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Izdevēja priekšvārds.

Kā to jau esmu savos daudzos iepriekšējos iz-

devumos aizrādījis, manas apgādniecības princips ir

— izdot tikai krietnas, praktiskai dzīvei noderīgas
grāmatas. Tas attiecināms arī uz Augustes Apsīt-
Kulš pavāru grāmatu «Reformēta virtuve». Autore
ir- savā arodā pazīstama autoritāte un iecienīta

saimniecības kursu vadītāja. Man ar prieku jālie-
cina, ka jau par viņas pavāru grāmatas piriniem iz-

devumiem es no lietotajiem esmu saņēmis ļoti dau-

dzas atzinīgas atsauksmes. Turu par vajadzīgu vēl

piezīmēt, ka šo jauno (trešo) izdevumu cienītā au-

tore ar vēl jo lielāku rūpību skatīja cauri, to

pārbaudīdama un pārstrādādama, tā ka tas tiklab

sava satura, ka arī praktiskā pārkārtojuma zinā

būs nama mātēm parocīgāks un viņu vajadzībām
piemērotāks kā iepriekšējie.

Esmu pārliecināts; ka mūsu kopējais 'apzinīgi
darītais darbs nesīs mūsu namamātēm un saimnie-

cēm svētību. Šis izdevums viņu ļoti atbildīgā darbā

būs īsts padomdevējs visos saimniecības jautājumos
un paliks katrai par nepieciešamu rokas grāmatu.
Nav šaubu, ka visām mūsu namamātēm uņ saimnie-

cēm vislielākās rūpēs katru dienusagādā jautājums:
ko gatavot? Reformētā virtuve arī šinī.ziņā nāk pa-

līgā, jo tajā paredzēta liela dažādība ēdienos, ievē-

roti barības un higiēnas principi.
Šī grāmata rūpīgajām nama mātēm palīdzēs sa-

gādāt savā ģimenē omulīgu ūn laimīgu mājas dzīvi.

Nešaubos, ka viena otra no. cienījamām šī izdevuma

pircējām atradīs par iespējamu šo grāmatu ieteikt
arī tālāk savām paziņām.

Cerībā, ka šī grāmata vēl ilgi būs mūsu saim-

niecēm labākā rokas grāmata, novēlu visām viņās
lietotājām labākos panākumus atbildīgajā virtuves

darbā.

J. A. KUKURS.
J.A.KUKURS.

Rīga. novembri 1935. gadā.



Pats svarīgākais

tādēļ lūk ir, ka j āzi n — ko un kā darīt, lai no vienas

uzvaras un sekmēm ietu uz nākošajām.

Ja citi to var, kāpēc gan jūs nevarētu? Sekmes un panā-

kumi arī jums ir lemti. Apskatāt arī sevi reiz

O. S. MARDENA

grāmatu gaismā, tad jums atklāsies daudz lietas, par kū-

lām līdz šim nedomājāt un kurām nepiegriezāt vajadzīgo

vērību. Ņemat vērā, ka Mardena gars tagad ir cieņā!

Iīdz šim iznākušas:

O. S. Mardens, Augšup. Maksā Ls 1.—

O. S. Mardens, Ceļš uz sekmēm. Ls 1.80

O. S. Mardens, Pareizas domāšanas panākumi

iznāk 111. izdevtniKi Ls 1.—

O. S. Mardens, Māksla dzīvot. Ls 1.—

<). S. Mardens, Domu spēks. Ls I.—

Izdevis Jānis Kukurs, Rīga. Praktisku rakstu apgadniecība.

L. Kalēju ielā 54. Tālr. 24457. Tek. rēķ. pastā 317.
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Ievads

Veselība, jaunība, skaistums, — fiziskās un ga-

rīgās darba spējas, pirmā un galvenā kārtā atkarā-

jas no pareizas vielu maiņas mūsu organismā. Bet

pareizu vieluapmaiņu savukārt noteic pareizas barī-
bas izvēle un sagatavošana. Jaunākie zinātniskie

pētījumi tik pārliecinoši pierādījuši svarīgo

pareizas barības nozīmi, ka agrāk gluži maz-

ievērotā vai bieži pat noniecinātāmājturības māksla

pēdējā laikā guvusi jaunu izcilu ievērību. Tā Va-

kareiropas kultūras tautās radusies vesela modernās

diētikas kustība, kas nevar palikt bez atbalss un ie-

spaida arī pie mums Latvijā. Bet par nožēlošanu šī

modernādiētika pagaidām pie mums pazīstama gan-
drīz vienīgi teorētiski, bet visai maz vēl darīts, lai

to ievirzītu arī praktiskās sliedēs. Ikdienišķā dzīvē

tik svarīgā jautājumā: ko un kā ēst, vēl vienmēr

valda tie paši vecie, nepārdomātie paradumi: tā pati
paviršība, vienaldzība un nelietderība.

Gan ikviena rūpīga un intelliģenta namamāte

būs šo to pie gadījuma lasījusi unuztvērusi par jau-
nām svarīgām pārveidībām barības jautājuma iz-

pratnē. Bet tādi, piemēram, avīzēs sastopami, vispā-
rēji teorētiskiaizrādījumi tai maz līdzēs viņas ikdie-

nas praktiskos uzdevumos. Tie tikai liks viņai par

jaunu nojaust, cik svarīgu atbildību tā nes par sa-

vas ģimenes locekļu veselību un labklājību: liks sa-

prast, ka kaut kas jāreformē, kaut kas jādara,bet kas
īsti

— tur namamāte velti gaidīs atbildi. Velti nama-

māte arī griezīsies pie vecām, kaut arī līdz šim iecie-

nītām pavāru grāmatām. Tur gan atrodamas visrai-

bākās un vissarežģītākās receptes, bet trūkst pats
galvenais: pareizie higiēnaspamati. Gan vienkārši tā-

dēļ, ka visas šīs grāmatas sastādītas tai laikā, kad vēl

valdīja maldīgi uzskati par mūsu organisma vielu

maiņas norisi un par īsto mērauklu barības pro-
duktu derīguma un nederīguma noteikšanai.
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Tagad jaunākie zinātnes pētījumi mums de-

vuši svarīgas atziņas par kalorijām, minerālsā|iem
un galvenais — vītāmīniem. Ir skaidrs, ka tādēļ
arī mums no šiem jaunajiem viedokļiem jāpārbauda
un jāpārgroza mūsu līdzšinējie paradumi barības iz-

vēlē un sagatavošanā. Jāsastāda jauns barības sa-

raksts, kur līdzās pieņemamiem ēdieniem no vecās

virtuves mākslas, būtu ierādīta pienācīga vieta arī

jauniem veģetāriem un zaļbarības ēdieniem. Vārdu

sakot: veco, vairs savam uzdevumam neatbilstošo

pavaru grāmatu vietā, jārada praktiska, moderna,
aiētikas prasībām piemērota mājsaimniecības rokas

grāmata.

Lai tāda rokas grāmata būtu tiešām lietderīga,
tā nedrīkst akli pieķerties tikai kādai vienpusīgai
teorijai, bet tai jāpatur acīs mūsu dzīves tiešamība.

Jāievēro mūsu klimatiskie apstākli, īpatnība, jārē-
ķinās ar mūsu tirgū dabūjamām barībvielām, jāiz-
vēlas (ēnas zinā pieietamais un mūsu garšas virzie-

nam piemērotais. Jāpatur prātā, ka mūsu orga-
nisms nevar strauji pāriet uz gluži jauno, vienpu-

sīgo zaļbarību, bet ka vismaz sākumā, pierodot pie
tās, jākombinē daždažādākās barības sistēmas, lā

pat jādomā arī par to, ka mūsu namamātes nevar

visu savu laiku ziedot mājturībai vien. Tādēļ ēdienu

sagatavošanatā jāvienkāršo un jāracionālizē, kā pie
iespējami mazāka laika un darba patēriņa, sasnie-

dzami iespējami labākie panākumi.
Tādā garā esmu sapratusi savu uzdevumu, stā-

joties pie šīs grāmatas sastādīšanas.

Pie tam esmu centusies izlietot jaunlaiku diēti-

kas norādījumus, kā arī tās zināšanas un praktiskos
piedzīvojumus, ko esmu ieguvis ilggadīgā darbā, kā

saimniecības kursu vadītāja Rīgā un kursu rīkotāja
provincē un uz laukiem. Nākdama no darbīgas na-

mamātes dzīves, šī grāmata lai ieiet darbīgas na-

mamātes dzīvē. Lai palīdz latvju sievietei būt sava

ģimenes pavarda sargātājai un savu mīļajo dārgā-
kās mantas — miesīgās un garīgās veselības un lab-

klājības glabātājai un vairotājai.
Nesen uz virtuvi vēl skatījās, tā sakot, no aug-

šas. Virtuves darbs likās ļoti nesvarīgs, kaut kas pā-
rāk parasts, pat vulgārs. Tagad šī nonicinātā virtu-

ves māksla pacēlusies jau līdz zinātnes augstumiem,
kuriem līdzi arī mūsu namamātēm jāattīsta savu zi-

nāšanu līmenis.
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Ln butu tiešām nelietderīgi, nesekot jaunajiem
atklājumiem šai laukā.

Tad mēs tiešām pelnītu pārmetumu, kuru kāds

zinātnieks izteicis presē, proti, ka namamātes

ar savu nemākulību ēdināšanā nonā-

vē vairāk cilvēkus nekā slepkavās,
kas tiek sodīti.

Ir tiešām bēdīga patiesība, ka visi mūsu para-
dumi ēšanas lietās ir vēl ļoti ačgārni un bieži taisni

diametrāli pretēji tam ko zinātne māca.

Zinātniski pierādīts, ka vairāk kā 50% no visām

slimībām ir tiešas sekas no nepareizas barības. Lai

minam tikai rachitu, kas apdraud jaumazus bērnus;
tad cukurslimību, artēriju pārkaļķošanos, dažādas

nervu slimības, ģikti, reimatismu, kuņģa, zarnu, nie-

ru slimības, aptaukošanos, sliktus zobus v. c.

Viss tas mūs apdraud, ja lietojam nepareizu ba-

rību, nepareizā veidā, nepareizi sakostu, grūti sa-

gremojamu.

Visdārgākā manta — mūsu veselība —
ir dota

mūsu pašu rokās. Mācīsimies to sargāt un vairot.

Mēģināsim te īsumā noskaidrot cik, kad, kā un kas

jāēd- Kādas vielas vajadzīgas mūsu organismam
un kādos barības produktos tās sastopamas. Kādas

ir dažādo produktu labās un ļaunās īpašības, kā šie

produkti jāapstrādā, lai pilnam izmantotu viņu la-
bās īpašības un izbēgtu no ļaunajām sekām.

Pirmā kārtā vajadzīga pareiza izvēle starp pa-
rasto gaļas barību, veģetāro ēdienu un pēdējā laikā

arī pie mums ieviesušos jauno barības veidu — zaļ-
barību. Mēs te negribam akli aizrauties no vienpu-
sībām. Jārēķinās arī ar paradumiem, ar klimatis

:

kiem apstākļiem, ar vietējā tirgū dabūjamiem un

kabatai pieietamiem produktiem.
Nevar prasīt, lai cilvēks, kas gadu gadiem pie-

radis pie gaļas barības, uz reizi pāriet uz pretējo

f;alējo veģetārismu jeb zaļbarību. Bet jāsaka gan,
ai sākam revidēt savu pārāk vienpusīgo ēdienu

karti, un lai revidējam to vienmēr noteiktāki par

labu veģetārismam un zaļbarībai.
Visumā mēs nemaldīsimies, ja teiksim, ka pa

rasti ēdam par daudz. Sevišķi dažas mūsu pilsēt-
nieku un laucinieku aprindas. Pārmērīgās ēšanas

sekas ir: pagurums, apātija, nervozitāte,,dažādi
ga-

rīgi ļaunumi, chroniskas slimības un bieži arī no-
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pietni organisma bojājumi un saslimšanas. Zinātne
ir mēģinājusi uzstādīt normu, cik cilvēkam jāēd. Pa-

stāv tā sauktā kaloriju mācība, par kuru arī pašu
zinātnieku domas gan vēl stipri šķiras. Daži uz-

stāda, ka cilvēkam ikdienas vajaga patērēt 3000 ka-

lorijas, citi pārliecina, ka pietiek jau ar 2000 un pat
mazāk kalorijām.

Bet bez šīm pretrunām vēl grūtība tā, ka ikdie-

nišķā dzīvē grūti izsekot, cik īsti kaloriju satur

mūsu patērētais ēdiens. Tādēļ jāpieturas pie vien-

kāršākām normām.

Par praktisku normu varētu uzskatīt likumu:

ēst tikai tik daudz, lai nekad nejustu nogurumu no

barības uzņemšanas.
Vēl svarīgāks, kā barības daudzums, ir barības

pareizais sastāvs. Un te visumā jāsaka, ka mēs

ēdam par daudz vienpusīgu barību. Galvenā kārtā

mēs uzņemam par daudz olbaltuma ar gaļas ēdie-

niem. Bet olbaltums nav vienīgais, kas mūsu orga-

nismam vajadzīgs.
Mums vajadzīgi arī ogļhidrāti, taukvielas, mi-

nerālsāļi, vītāmīni. Un šīs vielas mēs dabūjam no

dažādas, bet ne vienpusīgas barības.

Organismam nav no svara,
vai tas uzņem vairāk

vai mazāk barības, bet lai tas uzņem visas vaja-
dzīgās vielas. Dažu vielu, piemēram — olbaltuma

Eārpilnība un atkal citu, piem. vītāmīnu galīgs trū-

ums, samaitā organismu un traucē tā uzbūves kār-

tīgu norisi.

Bet te mums bieži nākas dzirdēt: mūsu tēvi un

tēvu tēvi nekā nezināja par tādiem vitamīniem; lai

Dievs tikai dod mums tādu veselību, kāda bija mūsu

tēviem. Gluži pareizi. Bet tas, ka mūsu tēvi nekā

nezināja par vītāmīniem, nebūt nenozīmē, ka viņu
barībā nebija vītāmīnu. Gluži otrādi: viņu dabīgā
lauku barība taisni bija bagāta vītāmīniem. Viņi
vis neēda gaļu rītā, pusdienā, vakarā. "\ iņi eda ve-

selīgu, dabīgu lauku barību — rupju maizi, pienu,
rūgušpienu, skābu putru. Un nemaz nebūtu slikti, ja
mēs tagad atkal vairāk piegrieztos savutēvu piemē-
ram. Tagad mēs ēdam par daudz gaļas aiz nedibi-

nātām iedomām, it kā gaļa ir visvērtīgākā barība.
Ir tiesa, gaļā ir vērtīga sastāvdaļa —

olbaltums. Ari

zinātne vēl nesen atzina, ka cilvēkam vajaga dienā

uzņemt vismaz 120 g olbaltuma. Bet tie bija maldi.
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Jaunākie zinātnes pētījumi atraduši, ka šī nor-

ma
daudz

par lielu un ka vītāmīniem bagātā barība

mūslaikos ir tā labākā.

Ja uzņemam vajadzīgos vītāmīnus, tad pietiek
ar 60—70 g olbaltuma dienā, t. i. pusi no līdzšinējās
normas. Tādēļ mēs varam stipri samazināt mūsu

līdzšinējās gaļas porcijas, sevišķi vēl tad. ja mācā-

mies atrast sev vajadzīgo olbaltumu citās barības

vielās. Domāju, būtu laiks visiem sākt piegriezties
veģetārismam, jo gaļai, bez dažām labām īpašībām,
ir arī daudz ļaunas īpašības, un bieži tās ir pār-
svarā.

Gaļa ir laba, kamēr mūsu organisms aug, kamēr

dziedzeri un citi svarīgi orgāni sāk attīstīties, jo tad

mums vajadzīgs liels olbaltuma patēriņš. Bet kad

mūsu audi un orgāni jau izveidojušies, tad mums ol-

baltums vairs tik lielā mērā nav vajadzīgs. Taisni

otrādi, ķermenis vairs nespēj visu ar gaļu uzņemto
olbaltumu izlietot, un organismā uzkrājas neizlieto-

tas olbaltumarezerves. Tās sekmē šūnu un audu sa-

brukšanu, ir priekšlaicīgas novecošanās iemesls, un

bieži arī daudzu slimību cēlonis. Viena slikta gaļas
īpašība ir tā, ka gaļā ir daudz cietu sastāvdaļu, se-

višķi vecākā lopu gaļā, kuras uzkrājas mūsu orga-
nismā un kļūst mums ļoti kaitīgas, pat bīstamas, šīs

grūti sagremojamās gaļas daļas paliek organismā
neapstrādātas, un ilgāku laiku uzturoties zarnās,
rada tur kaitīgu pūšanas procesu. Šo pūšanas pro-

cesu zinātnieki, sevišķi slavenais Mečņikovs, uzskata

par galveno vecuma sekmētāju.

Tādēļ, lai izbēgtu no priekšlaicīgas novērošanās.

Mečņikovs iet pat tik tālu, ka galīgi noliedz gaļu
lietot. Šis noliegums, varbūt, daudziem liksies par

stingru un mūsu apstākļos neizvedamu. Bet arī tiem

šis noliegums lai noder kā norādījums uz mērenību

gaļas lietošanā. Bez tam atzīmēšu še vēl vienu Meč-

ņikova norādījumu: Mečņikovs karsti ieteic lietot

piena preparātu -— jogurtu. Jogurtu mājās pagata-
vot grūti, bet tagad tas ir pie mums dabū jams tirdz-

niecībā.

Trešais gaļas ļaunums ir tas, ka gaļa stipri vei-

cina ūrīnskābju attīstību mūsu organismā, bet ūrīn-

skābe
— pārkaļķošanos, jeb tā saucamo sklērozi.

Skleroze vājina asins cirkulāciju un traucē sirds

darbību. Tā tad apdraud pašu mūsu dzīvības centru.
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Mums visiem zināms, cik ātrā nāvē, cik briesmī

gās mokās nobeidzas cilvēki, kas saindējušies no

sliktām desām, vecas gaļas, jeb vecām zivīm. Tā
arī mēs ikreizes, kad ēdam gaļu, iebaudām šo bries-

mīgo indi un nemanot, pamazām, sabojājam savu

organismu.
Škiēt, viss teiktais runā diezgan skaidru valodu

un liek mums pie sirds ierobežot pārmērīgo gaļas
lietošanu un pieķerties veselīgam veģetārismam. Ja
nu nevarētu apmierināties ar veģetāro ēdienu vien.

— jo esam pārāk pieraduši pie kā stiprāka, ja gri-
bam, kā saka, ar kaut ko «sirdi piesiet» — tad līdzās

gaļai piegriezīsim lielāku vērību zivīm, kas ir . labā-
kas cāur to, ka nedod tik daudz vielu pūšanas pro-
cesam. No zivīm ieteicams mūsu vecu vecais tautas

ēdiens — siļķes, jo viņās ne mazāk olbaltuma kā

gaļā un tās dod arī daudz kalorijas. leteicamas arī

mūsu reņģes un brētliņi, bet no dārgajām zivīm
—

lasis, kaut gan lasī daudz ūrīnskābes.

l c jāsaka daži vārdi arī par pākšu augiem, zir-

ņiem, pupām uh dažāda veida viņu pasugām. Pākšu

augiem tāda pat vērtība kā gaļai; pākšu augos ļoti •..
daudz olbaltuma. Tāpēc tic ieteicami sevišķi maz-

turīgu ģimeņu galdam. Bet pākšu augiem arī savās

sliktās puses,
tie grūti sagremojami, un ar lielo ol-

baltuma saturu rada organismā olbaltuma rezerves.

Bez tam pākšaugos arī daudz minerālvielu: ogļ-
hidrātu, sevišķi stērķeles, kā arī daudz ūrīnskābes.

lādē| ir nepareizi, ja ēdam pākšaugus kopā ar

gaļu un stiprām mērcēm. Tāds savienojums tikai

vēl dubulto šādas barības sliktās īpašības. Pākšu

augi būs labi sagremojami, ja lietosim tos kopā ar

piena produktiem, kuros daudz rūgšanas baktēriju,

piemēram, kopā ar rūgušpienu, ķērnes pienu, ka ari

skābu putru, skābu krējumu. Vārdu sakot ■A pākšu
augus lietojot jāseko mūsu tēvu tēvu parašām. Šīs

parašas mēs varētu ņemt par paraugu arī attiecībā

uz visiem tiem ēdieniem, kas pagatavoti no labības

• graudiem. ' •
Mūsu tēvi ēda melnu rudzu maizi, bet viņiem

bija balti zobi. Ar mums pilsētniekiem tā lieta ir

gandri/ otrāda. Mēs nemaz nedomājam, kādu ļau-
numu nodarām savai veselībai, ēzdami balto maizi

rītā, pusdienā un vakarā. Mēs tikai turamies pie tā,
ka baltā maize viegli sagremojama, bet nemaz ne-

prasām, kāda tās barības vērtība, un rupjo kviešu
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maizi pat pavisam aizmirstām. Mēs lepojamies ar

smalkiem miltiem, bet aizmirstam, ka — jo rupjāki

milti, jo veselīgāka maize. Ir pierādīts, ka klijas,

kūjas atdalās bīdelējot miltus, satur 5 reiz vairāk

barības vielu, kā paši bīdelētie milti. Bet šis klijas
mēs sviežam projām un lietojam smalkos miltus. Tā

nu ir viena no lielākām ačgārnībām. Sevišķi slikti

tas atsaucas uz mūsu zobiem. Balta maize veicina

zobu maitāšanos, turpretim rudzu maize satur daudz

kaļķa un fluoru, kas tik nepieciešams mūsu zobiem,

un citos graudos nemaz nav sastopams.
Vispāri var teikt, ka nav otra tāda barības pro-

dukta, kas tik bagāti saturētu visas mums vajadzī-
gās ķīmiskās vielas. Un taisni no rudzu maizes

mūsu organisms arī vislabāk visas šīs vielas uzņem.
Tāpēc arī laucinieki, kas pieraduši pie veselīgās

rudzu maizes un Uzglabājuši veselīgu pašu/turas
instinktu, jo ātri jūt, ka no baltās maizes viņiem pa-

liek pliekani ap dūšu. Tā tad atgriezīsimies atkal

pie mūsu senču veselīgā uztura, lietosim rupju
maizi, ēdīsim veģetārus ēdienus — saknes, augļus,
augus. • . • \ •'

Pārāk maz mēs lietojam pienu. Bet piens ir

viens no veselīgākiem un labākiem barības produk-
tiem. Pienā bagātīgi atrpdas olbaltums, tauki, cu-

kurs, minerālvielas, kā arī vītāmīni. Arī cenas ziņa

piens visiem pieietams produkts. Te vēl jāaizrāda
uz vājpienu, kura vērtību mēs līdz šim esam novēr-

tējuši daudz par zemu. Vājpiens no pilnpiena atšķi-
ras tikai caur to, ka vājpienā nav tauku, bet citās

visas barības vielas vājpienā atrodas pilnā mērā.

Tādēļ cilvēki, kuru organismam nav vajadzīgi tauki,

var pilnīgi lietot vājpienu.
Attiecībā uz pienu vēl jāsaka, ka mēs to lieto-

jam nepareizi: ar uzvārīšanu iznīcinām gandrīz vi-

sas piena labās īpašības, sevišķi vītāmīnus. Tādē|
piens jālieto nevis vārītā, bet pasterizētā veidā,
kādu mēs te viņu Rīgā jau saņemam sagatavotu
lielo pienotavu pudeļu pienā. leteicami arī visi rū-

gušpiena produkti, kā: biezpiens, kefīrs, jogurts.
Jo, kā jau aizrādīju, rūgšanas baktērijas lielā

mērā mazina ķermeņa novecošanos. Ļaudīm ar slik-

tu gremošanu vai sliktu asins cirkulāciju ieteicams

lietot daudz rūgušpiena, kefīra, kā arī jogurta.. īsti

šos produktus ieteicams ēst vakarā. Ļoti ieteicams

arī skābais krējums. Līdz šim mēs to pielietojām
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mērcēm un zupām, garšas pēc. Bet tas tur zaudē
lielāko daļu vērtības. Tomēr labā garša ēdienam

mums arī vajadzīga ēstgribas radīšanai.

Pār pirmā labuma barību zinātne ir atzinusi

augus un saknes. Bet mūsu dzīve un ikdie-

nas parašas te ieņem diametrāli pretēju stāvokli.

Mēs augus un saknes lietojam daudz par maz. Līdz

pat pēdējam laikam gandrīz tikai kā piedevas, ne kā

patstāvīgus ēdienus. Tai pašā laikā mēs augus un

saknes arī nepareizi sagatavojam ar pārliecīgu, ne-

pareizu vārīšanu, caur ko iznīcinām sakņu vērtīgā-
kās barības vielas.

Saknes un augi satur visbagātākā mērā dažā-

das minerālvielas, kurām svarīga nozīme mūsu or

ganisma uzbūvē. Šīm minerālvielām piekrīt liela

loma visos mūsu organisma procesos. Tās palīdz uz-

būvēt mūsu ķermeņa audus un šūnas un uztur tās

arī vēlāk organismam darbojoties: viņas rēgulē asi-

nis un ir niknākās ienaidnieces visām tām kaitīgām
vielām, kas uzkrājas mūsu ķermenī. Tās palīdz or-

ganismam, viņa pastāvīgā cīņāpret kaitīgajiem pro-
cesiem. Tās noteic iekšējo dziedzeru darbību un vei-

cina visas iekšējās vielu maiņas kārtīgu norisi.

Vārdu sakot, saknēs un augos atrodamās mine-

rālvielas ir mūsu galvenie palīgi cīņā pret vecumu

un slimībām. Tādēļ mēs nemaz nevaram diezgan ie-

teikt un atkārtot: lietojiet vairāk augus un saknes,

pagatavojiet no tām pareizi un lietderīgi veģetārus
ēdienus.

Te būs vietā arī daži aizrādījumi par augu un

sakņu pareizu sagatavošanu. Sāksim ar parastajiem
kartupeļiem. Kartupeļi ir viena no veselīgākām un

lētākām barībām. Bet apskatīsim vispirms mūsu

parastās ēdienu porcijas. Ko mēs tur redzam?Lielu

porciju gaļas un tikai dažas šķēlītes kartupeļu, un

tās pašas, kā parasti, vēl nepareizi sagatavotas. Vā-

rot kartupeļus nomizotus, mēs izvārām visus mine

rālsāļus un ar ūdeni aizlejam tos projām. Daudz

derīgāki un labāki ir kartupeļus sutināt, jeb

cept krāsnī ar visu mizu, kā arī ēst ar mizu,

jo taisni mizā visvairāk minerāļsāļu. Kam šādi sa-

gatavoti tie būtu par vienkāršiem, var cept taukos,
eļļā vai augu taukos — lietot tā sauktos «pom frit».

Par minēto ēdienu pagatavošanu būs runa tālāk,

grāmatā.
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Mēs zinām, cik svarīga nozīme asins cirkulācijā
un sirds darbībā piekrīt dzelzij. Katrs ārsts pie sli-

mības vispirms rūpējas par sirdi un pēc tam parak-
sta dzelzi. Bet šo, mūsu veselībai tik vērtīgo dzelzi

mēs ikdienas varam uzņemt arī ar attiecīgu barību,
piemēram: spinātiem, kāpostiem un pie tam orga-

niskā savienojumā to vislabāk un visvieglāk pār-
strādāt. Tikai atkal mums te jāmācās rīkoties liet-

pratīgi.

Visupirms aizrādījums tām namamātēm, kas

dzīvo uz laukiem vai mazākās pilsētās un kas pašas
var spinātus audzēt. Pirmā kārtā no svara ir izvē-

lēt pareizo šķirni. Pie mums audzētie spināti ļoti
ātri izzied un top šķiedraini, barībai nederīgi. Te

jāieteic īstā spinātu šķirne — Jaunzēlandes

spināti, kas lapo visu vasaru. Mēs parasti spinātus
vārām, kapājam, maļam un vārām atkal. Tas ir ne-

pareizi. Tā mēs izvārām ārā no tiem visas minerāl-

vielas un izlejam līdz ar ūdeni. Tāpat ieteicams

vairāk ēst nevārītā veidā skābus, kā arī svaigus kā-

postus. Kāpostus nevajaga vārīt uz lielas uguns, jo
caur augsto temperātūru tā viņos iznīcina visas mi-

nerālvielas. Līdzīgs princips jāievēro pie visām

saknēm un augiem. Tuvāki
par veģetāro ēdienu

praktisko pusi runa būs grāmatā.

Gribu norādīt vēl uz vienu aizspriedumu. Vien-

pusīgās gaļas virtuves piekritēji parasti saka, ka ve-

ģetārais galds esot ļoti nabadzīgs, trūkstot ēstgribu
ierosinošās izvēles dažādības, jo mums esot ļoti maz

sakņu šķirnes. Zināms, mūsu klimatiskie apstākļi
nav tik labvēlīgi kā dienvidos. Bet arī pie mums ir

fūetiekoša izvēle, tikai mēs ne visu arī pienācīgi iz-

ietojam.

Aizrādīšu te uz dažiem augiem, kā: sīpoliem,

selerijām, puraviem, pētersiļiem, ķirbjiem, kūļiem
varētu būt pat ārstnieciska nozīme, bet

mēs neprotam tos pienācīgi izlietot. Varbūt ar laiku

mēs tomēr vairāk interesēsimies par veģetārās
virtuves iespējamībām. Uz to mūs spiedīs rūpes

par mūsu veselību un zinātnes atklājumi, kas neap-

strīdami pierāda, ka veģetārieši, kas gaļu neēd ne-

maz vai ļoti maz, tik ātri nenoveco un tik daudz ne-

slimo.

Ir pierādīts, ka lielajiem gaļas ēdējiem asinis

daudz biezākas kā sakņu un augu patērētājiem. Bie-



zas asinis prasa daudz lielāku sirdsdarbību un pa-
tērē daudz vairāk enerģijas.

Modernā diētika ir izpētījusi, ka briesmīgā sli-

mība —- vēzis, stāv ciešā sakarā ar pārmērīgu gaļas,
sevišķi cūkas gaļas lietošanu. Veģetārās tautas ar

vēzi un citiem audzējiem tik daudz neslimo. Tādēļ
pārorganizēsim mūsu virtuvi, nelietosim vairs .gaļu
tik daudz kā galveno ēdienu ar saknēm un augiem
kā piedevām, bet gan otrādi. Un bez tam:— lietosim
vairāk augļus. Līdz šim bija parasts lietot augļus
tikai desertam, vai, tā sakot, kārumam, ēdienu starp-
laikos. Uz augļiem skatījās kā uz lieku greznumu,
vai arī kā uz niekiem, bez kā var iztikt. Tas ir ne-

pareizi. Augļiem jāpiegriež visnopietnākā vērība,

jo augļi satur vai it visas mums nepieciešamās ba-

rības vielas, un tie ļoti viegli sagremojami. Lielā

augļu priekšrocība ir tā, ka augļi nepamet zarnās

daudz nederīgu atkritumu. Gandrīz viss augļu sa-

turs tiek organismā pārstrādāts un uzņemts.

Bez tam, pie pašreizējiem paradumiem, augļi ir

gandrīz vienīgā zaļbarība, kuru neviens neatteiksies

ēst zaļu, nevārītu. Tā tad augļi ir tie, kas mums

dod tos vītāmīnus, kurus mēs vieglprātīgā kārtā iz-

nīcinām citos produktos. Vītāmīnu dēļ ieteicami

nevārīti augļi. Bet arī sutināti augļi lietojami, kaut

viņos vairs nav tik daudz vītāmīnu, tomēr vēl pie-
tiekoši daudz citu, mums derīgu barības vielu. le-

teicami arī žāvēti augļi kopā ar miltēdieniem.

Vispār mūsu ēdienu kartē augļiem turpmāk jā-
ierāda daudz lielāka vieta kā līdz šim. Tie jāie-
kārto par pastāvīgu ēdienu, tā, piemēram, ieteicami

brokastīs pat kafijas vietā.

A. Apsīt-Kuļšs.
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Praktiski aizrādījumi virtuves darbā

Ēdienu sagatavošana un lietošana.

Barības garšīgums ir atkarīgs no sagatavošanas.
Viens un tas pats produkts var garšot ļoti dažādi, jo
katras namamātes ēdienu pagatavošanas veids ir tīri

individuāls. Mēs varam pagatavot no vienkāršiem

kartupeļiem vispatīkamāko barību, bet neprazdami
gatavot, varam delikātos sparģeļus pārvērst pilnīgi
nebaudāmā maltītē. Te vietā tūtu aizrādījumi arī

par pareizu ēšanas veidu. Gribēdami iegūt labu ve-

selību, mēs bieži grēkojam, lietojot pārāk lielu mal-

tīšu skaitu. Kā katrai lietai, tā arī ēšanai ir savs

laiks. Mēs nedrīkstam par daudz pārpūlēt savus

gremošanas orgānus, mums jādod tiem arī savs laiks

atpūtai.

Četras maltītes dienā ir pilnīgi pietiekoši, pie
kam vesels cilvēks var iztikt pat ar mazāk reizēm

Bieži gadās, ka mēs no rītiem, nesajuzdami ne ma-

zāko ēstgribu, tomēr pēc paraduma ēdam. Tas nav

īsti pareizi.

lāpāt nepareizi ir ēst īsi pirms gulēšanas, jo tad

sagremošanas process notiek miegā un ir neapmieri-
nošs. Kas attiecas uz barības lietošanu, stingri jā-
raugās uz tās dažādību, jo vienmuļa barība atņem
ēstgribu.

Nepareizs ir arī mūsu parastais brokastu veids,

sastāvošs no stipras kafijas un baltmaizes ar gaļas

uzgriežamiem.

Siipra kafija ir kaitīga nerviem, bet baltmaize

un gaļas uzgriežamie nevar uzturēt mūsu veselību.

Vislabāki no rītiem, ja iespējams, baudīt aug-

ļus, dzert pienu vai zāļu tējas, piekožot kviešu

sviestmaizītes.
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Kafijas cienītājiem ieteicu pagatavot kafiju pēc
šai grāmatā pievestās receptes.

Pusdienām, bez šaubām, jābūt vienām no stip-
rākām maltītēm, jo tajā laikā ķermenis uzsāk atkal

savu uzbūves darbu.

Kas attiecas uz vakariņām, tad ieteicams nelie-

tot smagu, olbaltumu saturošu barību, bet tādu, kas

neapgrūtina gremošanu un atvieglo organismam ba-

rības pārstrādāšanu miegā.

Zīmējoties uz barības sakošanu, nedrīkstam būt

pavirši, jo barību kārtīgi sakožot mēs pārstrādājam
to jau mutē, tādā kārtā atvieglojot kuņģa darbību.

Jāņem vērā, ka labi pārstrādāta barība dod orga-
nismam lielāku procentu derīgo vielu, beidzot gri-
bu vēl aizrādīt, ka baudot sausu barību nav labi

piedzert šķidrumu, jo no svara nav lai barība sa-

jauktos ar piedzeramo šķidrumu, bet gan ar sieka-
lām. Tāpēc ieteicams pie maltītēm piekost gabaliņu

rupjas vai kviešu maizes, bet nevis ēdot piedzert
šķidrumu.

Garšas vielas un viņu lietošana.

Par garšas vielām sauc tādas vielas, kuras pie-
liek ēdieniem jeb dzērieniem, lai padarītu tos gar-

šīgākus. Garšas vielās atrodošās ēteriskās da|as ie-

darbojas uz garšas nerviem, caur ko panāk siekalu

izdalīšanos un tiek attīstīta ēstgriba. Pievedot še

vairāk sastopamās garšas vielas, gribu aizrādīt, ka

lielāku vērību derētu piegriezt mūsu vietējām gar-

šas vielām un tikai nepieciešamos gadījumos ķerties

pie ārzemju ražojumiem.
No garšas vielām pirmo vietu ieņem vārāmā

sāls.

Pēc sāls nāk pipari. Tie ir augļi no Piper

nigrum, kurus noņem nenogatavojušos, kamēr tie

vēl sarkani. Izžāvēti viņi top melni un krunkaini,

kādus tos redzam lietošanā. Arī baltie pipari ir tie

paši augļi, tikai nogatavojušies. Pipari satur ēte-

risku eļļu, kādu sūru sveķi un piperinu.

Kajenes pipari ir pākstis no Amerikas auga

(Capsicium annuum). Tagad tos audzina visās sil-

tākās zemēs, Spānijā, Itālijā, Ungārijā. Augam ir

sūra garša. Kajenes pipari ir šī auga samaltas pāk-
stis, sajauktas ar sāli un miltiem.



Krasta nagliņas savu nosaukumu dabūjušas no

izskata. Tās ir saulē izžāvēti nejķu koka neizplau-
kušo ziedu pumpuri. Nagliņas satur apm. 25% neļķu

ejļas. Tāpat kā nagliņas apgrozībā ir arī nejķu pi-

Eari, kuri ir kāda koka nenogatavojušies, izžāvēti,

runkaini augi, zirņu lielumā (Pimenta officinalis).

Aug Amerikā un Indijā. Šos piparus sauc arī par

pimentu Jamaikas pipariem. 1640. gadā angļi tos

ieveduši Eiropā.

Sen pazīstama garšas viela ir cimts, tā sauktais

kanēlis, no kura izšķiļ' Ceilonas un Ķīnas balto

cimtu. Pirmais ir vissmalkākais un nav nekas cits,
kā koka Cinnomomom Cevlanicum jauno atvašu

miza. Miza nāk pārdošanā trūbiņu veidā, tāpēc to

arī sauc par kanēli. Baltais cimts, kurš ārpusē ir

bāli sarkans un iekšpusē balts, ņemts no koka Ca-

nella alba. Ķīniešu cimtam trūbinas resnākas un

tumšākas.

Sinepes ir smalki sagrūztu sinepju graudiņu
pulveris no Brassica nigra un Sinapis alba. Sinepes

sagatavo etiķī, skābā vīnā, vai" ūdenī ar cukuru ie-

maisītas, klāt pieliekot nagliņas, ingvēru un citas

vielas. Tāpat lieto avī Kajenes piparus.

Muskatu rieksti arī ir koka augļi, kuri bija pa-

zīstami jau seniem romiešiem. Holandieši šo koku

atļāvuši audzēt tikai uz Rītindijas salas Bandas un

vēl dažām tuvējām salām, kamēr citur to iznīcināja.

Vēlāk šis koks kultivēts arī Sumatrā, Keinjonā,
Brazilijā v. c. Vislabākie rieksti vēl aizvien nāk no

Moluku salām. Lai riekstus izsargātu no kukaiņiem,
tos pirms sūtīšanas ieliek kaļķu ūdenī, vai apviļā sa-

smalcinātos kaļķos, no kā redzams tad arī uz riek-

stiem baltais pārviikums. Muskatu ziedi ir šo riek-
stu pārklājs. Svaigs tas izskatās sarkans, izžāvēts

— dzeltāni brūns.

Ingvers ir kāda siltās zemēs audzināta koka

sakne. Izšķir balto nolobīto un melno — nelobīto

ingvēru. Pie ingvēra dzimtas pieder arī aromātiskā

galganta sakne, kā arī kardamons. Pēdējo lieto pie
maizēm un cepumiem.

Estragons ir ilggadējs augs, smaršīgām lapiņām.
Lieto kā garšas vielu pie gurķu skābēšanas, etiķa

pagatavošanas v. t. t. Lieto arī svaigā veidā. Lapi-
ņas var izžāvēt un saberzt pulverī.

192*
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Dilles — ir ilggadējs augs, neprasa nekādas

kopšanas. Kā garšas vielu lieto pie dažādiem ēdie-

niem.

Ķimenes aug brīvā dabā, pļavās, ceļmalās v. t. t.

Lieto pie maizes, biezpiena, siera, konserviem, ēdie-

niem, tējām v. t. t.

Sīpoli atrod visplašāko pielietošanu mājturībā,
lie bagāti minerālvielām un vītāmīniem, kādēļ ie-

teicams tos lietot daudz un visādos veidos, sevišķi
zaļbarībā.

Ķiploks — līdzvērtīgs sīpolam, savas asās smar-

šas un garšas dēļ tomēr nav atradis mājturībā visai

lielu piekrišanu.
Griežamie zaļie koki

— lietojami vasarā pēc ie-

spējas visur, pirms vēl nav sīpolu.
Puravi

— līdzīgi sīpoliem.
Selerijām mājturībā liela nozīme, jo no tām ga-

tavo arī atsevišķus ēdienus. Kā garšas vielas lieto

pie zupām un gaļas, bet neiztrūkstoši pie zivīm.

Selerijas lieto arī pie atspirdzinošiem dzērieniem

(boles v. c).
Pētersiļi aug brīvā dabā pie Melnās un Vidus

jūras, bet pie mums audzējami dārzos. Lieto pie zu-

pām v. c.

Mārrutki, attiecīgi pagatavoti, savas patīkamās
garšas dēļ atrod plašu pielietošanu sinepju vietā.

Majorāns — smaršīga zāle, kuru lieto pie dau-

dziemēdieniem un desām.

Anīss — ir auglis no Pimpinella anisum, kurš

aug pie Vidusjūras. Līdzīga, tikai smalkāka garša,
ir zvaigžņu anīsam, kāda koka auglim Ķīnā.

Corianders, fenchelis aug dienvidos bez kopša-
nas. Lieto pie maizēm.

Vaniļa ir Meksikas auga sēklu čaulīte. Vaniļu
audzina arī Indijā, Javā v. c. Augļus noplūc neno-

gatavojušos un izžāvē saulē. Labai vaniļai ir sār-

mai līdzīgs pārvilkums, kurš sastāv no izkristallizē-

jušas benzola skābes un vaniļas kampara.

Vanulīns, vaniļas aromātisko vielu sakopojums,
kuru izgatavo no skuju koka sulas un neļķu eļļas

eigenola.
Safrāns —

ir žāvētas Grocus sativo ziedu drīks-

nas. Safrānu audzē Spānijā, Āzijā, Francijā un Āf-

rikas ziemeļos. Safrānu lieto kā garšas un krāsu

vielu konditorejās. Tā kā safrāns ir samērā dārgs,
to bieži vilto ar granātu ziediem.
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Etiķi lieto augu un sakņu konservēšanai, kā

garšvielu piedevu pie gaļas un dažu sakņu ēdienu

pagatavošanas. Mazos apmēros lietots etiķis vese-

lam organismam nav kaitīgs, bet lielos apmēros lie-

tots, atstāj kaitīgu iespaidu. leteicams lietot tikai

dabīgi raudzēto etiķi. Kā etiķis pagatavojams, at-

radīsiet grāmatas attiecīgā nodalījumā.
Citrons atrod plašu pielietošanu mājsaimnie-

cībā.

Dažādi veselības tējām noderīgi augi.

Kadiķis (Juniperus communis. I .).

Kadiķu ogas ienākas tikai otrā gadā, tām ir

rūgti saldena garša, un balzamiska smarša. Kadiķu

ogas satur kadiķeļļu, sveķi, vasku, cukuru. Tās tīra

asinis, sviedrus v. 1.1. Viņas lieto arī kad gremoja-
mie orgāni traucēti, vai kad menstruācija nav kār-

tībā. Tēju pagatavo no 25 g ogu uz 1 litra ūdens,

kuru savāra uz pusi: dzer tasēm. Šī tēja lietojama
sevišķi pie nieru kaitēm, tūskas, pūšļa iekaisumiem,

pret reumatismu un kaulrozi, kā arī pret krūšu plē-
ves iekaisumu, lēju var pagatavot arī no kadiķu
galotnēm.

Lupstāji (Ligusticum levisticum L.).

Daudzgadējs augs ar robotām lapām, sastopams

Eie mums dārzos. Zied jūnijā dzeltāni zaļganā
rāsā. Augs, bet īpaši sakne un sēklas, stipri smar-

šo. Ārstniecības nolūkam lieto saknes, kuras novāc

pavasarī, notīra, sagriež, saver auklā un izkaltē.

Sažuvušās saknes glabājamas slēgtās bundžas, jo
citā gadījuma tas bojājas un paliek mazvērtīgas.

No saknes sastāvdaļām minamas: stērķele, sve-

ķi, cukurs, ētera eļļa, ābolskābe un vēl c. Lieto pie-
jaucot pie tējām. Lupstāji ļoti iecienīti tautas ārst-

niecībā. Sakņu novārījumu lieto pret tūsku, jo tas

atdzīv ina nieru darbību. Pulverī sagrūztu lielo pret

histēriju un nervu traucējumiem. Sēklu un sakņu
novilkums degvīnā vai spirtā stiprina kuņģi.

Pelašķi (Archillea millefolium, L.).

Pelašķu tēju sagatavo ar tecinātu medu. Šī

tēja ļoti noderīga pie saaukstēšanās, it sevišķi ie-

teicama bāliem cilvēkiem.
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Liepa (Tillia).

Liepu ziedi satur cukuru, gumiju, kā ari ne-

daudz ēteriskas eļļas. Liepu ziedu tēja dzen svied-
rus un arī tautā ļoti iecienīta. Var dzert ar pienu
vai medu. Liepu sulu var iegūt tāpat kā bērzu sulu

un tā ir labs līdzeklis asins tīrīšanai. No liepām ie-

gūtā sula ļoti dziedinoša iekaisumiem un apdegu-
miem. Ziedi ilgu laiku uzglabāti gan zaudē savu

vērtību. Liepu tēja stiprina nervus un ir labs lī-
dzeklis pret krampjiem un pie krītamās kaites.

Cūkpiene (Leontodon Taraxocum, L.).

Cūkpienes pie mums aug visur: pļavās, ganībās.
Zied cauru vasaru. Cūkpieņu galvenās sastāvdaļas:
cukurs, vasks, olbaltums, kaļķa šālis, gļotas, rūgtā
viela, drusciņ ģērvielas. Cūkpienes lieto kad slikta
ēstgriba un slikta gremošana. Cūkpienes lieto arī

tējas vietā pret akmeņiem.

Anīss (Pimpinella Anisum).

Anīsu lieto mājsaimniecībā un ārstniecībā. To

liek klāt pie dažādiem ēdieniem, cepumiem un iezie-

mojumiem, pie gurķu skābēšanas un mērcēm. Ārst-

niecībā lieto anīsa tēju, sīrupu, eļļu un nostādinā-

jumu. Anīsa tēju pagatavo šādi: tējkaroti anīsa

sēklu aplēj ar vārošu ūdeni un noliek 10 minūtes

karstā vietā ievilkties, izkāš. Dzer pāris reizes die-

nā pa tasītei. Ļoti derīga pret klepu un vēdera

graizēm un zīdītājām, kam maz piena.

Anīsa sīrups.

Sastāvdaļas: Sagrūzta anīsa —
10 daļas,

90% spirta — 3 daļas, destillēta ūdens —
50 daļas,

cukura — 60 daļas.

Pagatavošana: Sagrūzto anīsu iemērc

spirtā, uzlej destillētu ūdeni un turot pie temp.

15—20° C. 24 stundas bieži apmaisa, pēc kam no-

stādina. Tad nostādinājumu izkāš un pieliekot cu-

kuru savāra sīrupā. Sīrups iznāk dzidri brūns. To

lieto kā piemaisījumu pie klepus zālēm.

Anīsa eļļu dabū. anīsa augļus destillējot ar

ūdeni. Eļļa ir bezkrāsaina, ar patīkamu smaršu. lo

uzglabā aizkorķētā pudelē, vēsā vietā.
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Zemenes ir ne tikai garšīgas, bet arī kā ārstnie-

cības līdzeklis tās jau sen atzītas.

Sistemātiska zemeņu lietošana diētā ir labs

dziedniecības līdzeklis pret ģikti (dabas pētnieka
Linne atklājums). Zemenes atstāj arī teicamu ie-

spaidu uz nieru kaitēm.

Daži no zemeņu ēšanas dabū mazus izsitumus.

Tas tomēr lai nevienu neatbaidītu no zemeņu ēša-

nas un ogu laika izmantošanas. Tikai personām ar

sliktām gremošanas spējām jāēd mazos vairumos.

Zemenes ar pienu sagremojamas grūtāk, kā ar cu-

kuru. Sašķaidītas ar ūdeni, zemenes ir atspirdzi-
nošs dzēriens.

Meža zemenītes.

Meža zemenītes ar lapiņām un ogam izžave

saulē un lieto tējai.

Ābolu mizu teja.

Katru gadu saimnieces mizo daudz ābolu, bet

mizas neapzinīgi aizsviež prom. Kārtīgi izžāvētas

ābolu mizas, pirms lietošanas tējā. krāsnī uz pannas

jāsagrauzdē. Tas piedod tējai patīkamu garšu un

krāsu.

Burkānu teja.

Burkāni jānotīra, uz sakņu rīves jāsasmalcina,
pēc kam jāizžāvē. Lai tējai būtu patīkama krāsa

un garša, izžāvētie burkāni drusku jāapbrūnēkrās-
nī pēc maizes izņemšanas. Pēc dažām stundām bur-
kāni būs brūni. Uzlejot tiem vārošu ūdeni, dabū
patīkamas garšas un krāsas tēju.

Metru teja.

Mētras aug brīvā dabā un to ir vairākas šķirnes.
Dažas no tām tējas pagatavošanaineder. Tējām lieto
lielās dārza šķirnes: piparmētras (Mentha piperital
un krūzotās mētras M. orispa). Abas šķirnes dod

garšīgu tēju. Ziedēšanas laikā jānogriežun jāizžāvē.
Mētras var sasiet arī kūlīšos. Šādi tās vislabāk iz-

žūst.

Kumelītes.

Kumelīšu teja ir plaši pazīstama un tai ir daudz
pielietošanas veidu.
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Virtuves higiēna un kārtība.

Viens no svarīgākiem virtuves noteikumiem ir

tīrība.

Katrai namamātei stingri jāraugās, lai virtuve

būtu spodra, kārtīga un visi virtuves piederumi at-

tiecīgas vietās. Tikai tad namamātei, gatavojot
ēdienu, būs labsajūta.

Stingri jāraugās arī uz to, lai rokas tiktu bieži

mazgātas, jo pieskaroties no tirgus pārnestiem pro-

duktiem, mēs tikai ar tīrību varam izsargāties no

kaitīgām baktērijām. Nepieciešami turēt virtuvē

vairākus dvieļus, pie kam atsevišķu dvieli roku slau-

cīšanai, gan ne tāpēc, lai slaukot rokas trauku dvielī

tas nepaliktu taukains, bet gan. lai pie rokām atrodo-

šās baktērijas caur dvieļiem netiktu pārnestas uz

ēdamiem traukiem. Kas attiecas uz produktiem, tad

jāraugās, lai tie tiktu vairākkārt nomazgāti. I apat

tīrība jāievēro arī pie lietojamiem traukiem, jo ma-

zākā piegarša un neattiecīgo trauku lietošana var

samaitāt visu maltīti.

Bieži mēs nepiegriežam arī vajadzīgo vērību

mušu apkarošanai. Mušas ir lielākās slimības dīgļu
iznēsātājas un tādēļ tās iznīdējamas visiem iespēja-
miem līdzekļiem.

Nepieciešamie virtuves piederumi.

1 zupas katls.

2 dzelzs podi 1,1 i.

2 emaljas kastroļi,

2 cepamās pannas.

1 cepešpanna.
1 olu panna,

2 pudiņu formas,

1 kūku forma.

2 želeju formas.

1 caurduris.

1 putu karote,
1 emaljas kauss,
1 litrs,
1 rīve,

1 cirvis,

1 mandeļu karote,

1 mandeļu rīve,

1 koka karote,

1 maizes rullis,

1 maļamā mašīna,

1 koka pavārnīca,

1 koka bluķis.

1 citrona prese,

1 piltuve,
2 sietiņi,
3 lielas bļodas,
2 beržamās birstes,

2 slaukāmās birstes.

1 šrubis.
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Šmorējamais katliņš.

Saliekams sietiņš.

Koku karošu ieliekamais.
Rīve.

Caurduris.

Kastrolis.

Vafeļu panna. Pannas.

Krēpeļu panna.
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Virtuves darbā lietojamie svešvārdi.

Bezejs — saldi olbaltuma cepumi, pildīti ar

putukrējumu vai augļiem.

Beneti
—

taukos vārīti cepumi.
Blanžēt — nobrūnināt

—
mazliet apvārīt.

Buljons —
skaidra gaļas zupa.

Deserts —
saldie ēdieni.

Dekorēt — ēdienus izgreznot.
Dresēt — putnus vai cepešus sagatavot.
Eskalopi — cepti gaļas plācenīši.
Farses — zivju vai gaļas pildījums.
Filejs — mīksts vēršgaļas gabals.

Frikasējs — īsi savārīta gaļas zupa.
Frikadeles

—
maltas gaļas bumbiņas.

Garnēt —
ēdienu izrotāt, izgreznot.

Glazēt — gaļas vai saldēdienuspārvilkt ar šķid-
rumu.

Grilēt
— uz restēm cept.

Kompots —
vārīti augļi.

Krutoni — izrobotas maizītes.

Līģēt — zupas vai mērces pietumēt ar olu dzel-

tānumu un krējumu.

Marināde — no etiķa pagatavota sula, siļķu, ga-

ļas vai zivju ieskābēšanai.

Majonēze — auksta mērce, pagatavota no eļļas,
olu dzeltānuma un krējuma.

Omlete — olu maisījuma kūka.

Panēt — apviļāt olā, miltos vai rīvmaizē.

Papiljotes — papīra manšetes, ar kurām apliek
šķiņķa un putnu stilbus.

Pirejs — biezenis.

Pikants — patīkami vircēts.

Rulāde — no kauliem notīrīta, pildīta, sarul-

lēta un sautēta gaļa.

Sērvēt — ēdienu pasniegt.
Šmorēt — apceptu gaļu sutināt.

Tranžēt — ceptu gaļupareizi salikt uz bļodas.
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Putu kuļamais.

Maizes griežamais nazis.

Šķiņķa griežamais nazis.

Maizes rullis.

Speķojamais iesms.

Putnu griežamā šķēre.

Rokas cirvis.

Sviesta lāpstiņa.

Gaļas cirītis.

Konservu griežamais.

Sietiņš.
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Aizrādījumi par mēru un svaru.

Tā kā katrai nama mātei nebūs svari virtuve,

tad pieņemts izmērītas, izsvērtas karotes un glazēs

mērs.

tlāze miltu sver 130 gr.

arote miltu 20
„

1 glāze mannā 160
„

1 karote mannā 20
„

1 glāze rīsu . . . • • • • • 212
..

1 karote rīsu 26
~

1 glāze cukura 200
„

1 karote cukura 28
~

1 glāze kartupeļu miltu . . . 137
„

1 karote kartupeļu miltu
. . . 23

„

1 glāze auzu pārslu 70
„

1 karote auzu pārslu .... 14
„

1 karote kakao ......

17
..

1 karote sviesta 40
..

Kartupeļu karstturamais.
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Ķēķa nazis un dakša.

Cepamais nazis.

Zupas lejamākarote.

Speķojamā adata.

Maizes nazis.

Sakņu nazis.

Kartupeļuprese.
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Speķošana un tauku tecināšana.

Dažādu cepešu speķošana: Vispirms gaļu nosu-

sina linu drānā, tad sagriež tievās strēmelītēs speķi
unar koka tapiņu izdur caurumus, kuros iebāž speķa
gabaliņus. Tā turpina — līdz viss izspeķots. Spe-
ķošanai ir arī īpaša adata.

Cūkas tauku tecināšana: laukus nomazgā, sa-

griež mazos gabaliņos, aplej ar ūdeni kā tas apņem

taukus, un ļauj vārīties kamēr novārās ūdens un

tauki sāk tecēt. Kad drumstaliņas brūnas, tad tauki
ir gatavi.

Jēra tauku tecināšana: Jēra tauki savas skarbās

faršas dēļ ir ļoti mazvērtīgi. Tos pagatavo tāpat
ā cūkas taukus, tikai gataviem pieliek kādu karoti

skāba krējuma un kaltētus ābolus, ļauj izvārīties,

pēc kam iztecina.

Zoss tauku tecināšana: Taukus ieliek 24 stun-

das aukstā ūdenī nomērcēt, pie kam ūdeni šad un

tad pārmaina. Pēc tam liek tecināties, gataviem
pieliekot sīpolus.

Aizrādījumi cepšanā un vārīšanā.

Lai gatavotais ēdiens būtu garšīgs, tad jāraugās,
lai tas tiktu pareizi cepts, vārīts vai sutināts. Kas at-

tiecas uz vircēm, tad ieteicams tās lietot pēc iespē-
jas mazāk, jo virces lietojot vairumā, tās var būt

pat kaitīgās. Kā garšas vielas labāk lietot veselīgos
sīpolus, lokus, dilles un saknes.

Pancepumi un cepeši.

Lai pancepumi iznāktu garšīgi, tad liela vērība

jāpiegriež sviesta pareizai sabrūnēšanai, jo ir liela

starpība starp izkausētu un uzbrūnētu sviestu. Jā-
raugās arī lai sviests netaptu par melnu, jo šādā

sviestā cepta gaļa zaudē savu labo garšu un izskatu.

Kas attiecas uz veģetāriem pancepumiem, tad

vislabāki tiem lietot kokovāru. Tikai nedrīkst likt

to lielā daudzumā uz pannas, jo tad pancepums ne-

iznāks skaisti dzeltāns, bet vārīsies.

Tad vel jāņem vērā, ka visi pancepumi jāapcep
īsi pirms galdā sniegšanas, tad tie nebūs sastāvēju-
šies un labi garšos.
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Zupu gatavošana.

Zupu vārīšanas laiks ir grūti noteicams, tas at-

karājas no vārāmās gaļas.

Te pašai namamātei jāiepraktizējas un jānovēro
ēdiena gatavības laiks. Zupas jāvāra uz lēnas

uguns. Kas attiecas uz veģetārām zupām, tad vā-

rīšanas laiks te atkarīgs no vārāmām saknēm.

Jāņem vērā, ka veģetārās zupas nedrīkst vārīt

zem vāka, jo tad saknes pieņem nelabvēlīgu krāsu

un zupai rodas nepatīkama piegarša. Zupas pietu-
mēšanai ņem sviestu vai kokovāru, kuru sarīvē ar

miltiem, atšķaida ar siltu un aukstu ūdeni un pie-
vieno zupai. Šādā veidā zupa dabū aizdaru un

tauku daļas nepeld pa virsu.

Dažādi aizrādījumi.

Plātes sagatavošana: Plāti notīra, noslauka

sausu, sasilda unpārsmērē ar speķa gabaliņu vai lu-

patiņā ietītu tauku gabaliņu.

Rīvmaizes pagatavošana: Ņem atlikušu cietu

baltmaizi, sakaltē, sagrūž un izsijā caur sietiņu.

Korintu un rozīņu tīrīšana: Izlasa gružus, uzlej
remdenu ūdeni, nomazgā, izber uz caurdura un tīrā

drānā nosusina.

Safrāna sagatavošana: Uzber uz šķīvīša, noliek

siltā vietā izkalst, sagrūž miezerī smalku un pārlej
ar karstu ūdeni vai spirtu.

Vaniļas sagatavošana: Salauž gabaliņos, sakaltē,
tad ar cukura gabaliņiem smalki sagrūž un izsijā
caur sietiņu.

Putu krējuma uzsišana: Putu krējumam vajaga
but aukstam; ja tas nav diezgan auksts, tad jāljek
auksta ūdenī. Kuļot jāuzmanās, lai nesakultu
sviesta.

Melnās saknes (Skorcioneres): Pēc notīrīšanas

jāliek miltu-etiķa ūdenī, jo citādi tās paliek melnas.

Vaniļas pākstu uzglabāšana: Sabāž pudelē, pie-
pilda ar cukuru un nokorķē. Pie tā paša arī viss

cukurs būs pievilcies ar aromātu.



Citronu uzglabāšana: Citronus saliek žagaru
slotā un noliek vēsā vietā.

Vēžus ilgāku laiku var uzglabāt, ieliekot tos

skujās un nātrās.

Brūnā cukura pagatavošana: Uzber cukuru uz

pannas lai sabrfinē, kā nebūtu salds, tad uzlej ūdeni

un atvāra.

Zivis var uzglabāt vairākas dienas, kad tās ie-

rīvē ar sāli un cukuru.

Kartupeļus uzglabā pavasarī: tos pārlaistot ai

sālsūdeni un pārkaisot ar bērza oglēm.

Sviesta viltošanas pazīmes: Sviestam izvelk tīru

nazi cauri uti ja nazis paliek balts, ar plēvi apvilkts,
tad sviests viltots.

Sevišķi pie galda valodām jābūt jautrām. Tur

ir īstā vieta smiekliem un jautrām anekdotēm.

Tādas lietas baudīt kopā ar ēdienu ir labāk,

nekā ēst nesagremojamu barību. Uz maltītes

stundu visai ģimenei vajadzētu priecāties.
Bērniem jānāk pie galda, cik jautri vien tie

var būt, un jāstāsta vislabākais ko viņi zin.

Smiekli ir visu sāpju un slimību naidnieks un

labākais līdzeklis pret drūmu gara stāvokli.

(). S. Mardens «Māksla dzīvot».

Izd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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Gaļas receptes

1. nodaļa

GAĻAS ZUPAS.

Lai dabūtu garšīgu zupu, stingri jāraugās uz to.

lai gaļa būtu svaiga. Smalka, skaidra buljona paga-
tavošanai vislabāki ņemt vistas gaļu, jeb arī liellopa
gurna gabalu, vai garās ribas daļu. Lai buljonuni
piedotu, labu garšu, nepieciešami pielikt saknes.

Kājas un citas sliktākās daļas buljonam nav

ieteicams ņemt, jo tad tas kļūs līmveidīgs. Pēdējās
var izlietot liģētām zupām, kas caur olas dzeltānuma

un krējuma piemaisījumu dabū labu garšu.

1. Buljons.

2 kg stilbu kaulus, 1 kg gaļās ribas uzliek ar

10 1 ūdens vārīties, pieliekot pētersīli, seleriju,
uz plīts apceptu sīpolu, apceptus burkānus, kāli, pu-

ravu, un sāli pēc vajadzības. Sīpoli un saknes jā-
apcep tādēļ, lai buljonam piedotu labu garšu un

krāsu. Buljons jāvāra uz lēnas uguns 3
—

4 stundas,

pēc tam jāizlaiž caur sietiņu, vai plānu tīru drānu. Ja
buljons iznācis par treknu, tad tauku daļas jāno-
smeļ.

Galdā sniedz ar dažādiem buljona piederumiem.

2. Vērša gaļas frikadeļu zupa.

Buljonu pagatavo pec iepriekšējas receptes,
lad samaļ 1 kg labas mīkstas vērša gaļas, pieliek
mērcētu baltmaizi, 2 olas, sacepinātus sīpolus, pipa-
rus, sāli unkausētu sviestu. Visu to krietni sastrādā,

izveļ apaļas bumbiņas, kuras novāra sāls ūdenī un

pēdīgi pievieno buljonam, pieberot mazliet smalki

grieztas pētersiļu lapas, dilles un sniedz galdā.
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3. Šmorklopšu zupa.

1 kg šķēlēs grieztu vērša gaļu drusku izdauza,

tad sagatavo sagrieztus speķīšus, sīpolus, piparus,
sāli, drusku miltus. Ar šo maisījumu pārliek ga-

ļas šķēles, satin rullīšos, aptin ar diedziņu, un apce-

pina no visām pusēm uz pannas brūnas, lad pārlej
ar ūdeni, pavāra, liek zem vāka un sutina mīkstus.

Tad ņem klopšus laukā, attin no diegiem un pār-
griež vidū pušu. lad pārējā zupā iegriež kartupe-

ius, ļauj tiem vārīties mīkstiem, pārlej zupu pār
:lopšiem, pierīvē skābu krējumu, piegriež zaļumus

un sniedz galdā.

4. Borščs.

Izvāra spēcīgu buljonu. Sagriež burkānus, kā-

ļus, kāpostus garās tievās strēmelēs, lej buljonu
virsū un ļauj vārīties mīkstiem. Bietes jānovāra

jau iepriekš veselas, jānomizo, jāsagriež, jāaplej ar

etiķi vai citrona sāli, cukuru. Kad zupa gatava, laiž

bietes iekšā, piegriež tomātus vai pievieno tomātu

biezeni.

Galdā sniedz pierīvējot skābu krējumu.

5. Nieru zupa.

2 vērša nieres sagriež ripiņās, nokarsē un no-

mazgā vairākos ūdeņos, lai nebūtu recekļainas. lād

liek uz pannas un sviestā un taukos apcepina ar sī-

poliem brūnas. Tad liek ūdenī jeb buljona, ļauj su-

tināties mīkstām, pieliek vajadzīgo sāli, gari grieztus
kartupeļus, pietumē ar miltiem, piegriež 2 skābus

gurķus, pierīvē skābu krējumu, pieliek lokus, dilles

un sniedz galdā.

6. Kaldauņu zupa.

Izvāra gaļas zupu. Tad pagatavo no 1 gl. piena
1 olas un miltiem mīklu un to plāni izrullē, lad

smalki sagriež vērša nieru taukus ar labi daudz sīpo-
liem, drusku pipariem, sajauc ar miltiem, izspiež ar

glāzi apaļas ripiņas, liek uz tām mīklu un veido ma-

zus pīrādziņus, aizspiež malas un laiž zupā vārīties.

Tad noņem katlu no uguns, ļauj stāvēt kādas 2 mi-

nūtes, pieliek vajadzīgos zaļumus un sniedz galdā.



7. Ragu zupa.

Sagriež vērša gaļu tievās strēmelītēs, kā priekš
stroganova.Tāsapcepina taukos brūnas, pielej ūdeni,
pieliek sāli, 1 sīpolu, piparus, 1 lauru lapu, pētersili,
saknes, un sautē mīkstas. Tad pielej vēl vajadzīgo
ūdeni, pieliek grieztus kartupeļus, vara pēdējos mīk-

stus. Pēdīgi pietumē ar miltiem, piegriež skābus

gurķus, kādu tomātu, pierīvē skābu krējumu, pie-
liek sagrieztas dilles, lokus un sniedz galdā.

8. Ragu zupa no cepeša atliekam.

Sagriež cepeša atliekas četrstūrainos gabaliņos,
pārlej ar buljonu, pieliek kartupeļus, gurķus, to-

mātus un pagatavo kā iepriekšējo zupu.

9. Biešu zupa.

Gaļas mašīnā sama] dienu iepriekš novārītas

bietes, aplej ar etiķi, sakaisa ar cukuru, pievieno
pagatavotam buljonam pēc vajadzības, pietumē ar

miltiem, pierīvē skābu krējumu, pieliek vajadzīgo
sāli un sniedz galdā ar rīsu pīrāgiem.

10. Skābu kāpostu zupa novērša gaļas.

Treknu vērša ribu liek vārīties ar pipariem,
lauru lapu, kādu sakni, pētersili un seleriju. Tad

noņem pirmās putas, pavāra vēl drusku, tad pieliek

kāpostus un vāra līdz top mīksti. Pēdīgi pietumē ar

miltiem, piegriež pēc patikas tomātus un sniedz gal-
dā, pierīvējot karoti skāba krējuma. Pēc patikas
var pasniegt arī ar kartupeļu tūci.

11. Skābu kāpostu zupa no cūkgaļas.

Žāvētu cūkas gaļu drusku pavāra un nopūto.
Tad pieber grūbas jeb putraimus, pieliek kāpostus,
piegriež sīpolus un vāra mīkstus. Pēdīgi piegriež
zaļus lokus, pierīvē skābu krējumu unsniedz galdā.

12. Veršgaļas ķiļķenu zupa.

500 g labu vērša zupas gaļu liek vārīties ar

4 1 ūdens un vajadzīgām saknēm. Kad gaļa top
mīksta to ņem laukā, liek bļodā, bet zupu izlaiž caur

sietiņu. Tad sakuļ 2 veselas olas V 2glāzē ūdens,

353»
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pieliek sāli, miltus, kā iznāk bieza mīkla un pēdīgi
pieliek vēl 1 karoti kausēta sviesta. Nu uzvāra sāls
ūdeni, izdur ar tējkaroti no mīklas mazus ķiļķenus
un sals udem vara 5 minūtes, tad izņem ar caurduri

un salaiž zupā, pieliekot smalki sakapātus zaļumus.

13. Veršgaļas baltkāpostu zupa.

200 g vērša krūts gabala uzliek vārīties ar 4 1
ūdens, pieliek saknes, sāli un piparus. Kad gaļa
mīksta, to sagriež gabaliņos, aplej ar buljonu, pie-
liek karoti sviesta un noliek siltā vietā zem vāka,
lai stāv. Pārējo zupu izlaiž caur sietu, pieliek pēc
vajadzības grieztus kāpostus, burkānus, kāli, sīki

grieztus kartupeļus, ļauj vārīties mīkstiemun sniedz
galdā, pieliekot grieztus zaļumus.

Zupas gaļu var pasniegt ar mārrutku mērci.

14. Jergaļas kāpostu zupa.

500 g jēra priekšas, pleca jeb kakla gabalu
liek 4 1 ūdens, pieliek saknes un vāra mīkstu. Tad

liek gaļu traukā, apkaisa ar sāli, aplej ar zupu un

pārējo zupu izlaiž caursietiņu, pieliek kādu galviņu
grieztu kāpostu, burkānus, kāļus, sīki grieztus kar

tupeļus un vāra līdz saknes top mīkstas.

15. Jergaļas zupa ar saknēm.

Šo zupu pagatavo pēc iepriekšējās receptes, pie-
liekot saknes, zirņus, burkānus, puķu kāpostus —

vāra tos mīkstus. Galdā sniedz, pārkaisot ar smalki

kapātiem zaļumiem.

16. Žaveta jergaļas zupa ar zirņiem.

Nomazgā žāvētu jera gaļu karstā ūdenī, uzliek

vārīties ar grūbām, pieliek; sīpolu un lauru lapu.
Kad gaļa un grūbiņas top pusmīkstas, pieliek dienu

iepriekš iemērktus zirņus un vāra līdz top ņiīksti.
Tad smalki sagriež sīpolus, sacepina tos sviestā, pie-
lej pie zupas un sniedz galdā.

17. Nūdeļu teļgaļas zupa.

600 g teļa priekšpleča jeb krāts gabalu, liek

vārīties ar 6 1 ūdens, pieliekot vajadzīgās saknes.

Kad gaļa top mīksta, liek to traukā, bet zupu izlaiž
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caur sietiņu. Tad sāls ūdenī novāra nūdeles,

noskalo aukstā ūdenī, laiž zupā, ļauj uzvārīties, ie-

griežot novārītus burkānus un pieliekot karoti svie-

sta. Galdā pasniedzot pierīvē sakultu olas dzeltā-

numu ar karoti skāba krējuma un pārkaisa ar ka-

pātiem zaļumiem.

18. Liģeta teļa zupa ar rīsiem.

No 1 kg teļa gaļas, 4 1 ūdens, saknēm vāra bul-

jonu un izlaiž caur sietiņu. Tad nomazgā 1 tasi rīsus,

berbuljonā, pieliek 1 karoti sviesta unuz lēnas uguns

sautē rīsus mīkstus. Pirms galdā sniegšanas iemai-

sa 2 olu dzeltānumus, pāris karotes skāba krējuma,
un maisot lej zupu iekšā.

19. Jergaļas zupa no svaigu kāpostu lapiņām.

Jērgaļas ribu jeb pleca gabalu liek vārīties ar

vajadzīgām saknēm un sāli. Kad gaļa top mīksta,

Eieliek tīri nomazgātas un smalki sagrieztas zaļas

āpostu lapas. Pavasarī, kad kāpostu lapu vēl nav,

var ņemt balandu jeb nātru lapiņas. Pēc patikas šai

zupai pie vārīšanās var pievienot arī putraimus.
Galdā sniedzot piegriež svaigas dilles un pierīvē
kādu karoti skāba krējuma.

20. Cūkas mugurkaula zupa ar svaigiem kāpostiem.

Svaigu cūkgaļas mugurgabalu,kā arī kājas, ko-

pā kādus 400 g liek 2x
/2 1 ūdens vārīties, pieliek

pētersili, saknes, virces, uz plīts apcepinātu sīpolu un

vajadzīgo sāli. Kad gaļa pusmīksta, izlaiž zupu caur

sietiņu, lej katlā, liek gaļu iekšā, pieliek grieztus
burkānus, kāļus, saldus kāpostus un ļauj tiem vārī-

ties mīkstiem. Galdā šo zupu sniedz ar gaļu.
Šādā veidā var pagatavot arī vistas, jēra un

vēršgajas zupas.

21. Vistas buljons.

Lai iznāktu labs vistas buljons, jāņem trekna vi-

sta, kuļu uzliek vārīties ar aukstu ūdeni, pieliek
sāli, veselus burkānus, pētersili, kādu dilli un vāra

uz lēnas uguns apmēram 2x/2 stundas. Tad izlaiž caur

sietiņu, unpasniedz galdāar dažādiem piederumiem.
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22. Piļu zupa.

Pīli sadala gabaliņos, uzliek ar aukstu ūdeni vā-

rīties, pieliekot pētersili, burkānu un karoti sviesta.
Otrā kastrolī uzliek vārīties 1 tasi grūbas buljonā
ar sviestu. Kad grūbas mīkstas, tad piegriež mazos

gabaliņos teltovas rāceņus, saldskābus ābolus, kādu
galviņu puķu kāpostu, lej pamazām klāt pārējo bul

jonu. piekulsta kādu karoti skāba krējuma, liek ga-

ļas gabaliņus iekšā un sniedz galdā.

23. Pildīti vēžu kurvji.

2 krietni sakultas olas, 1 tasi rīvmaizes, 1 tasi

salda krējuma, 10 sarīvētas rūgtas mandeles, smalki

fgrieztas dilles, cukuru, sāli. 1 karoti brūnētasviesta

iek bļodā unvisu krietni samaisa, iepilda vēžu kurv-

jos un novāra sāls ūdenī.

24. Vēžu zupa.

Sāls ūdenī novāra 30 vidēja lieluma vēžus, pie-
liekot dilles, ķimenes: kad vēži gatavi, izloba no šķē-
rēm un astēm gaļu, bet čaulas sakaltē, sagrūž mie-

zerī smalkas, liek ar iy2
1 ūdens un karoti sviesta

vārīties, kamēr virsū sakrājas vēžu sviests, kuru

smeļ pa druskai nost.

Tad no 1 kg vērša gaļas un 3 1 ūdens izvāra bul-

jonu. Otrā kastrolī ieliek vēžu sviestu, 1 kājoti mil-

tu, rīvmaizi, izrīvē, lej buljonu klāt un pievieno

zupai pildītus vēžu kurvjus. Galdā sniedzot iemai-

sa zupas bļodā 2 olu dzeltānumus, pāris karotes

krējuma un maisot pievieno vēžu zupu.

25. Zosu ķidu zupa.

Zosu kidas nobrucina karstā ūdenī un no-

mazgā. Tad uzliek vārīties ar tik daudz ūdens, ka

apņem ķidas. Klāt pieliek saknes. Otrā kastrolī

uzliek vārīties kādu tasi grūbu, pieliekot karoti
sviesta. Kad grūbas mīkstas, izkāš buljonu caur sie-

tiņu, klāt piegriežot saldskābus ābolus, kuriem

lauj vārīties mīkstiem. Pēdīgi sagriež mazos ga-

mliņos gaļu un laiž zupā. Galdā zupu sniedz pie-
tumētu ar olas dzeltānumiem un skābu krējumu.



39

26. Balto pupu zupa.

Dienu iepriekš iemērktas baltās pupas uzliek

vārīties ar tik daudz ūdens, cik vajadzīgs. Tad pie-
ber grūbas, pieliek cūkas speķi. Kad grūbas mīk-
stas, nem speķi laukā, izmaļ to caur gaļas mašīnu

un liek pie zupas atpakaļ, pievienojot vēl smalki

grieztu, sacepinātu sīpolu.

27. Lecu zupa.

Uzliek vārīties žāvētu cūkas gaļu ar grūbām.
Otrā kastrolī ieliek dienu iepriekš iemērcētās lē-

cas, kuras vāra mīkstas un pievieno zupai kartu-

peļus. Pēdīgi pievieno sacepinātu sīpolu un sniedz

galdā.

28. Laša atlieku zupa.

Nomazgā laša atliekas: asakas, galvu, pienes,
aknas un liek vārīties ar aukstu ūdeni. Tad pieliek
piparus, lauru lapas, sāli, sīpolu, pētersiļu sakni.
Pēc !/

4
st. vārīšanās nokāš zupu,

atloba gaļu no asa-

kām, saberž smalki, piemaļ 200 g vērša jeb cūkas

gaļas, pieliekot rīvmaizi, piparus, olu, sacepinātu
sīpolu, krietni izmīca, izviļā apaļas frikadeles un

laiž zupā vārīties. Pēdīgi pievieno zupai vārītus

kartupeļus un pierīvējot skābu krējumu sniedz

galdā. Pēc patikas var piegriezt arī citrona šķē-
lītes.

29. Asaru zupa.

Izņem maziem asarīšiem iekšas un žaunas, no-

mazgā un liek vārīties ar visām zvīņām, pieliekot
vajadzīgās virces. lad izkāš zupu, iegriež kartu-

peļus, piesviedē ar miltiem un sviestu, pielej pienu
vai saldu krējumu, iztīra no asakām gaļas gabali-

ņus un salaiž zupā. Galdā sniedzot piegriež dilles

un lokus.

30. Zivju frikadeļu zupa.

Zivju frikadeļu zupai var ņemt doršus jeb lī-

daku. Atloba zivij gaļu no asakām, kuru samaļ vai

sakapā. Asaku, ādu un galvu uzliek vārīties ar

vajadzīgām saknēm, sāli un vircēm. Tad pagatavo
no kapātās zivju gaļas farsi, pieliekot sīpolu, kau-

sētu sviestu, mērcētu baltmaizi, skābu krējumu,
olu, un visu krietni sakuļ par putainu masu. Tad

izviļā apaļas bumbiņas, laiž zivju zupā, atsevišķā
kastrolī, pieliekot kādu karoti sviesta. Pārējā zupā



var pec patikas iegriezt kartupeļus, vēlāk savieno-
jot zupas kopa. Sniedzot galdā pierīvē olas dzel-
tānumus, skābu krējumu. Pēc patikas var pielikt
ari citrona šķēlītes.

31. Ālanta zupa.

Ālanta zupu pagatavo tāpat kā laša zupu. jā-
piezīmē, ka šai zivij gaļa nav sevišķi garda, kāpēc
ieteicams lietot vairāk citrona.

32. Karaļa zupa.

Izvāra labu vistas buljonu. Tad novārīto vistas

krūti pāris reizes izmaļ caur gaļas mašīnu, pievieno
IV2 glāzes salda krējuma, rīvmaizi, sāli, 1 olu un

mīca vidēja biezuma mīklu. Tad liek paplāni
ar rīvmaizi un sviestu sagatavotā pannā, un cepj
ne visai karstā krāsnī. Izceptu sagriež nelielosčetr-

stūrainos gabaliņos, liek zupas bļodā, lej buljonu
virsū un sniedz galdā.

33. Vistas zupa ar saknēm.

Sagriež treknu vistu gabaliņos un liek vārīties

ar tik daudz ūdens cik vajadzīgs, pieliekot pēter
silus, burkānus, dilles un sāli. Kad gaļa mīksta;
izkāš

zupu, iegriež zupā burkānus, pieliek svaigus
zirņus, puķu kāpostus un vāra tos mīkstus, pieliekot
kādu karoti sviesta. Pirms galdā sniegšanas zupas
traukā sakuļ 2 olu dzeltānumus ar 1 karoti sviesta,

lej pamazām zupu virsū un sniedz galdā.

34. Tautas zupa.

Žāvētu jēra jeb cūkas gaļu mazliet pavāra, tad

pieber putraimus, pieliek galviņu svaigu kāpostu,
drusku kartupeļus un vāra visu mīkstu. Šī zupa
ir ļoti veselīga un garda.

35. Prūšu zupa.

Sīki grieztus kartupeļus vāra sāls ūdenī pus

mīkstus, tad sacepina speķīšus ar smalki grieztiem
sīpoliem un lej zupai klāt. Tad pietumē pienā mii

tus un lej zupai klāt, vēl mazliet uzkarsē un sniedz

galdā.
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2. nodaļa.

BULJONA UN ZUPU PIEDERUMI.

36. Frikadeles.

400 g mīkstas vērša gaļas, 200 g cūkas gaļas,
tOO g nieru tauku, 1 šķēli mērcētas baltmaizes iz-

maļ pāris reizes caur gaļas mašīnu. Tad sacepina
smalki grieztu sīpolu, pieliek 1 olu. 1 tējkaroti kar-
tupeļu miltu, piparus un sāli pēc patikas. Visu šo

krietni samīca kopā, no masas izveido apaļas fri-

kadeles un vāra 5 8 minūtes, kamēr tās sanāk zu-

pas virsū.

57. Jergaļas frikadeles.

Jergaļas frikadeles iznāk gardas, ja tām pie-
mīca klāt pusi cūkgaļas. Šīs frikadeles sagatavo

pēc iepriekšējās receptes.

58. Vistas gaļas frikadeles.

Atgriež no treknas vistgaļas krūti, smalki sa-

maļ, pieliekot mērcētu baltmaizi, kādu olu, kausētu

sviestu, kādu karoti salda krējuma, visu krietni

samīca, laiž zupā apaļas lodītes un vāra s—lo mi-

nūtes.

39. Teļa smadzeņu frikadeles.

Novelk teļa smadzenēm plēvi, smalki sakapā,

saputo kādu kājoti sviesta, smalki sakapā vārītu

pētersili, pierīvē drusku muskata riekstu, pāri ve-

selas olas un tik daudz rīvmaizes, kā iznāk bieza

masa. Tad izveido apaļas bumbiņas, novāra sāls

ūdenī un laiž zupā.

40. Zivju frikadeles.

2 kg smagai līdakai atgriež gaļu. kuru izmaļ
caur gaļas mašīnu, pieliekot pāris karotes rīvmai-

zes, karoti kausēta sviesta, piparus, sīpolus, sāli,

karoti skāba krējuma, krietni samīca, izviļā mazas

bumbiņas un vāra zupā 5—6 minūtes.
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41. Frikadeļu pīrāgi.

Sagatavo mīklu no 2 olām, 1 karotes sviesta,

I karotes skāba krējuma un tik daudz miltiem, kā

ļaujas izrullēties. Tad mīklu labi plāni izrullē, no-

liek aukstumā, lad samaļ ! kg vērša gaļas, l/ļ kg
nieru taukus, 1 karoti skāba krējuma, sāli, pipa-
rus, rīvmaizi, tā kā iznāk mēreni cieta masa. No

mīklas ar glāzi izspiež mazas ripiņas, uzliek pa pi-
ciņai gaļas, aizspiež maliņas, vāra karstā buljonā
10 minūtes un ļauj pēc tam vēl drusku pastāvēt.

42. Olu siers.

5 veselas olas saku] ar sāli, pielej 8 karotes

piena, tad izsmērē kādu trauku ar sviestu, ielej olu

masu,
novieto tad kādā lielākā traukā ar vārošu

ūdeni un ļauj stāvēt tik ilgi. kamēr masa sacietē.

Pēdīgi no šīs masas ar karoti salaiž ķiļķenus zupā.

43. Olu virums.

Krietni sakuļ 4 olas. pieliek 4 karotes manna,

1 karoti kausēta sviesta, sāli un lej masu pastā-

vīgi maisot vārošā buljonā.

44. Romiešu pastētes.

Krietni sakuļot I glāzi piena. 2 olas. sāli, paga-
tavo pašķidru, kā gaļas pankūku, mīklu, lad vāra,

pastētu formu apsmērējot mīklā, nieru taukos vai

kokovārā. Pēdīgi piepilda pastētes ar sagatavotu
gaļas farsi. saliek pa divi kopā un pasniedz pie bul

iona.

45. Maizīte ala tatare.

Sagriež baltmaizi plānās, mazās šķēlītēs un ap-

smērē ar labu sviestu. Tad sakasa labu vērša gaļu.
pieliek smalkus piparus, sāli, olu dzeltānumus, iz-

veido mazas šniceles un pārliek pār maizītēm.

46. Siera maizīte.

Sagriež baltmaizi šķēlītēs un pārsmērē labi

plāni ar sviestu un norestē. Tad sarīvē sieru, sa-

maisa ar sviestu un pārsmērē pār atdzisušām mai-

zītēm.

47. Laša maizītes.

Sagriež sīkos gabaliņos. lad sakuļ 100 g

sviesta, pieber sarīvētu sieru un sagriezto lasi, sa-

jauc un pārsmērē maizītes.
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48. Gaļas pastēte.

Izrullē labu sviesta mīklu, tad sagriež žāvētu

lasi un šķiņķi mazos gabaliņos, pieliek 1 karoti

skāba krējuma, sajauc visu kopā un pārliek pār
mīklu. Tad izgriež apa|as ripas, saliek uz pārsmē-
rētas plāts, apsmērē ripiņas ar olu un cep puslīdz
karstā krāsnī.

49. Sviestmiklas gaļas pīrādziņi.

Pagatavo sviesta mīklu, tad sagatavo no vārī-

tas gaļas pīrādziņu farsi, iepilda izrullētā mīklā,
izveidojot pīrādziņus, kurus pārsmērē ar olu un

cep gatavus.
Jāpiezīmē, ka sviestmīklas pīrādziņiem neva-

jaga aizspiest maliņas, jo citādi tie nav cēli.

50. Liels reņģu pīrāgs.

Saputo 100 g sviesta, pieliek I j
4

1 skāba krē-

juma un tik daudz miltu kā miklu var izrullēt.

Tad noliek mīklu vēsā vietā. Tad izsutina 200 g

rīsus, pieliek karoti sviesta, piemaisa 1 olu un ļauj
atdzist, pēc tam notīra 1 kāļu žāvētas reņģes, sa-

maisa ar 1 karoti skāba krējuma, tad izrullē pusi

mīklas, liek 1 kārtu rīsu. otru reņģu, pārklāj ar

otru pusi mīklas un pārsmērējot ar sakultu olu,

cep krāsnī gaiši brūnu.

51. Zago pīrāgs.

Vispirms sagatavo sviesta mīklu. Tad ūdenī

vāra 200 g zāgo, kamēr graudiņi paliek dzidri,
pēc kam tos pārlej ar aukstu ūdeni, lai zago grau-

diņi nesavienotos, lad saku
pa 3 cieti novārītas olas.

sajauc ar nokāsto zāgo. pieliek drusku sāls, cuku-

ru, kausētu sviestu, pārliek farsi pār izklāto svie-
sta mīklu, saņem galus kopā, pārsmērē ar olu, cep
krāsnī un pasniedz siltu pie buljona.

52. Maskavas kulibjaks.

Nosutina 100 g rīsu, novāra 5 cietas olas, ku-

ļas sakapā smalki, tad izvāra apmēram 14 1 zivs

ragū. Tad sagriež 200 g žāvēta laša jeb somgas.
Tad izrullē pirksta biezu sviestmīklas kārtu Vfe
metra gājumā un pus metra platumā, uzliek uz

plats, ta kā mīkla no visām pusēm paliek pāri. Nu
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liek vienu kārtu risu, tad olas un lasi, pēc tam zivs

ragū, un vēlreiz rīsu, olas un lasi. Tad pārsedz ar

mīklu, saspiež mīklas malas kopā, tā kā viena mala

klājas otrai pāri. Pēdīgi no mīklas izgriež tievas
lentas, kuras krusteniski pārliek pār pīrāgu, tad

gārsmērē un liek cept. Šo pīrāgu var pasniegt pie
uljona, zivju zupas jeb arī kā īpašu ēdienu, pār-

lejot to ar brūnu sviestu.

53. Grauzdētas nūdeles.

1 glāzi piena, 1 olu, sāli un miltus mīca stipri
cietā mīklā un izrullē naža muguras biezumā. Tad

sagriež tievās, garās strīpās, vāra karstā kokovārā

dzeltānas un pasniedz pie buljona.

Es maču taisni pretējo. Es saku: dzīve ir

īsa! Mēs nedrīkstam ļauties no straumes

nesties, kavēties, gaidīt. Mums nav laika

uz kaut ko galdrt. Mēs neesam Metuzalemi.

Paris zemes apgriešanas un prom mēs

esam. Mums Jādarbojas un jābūt ātriem

Neatiikt uz vēlāku laiku dzīves priekus, ka

sīkstuļi to dara ! Nedzīvot netīrumos un krat

tūkstošus. Ja Jums Ir nauda, tad esat

viņas īpašnieks un izlietojat daļu no

tās dzīves mākslai.

Bija reiz gudrs skolotājs, kurš teica:

.Mūsu dienišķu maizi dodimums šodien*-

Ja, — mūsu dienišķo darbu, dienišķo

maizi un dienišķo dzīves prieku

H. N. X c s s c n s

«Sekmes un dzīvesprieks».
Izd. Jāņa Kukura praktisku raks.v apgādniecība.
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3. nodaļa.

BROKASTU ĒDIENI UN SVIESTMAIZĪTES.

54. šķiņķa maizītes.

Parsmere sagrieztu baltmaizi vai saldskābmaizi
ar sviestu, pārliek ar plāni grieztām šķiņķa šķē-
lēm, izgarne ar siera strīpiņām un svaigu gurķi.

55. Redīsu maizītes.

Parsmere rupjmaizes šķēlītes ar sviestu un krē-
jumainu biezpienu, pārliek ar ripiņās sagrieztiem
redīsiem dažādos veidos un pēdīgi pārkaisa ar lo-
ciņiem.

56. Pavasara maizītes.

Pārsmērē sagrieztas rupjmaizes šķēlītes ar

sviestu un biezpienu, tad pārliek ar skāba krējuma
strīpiņām, apliek ar sviesta rozītēm un pārkaisa
ar smalki grieztiem zajiera lociņiem.

Pikantas olu maizītes ar desu jeb šķiņķi.

57. Olu maizītes

Parsmerē sagrieztas baltmaizes šķēlītes ar svie-

stu, sagriež ripiņās cieti novārītas olas, uzliek uz

maizītēm, izgarriē ar šķiņķa strēmelītēm jeb iztīrī-
sim anšovim.



58. Pastētes maizītes.

Apcepina baltmaizi sviestā, pārliek ar pastētes
šķēlītēm un garnē ar sviesta rozītēm, jeb citrona

šķēlītēm.

59. Laša maizītes.

Pļārsmere plāni grieztu baltmaizi ar sviestu,

Earliek ar laša šķēlītēm un garnē ar novārītu olu
altumu.

60. Ikru maizītes.

Parsmere sagrieztas baltmaizītes ar sviestu,
pārliek ar ikriem

un garnē ar sīpoliem un cietiem

olbaltumiem.

61. Apetītes maizītes.

Pārliek ar sviestu pārsmērētas baltmaizes šķē-
lītes ar sālītu vērša mēli, garnē ar aspiku jeb zar-

delēm.

62. Siera maizītes.

Pārsmērē baltmaizes ar sviestu, pārliek ar

sieru, pēc tam apcepina sviestā un sniedz siltas

galdā.
63. Skaistuma maizītes.

Apsmērē saldskābmaizi ar sviestu, tad liek 1

strīpiņu cepeša, 1 gurķa un 1 siera. Šādā veidā
maizītes ir ļoti glītas un gardas.

64. Tomātu maizītes.

Pārsmērē baltmaizes šķēlītes ar sviestu, pār-
liek ar tomātu ripiņām, garnē ar skābu krējumu
un zaļiem lociņiem jeb dillēm.

65. Kaņepu maizītes.

Parsmere rupjmaizes šķēlītes ar kaņepēm un

garnē ar sviesta rozītēm.

66. Tauku maizītes.

Parsmere rupjmaizes šķēles ar cepeša jeb zosu

taukiem un garnē ar ripās grieztiem sīpoliem.
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4. nodaļa.

AUKSTIE ĒDIENI.

67. Galerts.

Notīra sivēna piecīti, galviņu, kājiņas, nokarsē
liek katla ūdenī, ka apņem tos, pieliek lauru lapu
pētersili. sīpolu, seleriju, piparus, sāli pēc vajadzī
bas un ļauj vārīties uz lēnas uguns. Tad ņem gaļu
lauka, sagriež, liek izslapinātos trauciņos mazus ga-
baliņus, ar ādiņu uz leju, tad izkāš šķidrumu caur

sietiņu, pārlej par gaļu un ļauj sasalt.

Siera bļoda.

68. Aknu pastēte.
Nokarsē cūkas un teļa aknu gabalus, kādu spe-

ķa gabaliņu, teļa priekšpleci. Tad nomazgā un liek
vārīties ar tik daudz ūdens, kā apņem tos, pieliek
sīpolu, sali, piparus, seleriju un pētersili. Kad gaļa
nnksta, ņem aknas lauka, izmaļ 4 reizes caur gaļas
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mašīnu, sagriež speķi mazos gabaliņos, pielej klāt
mazliet no sulas, pieliek sāli, piparus, krietni sa-

maisa, tad uzkārsē, pieliek dažas lapiņas želatīna,
lej izslapinātā formā un novieto vēsā vietā.

69. Aknu pastēte.

Nokarsē teļa aknas,, nomazgā, liek ar mazu lā-

si li ūdens un krietnu karoti sviesta sautēt mīkstas.

Tad izlaiž kādas 5—6 reizes caur gaļas mašīnu, pēc
kam krietni saberž, ņemot uz 400 g aknu 200 g
sviesta. Tad pierīvē citrona mizu, pielej rumu jeb
konjaku, pieliek sāli pēc vajadzības un vēlreiz

krietni saberž, līdz pastēte top gaiša.

70. Sivēna rulade.

Izņem sivēna sāna gabalam ribas, nomazgā, ie-

rīvē ar sāli, satin un noliek vēsā vietā lai pastāv:
Tad pagatavo farsi: samaļ jēlu sivēna gaļu, kas at-

lobīta no ribiņām, pieliek kādu olu, 1 tējkaroti kar-

tupeļu miltu, sāli, piparus, krietni samīca, pielej
mazliet ūdeni. Tad izklāj saslapētu linu drānu, uz-

liek sāna gabalu, pārliek to ne līdz malām ar farsi,
tad pārliek 1 strīpu ar cieti novārītām veselām

olām, 1 strīpu sagrieztiem skābiem gurķiem, tad

desiņām, meli jeb šķiņķi, satin kopā, liek karstā

sāls ūdenī, pieliekot sīpolu, piparus, saknes un vāra

2—3 stundas uz lēnas uguns. Tad izņem no katla,

uzliek uz dēlīša, ļauj atdzist, pārliek ar slodziņu
un noliek vēsā vietā līdz otrai dienai. Sagrieztu šķē-
lītēs sniedz galdā.

Šo rulādi var pildīt arī ar labi oļainu omleti,

gurķu un burkānu rindiņām.

?1. Pildīta teļa krūts,

No teļa priekšgabala atgriež ribu gabalus un

izņem rūpīgi kaulus. Tad no pleca gabala izgriež
mīksto gaļu, pieliek 200g cūkas speķa, izmaļ caur

gaļas mašīnu, pieliek vajadzīgo sāli, piparus, olas,
krējumu, krietni izmīca. Tad šo farsi iepilda teļa
krūtī, satin desveidīgi, sašuj un notin ar diegu. I ad

Eārsmērē ar sviestu un liek krāsnī lai cepas. Kad

rūts top mīksta, to nosloga tāpat kā sivēna rulādi

starp diviem dēļiem un otrā dienā pasniedz sa-

grieztu šķēlītēs.
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72. Rasols.

400 g novārītu kartupeļu, 400 g cepeša, 100

g šķiņķa, kādus nēģus, pāris siļķes, kādas cieti

novārītas olas, skābus gurķus, svaigus gurķus, to-

mātus, kādus zaļus ābolus, burkānus, sīpolus, bie-

tes sagriež sīkos četrstūrainos gabaliņos. Tad sa-

gatavo skāba krējuma mērci ar sinepēm, drusku

etiķi, mārrutkiem, vajadzīgo sāli, drusku smalki

kapātu sīpolu; visu šo iemaisa mērcē, liek uz ra-

sola bļodām un garnē pēc patikas ar gurķiem,
olām, bietēm, burkāniem un tomātiem, visdažādākā
veidā.

73. Zilce.

Uzliek vārīties 1 teļa galvu, kājas, 1 kg caur-

augušas cūkas gaļas, ar tik daudz ūdens, kā apņem

tos. Tad nopūto, pieliek sāli, piparus, sīpolu, lauru

lapas, pētersili pēc vajadzības un vāra 2 stundas

uz lēnas uguns. Tad izņem gaļu, atloba no kau-

liem, sakapā smalku, saliek kastrolī atpakaļ un ar

izkāsto sulu Vēl reiz uzkarsē un lej formā lai sa-

stingst.

74. Marinēts lasis.

Notīra lasi, noslauka slapjā drānā, bet nemaz-

gā. Tad liek ūdenī ar etiķi sagrieztus zivs gabali-
ņus, pieliek cukuru, lai būtu saldskābs, piparus,
sāli, sīpolus, lauru lapu un vāra 15—20 minūtes.

Pēdīgi izņem lasi viegli uz bļodas un pārlej ar ma-

jonēzi.

75. Laša krējuma majonēze.

Sakuļ 2 olu dzeltānumus, pieliek pāris karotes

skāba krējuma, kādu tējkaroti kartupeļu miltu,
pielej pēc vajadzības no marinādes, kurā lasis vārī-

jies, un pārlej pār zivīm.

76. Zušu galerts.
Nomauc zutim ādu, izņem iekšas, sagriež gaba-

liņos, apkaisa ar sāli un noliek kādu stundu vēsā

vietā, lad noslauka, liek kastrolī ar pipariem,
lauiu lapām, sīpoliem, saknēm, uz pusi ar ūdeni

atšķaidītā etiķī tā, kā zuši top apņemti, un vāra kā-

das 15—20 minūtes. Tad saliek zuša gabalus glītos
traukos, aplej ar šķidrumu, kurā tas vārījies, pie-
liekot pāris lapiņas želatīna.
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77. Krāsni ceptas līdakas rulade.

Notīra līdaku, pārgriež vēderu, izņem asaku,
atkasa daļu gaļas nost un sagatavo farsi, pieliekot
1 olu. karoti skāba krējuma, kausētu sviestu, drusku

sacepinātus sīpolus un visu krietni izmīca. Šo farsi
pārliek pār līdakas ādu, uzliek 1 rindu cieti novā-

rītas olas, aizšuj vēderu ciet, pārsmērē ar sviestu

un cep krāsnī apmēram I—t1 —ty2
stundas. Atdzisušu

sagriež šķēlītēs un pārlej ar tomātu marinādi.

78. Pildītas zivs galerts.

Apm. 160
g lielu līdaku notīra, bet neuzšķērš,

tad novelk ādu pār galvu, izņem iekšas, atkasa gaļu
no asakas un sagatavo pildījumu: sakapā gaļu, pie-
liekot sviestu, sāli, piparus, olu, skābu krējumu,
sacepinātu sīpolu, drusku rīvmaizes jeb mērcētu

baltmaizi, samīca līdz top putains un pilda zivs

ādā. Tad ietin zivi tīrā drānā, liek uz uguns ar

saknēm, pipariem, sīpolu, vircēm, etiķi, drusku
cukuru un vāra līdz top gatava. Nu liek zivi uz

bļodas un izgatavo želeju: uz 1 1 buljona, kurā
zivs vārījusies, ņem B—lo plāksnītes želatīna, iz-

kausē, pārlej pār zivi un pa starpām liekot izrobo-

tus burkānus, ļauj sastingt.

79. Etiķi marinēts lasis.

Vispirms lasi labi nozvīņo, tad labi apcep .svie-

stā, noliek traukā un aplej ar etiķi, kuram pieliek,
ņemot uz 1 litru, karoti sāls. 4 karotes cukura un

tomātus pēc patikas. Trauku novieto aizsegtu vēsā

vietā.

80. Siļķes ar mērci.

Labas taukas siļķes notīra, izņem asakas, no-

mērcē, sagriež gabaliņos, uzliek uz siļķu bļodiņas
smuki kopā, lai izskatās kā vesela siļķe un pārlej
ar mērci, kuru pagatavo no skāba krējuma, 2 olu

dzeltānumiem, sinepēm, pipariem, sīpoliem vai lo-

kiem, pēc vajadzības. Šo mērci var pagatavot bez

olām, ar tomātu biezeni.

81. Marinētas reņģes.

Notīra reņģes, nomazgā, apkaisa ar sāli, ap-

vārta ar miltiem un cep sviestā gaiši dzeltānas. Tad

saliek atdzisušas traukā, pa starpām ar burkānu



ripiņām un sīpolu šķēlītēm. Nu uzvāra etiķi ar cu-

kuru, pievieno tomātu biezeni un atdzisušu pārlej
pār reņģēm. Šādi marinētas reņģes var lietot pēc
dažām stundām, bet visgardākās tās būs pēc dažām
dienām.

Sardeļu salāti.

82. Sardeļu salāti.

400 g sardeles notīra, pārdala vidu pušu, sa-

tin katru pusi apaļā ripiņā. Tad ņem nēģus, žāvētu

lasi, šķiņķi, zuti, cūkas vai teja cepeti, sagriež ga-

renās strēmelītēs. Tad sakapā cieti novārītas olas,
saliek visu glīti uz bļodas, pārlej ar majonēzes
mērci un garnē ar kapātām olām un želeju.

83. Marinēts žavets dorsis.

Notīra žāvētu dorsi, saliek traukā. Tad paga-
tavo marinādi no etiķa, tomātiem, pieliekot vaja-
dzīgos piederumus, atdzesē un pārlej pār dorsi.

84. Žaveta zoss krūts.

Atloba zoss krūti no kauliem, ņem kādu tēj-
karoti salpetra, 1 glāzi sāls un pamatīgi ieberž

zoss gaļu. Tad saliek zoss gabalus traukā, apkaisa
vēl ar sāli un atstāj kādas 5—6 dienas. Tad sa-

rullē, sašuj un liek žavet. Šo zosi lieto pie sviest-

maizītēm, jebpasniedz ar pikantu mērci.

514*



85. Pildītas olas.

Cieti novārītas olas ieliek aukstā ūdenī, no-

mizo un sagriež gareniski pušu. Tad izņem dzel-

tānumus, smalki saberž tos, pieliek sāli, cukuru,
etiķi, piparus, krējumu pēc vajadzības, ieliek baltā

Eorcelāna traukā, uzkarsē un ar trūbiņu iepilda ol-

altumos. Garnē ar kaperiem, šķiņķa strēmelēm,
ķilavām un redīsiem.

Katra patiesa daiļumapamatā ir laba līdzjftūga

sirds, izplatīt ap sevi sauli un prieku: ja
tas spīd cauri sejai, tā top daiļa. Ja tu mīlu,
sirsnību un daiļumu pastāvīgi uzturēsi savā

garā dzīvu — kur tu arī neiesi, tu atstāsi

harmonijas un dvēseles daiļuma iespaidu.

O. S. Mardena «D omu Spēks»,
lzd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādnieciba.
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5. nodaļa

SILTI ĒDIENI BROKASTU GALDAM.

86. Olu maisījums.

Sakuļ 2 veselas olas ar naža galu sāls. Cita trau-

kā, glāzē piena, iemaisa % tējkarotikartupeļu miltu

un pievieno sakultām olām. Visu to izkulsta kriet-

ni, tad ņem 1 tējkaroti sviesta, izkausē panniņa, lej

masu virsū un velk lēni ar karoti uz vienu malu.

Šo maisījumu, pārlietu ar sviestu, var pasniegt pie

visiem aukstiem cepešiem, mēles un reņģēm.

Spināti ar olu maisījumu.

87. Svaigas bekas,

800 g svaigas bekas nomazgā, nokasa kātiņus,

sagriež garās strēmelēs. Tad sabrūnē sviestu ar sī-

poliem, liek iekšā bekas, cepina kamēr sula ieva-

rījušies un bekas palikušas vijīgas. Nu pieliek

vajadzīgo sāli, skābu krējumu un uzvara. Galda

sniedz ar novārītiem kartupeļiem.
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88. Smadzeņu forma.

400 g teļa smadzenes aplej ar vārošu ūdeni,
novelk plēvi un sīki ar nazi izkapā. Tad pieliek
2 sakultus olu dzeltānumus, kādu karoti piena,
rīvmaizi, skābu krējumu, piparus, sāli, pēdīgi pu-
tās kultus olbaltumus, liek formā, pārkaisa ar rīv-

maizi, pārliek ar sviesta piciņām un cep krāsnī ap-
mēram 1 stundu.

89. Ceptas teļa smadzenes.

400 g teļa smadzenes pārlej ar karstu ūdeni,
uzliek uz caurdura lai notekas, notīra no plēvēm,
sagriež šķēlēs, apviļā rīvmaizē un cep brūnā sviestā»

90. Veršacis.

Sakarsē pannu, uzliek sviestu, iesit katrā pan-

nas nodaļā vienu olu, tur uz uguns līdz baltums

savelkas, bet dzeltānums vēl paliek mīksts. Tad pār-
kaisa ar sāli, pipariem un sniedz siltas galdā.

91. Teļa pienes.

leliek teļa pienes aukstā ūdenī, notīra no asins

daļām, kādas 5 minūtes novāra sāls ūdenī, uzņem

uz sieta lai notekas, piemaisa pāris karotes skāba

krējuma, karoti saberzta siera, piparus, .sāli, kādus

sagrieztus šampinjonus, iepilda formā, pārkaisa ar

rīvmaizi, pārliek ar sviesta piciņām un cep krāsnī

gaiši dzeltānas.

92. Veselas ceptas baravikas

Nomazgā lielas veselas baravikas, sagriež pla-
kaniski pušu, apmērcē olā, tad rupjos miltos un

cep sviestā vai speķīšos, kā karbonādi, brūnas. Pē-

dīgi piegriež sīpolu ripiņas, pieliek skābu krējumu,
izkarsē cauri un pasniedz ar kartupeļiem un gurķu
salātiem.

93. Siļķu panniņa.

Notīra 3 nomērcētas siļķes, novelk ādu, izņem
asakas un smalki sakapā. Tad pieliek pienā mēr-

cētu rīvmaizi, 1 karoti kausēta sviesta, 1 sīpolu, pi-
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pārus, 2 olu dzeltānumus. Tad liek formā, pārkaisa
ar rīvmaizi, pārliek ar sviesta piciņām un cep gaiši
dzeltānu.

94. Reņģu panniņa.

Notīra žāvētas reņģes, sadala mazos gabaliņos
un liek izsmērētā panniņā. Tad sakul 3—4 olas ar

kadu glāzi skāba krējuma, sāli, pipariem. Ar šo

maisījumu pārlej reņģu panniņu un cep mērenā

krāsnī gaiši dzeltānu.

Apcepta baltmaize ar šķiņķi un olas dzeltānumu.

95. Teļa meles.

Nokarsē teļa mēles, novelk ādu, sagriež garās

strēmelēs, tad izkausē 1 karoti sviesta, liek mēles

iekšā, sutina mīkstas, pielejot pa karotei buljona,
pieliekot drusku miltus, skābu krējumu, citrona sulu

un sāli. Galdā sniedz ar kartupeļu tūci.

96. Pildīti tomāti.

Nogriež 10 tomātiem virsas, izņem iekšas, sa-

gatavo gaļas farsi, kuru iepilda tomātos un saliek

tos sagatavotā formā. Izņemtās tomātu iekšas iz-

laiž caur sietu, pieliek cukuru, sāli, skābu krējumu
un pārlej pār tomātiem. Virsu pārkaisa ar rīv-

maizi. Cep krāsnī apmēram 14 stundu.
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97. Vērša nieres.

Sagriež vērša nieres ripiņās, nokarsē, krietni

nomazgā aukstā ūdenī, lai tās nebūtu recekļainas.
Tad pieliek karoti taukus, sviestu, apcepina, pār-
lej ar buljonu, piegriež sīpolu un liek zem vāka lai
sūt. Pēdīgi pieliek dilles, drusku miltus, skābu

krējumu, izvāra cauri un pasniedz ar kartupeļu
tūci.

98. Vēža kroketes.

Sālsūdenī ar dillēmnovāra 2 kāļus vēžu. Izloba

no astēm un šķērēm gaļu, izkaltē čaulas, sagrūž
un pieliekot sviestu, izvāra vēžu sviestu. (Skat. re-

cepti 24). Tad smalki sagriež vēžu gaļu, sajauc ar

400 g. sālsūdenī novārītas līdakas gaļu. Saliek

vļsņ kastrolī, pieliek vēžu sviesiu. miltus, skābu

krējumu un lēnām maisot vāra, kamēr viss savā-

ri jies biezā masā. Tad ļauj atdzist, pieliek rīv-

maizi, samīca, izformē glītās garenās kroketēs, ap-

mērcē olā, apviļā rīvmaizē, liek verdošos taukos un

vāra gaiši dzeltānas. Galdā pasniedz ar svaigiem
zirņiem.

99. Zivju kroketes.

Sāls ūdenī novāra zivi ar vircēm, saknēm, lau-

ru lapu un drusku etiķa. Kad zivs atdzisusi, izņem

asakas un sadala mazos gabaliņos.
Tad sviestā sabrūnē miltus, pieliek kādus olu

dzeltānumus. drusku etiķi, pāris karotes krējuma
un uz lēnas uguns maisot vāra, kamēr mērce sa-

biezē. Tad liek zivs gabaliņus iekšā un lēni iz-

maisa. Kad mērce atdzisusi, pieliek vēl rīvmaizi,

izveido glītus gabaliņus, apmērcē olā, apviļā rīv-

maizē, liek vārošos taukos un vāra gaiši dzeltānas.

100. Kartupeļu ligzdiņas.

Novāra kartupeļus, saspiež, ļauj tiem atdzist,

pieliek kādu olu. miltus, sāli. krietni izmīca,

izveido groziņveidīgas ligzdiņas, liek. uz taukiem

nosmērētas plātes, cep gaiši dzeltānas. Tad saga-
tavo farsi no smalki kapātām sēnēm jeb baravi-

kām, kuras sacepina ar sīpoliem, pieliek skābu krē-

jumu un iepilda kurvīšos. Šādus kurvīšus var pil-
dīt arī ar dažādām saknēm un gaļām.
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101. Puķu kāposti ar brūnu sviestu.

Notīra puķu kāpostu galviņu, un ieliek aukstā
ūdenī pamirkt. Tad sāls ūdenī vāra mīkstu, izņem
ar putu karoti, nosusina, pārlej ar brūnu sviestu un

sniedz galdā.

102. Pildītas maizītes.

Pārgriež ūdens maizītes uz pusi, izņem mīkstu-

mus, kurus izmērcētus pieliek pie gaJas farses. Tad

ar farsi sapildītās maizītes liek uz plātes un apcep.

Pildītas udensmaizītes.

103. Biezpiena pani

Biezpiena panus pagatavo pec iepriekšējas re-

ceptes, iepildot maizītēs biezpienu.

Desiņas sviesta mīklā.



104. Bļinas ar kaviāru.

_

2Jļ? S _S ri^v miltu iejauc nedaudz aukstā pie-
na, lad pārlej varošu ūdeni un nobrucina. Kad
mikla atdzisusi, pieliek raugu un Jauj uzrūgt. Pēc
tam pieliek vel parastos miltus, 3 olas, karoti kau-
sēta sviesta, sāli, labi izkuļ, pielej vārošu pienu jeb
ūdeni, ļauj vēlreiz uzrūgt un tad cep. Galdā pa-
sniedz ar kaviāru.

Sagriezts fileja gabals.

105. Siļķu pudiņš.
Samaļ gaļas mašīnā

zupas jeb cepeša atliekas
ar siļķi, pieliek sīpolus, piparus, kādu karoti skāba
krējuma, drusku miltus, kādu olu, krietni izkuļ,
liek forma un cep krāsnī.

106. Zušu frikasejs.
Noberž zušus ar sāli, novelk ādu, sadala gaba-

los, ar drusku ūdens liek kastrolī, pieliek sāli, pi-
parus, sviestu, skābu krējumu, citrona sulu un vāra
kadu 7, stundu. Tad liek zuti uz bļodas, pārlej ar

mērci, kura zuši vārījās, un garnē ar novārītiem

kartupeļiem.
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6. nodaļa.

VĒRŠA GAĻA.

leteicams cepešus no sākuma apcept karstā

sviestā vai taukos, lai apvilktos garoziņa, kas aiz-

kavē sulas izplūšanu. Tad liek cepeti krāsnī un pie
lēnas uguns ik 15 minūtes aplaista. Ja cepeti cep

pie ātras uguns, tad tas iznāk sauss un sīksts. Tur-

pretim, pie panncepumiem ļoti no svara tos cept uz

ātras uguns, t. i. lai cepot aprautos garoziņa un vi-

dus būtu sulots. Kas attiecas uz maltas gaļas ce-

pumiem, tad tie jācep mērenā siltumā.

107. Ātrais cepetis. (Rostbifs).

Rostbifam jāņem labi trekna gaļa un jānoliek
kādas 8 dienas vēsā vietā, jo citādi tā būs sīksta.

4 kg smagu rostbifa gabalu ņem krietni izdauza.

Tad liek uz pannas 1 karoti nieru taukus,
drusku sviesta, labi sakarsē un liek gaļu iekšā, tā

kā fileja gabals nāk uz virsu. Tad liek karstā plīts

krāsnī, lai apcep garoziņa. Tad pielej kādu glāzi

ūdens, un ik 5 minūtes aplaistot cep brūnu. Pēc

V 2stundas cepšanas apgriež gabalu un cep vēl

V2stundu uz lēnas uguns. Kad cepetis gatavs, to

apkaisa ar rīvmaizi. Jāņem vērā, ka rostbifa ga-

bals nedrīkst būt pilnīgi izcepis; vidū tam jā-
izskatās sārtam. Galdā sniedz ar brūniem kartu-

peļiem un kasītiem mārrutkiem.

108. Angļu rostbifs.

Angļu rostbifu pagatavo pēc iepriekšējās re-

ceptes, tikai ar to starpību, ka šeit gaļa jāsutina
alū. Galdā sniedz ar pipara gurķiem un mārrut-

kiem.
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109. Viltots rostbifs.

Mīkstu vērša gurna gabalu izdauza no abām

pusēm plakanu, satin, apsien ar aukliņu, apkaisa
ar sāli un pipariem, tad liek karstā sviestā un tau-

kos, apcep brūnu no visām pusēm, pielej pamazām
kādu V> 1 ūdens un pastāvīgi aplaistot cep kādas
3/4

stundas. Tad attin aukliņu, sagriež gaļu plānās
šķēlēs, ar drusku ūdens atvāra mērci, pieliek pa-

priku vai tomātu biezeni un sniedz gaļu galdā ar

brūnētiem kartupeļiem.

Vērša iedalījums.

1) Kakls un galva, 2) Virsējais plecis, 3 i Apakšējais plecis,

4) Stilbs, 5) Kājas, 6) Krūšu gab., 7) Garā riba, 8) Bifšteks,

9) Filejs, 10) Rostbifs, 11) Šmorcepeša gab., 12) Astes ua

ciskas gab.

110. Šmorcepetis.

Apm. 2 kg smagu, treknu astes gabalu atstāj
kādu dienu vēsā vietā. Tad izgriež kaulu, ar āmuru

krietni izdauza, pēc patikas izspeķo, apcep kastroli

uz ātras uguns nieru taukos un sviestā brūnu, tad
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apkaisa ar sāli un pipariem, pārlej mazliet ar ūdeni

un aizvākotu šmorē mīkstu. Kā garšas vielas var

pielikt tomātus, lupatiņā iesietas ķimenes, vai arī

rupjas maizes garoziņas.

111. Šmorcepetis ar saknēm.

Šo šmorcepeti pagatavo pēc iepriekšējās recep-

tes, tikai ar to starpību, ka apcepušai gaļai pieliek
burkānus, pētersiļus, selerijas un sīpolus. Mērci

Eagatavo
no brūnā piecepuma ar ūdeni un skābu

rējumu.

112. Skābais cepetis.

Šim cepetim ņem 4—5 kg astes vai ciskas ga-

bala, kuru nomazgā un ieliek māla traukā. Pēc tam

uzvāra etiķa ūdeni ar lauru lapām, pipariem, vir-

cēm un karstu pārlej pār gaļu. Tad nosloga ar ak-

meni un ļauj 8 dienas stāvēt. Tad izņem gaļu no

etiķa, noslauka, izspeķo un ieberž ar sāli. Tad liek

taukos apcept, pielejot ūdeni, tā kā apņem gaļu.
Pēc kāda brīža pieliek saknes, pētersiļus, sīpolu un

bieži apgrozot sutina mīkstu. Tikai jāņem vērā,

lai grozot to nesadurstītu. Ja cepot mērce novārī-

jusies sausa, tad jāpielej ūdens. Kad gaļa mīksta,

izņem to laukā, mērcei pievieno krējumu un sniedz

galdā.

113. Sutināta vērša krūts ar mārrutkiem,

Uzliek vērša krūti vārīties ar saknēm. Kad

gaļa mīksta, ņem to ārā. Tad pagatavo mērci no

miltiemun skāba krējuma, klāt pieliekot sarīvētus

mārrutkus.

144. Cepts vērša filejs.

2 kg smagam fileja gabalam rūpīgi novelk plēvi,
izspeķo no abām pusēm kā zaķi, tad ieberž ar sāli

un pipariem. Tad liek karstā sviestā un cep bieži

aplaistot V2stundu. Mērcei pieliek skābu krējumu
un sniedz galdā. Jāņem vērā, ka filejam jābūt
vidū sārtam.
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1)

Ciskas
gab.,

2)

Muguras
gab,

3)

Krūts

gab.,

4)

Vēdera
gab

_

5)

Kakla

gab,
6)

Priekšplecis.

Vērša
gaļa.
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115. Pildīts vērša cepetis.

Mīkstu vērša gaļu izdauza ar āmuru pavisam
plakanu. Tad sagatavo pildījumu no labi caurau-

guša speķa, kādām cieti novārītām olām, smalkiem

pipariem, sīpoliem, sāls un kādām karotēm krēju-
ma. Tad uzliek pildījumu uz gaļas, satur, sasien ar

diedziņu un apcep brūnu no abām pusēm. Tad pie-
lej ūdeni un sutina aizvākotu apmēram 2 stundas.

Pēdīgi sagriež plānās šķēlītēs, sabīda kopā kā bijis
un pagatavojot mērci sniedz galdā ar stovētām bie-

tēm jeb brūniem kartupeļiem.

116. Vērša cepetis pildīts ar baraviku farsi.

Šo cepeti pagatavo pēc iepriekšējās receptes,
tikai gaļas pildījuma vietā ņem sviestā sacepinātas
baravikas.

117. Klopši.

Labu klopšu pagatavošana prasa daudz veiks-

mes pavāru mākslā. Lielu lomu spēlē gaļas la-

bums. Klopšiem ieteicams ņemt gaļu, kas kādas

dienas jau stāvējusi aukstā vietā. Gaļa labi jāiz-
dauza. Klopši jācep uz ātras uguns, jānotrāpa arī

pareizais laiks, kad tie īsti gatavi, ja ceps par īsu,

tad tie iznāks jēli. turpretim, cepot ilgi. klopši būs

sīksti. Kad klopšiem viena puse brūna, tad ap-

griež tos un pārlej ar vārošu sviestu, jo tad gaļa
taps irdenāka. Klopši jācep labā nostāvējušā svie-

stā, jo svaigs sviests netiek ātri brūns.

118. Bifšteks.

Bifšteks ir viens no iecienītākiem pancepu-
miem. Bifšteka pagatavošana prasa veiksmi, lai tas

iznāktu sulots un mīksts. Vislabākā gaļa bifštekam

ir filejs, kuļU sagriež pirksta biezumā, mazliet iz-

dauza un uz ātras uguns no abām pusēm apcep.

Tad uzliek mazliet buljonu un atvāra, kamēr top
vijīga mērce: pārlej to pār bifšteku un pasniedz
ar brūnētiem kartupeļiem un mārrutkiem.

119. Bifšteks ā la stroganov.

Sagriež vērša gaļu plānās strēmelēs un ātri ap-

cep sviestā. Tad pagatavo mērci; sagriež sīpolu,
ņem karoti sviesta, drusku miltus, piparus, papri-
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ku, sāli, tomātu biezeni; visu šo savāra un lej pāri
stroganovam. Galdā sniedz ar taukos vārītiem, sīki

grieztiem kartupe]iem.

120. Bifšteks ā la tatare,

Novelk mīkstam vērša gaļas gabalam plēvi, sa-

kasa gaļu bez dzīslām, pieliek piparus, sīpolus,
sāli, krietni samīca, izveido apaļus klopšus, uzliek

uz šķīvja, iesit vidū jēlu olas dzeltānumu un pa-
sniedz galdā.

121. Antrekots.

Antrekots ir līdzīgs bifštekam. Antrekotu var

cept arī uz restēm un tad pārkaisīt ar sāli, sīpo-
liem un pipariem pēc garšas. Galdā sniedz ar bif-
šteka mērci.

122. Speķoti klopši.

Sagriež gaļu 2 pirkstu biezās šķēlēs, izspeķo,
izdauza, tā kā izskatās bumbierveidīgas. Tad liek

lēzenā kastrolī, uzlej buljonu un sutina mīkstas.

Tad pagatavo pikantu mērci, saliek klopšus uz

trauka kroņveidīgā riņķī un piepilda vidu ar bara-

vikām vai šampiņjoniem.

123. Dauzītas veršgaļas kotletes.

Sagriež fileju plānās šķēlītēs, izdauza, apkaisa ar

sāli, pipariem, apviļā olā un rīvmaizē un apcep uz

pannas brūnas no abām pusēm. Tad uzlej uz pan-

nas kādu karoti buljona un mazliet pavāra. Pēc

patikas pieliek arī kādu karoti skāba krējuma un

pārlej pār kotletēm. Galdā sniedz ar kasītiem
mārrutkiem un brūniem kartupeļiem.

124. Sīpolu klopsis.

Sagriež gaļu pirksta biezās šķēlēs, krietni iz-

dauza un izveido klopšus. Tad liek uz pannas kar-

stu sviestu, vērša taukus un cep uz ātras uguns

klopšus brūnus; tad griež .riņķī, apkaisa ar sāli,

pipariem, iegriež malā sīpolu ripiņas, sacepina: tad

£ielej 1 karoti ūdens jeb buljona, 1 karoti skāba

rējuma un savāra tumīgu mērci. Nu saliek klop-
šus uz bļodas, pārliek ar sīpoliem un pārlej ar

mērci. Klāt sniedz vārītus kartupeļus.
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125. Krāsni cepts klopsis.

Sagriež mīkstu vērša gaļu pirksta biezās šķēlēs
un izdauza. Tad liek cepamā formā pa kārtai nieru

taukos, pieliek sāli, piparus, sarīvētus sīpolus, no-

mizotus, šķēles grieztus kartupeļus. Kad forma
pilna, aizvako to un cep 2—3 stundas. Tad pagatavo
mērci, pieliek drusku krējuma, miltus, saliek klop-
šus uz oļodas un pārlej ar mērci.

126. Maltais klopsis.

Samaļ 1 kg labu vērša gaļu. Kastrolī sasutina
1 smalki grieztu sīpolu, 1 karoti sviesta, pieliek 1
naža galu miltu, drusku buljona, piparus, sāli un 1
karoti skābaJcrejurna. Tad liek samalto gaļu iekšā,
viegli izkarsē un pasniedz ar kartupeļu tūci.

127. šmoreti klopši.

Sagriež mīkstu vērša gaļu četrstūrainos gabalos
un katliņā sviestā apcep brūnus. Tad pielej ūdeni
vai buljonu klāt un pieliekot piparus, sāli, sīpolus,
rupjas maizes garoziņu, 1 lauru lapu, ļauj lai šmo-

rejas. Kad gaļa top mīksta, pielej mērcei pēc va-

jadzības buljonu, pieliek skābu krējumu, miltus un

sniedz galdā.

128. Karaļauču klopsis.

Ikg vērša gaļas, 1 1
4 kg cūkas gaļas, izmaļ caur

gaļas mašīnu, pieliek 2 pienā izmērcētas ūdens-

maizītes, sīpolus, sāli, piparus, 2 olas un krietni

izmīca. Tad izveido apaļas bumbiņas kotletu lie-
lumā. Tad kastrolī sasviedē sviestu ar miltiem, pi-

fiariem, sīpolu, kaperiem, pielej buljonu, ieliek kot-

etes un sutina aizvākotas 10—15 minūtes. Pēdīgi
pieliek kādu karoti skāba krējuma un pasniedz ar

novārītiem kartupeļiem.

129. Zrazi.

Vispirms pagatavo kotletu farsi, tad nosutina

ūdenī miežu putraimus, kuriem pieliek sacepinātus
sīpolus, mazus speķīšus, sāli un piparus. Tad ņem
farsi uz mitras rokas, izspiež platu, tā kā vidū vai*

ielikt putru, tad aizloka cieti un izveido iegarenas
kotletes, apviļā miltos, rīvmaizē, apcep no visām

pusēm brūnas, tad pārlejot ar brūno atvārījumu
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liek katliņā, lai drusku pašūt zem vāka. Vispēdīgi

Sagatavo
mērci un sniedz galdā ar kartupeļiem,

iešu jeb svaigiem salātiem.

130. Vērša rumpšteks.

Izdauza vērša gaļu pirksta biezās šķēlēs, apcep
no abām pusēm sviestā brūnu, saliek kastrolī: 1

kārtu smalki grieztas sēnes, 1 gaļu. Tad piegriež
ripās grieztus sīpolus, pārlej ar sviestu, kurā cepās
gaļa un sutina mīkstu. Pēdīgi pieliek skābu krē

jumu.

131. Viltots zaķis.

100 g vērša, 100 g teļa un 100 g cūkas gaļas
izmaļ caur gaļas mašīnu, pieliek drusku baltmaizi,
vajadzīgās virces, 2 olas un krietni izmīca. Tad iz-

veido garenus kukulīšus, izspeķo tos no virsas, liek

uz pannas karstos taukos un sviestā, un bieži ap-

laistot, cep brūnus. Tad pagatavo mērci, pieliek
kādu kaltētu baraviku un sniedz galdā.

132. Tīti klopši.

Sagriež vērša gaļu pirksta biezās šķēlēs, izdau-

za. Tad pagatavo farsi: sagriež nieru taukos sīpolus,
pieliek piparus, drusku miltus, sāli, liek gaļai vidū,
satin rullīšos, apsien ar diegu, liek kastrolī un ap-

cep no visām pusēm brūnus un pēdīgi šmorē tos

mīkstus. Kad klopši mīksti, izņem diegus, saliek uz

bļodas, pasniedz ar krējuma mērci, sutinātu rīsu jeb
kartupeļiem.

133. Vērša gaļas kotletes.

Krietni samīca 400 g maltas vērša un 100 g

cūkas gaļas, pieliek baltmaizi, 1 karoti kausēta svie-

sta, krējumu, sacepinātus sīpolus, piparus, V2tējka-
roti kartupeļu miltu (kas neļauj gaļas sulai izplūst).
Tad izveido gaļas bumbiņas, izspiež plakanas un

cep taukos brūnas. Galdā sniedz ar sutinātām sak-

nēm jeb kartupeļiem.

134. Vērša gaļas ragu.

Sagriež zupas gaļas atliekas četrstūrainos gaba-
los. Tad pagatavo mērci, sacepina sīpolus taukos,

sagozē kādu karoti miltu, pielej ūdeni, pieliek kādu

karoti skāba krējuma, kaperus, piparus, sāli, ber



gaļu iekšā, tad gabalos sagrieztus kartupeļus, 2 skā-

bus gurķus, izkarsē, lej formā, un liek to 10—15

minūtes karstā krāsnī. Ragū var pasniegt arī pār-
liekot formu ar sviesta mīklas vāku.

135. Gulašs.

Sagriež mīkstu vērša gaļu gabaliņos, apcep no

abām pusēm brūnu, tad liek vienu kārtu gaļas, otru

saknes: kāļus, burkānus, kāpostus, sīpolus, sāli, pa-

priku un aizvākotu šmorē mīkstu.

136. Svaiga sutināta vērša mele.

Svaigu vērša mēli liek aukstā ūdenī ar vajadzī-
gām vircēm: sīpolu, sāli, lauru lapu, un vāra kādas

2—3 stundas. Tad izņem mēli no ūdens, novelk ādu,

sagriež sīpolu šķēlītēs, uzliek uz bļodas un pārlej
ar mērci, kuru pagatavo šādi: sabrūnē 1 karoti svie-

sta ar miltiem, pielej kādu litru buljona, pieliek
smalki kapātus sīpolus un krietni savāra. Tad pār-
lej pār mēli un pasniedz ar zirņiem, jeb af sviesta

mīklas krutoņiem.

137. Meles iesalīšana.

lerīvē mēli ar cukuru, sāli, salpetri. Tad pēc
24 stundām uzvāra sāls ūdeni, pieliekot piparus un

pārlej to pār mēli, kurā atstāj mēli kādas 6—B die-

nas. Ada jānovelk mēlei kad tā vēl silta.

138. Veršgaļas farse.

Samaļ 400 g vērša gaļas ar 100 g nieru tau-

kiem, pieliek izmērcētu baltmaizi, piparus, sāli, skā-

bu krējumu un visu krietni samīca. Šo farsi izlieto

dažādiem pildījumiem.

139. Šahta vērša gaļa.

Apm. 4 kg smagu vērša ciskas gabalu ieberž ar

1 tējkaroti salpetra, 1 karoti cukura, 50 g sāls,
ieliek māla traukā un ļauj kādu dienu stāvēt. Tad

uzvāra ūdeni, pieliek sāli, piparus, lauru lapas, at-

dzisušu pārlej pār gaļu un ļauj stāvēt kādas 6—B

dienas. Tad izvāra gaļu mīkstu tanī ūdenī, kur tā

sālījās. Šo gaļu pasniedz kā uzgriežamo pie broka-

stīm vai vakariņām. Pie sāls gaļas var klāt dot mār-

rutkus, sutinātus kāļus, zaļus zirnīšus, vai arī pārliet
to ar brūnētu sviestu.

675*



140. Sutināta vērša sirds.

Nokarsē vērša sirdi, sagriež tievās strīpiņās, ap-

cep ar sīpoliem brūnu, tad pārlej ar karstu ūdeni
vai buljonu, sutina mīkstu, pieliek miltus, skābu

krējumu un pasniedz ar kartupeļu tūci vai kartu-

peļiem.

141. Sutinātas nieres.

Sagriež vērša nieres plānās šķēlītēs, novāra, tīri

nomazgā, liek sviestā, cepina brūnas, pieliekot sali,

Eiparus, sīpolus. Kad nieres top brūnganas, pieiej
uljonu vai ūdeni un ļauj lai sūt mīkstas. Tad pie

liek miltus, krējumu un sniedz galdā ar kartupeļu
tūci.

142. Kazaku klopsis.

Pagatavo kotlešu farsi, tad izviļā iegarenas lie-

las bumbiņas, apcep tās brūnas un pasutina mazliet

katliņā. Tad sacepina sīpolus, pagatavo kartupeļu
tūci, apliek ap bumbiņām, apber ar sīpoliem un

sniedz galdā.

143. Miks grils.

Uzdur uz iesma 1 šķēli nokarsētas nieres, tad

speķi, nokarsētu teļa mēli, tad speķi un beidzot teļa
gaļu. Visu apkaisa ar pipariem, sīpoliem un cep

taukos brūnu. Galdā sniedz ar sutinātiem rīsiem

jeb taukos vārītiem kartupeļiem.

144. Ceptas nieres sīpolu mērce.

Nokarsē vērša nieres, sagriež plānās šķēlēs, pār-
kaisa ar sāli, apviļā olā un rīvmaizē un apcep tau-

kos brūnas. Tadpagatavo sīpolu mērci un pasniedz
galdā ar kartupeļu tūci.
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7. nodaļa.

TEĻA GAĻA.

Teļgaļas lietošana.

1) Galvu lieto zupām, zilcēm, pie kam ceptu teļa
galvu lieto ragu un haše pagatavošanai.

2) Smadzenes pastētēm un mušejiem.
3) Kakla gabalu lieto zupām, zilcēm vai frikasē

pagatavošanai.
4) Kotletu gabalu lieto kotletēm, vīnes šnice-

lēm un klopšiem.

Teļa iedalījums

1) Galva, 1-a) Smadzenes, 2) Kakls, 3) Kotletu gab., 4) Nieru

gab., 5) Ciska, 6) Krūšu gab., 7) Priekšplecis, 8) Stilbs,

9) Kājas.

5) Ciskas gabalu lieto cepšanai, mazākas ciskas

klopšiem vai šnicelēm.

6) Nieru gabalu lieto vai nu cepšanai, vai kot-

letēm.

7) Krūšu gabalu var lietot cepšanai, zupām un

frikasejām.
8) Priekšpleci lieto zupām, frikasejām, klop-

šiem v. t. t.

9) Stilbus un citu gaļu lieto zupām.

10) Kājas lieto želejām (it sevišķi slimiem).
Sirds un plaušas noder zupai, aknas turpretī

cepšanai.
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145. Teļa cepetis.

6—B kg smagu cepeša gabalu nomazgā, nosu-

sina unapkaisa ar sāli. Tad sagozē uz pannas 1 ka-
roti brūna sviesta, ieliek cepeti, tā kā niere nāktu

uz augšu un cep aplaistot, kamēr top brūns. Tad
pielej 1 karoti ūdens un cep 1 stundu. Kad cepetis
jau gandrīz gatavs, to apgriež, apkaisa ar rīvmaizi

un vēl mazliet apcep. Nu novieto cepeti siltā vietā,
uzber uz pannas kādu karoti miltu, sabrūnē, tad

pielej ūdeni, pieliek skābu krējumu un sniedz
mērci galdā pie cepeša.

Teļa muguras speķošana.

146. Speķots teļa cepetis.

Izmērcē pienā teļa cisku, nolupina plēvītes, iz

speķo smalkām spēka strēmelītēm unapkaisa arsāli.

Tad izkausē uz pannas 1 karoti brūna sviesta, pie-
liek dažas speķa strēmelītes, liek cepeti iekšā ar

speķoto pusi uz virsu un bieži aplaistot cep 1 stun-

du. Tad apgriež, aplaista ar skābu krējumu, ūdeni,
un cep vēl apmēram kādu stundu. Pagatavojot
mērci sniedz galdā.
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Teļa

gaļa.

1)

Cepeša
gab,

2)

Nieru

gab.,

3)

Kotletu
gab.,

4)

Kakla

gab,

5)

Priekšplecis,
6)

Krūts

gab.
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147. Teļa cepetis forma ar kartupeļiem.

Sagriež teļa cepeti mazos gabaliņos un pilda
līdz pusei formā. Tad samaisa 1 karoti skāba krē-
juma ar smalki grieztiem sīpoliem un pārliek pār
gaļu. Tad sarīvē novārītus kartupeļus un pārliek
pār formu. Kad formapiepildīta, to pārliek ar svie-

sta piciņām, pārkaisa ar rīvmaizi, liek krāsnī un

apcep bruņu.

148. Teļa cepeša ragū.

Sagozē 1 karoti sviesta ar 1 karoti miltiem, pie-
lej kādu glāzi ūdens, cepeša mērci, pieliek glāzi krē-

juma, sāli, piparus, sarīvētu sīpolu un savāra mērci.

Tad pieber kādu šķīvi notīrītu kartupeļu, vāra tos

mīkstus, pieliek sagriezto cepeti, uzkarsē, pieliek
garšas vielas, gabaliņos sagrieztus gurķus, Kā ari

mazliet kaperus.

149. Teļa cepeša ragū ar rīsiem.

1 kg aukstu teļa cepeti sagriež plānās šķēlītēs,
saliek formā pa kārtai ar izlobītām, sakapātām zar-

delēm, pārliek ar sviesta piciņām, sarīvētu sīpolu,
smalkiem pipariem, un pārliek ar 1 tasi skāba krē-

juma. Tad izvāra rīsus, apliek ar ragū, pārkaisa ar

rīvmaizi, apliek ar sviesta piciņām un cep krāsnī

apmēram
I l
i

stundu.

150. Forma cepts teļa cepeša ragu.

Izsmērē formu ar sviestu, izkaisa ar rīvmaizi,

saliek dibenā pa kārtai teļa cepeti, zardeles, citro-

na šķēles, pārkaisa ar rīvmaizi un sieru, pārlej ce-

peti ar buljonu un cep mērenā krāsnī kādu 1/2 stun-

du. Galdā sniedz ar brūnu sviestu.

151. Teļa karbonāde.

Teļa karbonādei ņem mugurgabalu, sagriež to

šķēlēs, pie kam katrai šķēlei jāņem 2 ribas. Vienu

no tām atlauž nost un otrai atkasa gaļu un izdauza,
tad apkaisa ar sāli, apviļā olā un rīvmaizē un cep

sviestā no abām pusēm brūnu. Tad saliek uz bļo-

das, pārlej ar brūnu sviestu un garnē ar citrona

šķēlēm jeb saknēm.
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152. šotiešu kotletes.

Sagriež 2 kg mīkstas teļa gaļas pirksta biezās
šķēlēs, apviļā olā, rīvmaizē un apcep no abām pu-
sēm. Tad sagozē kastrolī 1 karoti sviesta ar mil-

tiem, pielej kādu litru buljona, pieliek piparus,
sāli, pielej 1 glāzi baltā vīna, ietaisītas sēnes, šķēlēs

grieztas novārītas teļa pienes un 1 sarīvētu sīpolu.
So mērci aizvākotu vāra kādu pusstundu. Tad ieliek
iepriekš izcepto gaļuun ļauj 5 minūtes virt uz lēnas

uguns.

153. Teļgalas šteki.

Sagriež mīkstu teļa gaļu pirksta biezās šķēlēs,
izdauza, apkaisa ar sāli un karstā sviestā cep brū-

nas no abām pusēm. Tad saliek štekus uz bļodas un

noliek siltumā. Nu pagatavo mērci, atlikušai cc-

Eeša sulai pieliekot karoti skāba krējuma, drusku

uljonu, sāli, kaperus, zardeles, savāra visu kopā un

pārlej pār štekiem.

154. Teļa šniceles.

Sagriež gaļu šķēlēs, izdauza, apviļā olā, rīv-

maizē un apcep brūnu no abām pusēm. Tad pār-
liek ar citrona šķēlēm. Klāt dod saknes un kartu-

peļus.

155. Teļa cepeša šniceles.

Sagriež atlikušu teļa cepeti, apviļā olā, rīvmaizē

un cep brūnā sviestā. Galdā sniedz ar citrona šķē-

lītēm, brūkleņu ievārījumu, kartupeļiem vai štovē-

tām saknēm.

156. Tīti teļgalas klopši.

Sagriež 1 kg teļa gaļas pirksta biezās šķēlēs,
izdauza tā, lai gaļa paliktu vesela. Tad smalki sa-

kapā nieri ar taukiem, pieliek mazliet cepeša mērci,

rīvmaizi, sāli un visu krietni samīca. Nu ieliek

katrā šķēlītē mazliet pildījuma, aptin ar diegu, sa-

sprauž ar skangaliņu un apcep brūnas. Tad saliek

klopšus kastrolī, pārlej ar buljonu un sutina mīk-

stus. Tad gatavo mērci, pieliekot skābu krējumu,
kādas citrona šķēles, uzvāra, un pārlej pār klop-
šiem.



74

157. Tīti klopši citāda veida.

Sagatavo gaļu pēc iepriekšējās receptes un pilda
ar smalku teļa vai vistas frikadeļu farsi. Tad

ap-

viļā klopšus miltos, apcep brūnā sviestā, pielej
ūdeni un cep aizvākotus I—21 —2 stundas. Tad gatavo
mērci, piemaisot skābu krējumu, uzvāra un pārlej
pār klopšiem.

158. Ceptas teļa kājas.

Nobrucina teļa kājas karstā ūdenī, notīra un

vāra apmēram 3—4 stundas sāls ūdenī. Tad izņem
laukā, ļauj atdzist, izlupina kaulus, pārgriež, apviļā
olā, miltos un cep sviestā brūnas.

159. Sutinātas teļa aknas.

lemērc aknas kādas stundas pienā, nosusina,

izspeķo un sutina brūnā sviestā ar drusku ūdens,

bieži aplaistot, apmēram kādu M> stundu. Tad pie-
liek mērcei skābu krējumu un sniedz galdā ar kar-

tupeļu tūci.

160. Ceptas teļaaknas.

Nolupina aknai plēvīti, sagriež šķēlītēs, iemērc

kādu laiciņu pienā, apkaisa ar sāli, apviļā miltos un

cep sviestā brūnas no abām pusēm. Tad liek uz bļo-
das un pārlej ar krējuma mērci.

161. Pildīta teļa krūts.

Izdauza teļa krūti, atgriež no kauliem, nomaz-

gā, ieberž ar sāli, pārsmērē ar gaļas farsi, sarullē

kopā, sasien ar diegu un sutina sviestā. Tad paga-

tavo mērci, pieliekot krējumu un sniedz galdā.

162. Sutināta teļa gaļa.

4—5 kg smagu teļa ciskas gabalu izspeķo ar

speķa strēmelēm. Tad liek kastrolī dažas speķa
strēmeles, saknes, gaļu, atkal speķa strēmeles, tad

pārlej ar buljonu, aizvāko kastroli un sutina gaļu
uz lēnas uguns kādas 2—3 stundas, kamēr tā top
gaiši brūna. Tad izņem gaļu, nosmeļ taukus un pa-

gatavojot krējuma mērci sniedz galdā.
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163. Pildīta teļa krūts ar siļķēm un speķi.

Nobrucina teļa krūti vārītā ūdenī un pilda ar

speķi un siļķes strēmelītēm. Tad liek gaļu krāsnī,
cep sviesta, pielej buljonu, pagatavo krējuma
mērci.

164. Teļa mele.

Izmērcē teļa mēli sāls ūdenī, novāra ar pipa-
riem un lauru lapām, novelk ādu, sagriež glītās šķē-
lītēs un pasniedz ar svaigiem štovētiem zirņiem.

165. Teļa mele ar šampinjoniem.

Novāra teļa mēli sāls ūdenī, novelk ādu, sa-

griež šķēlītēs, liek kastrolī ar karoti sviesta, sautē

kādu 1/
4 stundu, ņem laukā, pieliek mērcei kādas

karotes skāba krējuma un iegriež kādus šampinjo-
nus. Tad pagatavo kartupeļu tūci, liek uz bļodas,
garnē ar mēles šķēlēm, klāt dodot šampinjonu
mērci.

166. Teļgaļas frikasē.

2 kg teļa priekšas un pleci sagriež garenos ga-

balos, nobrucina, novelk plēvi un uzliek ar tik

daudz ūdens, ka apņem gaļu. Tad pieliek 1 karoti

sviesta, 1 sīpolu, dažas šķēlītes pētersiļa. saknes un

vāra aizvākotu kādas I—21—2 stundas. Tad ņem gaļu
laukā, pieliek mērcei sviestu, miltus, skābu krēju-
mu un sniedz galdā ar novārītiem kartupeļiem un

sutinātiem rīsiem.

16?. Teļa kotletes.

Teļa mīkstgaļu izmaļ 2 reizes caur mašīnu, pie>-
liek mērcētu baltmaizi, olu, krējumu, krietni sa-

mīca, izveido kotletes un cep sviestā brūnas. Galdā

sniedz ar tūci.

168. Sautēta teļa sirds.

Nomazgā teļa sirdi, nogriež asiņaino daļu, iz-

speķo, liek kastrolī sautēt ar karoti sviesta, sāli,
lauru lapu, pipariem.



169. Ceptas teļa aknas un plaušas.

Nomazgā teļa aknas, plaušas un sirdi, nogriež
stobriņus, smalki samaļ, pieliek sāli, piparus, sīpolu,
kādas kaltētas baraviciņas, sviestu, skābu krējumu,
pieliek rīvmaizi, krietni samīca, izveido mazus plā-
cenīšus un cep

sviestā brūnus. Tad pagatavo mērci:

uzlej uz pannas ūdeni, pieliek kādu karoti sviesta,
sakausē un lej pār kotletēm. Galdā sniedz ar kar-
tupeļiem vai tūci.

170. Teļgaļas ligzdiņas.

Sagriež teļa gaļu pirksta biezās šķēlēs, ieliek

vidū pusvārītas olas, burkānu, sašuj kotletveidīgi
ciet, apcep brūnas, pielej ūdeni un sutina mīkstas.

Pēdīgi pagatavo krējuma mērci un sniedz galdā.

171. Teļa aknu kroketes.

Nosutina teļa aknas, izmaļ caur gaļas mašīnu,

pieliek olas, rīvmaizi, sīpolus, skābu krējumu, kriet-

ni izmīca, izviļā iegarenus rullīšus, apcep no abām

pusēm brūnus, pagatavo sīpolu mērci un sniedz

galdā ar kartupeļu tūci.

172. Aknu kotletes.

400 g teļa aknas nokarsē, izmaļ caur gaļas
mašīnu, pieliek 4 rīvētus kartupeļus, rīvētu sīpolu,
karoti skāba krējuma, piparus, sāli, krietni izmīca,

izveido kotletes un cep gaiši brūnas. Galdā sniedz

ar sīpolu mērci.
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8. nodaļa.

JĒRA GAĻA.

Gaļas lietošana.

1) Ciskas izlieto cepšanai. Tas vai nu nocērt
īsi, ka zīmējums rada, vai arī atdala tālāk, tā kā
nieres paliek klat.

Garnēts jēra cepetis.

2) Mugura sastāv no kotletu un nieru gabala.
Ja muguru iedala, kā zīmējums rāda, vienā gabalā,
tad to cep; ja to sagriež, tad iedala kotletēs, frikasē
vai klopšos.

Jēra iedalījums.

1) Ciska, 2) Kotletu gabals, 3) Kakls un galva, 4) Plecis,
5) Krūšu gab.. 6) Kājas.
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3) Galvu un kaklu izlieto zupām.
4) Plecus lieto zupām, frikase un klopšiem.
5) Krūšu gabalu lieto pildītas jēra krūts gata-

vošanai, ribas priekš frikase, zupām v. t. t.

6) Kājas lieto zupām.

173. Jera cepetis.

Nomazgā jēra cepeša gabalu, ierīvē ar sāli, liek

uz pannas, uzlej kādu glāzi ūdens un ļauj cepties,
kamēr pie pannas sāk rasties brūnums. Tad lej
klāt vēl drusku ūdens un ļauj cepties mīkstam. Kad
mīksts, ņem cepeti laukā, ber taukos miltus, sabrū-

nē, pielej ūdeni, krietni savāra, pieliek kādu karoti
skāba krējuma un sniedz galdā ar brūnētiem kā-

ļiem jeb skābiem gurķiem.

174. Šašliks.

Jēra ciskas gabalam izgriež kaulu, sagriež šķē-
lītēs, mazliet padauza, tad uzdur uz iesma 1 šķēli
gaļas, 1 ripu sīpolu, 1 šķēlīti žāvēta speķa, apkaisa
ar sāli, pipariem un cep karstos taukos jeb uz ies-

ma. Galdā sniedz ar sutinātiem rīsiem, šašlikam uz-

spiežot citrona sulu, uzkaisot papriku un pārlejot a"

brūnu sviestu.

175. Jergaļas stirnas cepetis.

Nogriež jēra cepetim taukus, izņem kaulu, ie-

mērc vieglā etiķa ūdenī, sasien rullītī, izspeķo un

cep tāpat kā jēra cepeti.

176. Jera frikase.

Sacērt jēra priekšpleci gabalos un liek kastrolī

ar tik daudz ūdens, kā apņem gaļu. Tad pieliek

saknes, virces un ļauj lai sūt. Tad nosutina rīsus,

pagatavo mērci, pieliekot miltus un skābu krējumu.

Pēdīgi saliek gaļu bļodas vidū, apliek apkārt ar

rīsiem, pārlej ar mērci un sniedz galdā.

177. Jera gulažs.

Sacērt jēra gaļu gabalos, apkaisa ar sāli, pipa-
riem un tad apcep brūnu. Tad liek 1 kārtu gaļas,
otru burkānu, tad kāļus, kāpostus un svaigus kar-
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tupeļus. Tad uz pannas, kurā cepas gaļa, uzle.j
ūdeni, pavāra, mazliet, lej kastrolī, liek vāku virsū

un ļauj lai sut. Pēdīgi pieliek kādu karoti skāba

krējuma un sniedz galdā.

178. Jera kotletes.

IV2 kg kotletu gabala atgriež no ribiņām, iz-

dauza ar āmuru, apkaisa ar sāli un pipariem, ap-

viļā olā un rīvmaizē un cep sviestā brūnu. Galdā
sniedz ar štovētām pupām, svaigiem zirņiem un kar-

tupeļiem.

179. Jera kotletes krējuma mērce.

1 kg jēra kotletu gabalu sacērt glītos gabali-
ņos, izdauza ar āmuru, ieberž ar sāli, pipariem, un

cep sviestā brūnu. Tad sagozē uz pannas smalki

grieztu sīpolu, pieliek 1 glāzi skāba krējuma, kādas
smalki grieztas barviciņas, liek mērcē izceptās jēra
kotletes, apvāra mazliet un sniedz galdā ar sausiem

kartupeļiem. Šādā veidā pagatavotas kotletes ir

ļoti gardas.

180. Pildīta jēra krūts.

Jēra krūts gabalam atlauž kaulus, atplēš tau-

kus
un ieberž gaļu ar sāli. Tad sagatavo farsi pil-

dījumam: Nosutina smalki kapātus svaigos kāpo-
stus, pieliekot sīpolus, sāli, piparus, kādu karoti

rīvmaizes un smalki kapātas olas. Tad samīcīto

farsi liek uz jēra gaļas, sarullē, sašuj cieti, liek uz

pannas kausētā sviestā un bieži ar ūdeni aplaistot,

cep krāsnī gatavu. Tad pagatavo krējuma mērci

un sniedz galdā.

181. Jera plaušas un sirds.

Nobrucina jēra plaušas un sirdi, izmaļ caur ga-

ļas mašīnu, liek sviestā lai sūt, piegriežot sīpolus,

pieliekot sāli un piparus. Kad gaļa mīksta, pieliek
skābu krējumu un sniedz galdā ar vārītiem kartu-

peļiem.

182. Jera aknas.

Jera aknas pagatavo tāpat, ka teļa aknas
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183. Jera smadzenes.

Jera smadzenes pagatavo tāpat ka teļa sma-

dzenes.

184. Jera tauki.

Kādā veidā jēra gaļu arī negatavotu, liekie

tauki jāatplēš, jo tie gaļai piedod nelabu garšu.
Šos taukus var izlietot cepšanai. Kausējot, aitu

taukiem pieliek sīpolus un kaltētus ābolus. Kad
tauki top brūni, pieliek tiem kādu karoti skāba

krējuma un izvāra krietni cauri. Šādi tauki ir ļoti
gardi cepšanai.

185. Jera šteks.

Sagriež mīkstu jēra gaļu pirksta biezās šķēlēs,
izdauza, apviļā olā, rīvmaizē, piejauc piparus, pie-
liek sāli, smalki kapātus pētersiļus, cep sviestā,

taukos brūnas. Galdā sniedz ar zirņiem, pupam,

kartupeļiem jeb baraviku mērci.

186. Jera kotletes no aknām un plaušām.

Samaļ jēra aknas, plaušas un sirdi, pieliek ka-
roti sviesta, skābu krējumu, olu, rīvmaizi, sacepi-
nātu sīpolu, piparus, krietni samīca, izveido mazus

plācenīšus un cep brūnus. Galdā sniedz ar štovē-

tām pupām, zirņiem, bietēm un kartupeļiem.

187. Jergaļas ragu.

Pagatavo garšīgu jērgaļas mērci no cepeša mēr-

ces, pieliekot kaperus, piparus un krējumu. Tad sa-

griež cepeša atliekas gabaliņos, ieber mērcē, pieliek
sagrieztus skābus gurķus, baraviciņas, ļauj izvārī-

ties cauri un sniedz galdā ar vārītiem kartupeļiem.

188. Jera sirds.

Jera sirdi pagatavo tāpat ka teļa sirdi.

189. Pildīta jēra krūts.

Atplēš jēra krūts gabalam taukus, atkaulo un

ieberž ar sāli. Tad sagatavo farsi pildījumam: sa-

maļ 400 g jēra gaļas, 1 jera aknu, sajauc ar mēr-

cētu baltmaizi, pieliek sāli, piparus, karoti skāba
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krējuma, rīvētu sīpolu, baravikas. Šo farsi pārliek
pār krūšu gabalu, sarullē un sašuj. Tad liek uz pan-
nas taukos, sviestā un apcep brūnu, tad pielej ūdeni,
pārsmērē krūti ar skābu krējumu un cep mīkstu.

Pēdīgi pagatavo krējuma mērci un sniedz galdā ar

brūniem kartupeļiem.

Jēra krūti var pildīt arī ar nosutinātiemrīsiem,
kā arī svaigiem sutinātiem kāpostiem.

190. Makaronu pastēte.

Novāra sālsūdenī makaronus. Sagatavo formu

un liek 1 kārtu makaronus, kārtu šķiņķa strēmeles.

Tad samaļ vēl gaļas atliekas, pieliekot drusku mēr-

cētas baltmaizes, 3 olu dzeltānumus un pēdīgi putās
sakultus olbaltumus. Visu viegli izcilā un pārliek

{>ār makaroniem, pārkaisa ar rīvmaizi, aizvāko un

iek vārošā ūdenī, lai sūt apmēram Vi —1 stundu.

Pasniedz ar dzeltānu olu mērci.

191. Timbalas makaroni 6 pers.

Novāra sālsūdenī 400 g makaronu. Tad paga-

tavo mērci no 130 g sviesta, 1 karotes miltiem, 200 g

rīvēta siera, 100 g smalki griezta šķiņķa. 30 g

kaltētām sacepinātām baravikām, kādas tases buljo-
na. Visu kopā uz uguns uzkarsē, nogaršojot vajadzī-

go sāli, pēc kam ļauj atdzist. Tad pagatavo irdeno

mīklu, izklāj formā un saliek farsi virsū. Tad mīklu

pārsmērē ar olu un liek krāsnī cept.

Pie farses var likt arī tējdesu, vēža astes, zosu

aknas.

192. Polenta ar gaļu 6 pers.

1 litrā piena jeb ūdens, pieliekot naža galu

sviesta, vajadzīgo sāli, izvāra miežu miltu putru un

ļauj tai atdzist. Tad samaļ 100 g cūkas speķa,
50 g sviesta, 1 sīpolu un sacepina. Pēc tam pie-
liek pāris karotes tomātu biezeņa, 1 karoti miltu,
citrona sulu un sutina kādu lL stundu. Tad griež

putru pirksta biezās šķēlēs, liek uz pannas šinī

masā, apgriež riņķī un ļauj krāsnī cepties minūtes

20. Gatavu pārkaisa ar sieru un sniedz galda ka

patstāvīgu ēdienu.



193. Prāgas rīsi 6 pers.

Nosutina 200 g rīsu ar 100 g sviesta un sa-

jauc ar 50 g rīvēta siera. Tad liek sagatavotā
formā kārtu rīsus, kārtu šķēlēs griezta šķiņķa, tad

cieti novārītas olas, šķēlēs grieztus vārītus kartupe-
ļus unatkal kārtu rīsus. Tad sacepina sviestā smalki

grieztus sīpolus, pārlej pār formu un ieliek minūtes

20 karstā krāsnī. Pasniedz galdā.

194 Risolis.

8 cieti novārītām olām izņem dzeltānumus, ku-

rus sarīvē ar 2 karotēm ūdens, etiķi, drusku eļļas,

portvīna, sinepēm, 3 smalki kapātām siļķēm jeb
zardelēm. Tad liek klāt smalki grieztus ābolus, gur-

ķus, tomātus, bietes, kartupeļus, 1 šķīvi teļa cepeša
atlieku, kaperus. Visu šo kopā samaisa, liek uz bļo-
dām un garnē.

195. Siļķu krēms.

Savāra l/% glāzi krējuma ar sīpoliem un sviestu.

Pieliek nomazgātu samaltu siļķi, teļa cepeti, kādu

karoti rīvmaizes, drusku piparus un ja patīk, vēl reiz

uzkarsē. Atdzisušu smērē uz sviestmaizēm un pār-
liek ar skābu gurķi, vai ēd siltu pie novārītiem

kartupeļiem.

196. Kartupeļi ar āboliem.

600 g nomizotus ābolus sagriež četrās daļās,

izņem serdes un savāra ar
1I

4 gl. ūdens mīkstus.

Tad ņem pilnu šķīvi novārītu sagrūstu kartupeļu,
samaisa ar āboliem, atšķaida drusku ar pienu, pie-
liek 1 olu, kādu karoti sviesta, drusku kaltētu sa-

grūstu baltmaizi, liek sagatavotā formā, pārkaisa ar

sausiņiem, sviesta pikiņām un liek cept. Pasniedz

pie dažādiem gaļas cepumiem.



9. nodaļa.

CŪKAS GAĻA.

Cūkgaļas iedalījums.

1) Šķiņķa gabalu lieto cepetim, iesala vai iz-

žāvē šķiņķim.

2) Mugurgabalu lieto karbonādei, sagrieztu cep

uz pannas; nesālītu vai arī cept krāsnī.

Garnets sivēns pildīts ar farsi.

3) Kakla gabalu var cept, iesālīt. Žavetu šo

gaļu ieteicams ņemt kāpostiem.

4) Galvas un pleca gabalu izlieto galertam,

spiestai galvai, vai arī aknu desām.

5) Kāju gabalu var cept vai iesālīt.

6) Vēdera plānumu iesāla, izžāvē un izlieto

speķa vajadzībām.
7) un 8) Kājas var ņemt galertam, iesālīt vai

vārīt kāpostos.

836*
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197. Cūkas cepetis.

3—4 kg smagu cepeša gabalu ieberž ar sāli, pi-
pariem, liek uz pannas (apakšā paliek krustiski ma-

zu skangaliņu, lai āda nepiedegtu pie pannas), tad

pārlej ar glāzi auksta ūdens, pieliek 1 lauru lapu
un cep ne visai karstā krāsnī kādas 2—3 stundas.

Tad apgriež otru pusi, sagraiza ādu ar asu nazi

mazos kvadrātos, pārsmērē ar sviestu un cep krāsnī

brūnu. Galdā sniedz ar skābiem kāpostiem (sutinā-
tiem jeb zaļiem) krējuma mērcē.

Cūkas iedalīšana.

1) Ciskas. 2) Kotletu gabals. 3) Plecis. 4) Galva un kakls

5) Priekšplecis. 6) Vēdera gabals. 7) Stilbs. 8) Kājas.

198. Krāsni cepta cūkas karbonāde.

2—3 kg smagam mugurgabalam aizcērt ribas,
ieberž ar sāli, liek pannā ar drusku ūdens, un bieži

aplaistot, stiprā siltumā cep brūnu; tad apgriež otru

pusi un cep gatavu. Galdā sniedz ar aukstu rasolu
vai sēņu salātiem. Šādā pat veidā pagatavo krāsnī

ceptās cūkas ribiņas.

199. Pildīts sivēns

Mazu sivēniņu notīra, izdur acis, nomazgā un

ieberž ar sāli. Tad pagatavo farsi: samaļ sivēna

aknas, plaušas, sirdi, pieliek 2 sacepinātus sīpolus,
drusku krējuma, vajadzīgo sāli, piparus, 2 olas,
3—4 karotes rīvmaizes un 2—3 šampinjonus. Visu

šo farsi krietni samīca un pilda sivēnā. Pā starpām
var likt, pēc patikas, arī uz pusēm pārgrieztas no-
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Cūkas

gaļa

1)

Šķiņķis.

2)

Muguras

kotletu
gab.

3)

Ribu

gab.

4)

Vēdera

gab.

5)

Priekšplecis.
6)

Galva.
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vārītas olas vai desiņas. Tad sašuj sivēnu cieti, liek

uz pannas, pārsmērē ar sviestu un bieži aplaistot
cep kādas IV2 stundas. Galdā sniedz ar brūnētiem

kartupeļiem.
Sivēnu var pildīt arī ar skābiem speķotiem kā-

postiem.

200. Cūkas šniceles.

Apm. 1 kg mīkstas cūkgaļas sagriež šķēlēs, sa-

dauza ar āmuru mīkstas, izveido šniceles, iemērc
olā, miltos vai rīvmaizē un cep sviestā gaiši brūnas.

201. Cūkas karbonāde.

Apm. 1 kg karbonādes gabalu ar visu fileju
sagriež šķēlēs, tā, lai pie katras būtu ribiņa klāt,
tad izdauza ar koka āmuru, iemērc olā, miltos, pār-
kaisa ar sāli, smalkiem pipariem un cep sviestā uz

ātras uguns brūnas. Galdā sniedz pārlietas ar brūnu

sviestu, olu maisījumu, svaigiem gurķiem un salā-

tiem.

202. Cūkas mugurkauls ar svaigiem kāpostiem.

2 kg cūkas mugurgabala iekapā mazos gabali-

ņos, nomazgā, liek katlā, nopūto, pieliek vajadzīgo
sāli, piparus, puravu, seleriju un 3—4 veselus bur-

kānus. Tad vienā malā liek 2 galviņas saldo kāpo-
stu, pārgrieztas 4 daļās, un ļauj 2—3 stundas lēni

vārīties. Galdā sniedzot liek kāpostus gar vienu

malu un gaļu gar otru malu.

203. Desu izgatavošana.

Pie desu pagatavošanas stingri jāraugās, lai zar-

nas tiktu pareizi iztīrītas un apgrieztas, daudzos

ūdeņos nomazgātas, ar sāli stingri izberztas un

2—3 stundas lauru lapu ūdenī iemērktas. Šis ūdens

izvelk zarnām nepatīkamo smaku.

204. Putraimu desas.

Novāra pusmīkstus 1 1 miežu putraimus. Tad

sagriež 400 g speķa sīkos četrstūrainos gabaliņos.
Liek uz pannas 4 smalki grieztus sīpolus, pieber sa-

griezto speķi, sasautē un pieliek kādu tējkaroti ma-

jorāna. Tad pievieno visu putrai, pieliek sāli, pi-

parus, krietni izmaisa, pielej 1 1 asinis, vēl samaisa
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un pilda zarnās. Pēdīgi vāra sāls ūdenī, kamēr ie-

durot ar adatu asinis vairs neparādās. Tad apcep

sagrieztos gabalus taukos un ar brūkleņu ievārī-

jumu sniedz galdā.

205. Gaļas desas.

2 kg labu mīkstu cūkgaļu izmaļ caur gaļas ma-

šīnu. Tad sagriež 400 g speķa sīkos gabaliņos.
Nogaršo sāli, pieliek piparus, salpetri, krietni sa-

mīca unpilda zarnās unpakar vēsā vietā. Pēc pāris
dienām desas žāvē dūmos.

206. Cepjamas desas.

Samaļ 2kg svaigas cūkgaļas, sagriež 400 g

speķa ļoti sīkos gabaliņos, pieliek sāli, pielej 1

glāzi auksta ūdens, 1 ēdamkaroti kartupeļu miltu,
krietni samīca un pilda iztīrītās zarnas. Pirms lie

tošanas liek desas 3—5 minūtes vārošā ūdenī, ap-
vāra mazliet un cep sviestā gatavas.

207. Aknu desas.

1 kg cūkas aknas novāra sālsūdenī pusgata-
vas, izņem no katla un atdzesē. Tad ņem 800 g

cūkgaļas, 400 g speķa, liek kādos 2 litros vārošā

ūdens, nogaršo vajadzīgo sāli, pieliek sīpolus, lauru

lapas, piparus, selerijas, un vāra līdz gaļa top ga-

tava. Tad notīra aknas no plēvēm un cīpslām, izmaļ
2 reizes caur gaļas mašīnu, tad samaļ vārīto gaļu
un sagriež speķi ļoti sīkos gabaliņos. Tad samaisa

visu kopā, pielej 1 1 zupas, nogaršo un pilda zar-

nās. Tad sagatavo sālsūdeni zivju katlā, sasien

desu galus un vāra uz lēnas uguns apmēram kādu

ļ/2 stundu. Tad izceļ desas uz dēļa, atdzesē, pār-
liek ar otru dēli un nospiež plakanas.

208. Spiesta cūkas galva.

Nomazgā cūkas galvu, liek katlā ūdenī, pieliek
krietni sāli, piparus, 1 lauru lapu, 1 seleriju un vāra

apmēram kādas 2 stundas. Tad izņem galvu laukā,
izloba kaulus, novelk mēlei balto ādu, liek galvu uz

drānas tā kā ādas puse atrodas pie drānas. Tad pie-
pilda galvu ar cieti vārītu olu un gabaliņos sagrieztu
mēli, pārkaisa ar pipariem, sasien galvu ciet, vēlreiz

uzkarsē un noliek zem sloga kādas 24 stundas. Pēc

tam noņem drānu un sagrieztu šķēlēs sniedz galdā.
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209. Desiņas.

1 kg svaigas liesas cūkgaļas, 1 kg teļa gaļas,
500 g speķa, izmaļ caur gaļas mašīnu, pieliek va-

jadzīgo sāli, drusku piparus, cukuru, 1 glāzi ūdens

un 2 ēdamkarotes kartupeļu miltu. Visu šo samīca un

iepilda zarnās. Šīs desiņas var pēc patikas žāvēt jeb
arī novārīt un sviestā uzcept. Galdā sniedz ar olu

maisījumu vai tūci.

210. Zilce,

Pārcirstu teļa galvu un kājas, 1 kg cauraugušas
cūkgaļas, liek vārīties ar tik daudz ūdens, ka gaļa

apņemta. Tad nopūto, pieliek sāli, piparus, seleri-

jas, i lauru lapu, 1 sīpolu un vāra kādas 2 stundas.

Tad izņem gaļu laukā, bet zupu izlaiž caur sietiņu,
atloba gaļu no kauliem, sakapā, liek atpakaļ zupā
un uzvāra. Tad salej bļodiņās un novieto aukstā
vietā.

211. Cukasiņu paltes.

200 g putraimus nosutina mīkstus, atdzesē.

I aci lej caur sietu kādus 11ķ 1 asinis, pieber 400 g

smalki grieztus speķa gabaliņus, sāli. piparus, 2—3

smalki grieztus sīpolus un tējkarotes soda. I ad
liek klāt rupjus rudžū miltusunsamīca krietni biezu
mīklu. Tad izveido apaļas bumbiņas un novāra tās

sāls ūdenī. Pirms galdā sniegšanas, sagriež paltes

Jdānās šķēlēs, nocep sviestā un sniedz galdāar brūk-

eņu ievārījumu, jeb cukurā brūnētiem āboliem.

212. Cūkas karbonāde ar papriku.

Apcep karbonādi no abām pusēm brūnu, apkaisa
ar sāli, sacepina sīpolus, pārber pār karbonādi, pie-
ber papriku, pieliek skābu krējumu un ļauj izvārī-

ties cauri. Galdā sniedz ar ceptiem kartupeļiem.

213. Uz iesma cepta cūkas karbonāde.

Sagriež cūkas karbonādi gabaliņos, apkaisa ar

sāli, pipariem, uzdur uz iesma un cep uz oglēm brū-

nu. Tad liek uz bļodas un garnē ar citrona šķēlēm,

svaigiem zirņiem un zardelēm.
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214. Cukas filejs.
Cukas fileja gabalam nolupina taukus, izspeko,

apkaisa ar sali un cep ar smalki kapātu sīpolu sviestā

bruņu. Galda sniedz ar štovētiem burkāniem, un

pārlietu ar brūno sviestu, kurā filejs cepas.

215. Kotletes no cūkas fileja.
Sagriež < iikas fileju šķēlītēs, izdauza, izveido

apaļas kotletes un apkaisa ar sāli. Tad liek karstā
sviesta, taukos un cep brūnas. Gatavas liek uz bļo-
das, uz pannas pielej pāris karotes buljona, atvāra

piecepumu, pārlej pār kotletēm un sniedz ar dažā-
diempiederumiem galdā.

.216. Cūkgaļas kotletes ar sēņu mērci.

Izcep kotletes pec iepriekšējas receptes. Tad
liek uz pannas kapātus sīpolus, sacepina, pieliek
sviestu, kādas baravikas, skābu krējumu un savāra.

Gatavu mērci lej īpašā traukā un sniedz pie kotle-
tēm ar novārītiem kartupeļiem.

217. Maizes mikla cepts šķiņķis.

Samīca no rudzu miltiem biezu mīklu, iemūrē

tanī nomērcētu šķiņķi un liek krāsnī 4—5 stundas

cepties.

218. Cepts šķiņķis.

Nomērcē ūdenī žāvētu šķiņķi, tad liek cepeša
pannā, pielej drusku ūdeni un cep karstā krāsnī

pāris reizes apgrozot, kādas 5—6 stundas. Šāds vien-

kārši cepts šķiņķis ir ļoti gards un labi uzglabājas

219. Rullēts šķiņķis.

Izgriež gurna gabalam stilba kaulu, ieberž to

ar sāli, ņemot uz 14 1 sāls 1 tējkaroti salpetra un

2 karotes cukura. Tad sarullē šķiņķi, pārsien ar

auklu un novieto māla traukā.

220. Cepts šķiņķis sīpolu mērce.

Sagriež šķiņķi pirksta biezās šķēlēs, liek sviestā

un cep no abām pusēm. Tad ņem šķiņķi laukā,

f
neliek ripās grieztus sīpolus, krietni sacepina, pie-
iek kādu naža galu miltu, pāris karotes ūdens, at-

vāra, pieliekot karoti skāba krējuma. Tad liek

šķiņķi uz bļodas, pārlej ar mērci un sniedz ar

tūci vai kartupeļiem galdā.
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Apcep šķiņķa šķēles sviestā, saliek uz bļodas;
tad izcep no olām vēršacis un pārliek pār šķiņķi.
Garnē ar tomātu vai zardeļu šķēlēm.

222. Labkauss.

400 g speķa sagriež smalkos gabaliņos un sa-

cepina uz pannas ar 2 lieliem sagrieztiem sīpoliem.
Tad novāra 400 g kartupeļu, sagriež šķēlēs. Nu

sagriež gabaliņos vēl 200 g šķiņķa, pārlej ar ūdeni,
saliek visu kopā un vāra kamēr paliek par biezu

masu.

Kartupeļu vietā var ņemt arī burkānus.

223. Dumu desa.

Apm. 2 kg cūkas gaļas izmaļ 2 reizes caur gaļas
mašīnu, pieliek vajadzīgo sāli, 2 tējkarotes cukura.
1 tējkaroti salpetra. Tad sagriež 300 g speķa ma-

zos gabaliņos, sajauc visu kopā un sapilda iztīrītās

zarnās labicieši, tā kā gaiss netiek zarnās. Tad liek

paegļa dūmos žāvēt.

224. Tējas desa.

Dienu iepriekš sagriež kādus 2 kg vērša gaļas un

apkaisa ar salpetri un cukuru. Tad otrā dienā to

samaļ pieliekot 1 ķg cūkas gaļas, 1 kg speķa (sa-
grieztu sīkos gabaliņos), aplej ar vārītu ūdeni un

pievieno farsei. Tad pielej kādu Vfc 1 auksta ūdens,
pieliek kādas 2 karotes kartupeļu miltu, piparus, mus-

kata riekstu, sakuļ un pilda tīrītās zarnās, pēc kam

liek žāvēt.

225. Cūkas nierītes.

Sagriež cūkas nierītes šķēlītēs, nobrucina, sa-

sutina sviestā, taukos ar sīpoliem, pielej kādu karoti

ūdens un sutina mīkstas. Pēdīgi pieliek kādu naža

galu miltu un skābu krējumu. Galdā sniedz ar kar-

tupeļu tūci.

226. Sivēna aknas.

Sivēna aknas pagatavo tāpat ka teļa aknas, snie-

dzot galdā ar krējuma inerci.
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10. nodaļa.

MĀJPUTNI.

227. Cāļu cepetis.

Notīra cāli, ieberž ar sāli, liek brūnā sviestā un

cep brūnu. Tad pielej ūdeni un bieži aplaistot cep
mīkstu. Galdā sniedz ar dažādiem salātiem un sak-
nēm.

Zoss cepetis.

228. Vistu frikasejs ar rīsiem.

Dažas jaunas vistiņas notīra, sadala katru čet-

rās daļās, ieberž ar sāli un atstāj kādu stundu. Tad

liek katlā cāļu galvas, kājas, kuņģus, pārlej ar ūdeni,
buljonu, un vāra apmēram 1 stundu. Tad liek kat-

liņā 1 karoti sviesta, liek cāļus iekšā un sautē

V2 stundu. Nu pielej buljonu, tā kā gaļa apņemta,
nogaršo sāli, pieliek pētersīli (smalki grieztu) un

sutina mīkstu. Tad izņem gaļu no katla, noliek sil-

tumā, pieliek mērcei miltus, saldu krējumu, drusku

citrona sulu, nogaršo un izlaiž caur sietiņu. Pēdīgi
liek gaļu uz bļodas, pārlej ar mērci un sniedz galdā
ar sutinātiem rīsiem.

229. Cāļu pudiņš.

Samaļ atlikušu cāļu gaļu caur gaļas mašīnu, tad

pieliek krējumu, 2—3 olu dzeltānumus un rīvētu

sieru. Tad nogaršo sāli, pieliek sakultus olbaltumus

un krietni izjauc. Tad liek masu formā un cep
krāsnī gatavu.
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230. Pīļu cepetis.

Jaunai pīlei nocērt kājas un galvu, nomazgā,
ieberž ar sāli un ļauj kādu stundu stāvēt. Tad sa-

griež 14 litru saldskābus ābolus, sajauc ar rīvmaizi

un izkausētu sviestu, 2 olām, sāli un cukuru. Ar

šo masu piebāž pīli, sašuj, liek uz pannas, pārlej ar

glāzi ūdens un bieži aplaistot cep gatavu. Pie cep-
šanas ieteicams pīli pārsmērēt ar sviestu.

Cepšanai sagatavota vista jeb tītars.

2. zīmējums.
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531. Zoss cepetis.

leberž notīrītu zosi ar sāli, pipariem, ļauj pa-

stāvēt, liek uz pannas, pārlej ar ūdeni un lēnā sil-

tumā bieži aplaistot cep gatavu. Galdā sniedz sa-

dalītu, ar skābiem kāpostiem jeb āboliem.

Zosi, tāpat kā pīli, var pildīt arī ar saldiem kā-

postiem.

3. zīmējums.

4. zīmējums.
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232. Zosu tauki sviestmaizēm.

800 g zosu taukus iemērc kādas stundas aukstā

ūdenī, iad sagriež smalkos gabaliņos, liek katliņā
un cep, pieliekot sagrieztus sīpolus. Kad tauki sāk

palikt dzeltāni, salej tos caur sietiņu emaljētā traukā.

Kad tauki sāk sasalt, piemaisa sāli, piparus, liek

burkā un pārsien ar pergamenta papīri.

5. zīmējums.

6. zīmējums. Cepšanai galīgi sagatavots putns.
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233. Tītaru cepetis.

Tītaru, kas jau dažas dienas stāvējis, ieberž ar

sāli, pipariem, pārlaista ar sviestu, pārliek ar speķa
šķēlēm, pārlej ar ūdeni, liek krāsnī un apcep brūnu.

Tad apgriež uz otru pusi un aplaistot cep gatavu.
Tad sadala gabalos un sniedz galdā ar brūniem ka-

staņiem vai augļiem.

7. zīmējums. Sadalīšana.

234 Medņa cepetis.

Ļauj mednimdažas dienas stāvēt vēsā vietā, tad

notīra to, ieberž ar sāli, un 100 g sviestā apcep

medni brūnu. Tad pārlej ar ūdeni, liek krāsnī un

bieži aplaistot cep mīkstu. Galdā sniedz ar aug|u
salātiem.

235. Lauku irbes un rubeņi.

Notīrītas irbes izspeķo, liek katliņā sviestā un

sutina mīkstas. Tad pagatavo krējuma mērci un

sniedz galdā ar brūkleņu ievārījumu. Rubeņus pa-

gatavo tāpat kā irbes.

236. Dūju cepetis.

Jaunas dūjiņas liek katliņa sviesta un apcep,
tad pielej ūdeni unbieži aplaistot cep mīkstas.
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237. Lauku piles.

Lauku piles cep pēc iepriekšējās receptes; tikai
ar to starpību, ka pirms cepšanas tās jānobrucina
karsta ūdeni, jo pretējā gadījumā tās garšos pēc
trana.

238. Fazāna cepetis.

Ļauj fazānam dažas dienas stāvēt, tad tīri no-

slauka dvielī, ieberž ar sāliun izspeķo. 200 g
sviestā liek uz pannas un cep aplaistot kādas 2 stun-
das.

239. Brieža cepetis.

3—4kg mīkstas brieža gaļas iemērc etiķūdenī vai

pienā, tad noberzē mitrā dvielī, izspeķo un ieberž

ar sāli. Tad liek katliņā 50 g sviesta un 50 g

tauku, liek gaļu iekšā, apcep brūnu, tad pārlej ar

ūdeni un sutina kādas 3 stundas.

240. Stirnas cepetis.

Dažas dienas nostāvējušu stirnas cisku iemērc

kādu dienu vieglā etiķūdenī, tad noberzē ar mitru

dvieli, ieberž ar sāli, nogriež plēves un izspeķo. Tad

izkausē uz pannas 50 g tauku un 50 g sviesta, liek

cepeti iekšā, apcep brūnu un bieži aplaistot cep ga-
tavu.

241. Zaķa cepetis.

Novelk zaķim plēves, iemērc etiķūdenī, ieberž

ar sāli, izspeķo, liek katliņā, apcep brūnu, tad pielej
pamazām ūdeni un sutina kamēr gaļa top mīksta.

Nobrūnēšanai ņem pusi tauku, pusi sviesta, jo tad

zaķis būs sulīgs. Pēdīgi pieber 10—15 kadiķu ogas,

jo tās piedos mērcei gardu piegaršu. Galdā sniedz

ar brūkleņu ievārījumu.

242. Silta zaķa pastēte.

Izmaļ zaķa cepeša atlikumu gabalus caur gaļas
mašīnu, pieliek J/

3 speķa, svaigu rīvmaizi un sviestā

sutinātus sīpolus. Tad sakuļ 4 olas, 3—4 karotes krē-

juma, pieliek vajadzīgo sāli, piparus, liek formā un

cep 1 stundu. Galdā sniedz ar kadiķu ogu mērci,

brūnētiem kartupeļiem jeb sviesta mīklas vāku.
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243. Zaķa ragū.

Sagriež zaķa cepeša atlikumus
mazos gabaliņos

un piegriež kartupeļus. Tad pagatavo no atlikušās

mērces, mērci ar kaperiem, skābiem gurķiem, skābu

krējumu, pārlej pār gaļu, saliek formā un pārliekot
ar sviesta piciņām, cep krāsnī.

244. Līdaka pec itāļu parauga.

Izklāj formas malas ar sviesta mīklu, kuru pa-

gatavo no 200 g miltiem, 1 olas, 100 g sviesta.
Tad pagatavo maisījumu no kādām 5—6 smalki ka-

pātām zardelēm un anšovēm, 100 g sviesta, pieliek
drusku piparus, un liek maisījumu formā: vispirms
liek no asakām notīrītu un gabaliņos sadalītu līdaku
un pārkaisa ar rīvmaizi. Pēc tam liek formā otru

fmsi no zardelēm un pārkaisa ar rīvētu sieru, pār-
iek ar sviesta piciņām, pārklāj ar pergamenta pa-

pīri un cep ātrā krāsnī xfa stundu.

245. Līdaka pec poļu parauga.

Notīra 1200 g smagu līdaku, pārgriež gareniski
pušu, sagriež gabaliņos, saliek kastrolī

pa kārtām,
katrai kārtai virsū uzkaisot rīvmaizi, piparus, sāli,
muskatriekstu un mazos gabaliņos grieztus citronus.

Virsū uzliek 1 karoti sviesta, pārlej ar 5—6 karotēm

buljona un liek krāsnī cepties.

246. Sutināta vista majonēzes mērce.

Nosutina vistu mazā buljonā. Tad atdzesē, sa-

dala gabaliņos. Tad pielej buljonam drusku etiķa,
pieliek cukuru un liek vistas gaļuuz dažām stundām

ievilkties. Tad saberž 1 jēlu un 1 vārītu olas dzel-

tānumu, pieliek skābu krējumu un drusku no skāba

buljona recekļa. Tad uzliek vistu glīti uz bļodas,
pārlej ar majonēzi un garnē ar galviņu salātiem jeb
cieti novārītām uz pusi grieztām olām, vēžu ļipām,
tomātiem. Var arī vistu pasniegt ar to pašu buljona
recekli, kurā viņa saldējās.

247. Vistu kotletes.

Jaunas vistas krūti atgriež no kauliem un izsit

katru daļu plakanu. Spicā galā katrai kotletei iedur

vistas stilba kauliņu. Tad apmērcē olā, apviļā rīv-

maizē un cep sviestā gaiši dzeltānas. Pasniedz ar

dažādām saknēm, vai ar sviestu pārlietiem kruto-

niem.
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248. Šmoreta vista paprika mērcē.

Jaunu vistiņu sagriež gabalos un ierīvē ar sali.

Tad liek kastrolī sviestu, smalki grieztu sīpolu, pa

prika pēc vajadzības, vistu, un šmorē to mīkstu. Tad

piebrūnē drusku miltus, pieliek skābu krējumu un

ļauj vēl mazdrusciņ ievilkties. Pasniedz ar novā

rītiem kartupeļiem.

249. Pile balta mērce.

Labi notīrītu pīlīti sadala gabaliņos, uzliek ar

tik daudz ūdeņa cik vajadzīgs, pieliek vajadzīgas
saknes, kādu kaltētubaraviku, sāli unsutina mīkstu.

Tad ņem kādu karoti sviesta, miltus pēc vajadzības,
buljonu, kurā vārījās pīle, kādu karoti skāba krē-

juma un izvāra visu cauri, pieliekot vēl kādu smalki

kapātu baravičiņu, smalki grieztu pētersili. Tad liek

pīli dziļā bļodā, pārlej ar mērci, un sniedz galdā,
klāt piedodot novārītus kartupeļus.

ja pīle sver 2 kg, tad pietiek 6—B personām.
Pīli var pasniegt arī ar balti sutinātiem kā-

postiem.

250. Ar teļa gaļu pildīta pile.

400 g smagu pīlīti notīra, atbrīvo no muguras
kauliem un piepilda sekošā kārtā: ņem 400 g teļa
gaļas,pagatavo kotletu farsi, iepildapīlītē un sviesta

un speķī cep gaiši dzeltānu. Pēc tam pagatavo krē-

juma mērci un pasniedz galdā ar dažādiem salātiem:

piem. bumbieriem, brīīklenēm. svaigām salātu bie-
tēm.

251. Pildīta zoss ar putru.

Notīrītai zosij atgriež kaklu, spārnus, kājas, ķil-

vus, un uzliek ar tik daudz ūdeua vārīties kā apņem,

pieliekot arī vajadzīgās saknes. Kad buljons izvārī-

jies, piegriež kādu baraviku, dilles, pētersiļus un iz

kāš to. Tad uz 2 glāzēm buljona ņem 1 glāzi miežu

putraimu un ļauj tiem uzbriest. Kad noņem no

uguns, pieliek 2 olas klāt, izmaisa un ar šo farsi pie-
pilda zosi. Nu liek zosi stundas cept, pēc kam
sulai pieliek kadu karoti miltu, atšķaida ar ūdeni

jeb buljonu, ievāra, pārlej pār zosi un pasniedz
galdā.



252. Meža šnepis.

Meža šnepim norauj .spalvas, un iekšas neizņe-
mot tīri nomazgā. Tad ņem speķa strēmeles, apsien
šnepa krūti, ieberž ar sāli un liek brūnā sviestā cept.
Kad apbrūnējies, tad pielej kādu karoti ūdens un

ļauj sust mīkstam, bieži aplaistot. Gatavu pasniedz
ar salātiem.

Šādi pagatavotam šnepim galvu nevajaga at-

griezt.

253. Pildīta zoss pec itāļu parauga,

Notīrītai zosij izņem taukus, ierīvē ar sāli un

apkaisa ar smalki grieztām ķimenēm un piepilda ar

smalki grieztiem maziem āboliem. Tad sagriež 2 lie-

lus sīpolus, sacepina dzeltānusar kādu karoti sviesta,

pielej kādu tasi ūdens, drusku atvāra un cepoties
ar šo mērci aplaista zosi; pēdīgi nolej taukus

—

pielej paris karotes ūdens un atvāra brūnamu. Sa-

dala zosi gabaliņos un pasniedz ar veseli ceptiem
āboliem.

254. Novārīta zoss ar baraviku mērci,

Ne visai treknu, notīrītu, jaunu zosi sadala ga-

baliņos, uzliek ar tik daudz ūdens, cik vajadzīgs, pie -

liek saknes, kādu baraviku, sāli un vāra mīkstu.

Tad izkausē kājoti sviesta, pieliek pāris karotes mil-

tus, smalki grieztas sutinātas baravikas, lej pie zoss

un pieliekot % glāzi skāba krējuma, ļauj uzkarst.

Pasniedz ar novārītiem kartupeļiem.

255. Zaķa siers.

Zaķim notīra ādu. nomērcē pa nakti vieglā etiķa
ūdenī jeb pienā. Tad nosusina un apcep no abām

pusēm brūnu, pielej kādu lāsīti ūdens un šmorē

mīkstu. Tad atbrīvo no kauliem, samaļ 4 reizes caur

f;aļas mašīnu, izcep no 3 olām olu maisījumu, pie-
iekot kādu sauju rīvēta siera, muskatziedus, sāli.

Visu kopā krietni sastrādā, pielejot kādu glāzi sar-

kana vīna, liek izsmērētā formā ar sviestu un sieru,
noliek ar sviesta piciņām un pārkaisa ar rīvētu

sieru; liek krāsnī cept kādas s/4 stundas.

991*



256. Zaķa kotletes.

Notīrītu nomērcētu zaķi sagriež gabaliņos un

katru gabaliņu ar āmuru krietni izdauza. Tad ap-
slaka ar etiķi jeb citrona sulu, apkaisa ar sāli un

drusku pipariem, apsmērē ar provanseļļu un ļauj
1 stundu stāvēt; tad apsmērē olā un rīvmaizē,

apcep sviestā brūnu un ļauj drusku zem vāka suti-

nāties. Kad mīkstas, pagatavo krējuma mērci un

pasniedz ar štovētām bietēm.

riecTgs prāts cilvēkam dzīve sniedz

■ļ>Vjfh tik daudz ertībLi, un bez kādām

rnok3rn un grūtībām nodrošina tik

i daudz panākumu, kā to nespēj

gandrīz neviena cita īpašība. Mazdūšība

nespēj vairāk neko, ka tikai izputināt un sa-

maitāt visu to, ko priecīgais prāts ir uzcēlis.

Priecīgs gara stāvoklis ir uzskatāms kā tīri

radošs spēks. Tas pavairo darba patiku un

paceļ ievērojamā mērā visas miesas un

gara spējas. Caur to mēs arī iemantojam

daudz draugus un legūstam citu cilvēku

simpātijas. Darba, tāpat kā sabiedrībā, un

visur citur, priecīgais tiek vienmēr cienīts

un mīlēts. Dzīves priecīgi, Jautra rakstura

ļaudis, neizlieto tik ātri savu dzīves enerģiju,

kā saīgušie, dusmīgie un smaga rakstura

cikvēkl. Pēdējie visas dzīves likstas un

grūtības uztver daudz smagāk. Labs gara

stāvoklis Ir it Kā eļļa, kas piedod dzīves

mašīnai vieglu gaitu.

O. S. Mardens «Ceļš uz sekmē m».

Izd. Jāna Kukura praktisku raikstu apgādniecība.
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11. nodaļa.

ZIVIS.

257. Sutināts lasis

Notīra lasi, noslauka drānā (lasi nedrīkst ūdenī

mazgāt), sagriež gabalos, tad pagatavo mērci, ņemot
1 karoti sviesta, saldu krējumu, ieliek laša gabalus
iekšā un sutina 15—20 min. Tad piegriež kādas šķē-
lītes citrona un sniedz galdā ar novārītiem kartu-

peļiem.

Garnēta zivs.

258. Marinēts lasis

Novāra lasi etiķa cukurūdenī, pieliekot lauru

lapu, piparus un sīpolu. Tad ņem 2 olu dzeltānumus,
sarīvē ar to sulu, kurā lasis vārījies, pieliek drusku

kartupeļu miltus un pāris karotes skāba krējuma.

259. Cepts lasis

Sagriež lasi plānās šķēlītēs, apviļā olā un rīv-

maizē un cep sviestā dzeltānu. Galdā sniedz ar bur-

kāniem, zirnīšiem, svaigiem gurķiem, citrona šķēlīti
un brūniem kartupeļiem.
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260. Vesels cepts lasis marinādē.

Notīra sudraba lasi un liek uz pannas cepties,
apkaisot to ar sali. Tad pagatavo marinādi; sasu-

tina sīpolus sviesta, iegriež kādu pētersi]a sakni, pie-
lej buljonu, etiķi, visu krietni savāra, pārlej pār zivi
un cep bieži aplaistot. Pēdīgi pieliek mērcei mil-
tus, kadu karoti skāba krējuma, savāra un sniedz
galda.

261. Vesels sutināts lasis.

Notīra lasi, liek remdenā sāls ūdenī, pieliekot
virces, saknes un sutina kādas 20 minūtes. Tad no-

ņem no uguns un ļauj vēl kādas 20 minūtes stāvēt,
fad liek

uz bļodas, garnē ar citrona šķēlēm, novārī-
tam olam un tomātiem. Galdā sniedz ar cietu olu
mērci jeb majonēzi.

Galerta forma priekš zivīm.

Zivs katls.

Zivju tīramā rīve.
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262. Zandarta frikasejs.

Sadala zandartu gabalos, liek vārīties ar tik

daudz ūdens kā apņem zivi. Tad pieliek rīvētu sī-

polu, piparus, sviestu, skābu krējumu un sutina kā-

das 10—15 minūtes. Galdā sniedz ar vārītiem kar-

tupeļiem.

Zivs nozvīņošana.

Zivs uzšķēršana.

263. Pildīts zandarts.

Notīra zandartu, novelk ādu, atkasa gāju no asa-

kas, sakapā, pieliek novārītus, smalki kapātus bur-

kānus, pētersili, sapilda zandartā un liek sutināt jeb

cept.
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264. Zandarts ar mārrutkiem.

Novāra zandartu sāls ūdenī ar vircēm, tad pār-
kaisa ar kasītu mārrutku un pārlej ar brūnētu

sviestu.

265. Sutināta līdaka.

Notīra līdaku, sagriež gabaliņos, unuzliek ar tik

daudz ūdens kā apņem zivi. Tad pierīvē sīpolu,
pieliek piparus, skābu krējumu un ļauj vārīties kā-

das 10—15 minūtes. Galdā sniedz ar vārītiem kar-

tupeļiem.

266. Pildīta līdaka.

Notīra 1200 g smagu līdaku, novelk ādu, atkasa

gaļu no asakām, smalki sakapā, pierīvē sīpolus, pie-
liek karoti skāba krējuma, kausētu sviestu, olu, sāli,
samīca visu un sapilda līdakā. Tad liek zivju katlā

remdenā ūdenī, pieliek virces, saknes, sāli un sutina

kādu stundu uz lēnas uguns. Šādu līdaku var sniegt
aukstu ar majonēzes mērci, jeb saldētu želejā, gar-
nētu ar citrona šķēlēm.

267. Speķota līdaka.

Notīra līdaku, smalki izspeķo, liek sviestā pannā,

apkaisa ar rīvmaizi un bieži aplaistot cep kādu stun-

du. Tad pagatavo mērci: pieliek drusku miltus,

skābu krējumu, krietni savāra un pēdīgi pieliek
tomātus. Galdā pasniedz ar kartupeļiem.

268. Siļķu kotletes.

Novelk ādu 4 siļķēm, nomazgā tās vārošā ūdenī

un iemērc pāris stundas pienā. Tad iemērc pienā 200 p

maizes, nospiež, samaļ siļķi, pieliek sīpolu, piparus.
2 olas un karoti sviesta. Pēdīgi izveido apaļus plā-
ceņus un cep tos sviestā vai cūkas taukos brūnus.

Galdā sniedz ar zirņiem jeb kartupeļiem.

269. Sutinātas vimbas.

Nozvīņo vimbas, notīra un sagriež pabiezos ga-
balos. Tad uzvāra saldu krējumu ar 1 karoti sviesta,

1 karoti miltiem, smalkiem pētersiļiem, liek zivs

gabalus iekšā un vāra kādas 10 minūtes. Pēdīgi pie-
liek sāli pēc vajadzības un sniedz galdā ar novārī-

tiem kartupeļiem.
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270. Sutināti līņi.

Notīra, nomazgā līņus un ieberž ar sāli. Tad sa-

griež gabaliņos un uzliek vārīties ar saknēm, pipa-
riem un sali. Vāra kādas 10 minūtes. Tad liek zivi

bļodā, pārlej ar šķidrumu, kurā zivs vārījās, unpār-
kaisa ar smalkām dillēm. Galdā sniedz ar kartu-
peļiem.

271. Sals ndenī vanti šķaunači,

Notīra šķaunačus, bet nenozvīņo, tad nomazgā
un ieliek karstā etiķī. Tad uzvāra ūdeni ar sāli,
sīpoliem, pipariem, liek šķaunačus iekšā un sautē

kādu V2stundu. Tad ņem uzmanīgi laukā, liek uz

bļodas, apliek citrona ripām un sniedz galdā ar kar-
sētu sviestu un mārrutku mērci.

Var pasniegt arī ar āboliem, holandes mērci un

novārītiem kartupeļiem.

272. Laša ikri.

leliek laša ikrus karstā ūdenī un novelk plēvi.
Tad noskalo ūdenī un uzliek uz sietiņa, lai nosūcas.

Tad pieliek etiķi, sāli, smalki kapātu sīpolu un pi-
parus. Galdā sniedz ar restētām maizītēm.

273. Ceptas foreles.

Foreles cep ka visas zivis, apviļājot ola, rīv-

maizē un cepot sviestā.

274. Zivju kotletes.

Nolupina zivs gaļu no asakām, izmaļ caur ga-

ļas mašīnu, pieliek mērcētu baltmaizi, pāris olu,

skābu krējumu, cepinātus sīpolus, sāli, kausētu svie-

stu un krietni samīca. Tad izveido apaļas kotletes

un cep sviestā brūnas. Galdā sniedz ar sutinātiem

burkāniem.

275. Zivju pudiņš.

Notīra 1200 g līdakas, atbrīvo gaļu no asakām

un izmaļ caur gaļas mašīnu. Tad pieliek izmērcētu

baltmaizi, skābu krējumu, kausētu sviestu, 3 olas,

sāli, piparus, visu krietni izmīca, pēdīgi pieliek pu-

tās kultus olbaltumus, liek sagatavotā formā, pār-
liek ar sviesta piciņām, pārkaisa ar rīvmaizi un cep

krāsnī. Galdā sniedz ar kaperu jeb sparģeļu mērci.
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276. Somga vai siļķe pie bliņam.

200 g somgas vai pāris siļķes notīra, nomazgā,
smalki sakapā, sajauc ar skābu krējumu un sniedz

pie bliņām.

277. Taukos vārīta līdaka.

Notīra līdaku, sagriež gabaliņos, pārkaisa ar

sāli un pipariem, iemērc fritur mīklā, liek verdošos

taukos un vāra gaiši dzeltānu. Galdā sniedz ar

sviesta mērci.

278. Līdaka balta mērce.

Notīra līdaku, sagriež gabaliņos, uzlej vārošu

ūdeni, atkasa melno ādiņu, nomazgā, liek aukstā

ūdenī, pieliek virces, sāli un ļauj vārīties, Tad pa-

gatavo mērci (skat. mērces).

279. Cepts zutis.
Zui i cepj tāpat ka citas zivis.

280. Zuša galerts.
Nomauc zutim ādu, ieberž ar sāli. izņem iekšas,

žulti, sagriež gabaliņos, apkaisa ar sāli un ļauj kādu

stundu stāvēt. Tad noslauka drānā, liek kastrolī,

pieliekot lauru lapas, sāli, sīpolu, etiķi un vāra mīk-

stu. Tad saliek formā, pieliek mērcei pāris lapas že-

latīna, pārlej zušiem pāri un novieto aukstā vietā.

281. Krāsni cepts zutis.

Notīra zuti. sasprauž ar kociņiem, lai turētos

kopā. Tad liek lēzenā kastrolī sīpolu šķēles, lauru

lapas un uz tām zuti. Tad pārlej ar vircotu mari-

nādi un cepina krāsnī dzellanu. Pēdīgi liek zuti uz

bļodas un sniedz galdā ar īpašu tomātu \ai vēžu

mērci.

282. Ceptas butes.

Izņem butēm iekšas, nomazgā, apkaisa ar sāli,
apviļā'miltos, rīvmaizē un cep

taukos un sviestā

bruņas. Galdā sniedz ar kartupeļiem.

283. Vārīta sīga.

Sīgu novāra tāpat kā citas zivis un sniedz ar

majonēzes mērci. Sīgu var cept jeb vārīt arī fritur
mik lā kā līdaku.



284. Vēdzeles galerts.

Notīra vēdzeles, sadala gabaliņos un vāra sāls
ūdenī uz lēnas uguns, pieliekot virces, sīpolu un

lauru lapu.

285. Krāsnī cepti asari.

Nozvīņo asarus. Lielos sagriež gabaliņos, mazos

atstāj veselus, apviļā olā. rīvmaizē un cep krāsni,

jeb uz pannas brūnus. Galdā sniedz ar kartupeļiem.

286. Sutinātas karūsas.

Notīra karūsas, sadala gabaliņos, apkaisa ar sali

un rīkojas tāpat kā ar citām zivīm.

287. Ceptas reņģes,

Notīra reņģes, apkaisa ar sali, apviļā ola, mil-
tos un cep taukos, sviestā brūnas.

288. Marinētas reņģes.

Notīra reņģes, apkaisa ar sāli, apvi|ā miltos un

apcep brūnas. Tad saliek reņģes traukā citu pie
citas. Tad ņem 2 daļas etiķa, 1 daļu ūdens, sāli.

cukuru, rīpās grieztus sīpolus, burkānus un savāra.

Pēdīgi lej tomātu biezeni klāt un atdzisušu pārlej
pār reņģēm. Šādi pagatavotas reņģes var glabāt
pāris nedēļas.

289. Brētliņu iesališana.

Saliek zivtiņas kārtām traukā, sakaisa ar pipa-

riem, vircēm, muskatu, sāli, cukuru, lauru lapām,

pētersīli, pārlej ar stipru tēju un nosloga, apsienot
trauku ar pergamenta papīri. Šīs zivtiņas lietoja-

mas pēc 10 dienām.
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12. nodaļa.

SILTĀS MĒRCES.

Cepešu un pancepumu mērces vislabāk paga-
tavot šādi: kad cepetis gatavs, uzber uz pannas mil-

tus, sabrūnē piecepumā, tad pielej ūdeni (mazliet)
jeb buljonu, atvāra un vēl krietni savāra. Tad pie-
liek saldu jeb skābu krējumu un vēlreiz savāra.

290. Olu mērce.

Novāra cietas olas, sakapā, tad izkausē krietnu
karoti sviesta, pieber miltus, pielej sulu, kurā zivs

vārījās, ieber kapātās olas un sniedz pie vārītām

zivīm.

291. Sīpolu krējuma mērce.

Kad klopši izcepti, atlikušā treknumā iegriež
lielas sīpolu ripas un sacepina mīkstas, dzeltānas.

Tad sabīda sīpolus pannas maliņā, pieber miltus,
sacepina, pielej ūdeni, pavāra un pēdīgi pievieno
kādas karotes skāba krējuma.

Šo mērci sniedz pie klopšiem jeb karbonādes.

292. Bifšteka sviesta mērce.

Kad bifšteks izcepts, pielej kādas karotes ūdens,

pieliek karoti sviesta, savāra un pārlej pār bifšteku.

293. Mārrutku mērce.

Sarīvē karoti sviesta ar miltiem, pielej buljonu
pēc vajadzības, savāra, pieliek cukuru, 1 sarīvētu

mārrutku, 1 karoti skāba krējuma, uzkarsē unsniedz

pie attiecīgām gaļām.

294. Bruņa kaperu mērce.

1 karoti miltu, 1 karoti sviesta sabrūnē brūnu,
pielej V2I glāzes buljona, pāris karotes etiķa, 1 ka-
roti kaperu, sāli, 1 rīvētu sīpolu, mazliet sarkano

vīnu; uzkarsē un sniedz galdā.



295. Petersiļu mērce.

Sasviedē karoti sviesta ar miltiem, pielej buljo-
nu, pieliek sāli, piparus, smalki kapātus pētersiļus,
krietni savāra un sniedz galdā.

296. Tomātu mērce.

Sasutina kādus labi nogatavojušos tomātus, iz-

spiež caur sietiņu, tad sagrauzdē 1 karoti miltus ar

sviestu, pielej tomātu sulu, pieliek sāli, cukuru,
citrona sulu un pēdīgi skābu krējumu.

297. Baraviku mērce.

Sagriež cietas baravikas smalkos gabaliņos, sa-

cepina sviestā, pieliek piparus, sāli, pieliek skābu

krējumu un sniedz galdā pie dažādiem gaļas cepu-
miem.

298. Šampinjonu mērce (zivju cepuma).

Kad zivis izceptas, lej uz pannas kādu karoti

ūdens, atvāra piecepumu, pieliek skābu krējumu,
piegriež kādus svaigus šampinjonus, uzvāra un pie-
spiež mazliet citrona sulu.

299. Siļķu mērce.

Sasviedē karoti sviesta ar karoti miltiem

brūnus, piegriež sīpolu, pieliek 1 smalki kapātu
siļķi, kādu karoti skāba krējuma, uzvāra un sniedz

galdā.

300. Sīpolu saldpiena mērce (šķiņķim).

Kad šķiņķis vai žāvēta cūkgaļa izcepti, iegriež
atlikušos taukos sīpolus, sacepina tos mīkstus, tad

pielej pienu, iemaisa miltus aukstā pienā, pielej
klāt, savāra un sniedz galdā.
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13. nodaļa.

AUKSTĀS MĒRCES.

301. Majonēzes mērce (zivīm)

Sarīvē 4 cietus olu dzeltānumus ar 2 jēlu olu

dzeltānumiem, pieliek sāli, cukuru, sinepes, etiķi,
tad kādu V'z litru skāba krējuma, piegriež gurķus,
kādas etiķī mērcētas baraviciņas un noliek vēsā

vietā. Šī ir viena no visgardākām majonēzes mēr-

cēm.

302. Angļu majonēze.

Noliek bļodu aukstā vietā, iesit tanī 3 olu dzel-

tānumus un stipri kuļot pilina klāt 3 karotes pro-
vanses e|ļa.s, pieliek sāli un piespiež citrona sulu.

303. Mārrutku mērce.

Smalki sarīvē mārrutkus, pieliek skābu krēju-
mu, cukuru, etiķi un sniedz galdā pie zivīm un ga-

lerta.

304. Siļķu mērce.

Notīra siļķi, smalki sakapā, pieliek kapātus sī-

polus, sinepes, skābus gurķus un skābu krējumu.
Šo mērci sniedz pie gaļas jeb novārītiem kartupe-
ļiem.

305. Svaigu salātu un gurķu mērce.

Sagriež smalki dilles, pieliek skābu krējumu,

sāli, krietni sakuļ (pēc patikas var pielikt arī lokus),
pārlej pār sagrieztiem salātiem vai gurķiem,
ķiem.

šo mērci var pagatavot pieliekot arī cukuru.



506. Biezpiena mērce siļķēm.
Saberž bļodā biezpienu, pieliek krējumu, drus-

ku etiķi, smalki grieztus gurķus un sīpolus. Šo
mērci sniedz pie zaļām siļķēm jeb novārītiem kar-

tupeļiem.

307. Pikanta mērce.

Karoti sviesta sasviedē ar miltiem, pielej stipru
buljonu, iegriež skābus gurķus, baravikas, saknes,
tomātus, pieliek skābu krējumu un krietni savāra

ūs piedevai pie tiem daudziem, kuriem

(f/vļjMļ dzīve jeb pastāvēšanas cīņa ir devusi

nepietiekošus rezultātus un kuri arī

uz priekšu par velti nopūlētos, ja neuzņemtu

cita ceļa.

Jautājiet, kādēļ jūs neesiet nekā jeb arī tā,

ko gribējāt, sasnieguši? Sekojiet saviem dzīves

nolikumiem, cik tāļu līkai sniedzas jūsu almiņa.

Rlzīmējiei tos notikumus, pie ku-

riem sākās jūsu nervozitāte, ne-

miers, disharmonijas un vājības,

un jūs al zīsie l, ka tie ir bijuši

jūsu neizdevību un vilšanās

cēloņi.

Jās drīz un droši atradīsiet savas būtības un

savas rīcības kļūdu avotu. Gai jums netrūkst

drosmes meklēl kļūdas pašam sevī. īfedariet

likteni, apstākļus un citus līdzcilvēkus pie jūsu

kļūdām un neizdevībām atbildīgus.

R. Gerlings «M ūksla koncentrēties»

Izd, Jāna Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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14. nodaļa.

ĒDIENUKARTES.

Ēdienu karte vienkāršām pusdienām.

(2 un 3 ēdieni.)

Svētdiena.

Buljons ar pīrāgiem.
Cāļu cepetis ar saknēm.

Rupjas maizes pudiņš.

Pirmdienā.

Skābu kāpostu zupa.
Pankūkas.

Trešdienā.

Žāvētas cūkgaļas zirņu zupa ar grūbām.
Mannā uzsitums ar mērci.

Ceturtdienā.

Zivju frikadeļu zupa.

Sīpolu klopsis.
Cepti āboli.

Piektdienā.

Piena zupa ar rīsiem.

Teļa cepetis ar salātiem.

Ķīselis ar pienu.

Sestdienā.

Ragū zupa.

Biezputra ar šķiņķi jeb sviestu.
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Ēdienu karte smalkām pusdienām.

(3—4 ēdieni.)

Svētdienā.
Vēžu zupa.
Mēle ar zaļiem zirnīšiem.
Tītars ar krutoņiem un salātiem.

Plomjēra.
Pirmdienā.

Buljons ar frikadelēm.

Teļa frikasejs.
Augļu zupa.

Otrdienā.
Borščs.

Biezpiena omlete.

Jēra šteks.

Citrona krēms.

Trešdienā.

Sakņu piena zupa.
Šašliks.

Omlete ar ievārījumu.

Ceturtdienā.

Buljons ar kalduņiem.
Dažādu sakņu panna.

Teļgaļas ligzdiņas.

Piektdienā.

Spinātu zupa ar olu.

Ceptas baravikas.

Cūkas karbonāde.

Augļu kompots.

Sestdienā.

Jēra zupa ar saknēm.

Pildīta teļa krūts.

Ābolu kronīši.

Dāmu kafija jeb šokolāde.

Ābolu kūkas, smilšu kūkas, dzeltānmaize, ķi-
meņmaizītes, biezpiena rausis, aleksandra torte,
biskvīts. Pēc tam dažādi augļi un sausie cepumi.

Dāmu tējas vakars.

Teja ar citronu, krējumu vai ievārījumu. Beze

kūciņas, mandeļu plācenīši, kokos kūciņas, pumper-
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niķeļi, riekstu torte, ķimeņmaizītes. Pēdīgi var pa
sniegt saldējumu.

Kungu tējas vakars.

leja ar citronu, sarkano vīnu, jeb konjaku,
ikru maizītes, rupjmaizes torte, zardeļu maizītes,
maizītes a-la tatare, novārītas olas, siera maizītes,
laša maizītes, dažādas garnētas maizītes. Pēdīgi
sniedz dažādus augļus.

Tējas galds.

Aukstas un siltas vakariņas.

Rasols, siļķes
L

nēģi, siers, zardīnes, pastēte, zivis

želeja jeb majonēzes mērcē.

Rostbifs ar gurķiem, mēle ar zirnīšiem, cāļu cc-

Eetis ar kroketem, brūkleņu ievārījumu jeb bum-
ieriem. Pēdīgi torte jeb krēms.

Buljons ar pastētēm jeb pīrādziņiem, silta zivs,
tītara jeb cāļu cepetis, cūkas cepetis ar brūnētiem
kartupeļiem, olu citrona krēms, torte un augļi.

Aukstais galds dinejām.

Rolade, pildītas olas, rasols, pildīta zivs, mari-
nētas reņģes, meža siļķe, ietaisītas siļķes, mēle,

šķiņķis, galerts, pastēte, auksti putni, dažādi
cepeši, konservi, kaviāra maizītes, rutki ar krēju-
mu, zilce, rostbifs ar kartupeļu salātiem, speķa pī-
rāgi un dažādi dzērieni.



Galda klāšana (dinejām).

Še gribu dot īsumā mazus aizrādījumus par

galda klāšanu. Visupirms jāraugās lai ēdamistaba
butu tīra, spodra, un tikai tad var sākt domāt par
skaistu galdu.

Galdu, ja telpa atjauj, var klāt taisnā līnijā,
bet pretējā gadījumā — pakavveidīgu, kas arī ļoti
labi izskatās.

Visupirms jārūpējas par galdu, piemērojot to

vajadzīgam personu skaitam. Krēsli jāliek tā, lai

starp tiem paliktu apmēram 4 cent. brīvas vietas.

Tad katram krēslam pretī jāliek šķīvis. Vietām jā
būt viena otrai pretim.

Galdu klājot visupirms liek lielos lēzenos šķīv-

jus, uz tiem desertšķīvjus, pa kreisi maizes šķīvīti,
pa labi dakšu-nazi, aiz šķīvja priekšā karoti, tad

glāzes, kādas nu kuru reizi būtu vajadzīgas. Sal-

vetes, ja būtu liekamas, glīti locītas uz šķīvjiem.
Papīra salvetes jāliek glāzēs. Liek arī drēbju sal-

vetes lielās glāzēs galda dekorācijai. Salvetes jā-
loka vienādos locījumos, bet ne kā pagadās.

Tad pāris puķu vāzes, augļu vāzes.

Labākās viesībās viesiem mēdz uzrakstīt vietu

kartiņas, kuras liek uz galda, lai būtu vieglāki tiem

ierādīt vietas.

Viesu apkalpošana.

Viesu apkalpošanai jānotiek klusām, bez trokš-

ņa, bez trauku piesišanas. Ēdiens jāpasniedz no

kreisās puses, bet trauki jāņem nost no labās puses.

Par pareizu atzīts, ka šķīvji jāņem nost no kreisās

fmses,
bet naži no labās puses. Jo kopā ņemot naži

oti traucē.

8*
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Veģetārie ēdieni.

1. nodaļa.

PIENA ZUPAS.

308. Piena zupa ar rīsiem 8 personām.

Nomazgā 200 g rīsu aukstā ūdenī un uzliek

V2litrā ūdens vārīties līdz top pusmīksti. Tad pie
lej 2 litrus piena, pieliek cukuru un sāli pēc vaja-
dzības, kādu naža galu sviesta un ļauj uz lēnas

uguns uzkarst. Pēc patikas var pielikt arī rozīnes.

Vasku pupas ar tomātiem.

309. Sakiiupiena zupa.

Notīra burkānus un kāļus, kurus sagrieztus ga-

renās strēmelēs, liek pavārīties, pievienojot vēl zir-

ņus un svaigus kāpostus. Ūdeni lej pēc vajadzības
un vāra mīkstus, pieliekot vēl drusku sīki grieztus
kartupeļus. Tad lej klāt pienu, pieliekot sviestu,

cukuru un sāli un ļauj piekarst.
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310. Piena zupa ar nūdelēm.

Uzvāra 2 daļas piena un 3-šo daļu ūdens. Kad
šķidrums sāk vārīties, ielaiž gabaliņos salauztas nū-

deles un vāra uz lēnas uguns 18—20 minūtes. Pēdīgi

E
ieliek drusku sviesta, sāli un pēc vajadzības cu-

uru.

311. Ķirbju zupa.

Nomizo ķirbi un sagriež gabaliņos, liek vārīties

ar tik daudz ūdens kā ķirbji tiek apņemti. Kad

ķirbji mīksti, tos izspiež caur caurduri, pieliekot
manna vai rīsus pēc vajadzības. Rīsiem vai man-

nai topot mīkstiem, pielej pienu, pieliek drusku

sāls, cukuru, citrona mizu jeb 5—6 smalki kapātas
rūgtās mandeles.

312. Skāba Kurzemes piena putra.

Miežu putraimus uzvāra ūdenī bez sāls, tā, lai

iznāktu pusšķidra zupa un liek drusku padzist. Tad

pielej kādu tasi skāba piena un ļauj pāris dienas

stāvēt, kamēr jūt drusku skābumu. Tad pielej vēl

Eienu, skābu krējumu un ielaiž skāba piena kun-

uļus.
Galdā pasniedz ar dažādām maizītēm, kā: re-

dīsa, loku, kaņepu un citām.

313. Rīvētu burkānu zupa ar spinātu kalduņiem.

Sarīvē burkānus, kādu šķīvi kāļu un vāra mīk-

stus, uzliekot ar ūdeni kā apņem saknes. Tad lej
klāt pienu un pieliek arī sviestu. Tad pagatavo kal-

duņu mīklu: nosutina spinātus, izmaļ caur mašīnu,
sasutina ar sviestu un rīvmaizi. Pēdīgi izrullē

mīklu, izspiež ar glāzi apaļas ripiņas, uz kurām uz-

liek spinātus un, aizdurot maliņas, liek vārošā zupā
lai vārās.

314. Rīvētu kartupeļu ķiļķenu zupa.

Izspiež sarīvētus, zaļus kartupeļus caur linu

drānu ne visai sausus. Tad pieliek kādu karoti

miltu, 1 olu un sāli pēc vajadzības. No krietni sa-

mīcītās masas izviļā bumbiņas. Tad uzliek 2 daļas

Ēiena un 3-šo daļu ūdens vārīties, kurā ielaiž bum-

iņas un vāra apmēram 20 minūtes.
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315. Piena zupa ar miežu putraimiem.

Uzliek miežu putraimus vārīties, pieliekot sāli

pec vajadzības. Kad putraimi mīksti, pielej pienu,

Eedīgi pierīvē skābu krējumu. Galdā pasniedz ar

iezpiena vai kaņepu maizītēm.

316. Piena ķilķenu zupa.

Uzvāra litru piena ar
]

o litru ūdens. Ķiļķenus

Eagatavo
sekošā kārtā: pus glāzē piena iejauc pa-

iezu mīklu, pieliekot 2 olas un sāli pēc vajadzības.
No pagatavotās mīklas ar karotes galiņu laiž mazus

ķiļķenus zupā. Pēdīgi pieliek drusku sāli un cukuru

pēc vajadzības.

317. Piena zupa ar zago.

Uzvāra 1 litru īīdens, kurā ieber 100 g zāgo,kuru
vāra kamēr metas dzidrs. Tad pielej 2 litrus vāroša

ūdens un vāra zupu uz lēnas uguns, pieliekot 1 ci-

trona mizu, sāli un cukuru pēc vajadzības.

318. Auzu tume.

100 g auzu putraimu jeb pārslas uzliek vārī-

ties ar 2 litriem ūdens, pieliekot sāli un cukuru pēc
vajadzības. Vāra līdz top mīksti. Pēc patikas var

arī tumi izlaist caur sietiņu, pēdīgi uzkarsējot un

labi izkuļot. Galdā sniedz ar sutinātām plūmēm
jeb brūkleņu ievārījumu.

319. Auzu tume ar āboliem.

Uzvāra auzu putraimus pēc augšā minētās re-

ceptes un izlaiž caur sietiņu. Tad pieliek sīkos ga-

baliņos sagrieztus saldskābus ābolus un ļauj tiem

drusku pajukt. Tad pieliekot cukuru, pēc patikas,
liek vēl uzkarsēt un sniedz galdā.

320. Manna zupa.

Uzvāra 1 litru ūdens ar 2 litriem piena, pielie-
kot drusku sviesta, sāli un cukuru. Tad pamazām
ber mannā putraimus klāt un vāra kādas 10 minū-

tes. Pēc patikas var pielikt arī kapātas mandeles.



321. Citronu zupa.

Sālsūdenī novāra garenos gabalos grieztus kar-

tupeļus, tad pietumē zupai sarīvētu sviestu ar mil-
tiem, sagriež mazos gabalos citronus un ber zupā.
Vispēdīgi sakuļ 2 olu dzeltānumus ar kādām karo-
tēm skāba krējuma, kuru pierīvē pie zupas pasnie-
dzot galdā.

322. Baltmaizes zupa.

t /vāra 1 litru ūdens ar sāli un drusku sviesta.

Pusi no šķidruma uzlej 2 šķēlītēs sagrieztām ūdens-

maizītēm, kuras ieliek zupas traukā. Tad sakuļ 3 olu
dzeltānumus, pie kuriem stipri kulstot pielej vārošo
šķidrumu. Nu visu salej katlā atpakaļ, mazliet pa-
turot uz uguns, ātri noņem un vēl pakulstot, pārlej
pār maizītēm.

Ģimene ir tas klusais stūrītis, kur uzplaukst

daiļais brīnumzieds — laime šinī pasaulē.

Ģimenes dzīvē un savās savstarpīgās attiecībās

gandrīz ikviens parāda savu īsto dabu - savas

labās, kā arī ļaunās īpašības. Noslēgtā ģime-
nes dzīvē trūkst svešnieku novērojošo skatu,

kādēļ arī tiek atmesta pašsavaldīšanās un cen-

šanās ar savu labo uzvešanos un izturēšanos

citiem patikt. Šādos apstākļos draud briesmas,
ka ģimenes locekļu savstarpīgās attiecībās pa-

mazām var izzust visa sirsnība un ģimenes
dzīves daiļums un ieviesties atbaidoša nolai-

dība, kā arī citi netikumi.

R. Legofs «Labais Tonis>.

Izd. Jāna Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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2. nodaļa.

SAKŅU UN DĀRZAUGU ZUPAS.

323. Spinātu zupa.

Labi nomazgātus spinātus nobrucina vārošā

ūdeni un izmaļ caur gaļas mašīnu. Pielej ūdeni un

pieliek smalki grieztas dilles, lokus jeb sīpolu, sāli

pec vajadzības un vāra. Tad sasviedē kādu karoti
sviesta ar miltiem un lej pie zupas. Galdā pasniedz
ar cieti novārītām olām un skābu krējumu.

324. Skābeņu zupa.

Skābeņu zupu pagatavo pec iepriekšēja recepte
minētās spinātu zupas.

325. Nātru zupa.

Labi nomazgātas mazas nātriņas nokarsē un iz-

maļ caur gaļas mašīnu. Tad uzliek vārīties ar tik

daudz ūdens, cik vajadzīgs, pieliekot 1 tasi miežu

putraimu. Kad nātriņas un putraimi mīksti, pieliek
kādus gabaliņus sagrieztu kartupeļu. Galdā pasnie-
dzot pierīvē skābu krējumu.

326. Biešu lapiņu zupa.

Sagriež jaunas biešu lapiņas ar visām bieiītēm

un uzliek vārīties ar ūdeni un sāli pēc vajadzības.
Kad lapiņas top mīkstas, pietumē krējumā jebpienā
ar sviestu sakultus miltus. Tumes vietā var ņemt
arī putraimus. Galdā pasniedz pieliekot gabaliņu
sviesta.

327. Seleriju zupa.

Notīra selerijas, sagriež mazos, stūrainos gaba-
liņos un uzliek vārīties ar tik daudz ūdens, cik va-

jadzīgs, pieberot grūbas un pieliekot kādu karoti

sviesta. Kad grūbas un selerijas top mīkstas, pie-
liek mazos gaoaliņos grieztus kartupeļus un vāra

tos mīkstus. Galdā zupu sniedz pierīvējot skābu

krējumu.
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328. Sparģeļu zupa.

40 g sparģeļu, drusku burkānu, pētersiļus, pu-

ravu vāra līdz top mīksti, pievienojot plānās šķēlēs

grieztus kartupeļus. Tad pievieno zupai ar miltiem

sasviedētu sviestu. Pēdīgi smalki sakapā pētersīļu
lapas, dilles, pieliek 1 olas dzeltānumu ar saldu krē-

jumu un sniedz galdā.

329. Baraviku zupa.

Nomazgā kaltētas baravikas un uzliek lai

mirkst. Tad sagriež sīkās strēmelītēs un cepina svie-

stā ar smalki sagrieztu sīpolu, pamazām pielejot
ūdeni. Tad ber grūbiņas klāt un vāra kamēr mīk-

stas. Pēdīgi pieliek gareni grieztus kartupeļus un

sāli pēc vajadzības. Galdā sniedzot pieliek dilles,
lokus un skābu krējumu.

330. Tomātu zupa.

Sagriež gabaliņos 1 kg tomātus un liek uz

uguns, lai sašķīst. Tad izlaiž caur sietiņu unpieliek
kādu karoti sviesta un rīvmaizi (var arī ņemt mil-

tus jeb mannā, bet gardāka zupa būs ar rīvmaizi).
Pirms zupas ieliešanas traukā iegriež dilles un pie-
liek skābu krējumu. Galdā sniedz ar novārītiem

rīsiem, pīrāgiem jeb restētu maizi.

331. Skābu kāpostu zupa.

3 litrus ūdens uzliek vārīties ar 14 1 kāpostiem,
sāli un putraimiem, pieliekot sviestu, kokovāru un

sīpolu. Tad novāra Kartupeļus, pagatavo tūci un

pasniedz pie zupas.

332. Baraviku zupa ar rīvmaizes ķilķeniem.

Baraviku zupu pagatavo pec iepriekšējas recep-

tes, tikai bez putraimiem.

333. Lecu zupa.

Dienu pirms gatavošanas iemērc lēcas. Otrā

dienā liek vārīties, pieliekot sviestu, kokovāru un

putraimus. Pēdīgi pieliek vēl smalki sagrieztus,

sacepinātus sīpolus. Šai zupai var pievienot arī

sīki grieztus kartupeļus.
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334. Šķelto zirņu pireja zupa.

Vakara pirms pagatavošanas iemērc šķeltus
zirņus. Otra rītā liek vārīties ar to pašu ūdeni.
Kad zirņi sašķiduši, izrīvē tos caur caurduri, pielej
pec vajadzības ūdeni un piesviedē ar sviestu un

drusku miltiem. Galdā pasniedz ar restētu maizi.

335. Borščs.

Sagriež burkānus, kāļus, kāpostus, bietes gare-
nās strēmelītēs. Tad liek katlā, pieliekot kokovāru
un sviestu. Kad saknes mīkstas, pievieno ūdeni un

laujIauj pavārīties. Pēdīgi sarīvē vienu nevārītu sar-

:ano bieti, uzspiež citronu sulu un pievieno zupai,
tādā veidā piekrāsojot zupu ar sarkano biešu sulu.

Pēc patikas var pielikt arī tomātus un pietumēt ar

miltiem. Galdā sniedzot pierīvē skābu krējumu.

336. Biešu zupa.

Novāra bietes, nomizo un sarīvē ar sakņu rīvi.

Kad tas izdarīts, tad ņem un sakaisa bietes ar cu-

kuru, pieliekot citronu,sāli un aplejot ar ūdeni, ļauj
kādu laiku stāvēt. Tad uzvāra ūdeni, piemet drus-

ku sāli un piesviedē sviestu ar miltiem. Pēdīgi ber

bietes iekšā un uzvāra. Galdā sniedzot pierīvē
skābu krējumu.

337. Sīpolu zupa.

Sagriež 4—5 lielus sīpolus plānās ripiņās un sa-

cepina kokovārā un sviestā gaiši dzeltānus. Tad
ber klāt miltus, pielejot aukstu un karstu ūdeni,
ātri maisot, jo tādā gadījumā milti nesaiet kunku-

ļos. Galdā pasniedz ar restētu maizi.

338. Siera zupa.

Novāra mazos gabaliņos lauztus makaronus sāls-

ūdenī, pieliekot kādu karoti sviesta. Kad zupa ga-

tava, pievieno kādu šķīvi sarīvēta siera un nogaršo
to. Tad sakulsta olas dzeltānumu ar skābu krēju-
mu, kuru pierīvē pie zupas un sniedz galdā.

339. Grūbu zupa.

Uzliek ar ūdeni vārīties kadu tasi grūbu, pie-
liekot kādu sīpolu, karoti sviesta, kokovāru un vāra
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līdz grūbas top mīkstas. Tad pieliek sīkos gabali-
ņos sagrieztus kartupeļus. Kad zupa gatava, no-

garšo sali, piegriež zaļumus: pētersiļu lapiņas vai

dilles, un sniedz galdā.

340. Pupu zupa.

Vakarā pirms gatavošanas nomazgā pupas un

uzliek mirkt. Nākamā dienā vāra pupas tanī pašā
ūdenī mīkstas, pieliekot putraimus vai grūbiņas.
Tad sacepina sviestā un kokovārā smalki sagrieztu
sīpolu, pieliek pie zupas un ļauj vēl uzvārīties.

341. Zirņu zupa,

Šo zupu pagatavo tāpat ka pupiņu zupu

342. Kartupeļu zupa.

Novāra kartupeļus un izspiež tos caur kartu-

peļupresi. Tadpievieno tos sulai, kurā vārījās kar-

tupeļi, pieliekot karoti sviesta, pēc vajadzības sāli

un ļauj krietni uzvārīties. Galdā pasniedzot pie-
vieno skābā krējumā sarīvētu olas dzeltānumu un

restētu maizi.

343. Sakņu pireja zupa.

Notīra dažādas saknes un vāra sālsūdenī mīk-

stas. Tad izspiež caur presi jeb izlaiž caur gaļas
mašīnu un liek katlā atpakaļ, pielejot vēl ūdeni

pēc vajadzības, sāli un kādu karoti sviesta. Pēdīgi
pievieno sacepinātu, smalki grieztu sīpolu, uzkarsē

un pasniedz galdā ar restētu maizi jeb pīrādziņiem.

344. Skorcioneru zupa.

Notīra skorcionerus un burkānus. Pa šo laiku

pagatavo ūdeni ar miltiem un etiķi, kurā ieliek

skorcionerus, lai nepaliktu sarkani. Tad smalkos

gabaliņos sagrieztus skorcionerus un burkānus vāra

mīkstus, pieliekot kādu karoti sviesta. Tad izlaiž

caur caurduri. Galdā pasniedz pietumējot miltus

un olu dzeltānumu, sakultu skābā krējumā. Klāt

dod siera maizītes.



345. Okruška.

Sagriež jaunas biešu vai kāpostu lapas un uz-

vāra sālsūdenī, piesviedē miltus ar sviestu un ļauj
atdzist. Tad sagriež mazos četrstūrainos gabalos
olas, redīsus, svaigus gurķus, kartupeļus, tomātus,
bietes, skābus gurķus, baravikas, smalki grieztas
dilles un lokus. Visu šo labi izmaisot pievieno kā-

postu zupai. Galdā sniedzot pievieno labi daudz
skāba krējuma.

Cilvēki, kas katram tumšam mākonim redz ari

sudrabotu maliņu, nav nabagi un ozives pabērni.

Bet tie, kas nokļuvuši uz maldu ceļiem, nekā cita ari

vairs nemeklē, kā tikai neveiksmes, kamēr pēdigl viņi

sāk nekam cliam vairs neticēt Ka lai viņi tiek uz

augšu, ja tie raugās tikai tumšos dziļumos?

VeseHgs gara stāvoklis, kas palidz d ošl skatīties uz

'dzivl, un sagaida no tās arī iabu, rroalna mūsos

apslēptos spēkus. Ja mēs gribam tikt pie gara gaismas,

kas lai mums palīdzētu pēc sava prāta veidot dzivl,

tad mums jāatsvabinās no nevajadzigām bailēm un

jādod vieta ceribam.

O. S. Mardens «Augšu p».

Izd. Jāna Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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3. nodaļa.

PUDIŅI.

Pie pudiņu pagatavošanas jāņem vērā sekojo-
šais: pudiņu formas nedrīkst berst

ar smiltīm, bet
tas jāmazgā sodā īīdenī, jo pretējā gadījumā tās

piedeg. Pirms lietošanas formas jāizsmērē ar mar-

garīnu vai sviestu un jāizkaisa ar rīvmaizi.

Vāramo pudiņu formas.

Pudiņus var pagatavot divējādi: 1) cepot krās-

nī, 2) sutinot šādā veidā: lelej grāpī ūdeni. Kad

ūdens uzvārījies, liek formu iekšā un

sutina kamēr pudiņš top sauss.

346. Rupjas maizes pudiņš ar āboliem.

Sarīvē labi nocietējušu rupju maizi, un sajauc
ar cukuru un citrona mizu. Tad sagriež plānos ga-

baliņos ābolus un apkaisa ar cukuru. Tad liek sa-

gatavotā formā pa
kārtai ābolus un maizi, kamēr

forma top pilna. Tad pienā sakulstītas pāris olas

pārlej pudiņam unpārkaisot ar sviesta piciņām, liek
krāsnī cept, kamēr āboli mīksti. Galdā sniedz ar

saldu pienu.



127

347. Auksts risu pudiņš ar āboliem jeb plumem.

Mīksti nosusinātus rīsus un saldā ūdenī viegli
nosutinātus ābolus saliek pa kārtai formā un noliek
aukstā vietā. Galdā sniedz ar mērci, kurā vārījās
āboli.

348. Sparģeļu pudiņš.

Sālsūdenī nosutina 400 g sparģeļu, sagriež
puspirksta garos gabalos. Tad ņem 200 g baltmai-

zes, izmērcē to sparģeļu ūdenī un krējumā. Tad

ņem kādu karoti sviesta, kādu karoti krējuma, 2

olu dzeltānumus un visu sajauc. Vispēdīgi pieliek
saputotu olbaltumu, sāli un cep pudiņu apmēram
i stundu. Šo pudiņu vt.r pasniegt ar balto olu
mērci.

349. Spinātu pudiņš.
Nokarsē 800 g spinātu un izlaiž caur sietu, lai

būtu sausi un izmaļ caur gaļas mašīnu. Tad izmērcē

pienā 200 g baltmaizes, pielej kādu karoti kausēta

sviesta, pieliek sāli un vispēdīgi sakultu olbaltumu.

Tad liek masu izsmērētā formā, pārliek ar sviesta

piciņām un cep krāsnī. Galdā sniedz ar olu mērci

un kartupeļiem.
Mērci pagatavo šādi: Sasviedē 1 karoti miltu ar

1 karoti sviesta, pielejot pienu. Pēdīgi pierīvē olu

dzeltānumus un piekarsē vēl.

350. Kartupeļu pudiņš.

Izmaļ 800 g novārītus kartupeļus caur ma-

šīnu. Tad sakuļ 4—5 olu dzeltānumus ar 14 glāzi
piena, pieliekot drusku kausēta sviesta un miltus.

Visu to piejauc pie izmaltiem kartupeļiem, pieliekot
sakulstītu olu baltumu. Tad liek formā, pārkaisa ar

rīvmaizi, pārliek ar sviesta piciņām un cep krāsni

līdz top gaiši dzeltāns. Galdā var pasniegt ar sīpolu
mērci.

351. Puķu kāpostu pudiņš.

Sālsūdenī novāra mīkstas 2 galviņas puķu kā-

postu un sadala mazās daļiņās. Tad sakuļ 4—5 olu

dzeltānumus ar kādām karotēm miltu. Tad ņem %
litru piena, drusku sāls un sakulto olbaltumu. Visu

šo samaisa kopā un lej pār puķu kāpostiem, virsū

uzdrupinot sviesta piciņas un pārkaisot ar rīvmaizi

liek paātrā krāsnī cept.
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352. Šķelto zirņu pudiņš.

Dienu pirms gatavošanas iemērc 400 g šķel-
to zirņu. Otrā dienā nosutina tos, līdz galīgi izjūk.
Tad pierīvē zirņiem kādus novārītus kartupeļus,
pieliek kādus olu dzeltānumus, kausētu sviestu, sāli
un sakultu olbaltumu. Tad liek labi izsmērētā for-

mā, apsedz ar vāku un vāra ūdenī ļ/2 stundu. Galdā

sniedz ar brūnētu sviestu, sīpolu mērci jeb ievārī-

jumu.

353. Risu pudiņš.

Uzliek vārīties 400 g rīsu ar 2% litriem piena,
1 kar. sviesta un sāli. Kad rīsi ir pussutuši, atdzesē
tos. Tad sakuļ 4 olu dzeltānumus ar kādu glāzi pie-
na, kuru pārlej pār rīsiem. Pēdīgi pieliek putās sa-

kultus olbaltumus un viegli izcilājot liek formā,
pārkaisot ar rīvmaizi un pārliekot ar sviesta pici-
ņām, cep apm. 1 stundu. Galdā sniedz ar brūnu

sviestu, ievārījumu, jeb sarkanu mērci.

354. Burkānu pudiņš.

Novāra burkānus mīkstus, atdzesē un izlaiž

caur gaļas mašīnu. Izmaltiem burkāniem pieliek
miltus, drusku piena, olas dzeltānumu, sāli. Pēdīgi
piemaisa sakultu olbaltumu, liek sagatavotā formā

un cep gaiši dzeltānu. Galdā pasniedz ar brūnētu

sviestu.

355. Biezpiena pudiņš.

400 g biezpiena izmaļ caur gaļas mašīnu. Tad

ņem pāris karotes skāba krējuma un miltu, 3 olu

dzeltānumus, drusku sāls un cukura. Visu šo sa-

strādāto masu pievieno biezpienam, pēdīgi viegli
izcilājot pieliek putās sakultu olu baltumu, pārkaisa

ar rīvmaizi, pārliek ar sviesta piciņām un cep krās-

nī gaiši dzeltānu. Galdā pasniedz ar brūnētu svie-

stu.

356. Risi ar plumem.

400 g rīsu vairākas reizes nobrucina vārītā

ūdenī. Apsmērē salveti ar sviestu, liek uz tās pusi no

rīsiem un kārtu plūmes (kas vakarā pirms gatavo-
šanas jāiemērcē), tad pārējos rīsus. Tad saņem sal-

vetes galus kopā un nosien tā, ka paliek 2 pirkstu
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plata telpa briešanai, tad liek vārāmā katlā, apakšā
paliekot šķīvi, lai nepiedegtu un vāra lēnām kādas
2 stundas. Uzvārītu liek uz sietiņa, lai notecētu

ūdens. Pirms galdā sniegšanas izgāž uz dziļas bļo-
das un pasniedz ar kausētu sviestu, augļu mērci jeb
pienu.

357. Baltmaizespudiņš.

400 g baltmaizes sagriež mazos gabaliņos un

aplej ar pienu. Tad ņem 3—4 olu dzeltānumus, sa-

rīvē ar 4 karotēm cukura, klāt pieliekot citrona mi-

zu. Tad pielej klāt 1 glāzi piena, pēdīgi piejauc
sakultu olas baltumu. Visu šo lej pāri baltmaizei,
pārkaisa ar sviesta piciņām un liek krāsnī cept.
Galdā sniedz ar augļu mērci.

358. Ķirbju pudiņš.

800 g ķirbja sagriež smalkos gabaliņos un iz-

sutina mazā ūdenī mīkstus. Tad nosusina uz sieta

un saberž, pēc kam, pieliekot manna, ļauj tiem at-

dzist. Tad sakuļ pienā 4 olu dzeltānumus ar sāli

un piejauc ķirbju masai. Pēc patikas var arī pie-
vienot smalki kapātas mandeles. Vispēdīgi viegli
izmaisot piejauc sakultu olbaltumu, pārliek pāri
sviesta piciņas, pārkaisa ar rīvmaizi un cep apmē-
ram 1 stundu. Galdā pasniedz ar augļu mērci jeb
saldu pienu.

359. Baltkapostu pudiņš.

Sālsūdenī novāra galviņu baltkāpostu. Izņemoi
no ūdens to labi nospiež un smalki sakapā. Tad sa-

cepina sviestā sīpolus, pieliekot pēc vajadzības rīv-

maizi, kādu karoti miltu, 3 olu dzeltānumus. Visu

šo viegli izjauc, pēdīgi piemaisa olbaltumu un uz-

liekot sviesta piciņas, liek krāsnī cept. Galdā sniedz

ar balto mērci.

360. Makaronu pudiņš.

Novāra 400 g makaronu sālsūdenī mīkstus,

pēc kam tos notecina. Samaisa 4 olu dzeltānumus ļ/2
litrā piena, piejauc pie makaroniem, pieliekot sāli

un sakulto olbaltumu. Pēdīgi pārliek sviesta pici-
ņas, pārkaisa ar rīvmaizi un cep apmēram 1 stundu.

Galdā pasniedz ar brūnētu sviestu jeb ievārījumu.
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361. Seleriju pudiņš.

Novāra sālsūdenī selerijas un izmaļ caur gaļas
mašīnu, pievienojot izmērcētu baltmaizi, sacepinā-
tus sīpolus, muskatriekstus, kādu karoti miltu, olu
dzeltānumus, sāli pēc vajadzības un sakultus olbal-

tumus. Galdā pasniedz ar brūnētu sviestu, biešu

salātiem, skābu jeb svaigu gurķi. Var arī pasniegt
ar sīpolu mērci.

362. Tomātu pudiņš.

800 g tomātus notīra, sagriež uz divām daļām
un nobrucina. Tad sajauc kopā mērcētu baltmaizi,
sakultus olu dzeltānumus, sāli un olbaltumus un iz

smērētā formā liek vienu kārtu maizes, otru kārtu

tomātus, tā kā pēdīgā iznāktu masas kārta, kuru

pārsmērē ar krējumu, pārliek ar sviesta piciņām un

liek cept krāsnī. Galdā pasniedz ar brūnētu sviestu.

363. Baltkapostu strudele.

Smalki sakapā galviņu baltkāpostu, kā priekš
pīrāgiem, sasutina sviestā mīkstu, pieliekot pēc va-

jadzības sāli. Tad pagatavo mīklu sekošā kārtā:

ņem vienu glāzi piena, 1 karoti sviesta, 2 olas, mil-

tus un pagatavo tik biezu mīklu, kā priekš pīrā-
giem. Tad ņem gabaliņu saslapētas linu drānas, uz-

liek uz tās V2pirksta biezu mīklas kārtu, uz kuras

uzliek kāpostu masu, sarullē, ietin drānā un sasie-

not galus ar diegu liek sāls ūdenī vārīties apmēram
1 stundu. Kad strūdeles gatavas, attin tās vaļā, sa-

griež šķēlēs un pārlej ar brūnu sviestu.

364. Manna pudiņš.

Novāra 400 g mannā pacietā masā. Tad sakuļ
4 olu dzeltānumus ar 200 g cukura, smalki kapātam
mandelēm, pievieno atdzisušai masai, pēdīgi pielie-
kot sakultus olbaltumus. Tad liek sagatavotā formā

un cep brūnu.

Šo pudiņu var pagatavot arī liekot vienu kārtu

mannā, otru kārtu ābolu. Galdā sniedz ar augļu
mērci.
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365. Zago pudiņš.

1 litrā piena, ieber 1 glāzi zāgo un vāra tā kā

graudiņi top mīksti. Tad atdzesē, sakuļ 3—4 olu

dzeltānumus, pieliek 100 g cukura, pierīvē citrona

mizu, pieliek smalki kapātas mandeles un pēdīgi
putās kultus olbaltumus, liek formā un cep kādas
3/4 jeb 1 stundu. Galdā sniedz ar augļu jeb vīna

mērci.

366. Skābpiena pudiņš.

5 olu dzeltānumus sakuļ ar 100 g cukura, pie-
rīvējot citrona mizu. Tad pieliek 1 litru notecināta

skāba piena, 300 g kausēta sviesta, 100 g miltu,
kapātas mandeles un pēdīgi putās kultus olbaltu-

mus. Tad liek formā un cep krāsnī apmēram
1 stundu. Galdā sniedz ar augļu mērci.

367. Jaunpiena pudiņš.

1 litru piena un 1 litru jaunpiena, lej formā un

liek krāsnī cepties līdz savelkas par biezu masu.

Galdā sniedz ar cukuru, kanēli un svaigu pienu.

368. Ledus pudiņš.

6 olu dzeltānumus sakulsta ar 6 karotēmcukura.

Tad uzvāra 1 litru piena, pieliek mandeles, pielej

pie olu masas un atdzesē. lad ņem 15 lapas žela-

tīna, kuras izkausē glāzē karsta ūdens un pievieno
olu masai. Pēdīgi pieliek putās kultus olbaltumus,
liek formā un novieto aukstā vietā. Galdā sniedz

ar sarkano mērci.

369. Auksts ābolu pudiņš.

10 lieliem āboliem izdur serdes un liek stiprā
cukura ūdenī vārīties līdz top mīksti. Tad ļauj
tiem atdzist un saliek formā pildot pa starpām ar

recekli, kurā āboli vārījās. Tad sakulsta 3 olu dzel-

tānumus, pievieno Yz Htru vāroša piena un karsē

kamēr sabiezē. Tad atdzesē, pieliek putās kultus

olbaltumus, lej pār āboliem un liek krāsnī cept.
Tad noliek formu aukstā vietā un sniedz galdā bez

mērces.



370. Valriekstu pudiņš.

Iztīra 400 g valriekstu, izmaļ kodolus caur ga-

ļas mašīnu. Tad sakuļ 5 olu dzeltānumus ar 100 g

cukura; uzvāra V 2litru piena jeb krējuma, pielie-
kot drusku rīvmaizi un lej pie olu masas, pieliek
samaltos riekstus un putās kultus olbaltumus. Pē-

dīgi liek pakarstā krāsnī un sniedz galdā ar va-

niļas mērci.

Šis pudiņš ir arī ļoti gards sniedzot to pie ka-

fijas, aukstu, šķēlītēs grieztu.

371. Skāba krējuma pudiņš.

5 olu dzeltānumus sakuļ ar 100 g cukura. Tad

pierīvē citrona mizu. pieliek smalki kapātas man-

deles, 100 g miltu, V2litru skāba krējuma, pēdīgi
putās baltus olbaltumus un cep karstā krāsnī ga-

tavu. Galdā sniedz ar vīna mēri i.

Cepšanas darbs virtuvē ne vienu vien reizi

sagādājis namamātēm rūpes un sabojājis ari gara stāvokli,

kad cepumi nav padevušies.

Pareizi cept — tomēr nav nekāda burvju māksla,

kuru nevarētu lemācities. Labi, svaigi produkti, precīzs

viņu daudzums pie attiecigas mīklas jaukšanas — Ir

pirmais priekšnoteikums. Tālāk stingra pieturēšanās arī

pie pārējiem recepšu noradijumiem un viens otrs neatlai-

dīgs mēģinājums, sakumā ar kādu vieglāk pagatavojamu

cepumu, un pareizas cepšanas māksla, gluži nemanot,

būs ari jums rokā.

Cepi pareizi Em. Oga, L8025 Rokas grāmata

namamātēm dažādu cepumu pagatavošanai mājās. Tuvu pie

200 recepšu. Daudzas pavisam jaunas. Otrs izdevums

Saturā: 1. Kas jāievēro pie cepumu pagatavošanas.

2. Kūku un cepumu miklas. 3. Receptes.
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4. nodaļa.

PANCEPUMI UN CEPEŠI.

372. Pupu cepetis.

Noskalo 200 g pupu un ļauj tam pa nakti
mirkt. Otrā dienā pupas uzvāra tanī pašā ūdenī,
kur tās mirkušas. Tad atdzesē un samaļ caur gaļas
mašīnu, piemājot arī samērcētu baltmaizi, pieliekot
sarīvētu sīpolu, majonēzi, 2 olu dzeltānumus, 1 ka-
roti sviesta, kādu karoti krējuma, sāli un miltus.

Visu šo izmaisa, pēdīgi pieliekot sakultus olbaltu-

mus. Tad liek sagatavotā formā, pārkaisa ar rīv-

maizi un pārliek ar sviesta piciņām un cep gaiši
dzeltānu. Pasniedz ar biešu salātiem, svaigiem sa-

lātiem jeb gurķiem.

Veģetārais cepetis ar saknēm.

373. Pildīts lecu cepetis

Noskalo ūdenī 400 g lēcas un liek vakarā

mirkt. Otrā dienā vāra zem vāka tanī pašā ūdenī

kādas 2 stundas. Tad nosutina 200 g auzu pārslas,
atdzesē tās un kopā ar lēcām izmaļ caur gaļas ma-

šīnu. Šai masai pieliek kādu karoti krējuma, kā-

das pāri karotes margarīna jeb sviesta, sāli pēc
vajadzības, drusku muskatriekstu un pēdīgi 2 olas.



Kad viss samīcīts kopā ar cepeša masu, nosutina

Ēlūmes un ābolus ar cukuru. Nu liek formā pa
ārtām: cepeša masu, plūmes un ābolus, kamēr

forma pilna, tā kā pēdējā kārta iznāktu cepeša ma-

sas, kuru pārliek ar sviesta piciņām un cep apmē-
ram 1 stundu. Pasniedz ar brūno mērci.

374. Kārtainais cepetis.

Šo cepeti pagatavo no baltām un brūnām pu-

pām, kuru masu pagatavo tāpat kā iepriekšējā re-

ceptē minēts. Tad masas pēc kārtas sapilda formā un

cep krāsnī gatavu.

375. Zirņu cepetis.

Vakarā iemērc 200 g zirņu. Otrā dienā liek

katlā zem vāka, lai sūt. Kad zirņi mīksti, nokāš

tos, izlaiž caur gaļas mašīnu, klāt pieliekot 200 g

novārītu samaltu kartupeļu. Piederumuspieliek kā

jau iepriekšējās receptēs minēts un cep krāsnī līdz

gatavs. Pasniedz ar svaigiem salātiem.

376. Uzsildīts cepetis.

Aukstu cepeti var uzsildīt sekosi: sagriež cepeti
plānās šķēlēs un liek uz pannas sviestā apcept. Jo
mazāk būs tauku vielas, jo labāks iznāks cepetis.

377. Riekstu cepetis.

lemērc 400 g baltmaizes pienā, tā kā apņem to.

Ja grib lai cepetis būtu sevišķi gards un barojošs,
tad var mērkt maizi ne pienā, bet krējumā. Tad

liek klāt 200 g mašīnā izmaltu zemes riekstu,
2 olu dzeltānumus, 1 sviestā sacepinātu sīpolu un

sāli pēc vajadzības. Visu šo ar koka karoti krietni

samīca, pēdīgi piejaucot putās sakultu olbaltumu,
liek formā, virsū uzkaisa sviesta piciņas un liek

cept apmēram 1 stundu.

Šo cepeti var pasniegt ar tomātu mērci, sīpolu
mērci vai skābu gurķi.
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5. nodaļa.

DAŽĀDI PANCEPUMI.

378. Veģetāra šnicele.

100 g n sutinātas baltās pupas, 1_petersili_ un

seleriju izmaļ caur gaļas mašīnu, klāt pierīvējot

zaļu sīpolu, pieliekot rīvmaizi, sali pec vajadzības,
2 veselas olas, drusku samaltu zemes riekstu, mus-

katu. Visu šo viegli izmīca. Tad no masas izveido

četrstūrainu šniceli, kuru cep kokovara jeb mar-

garīnā brūnu un pārlej ar brūnētu sviestu. Šni-

celi pasniedz ar sīpolu mērci, skābiem gurķiem un

novārītiem kartupeļiem.

Pildīti rāceņi.

379. Baltkapostu karbonāde

Nelielu kāpostu galviņu pārgriež vidu pušu,

liek sālsūdenī un vāra mīkstu. Tad ņem ara, ļauj

notecēties un atdzist. Tad sagatavo no 1 olas, 1 gla-

zēs piena un sāls šķidru pankūku mīklu. lad sa-

griež baltkāpostu V2pirksta biezas šķēles, apsmērē

ar mīklu, apvārta miltos un rīvmaize, liek karsta

kokovārā un sviestā un uz lēnas uguns cep gaiši

dzeltānu. Galdā sniedz ar salātiem.
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380. Zirņu kotlete.

400 g šķelto zirņu iemērc vakarā pirms gata-
vošanas. Otrā dienā liek kastrolī, krāsnī zem vāka,
lai sūt mīksti, pēc kam atdzesē un izmaļ caur gaļas
mašīnu, pieliekot masai viegli sacepinātu dzeltānu

sīpolu, rīvmaizi, sāli pēc vajadzības, kādu olu. Šo
visu samīca kopā un no masas izformē apaļas kot-
letes, kuras apvārta miltos un cep kokovārā. Kot-
letes var pasniegt ar biešu salātiem jeb svaigiem
salātiem ar krējumu.

381. Sakņu kotlete.

Novāra sālsūdenī dažādas saknes kā: selerijas,
burkānus, kāļus, kartupeļus, atdzesē, pēc kam sa-

maļ gaļas mašīnā, klāt pieliekot ceptu sīpolu,
kādu olu, rīvmaizi, sāli pēc vajadzības un miltus.

No masas izveido kotletes, kuras cep gaiši dzeltā-

nas kokovārā. Galdā pasniedz ar brūkleņu ievārī-

jumu jeb ķirbju salātiem.

382. Miežu putras kotletes.

Novāra 400 gr putraimus V 2litrā ūdenī un

V 2litrā pienā un liek zem vāka lai sūt. Kad put-
raimi atdzesināti pieliek tiem 1 sacepinātu sīpolu,
drusku sasmalcināta majorāna, 2 olas, kādu ka-

roti miltu. Visu šo samīca un no masas izveido apa-

ļas kotletes, kuras cep kokovārā gaiši dzeltānas, vē-

lāk pārlejot ar brūnētu sviestu. Galdā pasniedz ar

brūkleņu ievārījumu jeb mārrutku salātiem.

383. Šleziešu ķiļķeni.

Novāra 800 g kartupeļu; atdzisušus izmaļ caur

gaļas mašīnu. Masai pieliek miltus, 2 olas, sāli pēc
vajadzības un gabaliņos grieztu testētu baltmaizi un

samīca labi cietā masā. No šīs masas izveido iega-
renas palielas bumbiņas, novāra sāls ūdenī, tad sa-

griež pirksta biezās šķēlēs un apcepina no abām

pusēm gaiši brūnas. Galdā pasniedz ar svaigiem
salātiem un krējumu.

384. Biezpiena ķīlīši.

Ņem 2 daļas novārītu samaltu kartupeļu un

1 daļu biezpiena. Masai pieliek pāri olas, miltus,
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sāli pēc vajadzības un krietni samīca. Tad izveido

ķīļveidīgas kotletes, apvārta miltos un cep koko
vārā dzeltānas. Galdā pasniedz ar brūnētu sviestu

un skābu krējumu.

385. Veģetāras zivju kotletes.

1 glāzei vārīta ūdens pieber sāli unpieliek 1 tēj-
karoti sviesta. Tad ber klāt mannā kamēr top bieza

mīkla un atlūp no kastroļa. Šo masu atdzesē, tad

pievieno 2 olas, 5 smalki kapātas rūgtās mandeles,
samīca un izveido apaļas kotletes, kuras cep koko-
vārā gaiši dzeltānas. Galdā pasniedz ar olu mērci.

386. Lecu kotletes.

400 g krietni nomazgātu lēcu iemērc vakarā

pirms gatavošanas. Rītā liek lai novārās mīkstas,
jeb vislabāk nosutina krāsnī zem vāka. Kad lēcas

atdzisušas, izmaļ tās caur gaļas mašīnu, pieliek ma-

sai 1 sacepinātu sīpolu, drusku rīvmaizi, (var pielikt
arī drusku miežu jeb auzu pārslu putru), 2 olas,
sāli pēc vajadzības un viegli samīca. No masas iz-

veido apaļas kotletes, liek kokovārā un cep gaiši
dzeltānas. Galdā pasniedz ar štovētiem kāļiem.

387. Pildīts baklažāns ar rīsiem.

Nomizo baklažānu un izņem iekšas, nosutina

pusmīkstus 1 glāzi rīsus, pieliek kādu karoti sviesta.

2 olas, sāli pēc vajadzības. Ar šo masu piepilda
baklažānus, kurus piepildītus liek garenāformā, pār-

smērē ar sviestu, apkaisa ar sāli, rīvmaizi un liek

krāsnī cept. Pasniedz galdā ar tomātu mērci.

388. Riekstu kotletes.

Izmaļ 200 g novārītu kartupeļu caur gaļas ma-

šīnu, pieliek 50 g samaltus riekstus, 2 olas, rīv-

maizi, sāli. No samīcītās masas izveido apaļas kot-

letes, kuras cep margarīnā, izsmērētā pannā, gaiši
dzeltānas. Galdā pasniedz ar brūnētu sviestu un

krējumu.

389. Tomātu kotletes.

Pārlej rīvmaizi ar tomātu biezeni un ļauj tam

iesūkties. Pēdīgi pieliek kausētu sviestu, olas, krē-
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jumu, sāli unkrietni izjauc. No masas izveido apaļas
kotletes un cep kokovārā gaiši dzeltānas. Galdā pa-
sniedz ar holandiešu mērci.

390. Seleriju kotletes.

Rūpīgi notīra 3 saknītes seleriju un novāra

sālsūdenī. Kad selerijas atdzisušas, izlaiž tās caur

gaļas mašīnu ar 400 g auksti novārītiem kartu-

Eeļiem. Masai pieliek 3 olu dzeltānumus, drusku

rējuma, rīvmaizi jeb miltus, sāli pēc vajadzības
un pēdīgi sakultus olbaltumus. Visu izjauc kopā
un no masas izveido apaļas kotletes, apviļā rīvmaizē

un cep kokovārā gaiši dzeltānas. Galdā pasniedz
ar krējuma mērci.

391. Sēņu kotletes

Sēnes krietni nomazgā ūdenī, lai nebūtu sāļas,
tad nospiež labi sausas, izmaļ caur gaļas mašīnu,
pieliek sacepinātu sīpolu, kādu olu, miltus, sāli pēc
vajadzības. No samīcītās masas izveido apaļas kot-

letes, cep kokovārā gaišas, pasniedz galdā ar brūnu

sviestu, piena loku mērci un novārītiem kartupe-
ļiem.

392. Ceptas svaigas baravikas.

Nomazgā svaigas baravikas, pārgriež plaka-

niski, pusītes apsmērē ar pienā sakulstītu olu, ap-

vārta rupjos miltos, apkaisa ar sāli un cep uz pan-

nas no abām pusēm brūnas. Malā piegriež sīpolu
ripiņas un liek krāsnī, pēdīgi pieliekot skābu krē-

jumu ļauj vēl iecepties. Pasniedz ar novārītiem

kartupeļiem un svaigu gurķi krējumā.

393. Ralfkāpostu kotletes.

Novāra galviņu baltkāpostu sālsūdenī mīkstu,
liek lai notekas, nospiež labi sausu un smalki sa-

kapā. Tad pieliek sacepinātu sīpolu, majorānu,
drusku miltus, 3 olas, viegli izmīca un izveido apa-

-las kotletes, kuras cep margarīnā gaiši dzeltānas.

'asniedz ar novārītiem kartupeļiem, brūnu sviestu

un balto mērci.



394. Kartupeļu kotletes.

Samaļ atdzesētus novārītus kartupeļus gaļas
mašīnā. Tad pieliek zaļu rīvētu sīpolu, olu, mil-
tus un samīca. No masas izveido kotletes, kuras

cep kokovārā gaiši dzeltānas. Galdā pasniedz ar

baraviku mērci.

395. Reņģu kotletes.

Notīra 1 kāļu reņģu. Nosutina drusku auzu

pārslas, izmaļ reņģes caur gaļas mašīnu, pieliek sa-

cepinātu sīpolu, pārslas, kādu olu, miltus, sāli pēc
vajadzības, samīca un izveido apaļas kotletes. Pa-

sniedz ar zaļām pupiņām jeb salātiem.

VĪATMĪNI, no kuriem atkarīga baribvielu iedarbība

mūsu organismā, attīstās un ražojas tikai augu valstī kādēļ

pietiekošos vairumos tie sastopami tikai no stādu valsts

iegūtajos produktos, galvenā kārtā zaļajās lapās, saknēs,

gummās, sīpolos, augļos, ogās un sēklās. Tiem tad arī

jābūt cilvēku galvenai barībai.

Gaļas barība gan var uzturēt plēsīgos zvērus, jo tie savu

laupījumu aprij vēl dzīvu, ar visām asinīm un kauliem, bet

tādā veidā, kā to cilvēki lieto, kautu un novārītu — to par

uzturu vairs nevar uzskatīt.

Em. Oga. «VEĢETĀRAIS GALDS". Pavāru grāmata

ar 420 veģetārām ēdienu receptēm. Sastādīta pēc zinātnes

jaunākiem atzinumiem. Maksā Ls 0,50.
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6. nodaļa.

DAŽĀDI ĒDIENI.

396. Spinātu ķiļķeni.

400 g spinātu, notīra, nomazgā, nokarsē īīdenī,
labi notecina, tad izmaļ caur gaļas mašīnu, pieliek
rīvmaizi, pēc vajadzības sāli, 2 olas, sviestā sacepi-
nātu sīpolu un samīca. No masas izveido iegarenas
kotletes, kuļas novāra sāls ūdenī. Galdā pasniedz ar

kausētu sviestu un novārītiem kartupeļiem.

397. Kartupeļu bumbuļi.

Atdzesē novārītus kartupeļus, izlaiž caur gaļas
mašīnu, pieliek pāris olu, miltus, sāli pēc vajadzī-
bas, kādu karoti skāba krējuma, krietni izmīca, iz-

viļā apaļas bumbiņas, novieto uz kūku plātes un

cep gaiši dzeltānas. Galdā pasniedz ar svaigiem sa-

lātiem, krējumu, brūnu sviestu jeb ievārījumu.

598. Pildīti kartupeļu bumbuļi.

Masu pagatavo kā iepriekšējā receptē minēts.

Tad no tās izveido kurvīšveidīgas formas, novieto

uz cepamās plātes un cep gaiši brūnas. Šos brūnos

kartupeļu kurvīšus piepilda ar dažādām saknēm:

zirņiem, štovētiem sparģeļiem, olu maisījumu, spi-
nātiem, štovētām bietēm v. t. t. Šādi pildīto kurvīšu

šķīvīši, kas salikti raibās rindās, izskatās ļoti glīti
un skaisti dekorē galdu.

399. Novārīti makaroni jeb nūdeles.

Novāra makaronus sālsūdenī, izlej uz sietiņa
un aplej ar aukstu ūdeni, tad karstā ūdenī, pieme-
tot sāli, ļauj uzkarst. Tad sabrūnē sviestu, kuram

pieber kādu karoti rīvmaizes. Tad nokāš maka-

ronus, pārlej ar brūno sviestu un sniedz galdā. Var

pasniegt arī ar tomātu mērci.
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400. Apelsīnu rīsi.

Noplucina 200 g rīsu un ar 1 litru ūdens un

karoti sviesta nosutina irdenu. Tad sakuļ 3 olu
dzeltānumus ar 5 karotēm cukura, 1 rīvētu apelsīna
mizu un sulu. Tad liek uz lēnas uguns, drusku pie-
karsē līdz sāk vilkties, tad maisa ar rīsiem kopā un

liek putās sakultus olbaltumus klāt, ļauj 15—20 mi-

nūtes karstā krāsnī cept. Garnē ar citronu jeb apel-
sīnu šķēlītēm. Pasniedz ar apelsīnu mērci. Var
arī necept, tikai viegli izcilāt un sniegt galdā.

401. Nūdeles pec ārzemju parauga.

Novāra sālsūdenī 400 g nūdeles. Tad sace-

pina 100 g smalki grieztas baravikas ar sīpoliem,
uzlej drusku buljona, atvāra. Sajauc visu kopā,
saliek uz bļodas, pārkaisa ar smalki kapātiem pēter-
siļu zaļumiem, pārkaisa ar rīvētu sieru un pārlej
ar brūnu sviestu un sniedz galdā.

402. Nūdeles ar āboliem.

Novāra sālsūdenī 400 g nūdeles. Tad noskalo

aukstā ūdenī un lej uz caurdura, lai notekas. Iz-

smērē formu ar sviestu un liek vienu kārtu nūdeles,

pārkaisa vēl drusku ar korintēm, citrona mizu: otrā

kārtā liek ābolu ievārījumu, nūdeles v. t. t., pē-
dējo kārtu nūdeles. Pārlej ar kausētu sviestu, ap-
kaisa ar cukuru un kanēli un liek minūtes 20—30

krāsnī cepties. Galdā sniedz ar mērci jeb bez mēr-

ces.

403. Polenta cepta veida.

Izvāra putru kā parasts. Tad sajauc ar karoti
sviesta, 3 olām un sakapā 2 pētersiļu saknes, 1 sī-

polu, rīvētu sieru; visu kopā sajauc, izveļ ar karoti

iegarenas klimpas, liek karstā sviestā jeb taukos un

vāra gaiši dzeltānas. Pasniedz ar svaigiem salātiem.

404. Pārsteiguma makaroni.

Novāra sālsūdenī 400 g nesalauztus makaro-

nus. Tad izvelk cauri putās sakultus 5 olbaltumus.

Tad pagatavo mīklu no % glāzes piena, 1 olas,

smalki kapātām, sviestā ceptām baravikām. Izklāj
formu ar mīklu un liek makaronus iekšā, noslēdz

formu un vāra 12/2l 2/2 stundas. Pasniedz ar tomātu

mērci.
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405. Miltu polenta 4 pers.

1 litrā piena izvāra labi biezu miežu miltu

putru, pieliekot sāli pēc vajadzības. Tad sagatavo

f)annā
brūnu sviestu, ieber rīvmaizi, uzbrūnē un

iek no putras pa karotei bifstekveidīgi iekšā, ap-

griež ar platu nazi riņķī un sniedz galdā, pārlejot
ar to pašu brūno sviestu jeb skābu krējumu.

406. Polenta ar sieru.

Izvāra putru kā iepriekšējā receptē minēts. Tad

liek ar sviestu izsmērētā formā kārtu putras, kārtu

rīvēta siera, pēdējo kārtu putras un pārliek ar svie-

sta pikiņām. Liek krāsnī cepties. Pasniedz karstu

galdā.

407. Tomātu omlete.

Uz 1 omleti rēķina 4—5 tomātus un 3 olas. To-

mātus nosutina bez ūdens, izdzen caur sietu, pie-
griež dilles, lokus, cukuru, pieliek kādu karoti rīv-

maizes jeb miltu, sāli pēc garšas; izmaisa ar 3 olu

dzeltānumiemun pēdīgi pieliek sakultus olbaltu-

mus un cep sviestā jeb eļļā. Pasniedz ar svaigiem
salātiem.

408. Tomātu galerts.

No 114 litra ūdens, drusku sāls, saknēm, pēter-
sīļiem, dillēm, 5 tomātiem, sīpola, izvāra buljonu.
Tad laiž caur sietu, pieliek želatīnu, rēķinot ik uz

glāzes 4—5 plāksnītes un uzkarsē. Tad izliek bļo-
das dibenu ar cieti novārītām olām, gurķiem, cit-

rona ripiņām. Lej tomātu zupu virsū un ļauj sa-

stingt. Šādu tomātu galertu var sniegt pie dažāda
veida novārītām zivīm.

409. Veselīgs rīsu ēdiens.

Novāra sālsūdenī 1 seleriju, sagriež gabaliņos,
apcepina sviestā brūnu, samaļ caur gaļas mašīnu.

Tad ņem 400 g sālsūdenī nosutinātus rīsus, liek

formā kārtām rīsu un seleriju, pārkaisa ar rīvmaizi

un pārliek ar sviesta pikiņām. Liek krāsnī cepties.
Pasniedz ar tomātu mērci.
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410. Kartupeļu omlete.

Samaļ 400 g novārītu kartupeļu un samaisa ar

100 g sviesta, margarīna jeb Nova sviesta. Sakuļ
4 olas dzeltānumus ar pāris karotēm cukura, drusku
sāls, 2 karotēm piena. Šo visu kopā viegli izmaisa,
pēdīgi pieliekot putās sakultus olbaltumus. Liek

sagatavotā formā un cep
3/

4
—1 stundu. Pasniedz ar

brūnētu sviestu jeb augļu mērci, kā arī ar ievā-

rījumu.

411. Kāpostu rulade 6 pers.

Nosutina 200 g rīsu. atdzesē. Tad ņem 100 g
sasutinātas kaltētas baravikas ar sīpoliem un sāli

pēc vajadzības, 3—4 olas un viegli izmīca. Tad no-

sutina virziņa kāpostu lapas un ietin šo pildījumu,
viegli apsien ar diedziņu, liek uz pannas, pārkaisa
ar rīvmaizi un pārliek ar sviesta pikām un ļauj cep-
ties gaiši dzeltānām. Pasniedz ar baltu sīpolu mērci

jeb brūnu sviestu un novārītiem kartupeļiem.

412. Mikla tītas žāvētas reņģes.

Palielām žāvētām reņģēm novelk ādu izņem
asakas un iekšas, saliek glīti kopā un apmērcē fritur

mīklā. Liek vārošos taukos, cep brūnas, pārlej ar

brūnētu sviestu un pasniedz ar svaigiem krējuma
gurķiem jeb salātiem.

413. Veģetāra zivs.

1 litrā uzvārīta piena izsutina mannā, atdzesē,

E
ieliek sāli, zaļu rīvētu sīpolu, 200 g izmērcētas

altmaizes, 3—4 olas, muskatriekstu, kā garšas vielu,
4—5 rīvētas rūgtās mandeles. Visu krietni sastrādā.

Tad ņem slapju drānu, izveido farsi zivs veidīgi,

aptin drānu riņķī, sasien galus un aptin ar diegu.
Tad liek vieglā sālsūdenī vārīties apmēram

3/
4

stun-

das. Atdzisušu sagriež pirksta biezās šķēlēs un cep

sviestā gaiši dzeltānas. Pasniedz ar tomātu jeb ka-

peru mērci un svaigiem salātiem.

414. Biezpien? pīnes.

100 g biezpiena, 100 g sviesta, 100 g miltu,
pieliekot pēc patikas cukuru, ķimenes, sāli, sa-

strādā uz dēļa spīdīgā masā, un noliek uz 1 stundu
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aukstā vietā. Pēc tam izviļā tievās strēmelēs, kā

nūdeles un sapin pirksta garumā. Cep karstos tau-

kos. Pasniedz ar skābu krējumu. Var arī pagata-
vot bez ķimenēm, saldas, un pēc izcepšanas apvār-
tīt cukura kanēlī.

415. Piena biezenis.

4 veselas olas. 4 tējkarotes miltu, drusku sāls.
cukura pēc vajadzības. glāzes piena, visu kopā
krietni sakuļ, lej ar sviestu izsmērētā formā un cep
krāsnī gaiši dzeltānu.

416. Puķu kāposti ar rīsiem.

Novāra puķu kāpostus sālsūdenī. Tad nosutina

rīsus, lai tie būtu irdeni. Tad liek uz bļodas 1 kārtu

rīsu, otru puķu kāpostu un pārklāj ar tomātu jeb
holandes mērci.

41?. Pildīti sīpoli.

Nomizo lielus veselus sīpolus, liek sālsūdenī un

vāra mīkstus. Tad izmauc vienu kārtu no otras,

sagatavo farsi no vārītiem kartupeļiem, miltiem,
olām, krējuma un sāls pēc vajadzības. Ar šo masu

piepilda sīpolus, saliek tos uz pannas, pārliek ar

sviesta piciņām un cep gaiši dzeltanus. Galda pa-

sniedz ar balto loku mērci.

418. Štovetas bietes,

Sagriež sarkanās bietes plānās šķēlītēs, uzliek
vārīties kā ūdens tās apņem. Kad bietes pusmīkstas,
griež klat tām saldskābus ābolus un sutina mīkstus,
Tad tumē ar miltiem, pieliek sāli, cukuru pēc vaja-
dzības un kādu karoti krējuma. Bietes sniedz galdā
pārlietas ar brūnu sviestu.

419. Spināti ar olu.

Nomazgā spinātus, nokarsē, nokāš caur sietiņu

un izmaļ caur mašīnu. Tad liek kastrolī, pieliek iz-

kausētu sviestu, drusku ūdens, 1 sīpolu un liek sau-

tēt. Pēdīgi pieliek rīvmaizi jebpietumē miltus.Galdā

sniedzot pārlej ar brūnu sviestu un garnē ar cieti

novārītām olām.



420. Štovets virziņu kāposts.

Galviņu virziņu kāpostu notīra, nomazgā, pār-
griež uz četrām dalām, uzliek vārīties sālsūdenī,
ka apņem kāpostus. Vārot nedrīkst likt virsū vāku,
jo tadā gadījumā kāposti maina savu krāsu, paliek
sarkani un top negaršīgi. Kad kāposti mīksti,
piesviedē tiem sviestu ar miltiem pēc vajadzības.
Galdā pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

421. Štovets kāpostu rācenis.

Sagriež nomizotu, nomazgātu kāpostu rāceni

stūrainos gabaliņos, uzliek vārīties ar tik daudz
ūdens kā apņem kāpostus. Tad piesviedē miltus ar

sviestu un pietumē pēc vajadzības. Galdā pasniedz
pārlejot ar brūnu sviestu.

422. štovetas saknes.

Nosutinaatsevišķi kartupeļus, skorcionerus, zir-

ņus v. t. t. mīkstus. Tad saliek visu kopā, piesviedē
sviestu ar miltiem, piemaisa klāt, viegli izcilājot

E
ieliek sāli, drusku cukura un kādu karoti salda

rējuma. Saknes sniedz galdā pārlietas ar brūnu
sviestu.

423. Dažādu sakņu pannas.

Novāra sālsūdenī burkānus, kāļus, zirņus, balt-

kāpostus, puķu kāpostus, pieber pupiņas un kartu-

peļus. Tad notecina uz sietiņa un saliek formā. Tad

pagatavo mērci no piena un miltiem, pārlej pār sak-

nēm, pārliek sviesta piciņām un cep krāsnī gaiši
dzeltānu.

424. Baltkaposti tomātu mērce.

Pārgriež kāpostu galviņu uz četrām daļām un

novāra sālsūdenī. Tad pagatavo tomātu mērci.

Galdā sniedz pārlietu ar brūnētu sviestu un tomātu

mērci.

425. Baltkaposti ķimeņu mērce.

Nosutina kāpostus kā iepriekšējā receptē mi-

nēts. Kad kāposti mīksti, atlej lieko ūdeni nost,

atstāj tik daudz, lai tas apņem kāpostus. Tad pieber

ķimenes, pietumē ar sviestu, miltiemun skābu krē-

jumu. Galdā pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

14510
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426. Štoveti Kurzemes zirņi sīpolu mērcē.

Vakarā pirms gatavošanas iemērc zirņus. Otrā

dienā uzliek vārīties, pieliek sāli un sautē zem vāka.

Tad pagatavo sīpolu mērci un ber iekšā zirņus.

427. Rutki ar krējumu.

Sarīvē rutkus. Tad pagatavo krējumu ar sali,
lokiem unpārlej pār rutkiem.

428. Vaska pupas.

400 g dzeltāno vaska pupu, nomazgā, novelk

tām stīgas, sagriež uz pusēm, liek ūdenī, pieliek sāli

un ļauj lai vārās mīkstas. Tad lej uz sietiņa, lai no-

notekas. Pēdīgi sabrūnē sviestu ar rīvmaizi un pār-
lejot pār pupiņām sniedz galdā.

429. štovēti kāļi.

Nomizo kāļus, sagriež četrstūrainos gabaliņos,
uzliek sālsūdenī, lai vārās mīksti. Tad pietumē
miltus, pieliek kādu karoti sviesta, sāli, cukuru un

lej pār kāļiem.

430. Zaļas pupas.

Sagriež pupas slaidās, plānās šķēlītēs, liek ūdenī

un vāra mīkstas. Tad sarīvē sviestu ar miltiem,
pieliek sāli, saldu krējumu, cukuru pēc vajadzības
un samaisa kopā. Galdā pasniedz ar kartupeļiem
un pārlietas ar brūnētu sviestu.

431. Rožu kāposti.

Notīra kāpostu galviņas no kātiem, kā arī no

cietām un savītušām lapām, un vāra sālsūdenī mīk-

stas. Tad uz sietiņa notecina. Kastrolī piesviedē
sviestu ar miltiem, ieliek kāpostus, pasutina vēl

drusku un sniedz galdā pārlietus ar brūnu sviestu.

432. Pildīti baltkaposti ar rīsiem.

Novāra pusmīkstu veselu galviņu baltkāpostu,
atdala lapu no lapas. Tad nosutina rīsus, atdzesē,

piemaisa olu, cepinātu sīpolu, sviestu, sāli pēc va-

jadzības, un samīca visu kopā. Tad ietinno šīs ma-



sas izveidotus rullīšus kāpostu lapās, saliek uz pan-
nas citu pie citas, pārkaisa ar rīvmaizi, pārliek ar

s* iesta piciņām un liek krāsnī cept. Galdā pasniedz
pārlietus ar tomātu mērci.

433. Cepti kaļi.

Nomazgā kāļus un cep krāsnī ar visu mizu. Tad

sagriež ripās, apmērcē sakultā olā, apviļina rīvmaizē

jeb miltos un cep sviestā brūnus.

434. Štovetas baravikas.

Notīra, nomazgā baravikas, nokasa kātiņus,
sagriež garenos gabaliņos. Tad sacepina sviestā

kopā ar sīpoliem līdz baravikas top vijīgas. Tad

pielej pienu un ļauj iesust. Pēdīgi pielej vēl krē-
jumu un uzvāra. Gatavām piegriež lokus un pa-
sniedz ar kartupeļiem.

435. Sēnes ar kartupeļiem.

Novāra sēnes, nomērcē, sagriež tievos, garenos

gabaliņos un liek sviestā ar sīpoliem kādu stundu

cepties. Tad pielej pienu, pēc vajadzības pieliek
miltus, sāli un ļauj uzkarst. Pēdīgi pieliek kādu
karoti skāba krējuma, izmaisa labi, piegriež lokus,

pārlej ar sviestu un pasniedz galdā ar vārītiem

kartupeļiem.

436. Veģetārais ragū.

Novāra ķerveļus, nomērcē, parupji sagriež un

liek cept ar sviestu un sīpoliem. Kad ķerveļi labi

pacepušies, pielej ūdeni tā kā apņem tos un ļauj
vārīties. Tad sagriež kādu šķīvi novārītu aukstu

kartupeļu, kādu skābu gurķi, bietes, svaigu gurķi.
Visu šo pievieno ķerveļiem, pēdīgi pieliekot vēl

drusku miltus, kādu karoti skāba krējuma. Galdā

sniedzot pārlej ar brūnētu sviestu.

437. Biezpiena omlete.

Vispirms pagatavo pankūku mīklu, tad izmaļ
biezpienu caur gaļas mašīnu, pieliek olas, skābu

krējumu, sāli un cukuru. Tad cep pankūkas, pie
kam katru kārtu pankūku pārliek ar biezpiena
kārtu. Kad tas padarīts, liek omleti zem vāka, no-

vietojot šķīvi jeb bļodu krāsnī, apm. 15 minūtes.

Galdā pasniedz ar skābu krējumu.
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438. Gailenītes.

Nobrucina gailenītes vārošā ūdenī, nosusina uz

sietiņa, izlaiž caur gaļas mašīnu, liek sviestā un cep,

piegriežot sīpolu. Tad lej ūdeni klāt, ļauj krietni

sašmorēties, pieliekot drusku miltus un skābu krē-

jumu. Galdā pasniedz ar novārītiem kartupeļiem.

439. Zirņu biezenis ar skābiem kāpostiem.

Vakarā pirms gatavošanas nomazgā zirņus un

iemērc. Otrā rītā vāra un uzliekot vāku, liek krāsni

lai sūt mīksti. Tad izdzen caur caurduri ar visu

suliņu un sagriež ar koka karoti biezā masā, pielie-
kot sāli, kartupeļu miltus, pēc kam uzkarsē. Tad
nosutina skābus kāpostus, saštovē, pieliekot koko-

vāru, sviestu un rīvētus zaļus kartupeļus. Galdā

pasniedz saliekot uz bļodas 1 kārtu biezeņa, otru kā-

postu un pa vidu sviestā sacepinātus brūnus sī-

polus.

440. Sparģeļi.

Novelk sparģeļiem miziņu, sagriež pirksta ga-

ros gabaliņos un uzliek sālsūdenī vārīties. Tad

ņem kādu karoti miltus, sviestu un izrīvē. Spar-

f'jeļu ūdenim pielej kādu tasi salda krējuma, pie-
iek sāli, cukuru, drusku uzvāra un liek sparģeļus

iekšā.

441. Sparģeļi ar sieru

Novāra 400 g sparģeļu mīkstus, nokāš un uz-

liek uz bļodas. Tad sabrūnē sviestu, pārlej pār
sparģeļiem un pārkaisa ar rīvētu sieru.

442. Melnas saknes skorcioneres.

Notīra saknes un liek etiķa unmiltu ūdenī. Tad

sagriež pirksta garos gabalos un novāra sāls ūdenī

mīkstas. Tad sasviedē karoti sviesta ar miltiem,

pielej drusku ūdens, saldu krējumu, pieliek sāli pēc
vajadzības, ber saknes iekšā un vēl drusku uz-

karsē.

443. Cepti puķu kāposti.

Novāra sālsūdenī puķu kāpostu galviņu un uz-

liek uz sietiņa, lai nosūcas. Tad apsmērē sakultā

olā un rīvmaizē un cep kokovārā. Galdā pasniedz
ar brūnētu sviestu.
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444. Baltas pupas.

Vakarā nomazgā 400 g balto pupu un iemērc.

Otrā dienā liek vārīties ar to pašu ūdeni. Tad

pieliek 1 karoti sviesta, miltus, sāli un piekarsē. Var

pagatavot arī ar saldskābu mērci, pieliekot citrona

sāli un cukuru.

Pupas var pagatavot arī sekoši: novāra sāls

ūdenī, nosūc un cep sviestā brūnganas. Galdā pa-
sniedz ar ievārījumu jeb štovētām saknēm un pār-
lietas ar brūnu sviestu.

445. kāpostu strudeles.

Smalki sakapā 400 g kāpostu, pieliek sviestu,

drusku ūdens un sutina mīkstus. Tad pagatavo
miklu, ņemot 1 glāzi piena, 3 olas, miltus, 1 karoti

sviesta un vajadzīgo sāls daudzumu. Pēc tam ņem

liru četrstūrainu linu drānu, uzliek puspirksta biezu

mīklas kārtu, tad kārtu kāpostu, pārkaisa pēc pati-
kas ar kāpātu olu, satin rullītī drānā un liek sāls-

ūdenī vārīties apmēram kādu stundu. Tad ņem

laukā, sagriež šķēlēs, pasniedz ar brūnētu sviestu

Un skābu krējumu.

446. Pildītas ūdens maizītes.

Nogriež maizītēm virsējo garozu, izņem viducī-

šus, iemērc pienā, tad ņem no piena laukā, apsmērē
drusku ar sviestu un liek cepties uz cepamās plātes.
Tad ņem tomātu biezeni, pieliek rīvmaizi, sviestu,
cukuru, olas dzeltānumuun pēdīgi putās kultus ol-

baltumus. Tad piepilda maizītes, pārsmērē ar

skābu krējumu un cep pakarstā krāsnī. Galdā

pasniedz pārlietas ar brūnētu sviestu.

447. Maizītes ar spinātiem.

Sagatavo maizītes pēc iepriekšējās receptes un

f(iepilda ar sutinātiem spinātiem. Kad gatavas, pār-
iek katru ar ceptu olu un pasniedz galdā, pārlejot

ar holandiešu mērci.

448. Spinātu omlete.

Vispirms sagatavo pankūku mīklu, tad nosu-

tina spinātus. Tad liek formā 1 ceptu pankūku,

Eārsmērē
ar spinātu masu un pilda tā, lai pēdējā

ārtā iznāktu pankūka. Pārliek pankūkas kārtu



ar sviesta piciņām, liek krāsnī zem vāka un cep kā-

das 15 minūtes. Galdā sniedz sagrieztu gabaliņos
un pārlietu ar brūnu sviestu.

449. Kartupeļu tucis ar puravu mērci.

Puravu mērci pagatavo sekoši: nomizo pura-

vus, sagriež ripiņās, sacepina sviestā, tad pievieno
miltus, pielej ūdeni un pēdīgi pieliek skābu krē-

jumu.
450. Kartupeļu tucis.

Novāra kartupeļus sālsūdenī, nosusina, tad sa-

mīca, pielej vārošu pienu, pieliek sviestu, sāli pēc
vajadzības, liek uz uguns un labi sakuļ.

451. Sakņu omlete.

Vispirms pagatavo pankūku mīklu, tad nosu-

tina smalki grieztus burkānus ar zirņiem, sacepina
sīpolus sviestā un sašmorē saknes. Tad cep omleti,
piepilda ar saknēm, saliek kopā un pārlej ar brūnu

sviestu.

452. Glazētie kāļi.

Sagriež kāļus garenās strēmelēs un novāra sāls

ūdenī mīkstus. Tad uz pannas liek pāris karotes

cukura, sabrūnē, pieliekot karoti sviesta. Tad iz-

maisa un ber kāļus iekšā, viegli izcilā un liek zem

vāka, lai stāv kādas 20 minūtes. Galdā sniedz pie
dažādiem gaļas cepumiem.

453. Glazētie kartupeļi.

Novāra veselus kartupeļus sāls ūdenī un at-

dzesē. Tad sagatavo brūnu cukuru, pieliek sviestu

un rīkojas tālāk kā ar kāļiem, pēc iepriekšējās re-

ceptes.
454. Sutināti skābi kāposti.

Uzliek skābus kāpostus ar tik daudz ūdens kā

apņem tos. Kad kāposti mīksti, notecina lieko sulu,
Tad apmēram uz 2 litriem kāpostiem pierīvē 2 za-

ļus kartupeļus, pieliek taukus, cukuru, sāli, smalki

grieztus sīpolus, krietni izmaisa, ļauj vēl drusku

pasust un sniedz pie attiecīgām gaļām.
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7. nodaļa.

DAŽAS RECEPTES PĒC DR. GERSONA

METODES.

455. Tomātu ēdiens.

Sasautē eļļā jeb sviestā 1 sīpolu. Tad sagriež
3—4 gatavus tomātus, piegriež drusku selderiņu lak-

stus, kā arī dilles un sautē mīkstus. Pēdīgi piespiež
vēl citrona sulu.

456. Sautēti gurķi.

leteicams ņemt garos gurķus. Gurķi nomizo, ar

karoti izkasa sēklas, sagriež ripās un liek eļļā jeb
sviestā sust, piegriežot tomātus, dilles, pieliekot cit-

rona sulu, kā arī drusku sinepu sēkliņas. Pēdīgi
pierīvē zaļu sīpolu un sniedz galdā.

45". Burkāni.

400 g burkānus notīra, sarīvē, pierīvē arī pā-
ris saknes kā: pētersili, sīpolu, mārrutku. Visu
šo kopā sasutina eļ|ā jeb labāki sviestā, pieliekot
vajadzīgo sāli. Ja burkāni sutināti sviestā, tad var

pielikt kādu kājoti krējuma. Kad gatavi, pārkaisa
ar labi daudz smalki grieztiem pētersiļiem un pa-

sniedz ar novārītiem kartupeļiem.

458. Cepti selderiņi.

Lielu selderiņa galviņu nomazgā ar suku, sa-

griež 1 cm biezās ripās, apsmērē sakultā olā, apviļā
rīvmaizē un liek uz pannas eļļā cepties. Tā gata-
voti selderiņi noder kā garšīga un laba piedeva pie
salātiem unkartupeļu ēdieniem. Šādāpat veidā eļļā
var apcept arī citus sakņaugus: kāļus, rāceņus.



459. Sīpolu pudiņš.

Nomizotus, sasautētus sīpolus samaisa ar sakultu

olu, pieberot kādu sauju auzu pārslu. Tad liek sa-

gatavotā formā jeb pannā, pārlej ar e]]u vai apliek
ar sviesta piciņām un cep krāsnī gaiši dzeltānu.

460. Sēņu pudiņš.

400 g sēņu smalki sagriež, sacepina eļļā jeb
sviestā ar smalki grieztiem sīpoliem. Tad nosutina

300 g rīsu un liek formā kārtu rīsus, tad sēnes un

pārlej ar pienā sakultām olām un liek krāsnī cept.
Pasniedz ar balto loku mērci.

461. Ķeizara risi.

200 g pienā nosusinātu rīsu atdzesē, pierīvē
citrona mizu, pieliek ļ/2 litru putās sakultu saldu

krējumu, viegli izcilā. Tad liek kārtu rīsu, kārtu

smalki grieztu ananāsu, tad rīsu, aprikožu v. t. t.

Noliek kādu pusstundu vēsā vietā, lai sastingst.
Pasniedz ar aprikožu mērci.

462. Sutināts risu pudiņš ar plumem.

Nosutina 200 g plūmes un nomazgā 100 g ro-

zīnes. Tad nomazgā aukstā ūdenī 400 g rīsu, pie-
maisa sāli un cukuru pēc vajadzības. Tad saslapē
salveti, uzklāj uz lēzenas bļodas. Saņem vaļīgi vi-

sus 4 stūrus kopā, lai rīsiem būtu rūmes uzbriezt.

Tad liek sutināmā katlā, vārošā ūdenī un sautē ap-

mēram 2 stundas. Kad gatavs, izceļ laukā, noliek

uz bļodas jeb caurdura notecēties. Pasniedz ar

brūnu sviestu un cukuru.

463. Nūdeļu bumbiņas.

No miltiemun 3 veselām olām pagatavo mīklu

kā priekš nūdelēm; tad rupji sagriež, novāra sāls-

ūdenī, atdzesē, tad sakuļ 5 veselas olas ar 5 karotēm

cukura, 5 karotēm piena un samaisa ar novārītām

nūdelēm, pieliekot sauju rīvmaizes un 100 g rozī-

nes, liek sagatavotā formā un cep gaiši dzeltānas.
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8. nodaļa.

OLU ĒDIENI.

464. Mīksti vārītas olas

Olas ieliek vārošā ūdenī un vāra 3—4 minūtes,
raugoties pēc olu lieluma. Tīri svaigas olas ir jā-
vāra ilgāki.

Pildītas olas.

465. Veršacis.

Sakarsē sviestu uz pannas, sit olas virsū, pār-
kaisa ar sāli un cep līdz baltums savelkas. Olas

garnē ar zaļiem lociņiem.

466. Sautētas olas.

Vārošā ūdenī laiž iekšā vienu pēc otras pār-
sistas olas un ļauj tām vārīties līdz baltums ir sare-

cējis. Jāņem vērā, ka vairākas olas sist kopā nevar,

jo tad tās sajūk kopā. No ūdens olas rūpīgi jāizņem
ar putu karoti.

467. Pildītas olas.

Nolupina cieti novārītas olas, pārgriež gare-

niski, izņem dzeltānumu, tā kā baltums paliek ne-

sabojāts, un saberž to ar sāli, skābu krējumu, smalki

kapātu puravu un iepilda šo masu olās tā, lai pildī-
jums būtu ar kaudzīti.
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468. Olas petersiļu mērcē.

Pārgriež novārītas olas gareniski pušu, saliek

padziļā traukā un pārlej ar pētersiļu mērci.

469. Olu maisījums.

Sakuļ vienu glāzi piena, 2 veselas olas, sāli, pie-
liekot 1 tējkaroti kartupeļu miltu. Tad uzliek uz

tīras pannas sviestu. Kad tas izkusis, lej maisījumu
virsū. Kad olas sāk savilkties, lielos vilcienos velk

ar koka karoti uz malu, līdz viss šķidrums top biezs.

Galdā pasniedz pārkaisītu ar zaļiem lociņiem.

470. Puķu kāposts ar olu maisījumu.

Sadala novārītu puķu kāpostu mazos gabaliņos
un sajauc ar olu maisījumu. Galdā pasniedz pār-
lietu ar brūnu sviestu.

471. Omlete.

Sakuļ putās 3 olbaltumus, pēdīgi vienu olas

dzeltānumu izmaisa cauri, liek uz nosmērētas pan-

nas un cep ātrā siltumā gaiši dzeltānu. Pasniedz ar

ievārījumu.

472. Omlete.

1 olu, 1 glāzi piena, sāli sakuļ ar 3 karotēm
miltiem. Tad ar šnībainu krūzīti šo maisījumu
lej vārošā kokovārā, sākot no vidus uz riņķi, līdz

panna ir pilna. Tad cep no abām pusēm dzeltānu

un pasniedz ar ievārījumu.

473. Olu sieriņi.

Sakulsta 5 veselas olas, 3 olu dzeltānumus,
V 2glāzi piena un sāli. Ar šo šķidrumu pilda ar

sviestu izsmērētas tasiņas līdz pusei, ieliek tās kar-
stā ūdenī 1/2 jeb 1 /

4
stundas, pēc kam izgāž uz lē-

zenas bļodas. Galdā pasniedz ar vārītiem jeb brū-
nētiem kartupeļiem, vai sutinātiem augļiem.

474. Cepti kartupeļi ar salātiem un olu.

Sagriež novārītus kartupeļus ripiņās, apkaisa
ar sāli, apcep no abām pusēm brūnus. Tad uzcep
vērša acis un pārliek pār brūnētiem kartupeļiem.
Galdā sniedz ar svaigiem krējuma salātiem.



475. Biezpiena kroketes.

400 g biezpiena, 400 g miltiem, 600 g novārī-

tiem, caur mašīnu izlaistiem kartupeļiem, pieliek
4 olas, sāli, drusku cukuru un samīca visu kopā.
No šīs masas izviļā pirksta biezas strēmeles, sa-

griež iegarenos gabaliņos un vāra karstā kokovārā.

Galdā pasniedz ar ievārījumu un pārlietus ar brū-

nētu sviestu.

ES PAZĪSTU kādu dāmu, kura nekad neesot bi-

jusi tā sauktajā «smalkā sabiedrībā», bet neskatoties

uz to, viņa ir pašas cēlākās izglītības iemiesojums.
Viņai ir tik daudz smalka takta, un viņa prot visu

tik viegli, smalkjūtīgi izvest, kā viņa bieži tiek tāpēc
uzskatīta kā labākais sievišķīgās būtnes paraugs.

«Esi sirsnīgs pret katru!»
— ir viņas devīze sadzīvei

ar citiem cilvēkiem, un tai sekojot viņa nekad nav

nonākusi neveiklā stāvoklī.

Padari par savu ieradumu
—

būt sirsnīgam, iet cil-

vēkiem pretim ar siltu uzticīgu sveicienu un atvērtu

sirdi, tad tev pašam būs brīnums par savas izturē-

šanās sekām. Atturīgā, neuzticīgā un vienaldzīgā

citu cilvēku izturēšanās, kas tevi vienmēr tā nospiež,
gluži nemanot izzudīs, tiklīdz redzēs, ka tu sirsnīgi

un laipni domā par viņiem. Izkop sevī sirsnību, un

tu būsi guvis pār cilvēkiem lielu varu; sāks parādī-

ties tavas pievilcīgās rakstura īpašības, un tev pašam
būs brīnums, cik ātri tu ar savas personas burvī-

gumu iemantosi priekšrocības sabiedrībā.

(). S. Mardens «C e1 š uz sekmēm».

Izd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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9. nodaļa.

BIEZPUTRAS.

476. Miežu putraimu biezputra.

Uzvāra V2litru ūdens ar IV2 litru piena, pielie-
kot vajadzīgo sāli. Tad ber klāt 350 g putraimus,
izmaisa, novelk katliņu no riņķa, uzliek vāku un

liek uz malas lai lēni sūt mīksti, (pilnīgi nemaisot).
Galdā pasniedz ar sviestu, krējumu jeb ievārījumu.

477. Risu biezputra.
Uzvāra 1 litru piena ar V 2litru ūdens, vaja-

dzīgo sāls daudzumu un tējkaroti sviesta. Tad no-

mazgā aukstā ūdenī 350 g rīsu, ber iekšā, izmaisa

un liek zem vāka lai sūt. Var likt arī krāsnī. Šādā

veidā pagatavojot, bez maisīšanas, putra iznāk pa-

tīkami irdena, katrs graudiņš paliek vesels. Galdā

pasniedz ar ievārījumu, cukura kanēli jeb brūnu

sviestu.

478. Melno griķu biezputra.

Norestē krāsnī 400 g griķu, tad uzvāra V2litru

ūdens ar vajadzīgo sāli, karoti sviesta un bef putrai-
mus iekšā, izmaisa un liek aizvākotu krāsnī lai sūt.

Pasniedz ar brūnu sviestu un saldu pienu.

479. Balta griķu biezputra.

Uzvāra 2 litrus piena, pieber 400 g putraimu,
pieliek vajadzīgo sāli, izmaisa, aizvāko un sutina

krāsnī gatavus. Galdā pasniedz ar sviestu un saldu

pienu.

480. Hiršu biezputra.

Uzvāra 1 litru piena ar litru ūdens, tad no-

brucina 400 g hiršu vārošā ūdenī kādas divas rei-

zes, ber hiršus iekšā, pieliek sāli, drusku cukura,
sviestu un izmaisa. Tad liek zem vāka un sutina,
kā jau iepriekšējās receptēs minēts. Pasniedz ar

sviestu, kompotu jeb ievārījumu.



481. Kartupeļu biezputra.

Vispirms pagatavo putraimu biezputru pēc ie-

priekšējās receptes. Tad novāra kartupeļus, sa-

grūž tūci, liek pie novārītās putras, pielej drusku

vārītu pienu un maisot uzkarsē. Pēc tam vēl drusku

pasautē. Pasniedz ar sviestu jeb skābu krējumu.

482. Manna biezputra.

Uzvāra pienu ar ūdeni, pieliekot vajadzīgo sāli

un drusku cukura, tad pieber mannā un vāra kā-

das 10 minūtes. Galdā pasniedz ar brūnētu sviestu,
augļu mērci jeb ievārījumu.

483. Auzu pārslu biezputra.

Uzvāra litru piena ar litru ūdens un vajadzīgo
sāli. Tad ber klāt auzu pārslas, izmaisa un liek zem

vāka, lai sūt. Pasniedz ar sutinātām plūmēm jeb
svaigu sviestu.

484. Miežu miltu putra.

Uzvāra puslitru piena ar puslitru ūdens un

vajadzīgo sāli. Tad ber klāt miltus un kulsta ar

koka žuburiņu, lai nesaietu klučos. Galdā pasniedz
ar sviestu.
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10. nodaļa.

MĒRCES.

Aizrādījums par mērce m.

Pie veģetāro mērču pagatavošanas nav ietei-

cams cept miltus sviestā, bet jārīkojas sekosi: ie-

jauc miltus pienā vai ūdenī, pievieno mērcei, pa-
vāra kādas 10 minūtes, tad pieliek sviestu, krējumu,
Jauj uzvārīties un sniedz pie attiecīga ēdiena.

485. Sīpolu mērce.

Sacepina sviestā ripās grieztus sīpolus, tad ie-

maisa ūdenī miltus, sāli un pielej sīpoliem, uzvāra

un pieliek pāris karotes krējuma.

486. Balta piena mērce ar lokiem.

Uzvāra pienu ar kādu karoti sviesta, tad aukstā

pienā iemaisa miltus, lej pie mērces, uzvāra un pē
dīgi pieliek sagrieztus lokus.

487. Petersiļu mērce.

Uzvāra kartupeju ūdeni, piemaisa miltus, pie-
liek drusku sviesta, kādu karoti krējuma, sāli un

pēdīgi novārītus pētersiļus.

488. Mārrutku mērce.

Šo mērci pagatavo pec iepriekšējas receptes, ti-

kai pētersīļu vietā ņem mārrutkus.

489. Tomātu mērce.

Sasviedē sviestu ar miltiem, pielej ūdeni. Tad

pieliek sāli, cukuru un pēdīgi tomātu biezeni. Pēc,

pie pietumēšanas, pieliek krējumu un dilles.



490. Holandiešu mērce.

Uzvāra ūdeni, pieliek ar miltiem piesviedētu
sviestu. Tad sarīvē olu dzeltānumus, labi izmaisot

liek klāt mērcei, tad pieliek sāli, cukuru un skābu

krējumu.

491. Sviesta mērce.

Sasviede sviestu ar miltiem, pielej drusku ūdens

pieliek sāli un izvāra cauri.

492. Sviesta olu mērce.

Sasviedē sviestu ar miltiem, pielej ūdeni, pie-
liek sāli un savāra. Tad sakapā cieti novārītas olas

un ber klāt mērcei.

493. Salātu mērce.

Saberž olu dzeltānumus ar cukuru, pieliek ci-

trona sulu, tomātu biezeni un skābu krējumu. Šo

visu kopā uzkarsē, bet nejauj vārīties un dzesējot
šad tad pamaisa.

494. Salātu mērce majonēze.

Saberž cieti novārītas olas un samaisa ar jēlu
olu dzeltānumiem. Tad pieliek citrona sulu, cu-

kuru un sāli. Var ņemt arī provansas eļļu.

495. Seleriju mērce.

Nomazgā selerijas, nomizo, sagriež mazos četr-

stūrainos gabaliņos un uzliek vārīties ar tik daudz

ūdens, kā apņem tos, pieliekot sāli un citronu.

496. Veģetārais sviests.

Sakuļ olas dzeltānumu ar sāli, kamēr tas kļūst

biezs, tad pierīvē drusku miltus un uzkarsē. Tad

ļauj atdzist un pasniedz kā sviesta mērci pie sak-

nēm. Šo sviestu var smērēt uz maizes, kā parasto
sviestu.
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11. nodaļa.

AUGĻU MĒRCES.

Aizrādījums par augļu mērce m.

Lai augļu mērces iznāktu tīras un ar skaistu

krāsu, jāievēro sekošais: Vispirms vārāmām ogām
jābūt gatavām. Tās savāra nelielā cukurūdenī, no-

kāš un pagarina pēc patikas ar ūdeni. Otrkārt, jā-
būt uzmanīgam pie kartupeļu miltu pievienošanas.
Kā garšas vielu ieteicams ņemt citrona mizu vai cit-

rona šķēlītes.

497. Ķiršu mērce.

Atšķaida ķiršu sulu ar tik daudz ūdens, lai pa-
liktu patīkama garša, pieliek cukuru pēc vajadzī-
bas un ļauj uzvārīties. Tad aukstā ūdenī atŠĶaida

kartupeļu miltus, pieliek mērcei un vēlreiz piekarsē.

498. Ābolu mērce.

Nomizo ābolus, sagriež gabaliņos un liek vārī-

ties ar tik daudz ūdens kā apņem. Tad noņem no

uguns, nokāš un rīkojas pēc iepriekšējās receptes.

499. Zemeņu mērce.

Uzliek zemenes vārīties, ar mazu lāsīti ūdens,
pieberot labi daudz cukura. Tad izlaiž caur sieti-

ņu un pielej pēc vajadzības ūdeni. Tālāk gatavo
pēc 497. receptes. Šādā veidā pagatavota mērce ne-

zaudē savu skaisto sarkano krāsu.

500. Jāņogu meree.

Šo mērci pagatavo ka iepriekšējo.

501. Dzērveņu mērce.

Arī šo mērci pagatavo ka iepriekšējas.



502. Aveņu mērce.

Aveņu mērci pagatavo ka zemeņu mērci.

503. Plūmju mērce.

Vara 1 litru plūmes tik ilgi, kamēr tās izjūk,
tad izlaiž caur sietiņu, pieliek cukuru, citronu un

pagatavo pēc iepriekšējām receptēm.

504. Smalka ābolu mērce.

10 lielus ābolus sagriež gabaliņos, uzliek vārī-

ties ar puslitru ūdens. Kad āboli labi savārīju-
šies, liek notecēties uz sietiņa. Tad lej atpakaļ ka-
strolī, pieliek drusku rīvētas citrona mizas un drus-
ku vaniļas. Šai mērcei kartupeļu milti nav vaja-
dzīgi. Šī mērce ieteicama pie rupjas maizes pu-

diņa.

505. Šokolādes mērce.

Uzvāra 1 litru piena jeb krējuma ar drusku

vaniļas, kur izkausē mazos gabaliņos salauztus

100 g šokolādes. Tad sakulsta 1 olas dzeltānumu

ar 4 karotēm cukura, kuru pielej pie šokolādes ma-

sas. Šo mērci pasniedz pie pudiņiem, pagatavotiem
ar augļiem

506. Brūkleņu mērce.

Šo mērci pagatavo tāpat ka iepriekšējas ogu
mērces.

507. Apelsīnu un citronu mērce.

Cukurā norīvē 2 apelsīniem un 2 citroniem

mizu, liek vārīties puslitrā ūdens, piespiežot
klāt abu augļu sulas. Tālāk piegatavo ar kartupeļu
miltiem. Šī mērce, šādā veidā pagatavota, iznāk ļoti
garda.

508. Apelsīnu mērce no olu dzeltanumiem.

Norīvē apelsīna un citrona mizu uz cukura, uz-

liek vārīties ar 1 litru ūdens. Tad sakuļ 3 olu dzel-

tānumus ar 3 karotēm cukura, lej pamazam pie kar-

stās masas, stipri kuļot, klāt. Pēdīgi piespiež citrona

un aplesīnu sulu un uzkarsē uz lēnas uguns, hdz

mērce top tumīga.
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509. Auksta vīna mērce.

Izspiež kādu glāzi aveņu sulas un maisa to ar

200 g cukura kādu I ji stundu, tad pielej pudeli
sarkanā augļu vīna un maisa vēl I ji stundu. Šādā
veidā pagatavota mērce patur savu labo aromātu

un nezaudē krāsu.

510. Vaniļas mērce.

Uzvāra litru piena, klāt pieliekot standziņu va

niļas. tad liek klāt 1 tējkaroti aukstā pienā iemai-

sītus kartupeļu miltus un uzkarsē. Tad sakuļ 4 olu

dzeltānumus ar 4 karotēm cukura, pievieno drusku
karstu pienu, samaisa labi un lej karstam šķidru-
mam klāt, atvelk no uguns kastroli un vēl labi iz-

maisa. Šo mērci aukstā Aeidā pasniedz pie augļu
ēdieniem un ķīseļiem.

l! iela dvēselē nav vietas skaudībai un

greizsirdībai. Maza dvēsele pie citiem redz

mazu un zemu, labu tā samazina, un slikto

palielina. Patiesi liela dvēsele pie citiem

redz galvenokārt lielo un labo, un kur ir kas

slikts, tur ta grib „visu par labu griezt-.

Kas no sava es labprāt un daudz dod, tas

arī daudz pļaus. Kas labprāt priekš Citiem

kaut ko dara, tas pats būs pārsteigts, cik

pie tam iekšķīgi bagāts viņš top. Paradums

būt pret citiem labvēlīgam vārdos un dar-

bos, nes sevī bagātāko atalgojumu.

O. S. Mardens «M āksla dzīvot».

Izd. Jāna Kukura praktisku rakstu apgādniecība.



12. nodaļa.

ĶIĻĶENI.

511. Kartupeļu ķiļķeni.

Sarīvē zaļus nomizotus kartupeļus un nospiež
sulu caur ,dfānu, pieliek sāli, skābu krējumu, sa-

mīca un izviļā apaļas bumbiņas. Tad uzvāra ūdeni

ar pienu, laiž bumbiņas iekšā un vāra kamēr bum-

biņu vidus vairs nav jēls. Zupai, lai lā bulu gar?
šīgāka un sātīgāka, pieliek pēc patikas sviestu.

512. Ābolu ķiļķeni.

Sarīvē kādus 10 nomizotus ābolus, pieliek cu-

kuru, rīvmaizi, pāris veselu olu, drusku sāls, mil-

tus, sajauc pabiezā masā. No masas izveido bum-

biņas, novāra sālsūdenī un pasniedz galdā pārlie-
tas ar brūnētu sviestu.

513. Rauga ķiļķeni.

No vienas glāzes piena, miltiem un 2 lotēm

rauga pagatavo mīklu, pieliek Veselu olu, 2 olu dzel-

tānumus, sāli un ļauj uzrūgt. Tad izveido mazus

ķiļķenus, vēlreiz uzraudzē un vāra sālsūdenī 10

minūtes. Pasniedz ar brūnu sviestu.

514. Viniešu ķiļķeni.

Saputo ar cukuru kādu karoti sviesta. Tad iz-

mercē pienā baltmaizi un 2 ūdensmaizītes (rundīti-
kus), nospiež sausus, liek pie sviesta, maļ ar karoti,
pieliekot 3 olu dzeltānumus, miltus, sāli, cukuru

pēc vajadzības un muskatu riekstu. Visu šo krietni

sastrādā, pēdīgi pieliekot putās sakultu olbaltumu.

Nu izveido no masas ķiļķenus. vāra sālsūdenī un

sniedz galdā ar brūnu sviestu.
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515. Miltu ķiļķeni.

Saputo karoti sviesta, pieliek 2 olu dzeltānu-

mus, 2 kaļ-otes ūdens, kādas 5 karotes miltu, sāli

pēc vajadzības un izmaisa. Ar tējkaroti laiž ķiļ-
ķenus vārošā zupā.

516. Mandeļu ķiļķeni.
lemērc pienā 200 g baltmaizes, nospiež sausu,

pieliek karoti salda krējuma, 3—4 olas, cukuru,
sāli, citrona mizu, drusku rūgtās mandeles, 100 g
saldās mandeles, visu krietni izmaisa un mazus

ķiļķenus laiž sālsūdenī vārīties. Pasniedz pie
augļu zupām.

517. Ķiļķeni no rūgušpiena.

Iberž caur sietu 400 g svaiga sausa rūguš-
piena, pieliek karoti sviesta, 3 olas, karoti krēju-
ma, sāli, miltus, visu krietni samaisa, uzliek uz mil-
tiem nokaisīta galda, izveido garenus ķiļķenus, no-

vāra sālsūdenī, izņem ar putu karoti uz lēzenas
bļodas, pārlej ar sviestu un pārkaisa ar rīvmaizi.

518. Baltmaizes ķiļķeni.

200 g baltmaizei nogriež garozu, iemērc pie-
nā, pieliek pāris olu, kādu karoti sviesta, sāli, mil-

tus pēc vajadzības, krietni samaisa, novāra sāls-

ūdenī un pasniedz pie zupas.

519. Brucinati ķiļķeni.

Uzvāra 1 glāzi ūdens ar vienu karoti sviesta,
drusku sāls, pieber pastāvīgi vārot miltus (apmē-
ram 2 glāzes) un maisa uz uguns kamēr mīkla at-

lūp no karotes. Kad mīkla atdzisusi, piemaisa 4

olas, izdur ar karoti mazus ķiļķenus un uzvāra

zupā.

520. Rīsu ķiļķeni.

Uzvāra puslitru piena ar puslitru ūdens, no-

mazgā 200 g rīsus, ieber katlā, izmaisa un ļauj lai

sūt. Kad rīsi gatavi, pievieno 2 olu dzeltānumus,

sāli un sarīvētu muskatriekstu. Kad masa atdzisusi,
piemaisa putās kultu olbaltumuun ar rīvmaizi iz-

veido ķiļķenus, kurus novāra sālsūdenī un pa-

sniedz ar brūnu sviestu vai augļu mērci.



521. Biezpiena ķiļķeni.

Izmaļ 400 g laba biezpiena caur mašīnu, pie-
liek 2 olas, sāli, apmēram 100 g mannā, samīca un

izveido apaļas bumbiņas, kuras vāra sālsūdenī.

Pasniedz ar brūnu sviestu un skābu krējumu.

522. Slinkie vareņiki.

Samaļ 400 g biezpiena, pieliek 200 g kartu-

peļu miltus, sāli, 2 olas un visu krietni samīca.

Tad izveido ķiļķenus un vāra sālsūdenī. Pasniedz

ar brūnu sviestu un skābu krējumu.

Ko sirds gaida, to tā iegūst. Ilgas, ko nesam

savā sirdī, tiekšanās, kas piepilda mūsu dvēseli, nav

tikai iedomu gleznas jeb tukši sapņi vien. Tās ir

pravietojumi, pareģojumi, ziņneši tam, kas var reiz

kļūt par īstenību. Tie ir grādu mērītāji mūsu spē-

jām, kas rāda mūsu tiekšanos augstumu un spēka

plašumu.

Pēc kā mēs ar nopietnību ilgojamies un ar de-

dzību cenšamies, tas ir jau ceļā uz piepildīšanos,.

Mūsu ideāli ir aiz tiem stāvošas īstenības kontūras.

Tie ir mūsu cerību būtība. Skulptors ir pārliecināts,

ka viņa ideāls nav tikai iedomu spēle, bet pravieto-

jnms tam, ko viņš radīs marmorā.

(Pareizas domāšanas panākumi»
O. S. Mardens

Izd. Jāna Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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13. nodaļa.

PĪRĀGI KĀ PIEDERUMI PIE ZUPAS.

523. Rauga miklas pīrādziņi ar burkāniem.

lejauc labu rauga mīklu. Tad nosutina burkā-

nus, sakapā tos smalki, sacepina sviestā ar sīpoliem.
Tad liek mīklu uz dēļa, izrullē % pirksta biezu
kārtu, izspiež ar alus glāzi apaļas ripiņas, uzliek

burkānus, saspiež malas krietni kopā, liek kokovārā

un vāra gaiši dzeltānus. Šie pīrāgi labi garšo pie
tomātu zupas.

Šos pīrāgus var pildīt arī ar rīsiem.

524. Rauga miklas pīrāgs ar olam un rīsiem.

Vispirms pagatavo labu rauga mīklu. Tad ņem

lilru piena, uzvāra ar 2 karotēm sviesta, ber klāc

,200 g nomazgātu rīsu, izmaisa un liek krāsnī zem

vākā, lai sūt gatavi. Tad ņem no krāsns ārā. pieliek
vēl sviestu un kādus 2 olu dzeltānumus. Tad no-

vāra cietas olas un smalki sakapā. Izrullē

mīklu, liek pusi no tās pār izsmērētu plāti, liek

virsū atdzisušos rīsus, pārber ar kapātu olu un bei-

gās pārklāj ar palikušo mīklas kārtu, nosmērē ar olu

un cep mērenā krāsnī. Šo pīrāgu pasniedz pie bul-

jona jeb tomātu zupas.

525. Baltkapostu pīrāgs.

Noplaucē vārošā ūdenī baltkā postus un smalki

sakapā. Tad pieliek kokovāru, sviestu, sīpolus un

sautē mīkstus. Tad atdzesē, ņem rauga mīklu un

rīkojas kā ar rīsu pīrāgu iepriekšējā receptē.

526. Sviesta miklas pīrāgs ar zago un olam.

Novāra ūdenī 200 g zāgo. kamēr graudiņi pa-
liek dzidri, tad nolej ūdeni, aplej ar aukstu ūdeni,
lai graudiņi atdalītos. Tad nokāš caur sietiņu, sa-

maisa ar cieti vārītām, kapātām olām. drusku kausē-



ta sviesta un cukuru. Tad izklāj sviesta mīklu uz

aukstas plātes, uzliek zāgo, saņem mīklas galus kopā,
pārsmērē ar olu un cep mērenā krāsnī gatavu.

527. Pīrāgi ar olam un sīpoliem.

Ripās grieztus sīpolus sacepina sviestā un sa-

maisa ar cieti vārītām, kapātām olām. No rauga
mīklas pagatavo mazus pīrāgus, piepilda ar olu

masu un cep krāsnī. Pasniedz pie dažādām zupām.

LABI lEKOPTS SAKŅU DĀRZS kairai

mājsaimniecībai ir neatsverams barības avots. Sak-

nes, ka barības viela organismam nepieciešamas arī

sava augstā vītāmīnu un minerālsāļu satura ziņā,

uz ko pēdējā laikā daudzkārt aizrādījuši nopulāri zi-

nātnieki un ārsti. Sakņu iegūšanai no sava paša

dārza it arī tā priekšrocība, ka tās ir vienmēr svai-

gas un vajadzīgā daudzumā pie rokas.

KATRS PATS SAVS DĀRZNIEKS. Sastā-

dījis K. Udris. Ls 0,50. Praktiski padomi, kā ierīkot

un kopt mājsaimniecības un mazdārziņus pilsētās un

uz laukiem. Tekstā 12 zīmējumi.

Saturā: I. Dārza ierīkošana. 1. Zemes uzlabošana.

2. Zemes sagatavošana. 11. Mēsli un mēslošana. 3. Da-

bīgie mēsli. 4. Mākslīgie mēsli. 111. Sakņu dārzs.

5. Sakņu un dārzāju kultūras. IV. Augļu dārzs.

6. Ābeles. 7. Bumbieres. 8. Plūmes. 9. Ķirši.

V. Ogu dārzs. 10. Zemenes. 11. Avenes. 12. Jāņ-

ogas. 13. Ērkšķogas. VI. Puķkopība.
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14. nodaļa.

MAIZĪTES un DAŽĀDI PIEDERUMI.

528. Grauzdētas maizītes ar sieru.

Sagriež vienkāršu baltmaizi pirksta biezās šķē
lēs, pārsmērē ar sviestu, liek uz plātes un cep gaiši
dzeltānas. Tad pārber ar rīvētu sieru un liek vēl

pāris minūtes krāsnī.

529. Grauzdētas maizes kumosiņi.

Sagriež vienkāršu baltmaizi četrstūrainos kumo-

siņos, pārliek ar mazām sviesta piciņām liek uz plā-
tes un restē gaiši dzeltānas.

530. Maizītes ar siera zalvi

Norestē pirksta biezās šķēlēs sagrieztu balt-

maizi, iemērc sakultā olā, liek uz sviestā nosmērētas

plātes, pārsmērē virsu ar siera zalvi, kuru pagatavo
no rīvēta Šveices siera, samaisa ar saberztu sviestu,
1 karoti skāba krējuma un 1 olas dzeltānuma. Mai-

zītes cep krāsnī gaiši dzeltānas.

531. Risu kuveriņi.

100 g nosutinātu rīsu sajauc ar 2 cieti vārītām,

kapātām olām, sāli, krējumu, kādu karoti cukura

un rīvētu muskātu. Tad izgriež no sviesta mīklas
četrstūrainus lakatiņus, pārliek ar rīsiem, saņem ga-

lus kopā un pārsmērētus ar olu, cep krāsnī gaiši
dzeltānus.

532. Biezpiena kuveriņi.

100 g sausa biezpiena saberž ar pāris karotēm

sviesta, pieliekot sāli, vienu olu, 1 karoti miltu. Tā-

lāk rīkojas pēc iepriekšējās receptes.



533. Siera stiebriņi.

Izrullē plānā kārtiņā sviesta mīklu un sagriež
garenos gabaliņos. Tad sagatavo pildījumu sekošā
kārtā: ņem kādu karoti putota sviesta, pieliek olu

dzeltānumus, rīvētu sieru, un pārsmērē pār mīklu.

Galus sarullē kopā, pārsmērē ar olu un cep krāsnī

gaiši brūnu.

534. Mīkla tītas žāvētas reņģes.

Novelk reņģēm adu, izņem asakas, saliek glīti
kopā, iemērc fritur mīklā un cep kokovārā.

555. Sviesta miklas pastētes, pildītas ar

burkāniem.

Izdzen caur sietu cieti vārītus burkānus. Tad uz

glāzi burkānu masas ņem 5 smalki kapātas olas, ka-

roti sviesta, sāli, izsautē un atdzesē. Tad ņem sviesta

mīklu, izspiež ar glāzi apaļas ripas, uzliek pildīju-

mu, aizspiež malas, apsmērē ar olu un cep karstā

krāsnī.

j£9!|ļtai?i kaut feo sevišķu.

mmš) ®arf feciM* *cv

Mmmtfļ nav uzdots. 'Dari kaut

feo, par feo iev vuvbttl nesa*

maksās. Tas iv pirmais solis

lielajā ceļā, kas ved uz

sekmēm un laimi, —

Sekmes iv tevī našāī

H. N. Ga s s o n's

«Sekmes un dzīves prieks>.

Izd. Jāna Kukura praktisku rakstu apgādniecība.



170

15. nodaļa.

MĪKLAS PASTĒTĒM UN DAŽĀDIEM

CEPUMIEM.

Lai mīklas izdotos labas, vajadzīgi labi milti,
labs sviests un krējums. Lielavērība jāpiegriež arī

pareizai rīcībai ar attiecīgo materiālu, tāpat vērā

jāņem vajadzīgās temperātūras lielums, jo pie mīk-
las ļoti ātri notiek ķīmiskas pārvērtības un rezul-

laii var būt bēdīgi, ja viss netiek pareizi sagata-
vots. Galvenās pastētu mīklas ir divējādas: Pirmā,
tā saucamā plīvotā mīkla, kura izcepta sa-

stāv no daudz kārtiņām un ir ļoti čagana. Otrā ir

tu >aukia i ruslā mīkla. Plīvoto sviesta mīklu

lieto kūkām, kas cepjamas uz plātēm, bet truslā

mīkla noderīga visām pastētēm, kas cepjamas for-

mās. Truslā mīkla ir ļoti garšīga un nav grūti pa-

gatavojama. To lieto lieliem un maziem pīrāgiem,
kā ari augļu kūkām. Plīvotā sviesta mīkla jāap-
strādā aukstā telpā, jo tiklīdz mīklu rullējot sviests

ar miltiem dabū sakust, mīkla neiznāk vairs plī-
vota.

Sviesta mīklas ir vairākkārt jārullē, gan ne no

vietas, bet pēc katras rullēšanas mīkla jānoliek vēsā

vietā. Pie mīklas rullēšanas jābūt uzmanīgam, lai

mīklu nesarautu gabalos, tāpat arī sviests nedrīkst

būt drupans. Tāpat jābūt ļoti uzmanīgam pie miltu

pielikšanas. Ja miliu būs par daudz, mīkla iznāks

< ieia. ja otrādi, tā iztecēs. Gadījumā, ja mīklu rul-

lējol ta neceltos, tad mīklas vidū ielej drusku spirtu
vai arī kausētu sviestu. Alkohols krāsns karstumā

izgarodams, padara mīklu čaganu.

556. Plīvota sviesta mikla.

500 g miltu sajauc ar 1 glāzi auksta ūdens,

I olu un
I
\
i

glāzi spirta jeb etiķa. Mīklu labi sakuļ
un novieto aukstā vietā, apmēram 15 minūtes. lad

liek mīklu uz miltiem nokaisīta galda, viegli pār-
kaisa ar miltiem un izrullē pirksta biezu. I ad pār
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miklu plānas strēmelēs liek 400 g sviesta, saliek
miklu kuvērveidīgi kopā un izrullējot sviestu, no-

liek mīklu atkal aukstā vietā, kur mīklai jāstāv kā-

das_2o minūtes. Tas pats paņēmiens jāatkārto vēl
4—5 reizes. Ja mīklas plēves iznāks sīkstas, tad par
iemeslu bus miltu daudzums.

537. Sviesta mīkla ar krējumu.

Saputo 100 g sviesta, pieliek 1 glāzi skāba

krējuma un piemīca tik daudz miltu, kā mīklu var

izrullēt. Šo mīklu lieto pastētēm un augļu kūkām.

538. Trusla pastetu mikla.

400 g miltu, 2 olu dzeltānumus, 1 veselu olu,
1 glāzi skāba krējuma, 200 g sviesta samīca kopā
spīdošā mīklā. Tad noliek aukstā vietā un vairā-

kas reizes kopā saliekot, izrullē un noliek kādu

stundu vēsā vietā. Šo mīklu lieto formās ceptiem
pastētu pīrāgiem.

539. Sviesta mikla ar skābu krējumu.

400 g miltu. .sāli. 1 glāzi krējuma samīca spī-
došā mīklā, izrullē pirksta biezu, virsū uzliek 200 g

sviesta un tālāk rīkojas pēc plīvotās mīklas recep-

tes. Ja mīkla vēlama salda, pieliek tai cukuru.

540. Fritur mikla.

Samaisa 2 olas, 1 glāzi skāba krējuma un lej
1 glāzi ūdens klāt. Pēdīgi pieliek sāli un miltus

pēc vajadzības.

541. Mikla romiešu pastētēm.

2 olas, 1 glāzi piena, .sāli unmiltus pēc vajadzī-
bas (kā plānai pankūku mīklai) kulsta kādas 15 mi-

nūtes. Tad ņem pastētu formu, iemērc karstā ko-

kovārā, tad mīklā un vāra gaiši dzeltānu.

542. Strudeļu mikla.

1 glāzi piena, 2 olas, 1 karoti kausēta sviesta,

sāli un miltus pēc vajadzības, izmīca spīdošā mīklā

un noliekaukstā vietā. Šo mīklu var lietotarī vare-

ņikiem.



545. Rauga mikla pīrāgiem.

Puslitrā remdena piena izrīvē 3 lotes rauga,

S
ieliek drusku sāls, cukuru, miltus un krietni iz-

aužot, liek rūgt. Tad saputo 100 g sviesta, 2 olas,
pieliek pie mīklas, ber vēl miltus klāt un ļauj atkal

uzrūgt. Ja mīkla vajadzīga maizītēm, tad mīklai

pieber vairāk cukura un pierīvē citrona mizu. Pēc

īam izveido maizītes jeb pīrāgus un pirms cepšanas
ļauj tiem vēlreiz uzrūgt.

544. Nūdeļu mīkla.

No 1 glāzes piena, 2 olām, sāls, pagatavo spīdošu
mīklu, uzliek uz dēļa un vēlreiz krietni izveļ, lai

mīkla būtu vijīgāka. Tad izrullē naža muguras

biezumā, ļauj lai apžūst, sagriež tievās strēmelēs un

liek uz drānas lai izkalst. Nūdeles var pagatavot
arī priekš ilgāka laika. Sevišķi ieteicams to darīt

vasarā, kad nūdeles, izberot uz drānas, var viegli
izkaltēt saulē. Labi pagatavotas nūdeles vienmēr

ir gardākas par makaroniem.

545. Bordiru mīkla.

5 olu dzeltānumus sajauc ar 200 g miltiem,

pieliek 25 g sviesta un samīca spīdīgā mīklā. Šādu

mīklu izlieto garnēšanai.
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16. nodaļa.

VEĢETĀRO ĒDIENU KARTES.

I (lienu karte no 3—4 ēdieniem.

Svētdiena.

Tomātu zupa ar vārītiem rīsu pīrāgiem..
Olu siers ar svaigiem krējuma salātiem.

Veģetārā šnicele ar sīpolu mērci un vārītiem

kartupeļiem.
Citronukrēms.

Pirmdienā.

Skābu kāpostu zupa.

Melnā griķu biezputra.
Pankūkas.

Otrdienā.

Auzu tume.

Veģetārais ragū.
Pildīts baltkāposts.

Aveņu ķīselis.

Trešdienā.

Biešu zupa.

Rutki ar krējumu.
Ceptas baravikas.

Hiršu biezputra ar ievārījumu.

Ceturtdienā

Beku zupa.

Sakņu panna.
Mannā ar sakņu mērci.

Piektdienā.

Sakņu biezeņa zupa.

Miežu biezputra.
Pētersiļu kotlete ar zaļām pupām.
Ķiršu kompots.
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Sestdiena.

Citronu zupa.

Kartupeļu biezputra ar puravu mērci.

Lēcu kotletes ar štovētiem kāļiem.
Rabarberu kompots.

Svētdienā.

Šķelto zirņu zupa ar grauzdētām maizītēm

Sparģeļi ar Holandes mērci.

Pupu cepetis ar štovētām bietēm.

Citrona krēms.

Pirmdienā.

Skābeņu zupa ar kapātām olām.

Štovētas saknes.

Omlete ar ievārījumu.

Otrdienā.

Okruška.

Kartupeļu pudiņš.
Reņģu kotletes.

Ķīselis ar pienu.

Trešdienā.

Piena zupa ar nūdelēm.

Spināti ar olu.

Riekstu kotletes.

Risi ar sarkanmērci.

Ceturtdienā.

Sīpolu zupa ar siera stiebriņiem.
Auzu pārslu biezputra ar plūmēm.
Veģetārās kotletes ar svaigiem salātiem.

Melleņu zupa ar cvībakiem.

Piektdienā.

Grūbu zupa ar kartupeļiem.
Biezpiena ķīļi.
Tomātu kotletes.

Piena ķīselis ar sarkanu mērci.

Sestdienā.

Siera zupa.

Sēņu kotletes ar loku mērci.

Hiršu biezpulra ar ievārījumu.
Kārtainais želē.
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Svētdiena.

Borščs.

Biezpiena ķīlīši,
bparģeļu pudiņš.
Šokolādes krēms.

Ēdienu karte no 2 ēdieniem.

Pirmdienu.

Zirņu biezenis ar skābiem kāpostiem un restē

tiem sīpoliem.
Ābolu zupa ar grūbām.

Otrdienā.

Baltkāpostu karbonāde.

Plūmju kompots.

Trešdienā.

Zirņu zupa.

Biezpiena pudiņš.

Ceturtdienā.

Sēnes ar kartupeļiem.

Zemeņu ķīselis.

Piektdienā.

Piena putra ar sviestmaizēm.

Reņģu kotletes ar štovētiem kartupeļiem.

Sestdienā.

Kartupeļu biezputra ar sviestu.

Ķiršu kompots.

Svētdienā.

Biešu zupa.

Biezpiena omlete.

Pirmdienā.

Seleriju zupa.

Baltkāpostu kotletes.

Otrdienā.

Skorcioneru zupa.

Zirņu kotletes ar štovētām bietēm.



Trešdiena.

Auzu tume ar āboliem.

Ceptas svaigas baravikas ar kartupeļiem.

Ceturtdienā.

Sakņu zupa ar restētām maizītēm.

Spinātu omlete.

Piektdienā.

Sakņu omlete.

Augļu zupa.

Sestdienā.

Pildīts lēcu cepetis ar svaigiem salātiem.

Auzu pārslas ar plūmēm.

Svētdienā.

Citronu zupa.

Panierēts baltkāposts.

Auksts galds viesību vakariņām.

Tomāti, siers, rutki ar krējumu, rasols, riekstu

cepetis ar svaigiem salātiem, pildītas olas, paska,
sviests, redīsi, baravikas, biezpiena kroketes, rīsu

pudiņš ar āboliem, rupjas maizes torte ar putu krē-

jumu. Pēc tam tēja, kafija ar dažādāmmaizītēm un

cepumiem.

Siltas vakariņas.

Biezpiena pudiņš, veģetārās šniceles, sīpolu
mērce ar gurķiem unkartupeļiem. Kompots jeb rū-

gušpiens.



1. nodaļa.

Saldie ēdieni.

ĶĪSEĻI.

Pie ķīseļu pagatavošanas jābūt uzmanīgam, lai
pievienojot kartupeļu miltus, ķīseli- nesaietu kun-
kuļos, kas bieži notiek caur vairākkārtēju miltupie-
vienošanu. Pievienojamie kartupeļu milti jāiejaue
auksta ūdenī, un šķidrumam vāroties, maisot jāpie-
jauc klāt. I ad ļauj vēl uzvirt, lej uz bļodas vii pār-
kaisa ar cukuru, lai nerastos nepatīkama bieza
plēve.

546. Jāņogu ķīselis.

Uzvāra jāņogas, izspiež caur sietiņu, pielej
ūdeni, pieliek cukuru, kanēli pēc- patikšanas. Kad
šķidrums sāk vārīties, tasiņā ūdens iemaisa kartu-

peļu miltus un ātri maisot lej klāt. tūliņ arī noņe-

mot kastroli no uguns. Ķīseli lej uz lēzenas bļodas,
pārkaisa ar cukuru tā. lai plēves nebūtu virsū. Gal-

dā sniedz ar pienu jeb vaniļas mērci.

547. Zemeņu ķīselis.

800 g zemenes notīra, uzliek ar mazu lāsīti

cukura ūdens vārīties tā, lai ogas izjūk. Tad izlaiž

šķidrumu caur caurduri, pielej ūdeni un ļauj izvā-

rīties. Tad aukstā ūdenī atšķaida kartupeļu miltus

un maisot lej klāt vārošam šķidrumam. Pēdīgi pie-
met vēl kādus 200 g notīrītu zemeņu un viegli iz-

maisot, lej uz bļodas. Šādu ķīseli var ēst ar saldu

pienu, vaniļas mērci, jeb arī putu krējumu.

548. Ķiršu ogu ķīselis.

Šo ķīseli pagatavo pec iepriekšējas receptes.

17712
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549. Ābolu ķīselis.

10—15 lielus skābus ābolus notīra, sagriež ga-
baliņos, liek puslitrā ūdens lai vārās, kamēr āboli
izšķīst. Tad izrīvē caur caurduri, pielej ūdeni pēc
vajadzības, atšķaida aukstā ūdeni kartupeļu miltus,
pielej vārošam šķidrumam, noņem no uguns un iz-

lej uz lēzenas bļodas. Pasniedz ar pienu, vaniļas
mērci jeb putu krējumu.

550. Piena ķīselis.

Uzvāra 1 litru piena ar cukuru un vaniļu. Tad

sagrūž smalki 5—6 rūgtās mandeles un pievienopie-
nam. Tad izmaisa pus glāzē 3—4 karotes kartupeļu
miltu, pielej piena šķidrumam, noņem no uguns, iz-

ira/ uz bļodas, atdzesē un pasniedz ar aveņu, zemeņu

un citām ogu un augļu mērcēm.

551. Plūmju ķīselis.

800 g dzeltānas jeb sarkanās plūmes savāra ar

2 litriem ūdens līdz plūmes sašķīst. Tad izdzen caur

caurduri, nogaršo cukuru un piemaisa ūdenī atšķai-

dītus kartupeļu miltus. Galdā pasniedz ar saldu

krējumu jeb vaniļas mērci.

552. Stiķeņu ķīselis.

Notīra zaļas, nomazgātas stiķenes no kātiņiem,
uzliek vārīties ar ūdeni tā, ka apņem lās. Kad ogas

sāk šķīst, nogaršo cukuru, pielej kartupeļu miltus

un maisot ņem nost no uguns.

553. Auzu ķīselis.

Vakarā, pirms gatavošanas, iemērc auzu sēnalas

aukstā ūdenī. Otrā dienā izkaš caur sietu, pieliek
sāli. drusku cukuru un vāra kamēr metas biezs.

Pasniedz ar saldu pienu jeb sviestu.

554. Šokolādes ķīselis.

Šo ķīseli pagatavo ka piena ķīseli

555. Zustreņu ķīselis.

Šo ķīseli pagatavo pec iepriekšējam receptēm.



556. Melleņu ķīselis.

Šo ķīseli pagatavo pec iepriekšējam receptēm.

557. Brūkleņu ķīselis.

Šo ķīseli pagatavo pec iepriekšējām receptēm.

558. Dzērveņu ķīselis.

Šo ķīseli pagatavo pec iepriekšējām receptēm.

559. Rabarberu ķīselis.

Sagriež jaunus rabarberu kātus apaļās ripiņās,
liek ūdenī, pieberot vajadzīgo daudzumu cukura

un sautē uz lēnas uguns līdz top mīksts. Tad izņem
biezumus ar putu kājoti laukā. Pie izvārītās sulas

pievieno ar ūdeni atšķaidītus kartupeļu miltus. Jau-
nus rabarberu kātiņus var nemizot, bet vecākus kā-

tiņus ieteicams nomizot.

PADOMĀJAT, vai jums tiešām nav laika dienā

kādu stundu vai vismaz pusstundu ziedot grāmatām?

Ja neļaujiet sevi traucēt, vienā ceturtdaļstundā va-

rat izlasīt 3000 vārdu no kādas grāmatas, tīri mierīgi

sekojot autora domu gājienam un tās piesavināties.

Ja cauru gadu katru dienu jūs tikai pa ceturtdaļstun-

dai ziedojat grāmatu lasīšanai, varat gadā izlasīt

25 biezus sējumus. Stādāties priekšā, kādu lielu la-

bumu, cik daudz ierosinājumu jūsu dzīvē var dot šo

krietno grāmatu lasīšana. Kādus lielus panākumus

jās varat gūt ar šādu sevis noorganizēšanu. Tāpēc:,

atliciniet dienā vismaz vienu stundas ceturksni kriet-

nu grāmatu lasīšanai.

12*
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2. nodaļa.

KOMPOTI.

Kompoti ir ļoti iecienīti un veselīgi augļu ēdie-

ni. I os var pagatavot nosvaigiem, kā arī kaltētiem

augļiem.
Pirms gatavošanas visi kaltētie augļi ir vakarā

jāiemērc, tad viņi top daudz vērtīgāki un skaistāki.

Jāņem vērā, ka pie kompotu vārīšanas augļi ne-

drīkst izšķīst, tiem jāpaliek veseliem savā dabīga
veidā.

560. Ābolu kompots.

Nomizo kādus 20 lielus ābolus, sagriež apaļās
ripās. Tad izvāra lēzenā, paplatā traukā, cukura

sīrupu, ņemot 400 g cukura uz pus litra ūdens un

liek tanī kādu daļu no āboliem, izsutina kamēr tie

top caurspīdīgi; tad ar putu kājoti izņem laukā un

uzliek uz bļodas. Kad visi āboli šādā veidā nosuti-

nāti, tad ņem plūmes, bumbierus un citus augļus un

nosutina tanī pašā sīrupā, kur tika pagatavoti āboli.

lad visus augļus saliek uz bļodas un pārlej ar cu-

kura sīrupu un sniedz galdā.

561. Bumbieru kompots.

Nosutina bumbierus pec iepriekšējas receptes,
atdzesē un pasniedz ar putu krējumu.

562. Zemeņu kompots.

Rūpīgi izlasa 1 litru zemeņu, nomazgā, uzber uz

lēzenas bļodas, aplej ar atdzisušu cukura sīrupu un

ļauj stāvēt kādu stundu. Kad ogas apvilkušās ar

glazūru, sakuļ putu krējumu un pasniedz to pie

kompota.

563. Plūmju kompots.

Pārlej plūmes ar varošu ūdeni, novelk tam mi-

zu, pārgriež vidū pušu, izņem kauliņus, uzvāra cu-



kura sīrupu uu liek plūmes iekša. Tad neilgi varot

ņem laukā, liek uz bļodas, bet sīrupu pārlej pār
plūmēm.

564. Kompots no ceptiem āboliem.

Nomizo kādus 15 vidēja lieluma ābolus, izgriež
serdes, pārlej ar cukura ūdeni un liek krāsnī cept.
Kad āboli mīksti, liek tos uz lēzenas bjodas, ieliek
katram ābolam vidū ievārījumu, pārlej ar sīrupu,
kurā cepās āboli un sniedz galdā pārliktus ar putu
krējumu.

565. Apelsīnu un vīnogu kompots.

Nomizo apelsīnus un sadala šķēlītēs. Tad ņem
kādus 400 g: vīnogu, nomazgā un sadala mazos ķe-
kariņos un liek lai nožūst. Tad uzvāra cukura sī-

rupu, pieliek kādu apelsīnu mizu, drusku citrona

sulu, saliek apelsīnus un vīnogas uz bļodas, pārlej
ar sīrupu un sniedz galdā. Šim kompotam var arī

pielikt ananasašķēlītes klāt.

566. Kaltētu augļu kompots.

Nomazgā 100 g ābolu. 100 g aprikožu. 100 g

plūmju v. t. t. un iemērc traukā katrus atsevišķi.
lad nosutina augļus atkal katrus atsevišķi mīkstus,
liek uz bļodas. Tad aukstā ūdenī iemaisa kartupeļu
miltus, pievieno augļu sulai, piekarsē un pārlej pār
augļiem. Ja kompotu grib pasniegt ar putu krēju-
mu, tad tas jāvāra biezāks.

567. Rabarberu kompots.

Nomazgā jaunus rabarberus, sagriež apaļās ri-

piņās un novāra cukura ūdenī tā, lai rabarberi ne-

sajuktu. Tad izņem tos no cukurūdens, uzliek ar

putu karoti uz bļodas, pēdīgi pieliek šķidrai sulai

aukstā ūdenī iejauktus kartupeļu miltus un pārlej

pār ripiņām. Šo kompotu var pasniegt ar bezē ce-

pumiem, jeb ar putu plācenīšicm.
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3. nodaļa.

AUGĻU ZUPAS.

568. Melleņu zupa.

Noskalo litru melleņu aukstā ūdenī un liek vā-

rīties ar 2 litriem ūdens. Kad ogas sāk jukt, izlaiž
tās caur sietiņu. Sulai pievieno cukuru, pieliek ci-

trona miziņu, kā garšas vielu, ļauj uzvārīties un

pēdīgi pievieno ūdenī atšķaidītus kartupeļu miltus.

Galdā pasniedz ar restētu maizi, jeb ķiļĶeniem.

569. Ķiršu zupa.

Notīra ķiršus no kātiņiem, izloba no kauliņiem
un liek vārīties ūdenī, pieliekot cukuru un citrona

mizu. kā garšas vielu. Pēdīgi piemaisa kartupeļu
miltus un sniedz galdā ar putu plācenīšiem jeb ci-

tām kūciņām. Šai zupai var pievienot arī izlobītus

ķiršu kodoliņus.

570. Stiķeņu zupa.

Notīra svaigas negatavas stiķenes un uzliek vā-

rīties, pieliekot cukuru un garšas vielas. Jāņem
vērā. ka ogas nedrīkst sašķist. Kad ogas mīkstas,
izņem tās ar putu karoti, zupai pieliek kartupeļu
miltus un pārlejot pār ogām, ļauj atdzist. Galdā

pasniedz ar ķiļķenieni.

571. Ābolu zupa ar rīsiem.

Uzliek pusglāzi cukura ar pusglāzi rīsiem vārī-

ties aukstā ūdenī. I ad nomizo ābolus, sagriež pabie-
zas šķēlēs un vārti kamēr rīsi un āboli mīksti.

572. Aveņu zupa.

Novāra kādu glāzi aveņu mazā suliņā, tad iz-

laiž caur sietiņu, lej sulu kastrolī, pievieno ūdeni,

cukuru un pēdīgi kartupeļu miltus. Tad ņem katli-

ņu no uguns un pieber zupai kādu glāzi izlasītas

veselas avenes.

573. Zemeņu zupa.

šo zupu pagatavo tāpat ka
aveņu zupu.



574. Kaltētu augļu zupa.

Vakara iemērc 100 g kaltētu ābolu, 100 g
plūmju, 100 g aprikozes. Otrā dienānosutina aug-

ļus, katrus atsevišķi, izņem ar putu karoti laukā,
zupai pievieno kartupeļu miltus, pārlej augļiem un

sniedz galdā. Šo zupu var pēc patikas pagatavot
arī bez kartupeļu miltiem.

575. Rabarberu zupa.

Nomizo 1 kg rabarberu, sagriež apaļās ripiņās
un uzliek vārīties ar vajadzīgo ūdens daudzumu.
lad pieliek citrona mizu, drusku citrona sulu. cu-

kuru pēc vajadzības un ļauj vārīties mīkstiem. Tad

i.iem rabarberus laukā, zupai pievieno kartupeļu
miltus un pārlej pār ripiņām. I asniedz ar biskvī-

tiem jeb putu plācenīšiem.

576. Ābolu zupa ar grubam.

2 litros ūdens uzliek vārīties pus glāzi grūbiņas,
pieliek cukuru, liek ābolus iekšā un vara tos mīk-

stus. Šai zupai var pievienot mazliet jāņogu jeb
aveņu sulas.

577. Plūmju zupa.

Nobrucina puslitru dzeltāno jeb zilo plūmju,
novelk ādu un izņem kauliņus. Tad 1 litrā ūdens

savāra 2 glāzes cukura sīrupā, liek plūmes iekšā un

vāra līdz tās top dzidras. Tad ņem ar putu karoti

laukā un liek uz bļodas. Sīrupam pievieno ūdeni,

nogaršo, pietiek kartupeļu miltus, uzvāra un Sniedz

galdā.

578. Ābolu zupa ar bumbieriem unķiļķeniem.

Nomizo kādus 5—6 bumbierus, sagriež šķēlītēs

un kādos 2 litros ūdens, pieberot glāzi cukura, varu

bumbierus mīkstus. Tad pieliek sagriezi tis ābolus

un vāra arī tos mīkstus. Tad izņem augļus laukā,

sagatavo ķiļķenu mīklu un liek vārošā zupa. Kad

ķiļķeni pa vārījušies, izņem tos no zupas un liek pie

augļiem klāt. Zupai pievieno kartupeļu miltus un

lej pie augļiem un ķiļķeniem. Ka garšas vielu var

pievienot citronu jeb kanēli.
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4. nodaļa.

KRĒMI.

579. Citronu krēms.

Uzvāra 1 litru ūdens, pieliek cukuru, citrona

mizu unsulu, tā kā iznāk labi stipra saldskāba sula.

Citrona sidas vietā var ņemt arī citrona sāli. Tad

ņem 15 plāksnītes baltā želatīna, izkausē sulā, bet

jāņem vērā, ka sula nedrīkst vārīties. Tad liek auk-

stumā lai sarec. Kad šķidrums jau sarecējis mērces

biezumā, saku] putās 1 litru putu krējuma, izjauc
labi cauri, lej formā un ļauj sastingt.

580. Zemeņu krēms.

Šo krēmu pagatavo pee citrona krēma receptes.

581. Aveņu krēms.

Pec iepriekšējam receptēm

582. Ķiršu krēms.

Pec iepriekšējam receptēm

583. Apelsīnu krēms.

Vienā litra ūdens, ar gabaliņu cukura, pierīvē
apelsīnu mizas, pieliek cii rona un apelsīnu sulu

un uzvāra. Tad ņem 15 plāksnītes baltā želatīna,
izkausē un tālāk rīkojas pēc citrona krēma recep-
tes.

584. Citronu olu krēms.

Labi sakuļ 10 olas dzeltānumus ar 10 karotēm
cukura. I ad ņem litru ūdēns, pieliek citrona sāli,

jeb sulu un uzv āra. I ad pieliek 10 plāksnītes žela-

tīna, izkausē un lej pie olu masas, uzkarsē vēl un

saku| ar žeberiņu. līdz top vijīga masa. Tad at-

dzesē, pieliek putās kultus olbaltumus, lej bļodā un

ļauj sastingt.
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585. Kafijas krēms.

Savāra labi stipru kafiju un talak rīkojas pee
citrona krēma receptes.

586. Šokolādes krēms.

Uzvāra litru piena ar vārāmo šokolādi jeb ka-

kao un ļauj atdzist, lad uzvāra 1 glāzi ūdens, iz-

kausē 15 plāksnītes želatīna, pievieno atdzisušai šo-

kolādes masai un krietni izmaisot ļauj lai sastingst.
Tad saputo 1 litru putu krējuma, pievieno šokolādes

masai, piespiež klāt puscitrona sulas, lej formā un

ļauj sastingt.
Šo krēmu pasniedz ar vaniļas mērci.

58". Risu krēms.

Nobrucina vārošā ūdenī 200 g rīsu, tad uzvāra

1 litru piena, pieliek sviestu, cukuru, sāli. citrona

mizu. ber rīsus iekšā, liek zem vāka Lai sut mīksti.

Tad glāzē vāroša ūdens izkausē 6 plāksnītes žela-

tīna, pielej pie rīsiem, viegli izcilā un ļauj atdzist.

Tad ņem litru putu krējuma, saku] putās, pievieno
rīsiem un novieto aukstā vietā. Galdā pasniedz ar

sarkanu augļu mērci.

588. Valriekstu krēms.

Uzvāra puslitru ūdens ar cukuru un vaniļu,
pieliek 7 plāksnītes želatīna un liek aukstā vietā

tad sakuļ putās krējumu, kuram pieliek 100 g

smalki grieztu valriekstu un 100 g smalki grieztu
mazo riekstu, pievieno viegli izcilājot želatīna ma-

sai un noliek 2—3 stundas aukstā vietā.

589. Plombjera jeb krēms ar grauzdētam
mandelēmun marmelādi.

Uzvāra puslitru ūdens, pieliekot cukuru, citro-

na sulu un mizu. lad pieliek 7—B plāksnītes žela-

tīna un noliek aukstā vietā, lad notīra 100 g sal-

dās mandeles, smalki sakapā un sagrauzdē uz sau-

sas pannas gaiši dzeltānas. Tad marmelādi sagriež
mazos gabaliņos, ņem putu krējumu, pievieno tam

mandeles un marmelādi, liek klāt želatīna masai un

maisa kamēr sastingst. lad lej formā un novieto

aukstā vietā.
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590. Biskvītu krēms.

Sagriež mazos gabaliņos biskvītu. Tad atšķaida

I c itrona sulu ar četrām karotēm ūdens, pārlej pār
formā saliktiem biskvītu gabaliņiem. Tad pagatavo
labi biezu vaniļas mērci, un atdzisušu pārlej pār
biskvītiem. Beidzot sakuļ putu krējumu un pārlej
pār mērci.

591. Kaltētu ābolu krēms.

200 g kaltētus ābolus nomazgā un iemērc die

nu pirms gatavošanas. Tad uzliek vārīties ar to

pašu ūdeni, kurā mirkuši āboli. Kad āboli mīksti,
nokāš sulu. izmaļ ābolus caur gaļas mašīnu, puslitrā
ābolu sulas izkausē 8 plāksnītes želatīna un pieliek

pie āboliem. Pēdīgi pieliek vaniļu, kā garšas vielu,

putās kultu krējumu un noliek aukstā vietā. No pā-
rējās sulas pagatavo mērci, kuru sniedz pie krēma.

592. Rupjmaizes krēms.

Sarīvē cietu rupjmaizi, sajauc ar cukuru, pie-
rīvē citrona mizu. Tad sakuļ putu krējumu, pieber
putekļu cukuru. Tad liek uz bļodas 1 kārtu rupj-
maizes, tad ievārījumu, tad atkal putu krējumu,

rupju maizi. lā atkārto pildot bļodu cik augsti
grib, pie kam kā pēdējo kārtu atstāj putu krējumu,
kuru ar trubinās palīdzību pēc patikas izgarnē.

595. Vaniļas krēms.

Uzvāra 1 glāzi ūdens, kurā izkausē 5 plāksnītes
želatīna, kādu karoti cukura, vaniļu un lej traukā,

ļaujot sastingt. lad sakuļ V2litru putu krējuma,

piejauc klat sastingušai masai un novieto vēsā vietā.

594. Vīna krēms.

6 olu dzeltānumus. 200 g c ukura saberž putās.
Tad kā garšas vielu pierīvē citrona mizu. Tad ņem

1 glāzi vīņa, 1 glāzi ūdens un 1 glāzi konjaka, pie-
liek 1 glāzi kaista ūdens, 15 lapiņas izkausēta žela-

tīna, piejauc visu olu masai un ļauj sasalt. Tad sa-

ku] litru putu krējuma, izmaisa caur vīna masu un

novieto vēsā vietā lai sastingst.
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595. Plūmju krēms.

400 g plūmes iemērc vakarā pirms gatavoša-
nas. Otrā dienā litrā ūdens savāra tās mīkstas, iz-

ņem kauliņus, izberž caur sietiņu un atdzesē. Tad
pieliek 200 g cukura, glāzē plūmju sulas izkausē
5 plāksnītes želatīna, lej pie plūmju masas un at-

dzesē. Tad pieliek 4 putās kulius olbaltumus un

V2litru putās kultu krējumu, izmaisa cauri un liek

.sastingt.

596. Krēms briilē.

5 olu dzeltānumus sakuļ putās ar cukuru. Tad
uzvāra 1 litru putu krējuma, lej pie olu masas un

vāra, līdz masa top bieza. Tad izkausē ' 2 glāzē
ūdens 5—6 plāksnītes želatīna, lej pie padzisušas
masas. tad sabrūnē uz sausas pannas cukuru, at-

vara, pielejot paris karotes ūdens, pielej pie krēma
un ļauj sastingt.

597. Ābolu uzsitums.

Izcep uz pannas saldskābus ābolus, izlaiž caur

caurduri, pieliek cukuru un ļauj atdzist. Tad pieliek
kādus olbaltumus un kuļ apmēram stundu, kamēr

top sniegveidiga masa. Galdā sniedz ar saldu pienu
jeb vaniļas mērci.

598. Annnasu krēms.

Sagriež 200 g ananasa smalkās šķēlēs, apkaisa
ar cukuru, pārlej ar Va litrubaltā vīna. Tad izkausē
J
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litrā ūdens 12 plāksnītes želatīna, lej pie ananasa

un ļauj sastingt. Pēdīgi pieliek putās kultus olbal-

tumus, izmaisa un noliek sastingt.
Ananasa vietā vai ņemt ari ananasaekstraktu.

599. Baltmaizes uzputenis.

4 ūdensmaizītes (rundštikus) pārlej ar vārošu piē-
-1111 un ļauj tām stāvēt.Kadpiens atdzisis, nospiežmai-

zītes, sajauc tās ar mandelēm, kanēli, cukuru, citro-

na mizu, pieliekot klāt putās kultus olbaltumus, iz-

jauc visu un liek 1 karoti masas, otru ievārījuma
un cep karstā krāsnī kādu V2stundu. Galdā sniedz

ar sarkanu mērci.



600. Soufflēe no āboliem vai citiem augļiem.

Izcep krāsnī 10—15 lielus ābolus, tad izlaiž caur

sietu; sakuļ 6 olu dzeltānumus ar glāzi cukura, pē-
dīgi pierīvē citrona mizu. pielej pāris glāzītes kon-

jaka un pieliek putās kultus olbaltumus.

601. Melleņu ēdiens.

Sagriež gabaliņos cietu baltmaizi, saliek uz bļo-
das un pārlej ar vārošu pienu, kuram piejaukti
kādi olu dzeltānumi. Tad savāra svaigas mellenes

ar cukuru, pieliek kartupeļu miltus un pārlej pār
baltmaizi.

Daži laipni līdzjūtība* vārdi un mīļš uzmudinājums

ir liels labā spēks pasaulē. Silta, saulaina sirds slēpj

sevī vislielākās mantas. Laipna seja, labvēlīgs prāts

ir lielākais mantojums, ko kāds var iegūt, jo kur

viņš iet, tur izstaro sauli un prieku, kliedē ēnas un

rūpju nomāktām sirdīm padara viņu nastu vieglāka.

Mēs viens otru nesaprotam un tādēļ citus nepareizi

novērtējam, aplūkodami tos no viņu kļūdām un ne-

noliedzamām ļaunām pusēm. Tūkstošgadu valsts ie

stāsies tad, kad mēs pratīsim atzīt, ka pat vismaz-

vērtīgākā cilvēkā piemājo kaut kas dievišķīgs, kā no-

driskātā skopulī snauž cilvēkdraugs un visnožēloja-

mākā gļēvulī slēpjas varonis, kuj-š varbūt gaida īsto

vajadzību, lai tad parādītos.

O. S. Mardens «M āks 1 a dzīvo t».

Izd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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4. nodaļa.

ŽELEJAS.

Želatīnu pie želejām var ņemt balto jeb sar-

kano, rēķinot uz 1 litru šķidruma 15 plāksnītes; že-

latīnu nedrīkst vārīt, bet tikai karstā ūdenī iz-

kausēt.

Vīnu priekš želejām nedrīkst vārīt, tikai pieliet
izkausētu želatīnu, jo karstam pieliekot želatīnu,
tas zaudē savu dzidrumu. Pirms želeja ieliešanas
formas, tās vajaga izslapināt ar aukstu ūdeni un īsi

pirms galdā likšanas uz ļ/o minūti iegremdēt karstā

ūdenī, rūpīgi, kā ūdens netiek virsu, rēc tam izņem
formu laukā, ātri noslauka un apgāž uz mutes.

Želejas formas.

602. Augļu želeja.

Pagatavo cukura sīrupu, kurā izvāra šķēlēs

grieztus ābolus mīkstus, izņem un rūpīgi saliek

stikla bļodā. Saliek pa starpām apelsīnu šķēles un
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ananasa. izkausē vajadzīgo daudzumu želatīna, pie-
lej vīnu un pārlej pār augļiem. Noliek aukstumā

lai sastingst. Pasniedz ar putu krējumu jeb vaniļas
mērci.

605. Olu želeja.

Sakuļ 6 olu dzeltānumus ar 6 karotēm cukura,
pieliek drusku vaniļas, vai citrona mizu. Uzvāra

1 litru krējuma, pielej pamazām pie olu masas un

pastāvīgi kulstot, ļauj vēl uzvirt un tad kulsta līdz

atdzišanai. Tad pieliek 10 plāksnītes želatīna (mazā
ūdens lāsītē izkausētu) un kulsta vēl dažas minūtes.

Tad noliek sasalt. Pasniedz galdā ar augļu mērci.

604. Piena želeja.

Uzvāra 1 litru piena, pieliekot smalki kapātas
mandeles, vaniļu. Tad izkausē karstā ūdenī žela-

tīnu un pievieno remdenai piena masai.

605. Ābolu želeja.

Sagriež kādus 12—15 skābus ābolus ar visām

serdēm, liek kastrolī ūdenī, kā ūdens tos apņem,
vāra nemaisot un nesaškaidot. Tad lej drānas mai-

siņā, notecina sulu, pieliek cukuru, lai iznāk stipri
saldskābs, pieliek vajadzīgo želatīnu, lej sagatavotā
formā un liek lai sastingst.

606. Apelsīnu želeja.

Pagatavošana tāda pati.

607. Dzērveņu želeja

Pagatavošana tāda pati.

608. Plūmju želeja.

Pagatavošana tāda pati.

609. Aveņu želeja.

Pagatavošana tada pati.

610. Zemeņu želeja.

Pagatavošana tāda pati.



611. Zustreņu želeja.

Pagatavošana tāda pati.

612. Ķiršu želeja.

Pagatavošana tada pati.

613. Šokolādes želeja.

Pagatavošana tāda pati.

614. Trīskrāsaina želeja.

Pagatavo trīs dažādu krāsu želejas: sarkanu

baltu, dzeltānu. Sagatavo formu, lej sarkano, sa

saldē, tad rūpīgi pārlej balto, tad dzeltāno un sa-

saldē. Tad izgāž formu un garnē ar putu krējumu

jaunāku: konservēšanas paņē-

mieni iziet galvenā kārtā uz to, lai kon-

servētos produktos pēc iespējas tiktu uzglabāti viņos

atrodošies vītāmīni un minerālvielas nebojātā veidā.

Caur to pēdējo vērtība, kā uztura vielām, ir tik pat

liela arī ziemā, kā viņu ražas laikā — vasarā. Caur

konservēšanu augļi un dārzāji tiek aizsargāti arī no

kaitīgo baktēriju iedarbošanās viņos — no rūgšanas,

pelēšanas v. t. t.

AUGĻU, OGU UN SAKŅU - KONSERVĒ-

ŠANA. Praktiska rokas grāmata namamātēm māj-

turībā. Sastādījusi E. Regzdiņš-Bretelis. Tekstā illū-

strācijas. Ls 0,50.

Saturā: (. Konservēšana ar sāli. 2. Konservēšana

etiķī. 3. Konservēšana ar cukuru. 4. Marmelādes.

5. Želejas. 6. Želejas no kritušiem augļiem. 7. Kon-

servēšana spirtā. 8. Sterilizēšana. 9. Augļu un ogu

sulas. tO. Angļu sulu iegūšana ar tvaikošanu. 11 Augļu

un ogu sīrupi. 12. Augļu un ogu konservēšana pu-

delēs. 13. Dārzāju konservēšana pudelēs. 14. Augļu

un sakņu kaltēšana. 15. Mājas vīni.
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6. nodaļa.

SALDĒJUMI.

Saldējumu pagatavošanai jāņem ledus mašīna,

kas dabūjama visādos lielumos.

615. Vaniļas saldējums.

Uzvāra litru piena ar 1 standziņu vaniļas. Tad

sakuļ 4 olu dzeltānumus ar 4 karotēm cukura. Tad

iemaisa aukstā pienā 1 tējkaroti kartupeļu miltu,
pievieno pienam, pieliek cukuru, lej pie sakultām

olām. piekarsē vēl drusku, lej bļodā un ļauj galīgi
atdzist.

Saldējama mašīna,

Tad lej ledus mašīnā, aizvāko to, pilda spaini,
kurā tā ielikta, ar 1 kārtu ledus, otru sāli līdz pa-
šām malām. Tad griež mašīnu, piepildot spaini
vienmēr ar ledu un nolejot ūdeni, kamēr piena masa

ir tapusi tik bieza kā biezputra. Tad izņem no vidus

griežamo, trauku ar saldējumu aizvāko, pār-
klāj ar drānu tā. kā gaiss netiek klāt un noliek auk
stā vietā lai stāv 2—3 stundas. Tad ņem ledu ar kar-

stā ūdenī apmērktu karoti laukā un sniedz galdā.

616. Zemeņu saldējums.

Uzvāra 1 litru stipras saldi-skābas ogu sulas,

pieliek vienu tējkaroti kartupeļu miltu, ļauj atdzist

un rīkojas kā iepriekšējā receptē.



617. Aveņu saldējums.

Pagatavošana tāda pati.

618. Ķiršu saldējums.

Pagatavošana tāda pati.

619. Šokolādes saldējums.

Šo saldējumu pagatavo tāpat, tikai vaniļas vieta

jāņem kakao.

DOMA UN RUNA TIKAI TO, KO TU PA-

TIESI VĒLĒTOS REDZĒT PIEPILDĀ-

MIES. Kas sevi vienmēr pazemo, kas vienmēr saka,

ka ir noguris un nolietots, ka tam nav laimes un lik-

tenis tam ir nelabvēlīgs, ka tas ir nabags un par

tādu paliks, un ka neskatoties uz visām pūlēm, tas

netiek un netiek uz priekšu — tas nezin, ka visas

šīs drūmās ainas tas nevis izmet no savas dvēseles,

bet arvienu dziļāk tās ieraksta savā apziņā un pa-

līdz tām kļūt par īstenību.

Nekad nepielaid un neapstiprini domu, ka tu esi slims

jeb nespēcīgs, izņemot gadījumu, kad tu tāds pa-

tiesībā gribi būt. Tikai domājot vien, tev jau draud

briesmas tādam tapt.

(). S. M ar d c n s

«Pareizas domāšanas panākumi»

111 izdevums, 7—12 tūkstotis.

Izd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādniecība.

13
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7. nodaļa.

PANKŪKAS, VAFELES UN OMLETES.

620. Mazas pankūkas.

V2glāzei piena pieliek 1 olas dzeltānumu, sāli

( iikumi un miltus pēc vajadzības, un samaisa krietni

kopā. Tad pielej vēl V2glāzi piena jeb labāki rū-

gušpiena, labi izmaisa un beidzot pieliek putās sa-

kultus olbaltumus. No šīs mīklas cep sviestā vai ko-

kovārā dzeltāni brūnas pankūkas. Galdā sniedz ar

ievārījumu.

621. Burkānu pankūkas.

Šīs pankūkas pagatavo pēc iepriekšējās recep-

tes, tikai ar to starpību, ka pankūku mīklai pieliek
klāt rīvētus burkānus.

622. Ābolu pankūkas.

Ābolu pankūkas pagatavo tāpat, tikai ar to star-

pību, ka mīklai pievieno smalki grieztus ābolus.

623. Berlīnes pankūkas.

Glāzē piena iejauc rauga mīklu un uzraudzē.

Tad pievieno 1 karoti izkausēta sviesta, 1 karoti cu-

kura, 1 karoti krējuma. 1 olu, citrona mizu un ļauj
atkal uzrūgt. Pēc tam no mīklas izveido apaļas
bumbiņas un ļauj vēlreiz uzrūgt. Tad uzvāra 600 g

kokovārā, liek pankūkas iekšā un vāra gaiši dzel-

tānas.

624. Plānas pankūkas.

No 1 glāzes piena. 1 olas un miltiem pagatavo
pusšķidru mīklu. Tad ņem pannu, viegli apsmērē
to ar sviestu, izlej plānu kārtu mīklas un cep brūnu

no abām pusēm. Galdā sniedz ar ievārījumu.



625. Krepeles ar raugu.

1 glāzi piena, 200 g miltu, 2 lotes rauga, sāli,
sagatavo mīklā un uzraudzē.

Tad saputo karoti sviesta, pieliek I—21 —2 olas, cu-

kuru, pievieno uzrūgušai mīklai un ļauj atkal uz-

rūgt. Pēdīgi pieliek korintes un cep krēpe|u formā

brūnas.

626. Ķirbju kūkas.

Nomizo ķirbi, sagriež mazos gabaliņos un mazā

lāsītē ūdens vāra mīkstus. Tad izrīvē caur sietiņu
un ļauj atdzist. lad ņem 3 olu dzeltānumus, cit-

rona mizu, 3 karotes cukura, samaļ visu kopā un

pievieno ķirbjiem. Pēdīgi pieliek sakultu olbaltumu
un cep no mīklas pankūkas. Galdā sniedz ar ievā-

rījumu.

627. Griķu putras pankūkas.

Novāra griķu putru, pieliek 1 karoti sviesta un

ļauj atdzist. Tad pierīvē divus olu dzeltānumus,
2 karotes cukura, citrona mizu, kā garšas vielu, un

pēdīgi putās sakultus olbaltumus. Šādas pankūkas
var pagatavot arī no mīksti vārītiem rīsiem.

628. Pankūkas no skāba krējuma.

Sarīvē 3 olu dzeltānumus ar 3 karotēm cukura,
1 glāzi skāba krējuma, citrona mizu un miltiempēc
vajadzības. Pēdīgi pieliek 1 šķīvi smalki grieztu
ābolu un putās sakultus olbaltumus un cep sviestā

jeb kokovārā gaiši brūnas.

629. Vastlavju pankūkas.

1 glāzi auksta piena iemaisa 200 g griķu mil-

tos. Tad pielej 2 glāzes vāroša ūdens, atdzesē, pie-
liek raugu un ļauj uzrūgi, lad pieliek sviestu, pie-
sit 2 olas, kviešu miltus, pagarina, ja vajadzīgs, ar

karstu pienu un ļauj uzrūgt. Tad cep un sniedz

galdā ar kausētu sviestu jeb skābu krējumu.

630. Kokovara vārīta omlete.

Sajauc 2 olas ar glāzi piena, sāli, drusku

cukura un miltiem, ne visai biezā mīklā. Tad uz

pannas uzliek krietni kokovārā un ar šnībainu krū-
zīti sāk liet mīklu no vidus uz riņķi, kamēr panna

top pilna. Galdā pasniedz ar ievārījumu.

19513»



631. Rūgušpiena pankūkas.

Va litram rūgušpiena pieliek naža galu dzeramā

zodā. 2 olu dzeltānumus, sāli, cukuru, krietni sakul-

sta, pieliek miltus un pēdīgi putās sakultus olbaltu-

mus. Pasniedz ar ievārījumu.

632. Ūdens burbuļi.

Uzvāra 1 glāzi ūdens ar 1 tējkaroti sviesta, pie-
ber kādu glāzi miltu un vāra kamēr mīkla atlūp
no kastroļa, pēc kam ļauj tai atdzist. Tad pieliek
4 olu dzeltānumus, citu pēc cita: citrona mizu, cu-

kuru, labi samīca un pēdīgi viegli piemaisa sakultus

olbaltumus. Tad ar tējas karoti laiž vārošā koko-

vārā mazus ķiļķenus un uz lēnas uguns vāra gata-
vus.

633. Rauga vafeles.

Pagatavo labu rauga miklu, pieliek kājoti kau-

sēta sviesta, 2 olas un ļauj uzrūgt. Cep vafeļupannā
no abām pusēm brūnas.

634. Manna putras vafeles.

Izvāra mannā biezputru un atdzesē. Tad sarīvē

2 olu dzeltānumus ar cukuru un citrona mizu,pieliek

putās kultus olbaltumus un cep sviestā jeb kokovārā

gaiši dzeltānas.

635. Vestvafeļukūkas.

Nomizo kādus zaļus kartupeļus un sarīvē. Uz

vienu šķīvi rīvētu kartupeļu ņem 1 apakštasi rīvētu,

novārītu kartupeļu, 2 olas, sāli, cukuru un izmīca

cauri, lad cep un pasniedz ar brūnu sviestu.

656. Ābolu kronīši.

1 glāzi piena, miltus, sāli, 2 olas sastrādā pa-
biezā mīklā, lad nomizo veselu ābolu, izdur viduci,

sagriež pabiezās ripās, apsmērē tās mīklā un vāra

karstā kokovārā gaiši dzeltānas. Galdā sniedzot

pārkaisa ar putekļu cukuru.
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Cepumi.

1. nodaļa.

TORTES UN KŪKAS.

Lai kūkas un tortes iznāktu labas, nepieciešami
lai sviests būtu svaigs un nepārsālīts. Cukuram jā-
būt smalkam, krējumam labam, miltiem sausiem, pie
kam visām sastāvdaļām jābūt aukstām.

Torte.

Mīklas sagatavošanai jānotiek dedzinātā traukā,
kas būtu tīrs un nebūtu piesūcies ar tauku vielām.

Masas sagatavošanai jāņem koka karote. Cepamai
formai jābūt katrā ziņā izsmērētai, pārklātai ar

sviesta papīri, izkaisītai ar rīvmaizi vai miltiem, lai

nerastos nepatīkams pārsteigums, ka izceptā kūka

pielipusi pie formas. Cepšanas ilgumu nevar pil-
nīgi noteikt, tas atkarājas no krāsns karstuma. Jā-

ņem vērā, ka sviesta mīklas jācep lielākā siltumā,
olu mīklas kūkas lēnākā krāsnī. Kūku gatavības
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pazīmes ir šādas: ja kūka nāk va|ā no formas, un ja
iedurot un izvelkot koka skaliiiu, tas nav aplipis ar

mīklu.

Tortu lāpstiņa.

637. Aleksandra torte.

400 ņ
sviesta un 400 g cukura griež vienu

stundu, pieliekot pa starpai 5 veselas olas. vienu

pēc otras, pierīvē citrona mizu. pieliek 300 g miltu.

100 g kartupeļu miltu, izveido mīklu. Tad liek uz

Ķiršu kauliņu izņēmājs.

Āboļu serdu izgrūžamais.

Sausu cepumu izgriežamā forma. Kūku ritenīts.

Tortu forma.
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divām dalām iepriekš sagatavotās formās un cep

gaiši dzeltānu. Kad cepumi atdzisuši, iesmērē vidū

ievārījumu, saliek daļas kopā. pārlej ar glazūru,
garnē un sagrieztu gabaliņos sniedz galdā.

638. Biskvītu torte.

10 olu dzeltānumus, 400 g cukura, pieliekot c it-

rona mizu, griež uz vienu pusi, veselu stundu. Tad

pieliek 10 tējkarotes kartupeļu miltu, 10 tējkarotes
miltu, pēdīgi putās sakultus olbaltumus un cep pa-
karstā krāsnī.

Tortes garnējums.

639. Rullēts biskvīts

10 olas, 400 g cukura griež uz vienu pusi ve-

selu stundu. Tad pievieno 3 karotes miltu, 6 karotes

kartupeļu miltu un pēdīgi viegli izcilājot, liek klāt

putās sakultus olbaltumus. Tad izklāj uz cepamās

fdāts pergamenta papīri, nosmērē krietni ar sviestu,

ej pirksta biezu kārtu mīklas virsū un cep pakarstā
krāsnī. Tad apgāž plāti, norauj papīri, pārsmērē

viegli ar ievārījumu, sarullē, pārkaisa ar putekļu

cukuru, sagriež gabaliņos un pasniedz galdā.
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640. Rupja» maizes torte.

8 olu dzeltānumus, 200 g cukura griež vienu

stundu, pieliekot kā garšas vielas citrona mizu, kru-

sta nagliņas, pomerancmizu, kanēli un pēdīgi 200 g
cietas sarīvētas rupjas maizes un sakultus olbaltu-

mus. Tad cep krāsnī un piepildapēc patikas ar putu
krējumu.

641. Kafijas kuka.

4 olu dzeltānumus. 4 karotes cukura, 100 g

sviesta, citrona mizu griež kādu V 2 stundu. Tad sa-

jauc 1 paciņu cepamā pulvera ar 200 g miltiem un

pievieno olu masai. Pēdīgi pieliek sakultus olbal-
tumus un cep paātrā krāsnī gatavu.

642. Viegla kafijas kuka.

2 olas, 3 karotes cukura, 2 karotes krējuma,
miltus pēc vajadzības griež 1/2 stundu, pievienojot
1 paciņu cepamā pulvera, cep mērenā krāsnī gatavu.

Tortes garnējums.

6-13. Smilšu torte.

400 g sviesta. 400 g cukura, citrona mizu griež
\ ienu stundu, pieliekot citu pēc cita 6 olu dzeltānu-

mus. 4?0 g Maskavas miltu, pēdīgi putās sakultus

olbaltumus un cep mērenā krāsnī gatavu.
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644. Ābolu kuka.

300 g sviesta, 100 g cukura, 1 olu. 1 glāzi
salda krējuma, ļ/2 glāzi ūdens, 800 g miltu sagatavo
miklā. \ ad pusi no mīklas izrullē, liek uz plātes,
apkaisa ar rīvmaizi, pārliek ar sacukurotām, plāni
grieztām ābolu šķēlēm. Tad izrullē pārējo mīklu,
pārklāj pāri, aizspiež malas, apsmērē ar olu un cep
mērenā krāsni gatavu.

645. Gaidas kuka.

1 glāzi sviesta. 1 glāzi cukura, 3 olas. krietni sa-

maisa. Tad 1 glāzei remdena piena piemaisa 2 pa-

ciņas ar 3 glāzēm miltiem samaisīta cepama pulvera,
kuru birdinot viegli caur pirkstiem pievieno klāt,
lej formā un cep apmēram 1 stundu.

646. Klostera torte.

Sagriež > olu dzeltānumus ar 5 karotēm cukura.

Otrā traukā sagriež 200 g sviesta ar 100 g cukura
un pievieno pie olu masas. Tad samaisa I - glāzes
piena, 400 g miltu un 1 paciņu cepamā pulvera.
Savieno visu kopā, pēdīgi pieliekol putas sakultus

olbaltumus, pārdala mīklu uz divām daļām. Vienai

daļai pieliek kakao pulveri. Tad liek sagatavotā
formā vienu kārtu gaišās, otru tumšās miklas un

cep pakarstā krāsnī.

647. Salda krējuma kuka.

100 g sviesta samaisa putās ar piecām karotēm

cukura, 5 olu dzeltānumiemun 4 karotēm miltiem.

Pēdīgi pieliek litru putu krējuma un sakultus ol-

baltumus un cep ar sviesta mīklu izklātā formā.

648. Šokolādes torte.

200 g sviesta. I glāzi cukura. 6 olu dzeltānumus

samaisa putās. Tad pieliek 100 g nomizotas un

sakapātas mandeles. 11 ģtāfeles rīvētu šokolādi. 1 kā-

joti miltu, pēdīgi putās kultus olbaltumus, cep mē-

renā siltumā apmēram :i/4 stundas, pārvelk ar šoko-

lādes glazūru un sagrieztu sniedz galdā.
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649. Vīnes šokolādes torte.

8 olu dzeltānumus. 200 g cukura maisa pūlās ar

200 g smalki grieztām mandelēm. Tad pieliek
200 g sarīvētas šokolādes, pēdīgi putās kultus ol-

baltumus un cep formā gaiši brūnu: pārvelkot ar šo-

kolādes glazūru, sagrieztu gabaliņos sniedz galdā.

650. Bezē k.ikn.

8 olu baltumus. 400 g putek)u cukura, citrona

sulu. kul kamēr top bieza, putaina masa. Šo masu

pirksta biezumā uzspiež uz ar sviestu nosmērētas

bļodas un kaltē remdenā krāsnī kādas 3—4 stunda-.

No pārējām putām izcep mazas kūciņas, saliek pa-

augstu uz kūkas, pārliek ar putās kultu krējumu
un garnētu pasniedz galdā.

651. Ābolu kuka ar krējuma parlejumu.

Izliek formu ar irdeno miklu. Sagriež ābolus

plānās šķēlītēs, sakaisa ar cukuru un kanēli jeb cit-

rona mizu. pārber ar kapātām mandelēm. tad

saku] 3 olu dzeltānumus. citrona mizu, 1 tējkaroti
kartupeļu miltus. 200 g skāba krējuma; maisa visu

uz uguns, kamēr sabiezē; pārlej pār āboliem un liek

mērēnā krāsnī aļ4
—l stundai cepties.

652. Ābolu kuka citāda veida.

Izrullē mīklu naža muguras biezumā, apsmērē
malu ar olu. Sagriež nomizotus ābolus mazos gaba-
liņos, saliek kūkai virsū citu pie citas, pārkaisa ar

cukuru un kanēli, kādu sauju rozīnēm, ja patīk. I ad

izrullē plānu kārtu mīklas un pārklāj pār āboliem,

pārsmērē ar olu. liek krāsnī cepties. Vēl siltu sa-

griež gabaliņos.

655. Irdena mikla.

400 g miltu. 100 g cukura. 100 g sviesta,
4 olas un citrona mizu sagatavo mīklā, pieliekot
IL> tējkaroti brieža raga sāls. Visu krietni sastrādā,

noliek kādu stundu vēsā vietā un tad lieto dažādam

kūkām.

654. Zviedru ābolu kuka.

Izrullē apaļu ripu. ieklāj sagatavota forma, la-

bāki tādā. kurai mala noņemama, lad apsmērē malu
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ar olu dzeltānumu un liek krāsni cepties. Tad no-

mizo 10 labus ābolus, sagriež gabaliņos, un pieliekot
2 ēdamkarotes cukura ļauj krāsnī sajukt. Pēc tam

liek klāt 25 g rozīnes, drusku citrona mizas, kādu
sauju smalki kapātas un krāsnī grauzdētas mande-
les, drusku kanēli. Tad liek šo masu uz izceptās kū

kas. Pēc tam saku| putās 4 olbaltumus un 100 g

putekļu cukura — liek spricītē un nogarnē kūkas

virsu. Liek vēlreiz krāsnī lēnā siltuma, cep gaiši
dzeltānu.

655. Vaniļa krējuma torte.

Izklāj formu ar irdeno mīklu. Sakuļ 10 olu
dzeltānumus ar 8 karotēm cukura, pielej V/% glāzes

piena, pieliek vaniļu, liek kastrolī uz uguns un karsē
līdz top bieza masa. Kad maisījums atdzisis, sasit

putās 3 'olbaltumus, samaisa visu kopā, liek uz mīk-

las un cep pakarstā krāsnī. Pēc tam pārkaisa ar

putekļu cukuru.

656. Kurzemes sveiku ninsis.

300 g rupjos miltus. 10 olu dzeltānumus, 30 g
cukura un mazliet sviesta iejauc remdena pienā, pēc
kam vienu stundu tura siltā vietā un nedaudz iz-

raudzē. Kad mīkla izrūguši, to iepilda garenā, lē-

zenā formā, pārklāj ar plānu kārtiņu olu baltuma

un cep mērenā krāsnī vienu stundu. Pēc tam ap-

smērē rausi ar medu. vai ievārījumu un pasniedz
galdā.

657. Marmora kuka ar šokolādi.

1 paciņu augu sviesta, cukuru, 5 olas labi izku|.
pamazām berot klāt sarīvētu šokolādi. Kad maisī-

jums sāk putot, piemaisa 1 tējkaroti briežraga sāls.

50 g salda pienaun iemaisa 400 g smalko miltu. Mīklu

pārdala divās daļās: vienai pieliek vēl 50 g šoko-

lādes, otrai
— saputotus olu baltumus un vēlreiz

viegli izmaisa. Nu saliek iepriekš sagatavotās for-

mās, vienu kārtu šokolādes, otru —
olbaltuma mīk-

las, kamēr formas pilnas. Cep mērenā karstumā

līdz top gatava.
Garšai jāpieliek: baltai olu mīklai citrons, brū-

nai šokolādes mīklai — vaniļa, vai pomeranču mizas.
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658. Magoņu kuka.

400 g smalkos miltus iejauc remdenā pienā, kurā

iepriekš izkausēts sviests un nedaudz cukura. Tad
saku] 5 olas ar 20 g cukura un kopā ar 100 g ma-

goņu sēkliņām piejauc mīklai, kuru labi izberž. Kad
mikla gatava, to izklāj 3 cm biezā kārtā uz plātes,
apsmērē ar kartupeļu sīrupu un cep karstā krāsnī
J
/2 stundu. Pēc tam kūku pārklāj ar plānu magoņu
kartiņu, kuļas iejauktas atšķaidītā sīrupā.

659. Itālijas putu kūkas.

5 olas, 20 g cukura un nedaudz potaša, ar maz-

liet miltiem berž apmēram 20 minūtes. Tad atsevišķi
sakuļ 10 olu baltumus ar 1 tējkaroti cukura un ka-

nēli, kamēr puto. Pēc tam abus maisījumus sajauc
kopā un maisa uz vienu pusi no 1—l 1/!» stundai, līdz
mīkla top staipīga. Tad izklāj plānā kārtā uz plātes
un cep, kamēr tā pieņem tumšu nokrāsu. Kad kūka

izcepta, to pārklāj ar balto glazūru.

660. Riekstu kuka.

\ ienā litrā remdena piena izkausē ap 100 g svie-

sta, pieliek 6 olas un iemaisa ap 50 g labu, briedīgu
millu. Atsevišķi sajauc saberztus riekstus ar cukuru

un mazliet sviesta, kamēr masa kļūst sīksta. Pēc
tam piemaisa to mīklai, un berž kādu stundu apaļā
irauka. kad mīkla gatava, to izliek pabiezā kārtā

uz plātes, apsmērē ar olu, pārkaisa ar sīkiem, cuku-

rotiem riekstu graudiem un liek mērenā krāsnī cep-
ties. Galdā pasniedz gabaliņos sagrieztu.

661. Rupjas maizes kuka ar āboliem.

Sarīvē sakaltušu rupjmaizi un to saberž ar cu-

kuru. Tad sakuļ dažus olu dzeltānumus ar cukuru,
garšas pēc pieliek sarīvētu citrona miziņu un sajauc
vienā masā, kuļu labi izdauza un pirksta biezā

kārtā liek uz sviestā apsmērētas cepamās plātes. Uz

mīklas saliek iepriekš nomizotas un sacukurotas

ābolu šķēlītes. Tad mīklu apsmērē ar putās sakul-

tiem olu baltumiem, pārkaisa ar smalku kanēli, un

cep gatavu. Pasniedz galdā aukstu.
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662. Medus kūka.

Atšķaida 2 ēdamkarotes rauga remdenā ūdeni,
iemaisa nedaudz miltus un Jauj uzrūgt. Tad saputo
200 g sviesta ar 2 olām. Uzkarsē 400 g medus, iekuļ
faja 200 g miltu un pieliek vajadzīgās garšas vielas:

V2 tējk. potaša, 1 tējk. soda. Tad sajauc šo masu ar

ieraudzēto miklu, labi samaisa un pēc vajadzības
pieber miltus, labi izmīca un ieliktu cepamā formā,
to pārsmērē ar olu un mērenā siltumā cep gatavu.
Pasniedzot galdā, sagriež gabaliņos.

663. Ķiršu biskvīts ar olu.

Ņem 1 litru labus sarkanos ķiršus, izņem kauli-

ņus un izmaļ gajas mašīnā. Tad sulu kopā ar olu
dzeltānumiem un drusku cukura labi izkuļ, pēc tam
piejauc olu baltumu un mazliet citrona skābes. Pēc
tam pieliek 150 g smalko miltu, mīklu izjauc un lē-

zenā plātē izklāj apmēram pirksta biezā kārtā. Cep
lēnā, pakarstā krāsnī, ap 1 stundu. Tad sagriež sī-

kos gabaliņos, pārklāj ar ķiršu ievārījumu un liek

atdzist. Galdā pasniedz pie vīna vai kafijas.

664. Olu biskvīts.

Ar cukuru sakuļ olu dzeltānumu un pēc tam

pieliek miltus un atkal labi sakuļ. Uz katru olas

dzeltānumu jāņem 1 ēdamkarote cukura un tikpat
daudz miltu. Tad sakuļ olu baltumu putās un pie-
liek jau sagatavotai masai. Kad olu masa gatava,
ar sviestu izsmērē cepamo formu, saliek to formā,
pārliek ar sviesta piciņām un lēnā siltumā cep ga-

tavu. Kad biskvīts gatavs, atdzesē to un sagrieztu
pasniedz galdā.

665. Medus biskvīti.

Sakuļ 10 olu dzeltānumus ar 200 g medus. Kad

masa labi sakulta, tai pieliek izsijātus, mazliet sa-

sildītus 200 gramus miltuun 1 tējkaroti cepamā pul-

vera.
Kad arī šī masa samaisīta, tai pieliek labi sa-

kultu olu baltumu. Tad mīklu vēlreiz labi izmīca

un liek ar sviestu izsmērētā formā un cep mērenā

siltumā gatavu.
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666. Ābolu strudele.

400 g miltu. 1 kājoti .sviesta. 2 karotes cukura,
3 veselas olas, 2 dzeltānumus sastrādā mīklā, izrullē

plānu, liek uz plātes un pārliek ar smalki grieztiem,
sacukurotiem āboliem. Sarullē, liek izsmērētā formā

un pārlej ar krējumu.

667. Marmorakuka.

200 g sviesta. 300 g cukura. ku| putās minūtes

15—20. Tad citu pēc cita liek klāt 6 olu dzeltānu-

mus un citrona mizu, kā garšas vielu. Tad pieber
400 g miltus, sajauktus ar 1 pac. cepamā pulvera
un V-> glāzi piena. Tad pārdala mīklu divās daļās.
Vienai daļai pieliek 50 g šokolādes, putās sa-

kultus olbaltumus un viegli izcilā. Nu liek sa-

gatavotā formā kārtu baltās un kārtu brūnās ma-

sas un cep pakarstā krāsnī.

Citronu garša ir laba tikai baltai masai — brū-
nai vaniļa garša.

668. Šokolādes kūkas.

Saputo 1 tasi sviesta ar 1 tasi cukura. Tad ņem

1 tasi brūnā cukura, 1 tasi sīrupa, 4 karotes šokolā-

des, 1 tasi piena, 4 karotes miltu, 114 tējkarotes kre-

moiartara pulvera un kā garšas vielas pieliek kanēli

un krusta nagliņas. Izveido mazus plācenīšus un

cep krāsnī.

669. Ērkšķogu torte.

Sarīvē putās 200 g sviesta ar 100 g cukura,

tad citu pēc citas pieliek 6 olas, citrona mizu, 400 g

miltu; krietni visu sastrādā. Tad izrullē 2 apaļas
ripas — 1 lielāku, otru mazāku. Lielāko ripu liek

vispirms uz pannas, uz kūjas tad uzliek ērkšķogu
ievārījumu, uzliek mazo pusi mīklas virsū un liek

krāsnī cept. Šo torti var pasniegt arī siltu, kā sald-

ēdienu.

670. Biskvītu rullis.

Sakuļ 2 veselas olas ar 200 g cukura. Tad liek

klāt 330 g miltu, sajauktus ar 4 tējkarotēm cepamā

pulvera un V2glāzi piena. Tad liek mīklu uz saga



tavotās plātes 1 L» pirksta bieza kārtā un cep mērenā

siltumā 10—15 minūtes. Tad viegli pārsmērē ar ievā-

rījumu unsatin: pēc tam griež pirksta biezās šķēles
un sniedz galdā.
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671. Jaunpiena kuka.

Vi litram jaunpiena pieliek 100 g izkausēta
sviesta, 350 g miltus, sajauktus ar t paciņu cepamā
pulvera, Vļ citrona mizu. 200 g cukura. Šo visu

kopā izmaisa, liek sagatavotā formā un cep pakarstā
krāsnī apmēram '4 stundas.

672. Cieta Aleksandra kuka.

Saku] 4-00 g sviesta ar 200 g cukura, pievieno-
jot garšas vielas pēc patikas. Tad liek klāt 2 vese-

las olas, 600 g miltu. 1 tējkaroti brieža raga sāls,
liek sagatavotā formā kārtām un cep mērenā krāsnī

gatavu.

673. Marcipāns.

500 g saldās un 30 g rūgtās nomizotas mande-

les izma] caur mandeļu rīvi jeb gaļas mašīnu, tad

pielej 3—4 pilienus rožu eļļas. Sajauc samaltās man-

deles ar 300 g pūdercukura un liek katliņā uz lē-

nas uguns, vienmēr maisot, kamēr paliek mīklvei-

dīgs un nelīp pie pirkstiem. Tad liek uz ar cukuru

nokaisīta dēļa, saveļ kukulītī, satin un noliek aukstā

vietā un pie lietošanas sastrādā ar mīklu. Ja mīkla

lūztu, tad pieliek 1 olbaltumu un mīca, līdz top vi-

jīga.

674. Tukstots kārtu torte.

Izrullē sviesta mīklu naža muguras biezumā. Iz-

griež 6—B ripas, citu par citu mazākas, liek uz plātes.
pārsmērē ar olu un iesit šur tur ar naža galu, lai

neceļas pulkstas un liek pakarstā krāsnī cepties. Pē-

dējo kārtu var nogarnēt ar sviesta mīklas strīpi-

ņām, pārkaisot ar pūdercukuru. Kārtas saliek citu

uz citas, sasmērējot vidu ar ievārījumu.

675. Apelsīnu torte.

Sagatavo mīklu no 400 g miltiem. 300 g

sviesta, 200 g cukura, 3 veselām olām un kādām
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50—60 smalki rīvētām mandelēm. Tad liek sagata-
votā formā un no mīklas apliek ranti ar paaugstinā-
jumu un piespiež pie malas tā, lai iznāktu cakaina,
ieknaibīta mala. Cep mērenā karstumā gaiši dzel-

tānu.

Tad sakuļ 200 g cukura ar 6 olbaltumiem, pie-
liek 2 citronu sulu, 1 uz cukura rīvētu apelsīna
mizu. 1 apelsīna sulu un vāra uz lēnas uguns biezā
masā. Tad liek putās sakultus olbaltumus klāt, uz-

liek šo masu uz tortes un ieliek vēl dažas minūtes

krāsnī. Tad pārkaisa ar putekļu cukuru un noliek

ar sacukurotām apelsīnu šķēlēm.

676. Angļu kulies.

1 glāzē piena iejauc 800 g miltu; tad pieliek
200 g kausēta sviesta, 200 g cukura un krietni iz-

mīca, pieliekot */
8

ūdenī iemaisīta rauga, cukuru,

drusku miltus un ļauj uzrūgt. lad pieliek 3 olu
dzeltānumus, 1 glāzi korintes, putās sakultus olbal-

tumus; ieliek sagatavotā formā, ļauj uzrūgt, no-

smērē ar olu, nogarnē ar mandelēm un liek krāsnī

cept.

677. Biezpiena kūkas.

Samaisa 4 olu dzeltānumus ar 100 g kausēta

sviesta, 4 karotēm remdena ūdens, 2 karotēm cu-

kura. Tad liek klāt 50 g rauga, 3 glāzes miltu un

ļauj uzrūgt. Tiklīdz mīkla uzrūgusi, liek uz dēļa,
krietni izmīca cauri un sadala 6—B daļās. Tad sa-

griež loksni papīra tādās pat daļās, nosmērē ar

sviestu' un uzliek uz plātes. Tad liek uz katra pa-

pīra — apaļa jeb kantaina — plāni izrullētu miklu,

pārsmērē ar sagatavotu biezpienu, olām, krējumu,
cukuru, korintēm. Ar papīri saliec kopā un liek

krāsnī cept. Kad gatavi, papīrs paliek brūns, tad

noņem papīri un kūkas liek uz bļodas, pārkaisa ar

cukuru un kanēli.

678. Magdalēnas torte.

400 g cukura un 400 g sviesta sagriež putās,
pieliekot 10 veselas olas, citrona mizu jeb vaniļu
un 400 g Maskavas miltu. No šīs mīklas izcep
3 vienāda lieluma ripas, iesmērē vidū ievārījumu,
saliek kopā un pārsmērē ar glazūru. Virsu var gar-

nēt ar krējumu un iecukurotiem augļiem.



679. Maraskina torte.

Izcep no plīvotas sviesta mīklas 6—7 ripas, sā-
kot no lielākās līdz mazākai. Tad piepilda ar krē-
mi, kurai pievieno maraskinu un beidzot pārkaisa
ar putekļu cukuru.

680. Valriekstu krēma torte.

Sagatavo biskvītu tortes mīklu un izcep no tās

3—4 ripas. Tad pagatavo valriekstu krēmi, piepilda
ar to vidu, pārvelk ar glazūru un garnē ar iecuku-
rotiem augļiem.

681. Valriekstu krēms.

Saberž kādus 200 g Valriekstus un pieliek va-

niļu, lad glāzē izkausē kādas 6—7 tāfeles žela-

tīna un atdzesē. Tad sakuļ putās 1 litru putu krē-

juma, pievieno želatīnu un liek sastingt.

682. Kafijas torte.

Pagatavo no biskvītu mīklas pāris ripas, pie
pilda ar ievārījumu un garnē virsu ar kafijas krēmu

(sk. krēmu nodaļā) un noliek aukstumā lai sa-

stingst.

683. Viegla kafijas torte.

Saputo 3 olu dzeltānumus un 3 karotes cukura.

lad pieliek 3 karotes skāba krējuma, citrona mizu.

miltus, 1 paciņu cepamā pulvera un pēdīgi putās
kultus olbaltumus. Tad izcep pāris ripas, piepilda ar

ievārījumu un pārkaisa ar putekļu cukuru.

684. Ābolu kūka.

No 300 g sviesta, 1 karotes ūdens, 600 g mil-

tiem, 1 olas, 1 glāzes skāba krējuma pagatavo mīklu.

Pusi no mīklas izrullē, pārsmērē ar olu, apkaisa ar

rīvmaizi un cep gaiši dzeltānu. Tad pārliek kū-

kas virsu ar sacukurotiem. sagrieztiem āboliem,

pārliek ar otru pusi izrullētās mīklas un liek krāsnī

cept.
Var izcept arī abas kūku kārtas reizē un tad

piepildīt ar ābolu ievārījumu.
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685. Angļu keks.

Sagriež 300 g sviesta. Tad sakuļ atsevišķi
400 g cukura ar 8 olu dzeltānumiem. Sviestam pie-
vieno 400 g miltu, krietni izmaisa un pēc tam pie-
vieno olu masu, pieliek korintes, sukādu, vaniļu,
muskatkrāsu un visu krietni izmaisot liek formu

cept.

ES PAZĪSTU kādu māti, kas izaudzinājusi prāvu

bērna pulciņu, bet no visiem saviem bērniem viņa si-

tusi tikai vienu un vienu vienīgu reizi. Kad viņai

piedzimis pirmais bērns, tad visi paziņas sacījuši, ka

viņa esot par labu un maigu bērnu audzināšanai.

Nevarēdama bērnus sodīt, viņa tos tikai samaitāšot

un vispār, ka tā no bērniem nekā vairāk nezinot, kā

tikai tos mīlēt. Jā, to viņa prata. Un taisni

mīlestība bija tā ciešā saite, kas turēja kopā visu

viņas ģimeni. Neviens no viņas bērniem nav neizde-

vies. Visi izauguši par krietniem cilvēkiem un ari

viņu rakstura pamatvilciens ir mīlestība. Vēl šodien

tie raugās uz savu māti ar dziļāko cieņu, jo viņa at-

tīstījusi savos bērnos to vislabāko ko vien spēja at-

vasi

O. S. Mardens

«Pareizas domāšanas panākumi»

Iznāca trešā izdevumā, Jāņa Kukura apgādienā.



2. nodaļa.

DAŽĀDAS KŪKAS.

686. Smilšu kūkas.

400 g laba sviesta, 400 g cukura sakuļ putās,
tad pierīvē citrona mizu, pieliek 400 g miltu,
100 g kartupeļu miltu, 100 g mannā, 1 olu un visu

krietni sastrādājot, noliek vēsā vietā 2—3 stundas.

Tad izrullē, izspiež ar smilšu kūku formu zvaigznī-
tes, apsmērē ar olu, apkaisa ar smalki kapātām man-

delēm jeb rīvmaizi, maisītu ar cukuru, un cep mē-

renā krāsnī. Atdzisušas noņem no plātes un sniedz

galdā.

687. Šokolādes kukiņas.

4 olu dzeltānumus sarīvē ar 4 karotēm cukura,
pieliek 30 g rīvētas šokolādes, glāzi kapātas
mandeles, 3

/2 glāzi miltu, putās sakultus olbaltumus,
un izveidojot apaļas bumbiņas, liek uz nosmērētas

plātes lēnā siltumā un cep gatavas.

688. Beze kukiņas.

4 sakultiem olbaltumiem, lēni bejot caur pirk-
stiem,pievieno 1 glāzi putekļu cukura, piespiež % cit-

rona sulas jeb etiķa, un griež kamēr masa neizplūs-
tot ļaujas uzlikties uz plātes. Tad liek lēnā

siltumā un kaltē.

689. Angļu biskvīti

Sastrādā kopā 1 glāzi kausēta sviesta, 1 glāzi
skāba krējuma, 1 glāzi cukura, tējkaroti kremartar-

tara, 1 tējkaroti soda, 3 tases kartupeļu miltu, 2 ta-

ses kviešu miltu un vaniļu. Tad noliek 3—4 stun-

das vēsā vietā, pec tam izveido dažādas kukiņas un

cep mērenā krāsnī gaiši dzeltānas.

21111«
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690. Vārītas cimdu kūkas.

3 olu dzeltānumus, V> glāzi cukura sakuļ putās,
tad ņem Vj> glāzi piena, miltus pēc vajadzības un

pagatavo mīklu. Tad izrullē naža muguras biezumā,

sagriež pirksta garās strīpas, iegriež viduci, izveļ'
vienu galu cauri un vāra kokovārā gaiši dzeltānas.

691. Pumperniķeli.

Sakuļ 3 veselas olas ar 300 g cukura, 300 g

miltiem, izkausē 1 loti briežraga sāls V2glāzē rem-

dena piena, lej pie masas, pieliekot 200 g rupji
grieztas, nemizotas mandeles, krietni izmīca, liek uz

nosmērētas plates garās tievās strīpās un cep gata-
vas. Tad siltas sagriež iegarenos gabaliņos un liek

krāsnī sažūt.

692. Piparkūkas.

1 kg sīrupa savāra ar 4-00 g cukura, pieliek
400 g sviesta, pieliek virces: pomeranca mizu, (iz-
griežot laukā baltumu), kanēli, krusta nagliņas, ko-

rianderi, kardemonu, dažas olas un pēdīgi miltus

pēc vajadzības. Tad pievieno 2 lotes potaša, jeb
briežraga sāls un mīca kamēr mīkla top spīdīga un

nelīp vairs pie rokām. Šo miklu var cept tūliņ, jeb
pēc dažām dienām.

693. Mīkstas piparkūkas.

Produkti: 120 g sīrupa vai medus, 300 g cu-

kura. 100
g mandeļu. 120 g miltu, 6 olas, virces,

4 lotes rauga un 3 lotes potaša. Sasilda sīrupu, pie-
liek raugu, potašu un ar vircēm samaisītās olas, pie-
vieno miltus, krietni sakulsta. Tad ielej masu garenā
formā, noliek līdz nākošai dienai siltā vietā, ap-

smērē ar olu un garnē ar mandelēm.

694. Medus piparkūkas.
Savāra 400 g medus ar 200 g cukura, citrona

mizu, 2 karotēm smalki griezta sukāda, tējkaroti
kanēļa, kardemonu. 1 ēdamo karoti spirta un 100 g

sviesta. Visu šo samaisa un ļauj atdzist. Tad pienā
izkausē 2 lotes potaša, pielej pie maisījuma un pie-
liek pēc vajadzības miltus. Tad izrullē, izspiež da-

žādas figūras, pārsmērē ar olu un cep ne visai karstā

krāsnī.
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695. Angļu piparkūkas.

Sasilda 400 g sīrupa ar 200 g sviesta. 100 g
cukura, pieliekot ingveru, 2 lotes briežraga sāls,
1 tējkaroti sagrūztas ķimenes, 600 g miltu un

kulsta kamēr metas burbuļi. Tad lej sagatavotā
forma un cep mērena krāsnī apmēram 1 stundu. Ga-
tavas, siltas, pārlej ar citrona glazūru.

696. Brūnie piparu rieksti.

Uzvāra 400 g sīrupa ar 400 g cukura. Tad

ņem 2 lotespotaša un 2—3 olu dzeltānumus, sakulsta

un pievieno pie remdenā sīrupa. Tad pieber SOO g
miltu, samīca un noliek dažas dienas siltā vietā. Tad
izveido apaļas bumbiņas un cep mērenā karstumā.

697. Putu krējuma turzites.

Samaisa 6 olu dzeltānumus ar 100 g cukura un

citrona mizu. Tad pievieno ļ/> glāzi salda krējuma,
400 g miltu un cep vafeļu kūku formā. Kad kūkas
izceptas, sarullē tās turzītēs unpiepilda ar putu krē-

jumu.

698. Putu placenīši.

2 olas, 2 karotes cukura. ļ 2 tējkaroti soda un

miltus griež apmēram 15 minūtes. Tad ar tējkaroti
liek uz nosmērētas plātes mazus plācenīšus un cep

gaiši dzeltānus.

šos plācenīšus gatavojot, var atsevišķi sakult un

pievienot masai arī olbaltumus.

699. Rudzu miltu piparkūka».

Sajauc kopā: 2 glāzes medus. 500 g rudzu miltu,

kardemonu, kanēli, krusta nagliņas, 1 loti briežraga
sāls. Pie izrullēšanas jāņem arī kartupeļu milti.

Tad izspiež kūkas, pārsmērē ar sviestu, provansa

eļļu un liek cept.

700. Irdenas miklas kronīši.

Samaisa 6 olu dzeltānumus ar V2glāzi cukura.

Tad lej klāt 50 g kausēta sviesta, pierīvē citrona

mizu. pieber 150
g miltu. Krietni sastrādā, izrullē

mīklu un ar cakainu formu izspiež mazus kronīšus,

apsmērē ar olu. apkaisa ar kapātām mandelēm un

cep vidējā krāsnī.
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701. Mandeļu plāceņi

San vē 73 g saldās mandeles ar 2 olu dzeltānu-

miem un 400 g cukura, pieliek citrona mizu garšai,
liek pa piciņai uz plātes un kaltē lēnā siltumā.

702. Marcipāns.

Saberž 400 g saldās mandeles un 12 g rūgtās;
pieliek 400 g putekļu cukura, 3—4 karotes rožu

ūdens jeb citrona sulu. Lej šo masu kastrolī un

karsē līdz top bieza. Tad pagatavo no tās figū-
ras — rozes U. c. tortu garnēšanai.

703. Irdenie miklas kliņģeri.

60 g miltu iejauc ūdenī vidējā biezuma mikla,
ka maizei, l ad pieliek 2—5 olas, 3 karotes sviesta,

mazo daļu rauga un ļauj uzrūgt. Tad izveido mazus

klinģerīšus, ļauj uzrūgi, liek varošā ūdenī un karsē

kamēr nāk \irsu. lad ņem āra, apkaisa ar sāli un

ķimenēm, liek uz plātes un cep krāsnī sausus.

704. Rullēts biskvīts.

Sakuļ 4 olu dzeltānumus ar 1 glāzi cukura, pie-
liekot citrona mizu. Tad pieber 400 g miltus, sa-

jauktus ar 4 karotēm cepamā pulvera un pielej pa

starpām 1 glāzi piena; pēdīgi pieliek putās kultus

olbaltumus, liek uz nosmērētas plāts ļ/2 pirksta biezu

kārtu un liek cept. Kad gatavs, pārsmērē ar ievā-

rījumu, viegli sarullē, pārkaisa ar pūdercukuru
un sagriež ŠĶēlēs.

705. Piparu kūkas bez sīrupa.

Sagrauzdē 800 g brūna cukura, pēc tam pielej
kādu glāzi karsta ūdens un atvāra, lad liek klāt

100 g, sviesta, 120 g cukura. 120 g mākslīgā me-

dus, uzvāra, tad padzesē drusku un liek klāt vaja-
dzīgās virces pēc patikas un 36 g pienā jeb ūdenī

izkausētas brieža raga sāls. Tad liek klāt miltus,

kā iznāk biezā pankūku mīkla. Noliek aukstumā

lai sastingst, pēc kam izspiež dažādas figūras, un

cep mērenā siltumā.

706. Cimdu kūkas.

Saputo 100 g sviesta ar 100 g cukura, pieliek
1 glāzi skāba krējuma un miltus, kā iznāk tik bieza
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mīkla, ka var izrullēt. Tad sagriež pirksta garās
strēmelēs, iegriež vidu un izver vienu galu cauri,

liek uz sagatavotas plāts pakarstā krāsnī cepties.

707. Šveices mazuriks.

200 g kausēta sviesta, 200 g cukura sagriež

putās ar 6 olu dzeltānumiem, pierīvējot 1 citrona

mizu. Tad liek klāt 200 g miltu, 100 g kartupeļu
miltu unpēdīgi putās sakultus olbaltumus. Tad liek

uz plātes nosmērētu pergamenta papīri, lej masu

virsū un cep. Virsū var uzkaisīt smalki kapātas
mandeles.

708. Mazas šokolādes kukiņas.

Sarīvē 130 g šokolādes ar 2 karotēm ūdens, un

patura uz sutas, lai sakūst. 150 g cukura, 130 g

sviesta, sagriež putās, pieliekot 5 olu dzeltānumus,
un pēdīgi putās kultus olbaltumus. Liek uz nosmē-

rētas plates pirksta biezu kārtu un cep mērenā

krāsnī. Labi garšo, kad izceptu pārliek ar aprikožu
marmelādi un pēc tam sagriež četrstūrainos ga-

baliņos.

709. Mandeļu tutiņas.

Smalki sakapā un krāsnī izkaltē 230 g notīrī-

tas mandeles. Tad sakuļ 4—5 olas. samaisa ar 200 g

cukura, 70 g miltiem, liek uz nosmērētas plātes ga-

ras strīpās un cep gaiši dzeltānas. Tad sagriež četr-

kantainos gabaliņos un sagriež tūtiņās, kuras pilda
ar putu krējumu.

710. Mazi tējas kliņģeri.

No 400 g miltiem. 4 olām. 200 g sviesta. 1 - gla-
zēs salda krējuma. 100 g cukura pagatavo mīklu,

tik biezu, kā var izveidot mazus kliņģerīšus, kurus
liek varošā ūdenī. Tiklīdz tie nāk virsū, ņem laukā,
liek uz pannas, apkaisa ar cukuru un mandelēm un

cep mērenā krāsnī.

711. Šokolādes pacietības plāceņi.

Sakuļ 5 olbaltumus ar 200 g putekļu cukura kā

S>riekš glazūras. Tad ber klāt 1 karoti rīvētas šoko-

ādes, 450 g miltu; visu kopā izmaisa un liek ar

trūbiņu uz nosmērētas plātes, pārkaisa ar rīvētu šo-

kolādi un liek krāsnī cepties.
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712. Tējas kliņģeri.

V2glāzi kausēta sviesta, 3 olas. 100 g enkura sa-

kuļ putās, tad pieliek ;,
/4 glāzes skāba krējuma un

tik daudz miltu, ka iznāk tik bieza mikla, ka no tās

var izveidot mazus kliņģerus, kurus nosmērē ar olu,
apkaisa ar rupji saberztiem sausiņiem, rupju cukuru

un liek krāsni cepties.

713. Auzu pārslu placeniši.

200 g auzu pārslu, sarestē ar 1 tasi sviesta.
1 ad ber bļodā, pieliek 1 glāzi cukura, ļ£ glāzi skāba

krējuma, vēl 200 g auzu pārslu un pamatīgi sa-

mīca kopā, pieliekot 3 karotes miltu, briežraga sāls,

liek pa piciņai uz plātes un cep krāsnī.

714. Alberta biskvīti.

1 glāzi cukura, 1 glāzi sviesta saku] putās. Tad

pievieno 1 glāzi skāba krējuma, kuram pieliek klāt

1 tējkaroti soda un vaniļa. Tad pieliek pusi kar-

tupeļu un pusi kviešu miltu un samīca tik biezu

mīklu, ka var izrullēt. Tad noliek 3—4 stundas

vēsā vietā, ļauj sabriest, izveido figūras un cep

krāsnī.

715. Olbaltumaputu plāceniši.

3 olu baltumus saku] putās, pieliek 200 g pu-

tekļu cukura, pierīvē citrona mizu. piespiež sulu,

pieber vēl 100 g cukura un 1 ēdamkaroti kartupeļu
miltu. Tad masu viegli izmaisa, liek uz novaskotas

plātes mazas piciņas un cep lēnā siltumā.

716. Somu maizes

'litru piena. 1 tējkaroti sāls ķimenes. 1 ka-

roti sviesta, un miltus samīca bieza spīdīgā mīklā.
Tad izrullē plānu kārtiņu, izspiež apaļas ripas, pār-
brauc krustam šķērsām ar kūku ratiņu un liek cep-

ties gaiši dzeltānām.

717. Kartupeļu stangas.

Samīca 200 g sviesta, 200 g miltu.400 g novārītu

un caur mašīnu izlaistu kartupeļu. 2 olas. Tad iz-

veido pirksta biezas standziņas, saliek uz nospeķotas
plātes. pārsmērē ar olu. apkaisa ar ķimenēm, sāli

un cep mērenā siltumā.
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718. Mandeļu kliņģeriši.

3 olu dzeltānumus sarīvē ar 3 karotēm cukura.

Tad sarīvē 200 g sviesta ar 200 g cukura, pievieno
olu masu, miltus, smalki grieztas mandeles, izveido

mazus kliņģerus un cep mērenā krāsnī.

719. Krējuma kliņģeriši.

2 veselas olas sakulsta ar 1 glāzi cukura. 1 glāzi
skāba krējuma, 1 karoti kausēta sviesta un pie-
vieno tik daudz miltu, ka mīklu var izrullēt. Tad
izveido mazus kliņģerīšus, pārsmērē ar olu un cep
gaiši dzeltānus.

720. Cukura kliņģeri,

2 olas, 1 glāzi cukura sakuļ putās, lad pieliek
miltus pēc vajadzības, izveido mazus kliņģerus un

cep ne visai karstā krāsnī.

721. Ruma kukiņas.

5 olu dzeltānumus, 6 karotes cukura sakuļ putās.
lad pierīvē citrona mizu, piespiež citrona sulu. pie-
liek pāris karotes kartupeļu miltu, I glāzi rīvētas iz-

sijātas rupjas maizes, beidzotputās sakultus olbaliu-

mus, lej mazās formās un cep pakarstā krāsnī. Kad

kūkas padzisušas, uzlej katrai pāris tējkarotes ruma

un saliek uz bļodas.

722. Putu placeniši ar veselam olam

2 veselas olas, 200 g cukura kulsta veselu

stundu, līdz cukurs galīgi izkusis. Tad pievieno
miltus, līdz top bieza mīkla, pēdīgi pievieno 1 naža

galu skābā krējuma samaisītu ar briežraga sāli. liek

pa piciņai uz nosmērētas plātes un cep
kaistā krāsnī.

725. Tūkstoš gadu kūkas.

Saputo 200 g sviesta. 200 g cukura, piejauc
1 olu, 200 g miltu, pierīvē citrona mizu. izmīca

krietni un noliek mīklu pa nakti aukstā vietā. Tad

izrullē, izspiež ar glāzi ripiņas, pārsmērē ar olu,

pārkaisa ar kapātām mandelēmun cep karstā krāsnī.
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724. Viltota mandeļu torte.

Produkti: 400 g miltu, 300 g cukura. 200 g
novārītu mandeļveidīgi sagriezi v kartupeļu, 5 piliem
mandeļu eļļas. 50 g sviesta. Sajauc miltus ar cu-

kuru, viegli starp pirkstiem bārstot ber klāt kar-

tupeļus, pielej mandeļu eļļu, pēdīgi pa mazai lāsītei
kausētu sviestu, izcilā un pilda formā. Cep mērenā

krāsni gaiši dzeltānu.

725. Rūgušpiena torte.

Saku| 3 olu dzeltānumus ar 300 g cukura, pie-
liek ' 2 glāzi karsta sviesta, vaniļu un citrona mizu

kā garšas vielas, tad 1 glāzi rūgušpiena, 400 g miltu,
sajauktus ar paciņu cepamā pulvera. Pēdīgi pieliek
putās kultus olbaltumus, liek sagatavotā formā un

cep pakarstā krāsnī gatavu.

726. Drumstaliņu kuka.

2 veselas olas sakuļ ar 1 glāzi cukura, 100 g

sviesta. 400 g miltiem. I tējkaroti kremortatāra. 1
2

tējkaroti sodā un samīca visu kopā. l ad izdala mīklu

divās daļas, uzliek plānu kārtu uz pannas, pārliek
ar ievārījumu. Otrai mīklas pusei pieliek drusku

miltus. 100 g smalki kapātas mandeles, pārliek pār
kūku. liek krāsnī cepties un siltu sagriežot gabali-
ņos, sniedz galdā.

727. Vecgrieķu kuka.

Sagriež putās 250 g sviesta ar 250 g cukura,

lad pieliek 8 olu dzeltānumus, 50 g smalki kapā-
tas saldās mandeles, pāris rūgtās, pierīvē citronā

mizu. muskatziedu un mazliet kardemona. Tad liek

klāt 350 g miltu, pēdīgi putās kultus olbaltumus

uri cep sagatavotā formā apmēram kādu stundu.

728. Vecgrieķu rauga kuka.

: , glāzēs piena iejauc 2 kg miltus, pieliek 400 g

rauga un ļauj uzrūgt, lad saputo 250 g sviesta ar

150 g cukura, pierīvē citrona mizu, muskatziedu,
JO gab. rūgtās mandeles, liek pie uzrūgušās mīklas

un mīca kādu stundu, pieliekot 120 g rozīnes nu

120 g korintes. Pēdīgi liek sagatavotā formā un

cep 1 stundu mērenā krāsnī.
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"29. Kremortartara kuka.

Sagriež 5 olu dzeltānumus ar 2 tasēm cukura,
pieliek vaniļu. 140 g kausēta sviesta, krietni sakuļ.
Tad iemaisa otrā traukā I tasi piena, 5 tases miltu,
pievieno olu masai, tad liek klāt 2 tējkarotes kre-

mortartara, % tējkaroti soda, jeb briežraga sāls. Pē-

dīgi pieliek putās kultus olbaltumus, liek sagatavotā
formā un cep pakarstā krāsnī 1 stundu.

750. Vīna mazuriks.

2 olas. 100 g cukura, krietni sakuļ, tad pieliek
1 glāzi salda krējuma, 200 g miltu, pierīvē citrona

mizu, piespiež sulu. liek uz pārsmērētas plāts, pa r-

kaisa ar rupji kapātām mandelēmun cep krāsnī ga-

tavu. Izcepušu pārlej ar vīnu.

731. Šokolādes torte.

Sagriež 10 olu dzeltānumus ar Y2 glāzi cukura,
pieliek 125 g rīvētas šokolādes.

4 glazēs rupjas
maizes, rīvmaizi, I j

4
glāzes Maskavas miltu, kanēli,

samaisa visu, pieliek putās kultus olbaltumus, liek

sagatavotā formā un cep krāsnī gatavu.

732. Ābolu pīrāgs no grieztiem unrīvētiemāboliem.

5 olu dzeltānuraus. 5 karotes enkura sakuļ pu-

tās, pieliek Y2 glāzi miltu, nepilnu glāzi krējuma,
pierīvē citrona mizu, 3 lielus rīvētus ābolus, 100 g

smalki grieztus ābolus, pēdīgi putās kultus olbaltu-

mus, liek sagatavotā formā un cep gaiši dzeltānu.

733. Kartupeļu kuka.

2 glāzes piena. 1 kg miltu, sāli, 25 g rauga

krietni sakuļ un noliek uzrūgt, lad saberž uz rīves

100 g kartupeļu, sakuļ putās 200 g sviesta, pie-
liek pamazām 5 veselas olas. 200 g cukura, drusku

rūgtās un saldās mandeles. Tad pievieno visu uz-

rūgušai mīklai, liek sagatavotā formā līdz pusei, ļauj
uzrūgt un cep

kārtā krāsnī gatavu.

734. Angļu keks.

Sakul putās 100 g sviesta, pieliek 4 olu dzeltā-

numus, 100 g cukura, kādu kājoti notīrītas korin-

tes, 200 g . miltu, un krietni visu izmaisa. Tad pie-
liek putās kultus olbaltumus, liek sagatavotā formā

un cep pakarstā krāsnī gatavu.
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755. Baranki.

200 g miltu, sajauc ar 14 litru ūdens, 1 tējkaroti
sāls un mīca līdz top spīdīga, staipīga mīkla. Tad
izrullē, izveido barankas, liek verdošā ūdenī vienu

pēc otra. Tad ņem laukā, liek uz plātes, apkaisa ar

ķimenēm, sāli, cep krāsnī un sniedz galdā.

736. Sals kartiņas.

1 glāzi piena, 50 g rauga, sāli, ļ/o kg miltu, kuļ
mīklā līdz rodas burbulīši. Tad noliek to uzrūgt,

Ē
ieliek 100 g kausēta sviesta, izmīca vēl un |auj at-

al uzrūgt. Tad izveido uz miltiem apkaisīta dēja
y2 pirksta garus rullīšus, zīmuļa resnumā, ļauj uz-

rūgt, apkaisa ar olu un ķimenēm un liek karstā

krāsnī cept kādas B—lo minūtes.

737. Mazas skāba krējuma kūciņas.

6 olu dzeltānumus. 100 g cukura kuļ putās.
Tad pierīvē 1 citrona mizu. pieliek 80 g miltu, 6 ka-

rotes skāba krējuma un putās kultus olbaltumus.

Tad saliek un plātes mazas formiņas (bez dibena),

Eilda līdz pusei ar mīklu un cep ne visai karstā

rāsnī.

738. Anīsa kūciņas

6 veselas olas saku] putās ar 450 g cukura,
20 g anīsa, pieber g miltu, samīca, tad liek uz

sagatavotas plātes apaļas mazas kaudzītes un cep

lēnā siltumā.

759. Portugaliešu cepumiņi.

400 g cukura, 400 g sviesta griež M> stundu.

Tad pieliek 10 olu dzeltānumus, citrona mizu.

400—500 g miltu, pēdīgi putās kultus olbaltumus,

sapilda mazās sagatavotās formiņās un cep mērenā

siltumā gaiši dzeltānus.

740. Prezidenta kūkas.

300 g kausēta sviesta un 300 g cukura, sa-

kuļ putās, tad pieliek pamazām 12 olu dzeltānumus,

pierīvē citrona mizu. un griež masu veselu stundu.

Tad pieliek 300 g miltu, 300 g korintes, 2 tējka-
rotes kremortartāra. 1 - tējkaroti soda. pēdīgi sa-



kultus olbaltumus, liek sagatavotā formā un cep
mērenā krāsnī kādu Vj4 stundu.

Šo kūku var pēc cepšanas sagriezt mazos gabali-
ņos, un restēt krāsnī.

741. Makaronu placeniši.

470 g saldām mandelēm un 70 g rūgtām man-

delēm novelk mizu, nožāvē, pieliek olbaltumus,
400 g cukura un krietni saberž. Tad liek uz pan-
nas un pie lēnas uguns maisa, līdz masa top cieta

un nav vairs lipīga. Tad masu atdzesē, pieliek pu-
tās kultus olbaltumus un sagriež biezā mīklā. Pē-

dīgi liek uz nosmērētas plātes, valriekstu lielumā,
apkaisa ar putekļu cukuru un cep mērenā siltumā.

742. Mazas tutiņas.

Sakuļ kausētu sviestu, līdz tas top balts, tad pie-
ber 6 karotes vaniļa cukura, sakuļ, tad pieliek
1 olu, griež uz vienu pusi, pieberot V 2karoti sāls

unmiltus. Tad cep uz pannas izveidotus četrstūrai-

nus gabaliņus, kurus vēlāk sarullē tūtiņās un pilda
ar putu krējumu vai ievārījumu.

743. Lielie žagariņi.

Glāzi miltu, 2 karotes cukura, kanēli sajauc ar

vienu glāzi piena tā, lai mīkla iznāktu šķidra, pie-
liek 4 olu dzeltānumus unpēdīgi putās kultus olbal-
tumus. Tad laiž mīklu caur tievu trūbiņu vārošos

taukos, diegveidīgās strīpiņās dažādos virzienos tā,
lai iznāktu tīkliņš, pacepina, liek uz baltas drānas,

pārkaisa ar cukuru.

744. Kokos kūciņas.

Sakuļ putās 4 olbaltumus, pievieno V 2glāzi pu-

tekļu cukura, pieliek 200 g kokos miltu. Liek uz

sagatavotas plātes mazas piciņas un cep krāsnī gaiši
dzeltānas.
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3. nodaļa.

GLAZŪRAS UN KRĒMI.

Glazūru pagatavošana prasa lielu uzmanību.
Viens neuzmanības acumirklis var sabojāt visu gla-
zūru. Kas attiecas uz auksto glazūru, tad jāievēro,
lai olbaltums būtu svaigs un auksts un putekļu cu-

kurs izsijāts caur sietiņu. Pie vārāmās glazūras jā-
uzmanās, lai pieliekamie piederumi būtu pareizi, un

tiktu izturēts vārīšanas laiks.

745. Balta vanta glazūra.

Sadauza graudu cukuru un pārlej ar '2 litru

ūdens. Kad cukurs izkusis, savāra to uz spējas
uguns sīrupā, ieliek kastroli aukstā ūdenī, apsedz ar

papīri, pārlej aukstu ūdeni. Kad masa atdzisusi, no-

lej ūdeni, noņem papīri un mīca cukuru, līdz top
bieza spīdīga masa. Tad uzliek kastroli uz uguns,
lai cukurs mazliet atmirktu, bet nesasiltu, maisa at-
kal, līdz top balta, sniegveidīga. vījīga masa.

746. Cieta balta glazūra.

400 g pūdera cukura ieber porcelāna traukā,

pieliek 2 olbaltumus un maisot apmēram
Iļ4

stundu,

pievieno pamazām citrona sulu, līdz glazūra top

sniega baltumā. Tad pārsmērē ar glazūru kūku, no-

vieto pasiltā vietā, līdz apkalst cieta.

747. Sarkana glazūra.

Šo glazūru pagatavo tāpat kā augšā minētā re-

cepte balto glazūru, tikai ar to starpību, ka pievieno
tai ķiršu jeb zustreņu sulu. Var piekrāšot glazūru
arī ar košeneļļas sarkāno krāsu.

748. Dzeltana glazūra

Lai dabūtu dzeltano glazūru, tai jāpievieno sa-

frāns jeb dzeltānā pavāru krāsa.



749. Bruņa vārīta glazūra.

1 glāzi cukura, ]/2 glāzi ūdens, 2 karotes kakao

pulvera vāra, līdz top spīdīga, krējuma biezumā,
masa. Tad padzesē mazliet un pārlej pār torti.

750. Bruņa glazūra.

Šo glazūru pagatavo tapai ka balto, pievienojot
kakao pulveri.

751. Mīkstais dzeltenais kuku krēms.

Sakuļ 2 olas ar 2 karotēm cukura, pievieno 2 ka-

rotes miltu un vaniļu, kā garšas vielu. Tad uzvāra
x
/2glāzi piena, pievieno olu masai, liek kastrolī vā-

rošā ūdenī, vāra, līdz top spīdīga masa, un liek at-

dzist. Tad saputo 100 g
sviesta ar cukuru, un pie-

vieno atdzisušai masai. Ar šo krēmu var piepildīt
tortes vidu. kā arī pārsmērēt tās virsu. Jāpiemin,
ka šis krēms ir viens no gardākiem tortu pildīju-
miem.

Pagatavot no augļiem un ogām vīnu — ir vērts mē-

ģināt, bet tikai tad, ja zināmi vajadzīgie priekšnotei-
kumi un pieejami nepieciešamie aizrādījumi un pa-

mācības, citādi jau pirmais mēģinājums beigsies tik

bēdīgi, ka pirmais mēģinājums būs arī pēdējais.

Kas grib nodarboties ar vīnu raudzēšanu, tam arī jā-

zin apstrādājamo sulu sastāvdaļas, viņu īpatnības, kā

sasniedzami nepieciešamie uzlabojumi ar cukuru.

ūdeni, skābēm, raudzēšanas gaitu, rauga iedarbību,

kad no sulas atdalāmas mielas, jaunā vīna tālākrau-

dzēšana — līdz tas pārvēršas tiešām par augstvērtīgu

baudvielu.

JAUNA VINU GRĀMATA. Fr. Fogels, Ls 0,50.

Praktiski padomi un receptes mājas vīnu darinā-

šanai.

Izd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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Dažādas maizes.

Lai iegūtu irdenu, garšīgu maizi, tad ir jāie-
vēro sekojošais: 1) miltiem jābūt sausiem, 2) raugam

svaigam, 3) cepamai krāsnei jābūt labai. Pienam

jābūt 28° C siltam. Arī milti nedrīkst būt auksti.

Mīklas iejaukšana ir jāizdara sekojošā kārtā: Raugs
papriekšu jāiejauc mazā lāsītē piena, krietni jāiz-
rīvē, pieliekot drusku cukura. Tikai vēlāk pielej

fiārējo šķidrumu, pievienojot sāli, miltus, un mīca,
īdz top pabieza mīkla. Tad novieto siltā vietā un

ļauj uzrūgt. Uz 1 litru šķidruma var ņemt 50 g

rauga un 400 g treknuma da]as.
Lielavērība jāpiegriež maizes uzraudzēšanai, jo

neizrūgusi maize būs sakritusi un negaršīga. Mīkla

jauzraudzē trīs reizes: pirmoreiz jāuzraudzē ie-

maisot, otrreiz pēc apmīcīšanas, un trešoreiz pirms
cepšanas, uz plātes. Mīklas uzraudzēšanai jānotiek
siltā vietā, pie kam jāņem vērā. lai mīkla nepieceptu
pie apakšas, jo tādā gadījumā mīklabūs sabojāta un

labi neuzrūgs. Maizes iejaukšana un cepšana ilgst
apmēram 3—4 stundas.

Kā garšas vielas pie mīklas iejaukšanas var

ņemt: citrona mizu, rožeļļu, citrona eļju jeb man-

deļu eļ]u.
Pie dzeltānmaizes mīklas pievieno vēl rozīnes,

korintes, sukādu un safrānu.

Maizes pārsmērēšana var notikt divējādi:
1) vienkāršo maizi var pārsmērēt ar ūdeni jeb pienu,
turpretim smalkmaizes pārsmērēšanai jālieto kau-

sēts sviests jeb sakulstīta ola.

Cepšanas ilgums visām maizēm arī nav vienāds.

Kafijas maizītes jācep apmēram
I j

4
stundas, bet

baltmaize apm. stundu.

Pie maizes cepšanas no svara ir arī krāsns kar-

stums. Lai izzinātu, vai krāsns ir attiecīgi karsta,
lieto sekošu paņēmienu: krāsnī ieber sauju miltu

jeb ieliek papīri: ja milti un papīrs top lēni dzel-

tāni, tad krāsns ir laba priekš maizes cepšanas. Jā-
aizrāda arī. ka gatavus cepumus nedrīkst karstus

ņemt nost no plātes, bet tiem jājauj atdzist.



752. Vienkārša ūdens baltmaize.

lejauc vienā litrā remdena ūdens 2 tējkarotes
sals, 50 g rauga, miltus pēc vajadzības un noliek
silta vieta. Kad raugs sācis iedarboties, tad mīklu

apmīca, pieliekot miltus un Jauj atkal uzrūgt. Kad
mīkla uzrūgusi, izveido no tās vēlamās maizītes, uz-

raudzē un cep izmēģinātā krāsni gatavas.

753. Ūdens kliņģeri.

I dens kliņģeru mīklu sagatavo pēc iepriekšējās
receptes. Kad mīkla otrreiz uzrūgusi, izveido kliņ-
ģerus, pārkaisa ar ķimenēm un ļauj vēlreiz uzrūgt.
Tad uzvara ūdeni un laiž uzrūgušos kliņģerus iekšā.
Kad kliņģeri sāk peldēt pa virsu, ņem tos laukā, liek

uz cepamās plāts un cep s—B5—8 minūtes.

754. Galda maize.

Litrā remdena piena, pieliekot tējkaroti sāls,
5Q g rauga, miltus, iejauc mīklu un ļauj tai uzrūgt.
Kad mīkla uzrūgusi, pievieno tauku vielas, miltus,

krietni samīca un ļauj atkal uzrūgt. Tad izveido uz

miltiem apkaisītā galda garenas, ieapaļas maizītes,
ļauj tām uzrūgt, pārsmērē ar remdenu pienu un

cep ne pārāk karstā krāsnī 25—40 minūtes.

755. Smalkmaize.

Smalkmaizes mīklu pagatavo pēc iepriekšējās

receptes, tikai ar to starpību, ka šeit mīklai pievieno
sviestu, krējumu, olas, garšas vielas un drusciņ ma

zāk miltu.

756. Dzeltanais kliņģeris,

Uzsilda vienu litru piena, pieliek 50 g rauga,

c ukuru, miltus un ļauj uzrūgt.
Tad saputo 300 g

sviesta ar 300 g cukura. 3 olu

dzeltānumiem, 1 citrona mizu, kardemonu un pie-
vieno uzrūgušai mīklai. Tad sakaltē safrānu, smalki

saberž, aplej ar vārošu ūdeni, atdzesē un pievieno
maizei.

Nav jāaizmirst arī pielikt sāli, jo pretējā gadī-

jumā kliņģeris nebūs garšīgs. Tad pieliek vajadzī-
gos miltus, kādu karoti skāba krējuma, rozīnes, su-
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kādi. un ļauj uzrūgt, lad no mīklas izveido kliņ-
ģeri un Jauj vēl uzrūgi, pārsmērē ar olu, garnē ar

īstām jeb mākslīgām mandelēm un cep izmēģinātā
krāsnī 3/4 jeb 1 stundu.

Gatavu kliņģeri pārkaisa ar putekļu cukuru.

757. Veca baba.

lemaisa ļ/> litrā piena 50 g rauga. 1 kg miltu,

cukuru, sāli un ļauj uzrūgt. Tad saputo 400 g svie-

sta ar 400 g cukura. 5 olu dzeltānumiem. pievieno
uzrūgušai mīklai, pieliek vēl citrona mizu, miltus,
korintes, mandeles, krietni izmīca un pēdīgi pieliek
vēl sakultus olbaltumus, liek formā līdz pusei, ļauj
uzrūgt, pārsmērē ar olu un cep 1 stundu ne visai

karstā krāsnī.

758. Apaļieevibaki.

Pagatavo labu baltmaizes mīklu. izvi|ā mazas

apaļas bumbiņas, izcep, atdzesē, pārgriež pušu un

liek krāsnī kalst.

759. Ķimeņmaizites.

Ķimeņmaizītēm pagatavo labu baltmaizes mīklu.

No izrūgušās, gatavās mīklas izveido apaļas bumbi-

ņas, kurām vidū ieliek sviesta piciņas, uzkaisa ķime-
nes un cep karstā izmēģinātā krāsnī 5—7 minūtes.

760. Kaneļmaize.

lemaisa \'-> litrā piena 25 g rauga, cukuru,

drusku sāls, miltus un ļauj uzrūgt. Tad saputo
200 g cukura ar 200 g sviesta. 3 olu dzeltānumiem

jeb 1 veselu olu, pierīvē citrona mizu, pievieno uz-

rūgušai mīklai un pieliekot miltus un krietni samī-

cot, ļauj vēlreiz uzrūgt. Tad liek uz plātes pus

pirksta biezu mīklas kārtu, uzraudzē, pārsmērē
ar kausētu sviestu, pārkaisa ar cukura kanēli un

liek cept izmēģinātā krāsnī. Galdā sniedz sagrieztu
četrstūrainos gabaliņos.

761. Biezpiena maizītes.

Mīklu biezpiena maizītēm pagatavo pēc iepriek-
šējās receptes. No gatavās uzrūgušās mīklas uzliek

pirksta biezu kārtu uz plātes, apsmērē malu ar olu



un liek cept. Kad mīkla puscepusi, liek biezu kārtu

biezpiena virsu, kuru pagatavo sekošā kārtā: ņem
400 g biezpiena, 2 kaļ-otes krējuma, 1 karoti svie-

sta, 2 olas, cukuru, pierīvē citrona mizu, un pieliek
rozīnes. Ar šo biezpiena masu pārsmērēto maizi

liek krāsnī un cep tik ilgi, kamēr biezpiens sāk ap-
vilkties. Galdā sniedz sagrieztu četrstūrainos ga-
balos.

762. Meteņu kūkas.

ļ/2 litramsvaiga krējuma jeb piena un V2 litram
rožu ūdens piemaisa 50 g rauga. 1 tējkaroti sāls,
800

g miltu un liek uzrūgt. Tad samaisa putās
300 g sviesta ar 300 g cukura un 1 olu. piejauc
uzrūgušai mīklai un krietni izmaisot ļauj uzrūgt.
Tad no uzrūgušās mīklas izveido apaļas bumbiņas

un vēlreiz uzraudzē. Tad apsmērē bumbiņas ar

olu. apkaisa ar mandelēm un cep gaiši brūnas. Šīs

kūkas var lietot nepildītas jeb arī pildītas ar putu
krējumu, kuru pagatavo sekoši: saputo putu krē-

jumu, pieliek cukuru un vaniļu, nogriež kūkai vir-

sējo kārtu, pilda ar krējumu un pārliek ar nogriezto
virsu.

Var pildīt arī sekošā kārtā: nogriež vāku un iz-

ņem mīkstumu. Tad uzvāra 1 glāzi krējuma, pie-
maisa klāt 4 olu dzeltānumus, I kājoti cukura, ka-

pātas mandeles, miltus, atdzesē un iepilda kūkās.

763. Magoņu stricele.

Samaisa putās 1 veselu olu, 2 olu dzeltānumus

ar 3 karotēm cukura. 2 sarīvētām rūgtām mande-

lēm. 30 g smalki kapātām saldām mandelēm, Vs»

glāzi nobrucinātām, sagrūztām magoņu sēklām, kā-

du kājoti kausēta sviesta. Visu šo samaisa, tad pa-

gatavo mīklu pēc 761. receptes, sadala dalās, izrullē

katru par sevi uz ar miltiem apkaisīta galda, pirksta
bi( zā kārtā uzsmērē magoņu masu. sarullē, liek

uzrūgt, apsmērē ar olu un liek cepties.

764. Striceļa kuka.

Sagatavo mīklu pēc 761. receptes, uzliek pirksta
biezu kārtu uz plātes. apsmērē ar kausētu sviestu

un pārliek maizi ar sekošu striceli: samaisa 200 g

miltu ar 200 g cukura un kapātām mandelēm, pie-
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liek 1 tējkaroti kanēļa, citrona mizu un tik daudz

sviesta, ka iznāk mīklveidīga masa. Kad mīkla uz-

rūgusi, pārsmērē ar olu, uzliek sviesta piciņas un

cep apmēram % stundu.

765. Bezrauga saldskāba maize.

Uz 10 kg miltiem ņem 6 litrus ūdens, kuram

ļauj uzkarst, bet ne uzvārīties. Ūdeni ielej koka

traukā, pieber pusi no miltiem, krietni izmaisa un

novieto siltā vietā līdz otrai dienai. Otrā dienāmīklu

krietni sakuļ, pārkaisa ar biezu kārtu miltiem un

ļauj stāvēt līdz otrai dienai, kamēr mīkla pamatīgi
uzrūgusi un radies vajadzīgais skābums. Tad pie-
liek pārējos miltus, ķimenes, drusku sāls, sagrieztas
pomeranču mizas un mīca kamēr mīkla atlūp no

rokām. Tad vēlreiz uzraudzē, ar slapjām rokām

izveido iegarenus kukuļus, apkaisa ar ķimenēm un

cep l 1 stundas karstā krāsnī.

766. Saldskāba maize ar raugu.

"> litros vāroša ūdens iemaisa tik daudz miltus,
ka mīkla top bieza. Tad pārber mīklu ar miltiem

un liek lai sutinās kādas 4—5 stundas. Tad mīklu

krietni sakuļ, piemaisa 100 g rauga, drusku cuku-

ru, ķimenes uti ļauj uzrūgt. Tad piemīca vēl vaja-
dzīgo miltu daudzumu un atkal uzraudzē. Kad

mīkla uzrūguši, liek uz galda, izveido tievus, garus

kukuļus, uzraudzē, pārsmērē ar olu, pārkaisa ar ķi-
menēm un cep stipri karstā krāsnī.

No krāsns izņemot, maize jāapslapina ar ūdeni

un jāapsedz, tad maizei ir mīksta garoza un tā

viegli uzgriežama.

767. Rupja kviešu maize.

1 litram remdena jeb rūguša piena pieliek 50 g

rauga, drusku sāls. ķimenes, miltus un noliek rūgt.
Tad pievieno atkal miltus, samīca un liek otro reizi

uzrūgt. Tad izveido apaļus kukulīšus, ļauj uzrūgt,
pārsmērē ar pienu un cep krāsnī gatavus.

Kviešu maizes mīklai var arī pievienot kādas

treknuma daļas, jo tad maize būs mīksta, vijīga un

garda.



768. Rupja rudzu maize.

Rupjā maize ir viena no visģrūtāki cepjam'ām
maizem._ Bieži gadās, ka ceptie kukuļi sakrīt jeb
tiem atlec garoza. lemesli ir dažādi. Lai iznāktu
laba maize, miltiem jābūtno labi briedušiem, tīriem

rudziem un ļoti sausiem. Telpām, kur maizes mīkla
tiek gatavota, jābūt siltām, jo maize nedrīkst at-

dzišt. C iesi jāskatās uz to, lai maizes trauks nebūtu

appelējis, jo tādā gadījuma zūd maizes skābums.
Sildot maizei ūdeni, var pievienot zustreņu lapas,
kas piedod maizei labu aromātu. Maizi apmīcot var

pievienot arī ķimenes, l iela nozīme ir pamatīgai
maizes izmīcīšanai: jo vairāk maizi mīca. jo labāka
ta iznāk.

769. Apaļie cvibaki.

Vz litra remdena piena iejauc ~>() g rauga. 1 kg
miltu, pieliek sāli un kuļ mīklu, līdz tā top vijīga,
lad liek uzrūgt. Tad sakuļ putās 200 g sviesta ar

200 g cukura, pievieno 1 olu un liek visu pie uz-

rūgušās mīklas, vēl krietni izmīca un ļauj atkal uz-

rūgt. Tad izveido apaļas bumbiņas, ļauj atkal uz-

rūgt, pārsmērē ar sakulstītu olu un liek pakarstā
krāsnī cepties. Kad kūciņas atdzisušas, pārgriež
tās vidū pušu un krāsnī uz plāts kaltē dzeltānas.
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Konfektes un cukuroti augļi.

770. Rugats,

Uzvāra 100 g medus, pieliek 300 g cukura un

4 sakultus olbaltumus. Tad masu maisa, līdz tā top
bieza. Tad pieliek 40 lielus smalki kapātus riekstus

ii ii vēlreiz krietni izmaisa masu. Tad uzlej to uz

lēzenas bļodas, pārliek ar slogu un otrā dienā sa-

griež četrstūrainos gabaliņos.

771. Grauzdētas mandeles.

Savāra 400 g cukura ar 1 glāzi ūdens sīrupā,
pievieno 400 g tīri nomazgātas saldās mandeles,
1 tējkaroti kanēļa un maisot vāra, līdz cukurs top

sauss. Tad pielej 2 karotes rožu ūdens un vāra, ka-

mēr cukurs sāk kust un mandeles sprakstēt. Tad

maisot ņem mandeleslaukā, uzliek uz lēzenas bļodas
un apsedz.

772. Cukuroti valrieksti.

400 g cukura, 1 glāzi ūdens savāra sīrupā, liek

iekšā notīrītus valriekstus, apvāra sīrupā, ņem laukā

un novieto uz lēzenas b[odas.

773. Krējuma konfektes.

Savāra 1% litra krējuma ar 000 g cukura un

vaniļu. Tad pievieno 2 citronu sulu un vāra tik

ilgi. līdz masa sāk biezēt. Tad apsmērē lēzenu bļodu

ar saldu sviestu, uzlej vienmērīgi masu. ļauj atzist

un sagriež gabaliņos.

774. Mandeļu konfektes.

Izvāra y2
litru krējuma, pieliek 2 glazēs cu-

kura. 100 g saldās rīvētās mandeles, 25 g rūgtās
mandeles, vaniļu uti vara uz lēnas uguns, kamēr

masa sāk biezēt. Tad apsmērē lēzenu bļodu ar svie-

stu, uzlej masu. atdzesē un sagriež gabaliņos.
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775. šokolādes konfektes.

400 g cukura, 10 ēdamkarotes piena, 8 karotes
kakao pulvera, 4 karotes sviesta, samaisa kopā, uz-

vāra un tura virs uguns vēl 20 minūtes. Tad pa
dzesē, izvi]ā ar sviestainām vālītēm apaļas un gare-

nas konfektes un |auj sastingt.

776. Krējuma konfektes.

1 litru piena. 400 g cukura, vaniļu pēc garšas
vāra. līdz top pabieza masa, pēc kam rīkojas kā 775.

receptē. Tad pārklāj plāti ar pergamenta papīri,
nosmērē ar sviestu, pārlej masu vienādā biezuma,

ļauj atdzist, sagriež četrstūrainos iegarenos gabali-
ņos un ietin papīros. Lai zinātu ka konfektes ga-

tavas, tad pielieto sekošu paņēmienu: aukstā ūdens

glāzē iepilina masu: ja masa sastingst un ūdens pa-
liek ins. tad konfektes gatavas.

777. Cukurotas dzērvenes.

Pagatavo cukura sīrupu pēc 772. receptes, liek

kastrolī karstā ūdenī, ieber ogas un apgriež sīrupā
katru ogu atsevišķi, lad apviļā katru ogu cukurā

un liek uz papīra lai nožūst.

778. Cukuroti āboli.

Sagriež labus ābolus vienādos gabaliņos. Tad

pagatavo sīrupu sekoši: ņem 400 g cukura, glāzi
ūdens. 2 citronu sulu, liek ābolus iekšā, apvāra, pa-

tur vēl kādu laiku, ņem laukā, apviļā cukurā un

žāvē lēnā siltumā, vēl kādas reizes apvārtot cukurā.

779. Cukurotas jāņogas un ķirši

Cukurotas jāņogas jeb ķiršus iemērc olas bal-

tumā, apviļā cukurā un tad kaltē.

780. Ābolu pastila.

Izcep ābolus un karstus izlaiž caur sietu, lad uz

2 glāzēm ābolu masas ņem l/4 glāzes cukura, 4 la-

pas želatīna, krietni izmaisa un liek masu uz lēze-

nas bļodas jeb papīra un žāvē remdenā krāsnī līdz

otrai dienai. No šādas pastilas var izdurt dažādas

figūras, kuras, apkaisot ar cukuru, liek apkalst, šīs

pastilas var pagatavot arī dažādās krāsās, pievieno-

jot dažādas ogu sulas.



781. Ābolu marmelāde.

Sagriež ābolus ar visām serdēm, uzliek mazā

ūdenī un sautē mīkstus. Tad izlaiž caur sietu, uz

divām daļām masas ņem 1 daļu cukura un vāra, līdz

top tumši sarkana bieza masa. Tad lej izsmērētā

formā, Jauj sastingt un izgriež dažādas figūras pēc

patikas.

782. Cukuroti paradīzes āboli.

Notīra 1 litru paradīzes ābolu no kātiņiem, ieber

IL> litrā vārīta ūdens, pieliek 100 g cukura, 1 glāzi
etiķa un vāra pusmīkstus. Tad pagatavo cukura sī-

rupu, iemet tanī pa vienam ābolam un novieto uz

porcelāna bļodas.

DAUDZI TAUPA UZ GRĀMATĀM.

Tas ir pašos pamatos nepareizi. Grāmatas uztur

mošu jūsu garu, neļauj jums pagurt un nolaist mie-

rīgi rokas. Katram apzinīgam cilvēkam ir jāuzliek

sev par visnopietnāko pienākumu lasīt grāmatas un

uz to pamudināt arī citus savu apkārtni, aizrādot

uz krietnu grāmatu lasīšanas lielo nozīmi.

Nekas nav tik lets. salīdzinot ar citām vērtībām, kā

krietna grāmata. Samaksājot tikpat daudz, kā par

paciņu cigāriem, vienu kino biļeti, jeb pāris alus pu-

delēm, jūs iegūstat nopietna vīra mūža piedzīvoju-

mus, novērojumus un aizrādījumus, kup vienā otrā

gadījumā nav atsverami ar zeltu. Tāpēc: ja gribat

gūt dzīvē sekmes, tad nesāciet taupīt uz grāmatām!
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Dzērieni, mājas vīni, etiķis.

1. nodaļa.

DAŽĀDI DZĒRIENI.

Pie dzērienu pagatavošanas no svara ir. lai tie
iznāktu garšīgi un atspirdzinoši.

Pie siltu dzērienu pagatavošanas jāņem vērā, ka
tos nedrīkst uzvārīt, bet tikai uzkarsēt, jo caur uz-

vārīšanu tie zaudē savu labo aromu. Kā garšu vie-

las vispatīkamākās ir citrona un apelsīnu mizas, bet

jāņem vērā, ka lietot var tikai plānu miziņu, kūja
bīītu atgriezta no baltās mizas daļas unsēklas neno-

kļūtu dzērienā, jo tādā gadījumā dzērienam būs

rūgtā piegarša.
Tā kā pie mums apelsīni un citroni ir diezgan

dārgi, tad šo augļu sulu vietā var lietot arī citrona

skābi.

783. Berzu sulas.

Agrā pavasarī, pirms zeme vēl nav atkususi un

bērziem nav lapu, ieurbj stumbrā caurumu un izte-

cina sulas. Sulām pieliek kādu maizes garoziņu,
novieto vēsā vietā un ļauj stāvēt. Kad sulām sāk
rasties skābuma piegarša, izkāš tās caur drānu, ie-

pilda pudeles, kaira iemetot kādas 5—6 rozīnes, ci-

trona mizu, 3—4 tējkarotes cukura, aizkorķē un ie-

rok līdz kaklam smiltīs.

784. Medus kvass.

Uz 12 Litriem ūdens ņem 3 kg medus un vāra

veselu stundu, nosmalstot putas. lad ielej vaļē jā
traukā, atdzesē, pieliek raugu, pārsedz ar drānu un

ļauj stāvēt kādas 2 dienas. Tad izlaiž caur astru

sietu, iepilda pudelēs, aizkorķē un noliek vēsā vietā

stāvēt kādus 2 mēnešus.

Šādu kvasu var lietot arī ātrāk, bet garduma
ziņā tas būs labāks, ja būs slavējis augšā minēto

laiku.
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785. Citrona limonāde (ar raugu).

Nogriež 2 c itroniem dzeltāno mizu un savāra ar

10 litriem ūdens, pieliekot cukuru pēc garšas. Kad
šķidrums padzisis. pieliek raugu, citrona sāli, citro-

na sulu, piegriež kādas citrona šķēlītes, ļauj 24 stun-

das norūgt, nopilda, aizkorķē un noliek vēsā vietā.

"86. Jāņogu limonāde.

Šo limonādi pagatavo pec- iepriekšējas receptes,
citronu viela ņemot jāņogu sulu.

787. Rupjas maizes kvass.

Sabrūnē krāsnī rupjas maizes garoziņas. Tad

uzvāra ūdeni, pārlej pār garoziņām, ļauj atdzist, iz-

kāš, pieliek raugu, drusku rozīnes, citrona gabali-
ņus, cukuru un ļauj 24 stundas norūgt. Tad nopilda
un noliek vēsā vietā. Maizes kvasam var pievienot
ari iesala ekstraktu.

788. Zemeņu limonāde (ar raugu).

Šo limonādi pagatavo pēc iepriekšējām recep-

tēm. Jāņem vērā, ka šai limonādei nav jāliek klāt

nekādas garšas v ielas, lai nebojātu patīkamo zeme-

ņu aromu.

789. Aveņu limonāde.

Pagatavo pēc iepriekšējām receptēm.

790. Ķiršu limonāde.

Pagatavo pec iepriekšējam receptēm.

791. Ābolu limonāde.

Pagatavo pec iepriekšējām receptēm.

792. Dzērveņu limonāde.

Pagatavo pec iepriekšējām receptēm.

793. Sarkana limonāde.

Sarkanai limonādei v ar ņemt ķiršu, aveņu, dzēr-

veņu, jāņogu sulas, kuras pievieno novārītam, at-

dzisušam ūdenim. Tad nogaršo sulas stiprumu un

saldumu, izlaiž, caur sietiņu, pieliek citrona šķēles,

gabaliņu ledus un pasniedz galdā iepildītu stikla

krūzē.
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?94. Ogu sula» liķieriem.

Uz 1 kg cukura ņem 2 kg ogu. Pagatavošana:
Tīras ogas apkaisa ar cukuru, noliek 24 stundas vēsā

vietā. Tad nolej sulu. iepilda pudelēs, aizkorķē, no-

sien, liek katlā, ūdenī, un sterilizē Y> stundu. Tad

ņem no uguns, Jauj atdzist. Pēc dažām dienām ietei-

cams vēl uzkarsēt, pēc tam aizlakot un nolikt.

795. Nevārīts sīrups no ogām.

6 kg zemeņu jeb aveņu ogu aplej ar 2 litriem

auksta ūdens, pieliekot 4 lotes vīnakmenskābes un

noliek 24 stundas stāvēt. Tad nolej sulu, ņem pusi
cukura un pusi sulas, sasilda, līdz cukurs izkusis.

Vārīt nedrīkst, jo caur vārīšanu ogas zaudē savu

vērtību. Tad atdzesē, sapilda pudelēs, aizkorķē,
aizlako un noliek vēsā vietā.

ETIĶIS.

796. Vīna etiķis.

Barībai ieteicams lietot vienīgi dabīgo etiķi.
ka,s iegūts rūgšanas ceļā. No esences iegūtais etiķis

veselībai kaitīgs. Labāko, tā saukto vīnetiķi, ie-

gūst no augļu sulām, pārrūguša vīna un spirta.
Vīna etiķa pagatavošanai jāiegūst augļu sula tā-

pat, kā augļu vīnam. Tad sula jāpārraudzē vīnā.

gluži tāpat, kā pie augļu vīniem, uzliekot raudzēja-
mo trūbiņu vai spundi.*) Kad rūgšana begusies —

vīns no trauka jānolej un jāpārvērš etiķī. Pāreti-

ķošanas norit pie 25—30° C augstas temperatūras,

gaisam brīvi pieplūstot (trauks nedrīkst būt no-

slēgts). Pāretiķošanai var lietot etiķa tīrkultūras

vai vīna jeb augļu etiķi. Vīna vai augļu etiķim pie-

lej līdzīgu daudzumu norūguša vīna. Kad maisī-

jums pārvērties etiķī, tad tam no jauna pielej kādu

stopu vīna un atkārto šo darbu, kamēr viss vīna

daudzums pārvērsts etiķī. legūtais etiķis jānopilda
pudelēs un jāuzglabā vēsās telpas.

*) Sk. Fr. Fogels „.launa vīnu grāmata". Izd. prakt. rakstu

apgādniecība Jānis Kukurs, Rigā.



797. Etiķis no augļiem un augļu atkritumiem

(mizām un serdēm).

Augļi jāsasmalcina un jāsaliek traukā, jāpārlej
ar ūdeni un jānosloga akmeņiem tā, kā ūdens tiem

sniedzas pāri. Jāapsedz un jānovieto 15—20" (

siltā telpā rūgšanai. Norūgušais vīns jānopilda
etiķa mucā. Ja grib iegūt stiprāku etiķi, tad jāpie-
lej 2—3% tīra spirta vai 5—6% degvīna.

798. Augļu etiķis (cits veids).

Sasmalcinātos augļus un augļu atkritumus saber

vaļējā mucā, uzlej remdenu ūdeni (uz 2 litr. augļu
1—1 2 /4

litra ūdens), pārsedz šķidru drānu un mērenā

siltumā ļauj dažas nedēļas rūgt. Tad šķidrumu, iz-

spiež un uz 20 litr. sulas pielej I—l litru augļu
vai vīna etiķa, visu nopilda etiķa mucā, novieto labi

siltā telpā, spundi apsedz ar linu drānu un ļauj pār-
etiķoties. Lai iegūtu stiprāku etiķi, sulai pirms rūg-
šanas pieliek cukuru.

799. Medus etiķis

Medus etiķi pagatavojot ņem 1 spaini lielu stik-

la balonu, ielej pudeli degvīna, 8 pudeles tīra ūdens,
1 mārc. medus un labi saskalo. Pudeli aizbāž ar vati

un novieto siltā vietā rūgšanai. Pēc 5—6 nedēļām
etiķis būs norūdzis un lietojams.

800. Aveņu etiķis.

Saspaida 2 litrus aveņu ogu, pielej 1 litru ūdens,

V2litru vīnetiķa un atstāj apm. 12—14 stundas ie-

vilkties. Tad sulu izspiež, nosver un, pieliekot tik-

pat daudz cukura, vāra a /
4

stundas. Kad šķidrums
atdzisis, to pilda pudelēs.
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2. nodaļa.

MĀJAS VĪNI.

801. Jāņogu vīns.

Jāņogas izspiež caur presi, ņem 2 daļas ūdens,
3-šo sulu, un uz katra litra šķidruma 400 g cukura.

Pusi no cukura liek klāt tūlīt, tad sapilda pudelē,
pārliek pudeli ar vati un ļauj stāvēt pāris dienas.
1 aci pieliek pārējo cukuru, aizkorķē pudeli, ieliek

cauruli, aizlako un raudzē 6—B nedēļas. Tad pār-
pilda pudelēs un ļauj stāvēt.

802. Melleņu vīns.

Izspiež mellenes caur presi un uz katru litru

tīras sulas ņem 400 g cukura. Tālāk rīkojas pēc
iepriekšējās receptes.

Šis vīns ir ļoti gards, ja ņem 2 daļas melleņu
un 3-šo daļu jāņogu sulas.

Augļu spiede.

803. Ābolu vīns.

Uz 10 litriem tīras ābolu sulas ņem 4 kg cu-

kura, no kura ieber pusi tūlīt un pārējo pēc pāriā
dienām. Tālāk rīkojas pēc jāņogu vīna receptes.
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804. Ķiršu vīns.

Ķiršiem izņem kauliņus, izspiež, nokāš, uz 1 litru
tīras sulas ņem 400 g cukura un rīkojas tālāk tā

pat kā pie jāņogu vīna.

Gadījumā, ja mājās neatrodas ogu prese, rīko-

i'as sekoši: saspiež ogas un atstāj 4—5 dienas stāvēt,
amēr ogu mizas sanāk uz virsu. Tad nosmeļ mizu

kārtu, izkāš un rīkojas pēc jāņogu vīna receptes.

805. Piladžogu vīns.

Nolasa ogas, samaļ, izspiež caur presi, ņem 2 da-

ļas ūdens, 3-šo sulu. Tālāk rīkojas pēc jāņogu vīna

receptes.
Pīlādžogu vīns nav agrāk lietojams, kā tikai

pēc gada.

806. Rozīnu-iesala vīns.

Uzvāra 25 litrus ūdens, pieliek 2 kg cukura,
2 J

/2 kg iesala ekstrakta, 4 g ingvēra un l 1 g

muskātriekstu un vāra stundu. Kad šķidrums
atdzisis, pieliek 100 g rauga, salej pudelē, nokorķē,
izdur korķī caurumu, ieliek trūbiņu, aizlako korķi,
liek trūbiņas galu ūdens pudelītē, mainot ūdeni ik

pa 24 stundām. Rīkojoties šādā veidā, vīnam zudīs

iesala garša.

807. Rupjas maizes vīns.

Savāra 4 kg maizes un 10 litrus ūdens, tad no-

kāš caur sietiņu un savāra tīro sulu ar 4 kg cukura,

ļauj atdzist, lej pudelē, pieliekot 100 g rauga. Tad

aizkorķē, ieliek cauruli un raudzē kādas 6 nedēļas.
Šis maizes vīns ir ļoti gards un līdzinās ābolu

vīnam.

808. lesala vīns.

Savāra 15 litrus ūdens ar 4 kg cukura, tad iz-

kāš caur drānu, atšķīdina vīnā vīnakmens skābi,

pieliek V2g tanīna un 1 kg iesala ekstrakta. Kad

šķidrums atdzisis, pieliek 50 g rauga un vispēdīgi
8 g amonija fosfātu. Pēc četrām nedēļām pārlej
vīnu, pieliekot vēl 1 kg cukura un V 2g tanīna.

Tad ļauj rūgt tik ilgi, kamēr vīns vairs nerūgst. Tad

pilda pudelēs.
Jāņem vērā, ka pieliekot raugu, pudeli nedrīkst

pieliet pilnu.
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809. Ananasu bole.

Ananasu sagriež četrstūrainos gabaliņos un sa-

liek traukā, piegriežot apelsīnu un pārkaisot ar cu-

kuru. Tad pārlej ar balto vīnu. uzvārītu cukura
ūdeni, Madeiras un Reinas vīniem.

810. Bole.

Sagriež ananasu, apelsīnu, citronu tā. kā sēklas
netiktu iekšā, un apkaisa ar cukuru. Tad savāra

cukura kausējumu, lej klāt. pievieno baltvīnu, kon-

jaku, Madeiras un Reinas vīnus un ļauj pāris stun-

das stāvēt. Galdā sniedzot pievieno vēl šampanieti

811. Zemeni! bole.

Apkaisa zemenes ar cukuru un noliek aukstā

vietā. Tad pielej pudeli vīna un pasniedzot šampa-
nieša vietā, pielej zelteri.

812. Aveņu bole.

Šo boli pagatavo pec iepriekšējas receptes.

813. Silabuls.

2 pudeles Reinas vīna sajauc ar 1 litru laba krē-

juma, pierīvē citrona miziņu, pieliek 200 g enkura,
noliek ledū, saku] un putojošu pasniedz galdā.

814. Amerikāņu dzēriens, koblers.

Sakapā smalkos gabaliņos ledu, apber ar cu-

kuru, pārlej ar vīnu un galdā sniedzot pilda glā-
zēs, klāt dodot salmu stiebriņu.

815. Koblers ar šeriju.

Izkausē 1 karoti cukura l j4 glāzē zeltera, pieliek
saberztu ledu, tad pielej šeriju. pieliek citrona šķē-
les un sniedz galda.

816. Nektārs.

Nomizo 5 lielus ābolus, sagriež šķēlītēs, pierīvē
uz cukura citrona miziņu, piespiež citrona sulu, pie-
liek 400 g cukura, pārlej ar gaišo vīnu, sapilda
traukā un ]auj stāvēt līdz otrai dienai.



817. Citrona punšs.

Noberž no dažiem citroniem mizu, izspiež sulu,

I
neliek 400 g cukura, pārlej ar V 2litru ūdens un

auj stāvēt, iegriežot kādas ananasu vai apelsīnu
šķēles. Tad ļauj kādu laiku stāvēt, līdz cukurs iz-

kūst, lad izkāš sulu, pielej portvīnu, jeb kādu

mājas vīnu un sniedz galdā.

818. Zemeņu punšs.
2 litrus notīrītas zemenes sakaisa ar 1 kg cu-

kura un pārlej ar puspudeli ruma. Tad ļauj stāvēt

līdz otrai dienai, lai sula izvilktos. Pie izvilktās

sulas pielej 1/2 pudeli ruma, kādas 2 pudeles stipra
vīna, noliek paris stundas uz ledus un sniedz galdā.

819. Vīna punšs.
Savāra litru stipras tējas ar 1 kilo cukura, ci-

trona mizu un sulu. Tad sakuļ ar cukuru 4 olu

dzeltānumus, pielej karsto sulu, vēlreiz uzkarsē un

sniedz galdā.

820. Olu punšs.

Uzvāra 1 pudeli gaiša vīna ar 300 g cukura, ci-

trona mizu un sulu. Tad sakuļ ar cukuru 4 olas,
pielej sulu. uzkarsē un sniedz karstu galdā.

821. Karstvīns.

Uzkarsē 1 pudeli sarkanvīna, 4—B krustnagli-
ņas, 1 standziņu kanēļa, citrona mizu, 400 g cukura,
kādu glāzi ruma, un laiž caur sietiņu. Galdā sniedz

karstu. .

822. Siltalus.

Sakulsta pāris olu dzeltānumus ar pāris karo-

tēm cukura. Tad uzvāra 1 litru piena, lej pār olām.

uzkarsē, pielej kādu glāzi alus un sniedz galdā.

823. Olu groks.

6 olu dzeltānumus sakuļ ar 200 g cukura, pie-
lej puspudeli ūdens, puspudeli konjaka, kuļ uz

uguns, līdz top putains. Galdā sniedz karstu.



Ievārījumi.

1. nodaļa.

AUGĻU IEVĀRĪJUMI CUKURA SĪRUPĀ.

Labai augļu uzglabāšanai un pareizai ieziemo
šanai no svara sekošie noteikumi.

levārīšanai jāņem misiņa jeb alumīnija katls,
maisīšanai jālieto sudraba karote, jeb apaļš bērza
kociņš — caurdurim jābūt porcelāna jeb emaljas,
augļu glāzēm jeb burkām — no stikla, jeb porce-
lāna, jo ievārījumam, stāvošam māla burkās, var

rasties nepatīkama piegarša.
Visieteicamāk lietot stikla burkas, noslēdzamas

ar gumijas riņķiem, šis burkas, salīdzinot ar para-
stām slikla burkām, cenas ziņā būs daudz dārgākas,
bet ar viņu lietošanu var ietaupīt cukuru.

Augļu ievārījumiem jāņem nogatavojušies augļi,
bet jālūkojas uz to, lai tie nebūtu iestāvējušies, jo
šādiem augļiem piemīt daudz baktēriju, kas tad arī

maitā ievārījumu.
Pie burku aizvākošanas ieteicams pārklāt vir-

sējo kārtu ar spirtā iemērktu pergamenta papīra
ripiņu, piemērotu burkas lielumam. Tad vēl ietei-

cams paņēmiens: virsējo kārtu pārliet ar liellopu
taukiem jeb parafīnu.

Pie uzglabāšanas ievārījumu glāzes jānovieto
vēsā vietā, jo vēsā vietā baktēriju dīgļi neattīstīsies

tik ātri, kā siltumā.

824. Zemeņu ievārījums.

2 kg notīrītu zemeņogu un 2 kg cukura ber

kastrolī pa 1 karotei ogu un cukura, līdz visas sa-

bērtas un, lēnām kustinot, vāra līdz gatavībai. Tad

salej porcelāna traukā un maisa pēc katrām desmit

minūtēm, lai ogas piesūktos ar sīrupu un neceltos

uz augšu.
Otrā dienāiepilda burkās, pārliek ar spirtā mēr-

cētu pergamenta papīra ripiņu, nosien un noliek.
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825. Aveņu ievārījums.

2 kg avenesun 2 kg cukura, ber porcelāna trau-

kā: 1 kārtu cukura, otru ogu; ļauj kādas stundas

stāvēt, tad lej kastroli un vāra, kastroli kustinot,
gatavu.

826. Ķiršu ievārījums.

Ķiršu ogām izņem kauliņus, apber ar cukuru un

ļauj stāvēt kādas 5—6 stundas. Tad lej kastrolī no

ogām iztecējušo sulu. pieber pārējo cukuru un uz-

vāra sīrupu. Tad liek ogas iekšā un vāra uz lēnas

uguns apmēram
3/4 stundas. Ķiršu ievārījums garšo

ļoti labi, ja tam pievieno arī izlobītus ķiršu kodo-

liņus.

827. Jāņogu ievārījums.

Nolasa jāņogas no kātiņiem, ņem V2°gu un

1 2
cukura un ber

pa kārtai katliņā, pievienojot arī

kādu glāzi ūdens. Tad vāra, līdz ogas sajūk un ie-

vārījums top dzidrs un rodas plēvīte. Kā garšas
vielu var pievienot arī vaniļu.

828. Sarkano stiķeņu ievārījums.

Notīra 3 litrus stiķenes, krietni noskalo uz sieta

un savāra ar glāzi ūdens, līdz sāk šķīst. Tad pieliek
2 litrus cukura un 1 glāzi jāņogu sulas un pastāvīgi
maisot vāra, līdz ogas top dzidras un attīstās plē-
vīte. Vārīšanas ilgums apm. stunda.

829. Jāņogu un aveņu ievārījums.

3 glāzes jāņogu un 5 glāzes aveņu. I glāzi ūdens,

8 glāzes cukura, ber kastrolī un vāra uz lēnas uguns,

nemaisot, līdz top dzidrs.

830. Dzeltanie ķirši.

Notīra ķiršus no kātiņiem, ieliek ūdenī, jo citādi

tie paliks tumši. Tad savāra 2kg cukura ar V 2 litru
ūdens sīrupā, liek iekšā 2 kg ķiršogu. levārījums

gatavs, kad sāks attīstīties plēvīte un ogas grims
dibenā.

831. Pīlādžu ievārījums.

Šīs ogas noderīgas ievārījumiem tikai pēc tam,
kad tās cietušas jau salnu. levāra pēc iepriekšējām

receptēm.



832. Lācenes.

3 glazēs cukura, 1 glāzi ūdens, savāra sīrupā,
tad ieber 4 glazēs lāčogu unvāra uz lēnas uguns, tad
rūpīgi izņem ogas, sīrupu vēl krietni pavāra un pār-
lej to par ogām.

833. Zaļas stiķenes cukura sīrupa.

Lielām negatavāmstiķenēm nogriež kātiņus, ie-
griež gareniski sānos, izņem ar adatu sēklas, uzlej
vārošu ūdeni, pieber sāli un alūnu, lai ogas nezau-

dētusavu krāsu, nokāš caur caurduri un ļauj atdzist.

Tad uzvāra cukura ūdeni, liek ogas iekšā, uzkarsē,
lej stikla traukā, noslogauu ļauj stāvēt cukura ūdeni
2—3 dienas. Kad ogu skābums būs izvilcies, uzlej
ogas uz caurdura un notecina sausas. Tad savāra

cukura sīrupu, ņemot uz 1 litru ogu 1 litru cukura,
glāzes rožūdens, ļ-> glāzes ūdens, nosutina cukuru,

liek ogas iekšā, ļaujot tām apvīt. Tad izņem ar putu
karoti un liek uz bļodas, sīrupu vāra vēl un tad pār-
lej pār ogām, bļodu kustinot, lai ogas piesūktos ar

sulu.

834. Zaļi tomāti cukura sīrupa.

i kg zaļus tomātus nomazgā un sagriež šķēlītēs.
Tad ņem 1 kg cukura, ļ •> glāzi ūdens, citrona sulu un

mizu un savāra cukura sīrupu. Tad liek tomātus

iekšā un uz lēnas uguns vāra apmēram pusstundu.
Otrā dienā vēl reizi uzvāra un pilda glāzēs.

835. Tuti-fruti, jaukts ievārījums.

2 glāzes aveņu, 2 glāzes zemeņu. 1 glāzi ķiršu,

g glāzi melleņu, 1 glāzi zustreņu, 1 glāzi brūno

plūmju un tikpat daudz cukura vāra, līdz ievārījums
top dzidrs un sāk attīstīties plēvīte.

856. Zustreņu ievārījums.

Nomazgā zustrenes un liek ar drusku ūdens vā-

rīt, kamēr ogas sāk jukt. Tad ar putu karoti ņem

ogas laukā, ber klāt tikpat cukura, cik bija ogu sulas

un vāra. Kad sīrups gatavs, ber iekšā ogas, vāra vēl
minūtes 5—6, ņem no uguns, lej traukā un kamēr
atdzisis, šad tad pakustina.
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837. Dzeltānas plūmes cukura sīrupa.

1 kg cukura, 1 glāzi ūdens savāra sīrupā. Tad

ņem kādas 60 skaistas plūmes, no kurām kādas 20

pārlej ar vārošu ūdeni, novelk mizu, liek vārošā sī-

rupā un vāra uz lēnas uguns, kamēr plūmes paliku-
šas caurspīdīgas. Tad izņem laukā, liek uz lēzenas
Modās. Ar pārējām plūmēm rīkojas tāpat, kā ar

pirmajām. kad tas padarīts, uzvāra vēl sīrupu, ielej
otrā bļodā un atstāj līdz otrai dienai. Tad pilda
stikla burkās, liekot 1 kārtu plūmes, otru kārtu sa-

recējušās sulas, līdz glāze top pilna.

818. Plūmju ievārījums (otrs veids).

2 kg plūmes sadursta ar koka irbulīti vairākās

vietās līdz kauliņiem, novelk mizu, pārgriež vidū

pušu un izņem kauliņus. Tad savāra 2 kg cukura

ar 1 glāzi ūdens, 2 citronu sulu un lej karstupār plū-
mēm. Otrā dienā nolej sīrupu, (būs palicis šķidrs),
savāra no jaunaun lej pār plūmēm. Trešā dienā liek

ar visām plūmēm vārīties nedaudz minūtes un pilda
augļu glāzēs.

819. Vienkāršs plūmju ievārījums.

Nobrucina gatavas plūmes, novelk ādu un iz-

ņem kauliņus. Tad uz 3 daļām plūmju ņem 2 daļas
c ukura un vāra, kamēr ievārījums top biezs un sa-

jūk.

840. Ķirbji cukura sīrupa.

Nomizo ķirbi, sagriež četrstūrainos gabaliņos un

noliek 24 stundas etiķī. Tad savāra cukura sīrupu
ar neļķītēm, cimtu, kurus ieliek lupatiņā, jo pretējā
gadījumā tie nokrāsos ķirbjus, lad liek iekšā ķirbju
gabaliņus un vāra, līdz top dzidri. Pēdīgi saliek

stikla burkās un nosien.

Etiķa vieta var ņemt ari citrona sāli

841. Brūkleņu ievārījums.

Noskalo brūklenes aukstā ūdenī, liek vārīties ar

mazliet ūdens un cukuru pēc vajadzības. Tad pie-
vieno ābolus, jeb bumbierus un plūmes, pieliek kru-

sta nagliņas un pomerance mizu. kā arī cimtu. Jā-
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piezīmē, ka ābolus vai bumbierus un plūmes neva-

jaga likt visus reizē, bet pa daļām, caur ko ievārī-
jums top skaistāks. levārījumu vāra. līdz tas zaudē
ūdeņaino izskatu un sāk attīstīties plēvīte.

842. Veselas brūklenes.

2 kg labi nogatavojušās brūklenes saber māla

podā. Tad savāra 2 litrus ūdens ar i kg cukura un

pārlej pār ogām, pēc kam pārsien un noliek vēsā

vietā.

843. Angļu džonls no āboliem.

Sagriež nomizotus ābolus uz četrām daļām, iz-

ņem serdes, ber kastrolī 2 daļas ābolu. 5-šo daļu cu-

kura un maisot vāra, uz ātras uguns.

844. Nevārīts zemeņu sīrups.

3 glāzes zemeņu, 2 glāzes cukura liek bļodā un

ar koka karoti maļ veselu stundu, kamēr ogas sa-

jukušas. Tad liek stikla burkā un nosien. Pēc kāda
laika zemeņu ogas būs sanākušas uz virsu un apakšā
būs dzidrs, aromatīgs sīrups.

845. Augļu siers.

Augļu sieram lietojami visi augļi, kuriem daudz

recekļa daļu, piemēram, Antonovas āboli.

Pirms savāra augļu masu bez cukura. Tad uz

1 kg ābolu masas ņem 400 g medus, 800 g cukura,

viegli izmaisa un masa gatava. Tad saslapina sal-

veti, liek masu iekšā un nosien kā jāņa sieru, uz-

liek vieglu slogu un ļauj stāvēt līdz nākošai dienai.

Tad noņem slogu, drānu un liek uz koka dēlīša, lai

kaltējas vēsā krāsnī.

846. Cukuroti bumbieri.

Apvāra nomizotus bumbierus, apkaisa ar cuku-

ru, ieliek drusku siltā krāsnī, iemērc cukura sīrupā,
kuru izvāra no 600 g cukura, lf4

1 ūdens; tad liek

atkal krāsnī. Pēdīgi apkaisa ar cukuru, saspiež
plakanus unsaliek kastēs.



847. Kandetas zirņu pākstis.

Pirmās zirņu pākstis, pirms vēl tajās nav zirņu,

pārplēš pušu un ieliek dažas stundas alūna ūdenī.

Tad nolej ūdeni, savāra cukura sīrupu un vēl siltu

Eārlej pār pākstīm. Otrā dienā nolej sīrupu, uz-

arsē un padzesētu pārlej pārkstīm. Tā atkārto
3—4 reizes. Tad nosien burku ar sviesta papīri un

noliek vēsā vietā. Lietojamas kūku garnēšanai.

DODIET MUMS VIRU, kas nezaudē līdzsvaru'

— tā sauc pūlis, kad briesmas draud. Viņš meklē

vadoni, kas vispārēja uztraukumā spēj uzturēt domu

skaidrību un aukstas asinis. Tādu meklē arī visām

atbildīgām vietām, jo katrs jūt, ka tāda vadība

iiļ-iitjibrīdi ir visdrošākā, kas turpretī viegli galvu

zaudē un nestundā nezin kur sprukt, ko ķert, tas ir

nespēka vīrs un gfūtos laikos uz tādu nevar pa-

laisties.

Protams, nav viegli visos apstākļos aukstu galvu pa-

turēt, ja citi zaudē galvu, un uzturēt nesaduļķoti

skaidru sprieduma spēju, kad visi citi nekā vairs

neatjēdz. Tas prasa lielu spēku rezervi un līdz-

svaru.

Labs salīdzinājums tādam, kas spēj visos apstākļos
mieru un līdzsvaru uzturēt, ir jūrā peldošs ledus-

kalns. Kā arī vējš un viļņi ap to nepūlētos, viņš

nedreb un nekustas un pat nemana,ka ap viņu trako

dabas spēki.

O. S. Mardens Māksla dzīvo t».

Izd. Jāņa Kukura praktisku rakstu apgādniecība.
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2. nodaļa.

ŽELEJAS.

848. Ābolu želeja.

Saldskābus ābolus sagriež ar visām mizām Uu

serdēm un uzliek vārīties ar ūdeni, ka apņem ābo-
lus, lad noņem no uguns un ļauj stāvēt līdz otrai

dienai. Tad lej kulē, lai notekas. Spiest nedrīkst!
Tad uz 2 glāzēm sulas ņem 1 glāzi cukura un vara

uz spējas uguns. Lai zinātu, vai želeja gatava, lej
kādu pilienu uz ta.siņas un izmēģina vai sarec-. Tad

sapilda glāzēs un apsietas novieto vēsā vietā.

849. Jāņogu želeja.

Jāņogu želeju pagatavo pec iepriekšējas recep-

tes, likai cukuru ņem pusi uz pusi.

850. Nevārīta jāņogu želeja.

1 glāzi sulas. 2 glāzes cukura, liek porcelāna
traukā un griež ar koka karoti veselu stundu, līdz

cukurs izkusis. Tad iepilda sausās glāzēs un nosien.

851. Brūkleņu želeja.

Brūklenes aplej ar karstu ūdeni un ļauj tām

drusku uzkarst, tad nolej caur sietu, lad ņem 2 glā-
zes sulas, 1 glāzi c ukura, vāra uz ātras uguns apmē-
ram Vs stundu, kamēr gatava, lādtūliņ karstu pilda
glāzēs.

852. Dzērveņu želeja.

Šo želeju pagatavo pec iepriekšējās receptes, ti-

kai cukuru ņem līdzīgas daļās.

853. Stiķeņu želeja.

Saspiestas stiķeņu ogas izlaiž caur augļu presi un

vara līdzīgās daļās, pēc iepriekšējām receptēm.



854. Pīlādžu želeja.

Salasa salnu dabūjušas pīlādžu ogas un vāra

līdz izjūk. Tad iztecina sulu un vāra ar cukuru,
kā iepriekšējās želejas.

855. Plūmju želeja.

Liek nomazgātas plūmes katlā un vāra. kamēr

izjūk. Tad lej kulē un Jauj notecēties. lad ņem
2 daļas sulas un 1 daļu cukura un vāra gatavu.
Karstu iepilda burkas.

856. Veselu augļu želeja.

Jāņogu želejai, kuru kādu laiciņu pavāra, pie-
ber Kādu sauju notīrītas zemenes, jeb kādas citas

ogas tā, ka tās ērti peldētu vārošā šķidrumā. Tad

vāra bez maisīšanas želeju, līdz top gatava.

857. Plumes etiķa sīrupa.

Veselas nogatavojušās plūmes dažas vietās sa-

dursta ar koka irbulīti, saliek glīti burkā, ņem 3 glā-
zes etiķa, 2 glāzes cukura, uzvāra, pieliek lupatiņā
iesietas krusta nagliņas, cimtu. drusku sals un pāris
virces, visu uzvāra un lej pār plūmēm. Pēc kādām

dienāmetiķi nolej un pagatavo tādu pašu par jaunu
un pārlej pār plūmēm, šis paņēmiens jāatkārto kā-
das 4—5 reizes. I ikai tad nosien burkas un noliek

vēsā vietā.

858. Tuti-frutietiķa sīrupa.

Ņem līdzīgas daļās skābos ķiršus, mazus bum-

bierīšus, paradīzes ābolus, plūmes, grieztus zvaigžņo-
tās ripiņas, jaunus burkaniņus. Novāra sālītā ūdenī

bumbicrīšus, burkānus, pamīkstus, liek burkā kopā
ar nevārītiem ķiršiem un plūmēm. I ad uzvāra 1 lit-

ru vīnetiķa ar 400 g cukura un vircēm un pārlej

pār augļiem. Šo pārliešanas procesu atkārto kādas

4—5 reizes, tad nosien burkas un novieto aukstā

vietā.
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Konservi un dažādi ieziemojumi.

1. nodaļa.

Sakņu un augļu konservi

Pie sakņu un augļu iekonservēšanas grūtības sa-

gādā etiķa jautājums, kas pie veģetārās virtuves nav

atzīts. Bet ņemot vērā. ka ziemā vienu otru reizi

mums ļoti labi garšo ietaisīti augļu vai sakņu salāti

pie dažādiem ēdieniem, mēs labprāt neatsakāmies no

tiem. Šos sakņu salātus varētu gan ieziemot tīrā cit-

rona sulā, bet citroni lielā vairumā iznāk par dārgu,
kādēļ nav citas izejas, kā japiegriežas etiķim. Uz
īsu laiciņu gan ir iespējams ietaisīt salātus citrona
sāls atšķaidījumā, bet ilgi šādus salātus uzglabāt
nevar.

859. Dārza zirņi pudeles.

Izloba jaunus nobriedušus zirņus, lad uz 10 glā-
zēm zirņu ņem 1 glāzi sāls, L

/2 glāzi cukura, drusku

salpetra, sajauc ar zirņiem kopā un ļauj stāvēt līdz

otrai dienai. Tad iepilda zirņus tīrās, sausās pude-
lēs, kuras aizkorķētas un aizlakotas ierok pagraba
smiltīs. Ziemā, pirms vārīšanas, zirņus noskalo un

gatavo tāpat kā svaigos.

860. Šahtas pupas.

Nomazgā unnotīra svaigas pupas, smalki sagriež,
saliek mala poda. sakaisot pa kārtām ar sāli. Tad

nosloga ar dēli unakmeni unnoliek vēsā vietā. 1 ik-

līdz poda virsū sāks parādīties šķidrums, slogus no-

ņem, pārlej Virsu ar kausētu parafīnu, apsien podu

ar sviesta papīri un novieto aukstā vietā.

861. Zirņi pudeles.

Izloba zirņus, sapilda tīrās, sausās pudelēs un

aizkorķē. Tad liek katlā ar ūdeni un vāra kādu v/%
stundu. Tad katlu noņem no uguns un ļauj pudelēm
turpat atdzist: aizlako pudeles un novieto aukstā

vietā.
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862. Pupiņas pudeles.

Nogriež jaunām pupiņām kātus, novelk šķiedras,
smalki sagriež un sapilda pudelēs. Pēc tam rīkojas
kā ar zirņiem, pēc iepriekšējās receptes.

863. Stiķenes pudeles.

Notīra negatavas stiķenes, sapilda pudeles, uzlej
aukstu ūdeni, aizkorķē, aizlako un noliek vēsā vieta.

864. Mellenes pudeles.

Sapilda pudeles ar 1 kārtu melleņu un otru kaitu

cukurā, aizkorķē, aizlako un norok smiltīs pagrabā.

865. levārītas mellenes.

Notīta mellenes, nomazgā, ar mazu lāsīti ūdens

liek katlā unvāra kādu stundu līdz mellenes paliek

par sausu masu. Tad atdzesē, sapilda sausās tīrās

ruidelēs. nosien ar vairākās kārtās saliktām baltām

upatiņām un noliek smiltīs vēsā vietā.

866. Šahtas baravikas vai citas sēnes.

Nogriež sēnēm kātiņus un uzliek vārīties sāls

ūdenī. Tad pārlej aukstu ūdeni un ļauj katlu dienu

slavēt, lad i/lasa. salej audekla kulītē un nosloga.
Kad sēnes nospiedušās sausas, tās saber māla trauka,
krietni apsala, pārklāj ar drānu, uzliek slogu. Ja
pēc dažām dienām nerastos virsū sula. tad pagatavo

sālsūdeni un pārlej pār sēnēm, jo sausas sēnes ne-

stāv, un bojājas.

867. letaisītas baravikas.

Mazas cietas baravikas nomazgā, notīra kātiņus

un novāra sālsūdenī. Tad notecina,pārlej ar aukstu

ūdeni, kuru tūlīņatkal nolej. Tad uzvāra etiķi, pie-
liek sāli. saliek baravikas burkās un pārlej ar etiķa
šķidrumu. Šādi pagatavotas baravikas ir ļoti gardas
un labi uzglabājas.

868. Baravikas vai šampiņjoni pudeles.

Notīra baravikas, sagriež mazos gabaliņos, ie-

pilda sausās pudelēs un aizkorķē, l ad vāra pudeles
ar sienu iepildītā katlā, atdzesē, aizlako un novieto

aukstā vietā.
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869. Sviesta ietaisītas baravikas un šampinjoni.

Mazas notīrītas sēnes vāra sālsūdenī, uzber uz

sieta, notecina. Pēc tam liek uz pannas un izsautē

karstā sviestā, iepilda ar visu sviestu burkās tā, kā
sviests tas apņem. Kad baravikas atdzisušas un

sviests sacietējis, aizsien glāzes ar pergamenta pa-

pīri un noglabā aukstā vietā.

870. Gurķu ieziemošana.

Gurķu ieskābēšanai var ņemt stikla, koka vai

māla traukus, kurus var cieti noslēgt, lai gaiss ne,

tiktu klāt. leteicams likt gurķus mazākos traukos,
jo trauku bieži attaisot, ieplūst daudz gaisa un gurķi
sāk maitāties.

Skābēšanai vislabaki ņemt vidēja lieluma gur-
ķus, kas vēl nav palikuši dzeltāni.

Gurķu skābēšanai var ņemt ķiršu, zustreņu la-

pas un dilles, bei tam jābūt ļoti tīrām. Tad ņem 1

kārtu gurķu tā, kā viens pie otra nepieduras, otru

kārtu lapu un pilda tādā veidā līdz trauks pilns, lad

pagatavo sālījumu. Uz 10 litriem ūdens ņem 500 g

sāls, 5 lotes vīnakmeņa, uzvāra, atdzesē un pārlej
pār gurķiem. Pēdīgi uzliek slogu tā, kā sula nāktu

pa virsu un novieto aukstā vietā.

Gurķus var pārliet arī ar vārošu ūdeni, bet tad'

gurķu miza būs cietāka, turpretim, pārlejot ar aukstu
ūdeni, miza būs mīkstāka un dzidrāka pēc izskata.

Ja gurķus grib labi ātri ieskābēt, tad nogriež gur-

ķiem galiņus un iedur pāris vietās caurumiņus. Tad

gurķi būs lietojami jau pēc 4—5 dienām.

871. Raudzēti āboli.

Labus saldskābus ābolus nomazgā un saliek

traukā, liekot vienu kārtu ābolu un otru kārtu lapas.
Tad savāra uz 10 litriem ūdens 400 g sāls un 200 g

cukura un atdzisušu pārlej pār āboliem, aizslogo un

novieto sausā vēsā vietā.

872. Sālīti tomāti.

Notīra veselus tomātus un saliek muciņā. Tad

sagatavo labi pasāļu ūdeni, pārlej pār tomātiem, uz-

liek slogu un novieto vēsā vietā. Šādi tomāti būs

ļoti gardi pie zupām un mērcēm.
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875. Tomāti pudeles.

Nogatavojušos tomātus sagriež gabaliņos, uzliek
kastrolī uz lēnas uguns un ļauj izjukt. Tad izlaiž

caur sietu un vāra masu tik ilgi, kamēr tā vairs nav

ūdeņaina. Tad atdzesē, iepilda tīrās sausās pudelēs,
aizkorķē, liek ar sienu pildītā katlā, uzvāru, ai dzesē,

un novieto vēsā viela.

874. Negatavu tomātu salāti.

Sajauc 4 litrus smalki grieztus tomātus, 1 galvi-
ņu rupji grieztus kāpostus, 10 ripās grieztus sīpolus,
1 krūzīti sāls un noliek kādu stundu stāvēt. Tad

pieliek 50 g balto sinepju sēklas, 400 g cukura.

1 loti seleriju sēklas. 2 litrus etiķa jeb citrona

ūdens un vāra 1 stundu. Tad atdzesē un sapilda
burkās.

Etiķa viela var ņemt citrona sāli, atšķaidītu
ūdenī.

875. letaisīti spināti

Nomazgā spinātus, nokarsē mazā ūdenī un no-

tecina uz sieta sausus, lad izlaiž caur gaļas mašīnu,
sapilda sausās pudelēs, sterilizē, pārlej ar parafīnu,
nosien un noliek vēsā vietā.

876. letaisīti spināti (nekarseti).

Nomazgā spinātus, sakapā, sakaisa ar sāli un sa-

pilda burkās vai pudelēs. Tad aizkorķē, aizlako un

noliek vēsā vietā.

877. letaisītas plūmes.

Ne visai nogatavojušām plūmēm nogriež līdz

pusei kātiņus, nokasa tos baltus, noslauka plūmes ar

mīkstu drānu sausas un sapilda stikla burkās. Tad

pārlej ar sīrupu, kuru pagatavo sekošā veidā: uz

2 kg plūmēm ņem ļ/£ litru ūdens un 1 kg cukura.

Kad plūmes pārlietas ar sīrupu, tās sterilizē kādas
35 minūtes pie 80° C.

878. letaisīti ķirši.

2 kg ķiršiem notīra kātiņus un iepilda glāzēs.
Tad pārlej ar cukura sīrupu, ņemot uz y2

litra ūdens

1 kg cukura. Kad ķirši pārlieti, tos sterilizē pie
80° C kādas 20—30 minūtes.
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879. letaisīti bumbieri.

Nomizo bumbierus, pārgriež pušu. izņem sēklas,
saliek cieši pa kārtai burkās, pārlej ar cukura sīrupu
un sterilizē 1 j

4
—V2 stundas pie 80° C.

Otrs ieziemošanas veids: ietaisot bumbierus,
plūmes, ābolus etiķa sīrupā, kā mikspikles.

880. letaisīti sparģeļi.

Notīra sparģeļus, sagriež vienādalieluma gabali-
ņos, saliek šaurā katlā ar ne visai stipru sālsūdeni

un vāra kādas 5 minūtes. Tad ņem sparģeļus laukā,
noskalo aukstā ūdenī, saliek glāzēs, pārlej ar mēreni

sālītu ūdeni un sterilizē pie 80" C kādu V2stundu.

881. letaisīti puķu kāposti.

Nogriež puķu kāpostiem garos kacenus, liek

karstā sālītā ūdenī, uzliek vāku un ļauj uzvārīties.

Tad noņem katlu no uguns un atstāj puķu kāpostus
katlā vēl kādas 5 minūtes. Tad ņem tos laukā, pār-
lej ar aukstu ūdeni, saliek glāzēs, pārlej ar sāls-

ūdeni un sterilizē kādu stundu pie 80° C.

882. letaisīti svaigi zirņi.

Novāra zirņus kādas 5 minūtes ne visai stiprā
sālsūdenī ar mazliet soda. Tad pārlej ar aukstu

ūdeni, un iepilda burkās. Uz 1 litru zirņiem ņem

3 tējkarotes cukura un pārlej ar sālsūdeni. Tad

sterilizē 2 stundas pie 100° C.

883. leziemoti nenogatavojušies tomāti.

Uzmanīgi noņem vēl zaļus tomātus, saliek koka

kastē: 1 kārtu tomātus, 1 kārtu salmu un noliek

vēsā vietā.

884. letaisītas mikspikles.

Mazus gurķus, puķu kāpostus, mazus burkānus,

svaigas pupiņas, mazas beciņas, sēnītes, sīpoliņus
v. t. t. notīra, novāra sālsūdenī pusmīkstus, tad no-

skalo aukstā ūdenī un saliek pa kārtai burkā. Tad

uzvāra etiķi ar vircēm, atdzisušu pārlej pār saknēm

un noliek 24 stundas stāvēt. Tad nolej etiķi nost,
uzvāra atkal un atkārto šo paņēmienu kādas 4—5

reizes. Pēdīgi nosien burku un novieto to vēsā vietā.
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885. Piparu gurķi.

Nelielus gurķus apkaisa ar sāli un noliek dažas

stundas stāvēt. Tad nomazgā,notecina unsaliek trau-

kos. Tad uzvāra etiķi ar drusku cukuru un sali, un

atdzisušu pārlej pār gurķiem. Pēc 24 stundām nolej
etiķi, uzvara, un atdzisušu pārlej pār gurķiem.
Trešoreiz pieliek etiķim piparus, turku piparus, dil-
les, ķimenes, uzvāra, atdzesētu un nokāstu pārlej
pār gurķiem, drusku nosloga, ka nenāktu virsū, un

pārsien ar sviesta papīri. Ja burkas mazas, tās var

aiztaisīt ar parafīnu.

886. Sālītipuķu kāposti.

Puķu kāpostus saliek traukā, apsāla un pārlej ar

sālsūdeni, noliek aukstā vietā. Pirms lietošanas jā-
nomērcē.

887. Kandetas dzērvenes.

Saku] olbaltumu ar 1 karoti ūdens, lad no-

mazgā veselas dzērvenes, iemērc olbaltumā, izņem
uz sietiņa, uzliek uz baltapapīra un pārkaisa ar pū-
dera cukuru un vi]ā, lai ogas tiktu baltas no visām

pusēm. Ja ogas netiek diezgan baltas, tad iemērc tās

vēl reiz olbaltumā. Pēc tam tās atstāj aukstā vietā

tik ilgi, līdz top sausas. Pēdīgi saliek stikla bundžā

un nosien ar pergamenta papīri.

888. Kandetas apelsīnu vai pomeranču mizas.

Nolupina no apelsīniem vai citroniem mizu, sa-

griež garās strēmelēs, pārlej ar aukstu ūdeni, kuru

atjauno katru dienu, tā turpinot kādas 4—5 dienas.

Tad mizas nosusina, pārlej ar tīru ūdeni un ļauj
vārīties līdz top mīkstas. Tad savāra cukura sīrupu,

pārlej pār mizām un ļauj stāvēt kādas dienas. Tad

vēlreiz sakarsē un vāra atkal kādas 5 minūtes. Tad

liek mizas uz lēzenas bļodas, pavāra vēl mazliet sī-

rupu vienu pašu un pārlej pār mizām. Pēc pāris
dienām atkārto šo procesu, lai cukura kristalli būtu

visi pieķērušies pie mizām un sīrups viss ievārījies.
Pēdīgi saliek stikla burkā un nosien ar pergamenta
papīri.
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889. Ābolu marmelāde.

Nomizo 4 kg ieskābu ābolu, izņem serdes un

ieliek aukstā ūdenī lai nepaliktu tumši. Tad ņem
2 kg cukura, 2 glāzes ūdens, citrona mizu un vāra

sīrupu. Tad liek ābolus iekšā un pastāvīgi maisot
vāra līdz top bieza putra. Karstu sapilda burkas,

nosien ar pergamenta papīri.

890. Bumbieru marmelāde.

Nomizo 4 kg bumbieru, izņem serdes, sagriež,

fūelej M: pudeli vīna jeb citrona sāls ūdeni, pieliek

upatiņā iesietas citrona mizas, krusta nagliņas un

vāra tik ilgi līdz bumbierus var saspiest. Tad iz-

dzen caur sietiņu, pieliek 800 g cukura un vāra

līdz top bieza putra, tā kā ar kaļoti nevar apmaisīt.
Tad sapilda burkās, pārsienot ar pergamentapapīri.

891. Ķirbju marmelāde.

Nomizo 2 kg ķirbju, sagriež gabaliņos, savāra,
pielej drusku ūdens un vāra līdz top bieza masa.

Tad pieliek 1 kg cukura, drusku smalki griezta ing-
vera, citrona sulu un vāra līdz top bieza. Karstu

sapilda burkās un nākošā dienā nosien.

892. Plūmju marmelāde.

2 kg dzeltānās plūmes pārlej ar vārošu ūdeni,

novelk mizu, izņem kauliņus, pieliek 2 kg cukura

un vāra līdz top par biezu masu. Tad pilda burkās

un otrā dienā nosien.

895. Brūkleņu pastiles.

4 kg brūklenes liekkatlā un vāra bez ūdens, pa-

stāvīgi maisot tik ilgi, līdz ogas sajūk. Tad lej kulē

un izspiež. Pēc tam ņem uz 2 glāzēm šķidruma
1 glāzi cukura un maisa veselu stundu. Tad izklāj
koka kasti ar baltu papīri, iepilda no masas pirksta
biezu kārtu un kaltē siltā krāsnī līdz nākošai dienai.

Tad lej otru kārtu virsū un
šādā veidā turpina līdz

visa masa izlietota. Masas kaltēšana ilgst no 3—4

dienām. Pēdīgi izveido dažāda veida pastiles, ap-

mērcē rupjā cukurā un novieto glabāšanai stikla
burkās.
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894. Paradīzes āboli etiķa sīrupa.

Nogriež paradīzes āboliem līdz pusei kātiņus,
nokasa tiem miziņu, noskalo un saliek burkā. Tad

savāra uz pusēm etiķi ar cukuru, atdzesē un lej pār
āboliem. Tad ]auj 24 stundas stāvēt, nolej sīrupu,
uzvāra atkal un lej pār āboliem. Šo paņēmienu at-

kārto vēl pātis reizes, tad nosien burku un noliek
auksta vietā.

895. Bumbieri etiķa sīrupa.

Nomizo bumbierus un nokasa kātiņus. Tad uz-

vāra pusi etiķa, pusi cukura, pieliek pomeranču mizu

un nagliņas, iesietas lupatiņā, liek bumbierus iekšā

un vāra pusmīkstus. Tad ņem laukā, pavāra vēl sī-

rupu un pārlej pār bumbieriem.
Šos bumbierus var pagatavot arī nevārot, kā pa-

radīzes ābolus.

896. Veseli āboli etiķa sīrupa.

Nomizo veselus skābus ābolus, (kuri vēl nav labi

ienākušies), un saliek mazā podā ar ozola lapām, bet

tā. lai āboli v iens pie otra nepiedurtos, pie kam pa

starpām ieliek kādus gabaliņus kanēļa un tur-

pina tā līdz pods top pilns. Tad savāra 3 litrusetiķa
ar Ikg cukura, atdzesē un pārlej pār āboliem. lad

pārsien podu ar pergamenta papīri un novieto vēsā

vietā.

897. Ķirbji etiķa sīrupa.

Notīra ķirbjus, sagriež gabaliņos, pārlej ar etiķi
un noliek stāvēt līdz otrai dienai. Tad ņem 1 kg
cukura. 1 litru etiķa. 1

- litru ūdens, pieliek krusta

nagliņas, savāra un liek ķirbjus iekšā. Tad vāra

līdz ķirbji top dzidri, ņem tos laukā, liek atlikušos

ķirbjus iekšā un turpina līdz visi izvārījušies.
Tad saliek burkā, pārlej ar sīrupu, nosloga un pār-
sien ar pergamenta papīri.

898. Zilas plūmes etiķa sīrupa.

4 litrus plūmes nomazgā un sadursta ar

adatu vairākās v ietās. Tad ņem Y2 etiķa, Vi cukura,
savāra, lej karstu pār plūmēm un rīkojas tālāk kā

pie citiem ieziemojumiem.



899. Sarkanie kāposti etiķi.

Noņem kāpostiem ārējās lapas un kacenus. Tad
smalki sagriež, apkaisa ar sāli, izmaisa, apsedz
trauku un atstāj līdz nākošai dienai. Tad liek kā-

postus uz sietiņa lai notekas un saliek podā atpakaļ.
Tad uzvāra etiķi un atdzisušu pārlej pār kāpostiem.
Pirms lietošanas pieber mazliet c ukuru un pielej
pēc patikas eļļu.

Pieieziemošanas etiķa vietā var ņemt ari citrona

sāls atšķaidījumā.

900. Melnas alksnenes etiķī.

Mazās alksneņu sēnītes novāra sālsūdenī. Tad

nospiež un saliek burkā. Tad savāra etiķi ar krusta

nagliņām, pieliek piparus, sinepju graudiņus, izkāš

caur sietiņu un pārlej pār sēnītēm. Pēc 24 stundām

uzvāra atkal etiķi un atkārto pārliešanu kādas 3—4

reizes.

901. Sālīti puravi.

Sagriež puravus ripiņās, saliek podā, pārkaisa
ar sāli un nosloga. Šādus puravus lieto zupām un

citām vajadzībām.

17
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2. nodaļa.

KALTĒTI AUGĻI UN SAKNES.

902. Kaltēti rabarberi.

Novelk rabarberiem mizu, jeb sagriež pagaros

gabalos ar mizu, saver uz diega, pakar siltā vietā iz-

kalst sausiem kā žagariem. Tad nover no diega, sa-

ber maisiņā un noliek sausā vietā. Ziemā, vakarā

pirms lietošanas, rabarberus nomazgā un iemērc

aukstā ūdenī. Otrā dienā uzvāra, nokāš un no sulas

pagatavo ķīseli jebrabarberu mērci pēc patikas.

903. Kaltētas pupiņas.

Novelk pupām ādiņas, sīki un ieslīpi sagriež,
uzber uz papīra un izžāvē siltā vietā.

Ziemā, pirms lietošanas pupas iemērc.

904. Kaltēti āboli.

kaltēšanai vislabāk ņemt saldskābus ābolus. Lai
āboli izkalstu gaiši, nesasarkuši, mizošana un kaltē-

šana ātri jāsteidz. Ābolus var griezt gabaliņos vai

arī ripās. Kaltē siltā vietā, kā iepriekšē jās receptēs.
Ziemā, pirms lietošanas, ābolus iemērc vakarā

aukstā ūdenī.

905. Kaltēti bumbieri.

Nelielus bumbierus var kaltēt veselus, izdurot

serdes, bet lielākus sagriež gabaliņos un kaltē mē-

renā siltumā.

906. Kaltēti ķirši.

Nolasa ķiršus no kātiņiem, kalte vispirms lena,

pēc tam lielākā siltumā.



907. Kaltētas baravikas.

Baravikas un šampiņjonus var kaltēt veselus

vai šķēlītēs grieztus. Šķēlītes vislabāk saver uz diega
un kaltē pa priekšu lēnā un tad ātrā siltumā. Pirms

lietošanas baravikas jāiemērc ūdenī.

908. Kaltēti petersiļi un selerijas.

Nomazgā saknes ar birsti tīras, sagriež sīkos ga-

baliņos, saver uz diega un kaltē siltā vietā.

909. Kaltētas dilles un citi zaļumi.

Sagriež dilles smalki, uzber uz papīra un noliek

saulainā vietā un tad siltā vietā, lad dilles nezau-

dēs zaļo krāsu un nepaliks bālas. Pirms lietošanas

aplej ar karstu ūdeni.

910. Kaltētas zustrenes.

Noliek ogas uz rāmja un novieto tūliņ mēreni

siltā krāsnī, pie kam siltumu var pastāvīgi pastipri-
nāt. Šīs ogas ļoti ieteicams kaltēt, jo šādā veidā

tās nezaudē savu labo aromu.

911. Kaltētas mellenes.

Tīri izlasītas mellenes ber uz kaltējamā rāmja,
lēnā siltumā apžāvē, pēc tam pastiprina siltumu un

apgrozot kaltē sausas.

912. Sālītas dilles

Smalki sagriež dilles. Tad uz 1 glāzi sagrieztām
dillēm ņem 1 tējkaroti sāls un 1 tējkaroti cukura,

sajauc, sapilda pudelēs un aizlako. Šādi jmgatavotas
dilles ļoti gardas ziemā pie zupām un mērcēm.

5 7*
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AUGĻU IEZIEMOŠANA.

913. Bumbieri.

Bumbierus var labi uzglabāt, ja aptin kairu

bumbieri atsevišķi ar zīdpapīri un novieto vēsā

vietā.

914. Āboli.

lezicmošanai āboli jānoņem ]oti uzmanīgi, lai
tic nesadauzītos. Jāņem vērā, ka tie nedrīkst būt

arī zaji. jo negatavi āboli savītīs un nestāvēs. Tad

pagrabam, kura āboli glabājas, jābūt sausam, ar vie-

nādu temperatūruno s—6°.5—6°. Tāpat temperātūra ne-

drīksl noslīdēt uz o°, jo tad āboli bojāsies. Ja pa-

grabs par mitru, tad pāris traukos pagrabā jānovieto
sērskābe.

915. Dzērvenes.

Dzērvenes vislabāk uzglabāt auksta ūdeni un

aukstā vietā.

916. Puķu kāposti.

Puķu kāpostus izvelk no dobes ar visu sakni, -a-

slāda pagraba smiltīs, bet lapas saņem kopā un sa-

sien ar diegu.
917. Rutki.

Izrok rutkus, ierok pagraba smiltis, ta ka la

piņas paliktu ārā.

918. Selerijas.

lestāda selerijas pagrabā smiltīs ar visām lapi-

ņām. Selerijām ir vajadzīga mazliet mīkstāka un

mitrāka zeme nekā citām saknēm.

919. Puravi.

Nogriež puravus līdz pusei un i estada mitra

zemē. Puravus var arī labi uzglabāt iesālot.

920. Kāposti.

Izvelk kāpostus ar visu sakni un pakar pagrabā
uz auklas tā. kā viena galviņa nepieduras otrai.

921. Sīpoli.

Sīpolus vislabāk sapīt kroņos vai sabērt tīklos

un glabāt sausā vietā.



PIENA PRODUKTI.

922. Baksteina siers.

Sasilda pienu līdz 30° C, pieliek sieru raugu (no
teļa kuņģa). Tad pēc kādas % stundas, kad siers sa-

recējis, sagriežot to ar siera nazi kubos. Tad maisa

ar siera lauzēju, līdz to sasmalcina. Tad sasilda at-

kal līdz 33° C un maisa lēni kamēr sak grimt. Tad

lej siera formā tā, lai sula notecētu. Jāņem vērā, ka
siera formas ļoti bieži jāapgroza. Otrā dienā apsala
sieru, ko turpina darīt kādas 4—5 dienas, pēc kam
sieru nomazgā, notīra ar nazi un iepulierē. lai poras
būtu cieti. Tad noliek sieru 10—12° C siltā vietā,

apgroza ik pāris dienas un apslacina ar sālsūdeni.

923. Jāņu siers.

800 g laba biezpiena saberž putraimos. lad

uzvāra 4 1 litrus piena, iemaisa biezpienu un maisa

līdz savelkas. Tad lej uz slapjas drānas lai sula no-

tecētu. Tad sakuļ kādas 3—4 olas. pieliek 1 tējkaroti
ķimenes, 3—3 ēdamkarotes krējuma, liek sieru bļodā
un kuļ kamēr savienojas ar olu. Tad liek masu

drānā un novieto kādas stundas zem sloga.

924. Biezpiena paska.
800 g biezpiena izmaļ caur mašīnu. lad labi

samīca, pieliek 100 g sviesta. 3 olu dzeltānumus,
kurus saputo ar cukuru. Tad uzliek masu uz uguns

un uzkarsē, ņem nost, pieliek rozīnes, sukādu, man-

deles unkrietni samaisa. Tad ņem slapju drānu, ie-

klāj formā, liek masu iekšā un atstāj līdz otram rī-

tam. Pasku pasniedz ar vaniļas mērci jeb ievā-

rījumu.
925. Knapsieriņi.

800 g biezpiena, kādas karotes laba krējuma,
drusku ķimenes, sāli. krietni izviļā iegarenos sieri-

ņos, liek uz dēļa. pārsedz ar rabarbera lapām un Jauj
sieriņiem apvilkties. Novieto vējainā vietā.

926. Mājas kafija.

Krietni sakuļ 1 litru salda krējuma, 6 olu dzel-

tānumus. Tad ber klāt rudzu miltus, līdz top bieza

mīkla. No šīs mīklas izveido tievas strīpiņas, sa-

griež mazos gabaliņos, izžāvē, izdedzina un samaļ.
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Zaļbarība.

Zaļbarības ēdieni pie mums vēl ļoti maz pazī-
stami un viņu ievešana mūsu saimniecībās ir daudz
grūtāka nekā citās zemēs. Arī klimatiskie apstākļi
pie mums nav tik labvēlīgi sakņu un augļu kultivē-

šanai.

Zaļbarības jautājums ir sacēlis vai veselu revo-

lūciju, un, kā jau arvien, ļaudis uz visu jaunu pa-
raduši skatīties skeptiski. Zaļbarības noliedzēju tā-

dēļ katrā ziņā būs vairāk nekā piekritēju.

Ņemot vērā zaļbarības bagāto vītāmīnu un mi-

nerālvielu sastāvu, šī barība sevišķi atzīstama, jo
pie sakņu, augļu un citu produktu vārīšanas vīiā-
mīni galīgi izzūd un minerālvielas pārvēršas neor-

ganiskās, organismam pavisam mazvērtīgās vielās.

levietojot šai grāmatā arī zaļbarības receples,
es gribu griezt veģetāriāņu saimes uzmanību uz šo

barību un pamudināt tos neatstāt zaļbarību bez ie-

vērības, bet gan izmēģinot vienu otru recepti, pār-
liecināties par tās lietderību.

92". Zaļbarības pudiņš

Sagriež šķēlēs baltmaizi. Tad saputo 3 olu dzel-

tānumus ar cukuru, pielej vienu glāzi karsta nevā-

rīta piena pie olām, samaisa unpārlej pār baltmaizi.

Tad sakuļ putās 1 glāzi putu krējuma un pārliek
pār pudiņu. Galdā sniedz ar augļu mērci.

928. Maizes zupa.

Apbrūnē plīts krāsnī rupju maizi, pārlej ar

ūdeni. Tad izlaiž caur sietiņu, pieliek rozīnes, cu-

kuru, pierīvē citrona mizu un pieliek smalki griez-
tus ābolus, kas kādu laiku jau iecukurotā veidā stā-

vējuši.
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929. Zemenes ar putu krējumu.

Notīra zemenes, apkaisa ar cukuru un noliek
vēsā vietā. Tad sakuļ putu krējumu un pārliek pār
ogām.

950. Plūmju krēms.

Pārlej plūmes ar karstu ūdeni, novelk miziņu,
izņem kauliņus un izmaļ caur gaļas mašīnu. Tad

sakuļ olu dzeltānumus ar cukuru un piejauc plūmju
masai. Pēdīgi pieliek putās kultu olbaltumu, viegli
izmaisa un sniedz galdā.

931. Svaigi kāposti ar tomātu biezeni.

Sagriež kāpostus smalkās strēmelītēs, pārkaisu
ar sāli un noliek dažas stundas stāvēt. Tad nomazgā
vairākos ūdeņos un pārlej ar tomātu mērci, kas pa-

gatavota sekošā veidā: Nomazgā tomātus, sagriež
gabalos, liek kastrolī, pielej ūdeni un uzkarsē, līdz

top par biezeni. Tad pieliek cukuru, citrona sulu

un pārlej karstu pār kāpostiem.

952. Pildīti tomāti ar senem.

Nokarsē sēnes, izmaļ caur gaļas mašīnu, pieliek
masai sīpolus, dilles, krējumu, aukstus vārītus kar-
tupeļus un krietni izmīca. Nu izņem tomātiem iek-

šas un piepilda tos ar sagatavoto farsi, pārkaisa ar

kapātām olām un pārlej ar eļļas jeb krējuma ma-

jonēzi.

933. Pildīti tomāti ar mandelēm.

Tomātiem nogriež galiņus, izņem iekšas. Tad

pagatavo farsi no 1 karotes krējuma, 1 karotes svie-

sta, rīvmaizes, smalki kapātām mandelēm, sāls, cu-

kura, krietni izmaisa un pilda tomātos.

934. Melnas saknes.

Notīra melnās saknes un ieliek ūdenī, kuram
pievieno citrona skābi un miltus. Šo daralai saknes

nepaliktu sarkanas. Tad ņem laukā pa vienai, sa-

rīvē, apkaisa ar cukuru, pielej citrona sulu, drusku

eļļu un pierīvē citrona miziņu kā garšas vielu.
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935. Banānu sviestmaizes.

Notīra banānus, sagriež šķēlēs. lad apsmērē
baltmaizes ar sviestu, pārliek ar banānu šķēlēm un

sniedz galdā.

936. Vīģes desa.

Notīra un izmērcē vīģes. Tad izmal caur gaļas
mašīnu, pielej augļu jeb citrona sulu. pieliek sāli un

rīvmaizi. Tad masu sarullē un iesien pergamenta
papīri, lai pieņemtu desas veidu, pēc kam sagriež
šķēlītēs un sniedz galdā pie kviešu jeb baltmaizes

sviestmaizēm.

937. Augļu un kokosriekstu miltediens

Notīra apelsīnus, banānus un smalki sagriež. Jā-
uzmanās lai apelsīnu sēklas netiktu iekšā, kas pie-
dos ēdienam rūgtu garšu. Tad liek porcelāna jeb
stikla traukā, vienu kārtu apelsīnu, tad grauzdētus
kokosa miltus un pēdīgi banānu kārtu, pārkaisot
visu ar cukuru un garnējot ar putu krējumu.

938. Žaveti augļi ar putu krējumu.

Nomazgāaugļus un iemērc tos. Otrā dienā pa-

gatavo labi saldu ūdeni, piespiež citrona sulu un

pārlej pār augļiem aukstā jeb karstā veidā un ļauj
pastāvēt, lad sakuļ putu krējumu, pieliek cukuru,
citrona mizu, liek uz bļodas kārtu augļu,kārtu putu
krējuma un garnētu pasniedz galdā.

9>9. Žaveti augļi ar auzu pārslām.

l/maļ izmērcētus augļus caur gaļas mašīnu, tad

sarestē auzu pārslas svaigā sviestā gaiši dzeltānas

un īsi pirms pasniegšanas samaisa ar augļu biezeni,

ņemot uz četrām karotēm biezeņa 1 karoti pārslu.

940. Ābolu krēms.

Sarīvē labus ābolus ar visu mizu, piespiež ci-

trona sulu, pieliek riekstu pulveri, piejāuc putās
kultu krējumu un sniedz galdā ar aukstu mērci.

941. Augļu mērce.

Uzkarsē sīrupu, pārlej pār augļiem un ļauj 4—5

.stundas stāvēt. Tad izlaiž caur sietiņu un sniedz pie
krēma un pudiņiem.



265

942. Gurķi ar tomātiem.

Sagriež svaigus gurķus, tomātus un rutkus. Tad
pagatavo mērci, ņemot skābu krējumu, lokus, dilles,
sali un pārlej par saknēm.

943. Sarkankapostu salāti.

GalviņU sarkankāpostu smalki sagriež, pārlej ar

citrona sulu, drusku ūdens, pieliek sāli, cukuru un

ļauj kādu dienu stāvēt.

944. Skabkapostu salāti

Nospiež skābiem kāpostiem sulu. sagriez īsā-

kus, pieliek cukuru, sāli un pārlej ar skābu krēju-
mu jeb provansas eļļu.

945. Puķu kāpostu salāti.

Sarīvē galviņu puķu kāpostu, pārlej ar citrona

sulu, eļļu, pieliekot sāli un cukuru.

946. Zaļo lapu salāti

Smalki sagriež spinātus, dārza skābenes, rožu

kāpostus, pārlej ar citrona sulu, eļļu, pieliek cukuru

un sāli un sniedz galdā kā salātus.

947. Rutku salāti.

Rutkus sagriež šķēlītēs, pārkaisa ar sāli un ļauj
kādas 10—15 minūtes stāvēt. Tad nolej sakrājušos
šķidrumu, pārlej ar citrona sulu un eļļu un sniedz

galdā. Šos rutku salātus var pagatavot arī no rīvē-

tiem rutkiem.

948. Ābolu salāti.

Nomizo ābolus. 1 sīpolu, sagriež smalkās šķēlēs,

tāpat sīpolu. Tad sajauc sagrieztas šķēlēs un ļauj kā-

du laiku stāvēt. Stundu pirms galda sniegšanas pār-

lej ar citronā sulu un eļļu.

949. Tomātu maisījums.

Veselus tomātus nobrucina karstā ūdenī, sa-

griež gabaliņos un izrīvē caur sietiņu. Tad pievie-
no eļļu. citrona sulu, sakapātus sīpolus, sāli, ķimenes
un samaisītu sniedz galdā.
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950. Ābolu maisījums.

Noslauka tīrus 3—4 ābolus. Tad ņem 1 karoti
piena, drusku cukura, citrona sulu un pievieno 1 ka-
roti auzu pārslu. Tad sarīvē ābolus un pievieno
masai. Šo ēdienu sniedz galdā pārbērtu ar grieztām
mandelēm.

951. Aveņu ēdiens.

1 karotei medus pievieno 1 citrona sulu un 10 g
pārslu, kas iepriekš iemērktas 3 karotēs ūdens. Pē-

dīgi pievieno 180 g saspiestu aveņu. Galdā snie-

dzot pārkaisa ar grieztiem jeb rīvētiem riekstiem.

952. Zaļabolu uzsitums.

Sarīvē 3—4 ābolus ar visu mizu, pievieno 1 ol-

baltumu, puto, tad pievieno medu, citrona sulu un

sniedz galdā.

955. Ķiršu uzsitums.

Notīra ķiršus, izņem kauliņus, izspiež caur sietu,

f
(ieliek cukuru, 1 olbaltumu un saputo. Pēdīgi pie-
iek medu un citrona sulu. Galdā sniedzot pārkaisa

ar mandelēm jeb kapātiem riekstiem.

954. Plūmju uzsitums.

Šo ēdienu pagatavo pec iepriekšējas receptes.

955. Sakņu ēdiens.

Puķu kāpostus, kāļus, zirņus, gurķus, bietes, to-

mātus izmaļ caur gaļas mašīnu, pārlej ar krējuma
majonēzi un sniedz galdā.

956. Skābētas bietes.

Nomizo mazās salātu bjetes un saliek traukā.

Tad sagatavo šķidrumu no citronu sulām (citronu
sulas vietā var ņemt arī citronu sāli, atšķaidītu
ūdenī), pievieno cukuru, ķimenes un uzkarsē. Tad

pārlej šķidrumu pār bietēm, ļauj atdzist, nosien

burku un noliek dažas dienas siltā vietā lai rūgst.
Sniedzot bietes galdā, var pievienot tām arī ābolus.
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Sagriež šķēlēs tomātus, pārkaisa ar sāli, dillēm,
lokiem, sīpoliem, smalki kapātām olāmun pārlej ar

krējuma mērci.

958. Kartupeļi ar selerijām un gurķiem.

Sagriež dienu iepriekš novārītus' kartupeļus ga-
renās ŠĶēlītēs, pierīvē zaļu seleriju, pieliek sāli. sa-

grieztas skābu gurķu strēmelītes, dilles un pēdīgi
pārlej ar krējuma mērci.

959. Pildīti tomāti.

Nomazgā nogatavojušos tomātus, nogriež gali-
ņus un izņem iekšas. Tad sagatavo biezpienu ar

krējumu un iepilda tomātos. Izņemtās sēklas sa-

maisa ar skābu krējumu, dillēm, lokiem, cukuru,
sāli un pasniedz pie pildītiem tomātiem.

960. Skābi kāposti tomātu mērce.

Pārlej nogatavojušos tomātus ar karstu ūdeni,

novelk ādu, izdzen caur caurduri, pieliek kapātu sī-

polu, sāli, cukuru, eļļu. citrona sulu. ķimenes un iz-

maisa.

961. Sakņu maisījums.

Skābus kāpostus, ābolus, tomātus, rutkus, bur-

kānus, gurķus, selerijas, pētersiļus sagriež smalkos

gabaliņos. Tad pieliek dilles (labi daudz), lokus,

cukuru, sāli, citrona sulu, eļļu jeb krējumu unkriet-

ni izmaisot sniedz galdā.

962. Rūgušpiena zupa.

Labi norūgušam rūgušpienam nolej sūkaliņas

(ja tādas būtu), sakuļ putās, pārkaisa ar kanēli un

cukuru un, pārberot ar grauzdētām maizītēm, sniedz

galdā.

963. Auksta plate.

Saliek uz bļodas pa kārtai rīvētus burkānus,
grieztus tomātus, rīvētus rutkus krējumā, sarkan-

kāpostu, skābus kāpostus majonēzē, salātus eļļā,
gurķus, zirņus, ābolus, sēnes v. i. t.
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Plūmēm izņem kauliņus, sagriež daļās, pārkaisa
ar drusku cukura, uzspiež citrona sulu un ļauj ie-

vilkties.

965. Tuti-fruti salāti (jaukti).

Dažādas ogas, kā: ērkšķogas, jāņogas, ķiršus,
mazās brūnās plūmītes pārkaisa ar cukuru, pārlej
ar citrona sulu un ļau j ievilkties.

966. Spināti biezpiena mērce.

Labi nomazgātus spinātus saplucina gabaliņos.
Tad pagatavo mērci no biezpiena, skāba krējuma,
dillēm, lokiem un pārlej spinātiem.

967. Sipolu majonēze.

Sarīvē 3 sīpolus, pielej tiem karoti citrona su-

las, drusku piparus, cukuru un noliek, lai ievelkas.

Tad ņem 2 novārītus olu dzeltānumus, saberž, lai

nebūtu kunkuļu. Pēc tam pieliek vēl 1 nevārītu

olas dzeltānumu. Sarīvē krietni visu kopā un pa-

mazām piejauc klāt sīpolu masu. Pēdīgi pamazām
maisot pielej eļļu, lai iznāk pašķidra mērce.

968. Rieksti ar bietēm unselerijām.

Labi sasmalcina bietes, tāpat riekstus; riekstu

vietā var arī ņemt pupas, jeb vārītus kartupeļus.
Visu samaisa kopā un pārlej ar pikantu mērci jeb
eļļu vai majonēzi.

969. Sakņu pudiņš.

Kāļus, burkānus, selerijas, pētersiļus. skābus

gurķus, tomātus, vienādā daudzumā, izņemot sele-

rijas un pētersiļus, kuri ņemami mazāk, savas stip-
rās garšas dēļ. samaisa ar tomātu biezeni un skābu

krējumu pēc vajadzības, lai iznāktu pudiņa veidīga
masa. Tad iespiež pudiņu formā un noliek kādu
stundu iestāvēties. Tad pagatavo skāba krējuma
mērci ar sāli. dillēm, lokiem un pasniedz pie pudiņa.
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Sarīvē 400 g burkānu, drusku seleriju sak-

nes vai smalki rīvētus kātiņus. Tad liek klāt 100 g

sausiņus, 1 karoti krējuma, sāli pēc vajadzības.
2—3 sakultus olu dzeltānumus un pēdīgi putās sa-

kultus olbaltumus. Tad izsmērē formu ar eļļu, iz-

kaisa sausiņiem jeb kokosa miltiem un liek masu

iekšā, noliek drusku pastāvēt un sniedz galdā ar

kādu mērci, vai arī bez tādas.

971. Dažādas maisītas saknes skāba krējuma mērce.

Līdzīgās daļās smalki sarīvē: rutkus, skābus

kāpostus, svaigus kāpostus, burkānus, smalki sa-

grieztas sēnītes, tomātus, gurķus — svaigus un skā-

bus, pārlej ar krējuma, diļļu un loku mērci.

972. Tomāti ar cieti novārītam olam unsaknēm.

Tomātus sagriež šķēlītēs, pārkaisa ar kapātām,
cieti novārītām olām un sēnēm, pārlej ar skābu krē-

jumu, pieliek sāli pēc vajadzības un pārkaisa ar

dillēm un lokiem.

973. Vārītu olu mērce,

Mērcei jārēķina uz personas 1 ola, karote eļļas
un 1 karote skāba krējuma. Smalki saberž cieti no-

vārītu olas dzeltānumu, pieliek sāli, drusciņ cu-

kura, sinepes, 1 karoti eļļas, 1 karoti skāba krējuma,
krietni izrīvē un sniedz galdā. Var arī pielikt pēc
patikas dilles un lokus.

974. Tomātu mērce,

Tomātu biezeni samaisa ar drusku cukuru, sali,
skābu krējumu, dillēm un lokiem.

975. Franču mērce.

Vz glāzi ēdamās eļļas samaisa ar sinepēm, sāli,
1 citrona sulu. Var arī pēc patikas piemaisīt klāt

tomātu biezeni un drusku rīvēta sīpola.
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Gurķiem izņem sēkliņas. Tad pagatavo masu:

smalki sagriež salātus, saspiež tomātus, pieliek sa-

rīvētus sīpolus, dilles, drusTku sāls. Visu samaisa ar

skābu krējumu, lai iznāk bieza masa; ar šo masu

nu piepilda gurķus, sagriež ripiņās un saliek uz

bļodas.

977. Ābolu dietas ēdiens 2 personām.

2 ēdamkarotes auzu pārslu iemērc glāzē
ūdens uz 5—6 stundām. Tad pieliek 2 ēdamkarotes

salda krējuma, 2 citronu sulu, drusku mizu. Tad

sarīvē 4—5 lielus ābolus un pirms tie nav kļuvuši
brūni, piejauc pie pārslām, tad 1 karoti medus. Visu

kopā samaisa, ja vajadzīgs, pieliek drusku cukura

un pārkaisa ar smalki kapātām mandelēm jeb riek-

stiem. Šim ēdienam jābūt irdenam, mīkstam.

978. Olas ar tomātiem.

Sagriež šķēlēs tomātus, un uz pannas sasautē

sviestā. Sakuļ olas dzeltānumu ar 4 karotēm piena
un pārlej pār tomātiem. Ar dakšiņu apjauc tomā-

tus un beigās pārkaisa ar smalki grieztām dillēm,

pētersiļiem jeb lokiem un sniedz galdā.

979. Olas ar salātiem.

Sakuļ pāris olu ar glāzi piena, 1 tējkaroti mil-

tiem, pieliekot drusku sāli. Tad smalki sagriež sa-

lātu lapas, piejauc pie olu masas un lej sviestā uz

pannas, lai cepas. Gatavus pārkaisa ar smalki griez-
tām dillēm un lokiem.

980. Biezpiena ēdiens.

Labi svaigu, samaltu biezpienu, sajauc ar drus-

ku brūna cukura, rozīnēm un riekstiem. . Labi garšo
biezpiens sajaukts ar āboliem, apelsīniem vai ba-

nāniem.

981. Garšīgs augu sviests.

Pētersiļus, lokus, ķerbeļus, drusku bareco, kre-

ses, rīvētu sīpolu, kādu karoti sviesta — visu to ko-

pā samīca un smērē uz maizes.
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982. Speķa barības ēdiens,

Sama] pusi ķirbja, pusi dzērvenes. Tikai dzēr-

venes jāizlaiž caur sietiņu, lai ķirbī neiekļūtu ādas
un sēkliņas. Tad sakuļ olu dzeltānumu ar cukuru
un citrona jeb apelsīna mizu un pieliek pie masas,

lad liek klāt sakultus olbaltumus
un sniedz galda.

983. Rīvēti āboli ar sausiņiem.

Sarīvē sulīgus ābolus, piespiež citrona sulu, pie-
ber cukuru, kanēli un izmaisa. Tad saliek uz bļo-
das sausiņus un pārlej ar ābolu masu un sniedz

galdā.

984. Āboli ar auzupārslām 4 personām.

Sarīvē 4 lielusābolus, piespiež citrona sulu, pie-
liek pēc vajadzības cukuru, 2 karotes skāba krēju-
ma. 100 g smalki kapātas mandeles jeb riekstus

Tad sviestā sagrauzdē auzu pārslas un sniedz pie
ābolu masas.

983. Pildīti tomāti ar āboliem un siļķi.

Smalki sagriež 3 vidēja lielumaābolus. Tad no-

tīra nomērcētu siļķi, iztīra no asakām, arī sagriež
smalki, pieliek smalki kapātu zaļu sīpolu, izņemtās

tomātu iekšas. Visu sajauc ar skābu krējumu un

iepilda tomātos un pasniedz galdā.

986. Ķirbis, sagatavots ka melone.

Ķirbi sagriež ļoti smalki, uzspiež citrona sulu,

pierīvē apelsīna mizu un noliek līdz otrai dienai.

Tad pārkaisītu ar cukuru sniedz galdā.

987. Bumbieļ-u pudiņš ar riekstiem.

Smalki sarīvē bumbierus un izspiež sulu, lai iz-

nāktu 3/
4

glāzes. Tad liek klāt 4 kajotes sagrieztas
smalkas maizes, 200 g smalki kapātus riekstus, pie-
liek pēc patikas garšas vielas. Tad cukuru, 4—5 la-

piņas iepriekš izkausēta želatīna un sakuļ masu pu-

tās. Pēc tam sagatavo formu, izkaisa ar biezu kārtu

sagrieztiem sausiņiem, jeb ar kūku drupatām un liek

masu iekšā. Tad noliek aukstumā lai sastingst. Kad

sastindzis, izgāž uz bļodas un pasniedz ar vaniļas

jeb kādu citu mērci.



988. Bumbieru pudiņš.

Sarīvē kādus 800 g bumbieru, piespieš 1 cit-

rona sulu, pieliek cukuru, pielej drusku izkausēta

agar-agara jeb želatīnu, pieliek V 2litru putās sa-

kultu krējumu, liek formā un novieto kādu stundu

vēsā vietā. Pasniedz ar vaniļas mērci.

989. Augļu kompots.

Svaigus sagrieztus ābolus, plūmes, bumbierus,
aprikozes, melones pārkaisa ar cukuru, pārlej ar ze-

meņu, aveņu, vai kādu citu ievārījumu, pieliek cit-

rona sulu, kādu karoti tecināta medus, liek stāvēt

kādas 3—4 stundas un pārkaisītu ar grieztiem riek-
stiem sniedz galdā.

990. Skāba krējuma mērce.

1 olas dzeltānumam pieliek drusku sāls, sakuļ,
pieliek glāzi krējuma, sinepes un pēc patikas pie-
griež dilles un lokus.

991. Sēņu mērce.

1 olas dzeltānumampieliek 2 karotes provansas

eļļas un sarīvē kādas 15 minūtes. Tad pierīvē 4 ka-

rotes krējuma, sīpolu, pieliek sāli, lokus, dilles, pē-
tersiļu lapiņas un pēdīgi piegriež novārītas vai ietai-

sītas sēnes.

992. Sakņu mērce.

Sarīvē sīpolus, burkānus, ābolus, selerijas, pēter-
siļus. pievieno citrona sulu, skābu krējumu, sāli,

dilles, un pasniedz pie dažādiem ēdieniem.

993. Majonēze ar sīpoliem.
X l ietni sarīvē 1 novārītas olas dzeltānumu, cit-

rona sulu, sāli. Tad pieliek 1 novārītas olas dzel-

tānumu un stipri rīvē, līdz top par šķidrumu. Pē

dīgi pieliek rīvētu sīpolu, drusku cukuru un sniedz

galdā.
994. Augļu salāti.

Sagriež šķēlēs labus ābolus, tomātus, plūmes,
bumbierus, burkānus, ķirbjus. Tad uzkarsē cukura

ūdeni, pielej citrona sulu, sāli un pārlej karstu pār
augļiem un ļauj kādu dienu stāvēt.



Dažādi salāti.

995. Kartupeļu salāti.

Novārītus kartupeļus sagriež šķēlītēs. Tad pa-
gatavo mērci, ņemot provansas eļļu, lokus, etiķi, jeb
citrona sals atšķaidījumu un viegli izcilājot liek
iekša kartupeļus.

996. Speķa salāti.

Sagriež speķi mazos gabaliņos, sacepina brūnā
sviesta un ļauj padzist. Tad smalki sakapā cieti
novārītas olas. īsi pirms galdā sniegšanas sagriež
galviņu salātu un sajauc ar speķi un olām.

997. Tomātu salāti.

Sagriež tomātus šķēlītēs. Tad pagatavo mērci,
ņemot citrona sulu, cieti kapātas olas un sāli. Var

ņemt arī eļļu. kuru pārlej pār tomātiem.

998. Seleriju salāti.

Sagriež novārītas selerijas ar visu mizu. Tad

pagatavo mērci, ņemot eļļu, etiķi, baltos piparus
sāli, pieber selerijas, izjauc un sniedz galdā.

999. Jauktie salāti ar skābu krējumu.

Sagriež novārītus kartupeļus sīkos, glītos gaba-
liņos, tāpat sālītas sēnītes, gurķus, tomātus, bietes

un selerijas. Tad pagatavo mērci no skāba krēju-
ma, pieliekot dilles, lokus, sāli, mārrutkus, pārlej
pār sagrieztām saknēm un viegli izcilājot sniedz

galdā.

1000. Kāpostu eļļas salāti.

Skābus kāpostus, novārītus kartupeļus, bietes,

gurķus, tomātus, sēnes, sagriež tievās strēmelītēs,

lad pagatavo eļļas mērci, pielejot mazliet etiķi jeb
citrona sulu. bej- salātus klāt un sniedz galdā.
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1001. Kartupeļu siļķu salāti.

Sagriež siļķi un novārītus kartupeļus mazos ga-
baliņos, sajauc ar skābu krējumu, piegriež zaļu sī-

polu un lokus.

1002. Galviņu salāti ar krējumu.

Sakulsta krējumu ar cukuru, sāli. citrona sulu.

piegriež dilles. Tad pārlej pār notīrītiem saplucinā-
tiem salātiem, un viegli izcilājot sniedz galdā.

1003. Sparģeļu salāti

Novāra 400 g sparģeļu sālsūdenī, atdzesē un

sagriež gabaliņos. Tad ņem 1 karoti eļļas, sparģeļu
ūdeni, citrona sulu un pārlej pār sparģeļiem.

1004. Puķu kāpostu salāti.

Novāra" puķu kāpostus, sadala rozītēs. tad pa-

gatavo mērci no 2 jēliem olu dzeltānumiem. 1 karo-
tes eļļas, sals un pārlej pār atdzisušiem kāpostiem.

1005. Vienkārši biešu salāti.

Novāra bietes, sagriež šķēlītēs, pārber ar ķime-
nēm, pārlej ar etiķa ūdeni un ļauj stāvēt kādas die-

nas.

Bietes var .pagatavot arī vēl sekošā veidā: no-

mizo veselas bietes, saliek podā. pārlej, ar vārošu

ūdeni un ļauj stāvēt siltā vietā kādas 3—4 dienas.

Tad pieber enkuru pēc vajadzības un sagrieztas
sniedz galdā.



Slimnieku ēdieni.

1006. Vistu buljons.

Izgriež vistai balto krūts gaļu un pagatavo no

tās kotletes jeb frikadelles. No pārējās daļas, ņemot

uz gaļu kādus 2 litrus ūdens, izvāra stipru buljonu,
klāt pieliekot burkānus un pētersīli. Tad izkāš caur

sietiņu, pieliek sakultu olas dzeltānumu un sniedz

galdā.
1007. Speķa buljons.

2 kg mīkstas vērša gaļas, sagriež mazos kumosi-

ņos, un sapilda pudelēs. Tad pudeli aizkorķē, ap-
tin ar dvieli, liek katlā aukstā ūdenī, tā kā pudeles
kakls paliek virspus ūdens. Tad vāra uz lēnas

uguns kādas 3—4 stundas, izlaiž caur sietiņu, pieliek
mazliet sāli, sakultus olu dzeltānumus Un sniedz pa

karotei slimniekam.

1008. Auzu buljons.

Gatavam auzu buljonam pieber 1 kājoti auzu

pārslu, savāra, izlaiž caur sietiņu, pieliek sakultus

olu dzeltānumus un sniedz slimniekam.

1009. Buljons ar manna.

Gatava buljona ieber kadu karoti manna, sa-

vāra un sniedz slimniekam.

1010. Auzu pārslu tume.

Uzliek 1 litru ūdens vārīties ar 4 ēdamkarotēm
auzu pārslu un vāra, kamēr paliek tumīgs. Tad pie-
liek labu sviestu, krietni sakulsta un sniedz slimnie-

kam. Šo tumi var pasniegt arī ar plūmēm vai brūk-

leņu ievārījumu.

1011. Manna piena zupa.

Uzvāra % glāzi ūdens ar V2glāzi piena, pieber
kādas karotes mannā, pieliek sāli, cukuru, labu

sviestu, savāra visu krietni un sniedz slimniekam.
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1012. Vārīta zivs.

1 kg svaiga līņa jeb zandarta, 1 litru ūdens,
1 tējkaroti sviesta, drusku sāls, sutina uz lēnas

uguns. Tad pieliek saldu krējumu, olas dzeltā-
numu un sniedz slimniekam.

Nav jāliek klāt neveselīgās virces, kā to dara
pie parastajiem zivju ēdieniem.

1013. Vistu kotletes.

Vistas krūti izmaļ caur gaļas mašīnu, pieliek
saldu krējumu, 1 karoti rīvmaizes, kausētu sviestu,
sāli un ar koka karoti saputo. Tad izveido apaļas
vai iegarenas kotletes un cep sviestā dzeltānas. Slim-
niekam sniedz ar smalki kapātiem sutinātiem bur-
kāniņiem.

1014. Bifšteks.

Labu fileja gabalu izkasa no plēvēm, izdauza,
izveido plānus bifštekus, apkaisa ar sāli un cep
brūnā sviestā uz ātras uguns.

1015. Sutināta teļa gaļa.

Gabaliņu mīkstas teļa gaļas, mazliet izdauza, liek

kastrolī ar tik daudz ūdens, kā apņem gaļu, pieliek
karoti sviesta, sāli, burkānus, pētersili un sutina

mīkstu. Tad sasmalcina gaļu, pārlej ar mērci, kurā

sutinājās gaļa un pasutinot vēl, sniedz slimniekam.

1016. Olu maisījums.

Sakuļ 2 olas ar divām karotēm piena, pieliekot
sāli. Tad lej uz pannas, kurā sakausēts labs sviests

un lēni maisa, līdz olas sabiezē.

1017. Burkānu biezenis.

Nosutina burkānus mīkstus, izmaļ caur gaļas
mašīnu, izdzen caur sietiņu, lej buljonu, pavāra, pie-
liekot sviestu un pietumējot ar miltiem. Slimnie-

kam sniedz ar restētu maizīti.

1018. Cepta baltmaize ar šķiņķi.

Apcep baltmaizi sviestā, pārliek ar ceptu olu,
tad sagriež smalkos gabaliņos žāvētu šķiņķi, apkaisa
riņķī ap maizīti un sniedz slimniekam.

1019. Manna biezputra.

Uzvara 1 glāzi piena, pieliek sali, cukuru, 1 ka-

roti sviesta, pieber 2—3 karotes mannā un sutina
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mīkstu. Pēdīgi piemaisa olas dzeltānumu un sniedz
slimniekam ar bruņu sviestu, krējumu jeb ogu
mērci.

1020. Kakao.

Uzvara 1 glāzi piena, sarīvē 1 tējkaroti kakao

ar cukuru, pievieno ku]ot pie kakao i olas dzeltā-

numu, uzkarsē un sniedz slimniekam.

1021. Atspirdzinošs dzēriens.

5 labus ābolus nomazgā, sagriež, liek vārīties

ar 2 litriem ūdens, izkāš, pieliek cukuru, citrona

sulu, atdzesē un sniedz slimniekam.

1022. Risu biezeņa zupa.

Kādas 4 ēdamkarotes rīsu ieber 1 litrā piena,
pieliek karoti laba sviesta un vāra, kamēr rīsi

mīksti. Tad izrīvē caur sietiņu, pieliek sviestu un

sniedz slimniekam.

1025. Spinātu zupa.

1 kg spinātu, nomazgā, nokarsē un smalki sa-

kapā. Tad ņem vistas buljonu jeb ūdeni, pieliek
sviestu, liek iekšā spinātus. Tad pieliek rīvmaizi,
pietumē saldu jeb skābu krējumu, pieliek mīksti
vārītu olu un sniedz slimniekam.

1024. Spinātu biezenis.

Nobrucina spinātus, sakapā un uzliek lai sūt ar

buljonu. Tad pievieno karoti sviesta, pieliek sāli,
saldu krējumu un sniedz slimniekam ar mīksti ceptu
vai vārītu olu.

1025. Puķu kāposti.

Novāra puķu kāpostus sālsūdeni, nokāš un,

sniedzot slimniekam, pārlej ar brūnētu sviestu.

1026. Sakņu kotletes.

Novārītus burkānus, kartupeļus, pētersiļus. lī-

dzīgās daļās, izmaļ caur gaļas mašīnu, pieliek sāli,

pāris olas, rīvmaizi, samīca, izveido kotletes un cep

sviestā gaiši dzeltānas.

1027. Ķirbju kompots.

Sagriež ķirbjus mazos gabaliņos, liek cukura

ūdenī,pieliekot brūkleņu ievārījumu un vāra mīk-

stus. Pēdīgi pieliek mazliet aukstā ūdenī iemaisītus

kartupeļu miltus.
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Piena un miltu produktu ēdieni.

ZUPAS, AUKSTI ĒDIENI, PUTRAS.

1028. Kviešu, rudzu un auzu miltu zupas.

70 g miltu, 1% 1 piena, 50 g sviesta, sāls,
cukurs, kanēlis, citronmiza, vaniļa vai rūgtās mande-

les pēc garšas.
Uzliek vārīties 1 litru piena ar garšas piede-

vām. Miltus atšķaida ar x/2
litru auksta piena. Kad

piens vārās, lej klāt pastāvīgi maisot atšķaidītos
miltus un tāpat pastāvīgi maisot ļauj 5 minūtes vā-

rīties. Tad pieliek sviestu un nogaršo saldu vai

sāļu.

1029. Siera zupa

60 g smalku makaronu. 3/4 1 ūdens, 60 g sa-

rīvēta Šveices siera, 30 g sviesta, 3 /4 1 piena. Sāls

pēc garšas.
Uzvāra ūdeni, liek makaronus iekšā un ļauj vā-

rīties mīkstiem. Pēc tam pieliek sarīvētu Šveices

sieru, 30 g sviesta, 3/4 1 piena. Sāls pēc garšas.

1030. Auksts risu ēdiens.

iy2
1 piena, 80 g rīsu, 4 nomizotas rūgtās

mandeles, 80 g cukura, 2 olu dzeltānumi, jāņogu
želeja.

Pienu ar sarīvētām rūgtām mandelēm uzvāra;

pēc tam pieliek nomazgātus rīsus un ļauj lēni vārī-

ties mīkstiem. Kad rīsi izvārījušies, pieliek cukuru

un nogaršo, kā arī pieliek drusku sāls. Divu olu

dzeltānumus sakulsta ar 2 ēdamkarotēm piena un

Īuelej pastāvīgi maisot pie vārošas zupas. Pēc tan*

auj ēdienam atdzist. Pasniedzot galdā pie katra

šķīvja dod 1 tējkaroti jāņogu želejas.

1031. Auksts piena ēdiens ar biezpienu.

500 g biezpiena, 1 1 piena, 4 ēdamkarotes
salda krējuma, 50 g sarīvētas rupjas maizes,
800 g skābu ķiršu. 125 g cukura.
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Biezpienu izrīvē caur astru sietu un ar putu ku-
ļamo vienādi sajauc ar krējumu un aukstu pienu.
Tad piemaisa rupju maizi un nogaršo pēc cukura.
Pasniedz galdā ar apcukurotiem skābiem ķiršiem,
kuriem iepriekš izņemti kauliņi.

1032. Auksts paniņu ēdiens.

1 paniņu. 50 g cukura. 50 g sarīvētas rupjas
maizes. 1 naža gals kanēļa.

Svaigas, tīri garšojošas paniņas sajauc ar rupju

maizi, cukuru un kanēli. Var pasniegt arī ar grauz-
dētām maizes šķēlītēm jeb sausiņiem.

1033. Risu putra.

IV* 1 piena, 200 g rīsu, 20 g sviesta. 1 tēj-
karote sāls, 1 ēdamkarote cukura, 1 gabaliņš citron-

mizas. Pie pasniegšanas 2 ēdamkarotes cukura,
pu-

tējkafote kanēļa, 20 g kausēta sviesta.

Pienu ar sāli, cukuru, citronmizu, sviestu, uz-

vāra. Tad liek klāt labi nomazgātus rīsus un maisot

ļauj 5 minūtes vārīties. Tālāk vārīšana, kamēr ga-

tavs, notiek uz plīts malas, ūdens baseinā, vai vā

rāmā kastē. Pie pasniegšanas rīsu putru apkaisa ar

cukuru un kanēli un pārlej ar kausētu sviestu.

1034. Ābolu rīsi.

ix\4i
1 piena. 250 g risu. 125 g cukura, drusku

kanēļa jeb citronmizas, 5 āboli.

Nomazgā rīsus, liek vārošā pienā un kopā ar

nomizotiem, sagrieztiem āboliem, cukuru un garšas

piedevām lēni vāra gatavu.

1035. Izgāzta griķu putra.

l>/
4

1 piena, 70 g cukura, 130 g griķu put-
raimu, 1 citronmiza.

Liek griķus ar cukuru un citronmizu aukstā pie-

nā, ātri uzvāra un pēc tam lēni vāra gatavu. Masu

iepilda ar aukstu ūdeni izskalotā forma un pasniedz
galdā no formas izgāztu ar augļu mērci vai kom-

potu.
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MĒRCESUNPIEDEVAS.

10)6. Mārrutku inerce.

1 ūdens maizīte jeb 1 šķēle baltmaizes, 1
/
8

1
ūdens jeb zupas, 20 g sviesta. 20 g miltu. '/

4
1

piena, 3 ēdamkarotes sarīvētu mārrutku, sāls pēc
garšas, 1 naža gals cukura.

Maizīti iemērc ūdenī, pirms norīvējot brūno
garoziņu (jo citādi mērce nebūs balta) un vienādi
izmaisa. No sviesta un miltiem sataisa gaišu mai-

sījumu, lej klāt pienu, pieliek izmērcēto maizīti, za-

ļus mārrutkus, sāli, cukuru un ļauj mērcei karstā
vietā '/4

stundu stāvēt.

1037. Siļķe ar piena mērci

1 1 piena, 60 g miltu. 30 ģ sviesta. I sīpols.
3 ēdamkarotes etiķa. 1 ēdamkarote sinepetiķa.
1 ēdamkarote sakapātu pētersiļu, 4 siļķes.

Izkausē sviestu, un pieliekot smalki sagrieztas
sīpola šķēlītes, sutina ar pienā atšķaidītiem miltiem,
aplejot tālāk ar atlikušo pienu. Mērci ara 13 mi-

nūtes: tad ļauj atdzist, nogaršo pēc etiķa, sinepetiķa,
pētersiļiem un uzlej sagatavotām siļķēm. Ar sāli
jābūt uzmanīgam. Ja siļķes stāv vairāk kā vienu

dienu, tad vēlams pētersiļus klāt nelikt.

1038. Biezpiens pie kartupeļiem.

500 g biezpiena, 1 tējkarote sals, 1 ēdamkarote
sakapātu loku.

Bie/pienu. ar sali un lokiem, pieliekot mazliet

pienu vai krējumu, labi sakuļ un pasniedz galdā.

1039. Biezpiens pie aukstas gaļas.

230 g biezpiena. 4 ēdamkarotes bieza rūguš-

piena. 4 ēdamkarotes cukurā vārītu jāņogu vai

brūkleņu. Sāls pēc garšas.

Biezpienu ar skābu pienu samaisa putās, tad

liek klāt augļus un nogaršo pēc sāls.
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SĀĻI ĒDIENI.

1040. Kartupeļu salāti ar skābu pienu.

1 kg kartupeļu, puslitrs bieza rūgušpiena. 10 g
sals, pus tējkarotes sarīvētu sīpolu. 10 g cukura, 2

edamkorotes etiķa. 2—3 galviņas salātu.
Skābo pienu sajauc ar sāli. sīpoliem, cukuru un

etiķi. Šai piena mērcē iegriež nomizotus un izvā-
rītus kartupeļus, tik karstus, cik iespējams un ļauj
tieņi labi tur iemirkt. īsi pirms pasniegšanas sa-

griež smalki 2—3 galviņas salātu un labi izmaisa.

1041. Brūni kartupeļi.

1 kg kartupeļu. 3/4 1 piena, 100 g Šveices
siera (sarīvēta), 2 olas. 10 g sāls, 20 g sviesta.

Vārītus un nomizotus kartupeļus sagriež smal-
kās šķēlēs, liek ar taukiem izsmērētā formā un ap-
kaisa ar sāli. Pienu, olas un sieru samaisa, pārlej
pār kartupeļiem un saliek virsū sviesta piciņas.
1. auj krāsnī cepties 3/4 stundas. Garozai jābūt zel-
tani brūnai, bet vidum mīkstam un sulīgam.

1042. Kartupeļu kotletes ar sieru.

1 kg vārītu kartupeļu, 150 g miltu, 2 olas, 60 g

sviesta, 2 ēdamkarotes sarīvēta Šveices siera, 10 g

sāls. drusku muskata.

Vārītus kartupeļus sarīvē, tad liek klāt miltus,
sieru, sāli. olas. kausētu sviestu, miltus cik mīkla

uzņem. No mīklas veido kotletes, kuras cep uz pan-

nas karstā sviestā, kamēr abas puses zeltaini dzeltā-

nas. Šīs kotletes var pasniegt ar saknēm vai arī ar

zaļiem salātiem.

1045. Biezpiena klimpas.

750 g biezpiena. 50 g miltu. 60 g sviesta,

3 olas, 100 g sarīvētas ūdens maizītes, 10 g sāls.

Sviestu izkausē un pamazām piejauc klāt mil-

tus, biezpienu un 3 olu dzeltānumus. Olu baltumu

sasit putās, sajauc ar sarīvēto maizi. Tad abas mīk-

las samaisa, nogaršo pēc sāls un ļauj masai 10 minū-

tes stāvēt. Šo masu ar ēdamkaroti sadalaklimpās, ku-

ras vāra sālsūdenī s—B5—8 minūtes un pasniedz ar

sviestā grauzdētām ūdens maizīšu druskām.
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1044. Zvirbuleni.

50 g miltu, l L 1 pienu. 10 g sāls, 2 olas, 40 g
sviesta vai 3 ēdamkarotes drusku grauzdētu ūdens-

maizīšu vai 2 ēdamkarotes taukos sautētu sīpolšķē-
līšu.

No miltiem, piena, sāls un olām pagatavo biezu

mīklu un kuļ tik ilgi, kamēr met burbuļus un at-

krīt no karotes. Podā, kurā vārās sālsūdens, iekar
sietu ar lieliem caurumiem, bet tā, lai nemestos pie
poda dibenā. Šinī sālsūdenī iemet mīklas bumbulē-

nus, maisot ātri ar koka karoti, ļauj tiem s—lo5—10 mi-

nūtes lēni vārīties; pēc tam izber uz sieta, pārlej
ar aūkstu ūdeni un apvalsta 40 gramos sviesta,

Pie pasniegšanas var pārkaisīt ar sviestā grauzdē-
tām ūdensmaizīšu druskām vai grauzdētiem sīpo-
liem.

1045. Siera zvirbuļi.

la.s pats. kas iepriekšēja recepte un 125 g sarī-

vēta Šveices siera, 40 g sviesta vai tauku, 1 sīpols.

Zvirbuļus pagatavo tādā pat veidā kā teikts ie-

priekš, bet tikai pēc vārīšanas nepārlej ar aukstu
ūdeni un uz lēzena trauka pasniedz ar Šveices sieru.

Pārlej ar grauzdētiem sīpoliem.

SALDIE ĒDIENI.

1046. Putraimuputu ēdiens.

1 1 piena, 75 g cukura, 1 naža gals sāls, 1 ga-

baliņš citronmizas, 6 sarīvētas rūgtās mandeles.

2 olas. 100 g putraimu.

Pienu, cukuru, sāli, citronmizu un mandeles uz-

vāra, ber iekšā putraimus un maisa kamēr mikst)

(apm. 20 minūtes). Karstajā masā lej sarīvētu olu
dzeltānumu. labi samaisa un pieliek saputotu olu

baltumu. Masu ielej ar aukstu ūdeni izskalotā for-

mā unpēc atdzišanas izgāž. Pasniedz ar augļu sulu.

Gaišu putraimu putru ēdienu var mainīt tādēji,
ka pie piena pieliek 60 g sarīvētas šokolādes un

Sutu
ēdienam izlieto tikai saputotu olu baltumu, bet

zeltānumu izlieto vaniļas mērces pagatavošanai.
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104". Burvju pudiņš.

ļ/2 1 piena, 2 olu dzeltānumus, 30 g cukura,
1 standziņa vaniļas, 1 tējkarote mondamina, 2 olu
baltumi, pus tējkarote cukura, pus tējkarote citron-

sulas, 3 ēdamkarotes ietaisītu brūkleņu.
No piena, olu dzeltānumiem, cukura, vaniļas,

mondamina izvāra mērci un ļauj tai atdzist. Abus
olu baltumus ar cukuru un citronmizu saķuļ putās
un kuļot liek pa karotei brūklenes klāt, kamēr pēc
pusstundas rozā putas gatavas. Saputošana jāiz-
dara aukstā vietā.

1048. Auksts paniņu ēdiens.

! 2
1 svaigu paniņu, 75 g smalkā cukura,

1 standziņa vaniļas, 8 lapas baltā želatīna, 4 lapas
sarkanā želatīna, 3 ēdamkarotes vāroša ūdens, 1 tēj-
karote citronsulas.

Želatīnu labi nomazgā un kopā ar citronsulu iz-

kausē vārošā ūdenī. Cukuru samaisa ar vaniļu un

paniņām tik ilgi, kamēr tas izkusis, tad pielej žela-

tīna kausējumu, nogaršo un salej masu stikla traukā

Bagalerēšanai. Var pasniegt ar cukurā ietaisītām

ogām jeb vaniļas mērci.

1049. Paniņu pankūkas.

1 1 paniņu, 500 g miltu, pus paciņa cepamā
pulvera, 10 g sāls.

No dotām piedevām pagatavo vienādu mīklu.

Olu kūku pannā izkausē taukus, ielej drusku no

auklas un cep plānas kūciņas no abām pusēm zel-

taini dzeltānas. Tās jāuzglabā, kamēr citas vēl cep,

karstā vietā uz pavarda. Apkaisa kūkas ar vaniļas
cukuru un pasniedz ar kompotu jeb augļu mērci.

Tās var arī pārsmērēt ar aprikožu jebmaisītu mar-

melādi, un citu uz citas saliktu slāņos, pasniegt
galdā.

1050. Rauga klimpas,
J
/2 1 piena, 500 g miltu, 25 g rauga, 1 tēj-

karote cukura, drusku sāls, 2 olas.

No 1 j4 daļas miltiem, puses piena un visa rauga

Eagatavo
mīklu un ļauj uzrūgt. Tad pamazām liek

lāt visu pārējo, kuļ mīklu, kamēr atkrīt no karo-

tes. Atstāj siltā vietā 1 stundu uzrūgt. Tad izrullē



284

2 cm biezu, izspiež ar glāzi klimpas, kurām atkal jā-
uzrūgst. Uz poda, kas pildīts ar vārošu ūdeni, pār-
velk drānu un saliek uz tās rauga klimpas vienu pie
otras

1
bet pāri pārliek lielubļodu un šādi Jauj tvai-

kā vārīties 15—20 minūtes. Pēc tam uzmanīgi no-

ņem bļodu, saliek klimpas uz bļodas, uzrauj viduar

divām dakšiņām un pārlej ar sabrūnētu sviestu.

1051. Auzu pārslu klimpas.

V 21 piena, 30 g sviesta jeb tauku, 150—200 g

auzupārslu, I—21—2 olas, citronmiza, sāls pēc garšas.
Pienu ar sviestu, citronmizu un sāli uzvāra; tad

liek klāt auzu pārslas, savāra biezu putru un ļauj
pusstundu atdzist. Pēc tam pieliek olas, (ja vaja-
dzīgs, tad vēl papildus norīvētu mizu un sāli), sa-

dala ar ēdamkaroti klimpās, kuļas jāapcep karstos

taukos no abām pusēm zeltaini dzeltānas. Apkaisī-
tas ar cukuru tās pasniedz galdā ar kompotu jeb
augļu mērci.

1052. Zviedru klimpas.

1 1 piena, 4—5 ūdensmaizītes, 10 g sāls, 50 g
sviesta vai tauku, 2—3 olas, Ij

4
1 piena jeb salda

krējuma, 150 g putraimu, 60 g cukura.

Maizītes sagriež šķēlēs, aplej ar vārošu pienu
un uzvāra ar sāli un cukuru. Tad ber lēni putrai-
mus iekšā, ļauj masai, pastāvīgi jaucot, tik ilgi vārī-

ties, kamēr masa atdalās no poda. Ļauj atdzist, iz-

veido no tās rulli, sagriež ŠĶēlēs, kuras
apcep no

abām pusēm zeltaini dzeltānas. Pēc tam saliek slā-

ņos uzpūteņaformāunpārlej ar pienu, kurš iepriekš
samaisīts ar 2—3 olām. Pie laba siltuma ēdienam

jācepās krāsnī 10 minūtes. Ar cukuru un kanēli

apkaisītas pasniedz galdā ar ceptām plūmēm.

1053. Miltu rausis.

200 g miltu, V-2 1 piena. 2 olas, 5 g sals,
80 g sviesta.

Miltus, pienu, olas un sāli sajauc vienādā mīklā.

Šo mīklu lej pannā ar 80 g sakarsēta sviesta un

bieži kustinot Jauj 10—15 minūtes cepties. Galdā

pasniedz apkaisītus ar cukuru un sutinātiem aug-

ļiem.
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1054. Biezpiena ēdiens.

375 g biezpiena, 150 g miltu, sāls pēc garšas,
80 g sviesta, cepšanai, cukurs un kanēlis, ko apkaisīt.

Biezpienu izbrauka caur sietu, samaisa ar mil-
tiem un sāli. Taukus pannā sakarsē, lej masu iekšā,
uzcītīgi griežot ļauj cepties zeltaini brūnai. Galdā
pasniedz apkaisītu ar cukuru unsāli.

1055. Biezpiena pīrāgs.

50 g sviesta, 2 olas, 250 g biezpiena,
2
/ 10

1
skāba krējuma, cukurs, citronmiza, korintes, sulta-

nīns.

50 g sviesta sarīvē krējumveidīgi un pamazām
liek klāt: 2 olas, 250 g biezpiena (caur sietu izrī-

vētu), 2/10
1 skāba krējuma, cukuru, norīvētu cit-

rona mizu pēc garšas. Šo masu uzsmērē uz izrul-

lētās pīrāga mīklas, pārkaisa ar tīrītām (nomazgā-
tām) korintēm un sultanīnu. Sarullē atsevišķus pī-
rāgus viegli kopā un liek tos dziļā pannā, kurā iz-

kausēts sviests vai tauki, pārlej ar pienu, apkaisa
mazliet ar cukuru un ļauj 1 stundu cepties lēnā sil-

tumā. Pildīšanai var lietot arī ne visai sulīgus aug-

lus: ābolus, plūmes, ķiršus, kuriem jāizņem kau-

iņi.

CEPUMI UN DZĒRIENI.

1056. Biezpiena torte. (Siera kūkas.)

500 g biezpiena, 50 g putraimu jeb miltu,
75—400 g cukura, 2 olas, 6 ēdamkarotes skāba krē-

juma 30 g kausēta sviesta, 30 g korintes, 1 naža

gals sāls, drusku citronmizas.

Biezpienu izlaiž caur smalku sietu. Cukuru un

olu dzeltānumus saputo, pamazām liek klāt visas pie-
devas un beidzot masu samaisa ar olbaltumaputām.
Labi izsmērētā formā ļauj kūkai cepties pie mērena

siltuma M>—
3/4 stundas.

1057. Biezpiena lapu mikla.

200 g miltu, 200 g sviesta, 200 g biezpiena,
mazdrusciņ sāls, 20 g cukura, drusku citronmizas.

Visas piedevas sastrādā mīklā. Izrullē to ļ/2 cm

biezu, sagriež mazos četrkantainos gabaliņos, ieliek



vidū marmelādi, malas apsmērē ar olu, iz-

veido radziņus no tiem. apsmērē ar olu un pie stipra
karstuma cep gaiši brūnus. Pasniedz atdzisušus un

ar cukuru apkaisītus.

DZĒRIENI.

1058. Piena dzēriens slimniekam

Vz 1 piena, 1 tējkarote citronsulas, 1 ēdamka-

rote konjaka. (Pats par sevi saprotams, ka var iz-

tikt arī bez konjaka, bet tas pavairo slimniekam

piena patīkamo garšu.)
Olu dzeltānumus, cukuru, citronmizu ar kon-

jaku saku] putās, pārlej ar vārošu pienu un kul
kamēr atdzisis. Putās sakultu olu baltumu pēc at-

dzišanas piejauc klāt. Karsts piens ar medu, cukuru

un zelteri noder kā līdzeklis pret saaukstēšanos.

1059. Krējuma punšs slimniekam.

*/
4

1 piena jeb krējuma, 1 standziņa vanijas,
40 g cukura, 3 olu dzeliānumi, I—2 ēdamkarotes

ruma jeb araka (bez alkohola arī var iztikt).
Olu dzeltānumu rīvē ar cukuru, 2 ēdamkarotēm

krējuma un alkoholu, kamēr saputojas. Pārējo krē-

jumu ar vaniļu uzvāra un kuļot lej pie olu masas

un jauc kamēr atdzisis. Beidzot piejauc stingri sa-

kultas olbaltumaputas.

PALIEKU IZLIETOŠANA.

1060. Baltmaizes un visāda veida kuku (ari
neizdevušos) palieku izlietošana.

Cepumus sagriež gabaliņos un liek dziļā uzpū-

teņa formā. Pa starpām iekaisa sultanīnu un smalki

sagrieztu citronātu un to visu pārlej ar maisījumu
no piena, olām, cukura, kas iepriekš jau labi jāsa-
maisa (jārēķinās ar vairumu!). Pēc stundas cepums
būs labi ievilcies Masu pārkaisa ar sarīvētu ūdens-

maizīti, pārliek ar sviesta piciņām un cep krāsnī

pustundu. kamēr rodas zeltaini dzeltāna garoza.
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Dažas receptes tīrīšanā un

mazgāšanā.

1061. Traipus no tumšam vilnas dranam

vislabāk izņēmi ar ziepju skaidiņām, kuļas uz-

vara ūdenī un tad ar mitru birsti izrīvē vajadzīgās
vietas.

1062. Sveču traipus

izņem, uzliekot uz vajadzīgās vielas dzešlapu un

nogludinot to ar karstu dzelzi.

1063. Ogu traipus

izņem iemērcot vajadzīgas vietas labi karsiā ūdenī

un paturot tur minūtes s—lo.5—10.

1064. Rūsas traipus

izņem ar citrona sulu jeb iemērcot rūsainās vietas
karstā ūdenī.

1063. Zīda drānas

vislabāk tīrīt, mazgājot aukstā Nitra's kausē-

jumā. Rīkojas sekoši: 1 ēdamkaroti Nitra izšķīdina
ar mazliet ūdens mīklveidīgā masa. kurai, pamazam

maisot, pielej 2 litri auksta ūdens. Šinī aukstā

Nitra's šķīdinājumā ieliek mazgājamo zīda drānu un

pamatīgi izspaida. Ne berzt, nedz rīvēt zīda drānas

nedrīkst! Skalo aukstā ūdenī, kūpam pielietas da-

žas ēdamkarotes etiķa. Otru reizi skalo tīrā aukstā

ūdenī. Nospiež kādā mitrumu uzsūcošā drānā. Glu-

dina no kreisās puses ar mēreni siltu gludekli.

1066. Raibas drānas

mazgā tāpat kā zīdu. aukstā Nitra's šķīdinājumā.
Pirmām skalojamam ūdenim nepieciešami pieliet
etiķi.

1067. Adītas vilnas drānas

v islabāk mazgāt aukstā Nitra's šķīdinājumā. se-

košā veidā: Mazāgjamp priekšmetu vispirms iemērc

1 minūti aukstā ūdenī. Tad sagatavo Nitra's šķīdi-

nājuniu, ņemot 1 ēdamkaroti Nitra's uz 2 litriem
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ūdens. Vajadzīgo daudzumu Nitra's ieber sausā trau

kā un ar mazu lasī!i auksta ūdens izmaisa mīklā; tad

ar roku maisot lēni pielej 2 litrusauksta ūdens. Šinī
aukstā Nitra's kausējumā mazgājamo priekšmetu
šurpu turpu valstot labi izspaida. Tad izspiež putas
un skalo. Pirmām skalojamam ūdenim pielej pāris
ēdamkarotes etiķa. Otru reizi skalo tīrā aukstā
ūdenī. Sausi nospiež, vairākkārtīgi ierullējot tīrās
drānās, izveido pēc pareiza mēra, ieliek stāvā unpie-
durknēs sausas drāniņas. Ļauj žūt parastā istabas

temperatūrā. Nedrīkst žāvēt saulē un pie karstas

plīts jeb krāsns! Adītas vilnas lietas negludina.

1068. Stikla traukus

vislabāk mazgāt ar «Ina» kausējumu.

1069. Nažus un dakšiņas

vislabāk notīrīt ar «Rik» beržamo un spodrinā-
mo pulveri. Mazliet «Rik» uzber uz mitras lupati-
ņas un tīrāmo priekšmetu rūpīgi noberž, tad noskalo

remdenā ūdenī un beidzot labi sausu noslauka mīk-

stā dvielī.

1070. Baltmetalla kajotes

vislabāk mazgāt karstā «Ina» kausējumā, tad no-

berzt ar smalku krītu, noskalot remdenā ūdenī un

noslaucīt mīkstā dvielī.

1071. Pulieretas lietas.

kas zaudējušas spožumu, var uzpulieret ar spirta
apmērktu lupatiņu.

1072. Parketa grīdu

tīra sekošā kārta: vispirms grīdu noberž ar

grīdas beržamām metalla skaidiņām pa vie

nam dēlīšam, tad noslauka grīdu tīru ar birsti, no-

smērē ar vaska smēri, ļauj nožūt un pēdīgi ar bonie-

rējamo birsti jeb vilnas drānas lupatiņu nospodrina
spožu.

Bonierējamo \asku sagatavo sekoši; ņem 120 g

netīrīta terpentīna un 300 g vaska, novieto siltā

vietā, (tik nedrīkst likt uz uguns), salej burkā un

Jauj sastingt.



1073. Koka trauku tīrīšana.

Jaunus koka traukus pirms lietāšanas izplaucē
ar karstu «Ina» kausējumu. Ņem 1 ēdamkaroti «Ina»
uz 1 spaiņa jeb 10 litriem karsta īīdens.

Nepatīkarno piesmakušo garšu un smaku iznī-

cina šādi: Sagatavo karstu «Ina» šķīdinājumu, ņe-
mot uz 1 spaini karsta ūdens 1 ēdamkaroti «Ina».
Šinī karsta «Ina» šķīdinājumā patur koka traukus
kādas 10—15 minūtes, tad noskalo siltā ūdenī un

žave mērena siltumā, lai trauki neplaisātu.
Emaljētus priekšmetus tīra ar «Rik». «Rik» uz-

ber uz mitras lupatiņas un labinoberž. Tad noskalo.

Aluminija lietas tīra ar sausu «Rik». Uzber
«Rik» uz sausas lupatiņas un rūpīgi nospodrina, tad

ar kādu mīkstu drāniņu noslauka.

1074. Trauku mazgāšana.

Viens no svarīgākiem virtuves likumiem ir tī-

rība un it sevišķi mājturības priekšmetu un trauku
tīrība. To katra namamāte viegli var panākt, ja
virtuvē lieto «Ina» trauku mazgāšanas un tīrīšanas

līdzekli. «Ina» ātri atkausē netīrumus un tauku

dajasun tādā ceļā atvieglo un vienkāršo trauku maz-

gāšanas un tīrīšanas darbu. Katrs priekšmets, maz-

gāts ar «Ina», top tīrs un spodrs.
Parastai trauku mazgāšanai ņem uz 1 spaini (10

litru) karsta ūdens 1 ēdamkaroti «Ina». Netīrāku

priekšmetu mazgāšanai vajaga ņemt vairāk. Drusku

apmaisot, «Ina» pulveris tūliņ izkūst un kausējums ir

gatavs lietošanai. Šinī kārstā kausē jumā ieliek maz-

gājamos traukus, ļauj netīrumiem dažas minūtes at-

mirkt, tad turpat ar trauku birsti notīra sevišķi ne-

tīrās vietas un pēc tam noskalo ar ūdeni. Skaloja-
mam ūdenim var arī piebērt «Ina» pulveri.

Ar «Ina» var mazgāt un tīrīt visus saimniecības

piederumus: no porcelāna, no stikla, emaljētus un

aluminija traukus, podus, pannas, nažus, dakši-

ņas, karotes, koka priekšmetus, piena kannas, pude-
les, mucas, šļaukas, eļļainas mašīnu daļas v. c. Ci-
tiem vārdiem: visi taukainieun netīrie priekšmeti,

mazgāti ar «Ina», top tīri un spodri.
«Ina» iedarbojas arī desinficējoši un tādēļ ietei-

cams mazgāt un tīrīt ar to visas tādas lietas un vie-

tas mājturībā, kas prasa higiēnisku tīrību.

«Ina» ir pilnīgi nekaitīgs.
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1075. Pareiza veļas mazgāšana.

Pirms mazgāšanas veļu šķiro, liekot atsevišķi
balto, raibo un vilnas veļu.

Baltveļa tiek vārīta, raibā un vilnas veļa maz-

gāta aukstā jeb remdenā Nitra's šķīdinājumā.
Baltveļu pirms mazgāšanas labi izmērcē S—lo

stundas Emka sodā (no parastā sodā veļa nodzeltē).
1 paciņu Emka ņem uz 5—6 spaiņiem ūdens. Izmēr-
cēto veļu izņem no Emka sodā šķīdinājumā un viegli
pārskalo, lai netīrumi,kuri gan atkusuši. bet vēl Kp
pie auduma šķiedrām, aizskalotos projām.

lad veļas katlu līdz pusei piepilda ar aukstu
ūdeni, kuru mīkstina ar vienu sauju Emka soda.

Atsevišķā traukā izšķīdina vajadzīgo daudzumu

Nitra's (1 paciņa 2ļ/
2—3 spaiņiem, 25—30 1 ūdens),

ar mazu lāsīti auksta ūdens izmaisot mīklā. Izšķī-
li inālo Nitr'u iēlej katlā, labi izmaisa un tad tik ne-

sablīvējot ieliek izmērcēto veļu. Tikai tagad silda

veļas katlu, laiku pa laikam apmaisot, kamēr katla

saturs sāk vārīties. Tad patur veļas katlu vēl kādas

10—15 minūtes virs uguns. Veļu atdzesē tai pašā
šķidrumā līdz rokas cieš un tad viegli pārmazgā, se-

višķi savalkātās vietas. Skalo vispirms stipri siltā,
skalo aukstā, tīrā ūdenī.

Stērķelēta veļa, kā arī asinīm notraipīta
veļa pirms vārīšanas arī katrā ziņā izmērcējama
«Emka» sodā kausējumā.

Ar zīdaiņu veļu jārīkojas tāpat, kā augšā
sacīts, pie kam mazgāšanai ar «Nitra» vēl tā priekš
rocība, ka «Nitra» reizē ar tīrīšanu arī desinficē

veļu, un no zīdaiņa veļas pilnīgi izzūd tai piemītošā
asā smaka. «Nitra» kausējumā mazgātā veļa ir pil-

nīgi brīva no visiem slimību baciļiem.

Raibu veļu. kuras krāsas neplūk, var maz-

gāt tāpat kā baltveļu, bet ja krāsas na\ izturīgas,
tad vislabāk tādu veļu izmazgāt remdenā Nitra's šķī-

dinājumā. Pirmām skalojamam ūdenim der pieliet
mazliet etiķa, lai atsvaidzinātu krasas. Otru reizi

skalo aukstā, tīrā ūdenī.

Aizkarus, plīvurus un mežģi ne s ie-

priekš izmērcē aukstā ūdenī, lai visi netīrumi at-

mirktu. Pēc tam. skatoties pēc šo gabalu izturības,

vāra jeb rūpīgi izspaida remdenā Nitra's šķīdinā-

jumā. Izskalo vairākos tīros ūdeņos.



Tasi labas

kafejas
pasniegt ir katras

nama mātes

vēlēšanās.

Streīff'a kafeja,

kuras aroms un garša ir pastāvīgi noteiktā la-

bumā, dod Jums šo garantiju.

KAFEJU
katrai garšai un par katru cenu

dod Jums

Kafejas lielgrauzdēlava

Brāli Mi. ii
Marstaļu iela 6.

Nodalās:
Audēju ielā 3

Strēlnieku ielā 1-a.

Brīvības blv. 2/4.
Karlīnes ielā 2.

Kr. barona ielā 26/28.

Pasta sūtījumi uz visām Latvijas pasta nod.

Visas koloniālpreces.



Mes arī varam

ko piedāvāt nama mātēm un saimniecēm no saviem bagā-

tīgiem preču krājumiem. Skaidrs, ka katram ir vajadzīgs
arī kaut kas no rakstāmlietām: vai nu pasta papīrs, zīmu-

lis, grāmatas saimniecības izdevumu ierakstīšanai un tml.

Bet bez parastām rākstāmlietām mums ir ari vēl citi priekš-

meti, kuri vajadzīgi katrā rūpīgi vestā saimniecībā. Lai

tikai minām :

Papīra salvetes

Papīra mežģines
Tortu papīri, dažādos lielumos

Veļas tinte, vislabākā

Plauktu izklājamie papīri

Kreppapīri dekorēšanai.

Ziemassvētku eglīšu izgreznojumi.
Celofāns ievārījumu apsiešanai.
Ziemassvētku konfekšu papīri u. t. t.

Mūsu izvēle ir ļoti bagāta, cenas godīgas un katru

apkalpojam rūpīgi un uzmanīgi.

Akc. Sab.

J. A. Kukurs, Rīga.
Rakstāmlietu lieltirgotava.

Aspāzi'as bulv. 10. Mariias ielā 12.

Tālr. 20051. Tālr. 23488.

W* *(r7 spodrini Savus mefalu

/v» ppiekšmefus vīenmēpap

SPODRINĀTĀJU«AMI*
WĒis[y *avsVlps PQl'ks mājas.
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Recepšu rādītājs

Skaitļi apzīmē recepšu numurus grāmatā.

Saīsinājumi: z. = zupa; g. = gaļa; kāp. = kāposti;
m. = mērce; c = cepts, cetp; k. = kūka; = t. torte.

GAĻAS ĒDIENI

GAĻAS ZUPAS

Ālanta zupa 31

Asaru zupa 29

Baltkāp. z., vērša g. 13

Biešu zupa 9

Borščs 4

Buljons 1

Cūkas mugurkaula z. 20

Kaldauņu zupa 6

Kāpostu z., jēra g. 14

Kāp. lapu z., jēra g. 19

Karaļa zupa 32

Ķiļķenu z., vērša g. 12

Laša atlieku z. 28

Lēcu zupa 27

Liģēta teļa g. z. 18

Nieru zupa 5

Nūdeju z., te)a g. 17

Pīļu zupa 22

Prūšu zupa 35

Pupu, balto. z. 26

Ragū zupa 7

Ragū z. no cepeša atl. 7

Sakņu z., jēra g. 15

Skābu kāp. /.., vērša g. 10

Skābu kāp. z., cūkas g. 11

Smorklopša zupa 3

Tautas zupa 34

Frikadelu z., vērša g. 2

Vēžu zupa 24

Vēžu kurvji, pild. 24

Vistas buljons 21

Vistas z.. ar saknēm 33

Zirņu žāv. jēra g. 16

Zivju frikadelu z. 50

Zoss ķidn z. 25

BULJONA UN ZUPU
PIEDERUMI

Frikadeles 36

Frikade|u pīrāgi 41

Jēra g. frikadeles 37

Kulibjaks, Maskavas 52

Laša maizītes 47

Maizītes ala tatare 45

Nūdeles, grauzdētas 53

Olu siers 42

Olu virums 43

Pastēte, gaļas 48

Pastētes, romiešu 44

Pīrādziņi, sviestmīkl. ar g. 49

Reņģu pīrāgs 50

Siera maizītes 46

Teļa smadzeņu frikad. 39

Vistas g. frikadeles 38

Zāgo pīrāgs 51

Zivju frikadeles 40

SVIESTMAIZĪTES

Apetītes maizītes 61

Ikru maizītes 60

Kaņepu maizītes 65

Laša maizītes 59

Olu maizītes 57

Pastētes maizītes 58

Pavasara maizītes 56
Redīsu maizītes 55

Siera maizītes 62

Skaistuma maizītes 63

Šķiņķa maizītes 54

Tauku maizītes 66

Tomātu maizītes 64

AUKSTIE ĒDIENI

Aknu pastēte 68

Aknu pastēte 11. 69

Dorsis, žāvēts, marinēts 83

Galerts 67

Lasis, marinēts 74

Lasis, marinēts etiķī 79

Laša majonēze 75

Līdakas rulāde 77

Olas, pildītas 85
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Pildītas zivs galerts 78

Rasols 72

Reņģes, marinētas 84

Rulāde, sivēna 70

Sardeļu salāti 82

Siļķes ar mērci 80

Teļa krūts, pild. 71

Zilce 73

Zoss krūts, žav. 84

Zušu galerts 76

SILTI ĒDIENI BROKASTĪM

Baravikas, ceptas 92

Bekas, svaigas 87

Biezpiena pani 103

Bļinas ar kaviāru 104

Kartupeļu ligzdiņas 100

Nieres, vērša 97

Olu maisījums 86

Puķu kāp. ar sviestu 101

Pildītas maizītes 102

Reņģu panniņa 94

Siļķu panniņa 93

Siļķu pudiņš 105

Smadzeņu forma 88

Smadzenes, teļa, ceptas 89

Teļa mēles 95

Teļa pienes 91

Tomāti, pildīti 96

Vēršacis 90

Vēžu kroketes 98

Zivju kroketes 09

Zušu frikasejs 106

VĒRŠA GAĻA

Ātrais cepetis 10?

Angļu rostbifs 108

Antrekots 121

Bifšteks 118

Bifšteks ala stroganov 119

Bifšteks ala tatare 120

Farse, vērša g. 138

Gulašs 135

Klopši 117

Klopši, speķotie 122

Klopši, šmorētie 127

Klopši, tītie 132

Klopsis, krāsnī cepts 125

Klopsis, kazaku 142

Klopsis, maltais 126

Klopsis, Karajauču 128'

Kotletes, dauzītās 123

Kotletes, vērša g. 133

Mēles, vērša, sālīšana 137

Miks grils 143

Nieres, ceptas 144

Nieres, sutinātas 141

Hagū, vērša 134

Rumpšteks, vērša 130

Sīpolu klopsis 124

Skābais cepetis 112

Šmorcepetis 110

Šniorcepetis ar sakn. 111

Vērša cepetis, pild. 115

Vērša cep., baraviku farsi 116

Vērša filejs, cepts 114

Vērša gala. sālīta 139

Vērša krūts, sutin. 113

Vērša mēle, sutin, 136

\iiša sirds, sutin. 140

\ iltots rostbifs 109

Viltots zaķis 131

Zrazi 129

TEĻA GAĻA

Aknu kotletes \~2

Aknu kroketes 171

Aknas un plaušas 169

Frikasejs, teļa g. 166

Karbonāde, te.ļa 151

Klopši. teļa g., tīti 156

klopši. teļa g., tīti c. v. 157

Kotletes, teļa 167

Kotletes, šotiešu 152

Ligzdiņas, teļa g. 170

Pildīta teļa krūts 161
Pildīta teļa krūts ĪI 163

Ragū, teļa cep. 148

Ragū, ar rīsiem 149

Ragū, formā 150
>

Speķots teļa cep*. 146

Sutināta teļa g. 162

Šniceles, teļa 154

Šteki, teļa 153

Teļa cepetis I+~

Teļa cep., formā 147

Teļa cep., šniceles 155

Teļa aknas, ceptas 160

Teļa aknas, sutin. 159

Teļa kājas, ceptas 158

Teļā mēle 164

Teļa mēle, šampinj. 165

Teļa sirds,. sautēta 168

JĒRA GAĻA

Frikasejs, jera 176

Gulašs, jēra 177



recepšu rādītājs

295

Jēra aknas 182

Jēra cepetis 173

Jēra sirds 188

Jēra smadzenes 183

Jēra tauki 184

Jērgaļas stirnas cep. 175

Kartupeli ar āboliem 196

Kotletes, jēra g. 1?8_
Kotletes krēj. mērce 179

Kotletes no aku. un plauš. 186

Makaronu pastēte 190

Pildīta jēra krūts 180

Pildīta jēra krūts II 189

Plaušas un sirds 181

Polenta ar gaļu 192

Prāgas rīsi 193

Ragū, jērgaļas 187

Risolis 194

Siļķu krēms 195

šašliks 174

Šteks,' jēra 185

Timbalas makaroni 191

CŪKAS GAĻA

Aknu desas 207

Asiņu paltes 211

Cepjamas desas 206

Cūkas cepetis 197

( ūkas karbonāde 201

Cūkas karb. krāsnī c. 198

Cūkas mugurkauls 202

( ūkas nierītes 225

C hVaB šnicele 199

Desiņas 209

Desu izgatavošana 203

Dvmu desas 223

Filejs, cūkas 214

Guļas desus 205

Karbonāde ar papriku 212

Karbonāde uz iesma c. 213

Kotletes ar sēņu m. 216

Kotletes no fileja 215

Labkauss 222

Pildīts sivēns 199

Putraimu desas 204

Sivēna aknas 226

Šķiņķis ar olām 221

Šķiņķis, cepts 218

Šķiņķis, rullēts 219

Šķiņķis, mīklā c. 217

Šķiņķis, sīp. mērcē 220

Spiesta cūkas galva 208

Tējas desa 224

Zilce 210

MĀJPUTNI, MEDĪJUMI

Brieža cepetis, 239

Cāļu cepetis 227

Cāļu pudiņš 229

Dūju cepetis 236

Fazāna cepetis 238

Irbes, rubeņi 235
.

Līdaka, itāļu parauga 244

Līdaka, po]u parauga 245

Medņa cepetis 234

Pīle, baltā mērcē 249

Pīles, lauku 237

Pīle, pildīta 250

Pīļu cepetis 230

Rubeņi, irbes 235

Stirnas cepetis 240

Šnepis, meža 252

Tītaru cepetis 235

Vista, sutināta 246

Vista, šmorēta 248

Vistu frikasejs 228

Vistu kotletes 247

Zaķa cepetis 241

Zaķa kotletes 256

Zaķa pastēte 242

Zaķa ragū 243

Zaķa siers 255

Zoss cepetis 251

Zoss, novārīta 254

Zoss, pildīta 251

Zoss, pild., itāļu 253

Zoss tauki 232

ZIVIS

Asari, krāsnī c. 285

Brētliņu iesālīšana 289

Butes, ceptas 282

Foreles, ceptas 273

Karūsas, sutinātas 286

Lasis, cepts 259

Lasis, marinēts 258

Lasis, sutināts 257

Lasis, vesels, sutināts 261
Lasis, ves., c. marinādē 260

Laša ikri 272

Līdaka, baltā m. 278

Līdaka, pildīta 266

Līdaka, speķota 267

Līdaka, sutināta 265

Līdaka, taukos vārīta 277

Līņi, sutināti 270

Reņģes, ceptas 287

Reņģes, marinētas 288
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Sīga, vārīta 283

Siļķu kotletes 268

Siļķe pie bļinām 276
Somga pie bļinām 276
Šķaunači, vārīti 271

Vēdzeles galerts 284

Vimbas, sutinātas 269

Zandarta frikasejs 262

Zandarts ar mārrutku 264

Zandarts, pildīts 263

Zivju kotletes, 274

Zivju pudiņš 275

Zutis, cepts 279

Zuša galerts 280

Zutis, krāsnī c. 281

SILTAS MĒRCES

Baraviku mērce 297

Bifšteka mērce 292

Brūnā kaperu mērce 294

Mārrutku mērce 293

Olu mērce 290

Pētersiju mērce 295

Siļķu mērce 299

Sīpolu krēj. mērce 291

Sīpolu saldpiena m. 300

Šampinjonu mērce 298

Tomātu mērce 296

AUKSTAS MĒRCES

Angļu majonēze 302

Biezpiena mērce 306

Majonēzes mērce 301

Mārrutku mērce 505

Pikantā mērce 307

Siļķu mērce "04

Svaigu salātu m. 305

VEĢETĀRIE ĒDIENI

PIENA ZUPAS

Auzu tume 318

Auzu tume ar āboliem 319

Baltmaizes zupa 522

Burkānu z. ar kaldūņiem 315

Citronu zupa 321

Kartupeļu ķiļkenu z. 314

Ķirbju zupa 311

Mannā zupa 320

Piena ķilķenu /.. 316

Piena z. ar miežu putru 515

Piena z. ar nūdelēm 510

Piena z. ar rīsiem 508

Piena z. ar zāgo 317

Sakņu piena z. 309

Skābā putra 312

SAKŅU, DARZAUGU ZUPAS

Baraviku zupa 329

Baraviku z. ar ķiļķeniem 332

Biešu zupa 336

Biešu lapu z. 326

Borščs 335

Grūbu zupa 559

Kartupeļu zupa 542

Lēcu zupa 333

Nātru zupa 323

Okruška 345

Pupu zupa 340

Sakņu biezeņa z. 343

Seleriju zupa 327

Sīpolu zupa 337

Siera zupa 338

Skābeņu zupa 324

Skābu kāp. zupa 351

Skorcioneru zupa 544

Sparģeļu zupa 538

Spinātu zupa 323

lomatu zupa 330

Zirņu zupa 341

Zirņu biezeņa z. 354

PUDIŅI

Ābolu pudiņš 569

Baltkāpostu pudiņš 359

Baltmaizes pudiņš 357

Biezpiena pudiņš 355

Burkānu pudiņš 354

Jaunpiena pudiņš 367

Kartupeļu pudiņš 350

Ķirbju pudiņš 358

Ledus pudiņš 368

Makaronu pudiņš 360

Mannā pudiņš 364

Puku kāpostu pud. 351

Rīsu pudiņš 353

Rīsu pud. ar āboliem 347

Risi ar plūmēm 556

Rupjas maizes pud. 546

Seleriju pudiņš 561

Skābpiena pudiņš 366

Skāba krējuma pud. 371
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Šķelto zirņu pudiņš 352

Sparģeļu pudiņš 348

Spinātu pudiņš 349

Strūdele, baltkāpostu 365

Tomātu pudiņš 562

Valriekstu pudiņš 370

Zāgo pudiņš 565

PANCEPUMI, CEPEŠI

Kārtainais cepetis 374

Lēcu cepetis 373

Pupu cepetis 372

Riekstu cepetis 377

Uzsildīts cepetis 376

Zirņu cepetis 375

DAŽĀDI PANCEPUMI

Baklažāni ar rīsiem 38?

Baltkāpostu karbonāde 379

Baltkāpostu kotletes 395

Baravikas, svaigas, c. 392

Biezpiena ķīlīši 384

Kartupeļu kotletes 394

Lēcu kotletes 586

Miežu putras kotletes 382

Reņģu kotletes 395

Riekstu kotletes 388

Sakņu kotletes 381

Seleriju kotletes 390

Sēņu kotletes 391

Šlēziešu ķilkeni 383

Tomātu kotletes 389

Veģetāra šnicele 378

Veģetārās zivju kotletes 385

Zirņu kotletes 380

DAŽĀDI VEG. ĒDIENI

Apelsīnu rīsi 400

Baltkāposti ar rīsiem 452

Baltkāposti, ķimeņu m. 425

Baltkāposti. tomātu m. 424

Baravikas, štovētas 454

Bietes, štovētas 418

Biezpiena omlete 437

Biezpiena pīnes 414

Gailenītes 458

Kāli, cepti 433

Kāļi, glazēti 452

Kāji, štovēti 429

Kartupeļu bumbuļi 397

Kartupeļi, "lazēti 45"

Kartupeļu omlete 410

Kartupeļu tūcis 450

Kartup. tūcis puravu m. 449

Kāpostu rācenis 421

Kāpostu rulāde 411

Kāpostu strūdeles 445

Maizītes ar spinātiem 447

Makaroni, novārīti 399

Miltu polenta 403

Nūdeles ar āboliem 402

Nūdeles, ārz. parauga 401

Pārsteiguma makaroni 404

Pildīti bumbuli 398

Pildītas maizītes 446

Piena biezenis 415

Polenta ar sieru 406

Polenta, ceptā veidā 405

Puku kāposti, c. 443

Puķu kāp. ar rīsiem 416

Pupas, baltas 444

Pupas, vaska 428

Pupas, zaļas 430

Reņģes, mīklā 412

Rīsu ēdiens 409

Rožu kāposti 431

Rutki ar krējumu 427

Sakņu omlete 451

Sakņu pannas 425

Saknes, štovētas 422

Sēnes ar kartupeļiem 435

Sīpoli, pildīti 417

Skābi kap.. sutināti 4>4

Skorcioneri 442

Sparģeļi 440

Sparģeļi ar sieru 441

Spināti ar olu 419

Spinātu ķilkeni 596

Spinātu omlete 448

Tomātu galerts 408

Tomātu omlete 407

Veģetārais ragū 456

Veģetārā zivs 413

Virziņu kāp., štovēti 420

Zirņu biez. ar sk. kāp. 459

Zirņi sīpolu m. 426

ĒDIENI PĒC Dr. GERSONA
METODES

Burkāni 457

Gurķi, sautēti 456

Ķeizara risi 461

Nūdeļu bumbiņas 465

Rīsu pudiņš, sutināts 462

Selderiņi. cepti 458
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Sēņu pudiņš 460

Sīpolu pudiņš 459

Tomātu ēdiens 455

OLU ĒDIENI

Biezpiena kroketes 475

Kartup. ar salāt, un olu 474

Olas, pētersiļu m. 468
Olas, pildītas 467

Olas, sautētas 466

Olas, vārītas 464
Olu maisījums 4t>9

Olu sieriņi 47"^

Omlete 471, 472

Puķu kāp. ar olu 470

Veršacis 465

BIEZPUTRAS

Auzu pārslu biezp. 483

Griķu, balto, biezputra 479

Griķu, melno, biezputra 478

Hiršu biezputra 480

Kartupeļu biezputra 481

Mannā biezputra 482

Miežu miltu biezputra 484

Miežu putraimu biezp. 476

Risu biezputra 477

MĒRCES

Baltā piena mērce 486

Holandiešu mērce 490

Mārrutku mērce 488

Pētersīļu mērce 487

Salātu mērce 493

Salātu m. majonēzē 494

Seleriju mērce 495

Sīpolu mērce 485

Sviesta mērce 491

Sviesta olu mērce 492

Tomātu mērce 489

Veģetārais sviests 496

AUGĻU MĒRCES

Ābolu mērce 498

Apelsīnu un citronu m. 50?

Apelsīnu m. no olu dzelt. 508

Aukstā vīna m. 509

Aveņu mērce 502

Brūkleņu inerce 506

Dzērveņu mērce 501

Jāņogu mērce 500

Ķiršu mērce 497

Plūmju mērce 505

Smalkā ābolu m. 504

Šokolādes mērce 505

Vaniļas mērce 510

Zemeņu mērce 499

ĶIĻĶENI

Ābolu ķiļķeni 512

Baltmaizes ķiļķeni 518

Biezpiena ķiļķeni 521
Brucināti ķiļķeni 519

Kartupeļu ķiļķeni 511

Mandeļu ķiļķeni 516

Miltu ķiļķeni 515

Rauga ķiļķeni 513

Risu ķiļķeni 520

Rūgušpiena ķiļķeni 517

Vareņiki, slinkie 522

Vīniešu ķiļķeni 514

PIRAGI PIE ZUPAS

Baltkāpostu pīrāgs 525

Pīrāgs ar olām. rīsiem 524

Pīrāgs ar zāgo, olām 526

Pīrāgs ar olām, sīp. 527

Pīrādziņi ar burkāniem 523

MAIZĪTES v. c. PIEDERUMI

Biezpiena kuvēriņi 552

Grauzdētas maizītes, sieru 52S

Grauzdētas maiz. kūmos. 529

Maizītes ar siera salvi 530

Reņģes, mīklā, tītas 554

Rīsu kuvēriņi 551

Siera stiebriņi 553

Sviesta mīkl. pastētes 535

MIKLAS PASTĒTĒM v. c.

Bordiru mikla ">45

Friturmikla 540

Nūdeļu mikla 544

Plīvota mīkla 556

Rauga mīkla 543

Romiešu pastētu mīkla 54t

Strūdeļu mīkla 542

Sviesta mīkla, krēj. 537

Sviesta mīkla. sk. krēj. 539

Truslā mīkla 538
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SALDIE ĒDIENI

ĶĪSEĻI

Ābolu ķīselis 549

Auzu ķīselis 553

Brūkleņu ķīselis 557

Dzērveņu ķīselis 558

Jāņogu ķīselis 546

ķiršu ķiselis 548

Melleņu ķīselis 556

Piena ķīselis 550

Plūmju ķīselis 551

Rabarbera ķīselis 559

Stiķeņu ķīselis 552

Šokolādes ķīselis 554

Zemeņu ķīselis 547

Zustreņu ķīselis 555

KOMPOTI

Ābolu kompots 560

Apelsīnu kompots 565

Bumbieru kompots 561
Kaltētu augļu komp. 566

Kompots no c. āboliem 564

Plūmju kompots 565

Rabarberu kompots 567

Zemeņu kompots 562

AUGĻU ZUPAS

Ābolu z. ar rīsiem 571

Ābolu z. ar ķiļķ .578

Ābolu z. ar grūbām 576

Aveņu zupa 572

Kaltētu augļu z. 574

Ķiršu zupa 569

Melleņu zupa 568

Plūmju zupa 577

Rabarberu zupa 575

Stiķeņu zupa 570

Zemeņu zupa 575

KRĒMI

Ābolu, kaltētu, krēms 591

Ābolu uzsitums 597

Ananasu krēms 598

Apelsīnu krēms 583

Aveņu krēms 581

Baltmaizes uzputenis 599

Biskvītu krēms 590
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Citronu krēms 579

Citronu, olu krēms 584

Kafijas krēms 585

Krēms briillē 596

ķiršu krēms ~>s
-

Melleņu ēdiens 601

Plombjēra 589

Plūmju krēms 595

Rīsu krēms 587

Rupjmaizes krēms 592

Soufflēe 600
_

Šokolādes krēms 586

Valriekstu krēms 588

Vaniļas krēms 593

Vīna krēms 594

Zemeņu krēms 580

ŽELEJAS

Ābolu želeja 605

Apelsīnu želeja 606

Augļu želeja 602

Aveņu želeja 609

Dzērveņu želeja 607
Ķiršu želeja 612

Olu želeja 605

Piena želeja 604

Plūmju želeja 608

Šokolādes želeja 613

Trīskrāsaina želeja 614

Zemeņu želeja 6to

Zustreņu želeja 611

SALDĒJUMI

Aveņu saldējums .617

Ķiršu saldējums 618 ■
Šokolādes saldējums 619

Vaniļas saldējums 615

Zemeņu saldējums 616

PANKŪKAS, VAFELES,
OMLETES

Ābolu kronīši 656

Ābolu pankūkas 622

Burkānu pankūkas 621

Berlīnes pankūkas 625

Griķu pankūkas 627

Kokovārā omlete 650

Krēpeles 625

Ķirbju kūkas 626

Mannā vafeles 654
Mazās pankūkas 620
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Plānās pankūkas 624

Rauga vafeles 633

Rūgušpiena pankūkas 631
Skāba krējuma pankūk. 628

Ūdens burbuļi 632

Vastlāvju pankūkas 629

Vestvafeju kūkas 635

CEPUMI

TORTES UN KŪKAS

Ābolu kīika 644, 684

Ābolu k. ar krēj. 651

Ābolu k. citādā v. 652

Ābolu k.. zviedru 654

Ābolu strūdele 666

Aleksandra kūka 672

Aleksandra torte 637

Apelsīnu torte 675

Angļu keks 685, 754

Beze kūka 65»

Biezpiena kūkas 677

I3isk\ its, rullēts 639, 704

Biskvītu torte 638

Ērkšķogu torte 669

Gaidas kūka 645
Irdena mikla 653
Itālijas putu k. 659

Jaunpiena kūka 671

Kafijas kūka 641

Kafijas torte 682
Klostera torte 646
Xrējuma kūka 64?

Kulies, angļu 676

Kurzemes rausis 656

ķiršu biskv. ar olu 665

Magoņu kūka 658

Magdalēnas torte 678

Maraskina torte 679

Marcipāns 675, 702

Marmora kūka 657, 667
Medus kūka 662

Medus biskvīts 665

Olu biskvīts 664

Riekstu Kūka 660

Rupjas maizes k. 661

Rupjas maizes t. 640

Smilšu torte 64ī

Šokolādes kūka 668
Šokolādes torte 648. 731

Tūkstoš kārtu t. 674

Vaniļa krējuma t. 6^3

Vīnes šokolādes t. 649
Vieglā kafijas k. 642

Vieglā kafij ast. 683
Valriekstu krēms 681

Valriekstu krēma t. 680

DAŽĀDAS KŪKAS

Ābolu pīrāgs 732

Anīsa kūciņas 738

Ang|u biskvīts 689

Angļu keks 734, 685

Auzu pārslu plāc. 715

Baranjd 735

Bezē kūciņas 688
Biskvīts Alberta 714

Biskvīts, rullēts "04.659
Cimdu kūkas 690, 706

Cukura klinģerīši 720

Drumstaliņu kūka 726

Kartupeļu kūka 733

Kartupeļu stangas 717

Kliņģeri, ird. mīklas 703

Kokos kūciņas 744

Krējuma kliņģeris 719

Kremortārtāra kūka 729

Kronīši, ird. mīklas 700

Lielie žagariņi 743

Makaronu plācenīši 741

Mandeļu klinģerīši 718

Mandeļu plāceņi 701

Mandeļu tūtiņas 709

Marcipāns 702, 673

Mazās kūciņas 742

Mazūriks. Šveices 707

Pacietības plāceņi 711

Piparkūkas 692

Piparkūkas angļu 695

Piparkūkas, medus 694

Piparkūkas, mīkstas 695

Piparkūkas, rudzu miltu 699

Piparkūkas bez sīrupa 705

Piparu rieksti 696

Portugaliešu cepumi 739

Prezidenta kūkas 740

Pumperniķeļi 691

Putu krēj. turzītēs 697

Putu plācenīši 698, 715, 722

Ruma kūciņas 721

Rūgušpiena torte 725

Sāls kārtiņas 756

Skāba krējuma kūciņas 73?

Smilšu kūkas 686

Somu maizes 716

Šokolādes kūciņas 687
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Šokolādes torte 731, 648

Tējas klinģerīši 710, 712

Tūkstoš gadu k. 723

Vecgrieķu kūka 724

Vecgrieķu rauga k. 728

Viltotu mande|u t. 724

Vīna mazūriks 730

GLAZŪRAS UN KRĒMI

Baltā vārīta gl. 745

Brūnā glazūra 750

Brūnā vārītā gl. 749

Cietā baltā gl. 746

Dzeltanā glazūra 748

Dzeltānais k. krēms 751

Sarkanā glazūra 747

DAŽĀDAS MAIZES

Baltmaize, vienkāršā 752

Biezpiena maizītes 761
Cvlbaki, apajie 758, 769

Calda maize 754

Kanēļmaize 760

Kliņģeris, dzeltānais 756

Kliņģeri, ūdens 753

Ķimeņmaizītes 759

Meteņu kūkas 762

Rupja kviešu maize 767

Rupja rudzu maize 768

Saldskābmaize, rauga 766
Saldskābmaize bez

rauga 765

Smalkmaize 755

Striceļu kūka 764

Stricele, magoņu 763

Vecā bāba 757

KONFEKTES, CUKUROTI

AUGĻI

Āboli cukuroti 778

Ābolu marmelāde 781

Ābolu pastila 780

Dzērvenes, cukurotas 777

Jāņogas, ķirši, cuk. 779

Krējuma konfektes 733, 776

Mandeles, grauzdētas 771

Mandeļu konfektes 774

Paradīzes āboli, cuk. 782

Rugats 770
Šokolādes konfektes 775

Valrieksti, cukuroti 772

DZĒRIENI, VINI, ETIĶIS

DZĒRIENI

Ābolu limonāde 791

Aveņu limonāde 789

Bērzu sulas 783

Citronu limonāde 785

Dzērveņu limonāde 792

Jāņogu limonāde 786
Ķiršu limonāde 790

Maizes kvass 787

Medus kvass 784

Ogu sulas 794

Sarkanā limonāde 795

Sīrups, nevārīts 795

Zemeņu limonāde 788

ETIĶIS

Aug|u etiķis 797. 798

Aveņu etiķis 800

Medus etiķis 799

Vīna etiķis 796

MĀJAS VINI

Ābolu vīns 803

Bole 810

Bole, ananasu 809

Bole, aveņu 812

Bole, zemeņu 811

lesala vīns 808

Jāņogu vīns 801

Karstvīns 821

Koblers 814

Koblers ar šeriju 815

Ķiršu vīns 804

Melleņu vīns 802

Nektārs 816

Olu groks 823

Pīlādžu vīns 805

Punšs, citronu 817

Punšs, olu 820

Punšs, vīna 849

Punšs, zemeņu 818

Rozīnu-iesala vīns 806

Rupjmaizes vīns 807

Silabuls 813

Siltalus 822
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lEVĀRĪJUMI

lEVĀRĪJUMI CUKURA

SĪRUPA

Aveņu ievārījums 825

Augļu siers 845

Brūkleņu ievārījums 841

Brūklenes, veselas 842

Bumbieri,cukuroti 846

Dzonls, angļu 843

Jāņogu ievārījums 827

Jāņogu-aveņu iev. 829

Kandētas pākstis 847

Ķirbji sīrupā 840

Ķiršu ievārījums 826

Ķiršu, dzeltāno, iev. 830

Lācenes 832

Pīlādžu ievārījums 831

Plūmju ievārījums 858

Plūmju, vienk. ievār. 839

Plūmes, dzelt. cuk. sīr. 837

Stiķeņu, sark. iev. 828

Tuti-fruti 835

Zaļas stiķenes cuk. sīr. 833

Zaļi tomāti cuk. sīr. 834

Zemeņu ievārījums 824

Zemeņu sīrups, nevārīts 844

Zustreņu ievārījums 836

ŽELEJAS

Ābolu želeja 848

Augļu želeja 856

Brūkleņu želeja 851

Dzērveņu želeja 852

Jāņogu želeja 849

Jāņogu žel. nevār. 850

Pīlādžu želeja 854

Plūmju želeja 855

Plūmes etiķa sīr. 857

Stiķeņu želeja 853

Tuti-fr. etiķa sīr. 858

KONSERVI UN lEVĀRĪJUMI

SAKŅU UN AUGĻU
KONSERVI

Ābolu marmelāde 889

Āboli, raudzēti 871

Āboli, veseli etiķa sīrupā 896

Alksnenes etiķi 900

Apelsīnu mizas, kandētas 888

Baravikas, ietaisītas 867

Baravikas pudelēs 868

Baravikas u'. c. sēnes,

sālītas 866

Baravikas sviestā 869

Brūkleņu pastiles 893

Bumbieri, ietaisīti 879

Bumbieri etiķa sīr. 895

Bumbieru marmelāde 890

Dzērvenes, kandētas 88?

Gurķi, piparu 885

Gurķu ieziemošana 870

Kāp. sarkanie, etiķī 899

Ķirbji etiķa sīr. 897

ķirbju marmelāde 89t

Ķirši, ietaisīti 878

Mellenes, ievārītas 865

Mellenes pudelēs 864

Mikspikles, ietaisītas 884

Paradīzes āboli etiķa sīr. 894

Plūmes, ietaisītas 877

Plūmes etiķa sīr. 898

Plūmju marmelāde 892

Pomeranču mizas kand. 888

Puķu kāp. ietaisīti 881

Puķu kāp. sālīti 886

Pupas, sālītas 860

Pupiņas pudelēs 862

Puravi, sālīti 901

Sēnes un baravikas sāl. 866

Sparģeli, ietaisīti 880

Spināti, ietaisīti 875, 876

Stiķenes pudelēs 865

Šampinjoni pudelēs 868

Šampinjoni sviestā 869

Tomāti ' sālīti 872

Tomāti pudelēs 873

Tomāti, negat., sālīti 874

Tomātu, nepat., ieziemoš. 883

Zirņi pudelēs 859. 861

Zirņi, svaigi, ietais. 882

KALTĒTI AUGĻI,

Āboli, kaltēti 904

Baravikas, kaltētas 907

Bumbieri, kaltēti 905

Dilles, kaltētas 909

Dilles, sālītas 912

Ķirši kaltēti 906

Mellenes, kaltētas 911

Pētersiļi, kaltēti 908
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Pupiņas, kaltētas 903

Rabarberi, kaltēti 902

Selerijas, kaltētas 908

Zaļumi, kaltēti 909

Zustrenes, kaltētas 910

AUGĻU lEZIEMOŠANA

Āboli 914

Bumbieri 915

Dzērvenes 915

Kāposti 920

Puķu kāposti 916

Puravi 919

Rutki 917

Selerijas 918

Sīpoli 921

PIENA PRODUKTI

Baksteina siers 922

Biezpiena paska 924

Jāņu siers 925

Knapsieriņi 925

Mājas kafija 926

ZAĻBARĪBA

Āboli ar auzu pārsl. 984

Āboli ar sausiņiem 985

Ābolu diētas ēd. 977

Ābolu krēms 940

Ābolu maisījums 950

Ābolu salāti 948

Ābolu za|u, uzsitums 952

Augļi ar auzu pārsl. 939

Augļi, žāv. ar krēj. 938

Augļu kompots 989

Augļu mērce 941

Augļu miltu, ēdiens 937

Augļu salāti 994

Augļu sviests 981

Aukstā plate 963

Aveņu ēdieni 951

Baltkāp. ar tomātu biez. 931

Banānu sviestmaizes 955

Bietes, skābētas 956

Biezpiena ēdiens 980

Bumbieru pudiņš 987, 988

Burkānu pudiņš 970

Franču mērce 975

Gurķi ar tomātiem 942 '

Gurķi, pildīti 976

Kartupeli ar sel. un gurķ. 95S

Ķirbis, kā melone 986
Ķiršu uzsitums 953

Lapu salāti 946

Maizes zupa 928

Majonēze ar sīpoliem 993

Melnās saknes 934

Olas ar salātiem 979

Olas ar tomātiem 978

Olu. vārītu mērce 975

Plūmju krēms 950

Plūmju salāti 964

Plūmju uzsitums 954

Puķu kāp. salāti 945

Rieksti ar biet. un sal. 968

Rūgušpiena zupa 962

Rutku salāti 947

Saknes sk. krēj. m. 971

Sakņu ēdiens 955

Sakņu mērce 992

Sakņu maisījums 961
Sakņu pudiņš 969

Sarkankāpostu salāti 943

Sēņu mērce 991

Sīpolu majonēze 967

Spēka barības ēd. 982

Spināti biezpiena m. 966

Skābi kāp. tomātu m. 960

Skābu kāp. salāti 944

Skāba krēj. mērce 990

Tomāti ar olām un sakn. 972

Tomāti pildīti 959. 985

Tomāti, pild. ar mand. 955

Tomāti, pild. ar sēnēm 932

Tomātu ēdiens 95?
Tomātu maisījums 949

Tomātu mērce 974

Tuti-fruti salāti 965

Vīģes desa 956

Zaļbarības pudiņš 927

Zemenes ar krēj. 929

DAŽĀDI SALĀTI

Biešu salāti 1005

Galviņu sal. ar krej. 1002

Jauktie salāti 999

Kāpostu ellas sal. 1000

Kartupeļu salāti 995

Kartupeļu. si]ku sal. 1001

Puķu kāp. sal. 1004

Seleriju salāti 998

Sparģeļu salāti 1005

Speķa salāii 996

Tomātu salāti 99?
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SLIMNIEKU ĒDIENI

Auzu buljons 1008

Auzu pārslu tume 1010

Atspirdzinošs dzēriens 1021

Baltmaize c., ar šķiņķi 1018

Bifšteks 1014

Buljons ar mannā 1009

Burkānu biezenis 101?
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