm. 2,5

anm. 1

5—13,5
7-U

5—11

3—10

3-9,5

4,5—5,5
3,5-7,2
2,2—8

7—14

apm. 3

apm. lg
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Mūsu apstākļos vīna raudzēšanai labākā un lētākā

būtu ābolu sula, kura kā skābes, tā arī cukura satura

ziņā vistuvāki stāv vīnogu sulai. Bez tam āboliem nav uz-

krītošas, stipras smaržas, kas varētu nomākt vai segt rūg-
šanas laikā radušos raksturīgo vīna smaržu jeb buķeti.
Bet no āboliem iesācējam nav viegli izspiest sulu, kura pie
tam ļoti lēni noskaidrojas. Arī ābolu sulas saraudzēšanā

mazliet jāiestrādājas. Tik pat grūti apstrādāt bumbierus,

zemenes un ērkšķogas. Vīnu pagatavo no skābiem un

bezgaršīgiem āboliem,kas nav piemēroti ēšanai, jo tie ir lē-

tāki, pie kam vīns no tiem iznāk ar labāku un tīrāku garšu,
kā no smaržīgiem galda āboliem.

Visvieglāki sulu izspiest no antonovkām, meža ābo-

liem, pepiņiem, paradīzes āboliem un renātēm. No mil-

tainām vasaras ābolu šķirnēm sulas iznākums ir niecīgs,

pie kam izspiestā sula ir ļoti duļķaina, grūti dzidrināma un

nepastāvīga.

Vispārīgi no cietām, skābām rudens un ziemas, vai

pusgatavām vasaras šķirnēm iznāk daudz dzidrāka un iz-

turīgāka sula, kā no pilnīgi nogatavojušamies, saldiem va-

saras āboliem. Tomēr pavisam, zaļi, negatavi āboli arī ne-

der, jo tiem ir pārāk sīva un skarbi skāba garša.

Ogām sulas iegūšanai jābūt gatavām, bet ne pusgata-

vām. Zaļas ogas grūti apstrādāt, tās dod maz sulas, kura

pie tam pārāk skāba un negaršīga.

Tā kā visas ogas pie stāda vienā laikā pilnīgi neno-

gatavojas, tad jāņogas v. c. izturīgas ogas ieteicams izbērt

plānā kārtā uz dažām dienām saulē pilnīgākai nogatavo-
šanai.

Vīna raudzēšanai pie mums visvairāk lieto jāņ-

oga s. Sevišķi labs vīns iznāk no baltām jāņogām.
Sarkano jāņogu vājo krāsu var pastiprināt ar melleņu,
ķiršu vai melno jāņogu sulām. Stipras smaržas dēļ, melno

jāņogu sulu vienu raudzēt nav ieteicams, bet gan maisīju-
mos ar citām sulām krāsas, garšas un smaržas noskaņo-
šanai.
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Melnās jāņogas, tāpat kā zemenes, avenes v. c. smar-

žīgās ogas, vislabāki noder dabisko, neraudzēto sulu vai

sīrupu un liķieru, vai arī stipro un saldo jeb liķieru vīnu

pagatavošanai.

Melleņu sula grūti saraudzējama, gausā un neap-

mierinošā rūgšanā vīns no tās iznāk ar vāju alkohola sa-

turu un tāpēc bieži vien saskābst vai citādi bojājas.

Melleņu vīnam skaisti tumša krāsa un skarba pie-
garša, kura rodās no miecvielām. Pateicoties tām v. c.

desinficējošām vielām (arbutīns), mellenes unmelleņu vīnu

lieto kā ārstniecības līdzekli pret caureju.
Ļoti labi sarūgst ķiršu sula, pie kam vīns ātri no-

skaidrojas un nogatavojas, kā arī labi izglabājās. Visiz-

devīgāķi ir skābie ķirši, kuri bez tam dzērieniem piedod
vāju, patīkami rūgtu piegaršu. Ķiršu kauliņu kodoli sa-

tur amigdalīnu, no kura zem sevišķa enzima iespaida lab-

vēlīgos apstākļos rodās benzaldehids un zilskābe. Abām

šīm vielām ir stipra mandeļu smarža, kas vīnam nav vē-

lama, bet nepieciešama dažiem liķieriem un sīrupiem. Zil-

skābe ir ļoti indīga. Tāpēc vīna raudzēšanai sulu no ķir-
šiem iegūst bez kauliņu sadauzīšanas, bet liķiera pagata-
vošanai ķiršu kodolus gan pa daļai jāsasmalcina un jāno-

vieto,dažas dienas siltumā raudzēšanai. Ja ķiršu kodolus

uzkarsē, tad enzimi nobeidzas (skat. lpp. 9), — mandeļu
smarža vairs nerodās.

Saldām bumbieru sulām jāpiejauc citas, skābākas

sulas, citādi bumbieru vīns ir negaršīgs un nepastāvīgs.
No ēršķogām vīns iznāk ar zāles piegaršu, šīs

ogas vairāk piemērotas stipriem un saldiem, nekā para-

stiem vīniem.

Dzērveņu ogas, pateicoties lielam benzoes un

citrona skābes saturam, labi uzglabājas. Dzērveņu ogas
labi noder kvasa un limonādes pagatavošanai.

Augļiem un ogām sulas iegūšanai jābūt tīriem un lab-

vērtīgiem. No veseliem rūpīgi jāatdala visi bojātie, vai

arī jāizgriež tiem nederīgās daļas. Pat mazākās pēlējumu
vai puvumu pēdas uz augļiem un ogām var ļoti nelabvē-

līgi iespaidot kā sulas, tā arī vīna garšu un smaržu.
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Vēlams atdalīt arī augļu un ogu kātiņus un ziedu at-

liekas, jo no tiem sulās rodās rūgta zāles piegarša. Katrā

ziņā augļi un ogas jānotīra no lapāmv. o. piemaisījumiem,
kā arī pamatīgi jānomazgā no dubļiem un putekļiem, kas

satur sulai un vīnam kaitīgas sīkbūtnes. Sīkbūtņu apka-
rošanai ieteicams ogas un augļus pirms pārstrādāšanas īsi

un ātri applaucēt ar vārošu ūdeni.

Mazgāšanu vislabāki izdarīt uz sieta, lai ūdens

no augļiem un ogām drīzāki notecētu un nožūtu. Tos var

ielikt arī kurvī, kuru tad krata ūdenī. Maigas, mīkstas

zemenes un avenes gan mazgāšanu nepanes, tās labāki

kārtīgi izlasīt.

Ogas jāpārstrādā tūliņ pēc to ievākšanas, jo biezā

kārtā tās saspiežas un drīzi maitājās. Nokritušie āboli

jāizmanto sulai bez kavēšanās, bet sasalušie tūliņ pēc to

atkušanas.

Reiz iesāktos darbus augļu vai ogu sulas iegūšanai
jābeidz steidzamā kārtā, piegriežot vislielāko vērību tīrī-

bai. Gausā gaitā un netīros apstākļos ražotās sulas drīzi

saskābst un sapel, iegūstot ar to nelabu smaku un pie-
garšu. No tādām sulām nav iespējams izraudzēt labu

vīnu, vismaz, bez sterilizēšanas nē.

No sasmalcinātiem augļiem un ogām sulu daudz vieg-
lāki izspiest kā no veseliem. Pārmērīgi smalki samalt un

saberzt tos arī nav ieteicams, lai neapgrūtinātu sulas iz-

tecēšanu.

Mājturībā augļu un ogu sulas iegūst dažādā ceļā
un bez dārgām ierīcēm. Augļus saberž ar alvotu dārzāju
rīvi vai arī sašķaida sevišķā mīstiklī ar ķīli, bet

ogas samaļ gaļas mašīnā. Tanī var samalt arī sa-

grieztus, no serdēm un kātiem atbrīvotus augļus. Ir

dabūjamas arī tamlīdzīgas mazas mašīnas, kuras maļot
vienā paņēmienā arī izspiež sulu. Ogas sašķaidāmas vēl

vienkāršāki, — mīkstas avenes, zemenes un arī ķirši samī-

cāmi ar piestu, vai ar rokām, vai ari izberžami caur

alvotu sietu, bet mellenes, jāņogas v. c. izjūk pašas no

sevis, ja tās sautē aizvākotā katlā ar nedaudz ūdens.
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Mazumā dzidru sulu var iegūt sekosi: katlā ielej ne-

daudz ūdens, kurā ievieto ar šķidru drēbi pārsegtu emal-

jētu trauku. Uz drēbi uzber ogas, katlu aizvāko un liek

uz uguns. Aug|us gan labāk nekarsēt, jo tie satur cieti,

kas, karstumā pārklīsterējoties, stipri traucē sulas izspie-
šanu un dzidrināšanu.

Sasmalcinātu augļu vai ogu putra paliek daudz šķid-
rāka un vieglāki apstrādājama, ja tai, gļotaino vielu sada-

līšanai (skat. lpp. 7), ļauj 2—3 dienas rūgt, pie kam tā

šad un tad jāapmaisa, lai traucētu etiķskābo baktēriju un

pelējumu sēnīšu attīstību (skat. lpp. 18). Rūgšanas pa-

stiprināšanai pieliek 2—3% cukura. Ja sula domāta vī-

nam, tad cukuru sasmalcinātiem augļiem vai ogām pieliek
vēl vairāk. Ja sulu negrib pasterizēt, tad tās iegūšanu

vēlams apvienot ar ieraudzēšanu, — pavairotu tīrsugas

raugu iejauc tieši augļu vai ogu putrā, ar to panākot, ka

dižciltīgā rauga sēnītes nomāc nevēlamās sīkbūtnes jau

pašā sākumā, vēl neizspiestā sulā.

Rokās izspiest sulu lielākā daudzumā ir diezgan

grūtipat no vispareizāki sasmalcinātiem augļiem vai ogām.
Ja negrib izdot naudu par gatavām spiedēm, tad sulas iz-

spiešanai var labi noderēt skrūvbēņķis, kurā starp dēlīšiem

ieliek maisiņu ar sasmalcinātiem augļiem vai ogām. Ja arī

tā nav, tad var iztikt ar diviem stingriem dēļiem, no ku-

riem izveido ko līdzīgu riekstu knaiblēm, savelkot to vaļē-
jos galos ar virvi vai ar ķīļa palīdzību.

Vienkāršu un labu spiedi var katrs pagatavot mājas
kārtībā: koka spainī ieliek no šauriem dēlīšiem izgatavotu

krustiņu, uz kura 15—20 cm atstatumā no dibena novieto

caurumotu ripu. Uz tās uzliek maisiņu ar izspiežamo
vielu. Maisiņam uzliek dēlīti, ko tad nosloga ar akme-

ņiem. Spiedienu uz maisiņu tomēr ērtāki izdarīt ar garu

sviru, kuras īsais gals nostiprināts, piem., klēts sienā, bet

otrs gals atstutējams ar mietu pret grieztiem. Maisiņam
jābūt no šķidra, bet stipra, izturīga audekla.

Sākumā spiediens nedrīkst būt stiprs, vispirms sulai

jāļauj notecēt pamazām, tikai tad no jauna palielina spie-
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dienu, izdarot to lēni un pakāpeniski. Ja spiešanu iesāk

pārāk strauji, tad maisiņš saplīst, jo sula no tā iztek lēni.

Kad sulas tecēšana galīgi apstājas, maisiņa saturu pārcilā,
izirdina un spiež atkal. Tā no 10 kg ogu vai augļu var

izspiest 4—7 litr. sulas, kaut gan patiesībā tie satur daudz

vairāk šķidruma, apm. B—9 daļas.

Tāpēc, ja sulu iegūst atšķaidīšanai vīnam, tad pēc
pirmās spiešanas atlikušo plāceni izmērcē ūdenī ar nolūku

izvilkt no biezumiem vēl neizmantotu sulas daļu, ko pēc
tam vieglāki izspiest. Ābolu atliekām ūdeni var pieliet
'/.i—l/j no jau izspiestās, dabiskās sulas daudzuma, bet

ogu biezumiem vēl vairāk, atkarībā no tā, cik skābam jā-

būt vīnam. Izspiestās ogu atliekas ilgāk par 3—4 stun-

dām ūdenī mērcēt nav ieteicams, jo tad no to kātiņiem

un miziņām sulai var rasties netīra, rūgta garša. Ābolu

biezumus gan labāk mērcēt līdz nākošai dienai.

Augļu un ogu biezumi vēl pilnīgāki izmantojami, ja
tos pēc spiešanas tūliņ apkaisa ar nelielu cukura dau-

dzumu, lai tas līdz nākošai dienai izvelk biezumos pali-
kušo sulu, kuru atkal izspiež. Tad atliekas labi izmērcē

ūdenī un pēc tam spiešanu atkārto trešo reizi.

Ja nelieto nekādus drošības soļus, tad no ogām vai

augļiem izspiestā sula siltā laikā drīzi vien sarūgst, sa-

skābst un sapel. Drošs līdzeklis sulas aizsargāšanai pret
bojāšanos no sīkbūtņu iespaida ir sterilizēšana vai

arī tindalizēšana (skat. lpp. 19—21).

Atturībnieki un sportisti visvairāk ciena dabiskas,
nesaraudzētas sulas, kuras satur gandrīz visas vērtīgā-
kās un patīkamākās augļu vai ogu sastāvdaļas. No šādām

sulām iespējams katrā laikā, vienkārši sajaucot tās ar ūdeni

un cukuru, ātri pagatavot garšīgus, veselīgus un atspirdzi-
nošus dzērienus. Tādas sulas labi noder arī virtuves vaja-

dzībām saldēdienu pagatavošanai.

Augļu un ogu sulas labāk pasterizēt dabiskā veidā, ne-

atšķaidot tās ar ūdeni, jo pēdējais mazina to vērtību un

izturību, —jo skābāka sula, jo tā labāki uzglabājās. Cu-
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kuru gan var pielikt līdz 10%, lai tas invertejas (skat.
lpp. 6 un 9—11).

Tāpat atspirdzinošu dzērienu pagatavošanai lieto arī

bezalkoholiskos jeb mazalkoholiskos vīnus, ku-

rus raudzē no dabiskām, neatšķaidītām un necukurotām

sulām. Bet šīs sulas satur tik maz cukura, ka vīns no tām

iznāk ļoti vājš un tāpēc arī nepastāvīgs, — tas tālāk gan

vairs nerūgst, bet toties var saskābt vai sapelēt, Vēsumā

šie vieglie, bet ļoti skābie vīni tomēr uzglabājās labi arī

bez pasterizēšanas.

Pasterizēšanu vai tindalizēšanu var savienot ar d z i-

drināšanu: dabisko sulu vai mazalkoholisko vīnu

emaljētā katlā uz lēnās uguns pastāvīgi maisot sakarsē līdz

65—70° un tūliņ karstu ielej siltā (skat. lpp. 23) balonā,
ko pēc tam rūpīgi aizkorķē gaisa noslēgšanai un no-

vieto uz kādu mēnesi pagrabā, lai nosēžas biezumi. Pēc

tam samērā dzidro kārtu uzmanīgi ar šļūteni iepilda pu-
delēs un pasterizē otru reizi (skat. lpp. 20), vai saraudzē

ar tīrkultūras raugiem vai arī pārstrādā sīrupā un liķierī.

Dabiskā veidā, tīru, pasterizētu ogu sulu, protams, var ērti

arī uzglabāt līdz rudenim un tad izlietot jaukto ogu-ābolu
vīnu raudzēšanai.

Augļu un ogu sulas konservēšanai noder arī cukurs,

ja tā daudzums šķīdumos (sīrupi) nav mazāks par 60%.

Sīrupus parasti pagatavo no avenēm vai ķiršiem. Sasmal-

cinātām ogām pieliek apm. 2% cukura un ļauj siltumā

rūgt tik ilgi, kamēr recekli radošās vielas pilnīgi sadalās

(skat. lpp. 7).

No izrūgušas ogu putras izspiež sulu, ko dzidrinā-

šanas nolūkā uz kādu laiku novieto vēsumā un tad izkāš

caur drēbi vai filtra papīru. 7 sulas daļās sildot līdz 70°

izšķīdina 13 daļas cukura. Vārīt šos sīrupus nav vēlams,
lai nebojātu to smalko smaržu. To var arī uzlabot ar

vaniļļas tinktūru vai esencēm. Gatavo sīrupu izkāš un

iepilda tīrās, sausās pudelēs, kuras aizlako un uzglabā

vēsā, tumšā vietā. Sevišķi dzidrs un smaržīgs sīrups iz-
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nāk, ja sulu izvelk np veselām ogām ar cukuru, bet iegūto

šķidrumu nemaz nekarsē: augstā, šaurā traukā plānai, ne-

sasmalcinātu ogu kārtai uzber līdzīgā biezumā cukuru,
kuru tad pārklāj ar ogām, nosedzot to atkal ar cukuru

v. t. t.,bet beidzamo ogu kārtu apber ar divkāršu cukura

slāni. Kad cukurs no ogām sulu izvilcis un pats tanī iz-

šķīdis, iegūto, dzidro šķīdumu nolej no ogām un iepilda
pudelēs, bet saldās, sarāvušās ogas izlieto virtuves vaja-
dzībām.

Vecākais paņēmiens augļu un ogu sulas izsargāšanai
no saskābšanas un sapelēšanas ir tās saraudzēšana

vīnā, kur to konservē alkohols.
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VĪNS.

Vīns ir alkoholisks dzēriens, ko pie mums pagatavo,

raudzējot galvenākārtā augļu un ogu sulas, kurām pēc va-

jadzības pievieno cukuru un ūdeni. Vīnu var pieskaitīt
visvecākiem alkoholiskiem dzērieniem, jo to daudz vieg-

lāki pagatavot kā alu. Saldās stādu sulas siltumā sarūgst

pašas no sevis, pateicoties rauga sēnītēm, kuras vienmēr

atrodās uz augļiem un ogām. Sulai rūgstot, bez alkohola

un ogļskābes rodās nelielā daudzumā arī glicerīns, skābes,

sīveļla un dažādas gaistošas vielas. Vīna tīrā garša un

patīkamā smarža jeb buķete pa lielākai daļai izveidojas

vēlāk vīnam pamazām nogatavojoties (skat. lpp. 5—7).

Stipros vīnos 10—13% alkohola, bet vājos 5—9%.

Vīns, kas satur mazāk par 5% alkohola nav izturīgs, —

var saskābt un arī citādi bojāties. lesācējiem ieteicams

raudzēt stipros vīnus, kuri parasti izdodas labāk kā vājie.

Arī skābēm ir liela nozīme vīna izsargāšanai pret

bojāšanos, bet pārāk skābs vīns lāgi negaršo un var kaitēt

veselībai. Pie tam pārmērīgi skābās sulās raugs novāji-

nās, — rūgšana notiek ļoti gausi.

Vīnogu sula satur skābes un cukuru vīnam piemērotā
daudzumā. Turpretim mūsu ogu un augļu sulās parasti
ļoti daudz skābes, bet cukura par maz. Ja tās saraudzē

dabiskā veidā, tad vīns no tām iznāk pārāk skābs un vājš.
Tāpēc tādas sulas pirms raudzēšanas attiecīgi jāap-

strādā, jāizlabo, — skābes daudzums jāsamazina, bet

cukura saturs jāpalielina. Pārāk skābās sulas jāatšķaida
ar mazāk skābām vai ar ūdeni tā, lai parastos vīnos skā-

bes būtu ap 0,7%, bet stipros un saldos ap 1%. Lap-

pusē 52 redzams, ka, piem., uz 1 daļu jāņogu sulas jāņem

I—2 daļas ūdens.
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Mājturībā sulas vīnam atšķaida pēc garšas, — skābes

daudzuma noteikšana ķīmiskā ceļā te maz ko dod, jo vi-

sām skābēm nav vienādi skāba garša. Bez tam vēl jāie-

vēro, ka skābes daudzums rūgstošos šķidrumos var ievē-

rojami mainīties. Tas var stipri samazināties, ja sulas sa-

tur ābolskābi, kas zem baktēriju iespaida saskaldās mai-

gākā pienskābē un ogļskābē, kura izdalās kā gāze. Tāpēc
ābolu sulas, kuras satur visvairāk abolskābes, vīna raudzē-

šanai drīkst atstāt mazāk atšķaidītas kā ogu sulas. Sīk-

būtnes var saskaldīt arī pienskābi v. c. skābes. Bet rūg-
stošie šķidrumi gan parasti paliek skābāki, dažreiz pat ga-

līgi saskābst.

Atšķaidītām sulām jāpieliek vismaz 10% cukura,

bet uzreizi ne vairāk par 20%, jo pārāk saldos šķidrumos
rauga sēnītes novājinās, — rūgšana norit gausi un nepil-

nīgi. Līdz ar alkohola rašanos, raugs pret cukura pārpil-
nību paliek vienmēr jūtīgāks.

Tāpēc ieteicams, stipros vīnus pagatavojot, daļu cu-

kura pielikt sulai vēlāk rūgšanas laikā pakāpeniski, ik pēc
s—B dienām. Katrā ziņā jāgādā par cukura ātru izšķī-
šanu un vienmērīgu izdalīšanos sulā, —bez maisīšanas vai

sildīšanas viss cukurs neizšķīdīs, tikai trauka dibenā radīs

biezu sīrupa kārtu, kas nelabvēlīgi iespaido raugu un

traucē rūgšanas gaitu. Labāk cukuru šķīdināt nelielā su-

las daļā vārot, lai tas invertējas (skat. lpp. 6). Pieliktā cu-

kura kopējais daudzums tomēr nedrīkst būt lielāks, kā

raugs to vispārīgi spēj patērēt, ne vairāk par 27%. Ja vē-

las saldu vīnu, tad cukuru tam var pielikt pēc rūgšanas
izbeigšanās.

Jo vairāk sulai pielej ūdeni, jo tā paliek mazvērtīgāka,
kā garšas, tā arī barojošo vielu satura ziņā. Pārmērīgi ar

ūdeni stieptas sulas bez tam slikti rūgst, — jo rauga ba-

rība, sevišķi olbaltumvielas ir par daudz atšķaidītas. Tā-

pēc rūgšanas veicināšanai atšķaidītām sulām ieteicams pie-
likt slāpekli saturošas vielas, vislabāk fosfor-

skābo amoniju, 1 gr uz 10 litriem. Ja tā nav, tad katram

litram sulas piejauc 2—3 pilienus 10% amonjaka. Olbal-
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tumvielu satura ziņā nabadzīgām, slikti rūgstošām meļļeņu
un dzērveņu sulām šo vielu vai sevišķi sastādītu rauga ba-

rības sāļu pielikšana ir tieši nepieciešamaun pie tam 2—3

kārtīgā daudzumā.

Izspiestās, nekarsētās augļu un ogu sulas satur ļoti

daudzas un dažādas sīkbūtnes, kuras siltumā ātri vai-

rojas un sadala sulu. Dažādas sīkbūtņu sugas sulā nesa-

dzīvo miermīlīgi, bet ved savstarpīgi nesaudzīgu cīņu, pie-
lietojot sāņcenšu nomākšanai dažādus līdzekļus un izman-

tojot sev labvēlīgus apstākļus. Baktērijas un arī «meža»

raugi izdalot kaitīgas skābes (sk. lpp. 15—17) cenšas trau-

cēt īsto raugu sēnīšu attīstību tik ilgi, kamēr pēdējie nepa-

gūst savairoties un radīt pietiekošā daudzumā citām sīkbūt-

nēm indīgo alkoholu un ogļskābi. Te raugam par labu nāk

vēl tas, kā pūšanas baktērijas skābā sulā vispārīgi nav spē-

jīgas attīstīties. Lai gan no svaigiem un nebojātiem aug-

ļiem vai ogām tīros apstākļos un pareizi iegūtas sulas pa-

rasti sarūgst labi arī pašas no sevis bez tīrkultūras rauga

pielikšanas, tomēr var gadīties, ka īstās rauga sēnītes šo

cīņu arī zaudē, — tad sula saskābst un sapel. Lai pa-

nāktu sulā pēc iespējas tīrāku un spēcīgāku alkoholisku

rūgšanu, jānodrošina tur vērtīgām rauga sēnītēm skaitlisku

pārsvaru un labvēlīgus apstākļus, kas panākams: 1) ievē-

rojot vislielāko tīrību un kārtību augļu pārstrādāšanā,
2) pielietojot jau pašā sākumā pavairotas rauga tīrkultūras

ar vai bez sulas iepriekšēju pasterizēšanu un tindalizē-

šanu, 3) sargājot rūgstošu šķidrumu no gaisa un putek-
ļiem, 4) ievērojot pareizu rūgšanas temperātūru.

Raudzēšanai sagatavotu sulu ielej tīrā stikla ba-

lonā, atstājot tā Vs—V 4daļu tukšu putu uzkrāšanai un

cukura pielikšanai rūgšanas laikā. Pārāk tukšs balons arī

nedrīkst palikt, jo tad tas satur daudz gaisa, kas veicina

etiķskābo baktēriju un pelējumu sēnīšu attīstību.

Šo vīna kaitēkļu apkarošanai balonus aizkorķē, izva-

dot ogļskābo gāzi caur saliektu stikla caurulīti, kā brīvo

galu ievieto ūdenī gaisa noslēgšanai. Rūgšanas sākumā

ogļskābā gāze parasti attīstās ļoti strauji un tāpēc pilnīgi
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izspiež gaisu no balona, ja vien tā kaklu viegli apsien ar

papīru.

Ar raudzējamo cauruli balons aiztaisāms tikai vēlāk,
kad pirmā rūgšana izbeidzas, citādi var gadīties, kā stipri
putojošā sula caurulīti aizsprosto, — balons no liela spie-
diena saplīst. Lai vīnu pilnīgāki izsargātu no gaisa, kor-

ķus ieteicams pārklāt ar vasku vai parafinu.

Vīna raugi vislabāki darbojās pie 20—25". Lielākā

siltumā alkoholiskā rūgšana gan norit straujāki, bet tā var

arī piepēži un priekšlaicīgi izbeigties, ja sula rūgstot sasilst

pāri 40°. Tad siltā un vēl saldā, bet mazalkoholiskā sulā

ātri savairojās skābes radošās baktērijas, — vīns iznāk

vājš, saskābis un duļķains, ar šķērmu garšu un pretīgu
smaku. Siltumā augļu sulas vispārīgi daudz grūtāki izsar-

gāt no saskābšanas ka vēsumā. Pārāk stipra rūgšana nav

vēlama arī tāpēc, ka sula ar putām var izplūst no balona.

Bez tam, jo straujāki attīstās ogļskābā gāze, jo vairāk tā

aizrauj sev līdzi gaistošās vielas, — vīna smarža mazinās.

Par daudz sulu arī nedrīkst atdzesēt, jo tad rūgšana
norit ļoti lēni un neapmierinoši, — pie 3—4° vīna raugs
vairs nedarbojās. Tāpēc augļu un ogu sulas raudzēšana

jāiesāk pavēsās telpās, pie 10—15°, bet vēlāk, kad līdz ar

rūgšanas palēnināšanos samazinās arī siltuma rašanās, jā-
turpina siltā virtuvē, saulē, krāsns tuvumā vai uz plaukta,
kur siltāks kā uz grīdas.

Labvēlīgos apstākļos pēc 2—3 dienām iesākas sulas

pirmā jeb straujā rūgšana, kad rodās daudz

hola, ogļskābes un siltuma Šī galvenā rūgšana ilgst I—3

nedēļas un pat vēl ilgāki, atkarībā no cukura daudzuma

sulā un temperātūras, pie kādas notiek rūgšana. Pēc tam

rūgšana parasti turpinās vēl ilgāku laiku, bēt daudz lēnākā

gaitā, ko var pastiprināt, iepūšot vīnā ar šļūteni gaisu

rauga sēnīšu atspirdzināšanai. Caur to tiek arī izvandī-

tas un paceltas atkal šķidruma virspusē tās rauga daļiņas,
kas alkohola iespaidā nosēdušās trauka dibenā un

sāk nogurt, pāriet miera stāvoklī. Kā gaisa ievadīšana,

tā arī rauga nogulsnes uzjaukšana, panākama vēl tādā ceļā,
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ka vīnu vairākkārtīgi pārlej no viena trauka otrā, visla-

bāki caur sietiņu (skat. lpp. 13).
Kad cukurs pārstrādāts vai arī alkohols uzkrājies

raugu nomācošā daudzumā, rūgstošais šķidrums nomieri-

nās un pamazām noskaidrojas, dažās nedēļās lielākā duļķu

daļa nosēžas trauka dibenā kā bieza kārta, kas sastāv no

beigtām raugu šūniņām, šķiedrvielas v. c. nešķīstošām
augļu vai ogu sastāvdaļām. Šinī laikā vīnu gan vairs ne-

drīkst kratīt, jo nonīkušas vai mirušās rauga sēnītes nav

daudz smagākas par vīnu un tāpēc vairs lāgi nenosēžas, —

vīns iznāk duļķains un ar rauga piegaršu, jo alkohols no

beigtām rauga sēnītēm izvelk nevēlamās sastāvdaļas.

Vīna dzidrināšanās ievērojami paātrinās, ja izrūgušo

vīnu novieto vēsumā.

Biezā kārtā nosēdies raugs barības trūkuma dēļ drīzi

nobeidzas, un kopā ar citiem biezumiem sapūst, sadalās,
no kā vīns iegūst rūgtu piegaršu un nepatīkamu smaku.

Tāpēc izrūgušo vīnu nedrīkst ilgi turēt uz raugiem, — tas

savlaicīgi un rūpīgi jānolej no duļķainā slāņa,
vislabāki ar gumijas šļūteni.

Pārlieto, pusdzidro vīnu, kas parasti vēl satur dzī-

vas rauga sēnītes v. c. sīkbūtnes, kā arī pēc pirmās rūg-
šanas atlikušo cukuru, novieto atkal siltumā rūgšanas at-

jaunošanai. Šī otrā, lēnā rūgšana, kas savienota ar vīna

nogatavošanos un dzidrināšanos, var ilgt vairākus mēne-

šus, pat līdz pavasarim.

Nogatavošanās laikā vīna sastāvs mainās, —

alkohols pa daļai savienojas ar skābēm, vai arī pārvēršas
(skat. lpp. 6), skābes daudzums parasti mazinās, cukurs

turpina invertēties, izdalās grūti šķīstošās vielas, augļu un

ogu smarža ar laiku paliek vājāka. Tā vīns pamazām
zaudē sīvo skābumu, rauga piegaršu vai aso saldumu, bet

iegūst maigi noapaļotu garšu, raksturīgu smaržu un patī-
kamu izskatu.

Koka mucās, kuras laiž cauri nedaudz gaisa, vīns no-

gatavojās daudz labāki kā stikla traukos. Siltums vīna

nogatavošanos ievērojami veicina.
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Dažreiz pilnīgi siltumā izrūdzis vīns sāk putot atkal

no jauna. Šī rūgšana gan vairs nav izskaidrojama ar

rauga, bet gan ar baktēriju darbību. Mazalkoholiskie vīni

siltumā var arī sabojāties, sevišķi gaisa klātbūtnē. Tāpēc
vājos vīnus drošāki uzglabāt vēsumā.

Kad rūgšana galīgi izbeigusies un vīns palicis dzidrs,
to atkal pārlej, ja vēlās, pasaldina ar cukuru un iepilda pu-
delēs.

Lēnā rūgšanā ogļskābā.gāze neizdalās caur stikla cau-

rulīti, bet gan caur, vai gar korķi, ja tas nav pietiekoši
blīvi ievietots balona kaklā. Lai pārliecinātos, vai vīns

vēlāk nesāks rūgt no jauna, to iepilda mazā pudelē, ko

tad novieto siltumā un pēc sasilšanas krietni aizkorķē. Ja

3—4 dienās vīns tur sāk duļķoties un beidzot izsper korķi,

tad tas vēl nav nobriedis iepildīšanai pudelēs.

Tā kā mūsu augļu un ogu sulas parasti satur maz

miecvielu, tad gatavam vīnam garšas dēļ var pielikt uz

10 litriem V2—1 gr tanīna.
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Mūsu apgādā iznākušas šādas vērtīgas grāmatas

Dzīves filosofija
O. S. Mardena grāmatas māca, kā izveidot raksturu, kā

attīstīt savas spējas un dzīvot pilnu, laimīgu dzīvi. Mardena

lasītāju skaits, kas visā pasaulē jau sniedzas vairākos miljonos,

vienmēr vēl turpina augt. Neskaitāmiem cilvēkiem Mardena

grāmatas ir palīdzējušas pavarēt grūtus pārbaudījumu brīžus,

atrast sevi un savu īsto vietu dzīvē un sasniegt ievērojamus

panākumus.
O. S. Mardena grāmatas ir kā kapitāls, kas nekad nezaudē

savu vērtību, un kas to lasītājam ikdienas ienes bagātīgus aug-

' |us, jo ar katru izlasīto grāmatu lasītājs kļūst iekšēji pilnīgāks,

spēcīgāks un bagātāks.
O. S. Mardena grāmatas ir labākā un vērtīgākā dāvana, kā

jaunam, tā vecam.

Māksla dzīvot, O. S. Mardens

Pašaudzināšana un pašpaļāvība. Dārga taupība. Enerģijas

izšķiešana. Dzīves ārējais spožums. Daba, kā prieka devēja.
Astoņi simti sešdesmit deviņi dažādi melu veidi. Pafātājs. Iz-

laidība mājās. Silta sirds. Mīla, kā dzīves cēlēja. Aukstasinība.

Kā ap sevi radīt darba prieku. Pagātnes kaitīgie iespaidi.

Gandrīz! Dzimis vadītājs. Tieksme kaut ko sasniegt. Līksma

māja. Tēvs un dēls. Māte. Māja, kā labu sadzīves formu

skola. Pašizglītība. Reliģija par vienu grasi. 160 lpp.

Brošēta Ls 1,—. Glīti iesieta Ls 2,50.

Ceļš uz sekmēm, O. S. Mardens

Ceļa meklētājs. Cilvēki, kam nav laimes. Kas stāv tev

ceļā? Tava likteņa zvaigzne ir tavās krūtīs. Priecīgs prāts.

Māksla būt patīkamam. Spars un darba spējas. Esi modrs!

Nojauc visus tiltus aiz sevis! Izturības pārbaudījums. Neat-

karība dara stipru. Trūkums, kā dzīves skola. Pieklājība at
:

maksājas. Izturīgais- uzvarēs. Slimīga jūtelība. Spars ir vīra

pirmais tikums. Tikai vislabākais lai ir tev diezgan labs. Ne-

palieci savā darbā truls. Brīvdienu nozīme. Par laika nosišanu.

Lēču viruma kārdinājums. Vienīgi pareizā vērtības mēraukla.

Cilvēkam ir jābūt kaut kam vairāk kā vienīgi naudas pelnī-
tājam, 232. lpp. Brošēta Ls 1,80. Glīti iesieta Ls 3,—.

Augšup, O. S. Mardens

Vai pieņemt katru darba piedāvājumu? Centies būt savam

darbam derīgs. īstajā vietā. Neīstā darba traģēdija. Tavs ta-

lants ir ceļa rādītājs. Vai staigāt tēva pēdās? Jauneklis meklē

vieglu darbu. Vai .tavs darbs tevi attīsta, jeb bojā? Caur savu

darbu cilvēks lai tuvojas pilnībai. Vēls iesākums. Pa kuru
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ceļu tu domā iet? Vienībā ar savu darbu. Ko dari, to dari

labi. Panākumi pēc neveiksmēm. Pašaudzināšana un pacietība.
Apkārtnes iespaids. Dzīves cīņai par vāju. Nenoteiktības lāsts.

Nenovelc savas robežas par šaurām. Veselība un arods. Ne-

zaudē skatu uz priekšu. Skolots un neskolots. Vai gribi sevim

tikai pārtiku nopelnīt, vai dzīvi uzvarēt. Sekmju psīcholoģija.

160 lpp. Brošēta Ls 1,—. Glīti iesieta Ls 2,50.

Pareizas domāšanas panākumi, O. S. Mardens

Dievišķā atmaksa mūsu ilgām. Laime un panākumi arī tev

ir lemti. Vēlēties un bīties. Liec uz sevi lielas cerības. Ener-

ģijas vadīšana caur garīgu pašiedvesmu. Drūms gara stāvoklis.

Līdz ar domām pārvēršas cilvēks. Traucējošās bailes. Vienībā

ar Dievišķo varu. Saskaņa. Iekšējs spēks. Jaunā audzināšanas

metode. Kā ilgi dzīvot un būt jaunam. Cilvēku veido viņa
domas. Trešais izdevums (7 —12 tūkst.). 160 lpp.

Brošēta Ls 1,—. Kartonēta Ls 1,30. Glīti iesieta Ls 2,50.

Sekmes un dzīves prieks, H. N. Casson's

Darait savu darbu, vienalga, kāds tas arī nebūtu, mazliet

labāk, nekā no jums sagaida. Raugaities sev pāri — meklējiet
vadību un pamācību. Raugaities zem sevis un sniedziet mazāk

viksmīgiem palīdzīgu roku. Neļauties iebiedēties! Dariet ko

jūs baidāties darīt! Nezaudēt ne dienu! Rīkojieties pēc lietas

svarīguma. Ce]iet dzīvi! Ticiet savai nākotnei un saviem līdz-

strādniekiem! Vērtējiet sevi augstāk, kā kaut ko, kas jums pie-
der. Domājiet vairāk par ļaudīm un mazāk par lietām. Attīs-

tiet savas spējas mīlēt! Nekad neaizmirstiet, ka jūs esat arī

neredzams gars un ne tikai miesa un asinis. 120 lpp.
Brošēta Ls 1,—. Glīti iesieta Ls 2,50.

Izglītības ministrijas Kultūras fonds O. S. MARDENA

grāmatas uzņēmis skolām ieteicamo bibliotēkas grāmatu sa-

rakstā.

Dai|literātūra
A. Mežsēts, Saulainā pagalmā.

Saulaina jaunatnes grāmata, kurā interesanti notēlotas kāda

krietna zēna bērnības un jaunības gaitas. Illūstrējis A. K r ū k a.

Grāmata godalgota Jaunatnes Sarkanā Krusta rīkotajā

1937. g. literāro darbu sacensībā. Maksā Ls 1,60.

Jānis Spriņģis, Veļu dumpis Tīreļpurvā.
Grāmata par dzīvi un nāvi.

Kad sniegputeņu viesulis Ziemassvētku naktī atkal griež

zemi ar debesīm kopā, bijušās kauju vietās Tīre|purvā salasās

kritušo karavīru dvēseles. Tās stāsta vienotrai par savu dzīvi,
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kas palika nedzīvota, par savām cīņām, sapņiem, mīlu, ko visu

tik pēkšņi pārtrauca saltā Ziemassvētku viesuļnakts, kad vēl

tik loti gribējās dzīvot un bija jāiet mirt. Leģendārajam veco

latviešu strēlnieku laikmetam autors šai darbā pieiet pavisam

no citas puses, kādēļ tas lasās ar lielu interesi un atstāj uz lasī-

tāju dzi|u un paliekamu iespaidu. 224 lpp.

Brošēta Ls 1.80. Glīti iesieta Ls 3,—.

Aleksandra Rachmanova, Studenti, čeka un nāve.

Kā raibā virknē lasītāja acu priekšā te paiet garām krievu

tautas lielās traģēdijas notikumu ainavas, viena par otru dzi-

ļāk tverta un krāsaināka, ar tās ļaunajiem, nežēlīgajiem, kā arī

labajiem cilvēkiem.

No katras šīs grāmatas rindas dveš pretī tas dziļi cilvēcī-

gais dvēseles siltums un beztendenciozitāte, kas tik raksturīgi

A. Rachmanovas tēlojumam. Pat visdrausmīgākajos kara un

revolūcijas bangojumos autore paliek uzticīga sev un pat vis-

jaunākajos cilvēkos nebeidz meklēt pēc kaut kā laba. 376 lpp.

Brošēta Ls 2,80. Glīti iesieta Ls 4,—.

Aleksandra Rachmanova, Laulības sarkanajā viesulī.

Blakus tikumisko vērtību vislielākai pagrimšanai, lielinieku

revolūcijas laikā, kad drūp un sairst arī laulības ētiskie pamati,

gaišs un apskaidrots paceļas krievu sievietes dvēseles cēlums

■— sievietes, kādu to vēlētos redzēt un nevarētu nemīlēt ne-

viens vīrietis. Laimīgas un nelaimīgas laulības, — šī mūžam

nebeidzamā problēma. — no katras lapas puses te runā dzīvu

un nepārprotamu valodu, atstājot uz lasītāju dziļu iespaidu.

Nav tādēļ brīnums, ka arī šī apdāvinātās autores grāmata,
tāpat kā viņas pirmā «Studenti, čeka un nāve», iznākusi turpat

vai visās lielāko kultūrtautu valodās un piedzīvojusi jau sim-

tiem tūkstošiem lielu tirāžu. 368 lpp.
Brošēta Ls 2,80. Glīti Iesieta Ls 4,—.

P. Cvirka, Apsolītā zeme.

Ievērojamā lietuvju rakstnieka godalgots romāns.

Pirmais lielākais lietuvju daiļdarbs latv. tulkojumā. «Sai

labā stila romānā autors krāsaini un ar dziļu izpratni tēlo brīv-

prātīgo karavīru jaunsaimnieka lomā. viņa dedzīgo pieķerša-

nos zemei, cīņas ar jaunlaiku muižniekiem un to aizstāvētāju
valsts administrāciju. Rādot atsevišķas dabas stichijas, no-

mākto cilvēku dzīves ainas un viņu nemitīgo cenšanos pēc gai-
šākas, labākas dzīves, autors uz lietuviskā fona risina arī mūsu

jaunsaimniecībai tik tuvo «sava kaktiņa un stūrīša zemes»

problēmu.» (J. Paļeckis «J. Ziņās» 13. II, 36. A. Erss «Sējējs»,

marts, 1936. «Daugava», maijā, 1936.). 200 lpp.
Brošēta Ls 1,50. Glīti iesieta Ls 3,—.
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J. Baltiņš, Vaidēs muklājā. Romāns.

Brošēta Ls 2,—.

A. Varš, Daugaviete. Romāns.

Brošēta Ls 1,20.

Praktisko rakstu lētā

virkne

Lietpratēju rūpīgi sastādītas, parocīga formāta, glīti izdo-

tas un lētas — PRAKTISKO RAKSTU VIRKNES GRĀMA-

TAS sniedz katram nepieciešamās zināšanas dažādās praktiskās

nozarēs.

Līdz šim iznākušas:

1/2. Jaunā pavāru grāmata. Em. Gga.
Praktiska virtuves rokas grāmata nama mātēm. Apm. 500

dažādu ēdienu receptes. Brošēta Ls 0,50.

3/4. Labais tonis. R. Legofs.
Grāmata par pieklājību un sabiedriskās dzīves parašām.

Brošēta Ls 0.50.

5. Cepi pareizi. Em. Oga.
Rokas grāmata namamātēm dažādu cepumu pagatavošanai.

2. izdevums. Ap 200 receptes. Brošēta Ls 0,25.

6/7. Makšķerēšanas sports. Iv. Celms.

Rokas grāmata un padomnieks makšķerētājiem. Tekstā

illūstrācijas. Brošēta Ls 0,50.

8/9. Augļu, ogu un sakņu konservēšana.

E. Rēgzdiņš-Bretelis.
Praktiska rokas grāmata namamātēm dažādu augļu un

sakņu ieziemošanā. Tekstā illūstrācijas. Brošēta Ls 0.50.

10/11. Jaunie likumi un noteikumi tirgotājiem.
Tirdzniecības likumu krājums. Neoficiāls izdevums.

Brošēta Ls 0.50.

14. Noteikumi par firmu, tirgotājiem un tirdzniecības

reģistrāciju.
Firmu reģ noteikumi, instrukcijas u. c. Pielikumā instruk-

cija pie likuma par importa tirdzniecību. Brošēta Ls 0,50.

15/16. Veģetārais galds. Em. Oga.
Veģetārā pavāru grāmata. 420 daž. veģ. ēdienu receptes.

Brošēta Ls 0,50.

17/18. Jaunā vīnu grāmata. Fr. Fogels.
Praktiska rokas grāmata mājas vīnu darināšanā. Tekstā

zīmējumi. Brošēta Ls 0,50.
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19/21. Praktiska un ienesīga biškopība.
V. Plēsums. Red. A. Bāliņš.

Biškopības rokas grāmata. Tekstā 37 zīmējumi.

Brošēta Ls 0,75.

22/24. Krāsotāju grāmata. J. Silavs.

Rokas grāmata krāsotāju darba darītājiem. Tekstā illūstrā-

cijas. Brošēta Ls 0,75.

Dažādas praktiskas
grāmatas

Pavāru grāmata «Reformētā virtuve», Mājturības kursu

vadītāja A. Apsīts-Kuļšs.
Par jaunu pārkārtots un pārstrādāts trešais izdevums.

Ļoti plaša un katrai nama mātei ieteicama virtuves rokas

grāmata ar 1075 daž. ēdienu receptēm.

Praktiski aizrādījumi virtuves darbā. Virtuves higiēna un

kārtība. Aizrādījumi cepšanā un vārīšanā. Ga]as receptes.
Gajas zupas. Buljona un zupas piederumi. Sviestmaizes.

Aukstie ēdieni. Siltie ēdieni brokastu galdam. Vērša gaļa.

Teļa gaļa. Cūkas gaļa. Mājputni. Zivis. Siltās mērces.

Veģetārās receptes. Piena zupas. Sakņu un dārzāugu

zupas. Pudiņi. Panncepumi un cepeši. Dažādi panncepumi.

Dažādi ēdieni. Receptes pēc Dr. Gcrsona metodes. Olu ēdieni.

.Biezputras. Mērces. Augļu mērces. Ķiļķeni. Pīrāgi pie zupas.
Maizītes. Mīklas pastētēm un cepumiem. Ķīseļi. Kompoti.

Augļu zupas. Krēmi. Želejas. Saldējumi. Pankūkas, vafeles,

omletes. Tortes un kūkas. Dažādas kūkas un cepumi. Glazū-

ras un krēmi. Dažādas maizes. Konfektes un cukuroti augļi.

Dažādi dzērieni. Etiķa pagatavošana. Mājas vīni. Augļu ievā-

rījumi. Želejas. Konservi un ievārījumi. Kaltēti augļi un sak-

nes. Augļu ieziemošana. Piena produkti. Zaļbarība. Dažādi

salāti. Slimnieku ēdieni. Receptes tīrīšanā un mazgāšanā.
Tekstā 90 zīmējumi. Glīti iesieta Ls 2,—.

Dārzaugu aizsardzība, dārzkopības instrukt. R. Raudas,

Šinī grāmatā, līdz ar vispārējiem slēdzieniem par dārz-

augu aizsardzības nozīmi un nepieciešamību, sniegti aizrādī-

jumi par augļu ķokū, ogulāju, sakņaugu un dekoratīvo augu
slimību un kaitēkļu apkarošanu ar visjaunākiem cīņas paņēmie-
niem un līdzekļiem. Teksts bagātīgi illūstrēts.

Brošēta Ls 2,—. Kartonēta Ls 2,30.

Daiļā sēta. L. Kriķis un A. Galiņš.
Praktiska rokas grāmata daiļdārznicībā, sevišķi lauku sētu

izdaiļošanai. Sastādītāji nav centušies sniegt lasītājiem teorē-



tiskas gudrības, bet gan tīri praktiskas lietas, un lasāmo var

tūliņ viegli pielietot ikdienas dzīve.

Teksts papildināts ar dažādiem pagalmu, dārzu un ce|u
plāniem. Brošēta Ls 1,20. Iesieta Ls 2,50.

Pareizais tonis.

Sī grāmata sastādīta pēc Vakareiropas paraugiem, pieska-

ņojoties mūsu apstākļiem, un māca, kā katrā vietā un gadī-
jumā rīkoties, ģērbties, uzvesties u. t. t. Rediģējis pazīstamais

deju skolotājs M. Grebzde.

Brošēta Ls 3,—. Glīti iesieta Ls 4,50.

Šaušanas māksla ar skrošu bisi, Latvijas meistaršāvēja

inž. arch. H. Blaua.

Mednieku un sporta šāvēju rokas grāmata.

Skrošu bise. Skrošu šāviens. Bises spals un

spala slīpē. Spala garums un izliekums. Spala veidi. Stobra

garums. Bises svars. Bises mēlīte. Patrona, pulveris un skro-

tis. Skrošu šāviena novērtēšana. Šaušanas pamācība.

Tēmēšana. Šāvēja stāvoklis un bises turēšana. Pievaigošana,

tēmēšana un šaušanas vingrinājumi. Priekšā tēmēšana uz kus-

tošiem mērķiem. Asfalta šķīvīšu šaušana. Šaušana medībās.

Kas jāievēro katram medniekam. 96 lpp. Tekstā 26 zīmējumi.

Brošēta Ls 1,50. Glīti iesieta Ls 3,—.

MŪSU IZDEVUMI

dabūjami visos labākos grāmatu veikalos Rīgā un provincē,

tāpat visos «Lētas» grāmatu kioskos. Vairumā — apgādniecībā,

Rīgā, Brīvības ielā 75, un A./S. J. A. Kukurs un A./S. Valtera

un Rapas veikalos.

Pa pastu izsūtam pret iemaksu mūsu pasta tek. rēķinā 689,

vai arī pret iesūtītām pastmarkām. Sūtīšanas izdevumus nerē-

ķina.

Bibliotēkām, skolām, skolēnu kooperātīviem, skolotājiem,

studentiem un grāmatu tirgotājiem attiecīgs rabats.

Apgādājam arī visu citu izdevniecību grāmatas.

Pieprasait mūsu bezmaksas grāmatu sarakstu.

GRĀMATU APGADNIECTBA.

grāmatu un rakstāmlietu veikals

ZIEDONIS KUKURS
Rīgā, Brīvības Iela 75.

Telefons 97541. Tek rēķins pastā 689
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