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Ievads.

Mo 11 o: „Vesela miesa mājo vesels gars."

Pamatojoties uz saviem ilggadīgiem piedzīvojumiem māj-

turībā, kā arī daudzos manis noturētos saimniecības kursos,

dažādos Latvijas stūros, esmu novērojusi visur sāpīgi sajūtamu

trūkumu pēc latvju gaumei un apstākļiem piemērotas virtu-

ves -padomu grāmatas.

Latviešu valodā arī gan izdotas vairākas, bet vienas no

tām ir stipri novecojušas un šauras, atstādamas bez ievērības

jaunākos zinātnes atradumus par barības sastāvdaļām un to

piemērotību cilvēka organismam (piem. vītāmīnu teorija), ka-

mēr otras no tām stipri nepiemērotas ikdienišķās dzīves vaja-

dzībām, tā, piem., Māras Korth grāmatanes sevī stipras atska-

ņas no baronu laikmeta galda prasībām.

Nākusi pie slēdziena par šādas grāmatas vajadzību latvju

nākamām saimniecēm, esmu mēģinājusi to reālizēt, sakopo-
dama no manis praksē izmēģinātu ēdienu receptes un aizrādī-

jumus.

Esmu centusies sniegt pamācību, kas dotu iespēju pagata-

vot ēdienus, kaut arī maz līdzekļiem, bet garšīgus un ar gaumi

sakombinētus, kas reizē ar to sniegtu orgānismam nepiecieša-
mās barības vielas. Par pamatu ņēmu kā savus piedzīvojumus,
tā arī franču virtuves mākslu. Pēdējā ir slavena visā pasaulē,
jo franču tautai piemīt vislielākās garšas sakopojums. Pie tam

viņi patērē daudz mazāk laika un līdzekļu kā mēs, jo tie visam

zina vajadzīgo mēru, tāpēc iznāk viss lētāki, garšīgāki. Kur

cita nama māte nosvīdusi gatavo pusdienas, tur veiklā parī-

ziete to pašu izdara īsā laikā it kā rotaļādamās.
Savā darbā esmu sniegusi pēc iespējas plašu pārskatu

par dažāda veida ēdieniem; it sevišķi uzsveru piegriezt vērību

vairāk augļu un sakņu ēdienu lietošanai, kā arī citus aizrādi-
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jumus. Vispāri centos pēc iespējas saskaņot ēdienu garšīgumu

ar zinātnes prasībām un ari ievēroju tīri latviskos ēdienus.

Šo grāmatu veltīju kā jaunām, tā arī piedzīvojušām nama

mātēm, kurām tā būtu kā atbalsts saimniecības izveidošanai uz

higiēniskiem un zinātniskiem pamatiem.
Autore.

Ievads 2. iespiedumam.
Sakarā ar manas grāmatas otro izdevumu, gribu dot mazu

aizrādījumu par sakņu un augļu nozīmi cilvēka organismam.

Savā ievadā jau minēju vītāmīnu lielo nozīmi, te gribu vēlreiz

uzsvērt, ka it sevišķi saknes un augli bagātīgi satur šīs svarī-

gās vielas.

Zinātne pēdējos gados, dažādu slimību pamudināta, sevišķi
intensīvi sāk nodarboties ar pārtikas jautājumu iztirzāšanu. Ve-

cais uzskats par «spēcīgu barību" savos pamatos stipri satri-

cināts; zinību vīriem vairāk un vairāk atveras acis, ka cilvēcei

ir jāattālināsno gaļas barības un lielāka vērība jāpiegriež sak-

nēm un augļiem, kas tik bagāti vītāmīniem. Tāpatpēdējo gadu

pētījumi pierādījuši, ka nepietiekoša uztura ļaunās sekas atka-

rājas ne tikai no uztura daudzuma, bet gan vairāk, pretēji agrā-

kiem uzskatiem — no zināmu uztura papildvielu trūkuma.

Šīs vielas absolūti nepieciešamas tiklab pieaugušā, kā au-

gošā organisma labklājībai, tā tad saprotams, ka dažādie uz-

tura līdzekļi uzskatāmi tikai tad par pilnvērtīgiem, ja tie satur

pieaugušam un augošam organismam nepieciešamas uztura pa-

pildvielas (vītāmīnus). Te es gribu vēlreiz uzsvērt, ka mums ir

jāpiegriež lielāka vērība saknēm un augļiem kā uztura līdze-

kļiem. Saknes un augļi pirmkārt ir vērtīgi ar savu vītāmīnu

sastāvu, otrkārt ir viegli sagremojami, veicina ēstgribu un citu

barībvielu sagremošanu. Jo ātrāk notiek organismā barības

sagremošana, jo vērtīgāka būs cilvēkam šī barība, caur ko lie-

lāku procentu uzņems miesas sulās.

Sevišķi bagāti ar vītāmīniem ir zaļie dārzāji, kā: skābenes,

nātres, spināti, balandes un zaļie salāti, tādēļ griežu uz to

lasītāju vērību un ieteicuņemt vērā jaunos zinātnes atradumus.
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346. Aveņu želeja 135

347. Šokolādes želeja 135

348. Bruņu rupucis 135

349. Kafijas želeja 136

350. Vīna želeja ar zemenēm . . 136

25. nodala.

Saldējumi 136

351. Vaniljas ledus 136

352. Aveņu ledus 137

353. Šokolādes ledus 137

354. Apelsīnu ledus 137

355-. levārījumu ledus ar putu
krējumu 137

LPP-

26. nodala.

Tortes un kūkas 138

356. Rupjmaizes torte 139

357. Aleksandra torte 139

358. Aleksandra torte, cieta
...

139

359. Smilšu torte 141

360. Riekstu torte 141

361. Mandeļu torte 141

362. Ātrā kūka 141

363. Biskvīta torte 142

364. Šokolādes torte 142

365. Kartupeļu torte 142

366. Torte no kukurūzas miltiem 142

367. Annas torte 142

368. Gaidas kuka 143

27. nodala.

Glazūras un krēmi
....

143

369. Balta vārītā glazūra . . . 143

370. Bruņa glazūra 144

371. Nevārīta glazūra 144

372. Vīna glazūra 144

373. Cietā cpricglazūra . . . .144

374. Mīksta spricglazura
....

144

375. Dzeltena mīksta garnitūra . 145

376. Balta mīksta spricglazūra . 145

28. nodala.

Mazās kūciņas un sviestmai-

zītes 145

377. Piparkūciņas 145
378. Mīkstās piparkūkas .... 146

378. Mīkstas piparkūkas
....

146

379. Medus piparkūkas ....
146

380. Piparriekstini 146

381. Pumperniķeli 146

382. Šokolādes kūciņas ....
147

383. Alberta biskvīti 147

384. Mandeļu maizītes no auzu

pārslām 147

385. Smilšu kūciņas 147

386. Mandeļu zvaigznītes . . .147

387. Mandeļu plācenīši
....

148

388. Putu plācenīši 148

389. Svētku marcipāns 148

390. Bezeja kūciņas 148

391. Bezeja ar mandelēm
.
. .148

29. nodala.

Dažādas maizes 149

Aizrādījumi maizes cepšanā . 149

392. Galda maize 150

393. Dzeltenais kliņģeris ....150
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394. Kimeņmaizītes 150

395. Biezpiena maizītes
....

151

396. Vastlavja maizītes
....

151

397. Kanela maizītes 151

398. Magoņu maizītes 152

399. Forma cepta smalkmaize . .152

400. Vecā bāba 152

401. Apaļie sausiņi 152

402. Garie sausiņi 153

403. Krējuma kliņģeri Is3

404. Cukura klingerīši 153

405. Ūdens maize 153

406. Speķa rauši 154

407. Ūdens kliņģeri 154

408. Rupja kviešu karaša . . .154

409. Saldskabmaize ar mīklas

raugu 154

410. Saldskabmaize 155

411. Rupju rudzu maize
....

155

30. nodala.

Dzērieni 156

412. Maizes kvass 156

413. Citronu limonāde 157

414. Sarkana limonāde
....

157

415. Mēts 157

416. Putojošs ābolu dzēriens . . 157

31. nodala.

Auelu ieziemošana
....

158

Aizrādījumi 158

417. Apelsīnu šķēles cukura . . .159

418. Citronu sīrups 159

419. Rabarberu ievārījums . . . 159

420. Stiķeņu ievārījums .... 159

421. Zemeņu ievārījums ....160

422. Jāņogu ievārījums
....

160

423. Jāņogu želeja 160

424. Jāņogas ar avenēm
....

160

425. Meža zemenes 160

426. Aveņu ievārījums ....
161

427. Lāceņu ievārījums
....

161

428. Sarkano stiķeņu ievārījums 161
429. Ķiršu ievārījums 161

430. Ķirši pudeles 161
431. Plūmju marmelāde

....
161

432. Bumbieru ievārījums . . .162

433. Zaļo tomātu ievārījums . . . 162

434. Ābolu želeja 162

435. Brūkleņu želeja 162

436 Brūkleņu ievārījums
....

162

437. Smalks brūkleņu ievārījums .
163

438. Brūkleņu salāti 163

Lpp.

439. Brūkleņu marmelāde
.
. .163

440. Āboli cukursīrupa ....
163

441. Jāņogu sula 163

442. Jāņogu sula 164

32. nodala.

Etiķī ievārīti aujdi ....164

443. Paradīzes abolīši 164

444. Zilas plūmes etiķa sīrupa . 164

445. Ķirši etiķa sīrupā ....
164

446. Bumbieri etiķa sīrupa . . . 164

447. Puķu kapost etiķī
....

165

448. Mazie sīpoli etiķī . . . .165

449. Piparu gurķīši 165

450. Baravikas etiķī 165

451. Šampiojoni etiķī 165

452. Rudmieses etiķī 165

453. Mikspikli 155

33. nodala.

Dažādi konservi 166

454. Dārza zirņi pudele ....166

455. Zirņi pudeles 166

456. Pupiņas pudelēs 166

457. lesālītas pupas 166

458. Gurķu ieskābēšana
....

167

459. Raudzēti āboli 167

460. Tomāti ieziemoti 168

461. Pupas iesālītas 168
462. Skābi kāposti 168

34. nodala.

Kaltēti auzli un saknes . .168

463. Kaltētas plūmes 168

464. Kaltēti bumbieri 168

465. Kaltēti āboli 169

466. Kaltēti ķirši 169

467. Kaltētas zustrenes . . . .169

468. Kaltētas mellenes 170

469. Kaltēti zirņi 170

470. Kaltētas pupiņas 170

471. Kaltēti pētersīli 170

472. Kaltēti seleriņi 170

473. Kaltēti spināti 170

35. nodala.

Aizrādījumi ieziemojumiem . 171

36. nodala.

Slimnieku ēdieni 174

474. Vistas buljons 174

475. Pudeļu buljons 174
476. Buljons ar auzu miltiem . . 174
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477. Buljons ar mannu .
. . .175

478. Auzu pārslu tume
....

175

479. Rīsu tume 175

480. Piena zupa ar mannu
. .

.175

481. Vārītu zivju gala
....

175

482. Vistu kotletes 175

483. Bīfsteks 175

484. Puķu kāpostu pirejs . . . .176

485. Olu maisījums 176

486. Manna biezputra 176

487. Sutināta teļa gala
....

176

488. Aboīu dzēriens 176

489. Mandeļu piens ......176

490. Kakao ar olu 176

491. Maizes dzēriens 177

492. Limonāde no ievārījumiem . 177

37. nodala.

Veģetārie ēdieni 177

493. Karte ēdieniem . . .178

494. Karte 2—3 ēdieniem . . .179

495. Dārzāju zupa 181

496. Seleriju zupa 181

497. Biešu zupa 181

498. Tomātu zupa 181

499. Spinātu zupa 181

500. Kerbelu zupa 182

501. Sakņu buljons 182

502. Okroška (aukstā zupa) .
.

182

503. Puķu kāpostu zupa ....182

504. Pildīti tomāti 182

505. Pildīti kolrābji 183

506. Pildītas selerijas 183

507. Pildīti kartupeli 183

508. Pildīti baltkāposti
....

183

Pudiņi 183

509. Burkānu pudiņš 183

510. Makaronu pudiņš 184

511. Kartupeļu pudiņš 184

512. Rožu kāpostu pudiņš ...
184

513. Sīpolu pudiņš 184

Cepti dārzāji.
.
. .185

514. Cepetis no puraviem
...

185

515. Cepti kolrābji 185

516. Cepti kāli 185

517. Ceptas selerijas 185

Dārzāju kotletes . .185

518. Burkānu kotletes 185

519. Sēņu kotletes 186
520. Dārzāju kotletes 186

521. Kartupeļu kotletes
....

186

Lpp.

522. Riekstu kotletes 186

523. Auzu pārslu kotletes
.
. .186

Aukstas mērces zaļ-
barībai un salātiem. 187

524. Majonēzes mērce 187

525. Sinepju mērce 187

526. Šveices majonēze ....
187

527. Ellas mērce 187

528. Za[a majonēze 188

529. Krējuma mērce 188

Siltas mērces. .
.

.188

530. Baraviku mērce 188

531. DiUu mērce 188

532. Sīpolu mērce 188

533. Tomātu mērce 189

534. Piena mērce 189

535. Sparģeļu mērce 189

Sakņu sulas 189

536. Burkānu sula 189

537. Ķirbju sula 189

538. Biešu sula 189

539. Skābu kāpostu sula
....

189

540. Melno rutku sula 190

Augļu un ogu sulas. 190

541. Ķiršu sula 190

Zaļbarība 190

542. Sarkanie kāposti ar āboliem 192

543. Baltie kāposti ar burkāniem 192

544. Selerijas ar baltkapostiem . 192

545. Baltie kāposti ar mārrutkiem 192

546. Burkāni ar seleriju kātiņiem 192

547. Bietes ar āboliem ....
192

548. Pastinaki, virziņkaposti, gurķi 192

549. Salāti, redīsi, gurķi . . . .192

550. Tomāti ar sīpoliem . . . .193

551. Melnas saknes (skorcioneri) 193

552. Krāšņa zaļbarības bļoda .
.

183

553. Skābie kāposti tomātu mērcē 193

554. Pienenes 193

555. Ķirbis ar āboliem
....

194

556. Ķirbis ar riekstiem .
. . .194

557. Pseido melones 194

Nevārīti saldie

ēdieni 195

558. Šokolādes putas ar riekstiem 195

559. Žāvētu augļu deserts
.
. .195

560. Biezpiena krēms 195

561. Ābolu pudiņš 195

562. Rupjas maizes pudiņš
.
. . 195
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Piena produkti 197

Baksteina siers 197
Biezpiena paska 198

Nevārīta paska 198

Knapsierini 198

Ēdienu karte vienkāršam pusdie-

nām 199
Ēdienu karte smalkam pusdienām 200

Dāmu kafija vai šokolāde
....

201

Damu tējas vakars (Five o'clock

tea) 201

Kungu tējas vakars (The dansant) 201

Aukstais galds viesību vakariņām 202
Kāzupusdienas 202

Kazu pusdienas 202

Kazu pēcpusdienas kafija . .
.

202

Aukstais galds vakariņām (kāzās) 202

Lpp.

Aizrādījumi par tīrīšanu
....

203

Par ziepju vārīšanu 205

Par ziepju vārīšanu no dažādam

atliekām 205

Aizrādījums dārzkopība205

Virču augi 205

Ilggadīgie augi 206

Par tomātu audzēšanu . .
.

206

Sakņu dārzs 206

Piezīmes par putnko-

pību
.... '. 207

Tītaru audzēšana 207

Par pīļu un zosu turēšanu . . 208



Aizrādījums.

Barības uzdevums — piegādāt organismam vajadzīgo

daudzumu uztura vielu. Tai jābūt gardai un nekādā ziņā pre-

tīgai. Prasība pēc garšīgi pagatavotiem ēdieniem nav tukša

iedoma, bet tai ir racionāli higiēnisks raksturs. Jo gardāks

ēdiens, jo enerģiskāki notiek sagremošanas procesi un vairāk

barojošo vielu uzņem organisms. Līdz ar ēstgribu gremošanas

orgānos attīstās apetītes sula, kurai ir liela nozīme gremošanas

procesos, jo tās iespaidā tiek pārstrādāta zināma vielu grupa,

kas citādi netiktu pilnīgi izmantota. Ēstgribas sajūta (ape-

tīte) izskaidrojama ar to, ka gremošanas orgāni ir gatavi

izpildīt savu ikdienišķo darbu — uzņemt barību. Šā iemesla

dēļ mēs jūtam ēstgribu zināmās stundās, un ja laiks pagājis,

zaudējam to. Tāpēc ir nepieciešami ievērot maltītes stundas;

bez tam barība pamatīgi jāsasmalcina un, sakožot, ar sieka-

lām jāsajauc mutē, jo citādi daudzas vielas iet zudumā.

Neskatoties uz lielo ēdamvielu dažādību, ir tikai trīs gal-

venās barojošo vielu grupas: olbaltums, ogļūdeņraža un tauku

vielas.

Kopš desmit gadiem ir zināms, ka bez šīm 3 galvenām

grupām nepieciešamas ir arī papildvielas — vītāmini. Aizrā-

dīšu īsumā, kāda nozīme ir katrai grupai organismā.

Tauku vielas ietilpst audu un šūniņu sastāvā un noder

tām kā uzbūves materiāls. Olbaltumvielaatrodas protoplasmā

(šūniņas iekšējais saturs), ir stipri neizturīga, mūžīgā dzīvības

procesā tā iztērējas un sadrūp, tāpēc organisms pieprasa jau-

nus šīs vielas krājumus, jo bez olbaltumvielas nav nemaz do-

mājama dzīvība.

Papildvielas — vītāmīni, kārto vielu maiņu, nodrošina

augšanu un normālo attīstību. Šīm vielām ir ļoti liela nozī-

me, jo lai cik bagāts arī būtu uzturs, ja trūkst vītāmīnu, tas ir
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mazvērtīgs. Tādēļ uzsveru, ka lietojamai barībai nepieciešami

jāsatur šīs 3 vielu grupas, vītāmīni, ūdens un šālis.

No šām tabelēm ar raksturīgām barību vielu grupām un

to ķīmisko sastāvu redzams, kuras visieteicamāki lietojamas.

Dzīvnieku barība.

Ūdens °/o Olbaltumso/0 Tauki °/o Oglūdeņi °/o

Govs gajā 79,9 21,9 0,90 —

Teļa gaļā 78,0 15,9 1,3 —

Vistas olā 73,9 14,1 10,9

Pienā 87,1 4,1 3,9 4,2
Taukos 3,7 1,7 94,5
Sviestā 17,0 0,9 92,1

Sierā 40,0 43,0 7,0

Augu barība.

Kviešu maizē 31,5 7,1 0,75 58,0

Rīsos 13,5 7,5 — 78,1

Zirņos 14,3 22,5 — 58,2

Kāļos 85,0 1,5 — 12,3

Kartupeļos 75,0 2,0 21,8

Sakņu un augļu barība.

Spinātos 90,0 3,1 0,5 4,1

Salātos 94,3 1,4 0,3 2,8
Ābolos 83,6 0,4 12,9
Zemenēs 87,7 1,1 — 6,8

Apelsīnos 80,0 0,7 — 7,3

No šīm grupām redzams, ka dzīvnieku barība raksturīga

ar olbaltumvielu un ogļūdņu trūkumu. Stādu barība turpretim

satur vairāk ogļūdņu nekā olbaltumvielas. Kas attiecas uz

papildvielām — vītāmīniem, tad tie visvairāk sastopami au-

gos, saknēs, augļos, gaļā, eļļā un citur.

Tagad piegriezīšos atsevišķi gaļas un citiem produktiem.

Gaļas ķīmiskais sastāvkodols ir olbaltumviela. Tā kā gaļa sa-

tur daudz garšas un ekstrakta vielu, kas pavairo nervu sistē-
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Siltais galds klāts 4 personām.

mas darbību, tad tā sevišķi iecienīta. Ekstrakta vielas, gaļu

vārot, no ūdens tiek uzsūktas, tāpēc vārīta gaļa zaudē savu

labo garšu, kas izplūst zupā. Visi borojošo vielu pasākumi pa-

liek gaļā netraucēti, tāpēc zupa nav tikdaudz barojoša, cik tiek

cienīta labas garšas dēļ.
Bez svaigas gaļas lieto sālītu, žāvētu un konservētu gaļu.

Sālītu un žāvēto gaļu apstrādā ar salpetri, kas piedod tai

sārtu izskatu. Salpetrs izvelk no gaļas zināmu procentu olbal-

tuma un ekstrakta vielu.

Gaļas konservus pagatavo, vārot gaļu bundžās pie ļoti

augstas temperatūras, pie kam barojošās vielas aiziet zudumā.

Tādēļ ieteicamāki lietot svaigu nekā šādi pagatavotu gaļu.
No parazītiem gaļā sastopamas trichīnas, spalīši un lenteņi,

kas, nokļūdami cilvēka organismā, ir ļoti kaitīgi un pat nāvē-

joši. Tā kā viņi iznīkst pie 48° Celsija, tad nepieciešami gaļu

stipri vārīt.

Piens. Piena sastāvā ietilpst visas trīs grupas: ogļūdņi,
olbaltuma un tauku vielas. Piena dabiskais trūkums ir tas, ka
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tanī loti viegli attīstāsbaktērijas, it īpaši vasarā. Kautgan lielai

daļai no viņām nav slimību ierosinošā spēka, tomēr viņas var

sacelt gremošanas orgānu iekaisumu. Ar šo izskaidrojama ma-

zu bērnu saslimšana, kuri mākslīgi tiek baroti ar pienu. Piena

aizsargāšanai no mikrobiem nepieciešami jāietur tīrība pie

piena slaukšanas un uzglabāšanas.
Arī papildvielas — vītāmīni sastopami pienā; tikai ziemu,

govīm dodot sausbarību, piens nesatur tikdaudz šo vielu kā

vasarā, barojot ar zaļbarību. Vītāmīni nepanes augstas tempe-

rātūras, tādēļ pienu vajaga īsu laiku uzvārīt un tūliņ atdzesēt.

Zinātnieks fieubners atrada, ka barojot bērnus tikai ar vā-

rītu pienu, viņi saslimst ar skorbutu; tāpat ja bērna māte lieto

barību, kas nesatur vītāmīnu, tad bērns saslimst.

Kas attiecas uz sausiem piena pulveriem, kondensēto un

sterelizēto pienu, tad šie absolūti nesatur vītāmīnu un nav ie-

teicami lietot.

Piena produkti. Pie piena produktiem pieskaitāmi: sviests,

siers, kefīrs un citi. Svaigs sviests satur, bez piena, taukus,
ūdens piemaisījumu, arī olbaltumvielu. Cepot sviestu, pēdējās,

kā arī aromāta vielas, aiziet bojā. Svaigā sviestā tauku pu-

traimi stāv viens no otra diezgan lielā attālumā, kas atvieglina

sviesta sagremošanu. Tādēļ cilvēkam ar vājiem gremošanas

orgāniem ieteicams lietot svaigu sviestu.

Siers un kefīrs pieder pie stipri barojošiem uztura līdze-

kļiem.

Maize. Maizi pagatavo no rudzu, kviešu un miežu mil-

tiem. Maizes labības graudu sastāvā ietilpst olbaltumviela,

stērķeļu ūdens un minerālās šālis. Pie mīklas pagatavošanas

stērķeles pa daļai pārvēršas cukurā, kas tālāk padots spirta

rūgšanai un ogļskābās gāzes izdalīšanai, pie kam pēdējā mīklu

paceļ uz augšu —
notiek tā saucamais rūgšanas process. Kad

maize izcepta, ogļskābā gāze siltuma iespaidā izplēšas, un

maize top poraina un irdena.

Kartupeli. Kartupeļi viens no svarīgākiem uztura līdzek-

ļiem, it īpaši trūcīgāko iedzīvotāju šķirai. Kartupeļi ar savām

stērķelēm ir stādāmi blakus maizei; tomēr vienīgi kartupeļu
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lietošana nav ieteicama, jo tie satur tikai 14 olbaltumvielas,

salīdzinot ar maizes sastāvu. Tādēļ, vienīgi kartupeļus lieto-

jot, lai apmierinātu olbaltumvielasprasību, vajadzētu apēst tik

lielu daudzumu, kas droši radītu gremošanas orgānu iekaisumu.

Tā tad viss še minētais liecina, ka barības vielas katra atse-

višķi nesatur organismam vajadzīgās sastāvdaļas. Tāpēc ne-

pieciešama ir jaukta barība, kas dotu vajadzīgo uzturdaļu kop-

summu.



Virtuves higiēna.
Tīrība ir mājas rota,

Darbam vien ir svētība.

Tīrībai virtuvē es piegriežu vislielāko nozīmi un uzskatu

tāsi ieturēšanu par vienu no galveniem virtuves likumiem. Šo

uzstādu savām kursistēm — nākošām saimniecēm kā stingru

nepieciešamu prasību no higiēniskā viedokļa. Ne tikai lietoja-

miem traukiem, bet arī ķēķim un pieliekamam kambarim jābūt

priekšzīmīgā tīrībā un kārtībā. Rokas bieži jāmazgā, pieska-

roties dažādiem priekšmetiem, jo tikai ar tīrību var izsargāties

no kaitīgām baktērijām.

Minēšu īsumā kādus vārdus par šo viszemāko dzīvo

būtņu sēnītēm. Viņas nesaredzamu puteklīšu veidā lido gaisā

un gulstas uz dažādiem priekšmetiem; tādēļ baktēriju dīgļi

sastopami barībvielās, katrā ūdenspilītē, vārdu sakot, visur.

Šīm baktēriju sēnītēm nav lapu zaļuma jeb chlorofila, tāpēc vi-

ņām nepieciešama gatava barība, un kā tāda noder trūdošu

dzīvnieku un augu vielas. Tādēļ lietojamiemproduktiem jābūt

svaigiem un tīri nomazgātiem, jo baktērijas, uzņemtas ar ne-

tīriem produktiem, nonākot cilvēka organismā, sāk ātri vairo-

ties un attīstīt stipru ģifti, kas rada dažāda veida slimības. Kā

aizsarga līdzekļi noder: 1) vārīšana, jo, ilgāku laiku augļus un

gaļu vārot un pēc tam rūpīgi aizvākojot, tos varam ilgāku lai-

ku uzglabāt; 2) turot viegli maitājošos;produktus aukstā vietā,

piem. leduspagrabā, jo šeit visas dzīvības parādības tiek pār-

trauktas un baktērijas nespēj tāļāk attīstīties; 3) baktērijām,

līdzīgi stādiem, ir vajadzīgs ūdens, tādēļ žāvēšana un kaltē-

šana arī ir līdzekli, kas aizsargā viegli pūstošas vielas uz il-

gāku laiku no bajāšanās; 4) arī sāls un cukurs (lielākā dau-

dzumā) ir pretlīdzekli pret bojāšanos.
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Tā butu īsuma aizrādīts, kas jāievēro saimniecēm virtu-

ves higiēnā.

Aizrādījumi cepšanā un vārīšanā.

Pie garšīga un veselīga ēdiena pagatavošanas jāraugās

uz to, lai ēdiens nebūtu sasteigts, bet tiktu ievērots vajadzī-

gais vārīšanas ilgums; piem., laba un sātīga buljona iegūša-
nai tas jāvāra 3—4 stundas. Sevišķi jāraugās uz to, lai ēdiens

netiktu vārīts uz ātras uguns, jo garšīgs un veselīgs' ēdiens

būs, kas vārīts uz lēnas uguns, ilgi sutināts. Veselīgumaziņā ir

ieteicami lietot vairāk vārītus ēdienus nekā ceptus.

Kas attiecas uz virču lietošanu, tad jāievēro sekošais:

tās nedrīkst pārmērīgi lietot, jo gremošanas orgāniem šāda

lietošana ir kaitīga. Virces nesatur nekādu barību, bet tiek

lietotas kā garšas vielas.

Pie sals klatlikšanas jābūt uzmanīgam, jo pārsālīts ēdiens

ir grūti izlabojams un pat nelietojams.

Cepšana. Pie pannas cepumiem liela nozīme ir pareizi sa-

brūninātam sviestam, jo liela starpība ir starp izkausētu un

uzbrūninātu sviestu. Šis sviests nedrīkst tapt melns, jo šādā

sviestā cepta gaļa zaudē pilnīgi savu labo garšu un izskatu. Tā

tad šeit tiek prasīta liela uzmanība īstā momenta izmantošanai.

Gaļas cepšanas un sutināšanas ilgums.

Cepeši.

Stundas Minūtes

Šmorcepetis jāsutina 3—4 —

Cūkas cepetis „
3 —

Brieža
, ,

3—4 —

Teļa „ „
2

—

Jēra
, 2Vi —

Stirnas
„ „

3 —

Zoss
» .

2—3 —

Piles „ „
2 —

Zaķis jācep vai jāšmorē 2 —
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Pannas cepeši jācep.

Stundas Minūtes

Bifšteks —
5—7

Cūkas karbonāde — 10

Teļa karbonāde — 5—6

Teļa šnicele — s—B5—8

Klopsis loti ātrā siltumā — 3—5

Kotletes — 10

Zupas un viņu pielikumu vārīšanas ilgums.

Zupu vārīšanas laiks ir grūti noteicams, tas atkarājas

no vārāmās gaļas vecuma. Vērša gaļas zupa neizvārās ātrāki

par trim stundām, turpretim cāļa un teļa ir gatava ātrāk. Te

nu pašai saimniecei vajaga iepraktizēties un prast novērot

ēdienu gatavības laiku. Zupas, kā jau minēts, jāvāra uz lēnas

uguns, bet, iesākušas vārīties, tās nedrīkst atslābt un atdzīst,

jo tad var garšot pēc sildītas. Zupas garšīgums atkarājas vēl

no ņemtās lopa gaļas, piem. ar graudiem barota lopa gala ir

daudz gardāka. Pie vārīšanas, ja grib lai gaļabūtu gardāka, to

liek vārošā ūdenī, turpretim ja zupu grib izcelt, tad jāliek auk-

stā ūdenī. Bieži pie vārīšanas putas noņem, noturot tās par

netīrumu pazīmi. Šī ir no gaļas izsūkusies olbaltumviela, kas,

gaļu vārot, savienojas ar zupu un nozūd.

Pielikumu vārīšanas ilgums.

Jāvāra

stund. min.

Griķi »/,—1 —

Miežu putraimi I—V1 —Vj
2

—

Grūbas 2—3
—

Grūbu putraimi 2
—

Risi — 30—45

Makaroni l/2—1 —

Nūdeles — 15—20

Manna
— 30

Piezīme. Vārīšanas ilgums atkarīgs no siltuma stipruma.
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Aizrādījums par mēru un svaru.

Lai virtuvē būtu ērtāki ar mēru un svaru rīkoties (bez

svaru lietošanas), tad pieņemts izsvērtas un izmērītas karotes

mērs, kas šāds: Milti: 1 ēdamkarote miltu, cukura, rīsu, man-

nas, rozīņu un korintu, kartupeļmiltu un putraimu sver 25 grami

un 8 karotes — 200 gr.

Pie kafijas šāds mērs: 1 karote maltas kafijas ap 13 gr.

turpretim nemaitas — 25 gr.

Pie šķirdrumiem šāds iedalījums: 16 karotes šķidruma
sastāda % ltr. (t. i. ūdens, piena, krējuma, augļu sulu v. t. t).

Sviesta mērs šāds: 1 ēdamkarote sviesta — 50 gr.

Želatins: plānākās želatinatāfeles 10 gramos iet 4, turpre-

tim biezākas —
3.

Piezīme. Makaroni un nūdeles jāsver.

Par ēdienu uzlikšanu uz bļodām (tranšet).

Zivis — veselas zivis, uzliekot uz bļodas, var izgarnēt ar

zaļumiem, olām, tomāta strēmelēm un citrona šķēlēm. Siļķu

bļodiņas izrotā ar kapātām olām, zaļiem lociņiem un gurķiem.
Siltus putnus ar puķu kāpostu rozītēm, sparģeļiem, zirņiem un

saknēm. Bifšteku ar sakasītu mārrutku vai mikspikliem.
Saldie ēdieni, deserti skaisti jāuzliek un jāizrotā ar au-

gļiem, katras saimnieces piemērotā gaumē, jo te darbojasbrīva

fantāzija. Krēmu bļodas garnējamas vai nu ar putu krējumu,
vai to pašu krēmu (ar kūku garnējamo sprici, tilīti).

Garnējamai želejai ir dabūjamašāda nekaitīga krāsa: sar-

kanā un dzeltenā košiniljas tinktūra (Rīgā visās aptiekās).

Nepieciešami virtuves piederumi.

1 zupas katls

2 dzelzs podiņi
2 emaljēti kastroļi

1 misiņa augļu katls

1 zivju katls

2 cepešu pannas
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2 apaļas pannas

1 maza emaljēta panna

2 pudiņu formas

1 kūku forma

2 želejas formas

1 emaljēta panna

1 čuguna panna ar vāku

1 gaļas mašīna

1 piestiņa (miezeris)
1 caurdurisi

1 putu karote
1 emaljēts kauss

1 cepešu dakša

1 litrs

1 puslitrs

1 gaļas cirvis

1 liels cirvis

1 rīve

1 citronu prese

1 piltuve
2 koka pavārnīcas

6 koka karotes

1 maizes rullis

1 maizes galds

2 gaļas galdiņi
1 bluķis
1 gaļas āmurs

1 emaljēta puslitra krūzīte

2 astru sietiņi
1 retāks lūku siets

3 emaljētas bļodas (lielākas)
2 māla bļodas
2 beržamas birstes

2 slaukāmās birstes.

1 šrube.

Virtuves rīki un trauki.

Birstu piekaramais. Nelielu virtuves piederumu uzglabājamais.
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Kastrolis.

Panna.

Cepešu panna ar

dzelzsskārda vāku.

Katls.

Pavārnīcu piekaramais.

Kastrolis.



24

Ievārījumu katls.

Citronu prese.

Mērču trauks.

Saliekams sietiņš.

Hermētiski noslēgts zupas trauks.

Tranžējamie instrūmenti.
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Virtuvē lietojamie svešvārdi.

Bezejs (baiser): Saldi cepumi no olbaltuma, pildīti

ar putu krējumu vai augļiem.

B ene t i : Taukos vārīti cepumi.

Blan še t: Nobrucināt — drusku apvārīt.

Buljons : Skaidra gaļas zupa.

Des c r t S': Saldie ēdieni.

Dekorēt: Ēdienus vai galdu izgreznot.
Dresēt: Putnus vai citu kādu cepeti sagatavot.

Es ka 1 o p i : Cepti gaļas plācenīši.

Far s c s : Zivju vai gaļas pildījums.

Filejs : Mīksts rostbefa gabals; pie putniem krūts; pie

zivīm mugura.

F r i ka s c j s : īsi savārīta gaļas supa.

Frikadeles: No maltas gaļas pagatavotas bumbiņas.

Gar nē t : Ēdienus izrotāt, izgreznot.

Glazēt: Gaļas vai saldēdienus pārvilkt ar šķidrumu,

lai neredzētu īsto saturu.

G r i 1 ē t: Uz restēm cept.

Kompots : Vārīti augļi.

Krēms: No krējuma, olām un cukura pagatavots sald-

ēdiens.

X r vto n i: Pēc patikas izrobotas maizītes.

Liģēt: Zupas vai mērces pietumēt ar olu dzeltenumu

un saldu krējumu.

Marināde: No etiķa pagatavota sula siļķu, gaļas un

zivju ieskābēšanai.

Majonēze: Auksta mērce, pagatavota no eļļas, olu dzel-

tenuma un krējuma.

Omlete: Olmaisījuma kūka.

Panē t: Apviļāt olā, miltos vai rīvmaizē.

Pa p i 1 jotes: Papīra manšetes, ar kurām apliek cepešu,

šķiņķa un putnu stilbus.

P i re j s : Sakņu biezenis.

Pikants : Patīkami vircēts.

Rulā d c: No kauliem no tīrīta gaļa, ko pilda, sarullē

un sautē.
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2 c 1 a t i n s : Gaļas līme, dabūjama pirkt garenās tāfelēs;

lieto pie saldēdieniem un gaļas.

Želeja : Saldēdiens, pagatavots no vīna, augļu sulas

un žēlatina. ,

Servēt: Ēdienu pasniegt.

Šii: Pannas cepumi; arī brūno cepeša mērci sauc par

šii.

Šraorēt : Apceptu galu sutināt.

Tranžēt: Ceptu galu pareizi salikt uz bļodas.

Pieliekamais kambaris.

Ņemot vērā lietas vajadzīgo apstākli, turu par uzdevumu

aizrādīt uz laba pieliekamā kambara nepieciešamību. Vispirms
izsaku namu tēviem lielus pārmetumus, ka, būvējot mājas,

viņi cenšas tās sašaurināt, un pieliekamā kambarī nav gandrīz

vairāk vietas kā maizes klaipam. Derētu gan zāles un buduārus

sašaurināt, lai pieliekamais kambaris iznāktu lielāks. Pēc

higiēniski saimnieciskās prasības šis kambaris nedrīkst būt

maza, tumša, piesmakuši telpa. Kas attiecas uz iekšējo ie

kārtu, tad plaukti un galdi nedrīkst būt krāsoti; nepieciešams

ledus skapis.

Piezīme. Balsinotpieliekamā kambara sienas, pie krīta

vai kaļķa jāpiejauc alauns, kas ir aizsarglīdzeklis pret mušām

un citiem inzektiem.

Pagrabs.

Pagrabam produktu uzglabāšanai jābūt sausam un vēsam,

ar drusku gaismas. Tas nepieciešami jāvēdina, jo no sasma-

kuša gaisa produkti var sākt pelēt, kā arī rasties nelaba pie-

garša. Vasarā ieteicami pagraba sienas izbalsināt ar kaļķi, jo

tas ir aizsarglīdzeklis pret pelēšanu. Sakņu uzglabāšanai ir

jāievieto sausas smiltis, un no dēliem jāierīko vairāki apcirkņi.

Baltkāpostu uzglabāšanai virs sakņu nodalījuma jāievelk šņo-

res, uz kurām pakar galviņas. Nav jāaizmirst atstāt mazu stū-

rīti puķīšu pārziemošanai, kā: rozēm, nelkēm, dālijām un citām.
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Piezīme. Pagrabā esošie produkti nedrīkst salt, un

nedrīkst pielaist, lai temperātūra nonāktu zem nulles (—0), jo

aukstumu dabūjušie priekšmeti sāk bojāties un pūt. Kad liels

aukstums, pagrabā jāienes degošas ogles kādā dzelzs podā, no

kam pagrabs sasilst un ir aizsargāts pret salšanu.

Kāds vārds par virtuves darbību.

Šeit minēšu dažas rēgulas, kas nav vēl visiem zināmas.

Cepešu speķošana: Vispirms sagriež speķi pirksta bie-

zumā garenos gabaliņos, tad zaķa, brieža, vērša vai citas gaļas

gabalam ar koka urķi izdur caurumu, kurā iebāž speķa gaba-

liņu. Tā turpina, līdz viss gabals ir izspeķots. Speķošanai ir arī

speciālā adata, kas tomēr katram nav pieejama.
Zoss tauku iztecināšana: Taukus nomazgā, liek 24 stundas

aukstā ūdenī, pie kam ūdeni šad tad pārmaina, tad sagriež

mazos gabaliņos un iztecina, klātpieliekot sāli un labi daudz

sīpolu.

Speķošana.

Cūkas tauku iz tecināšana: Taukus noskalo, sagriež smalki,

liek katliņā. Uz 4 kg tauku ņem puslitru ūdens, vāra tau-

kus, kamēr drumstaliņas top brūnas un tauki beidz izgarot.

Vērša tauku iztecināšana: Ar vērša taukiem rīkojas tāpat

kā ar zosu taukiem, tikai ūdens vietā tecinot taukus pārlej ar
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pienu. Piens taukiem atņem slikto piegaršu, pie kam var pie-
mest arī dažus kaltētus ābolus.

Jēra tauku iztecināšana: Jēra tauki savas skarbās garšas

dēļ ir mazvērtīgi. Tos pagatavo tāpat kā vērša taukus, tikai

gataviem pieliek pāra karotes skāba krējuma, jo tas atņem

slikto piegaršu.

Sviesta viltošanas pazīme: Sviests virtuvē ir viens no

svarīgākiem līdzekļiem, bet bieži tas tiek viltots, ka pat ne-

pelnī sviesta vārdu; to var pazīt, velkot tīru nazi caur sviestu,

un ja nazis paliek balts, itkā ar plēvi pārvilkts, tad sviests

viltots.

Plātes sagatavošana cepšanai: Plāti nomazgā, noslauka,

sasilda un pārsmērē ar speķa gabaliņu, vai skaidrā lupatiņā
ietītu sviesta vai tauku piciņu.

Rozīņu un korintu tīrīšana: Izlasa gružus, uzlej remdenu

ūdeni, noskalo, uzlej uz caurdura, tad uzber uz dvieļa un no-

susina.

Rīvmaizes pagatavošana: Ņem atlikušu cietu baltmaizi,

izkaltē, sagrūž miezerī un izsijā caur sietiņu.

Safrāna sagatavošana: Uzber uz papīra, liek ne visai

karstā krāsnī sakalst, sagrūž smalku miezerī un pārlej dažas

karotes spirta vai piena.

Vanilias sagatavošana lietošanai: Sagriež vanilju gabali-

ņos, liek miezerī, sagrūž to smalku ar graudu cukuru, izsijā

caur astru sietiņu, pārpalikušam liek cukuru miezerī, sagrūž

vēl un izsījā.

Šampinjonu tīrīšana: Novelk plēvi, nogriež smilšaino kā-

ta daļu, sagriež mazās šķēlītēs un lieto. Ar bekām (baravikām)

dara tāpat.

Putekļu cukura pagatavošana: Grauda cukuru sasit smal-

ku un izsijā caur smalku astru sietiņu.

Putu krējuma uzsišana: Pie putu krējuma uzsišanas ir jā-

rīkojas ļoti uzmanīgi. Ja krējums nav diezgan auksts, liek to

aukstā ūdenī un atdzisušo uzsit putās, pie kam jāuzmanās, lai

nesakultos sviestā, jo šādu kļūdu nevar izlabot.
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Brūna cukura pagatavošana: Ber uz pannas 12 glāzes cu-

kura un pastāvīgi maisot lauj palikt tumši brūnam; tad uzlej

pus glāzes vāroša ūdens, lauj savārīties. Šādu šķidrumu ielej

pudelē un uzglabā vajadzībai.

Puķu kāpostu sagatavošana: Nogriež kātus, noņem liekās

lapas, izgriež kacenu, nomazgā, ieliek etiķa ūdenī uz kādu

stundu, lai tārpi un kukaiņi izlīstu.

Melnas saknes (skorcioneres): Saknes notīrītas liek tūliņ

etiķa ūdenī, jo citādi tās paliek melnas.

Burkānu sagatavošana: Burkāni jānokasa, jānomazgā; liek

tāpat veselus zupā un vāra pusmīkstus; izņem no katla un ar

sakņu nazi sagriež patīkamās figūrās, pēc tam pievieno zupai.

Sakņu jeb garnitūru nazis.

Sarkano biešu sagatavošana: Novāra bietes ar visu mizu

mīkstas, tad nomizo, sagriež ar sakņu nazi patīkamās šķēlēs

un liek etiķī. lepriekš nomizotas bietes zaudē sārto izskatu

un labo garšu.

Citronuuzglabāšana: Liek citronus stikla burkā, uzlej auk-

stu ūdeni un novieto pagrabā. Aizgrieztu citronu uzglabā, ielie-

kot cukurā griezuma pusi. Citronus iepērkot jāraugās, lai

tie būtu ar plānām miziņām. Mesinas citroni ir tie labākie.

Vaniljas pākšu uzglabāšana: Pākstes iebāž sausā pudelē,

piepilda pudeli ar cukuru, aizkorķē, pie kam lietojot ņem šo

aromātisko cukuru, kas pievilcies ar vaniljas garšu.

Kartupeļu uzglabāšana vēlā pavasarī: Jūnijā vairs vecie

kartupeli labi neuzglabājas, tad ir ieteicams tos pārlaistīt ar

sālsūdeni un pārkaisīt ar bērza oglēm.

Vēžus ilgāku laiku uzglabā, tos ieliekot natras vai skujas.

Zivis var uzglabāt dažas dienas, kad tās ierīvē ar smalku

cukuru un sāli.

Svaigus gurķus 10—'15 dienas var uzglabāt, kad nogriež

līdz ar dalu no gurķu lakstiem, liek tad ūdenī, un gurķi stāv

ārpus trauka.



30

1. nodaļa.

Brokastu ēdieni un sviestmaizītes.

1. Olu maizītes.

Cieti vārītas olas sakapā smalki, tad pārsmērē plāni sa-

grieztās baltmaizes šķēlītes ar labu svaigu sviestu, pārliek
maizītes ar olu un izgarnē ar laša strēmelēm vai ķilku gaba-

liņiem.

Bļoda ar sieru, sviestu, maizi un rutkiem

2. Šķiņķa maizītes.

Sagrieztu baltmaizi pārsmērē ar sviestu, tad pārliek ar

plāni grieztām šķiņķa šķēlēm un izgarnē tomāta gabaliņiem un

smalki sakapātiem zaļiem lociņiem.

3. Pavasaŗa maizītes.

Sagriež plānās šķēlītēs rupjmaizi, pārsmērē ar sviestu,

tad samīca biezpienu ar skābu krējumu, pārliek maizītes ar

labu kaudzi no šī maisījuma un izgarnē ar sviesta rozītēm

un zaļiem lociņiem.
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4. Redīsu maizītes.

Sagrieztas rupjmaizes šķēlītes pārsmērē ar skābu

krējumu, sagriež no redīsiem ripiņas, kuras liek rozītēs uz

maizītēm, un beidzot vēl ar zaļiem lociņiem izgarnē.

Bļoda ar kaviāru, sviesta lodītēm, pastēti, sieru un maizi.

5. Apetītes maizītes.

Ar labu sviestu pārsmērētas baltmaizītes pārliek ar sālītu

un novārītu vērša mēli, kas sagriezta loti plānās šķēlītēs, tad

pārliek ar aspiku un izgarnē ar zardelēm.

6. Pastētes maizītes.

Sviesta apceptas maizītes pārliek ar pastētes šķelem un

aspiku, beidzot vēl izgarnē citrona ripiņām vai kaperiem.

6. Laša maizītes.

Plāni sagrieztas baltmaizes šķēlītes pārsmērē ar svaigu

sviestu un ar žāvēta laša šķēlēm pārliek; beidzot ar laša ik-

riem izgarnē.

8. Ikru maizītes.

Še jāņem baltmaize, jāsagriež pēc patikas četrstūrainos

vai apaļos gabalos; tad pārsmērē ar labu sviestu un pārliek

sarkaniem vai melniem ikriem.
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9. Sardīņu maizītes.

Sagriež saldskābu maizi, pārsmērē ar sviestu, pārliek ar

olu dzeltenumuun zaļiem lociņiem strīpās; beidzot katrai mai-

zītei pārliek no zvīņām un asakām notīrītu sardīnes gabaliņu.

10. Siera maizītes.

Pārsmērē baltmaizītes, pārliek ar sieru, tad sacep pannā

dzeltenbrūnu sviestu un liek maizītes, lai apcep; dod siltas

galdā.

Sviesta rozītes.

11. Puķu maizītes.

Pārsmērē maizītes, apgraiza apaļas, tad pārliek ar teļa

cepeti, uzliek katrai maizītei vienu ripiņu no cieti vārītas olas,

apkārt liekot smalki sagrieztus zaļos lociņus; beidzot malu iz-

garnē ar majonēzesmasu caur papīra tūtiņu.

2. nodaļa.

Auksti ēdieni.

12. Marinēts lasis.

1 kilogr. smagu lasi noslauka tīrā dvielī, sagriež glītos ga-

baliņos. Tad uzvāra vienu litru ūdens ar % litra etiķa, 1 sī-

polu, 1 lauru lapu, drusku piparus un virces; liek zivi katlā un

vāra 15—20 minūtes, izņem no katla, ieliek traukā un caur

sietu pārlej ar marinādi.



33

13. Zivju galerts.

Ņem 2 kg. smagu plaudi, līdaku vai karpu, notīra, sa-

griež glītos gabaliņos, ieliek aukstā ūdenī, klātpieliekot vaja-

dzīgo sāli, piparus, virces, lauru lapu; vāra, kamēr zivs ga-

tava. Tad izgatavo formas dibenā skaistu svaigzni no cieti vā-

rītas olas un svaigām pētersilu lapām, liek zivs gabaliņus

glītā kārtībā, kamēr forma pilna; pārlej ar želeju, pagatavotu

no buljona, kurā zivs vārīta, tam klātpieliekot 5 gr žela-

tīna, 1 ēdamkaroti etiķa. Pēc tam izlaiž caur astru sietiņu un

liek aukstā vietā sastingt. Galdā dod ar mārrutku mērci vai

majonēzi.

14. Līdakas rulāde.

Lielāku līdaku notīrī, nomazgā, nogriež galvu, pāršķērž

gareniski pušu, ka zivs netiek bojāta, pārsmērē ar farsi un ie-

liek cieti novārītas olas. Tad sarullē zivi un ietin tīrā linu drā-

niņā, liek vārīties zivju katlā, klātpieliekot 1 sīpolu, 1 lauru

lapu, pētersilus un drusku etiķa. Vāra apmēram % stundu,
tad ņem ar visu drāniņu, liek uz dēļa, uzliek otru dēlīti virsū,

novieto zem viegliem slogiem vienu nakti pagrabā. Galdā var

pasniegt ar mārrutkiem.

15. Marinēts zutis.

Šim nolūkam jāņem lielāki zuši, jānoberž ar rupju sāli.

jānomazgā, tad nogriež galvu, izņem iekšas, sadala patīkamos
gabalos. Pēc tam uzvāra misiņa katlā 1 litru ūdens ar vaja-

dzīgo sāli, pipariem, vircēm, 2 lauru lapām, kādām krustnagli-

ņām, šķēlēs sagrieztiemsīpoliem, drusku etiķa; vāra s—lo5—10 mi-

nūtes. Tad liek zuša gabalus marinādē un vāra, līdz gatavi.

Zušus ieliek kādā dziļākā bļodā un pārlej caur sietu ar ma-

rinādi.

16. Marinētas siļķes.

Ņem labas siļķes, nomazgā, liek desmit stundas ūdenī

mirkt, tad novelk ādu, izņem asakas, nogriež galvu un asti, uz-

kaisa katrai pusei smalki sakapātus sīpolus un sinepju graudi-
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ņus, sarullēkatru pusi rullītē, sasprauž ar krustnagliņu un ieliek

siļķes glāžu burkā. Etiķi uzvāra ar vircēm, pipariem, ripiņās

grieztiem sīpoliem, 2 lauru lapām un liek lai izdziest. Tad pār-

lej siļķes, lai apmirkst. Pēc pāra dienām ir jau lietojamas.

17. Meža siļķes.

Notīrī un sakapā 2 siļķes. Samaļ 400 gr teļa vai liesas

cūkas cepeša gaļas. Visu šo sajauc kopā, nogaršo vajadzīgo

sāli, piparus. Tad no šīs masas izveido siļķei līdzīgus gabali-

ņus, pieliekot galvas un astes. Pēc tam pagatavo šādu mērci;

ņem 3 novārītus olu dzeltenumus, kurus krietni saberž, klāt-

pieliekot 3 karotes krējuma, drusku etiķa, sinepju un smalki

sakapātus sīpolus. Ar šo mērci pārlej siļķes un izgarnē ar to-

māta strēmelēmun kapātu olu.

18. Pildītas olas.

Novāra cietas 10 olas, liek aukstā ūdenī, noloba, pārgriež

gareni uz pusēm, izņem dzeltenumus, saberž tos smalkus, pie-

jaucot 2 karotes bieza skāba krējuma, 1 tējkaroti sinepju, 2 ka-

Pildītas olas.

rotēs smalki sakapātas siļķes, vajadzīgo sāli un piparus. Ar šo

masu piepilda olu dzeltenumus, kurus izgarnē ar laša vai

šķiņķa strēmelītēm, aspiku vai kilovu gabaliņiem.
Piezīme: Olas var pildīt ar vēža sviesta piemaisī-

jumu un izgarnēt.

19. Aknu pastēte.

Teļa aknas pārlej ar varošu ūdeni, lauj 5 minūtes stā-

vēt, nolej ūdeni, tad novelk plēves. Pēc tam izkausē 100 gr
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sviesta, 100 gr svaiga speķa un aknas apcep brūnas, klātpie-

liekot 2 sīpolus, vajadzīgo sāli, '1 pētersili, 600 gr buljona. Kad

aknas ir jau gatavas, samal ar gaļas mašīnu 4—5 reizes, klāt-

pieliekot no pus citrona sulu un pierīvē pus citrona mizu, 2

ēdamkarotes ruma, 2 karotes laba krējuma. Šo masu vajaga

bļodā ar koka karoti V2stundu griezt. Kad šī pastēte top

auksta, izveido rozei līdzīgu ziedu un izgarnē ar citrona šķēlī-

tēm un zaļumiem.

20. Sivēna rulāde.

Ņem pusi no sivēna, nogriež galvu, nodīrā ādu, (tā ka

drusku vēl paliek gala klāt). Šo ādu nomazgā tīru, ieberzē iek-

šējo pusi ar sāli un 1 tējkaroti cukura, tad sarullē un lauj 2

stundas stāvēt. Ņem izlobī galu no kauliem un laiž 2 reizes

caur gaļas mašīnu. Tad 2 karotes sviesta, 2 olas, vajadzīgo

sāli, piparus un samalto galu samīca par sīkstu masu, klāt-

pieliekot 2 tējkarotes kartupeļu miltu. Nu ādas iekšējo pusi pār-

smērē ar šo masu, tad liek strēmelēs sagrieztu vērša mēli,

skābus gurķus, cieti novārītas olas, kuras gareni pārgriež 4

dalās. Šim pildījumam uzliek masu virsū un satin desas veidā.

Tad ietin linu drānā, notinot ar stipru diegu, liek zivju katlā,

vāra uz lēnas uguns 2—3 stundas. Ūdenī, kurā vāra rulādi, jā-

iemet sīpoli, pipari, 1 laura lapa, 1 selerija un jānogaršo stipri
sāļš. Kad rulāde jau mīksta, to izcel uz dēla, liek otru dēli

virsū, uz kura uzliek 3 ķieģeļu slogu un tur aukstumā 10 stun-

das. Tad noņem rulādei drēbi un uzgriež kā desu uz aukstā

galda.

Piezīme: Ruladei sivēnu var ņemt 12—16 kilogr, jo

lielākam āda ir jau par biezu.

21. Sivēna galerts.

Ņem 2 kg no sivēna priekšgabala, sagriež gabaliņos, no-

mazgā un liek aukstā ūdenī vārīties. Ūdeni lej tikdaudz, ka

gala ir apņemta;pieliek vajadzīgo sāli, piparus, sīpolus, 1 lauru

lapu, 1 seleriju un 10 graudus virces. Galerts ir jāvāra uz lē-
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nas uguns, kamēr gala mīksta. Bļodiņām vai formām, kurās

liks galertu, vajaga būt slapjām un izliktām ar izrobotām bur-

kānu rozītēm un petersiļu lapām. Gaļai, ieliekot, ir jābūt ādas

pusei uz apakšu; tad izlaiž zupu caur astru sietiņu. Beidzot vēl

izlaiž caur linu drāniņu un lej gaļai pāri. Novieto aukstā vietā,

lai sastingst. No bļodiņām izgāztu sniedz galdā ar sinepēm

un etiķi-

22. Pildīta teļa krūts.

Nem teļa priekšgabalu, atgriež ribu galus, izloba uzmanīgi
visus kaulus. Tad ņem no pleca mīksto gaļu ar 200 gr svaiga

speķa, izlaiž 2 reiz caur gaļas mašīnu, pieliek vajadzīgo sāli

un piparus, 2 olas, 2 ēdamkarotes krējuma, 3 karotes rīvmaizes.

Krietni klapējot pataisa farsi sīkstu un pārsmērē krūšgabalu ar

olu. Tad piepilda ar šo farsi un sašuj, pēc tam vēl notin ar

stipru diegu. Liek garā zivju katlā un vāra tāpat kā rulādi.

Kad ir jau mīksta tikusi, liek starp diviem dēlīšiem, uzliek slo-

gu un otrā dienā dod galdā.

23. Rasols.

Nem 2 skābus gurķus, 400 gr teļa cepeša vai mēles, 2 cieti

vārītas olas, 3—4 nēģus, 5 sālsūdenī novārītus kartupeļus, dru-

sku bietes, burkānus, seleriju, arī mazu daļu no mikspikliem. Vi-

sas šīs lietas sīki četrkantīgi sagriež. Tad sagatavo skāba krē-

juma mērci ar sinepēm, drusku etiķa, vajadzīgo sāli ar pipa-

riem, drusku smalki kapātu sīpolu, tad iemaisa visus šos grie-

zumus mērcē un liek uz šķīvja, kuru tad izgarnē pēc patikas

ar bietēm, olām, gurķiem un mikspikliem.

Piezīme : Pie brokastu ēdieniempiederas vēl citi še ne-

minēti ēdieni —
kā dažādas marinētas zivis, speķa rauši, pī-

rāgi, etiķī ietaisītas barvikas, marinēts lasis, sardīnes, kaviārs

un citi, par kuru pagatavošanu tuvāki paskaidrojumi atrodami

šīs grāmatasattiecīgās nodaļās.
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3. nodaļa.

Siltie ēdieni brokastu galdam.

24. Ceptas teļa smadzenes.

800 gr teļa smadzeņu pārlej ar karstu ūdeni, uzliek uz

sieta, lai notecētu. Tad notīrī no plēvēm, sagriež šķēlītēs, ap-

mērcē olā, pēc tam rīvmaizē un cep brūnā sviestā.

25. Šķiņķa pārsliņas.

Ņem 400 gr laba, liesa šķiņķa, sagriež sīkos gabaliņos.
Tad sabrūnē pannā 1 karoti sviesta un liek šķiņķi drusku ap-

cept pieliekot 2 karotes smalki sagrieztu sīpolu. Galu liek

bļodā un pārkaisa ar sarīvētu sieru. Galdā dod ar ceptiem

kartupeļiem vai tomātu pireju.

26. Vēršacis.

Sakarsē pankūku pannu ar 7 nodalījumiem. Katrā nodalī-

jumā ieliek 14 tējkarotes sviesta un ielaiž vienu olu, bet gan

tā, ka dzeltenums paliek vesels. Tad tur pannu tik ilgi uz

uguns, kamēr olbaltums savelkas, bet dzeltenums vēl paliek
mīksts. Nu uzkaisa uz dzeltenuma drusku sāls un piparu, liek

lēzenā bļodā un dod siltas galdā.

27. Olu maisījums.

Sakul 5 olas, pielej 5 karotes pienavai ūdens un'1 tējkaroti

sāls. Ņem 1 ēdamkaroti sviesta, izkausē uz pannas, tad lej

masu pannā. Kad masa paliek bieza, ar karoti savelk pannas

malā, lai olu maisījums netiek brūns. Galdā sniedz karstu. Šo

maisījumu var pasniegt ar žāvētām reņģēm.

28. Ceptas desiņas.

Ņem žāvētas desiņas, liek vārošā ūdenī, kurā 2—3 mi-

nūtes uzvāra. Tad lej sietā, lai ūdens notek. Pannā pagatavo

brūnu sviestu, kurā apcep desiņas brūnas. Galdā dod ar olu

maisījumu vai skābiem sutinātiem kāpostiem.
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29. Svaigas bekas (baravikas).

Ņem 800 gr svaigas bekas, notīrī, nomazgā, sagriež ma-

zos gabaliņos; pataisa pannā 200 gr sviesta brūnu un tai ie-

griež 2 sīpolus. Bekas liek sviestā un cep, kamēr visa beku

sula ir ievārījusies un bekas top brūnas. Tad liek vajadzīgo

sāli, drusku piparu, skābu krējumu un lauj uzvārīties. Galdā

pasniedz ar svaigiem kartupeļiem, kurus pārkaisa ar smalki sa-

grieztām dillu lapām.

30. Reņģu panniņa.

Notīrī žāvētas reņģes no ādas un asakām, sadala mazos

gabaliņos un liek izsmērētā panniņā. Tad sasit 3—4 olas, sa-

maisa ar 1 glāzi krējuma, drusku sāls un pipariem. Ar šo mai-

sījumu pārlej panniņu, uzliekot drusku sviesta virsū. Tad liek

krāsnī un cep V2stundas.

31. Siļķu panniņa.

Notīrī 2 nomērcētas siļķes, novelk ādu, izloba asakas un

sakapā smalki. Tad izkausē 1 ēdamkaroti sviesta, ņem 1 smalki

sagrieztu sīpolu, 1 karoti krējuma; sakuļ 4 olu dzeltenumus ar

1 līdz 2 glāzēm piena, vajadzīgo sāli un pipariem. Beidzot pie-
maisa 3 karotes rīvmaizes, visu labi izmaisa un pievieno vēl

putās sakultus olu baltumus. Tad cep panniņā, mērenā siltu-

mā brūnu.

32. Cepta vērša mēle.

Ņem ap V2kg smagu vērša mēli, iesāla 3—4 dienas. Tad

novāra to mīkstu, novelk ādu, sagriež plānās šķēlītēs, iemērc

sakulstītā olā. Pēc tam apviļā miltos vai rīvmaizē un cep

sviestā brūnu no abām pusēm. Ceptai mēleivar dot klāt svai-

gus zirņus vai puķu kāpostus.

33. Ceptas vērša nieres.

Ņem 800 gr nieres, pārlej ar vārošu ūdeni, ļauj 10 minū-

tes stāvēt ūdenī, tad izņem un sagriež ļoti plānās šķēlītēs. Uz

pannas uzliek 100 gr sviesta un 1 lielāku smalki sagrieztu
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sīpolu un sacepina dzeltenu. Tad pielej 1 glāzi buljona un 1

glāzi krējuma, savāra ar vajadzīgo sāli un pipariem, liek nie-

res šai mērcē un vāra 10—15 minūtes. Galdā pasniedz ar brū-

notiem kartupeļiem.

34. Zivju kroketes.

Ņem līdaku vai kādu citu zivi, novāra to sālsūdenī, ar

drusku etiķa, pipariem un 1 lauru lapu. Kad zivs jau izdzisusi,

izlasa asakas un saberž zivi sīkos gabaliņos. Tad pagatavo

šādu mērci: 2 ēdamkarotes sviesta, 2 karotes miltu, 1 sarīvētu

sīpolu, pataisa uz pannas dzeltenu, vēl piemaisa 7 olu dzelte-

numus ar 3 karotēm krējuma; pastāvīgi maisot, uz lēnas uguns

lauj mērcei sabiezēt. Pēc tam liek zivi iekšā, lauj atdzist, pie-
maisa rīvmaizi un izrullē no šīs masas garenas kroketes, kuras

vāra taukos.

35. Gaļas kroketes.

Šim nolūkam ņem baltu teļa vai vistas galu. 800 gr gaļas
novāra sālsūdenī ar vajadzīgo sāli, pipariem, sīpoliem un pē-

tersiliem, tad atgriež no kantēm un sagriež kantainos gabali-

ņos. Katliņā liek 2 karotes sviesta, 2 karotes rīvmaizes, 1 sa-

rīvētu sīpolu, 2 olas un drusku piparu, vajadzīgo sāli, tad vēl

2 karotes krējuma un 1 ēdamkaroti sarīvēta siera. Nu liek

sagriezto galu, izjauc visu krietni, tad izveido no šīs masas ga-

renas kroketes; apcep uz pannas sviestā brūnas. Galdā padod

ar saknēm vai sparģeļiem.

36. Šķiņķa kroketes.

Sagriež baltmaizi plānās šķēlītēs, apmērcē pienā, kam

klātpiemaisīta viena ola. Tad pārliek maizīti ar smalki saka-

pātu šķiņķi, kuram piemaisīta novārīta ola, vajadzīgais sāls

un pipari. Virsū uzliek otru maizes šķēlīti, apmērcē sakultā olā,

tad apviļā rīvmaizē un cep brūnā sviestā abas puses dzelteni

brūnas. Galdā sniedz ar spinātiem.
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37. Puķu kāposti ar brūnu sviestu.

Ņem puķu kāpostus, apgraiza cietos kātus, liek uz brītiņu

etiķa ūdenī, lai izlien tārpi. Tad novāra sālsūdenī un saliek

uz bļodas smukā kaudzē. Kastrolī vai pannā pataisa 200 gr

sviesta dzeltenbrūnu, iemaisa 3—4 karotes rīvmaizes, lauj tai

brūnai sacept, tad pārkaisa kāpostus ar sarīvētu parmezān-

sieru un pārlej ar brūno sviestu.

4. nodaļa.

Vērša gaļas zupas.

38. Buljons 10 personām.

Labu buljonu dabū, ņemot 2 kg no stilba kaula, 1,2 kg

zupas gaļas, 10 litru auksta ūdens, vajadzīgo sāli, 2 petersiļus,
2—3 burkānus, 1 seleriju, 1 sīpolu, I—21—2 puravus, I—l2graudus
virces un piparu. Gala un kauli jāiekapā un jānomazgā,tad liek

vārīties. Sīpoli un saknes jāapcep uz plīts brūni. Buljons jā-

vāra ne vairāk kā 3—4 stundas uz palēnas uguns, tad izlaiž

caur astru sietu vai linu drāniņu. Ja buljons būtu par tauku,

tad vajaga taukus nosmalstīt. Galdāpadod ar dažādām piede-
vām :pīrādziņiem, kāpostu pīrāgu, rīsu pīrāgu, kalduniem, sieru

stiebriņiem, sviesta mīklas pastētēm, grauzdētām maizītēm,

olu v. t. t. Klimpas un citas piedevas jāvāra atsevišķi.

29. Vērša gaļas zupa ar frikadelēm 10 personām.

Vāra buljonu, kā jau iepriekšējā receptē teikts; tad samal

800 gr labas mīkstas vērša gaļas, pieliek 2—3 olas, vajadzīgo

sāli, piparus, 2 karotes izkausēta sviesta, 1 smalki sakapātu sī-

polu un drusku izmērcētas baltmaizes. Visu šo nogaršo un labi

ilgi mīca, tad izviļā no šīs masas mazas apaļas bumbiņas, kuras

novāra atsevišķi sālsūdenī un tad laiž buljonā, klātpieliekot

smalki sagrieztas petersiļu lapas.

40. Vērša gaļas zupa ar rīsiem 10 personām.

Ņem lļ/2 kg zupas gaļas, sakapā gabalos, nomazgā, liek

vārīties ar saknēm, vajadzīgo sāli, pipariem un sīpoliem. Kad
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gala mīksta, zupu izlaiž caur astru sietiņu, lej atpakaļ katlā, pie-

ber 1 glāzi rīsu un lauj lēni vārīties. Kad rīsi mīksti, terīnē

iekul 2 olu dzeltenumus, 3 karotes salda krējuma un smalki

sagrieztas petersiļu lapas.

41. Vērša gaļas zupa ar manna 6 personām.

Ņem 1,2 kg vērša zupas gaļas no garās ribas, liek vā-

rīties ar 3V2 ltr. auksta ūdens, vajadzīgām saknēm, sāli, pipa-

riem un sīpolu. Kad gala jau mīksta, zupu izlaiž caur astru sie-

tiņu, lej atpakaļ katlā, lauj vēlreiz uzvārīties. Zupu pastāvīgi

maisot, pieber klāt 1 tasi manna, kuru vāra 6—B minūtes,

tad pieliek diļļu lapiņas un dod galdā.

42. Vērša gaļas zupa ar ķiļķeniem 6 personām.

Ņem 1,2 kg labu zupas gaļu, liek vārīties, ar vajadzīgo

sāli un saknēm. Kad gaļa mīksta, izņem to bļodā, bet zupu iz-

laiž caur sietu. Tad pagatavo ķiļķenus: uzvāra 2 glāzes ūdens

ar 2 karotēm sviesta, iemaisa 2 glāzes miltu. Šo mīklu liek

bļodā, lai atdziest, piemaisa 4 olas. īsi priekš galdā sniegša-

nas piemaisa vēl 2 olas, uzsit mīklu labi baltu, sālsūdenī no-

vāra ķiļķenus, laiž tos zupā un dod galdā, klātpieliekot smalki

sakapātas diļļu lapiņas.

43. Biešu zupa 6 personām.

Izvāra treknu buljonu, kam var ņemt arī cūkas kaulus.

Dienu iepriekš notīrī novārītās bietes, sarīvē smalkas vai sa-

maļ, liek gatavā buljonā un uzvāra, pietumējot ar manna. Tad

pieliek vajadzīgo etiķi un cukuru, beidzot vēl skābu krējumu.

Piezīme: Ja zupa nebūtu diezgan sarkana, tad jāsa-

rīvē 1 nevārīta biete, kurai uzlej drusku etiķa un pieliek cu-

kuru. Ar šo sulu var zupu padarīt sarkanu.

44. Vērša astes kaula zupa 6 personām.

Ņem IV2 kg. astes gabala, liek vārošā ūdenī, novāra 5

minūtes, lej ūdeni nost, sakapā gabaliņos un sviestā nobrūnē.

Tad uzlej tikdaudz ūdens, ka apņem gaļu, pieliek seleriju, 1 sī-
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polu, 1 tējkaroti paprikas, vajadzīgo sāli un vāra 2 stundas

apsegtā katlā. Šo zupu dod ar saknēm vai smadzeņu frika-

delēm.

45. Vērša gaļas zupa ar baltiem kāpostiem.

1,2 kg vērša krūts gabala liek vārīt ar 3,5 ltr. vāroša ūdens

pieliekot klāt vajadzīgās zupas saknes, sāli un piparus. Kad gaļa

jau mīksta, pārliek to otrā katliņā un pārlej ar buljonu tā, lai

gaļa būtu apņemta. Tad pieliek 1 karoti sviesta un lauj gaļai
lēnā siltuma stāvēt. Pārējā zupā, kura caur sietu izlaista, liek

vārīt galviņu kāpostus. Kad kāposti mīksti, pieber smalki sa-

grieztus kartupeļus; kad kartupeļi gatavi, zupai piemaisa brū-

nētu cukuru un petersiļu lapas.

Piezīme: Šo krūšu gabala gaļu cd ar mārrutku mērci.

46. Skābu kāpostu zupa 6 personām.

Liek vārīt 1 litr. skābu kāpostu ar 3—4 litr. auksta ūdens

un 1,2 kg treknas vērša gaļas. Zupai ļauj tik ilgi vārīties,

kamēr gaļa un kāposti mīksti. Tad nogaršo vajadzīgo sāli,

pielej etiķi un cukuru pēc vajadzības. Pēc tam samaisa 1 karoti
miltu 1 glāzē tomātu pireja un piemaisa kāpostu zupai.

Dažādas gaļas zupas.

47. Nūdeļu zupa 6 personām.

1,2 kg zupas gaļas vāra ar 3V6 litr. ūdens, klātpieliekot
5—6 veselus burkānus, 1 kāli, 1 seleriju, vajadzīgo sāli un pi-

parus. Kad saknes mīkstas, tās izņem un sagriež ar sakņu nazi.

tad izlaiž zupu caur sietiņu, ļauj vēlreiz uzvārīties; zupā ieber
nūdeles un glīti sagrieztas saknes. Pirms galdā došanas pie-

liek vienu karoti sviesta un diļļu lapiņas.

48. Teļa gaļas zupa 6 personām.

Nem 1,6 kg teļa gaļas uz 6 litr. auksta ūdens, vajadzīgo

sāli, saknes, 4—6 baltas virces. Kad gaļa jau mīksta, izņem to

un zupu izlaiž caur sietiņu. Tad pataisa dzeltenu kastrolī 1 ka-
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roti sviesta ar 1 karoti miltu. Pamazām pielej klāt vārošo

buljonu, beidzot pieber ar sakņu nazi sagrieztās saknes. Liekot

galdā, terīnē iemaisa 2 olu dzeltenumus ar 2 karotēm krējuma.

Galdā dod ar sagrieztu un apceptu baltmaizi.

49. Teļa aknu zupa.

Ņem 400 gr teļa aknu, novelk plēvi un laiž aknas caur

gajas mašīnu 2 reizes līdz ar 100 gr žāvēta speķa. Tad pa-

taisa pannā 1 karoti sviesta dzeltenu un apcep šo masu, pēc

tam liek kastrolī, lejot klāt buljonu pēc vajadzības. Vāra Vi

stundu, pieliekot vajadzīgās saknes, nogaršo sāli un pieliģē

ar olu. Galdā dod ar grauzdētām maizītēm vai šķiņķa stru-

delēm.

50. Vistas zupa ar svaigiem zirņiem 6 personām.

Ņem labu, treknu vistu, sadala gabaliņos, liek 3M> ltr. auk-

stā ūdenī ar vajadzīgo sāli un saknēm; lauj lēnām vārīties.

Kad gala pavārījusies, pieliek 1 petersili, 4—5 burkānus, bei-

dzot cukurzirņus, 1 karoti sviesta un drusku salda krējuma.

Piezīme : Vistu zupai ir labāki ņemt vistu, jo no cā-

ļiem un gaiļiem netiek laba zupa.

51. Vistas buljons ar frikadelēm 6 personām.

Ņem labu, treknu vistu, izgriež krūti, šo balto galu samal

2 reiz caur gaļas mašīnu, pieliek gaļai sāli, 1 olu, 1 karoti iz-

kausēta sviesta un pienā izmērcētu baltmaizi. Visu to krietni

samīca par cietu masu, no kuras izveļ mazas, apaļas bumbiņas.

Pārējo vistu sadala gabaliņos, liek vārīties 2—3 stundas, pielie-

kot vajadzīgās zupas saknes un sāli. Kad gaļa jau mīksta, iz-

ņem to, izlaiž caur tīru drāniņuun ļauj zupai vēl uzvārīties. Tad

liek frikadeles zupā līdz ar 1 karoti sviesta; beidzot pieliek

smalki sagrieztas petersiļu lapas.

52. Cāļa buljons 6 personām.

2 lielākus cāļus sacērt gabaliņos, liek kastrolī, pārlej ar

6 1 vērša gaļas buljona, pieliek 1 pētersili, 1 puravu un
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2 burkānus; lauj uzvārīties. Tad sabrūnē sviestā 400 gr mīk-

stas vērša gaļas, liek zupā un vāra 2 stundas. Pēc tam sakul

3 olu baltumus, ielej zupā, caur ko zupa dabū loti skaidru iz-

skatu, un izlaiž caur tīru linu drāniņu. Šādi pagatavots bul-

jons tiek dots kā tasu buljons, ko pasniedz ar sviesta mīklas

pīrādziņiem.

Piezīme : Šādi pagatavots dubultbuljons noder ari

slimniekiem.

53. Cūkas gaļas zupa ar saldiem kāpostiem 6 personām.

1,2 kg svaigu cūkas mugurkaulu sadala gabaliņos, liek

aukstā ūdenī, uzvāra, nosmel putas; pieliek'l seleriju, 1 peter-

sili, 1 sīpolu, kāli, vajadzīgo sāli, piparus un ļauj lēni vārīties.

Kad gaļa jau mīksta, zupu izlaiž caur cietiņu, lej atkal katlā un

ieliek kāpostus. Pēdējiem metoties mīkstiem, pieliek drusku

kartupeļusi. Šo zupu dod galdā ar gaļu.

54. Sivēna gaļas zupa 6 personām.

Ņem 1,2 kg nevisai taukas sivēna gaļas, vāra nelielā zupā

ar vajadzīgo sāli, pipariem, sīpoliem, lauru lapām, kamēr gaļa

mīksta. Tad gaļu liek siltumā līdz servēšanai. Pielej zupai

buljonu, ieber grūbas, pēc tam kartupeļus un beidzot ābolus.

Terīnē iemaisa 2 karotes krējuma, lej zupu pāri un servē.

55. Jēra gaļas zupa ar rožu kāpostiem 6 personām.

Ņem 1,2 kg asarus, notīrī, liek aukstā ūdenī ar vajadzīgo
sāli un saknēm un vāra zupu 2 stundas. Tad izņem gaļu, izlaiž

zupu caur sietiņu, liek zupā apmēram 1 litru notīrītu rožu

kāpostu un vāra, kamēr tie mīksti. Beidzot zupai pieliek drusku

brūnēta cukura un cieti novārītas olas, kuras sagriež ripiņās.

56. Žāvēta jēra gaļas zupa 6 personām.

Ņem 1,2 kg žāvētas aitas gaļas, sadala gabalos, drusku

nomērcē, liek vārīties ar 4—5 1 ūdens. Kad gaļa jau labi

pavārījusies, pieliek saknes, pēc tam kartupeļus, pietumē ar

krējumu un drusku miltiem.
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57. Zivju zupa 6 personām.

Ņem 1,2 kg asarus, notīri, liek aukstā ūdenī ar vajadzīgo

sāli, pipariem, 1 lauru lapu, 2—3 sīpoliem un vāra, kamēr zivis

saškīdušas. Tad oem mazāk asakainu zivi, kā: līdaku, mences,

zandartu, izņem tai gaļu,ko sakapā smalku; pieliek 2 olas, iz-

mērcētu baltmaizi, drusku piparu, vajadzīgo sāli un 1 karoti

sviesta, kurā sasautē 1 smalki sagrieztu sīpolu. No šīs masas

izviļā apaļas bumbiņas. Nu laiž zivju zupu caur sietiņu, ļauj
vēlreiz uzvārīties. Tad liek zupā šīs frikadeles un drusku

kartupeļus, kuri atsevišķi jānovāra. Vēl pieliek zupai vienu

karoti sviesta, drusku skāba krējuma, citrona šķēlītes un smalki

sagrieztas diļļu lapiņas.

58. Zivju zupa ar knellēm 6 personām.

Ņem 1,2—1,6 kg vēdzeles, sagriež patīkamos gabaliņos,

pieliek vajadzīgo sāli, piparus, 2—3 sīpolus, 1 lauru lapu, 1 pe-

tersiļi, 1 karoti sviesta. Labi ir, ja ņem ūdens vietā labu vērša

gaļas buljonu. Kad zivs mīksta, to izņem un laiž zupu caur sie-

tiņu, uzvāra vēlreiz, tad laiž caur papīra tūti knelles zupā un

dod līdz ar zivīm galdā.

59. Vēžu zupa 6 personām.

Novāra 30—40 lielākus vēžus sālsūdenī, izloba spīles un

astes, iztīrī čaulas, kuras rūpīgi jāizmazgā. Tad sagrūž smal-

kas pārējās čaulas un sīkās kājas, ieliek 2V2 litros buljona,

pieliekot klāt '1 karoti sviesta un diļļu kātiņus; ļauj vārīties

1 stundu. Tad nosmeļ no šīs zupas sarkano vēžu sviestu, to

pievienojot buljonam, piepilda čaulas ar farsi (skat. farsu no-

daļā) un vāra buljonā, kamēr čaulas saceļas uz augšu. Nu

liek zupā izlobītās astes un spīles, 300 gr salda krējuma un

smalki sagrieztas diļļu lapiņas.

60. Laša kaulu zupa 6 personām.

Ņem 1,2—1,6 kg laša kaulu, kurus nomazgā, liek vārīties

3V2 litros ūdens ar vajadzīgo sāli, pipariem, 2—3 sīpoliem, 1
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lauru lapu, 1 pētersīli, vāra 2 stundas. Tad izlaiž zupu caur

sietiņu, pataisa kastrolī 1 karoti sviesta ar 1 karoti miltiem

dzeltenu, pastāvīgi maisot lej zupu klāt, vēl pierīvē 1 glāzi
skāba krējuma un citrona. Galdā sniedz ar rīsa lodītēm.

61. Zosu ķidiņu zupa 6 personām.

Ņem spārnus, māgas, kaklus, kājas, labi notīri, nomazgā,

liek aukstā ūdenīun vāra, pieliekot klāt 1 sīpolu, piparus, vaja-

dzīgo sāli, 1 lauru lapu; vāra 2 stundas. Tad pieber 4 karotes

pērļu grūbu. Kad tās mīkstas, pieliek sīki grieztus kartupeļus,
3—4 ābolus un beidzot piemaisa 3—4 karotes skāba krējuma.
Galdā sniedz līdz ar ķidiņu gaļu.

63. Šmorzupa ar skābiem gurķiem 6 personām.

800 gr. labas, mīkstas vērša gaļas sagriež sīkos, garenos

gabaliņos, kurus drusku sadauza. Uz pannas liek 100 gr svie-

sta, pataisa to brūnu, uzliek tur galu, apcep labi brūnu, tad

piegriež 2 sīpolus, vajadzīgo sāli, piparus, liek katlā 1 litrā bul-

jona, lai lēni sūt. Kad gala mīksta, pielej tikdaudzbuljona, cik

zupai vajadzīgs. Zupā iemet vajadzīgo daudzumu kartupeļu.
Kad tie mīksti, iemaisa 1 karoti miltu 1 glāzē skāba krējuma

un pievieno to zupai. Beidzot pieber 2 glāzes smalki sagrieztu

gurķu un 2 karotes tomātu pireja, uzkarsē un sniedz galdā.

63. Beku (baraviku) zupa.

Ņem 1 litru nelielu beku, nomazgā, sagriež, pārkaisa ar

sāli, ļauj kādu stundu stāvēt. Tad pārlej ar vārošu ūdeni, lej uz

sieta, ļauj notecēt, pataisa brūnu uz pannas 2 karotes sviesta,

liek bekas iekšā, sacep brūnas. Vēl piemet 2 sīpolus, drusku

piparu un pacep, pieliekot 1 glāzi krējuma. Nu liek bekas bul-

jonā līdz ar kartupeļiem un vāra, kamēr kartupeļi mīksti, no-

garšojot vajadzīgo sāli. Galdā sniedzot var terīnē sakult olas

dzeltenumu ar 2 karotēm krējuma.

Piezīme: Šo zupu var pagatavot arī no kaltētam be-

kām, ieliekot zupā grūbas.
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64. Sakņu pireja zupa 6 personām.

Ņem 1 litruburkānu, 2 selerijas, 2—3 pētersīļus, 2 sīpolus,

4—5 melnās saknes (skorcioneres), 5—6 kartupeļus, 1 kāli un

2 puķu kāpostus. Savāra saknes buljonā mīkstas, izberž caur

sietu, tad pielej buljonu pēc vajadzības, pieliek 1 karoti sviesta,

vajadzīgo sāli, drusku salda krējuma. Galdā dod ar baltmaizes

gabaliņiem vai rīsa lodītēm.

65. Pireja zupa no spinātiem.

Ņem 800 gr svaigas spinātu lapas, nomazgā un liek sietā

notecēt. Tad liek vārošā sālsūdenī, savāra mīkstas, lej sietā,

pārlej ar aukstu ūdeni, nospiež sausas un izmal caur gaļas

mašīnu. Pataisakatlā 1 karoti sviesta dzeltenu ar 1 karoti mil-

tu, lej buljonu klāt, nogaršo vajadzīgo sāli un liek spinātus

iekšā. Galdā sniedz ar sakapātu cieti vārītu olu.

66. Pireja zupa no zirņiem.

Ņem 1 litru zirņu, izlasa tīrus un liek vārīties; kad zirņi

mīksti, izberž caur sietu. Tad liek kastrolī 1 karoti sviesta ar

2 smalki sarīvētiem sīpoliem un drusku miltiem; sacep tos

dzeltenus un lej buljonu klāt; liek zirņu masu iekšā, uzvāra, no-

garšo vajadzīgo sāli un pielej drusku salda krējuma. Šo zupu

var dot ar žāvētu aitas vai cūkas galu.

67. Ķirbju zupa.

Ņem 1,2 kg ķirbju, notīri, izņem iekšas, sagriež gabali-

ņos, izvāra ūdenī mīkstus; tad pieber 1 tasi rīsu, pieliek 1 ka-

roti sviesta, savāra rīsus mīkstus. Pēc tam lej pienu klāt, no-

garšo vajadzīgo sāli un drusku cukura. Vēl pierīvē 10—15

rūgtās mandeles. Galdā sniedz ar cukuru un kanēli.

68. Piena zupa ar zago.

Uzvara 1 litru ūdens, ieber 200 gr zago, pieliek drusku

sāls, drusku cukura un no 1 citrona pierīvē mizu. Tad pielej
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2 litri uzvārīta piena un vara uz lēnas uguns, kamēr graudiņi
mīksti. Zupa vārot vienmēr jāmaisa.

69. Piena zupa ar saknēm.

Sagriež glītos gabaliņos 6—B burkānus, 1 kāli, 1 petersili,

liek vārīties ar 2 litri ūdens. Kad saknes gandrīz mīkstas, tad

pieber kartupeļus, kuri tāpat kā saknes sagriezti; pēc tam svai-

gos zirnīšus, 1 karoti sviesta, vajadzīgo sāli un 2 litri piena.
Tad iemaisa Vz glāzē salda krējuma 1 karoti miltu un pielej šo

zupai, pieliekot 1 karoti smalki sagrieztu petersilu lapu.

70. Piena zupa ar ķiļķeniem.

Uzvāra kastrolī l A litra ūdens ar 2 karotēm sviesta, iemai-

sa tur 200 gr miltu un liek šai mīklai atdzist. Kad mīkla jau

auksta, piemaisa klāt 5—6 olas un uzsit mīklu labi baltu. Tad

uzvāra 2 litri ūdens ar 2 litriem piena un 1 karoti sviesta.

No šīs mīklas met katlā ar tējkaroti mazus ķilkenus, ļauj tiem

uzvārīties, pieliekot zupai vajadzīgo sāli, un noliģē ar drusku

salda krējuma un 2 olu dzeltenumiem.

71. Piena putra, auksta servējama.

Ņem 14 litra miežu putraimus, noskalo, liek vārīties, ka-

mēr putraimi mīksti. Tad pielej vajadzīgo daudzumu piena, uz-

vāra un izliek aukstumā. Pie servēšanas sataisa putru ar skābu

krējumu, piena kunkuļiem un pāra gabaliņiem nomazgāta le-

dus. Šādu putru dod vasarā.

72. Melleņu zupa ar baltmaizi.

1 litru melleņu noskalo, liek vārīties ar 2 litri ūdens un

drusku kanēļa; savāra ogas mīkstas, izlaiž caur sietu, pie-

liek vajadzīgo cukuru. Tad iemaisa 1 tasē auksta ūdens 3 ka-

rotes kartupeļu miltu un pievieno zupai; lej bļodā un ļauj at-

dzist. Galdā dod ar baltmaizi, ko sagriež mazos gabaliņos

vai ar sausiņiem.
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73. Ķiršu zupa.

Notīri 1,5 litra ķiršu, liek vārīties ar 2—3 litr. ūdens, 1 glā-

zi cukura un drusku vaniljas vai citrona mizu. Tad iemaisa

1 karoti kartupeļu miltu 1 glāzē auksta ūdens, lej pie zupas un

vēl uzvāra. Galdā dod ar biskvīta gabaliņiem.

74. Stiķeņu zupa.

Ņem 2—3 litrus ūdens, uzvāra ar 1 pudeli ievārītu sti-

ķeņu, cukuru pēc vajadzības un drusku kanēli. Tad samaisa

I—2 karotes kartupeļu miltuar 1 glāzi auksta ūdens un pievāra
zupai. Galdā pasniedz ar ķilķeniem vai mazos gabaliņos sa-

grieztu baltmaizi.

75. Ābolu zupa ar rīsiem.

2 litri auksta ūdens liek vārīties ar 100 gr rīsu, tad no-

mizo 10 ābolus, izņem serdes, sagriež gabaliņos, liek katlā un

vāra, kamēr rīsi un āboli mīksti; nogaršo vajadzīgo cukuru un

dod galdā.

76. Aveņu zupa.

1 litru aveņu vāra ar 2 litriem ūdens, pēc kam izlaiž zupu

caur sietiņu, pieliek vajadzīgo cukuru. Tad ieber 1 tasi zago

un vāra, kamēr zago mīksts.

77. Kaltētu augļu zupa.

Ņem 200 gr tīri nomazgātuskaltētus ābolus, iemērc aukstā

ūdenī 5—6 stundas, pieliek vajadzīgo cukuru un vāra mīkstus.

Tad pievieno plūmes, kuras atsevišķi izvārītas, tāpat apriko-

zes. Nogaršo, un ja vajadzīgs vēl pikantāks, piespiež. 1 ci-

trona sulu. Tad liek I—21—2 karotes kartupeļu miltu 1 glāzē

auksta ūdens, pielej zupai un uzvāra zupu vēlreiz.

78. Zemeņu zupa.

Notīri 2 litrus zemeņu, pārkaisa ar cukuru, ļauj 2—3 stun-

das tā stāvēt. Tad uzlej ogām 1 pudeli baltvīna un 1 litru ar



50

kartupeļu miltiem uzvārīta un 1 citrona sulu nogaršota ūdens.

Bez tam vēl ieliek zupā 2 gabaliņus ledus. Šo zupu var padot

ar putu krējumu.

79. Aveņu zupa ar putu krējumu.

Ņem 1,5 litra aveņu, uzlej 1 glāzi ūdens, samīca, izlaiž

caur sietu. Tad pielej 1 tējas glāzi vīna, nogaršo vajadzīgo

cukuru, uzvāra, pieliekot drusku kartupeļu miltu vai zago. Sa-

kul putu krējumu, ko dod līdz ar zupu galdā. Var dot arī ar

biskvītiem.

Piezīme Kad šadu zupu vasarā karsta laika pasniedz,

tad vajaga tajā likt ledus gabaliņus un citrona šķēlītes.

80. Auzu tume.

200 gr putraimu vai auzu pārsliņu liek vārīties ar 3%

litriem ūdens. Kad putraimi mīksti un tumīgi, tumi izlaiž caur

sietiņu, tad lej katlā, uzvāra vēlreiz, pieliekot klāt 1 karoti

laba svaiga sviesta, vajadzīgo sāli un drusku cukura. Galdā

pasniedz ar sutinātām plūmēm.

5. nodaļa.

Pīrāgi zupām un citas piedevas.

81. Kā zupām saknes jāsagriež.

Vasarā, kad saknes vēl jaunas, tad katrā zupā ieteicami

dot saknes klāt, izņemot buljonu, ko pasniedz tasēs.

Skaidrām zupām saknes sagriež ar robotu sakņu nazīti.

Zupas un sparģeļus griež ieslīpi garenos gabalos.

Puku kāpostus jāsadala rozītēs.

Skorcionēres, kad notīrī, jāliek etiķa ūdenī, jo citādi tās

paliek tumšas; tās var sagriezt kā nūdeles.

Piezīme. Ja saknes liek zupā, tad tās atsevišķi sāls-

ūdenī jānovāra. Tikai sparģeļus ieteicams vārīt zupā to labās

garšas dēļ.
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82. Sviesta mīkla pīrādziņiem.

1 glāzi ūdens, 1 ēdamkaroti spirta, 1 tējkaroti cukura,

drusku sāls un 400 gr miltusamīca par sīkstu mīklu. Tad ņem

Kūkas mīklas izrullēšana.

400 gr svaiga, nesālīta sviesta, kuram jabut aukstam. Kad" mī-

kla izrullēta, pārliek mīklu ar mazos gabaliņos sadalītu sviestu.

Kūkas mīklas izrullēšana.

Tad liek mīklu kuvēra veidā un izrullē, saliek atkal kuvēr-

veidīgi un liek 10 minūtes stāvēt; tā atkārto 5 reiz, pēc kam

mīkla gatava.
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Piezīme. Sviesta mīklai visas sastāvdaļas jāņem gluži

aukstas, jo citādi mīkla netiek labi plīvota, kādai tai jābūt. Va-

sarā šī mīkla jāpagatavo pagrabā vai ledus pagrabā. Sviesta

mīklai nepieciešami vajadzīgs aukstums.

83. Rauga mīkla pīrādziņiem.

Pīrādziņiem var lietot katru baltmaizes mīklu, bet ja to

grib sevišķi labu, tad ņem 1 glāzi salda krējuma, 25 gr rauga,

drusku cukura un sāls, iemaisa mīklu pabiezu, ļauj uzrūgt. Tad

sakuļ putās 3 olasi ar 100 gr sviesta un drusku cukura. Kad

mīkla uzrūgusi, pieber vēl miltus, pievieno samaisīto sviestu,

arī drusku kardamona; krietni samīca un liek, lai uzrūgst. Tad

izformē pīrādziņus, iepildot farsi.

84. Sviesta mīklas pīrādziņi.

Izrullē gatavu sviesta mīklu, kā 82. num. teikts. No šīs

mīklas izrullē uz galda plānu kārtu, uz kuras uzliek kaudzītēs

2 lielas tējkarotes pīrādziņu farses. Mīklas malu apsmērē

ar olu, pārliek pāri farses kaudzītēm, tad ar glāzi izgriež pīrā-

dziņus un ar ratiņu vai dakšiņu aizvāko. Pārsmērējot ar olu,

nocep dzeltenbrūnus. Galdā dod ar buljonu.

85. Rīsu lodītes.

200 gr rīsu apvāra pusmīkstus, lej uz sieta, lai nopil. Tad

ņem divi karotes sviesta, 1 smalki sarīvētu sīpolu, sacep dzel-

tenu, piemaisa rīsiem, pielej drusku buljona, pieliek 2 karotes

parmezānsiera, 2—3 olas. Visu šo krietni izmaisa un izveido

plūmju lielumālodītes, kuras apmērcē olā un apvārta rīvmaizē.

Tad nocep firturtaukos dzeltenbrūnas un servē pie skaidrā

buljona un pireja zupām.

86. Grauzdētas maizītes.

Sagriež no baltmaizes kvadrātveidīgas maizītes. Pataisa

uz pannas brūnu 1 karoti sviesta, liek maizītes apcept, pārkaisa

drusku ar sāli; liek plīts krāsnē drusku uzkalst. Pie servēšanas

dod siltas līdz ar buljonu vai pireja zupām.
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87. Kāpostu pīrāgs.

Ņem rauga mīklu, kā 83. num. teikts, tad ņem 2 galviņas

kāpostu, sagriež loti smalki, liek kastrolī 2 karotes sviesta, '1 ka-

roti tauku, 2 sakapātus sīpolus ; bez ūdens mīkstus sasutina. Jā-

raugās uz to, lai kāposti netiktu brūni, tādēļ bieži jāmaisa un

uz lēnas uguns jāsutina mīksti. Kad kāposti drusku atdzisuši,

piemaisa 2 cieti vārītas, smalki sakapātas olas, nogaršo sāli un

piparus. Tad izrullē no rauga mīklas plānu kārtu, pārliek ar

kāpostiem, izrullē otru kārtu, pārklāj kāpostus, ļauj uzrūgt.
Tadpārsmērē ar olu un cep. Galdā dod ar buljonu.

88. Frikadeles.

Ņem 400 gr labas, mīkstas vērša gaļas, 100 gr nieru

tauku, samaļ, liek bļodā, pieliekot klāt vajadzīgo sāli, piparus,
2 gabalus pienā izmērcētas baltmaizes, I—21—2 smalki sakapātus

sīpolus, kurus sviestā sacep dzeltenus. Visu šo samīca par

sīkstu mīklu un no šīs masas izveido apaļas bumbiņas, kuras
vāra īsi priekš servēšanas un ne ilgāki kā 5—7 minūtes.

Piezīme. Teļa gaļas frikadeles sagatavo tāpat, tikai ar

to starpību, ka jāņem tauku vietā svaigs speķis un teļa gaļa.

89. Teļa gaļas pastētes.

Samaļ 800 gr teļa cepeša ar 2 sīpoliem un 10 sardelēm,

kuras izlasītas no asakām. Tad pieliek 100 gr izkausēta sviesta

un 2 karotes krējuma. Masukrietni samīca un liek sviesta mīk-

las ripiņās šo masu iekšā, aizspaidot malas; pārsmērē ar olu

un cep kārsnī dzeltenbrānasi. Servē pie buljona.

90. Spēka maizītes (à la tatare).

Sagriež baltmaizi, pārsmērē ar sviestu, tad sakasa ar nazi

labu, mīkstu vērša galu, ko krietni sasmalcina, klātpieliekot va-

jadzīgo sāli, piparus. No šīs masas izveido glītas gaļas rozītes,

pārliek apsmērētās maizes ar rozītēm, uzliekot katrai maizītei

1 sīpola stīpiņu, ko piepilda ar kapātu olas dzeltenumu.
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91. Siera stiebriņi.

Izrullē no sviesta mīklas plānu kārtu, ko sagriež past-

kartes lielos gabaliņos. Tad pārsmērē katru gabaliņu ar siera

farsi, sarullē stiebriņu, ko pārsmērē ar olu un aizspiež galus

cīeti. Cep labi karstā krāsnī gaiši brūnus. Servē pie buljona.

92. Kāpostu strūdelis.

Ņem labi cietu galviņu balto kāpostu, izgriež kacenu un

cietās daļas, sakapā tos smalkus, liek katliņā 1 karoti sviesta

ar 2 karotēm cūkas tauku, ko izkausē. Tad ber kāpostus iekšā

un sutina uz lēnas uguns mīkstus, pieliekot klāt vajadzīgo sāli

un piparus. Nu pagatavo irdenu mīklu, no kuras izrullē plānu

kārtu, pārliek ar kāpostu lapiņu, satin, rullē, liek uz pannas,

pārsmērē ar izkausētu sviestu un cep % stundas. Servē siltu

pie buljona un arī pie pireja zupām.

Piezīme. Strūdeli var pildīt ari ar gaļu, bet farsi va-

Jaga ņemt no baltām gaļām.

6. nodaļa.

Farses.

Šī ir loti ievērojama nodala pavāru mākslā. Tāpatkā laba

mērce lieliski pavairo dažādu gaļas cepumu vērtību, ja ta pa-

reizi sagatavota un nogaršota, tāpat tas ir ar farsēm. Tādēļ

farsēm jāpiegriež liela uzmanība. Farses izlieto gan kā pildī-

jumupīrādziņos, putnos, pastētēs, gan citur.

93. Teļa gaļas farse.

No teļa muguras izņem mīkstumiņu, sakapā to kopā ar nie-

ru taukiem, drusku smalki sagrūsta muskatrieksta, vajadzīgo

sāli, pipariem, 3—4 smalki sakapātām sardelēm, 1 sarīvētu sī-

polu, kuru sviestā sacep; mīcot pieliek vēl 2 olas, 1 karoti rīv-

maizes. Šādi pagatavota farse ir loti irdenaun smalki garšo.
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Piezīme : Farsi vajaga izmēģināt, vai ir diezgan sīksta,

ko uzzina, ielaižotvārošā ūdenī mazu bumbiņu no farses. Vāra

3—5 minūtes; ja tā neizjūk un laižot ir stingra, tad farse laba.

94. Pīrādziņu farse.

Ņem 400 gr vārītas vai ceptas teļa gaļas, samal vai sa-

kapā; pataisa pannā dzeltenu 1 karoti sviesta ar 1 karoti miltu,

1 sarīvētu sīpolu, 2 karotēm krējuma, 3—4 sardelēm. Liek galu

iekšā, nogaršojot vajadzīgo sāli un drusku piparu, un beidzot

1 labi sakultu olu. Farsi noliek atdzišanai un lieto, iepildot to

miltu, drusku no šii, atdzesē, lieto aukstu.

95. Nevārītas gaļas farse pīrādziņiem.

Ņem 400 gr svaigas vērša gaļas, samaļ to smalku; izkausē

kastrolī 1 karoti sviesta, sarīvētu sīpolu. Liek galu iekšā,

maisa to, kamēr balta tiek, bet nedrīkst ilgi vārīt, tad gala

paliek cieta. Nogaršo sāli, pieber drusku piparus, 1 karoti

miltu, drusku no šii, atdzesē, lieto aukstu.

96. Zivju farse.

Ņem 300 gr līdakas gaļas, sakapā smalku, piemaisa pienā

izmērcētu baltmaizi {V2tikdaudz, cik zivju masas), 1 olu, 1 sa-

rīvētu un 2 karotēs sviestā izvārītu sīpolu, beidzot I—2 karotes

laba krējuma. Mīklu sakuļ baltu un sīkstu, nogaršojot vaja-

dzīgo sāli un piparus. 0

97. Cāļa gaļas farse.

Ņem gaļu no 2 cāļu krūtīm, notīra no plēvēm, sakapā vai

samaļ to smalku, tad iemērc pienā tikpat daudz cietas baltmai-

zes, cik gaļas. Pataisa pannā 2—3 karotes sviesta ar 1 smalki

kapātu sīpolu, 1 karoti miltu tumīgu, noņem no uguns, ļauj iz-

dzist. Tad liek gaļu miezerī, pieliekot vajadzīgo sāli, piparus

un stampā gaļu līdz ar maizi par sīkstu masu. Liek bļodā, pie-

maisa sviestu ar sīpoliem, 1 glāzi laba salda krējuma un farsi

samīca krietni sīkstu.
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98. Farse no teļa smadzenēm.

2 teļa smadzenes uzvāra sālsūdenī, lej uz sieta, notīra no

plēvēm, smalki sakapā. Tad liek pannā 1 karoti sviesta ar 1

smalki sagrieztu sīpolu, sasutina mīkstu, piemaisot smadzenēm

klāt '1 olu un 2 karotes rīvmaizes.

99. Farse no vistas gaļas.

Galu no 1 vistas krūts rūpīgi izkasa no plēvēm, tad sa-

grūž porcelāna miezerī smalku, liek bļodā līdz ar vajadzīgo

sāli, 2 olu dzeltenumiem, 1 karoti sviesta un drusku sarīvēta

muskatrieksta. Visu šo ar koka karoti izmaisa baltu un sīkstu,

tad piemaisa putās sakultus olu baltumus.

Piezīme. Kad olu baltums klāt, šādas farses tūliņ jācep

vai jāvāra.

100. Sardeļu farse.

200 gr izmērcētas sardeles izlupina no asakām, samal, liek

bļodā līdz ar 100 gr sviesta, 2 šķēlēm izmērcētas baltmaizes,

drusku sarīvēta muskatrieksta un 3 olu dzeltenumiem. Visu šo

masu krietni sakul, tad noliek vēsā vietā līdz lietošanai.

Piezīme. Šadi var farsi pagatavot arī no laša.

101. Zivju farse.

Visgardākā farse ir no līdakas vai karpas. Notīra zivi, iz-

lasa no asakām, sagrūž porcelāna miezerī. Tad samaisa šķū-
mēs 100 gr sviesta ar 3 olu dzeltenumiem, liek zivju gaļas bļo-

dā, piemaisa 2 karotes rīvmaizes, beidzot olu putas, nogaršo
sāli. Lieto frikadelēm, pudiņiem un pildījumiem.

102. Vēžu farse.

Novāra 400 gr teļa pieņu, sasutina kastrolī ar sviestu, tad

pieliek 1 karoti krējuma, 2 karotes vēža sviesta (kas dabūjams

kā jau zupu nodaļā teikts) un 2 karotes rīvmaizes. Visu nogaršo

un Jauj farsei aukstai palikt. Tad lieto.

Piezīme. Farses jānogaršo īsti pikantas, lai izceltu pī-

rādziņu vērtību.
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7. nodaļa.

Cepeši un pannas cepumi.

Aizrādījums.

Vērša gala pieder pie sevišķi ieteicamiem uztura līdzek-

ļiem. Labi barotai vērša gaļai nelīdzinās neviena cita gala

barības sastāva ziņā. Tā ir viegli sagremojama un satur, pēc

ķīmiskiem pētījumiem, loti daudz barojošu vielu.

Te gribētu griezt uzmanību, ka, galu iepērkot, vajadzētu

raudzīties nevis uz gaļas lētumu, bet gan uz tās labumu.

Gribu aizrādīt, kā var atšķirt labu galu no sliktas. Vesela,
labi barota liellopa gala izskatās sārta, smalkām šķiedrām, tau-

kiem cauraugusi un sausa, turpretim slikta gala ir slapja, sa-

tur vairāk ūdens, rupjām šķiedrām un tumši sarkana.

Cepešiem derīgāki ņemt jauna lopa galu, bet zupām es ie-

teicu ņemt vecāka lopa galu un kaulus, jo tā dod treknākas un

garšīgākas zupas. Zupai ieteicams ņemt govs galu, jo no vērša

nekad netiek tik laba zupa un buljons.

Par cepešiem.

Aizrādījums.

Gaļas garšīgums attīstās, cepot to sviestā vai taukos pie

augstas temperātūras. Cepta gala daudz gardāka par vārītu

galu, jo: pirmkārt, pēc pareizas cepšanas gaļas virspusē ro-

Cepeša dakšiņa.

das savilkušies olbaltumvielu miziņa, kas aizsargā gaļas sulu

izgarošanu; otrkārt, pie gaļas ādas rodas piecepumu vielas ar

savu raksturīgi labo garšu. Liela nozīme pie cepšanas ir, kad

galu cep stipri karstā krāsnī, jo caur to gaļai apraujas ādiņa

un nenotiek barības vielu izplūšana. Svarīga ir cepeša pastā-

vīga aplaistīšana, kas jāatkārto ik 10—15 minūtes.
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Tēja cepetis tiek loti gards, ja to cepot aplaista ar pienu.

Meža putnus ieteicams katliņā cept.

Kas attiecas uz lopu vai putnu aknām, tad tās nedrīkst

ilgi vārīt, jo ilgi vārot aknas top cietas un zaudē savu labo

garšu.

103. Šmorcepetis no vērša gaļas.

Šmorcepetim gala jāņem no cietākiem gabaliem, lai mīks-

tos aiztaupītu pannas cepešiem. Bet lai cepetis nebūtu ciets un

sauss, tam dažas dienas jāļauj pastāvēt: ziemā s—B,5—8, vasarā

3—5 dienas; treknu gabalu var tāpat šmorēt, bet liess jāspeko.

Speķošanu izdara šādā veidā: iedur galā ar koka urki ma-

zus caurumiņus, kuros iebāž garenus speķa gabaliņus, tad ie-

berž galu ar sāli un sīpoliem, ļauj kādas stundas tā stāvēt.

Pēc tam liek dzelzs katliņā 2 karotes sviesta ar 1 karoti tauku,

sabrūnē, liek galukatlā, apcep brūnu no visām pusēm, tad pār-

kaisa ar sāli, pipariem, 1 sīpolu un 2 lauru lapām; uzlej ūdeni

tādi, lai gala būtu līdz pusei ūdenī, un uz lēnas uguns, bieži

apgrozot, cep 3 stundās gatavu. Ūdeni, tiklīdz tas novārījies,

vajaga atkal pieliet, lai mērcei pietiktu. Ir labi, japieliek vienu

šķēli speķa zem cepeša, jo speķis aizsargā no piedegšanas. Tad

vēl šmorējot var pieliet cepetim 1 glāzi alus vai drusku etiķa,

jo tas piedod mērcei loti patīkamu garšu. Kad cepetis mīksts,

izcel to bļodā un pagatavo mērci ar 1 glāzi krējuma un drusku

miltu. Galdā var dot ar kāpostiem, štovētām bietēm un gur-

ķiem.

Piezīme. Stingri jāraugās, lai šmorcepetis nepiedegtu,

jo caur to gardā mērce zaudē savu vērtību.

104. Bifšteks 6 personām.

Ņem 1,2 kg filē gabalu, kam nogriež plēves un taukus,
tad sagriež pirksta biezās šķēlēs, izdauza ar gaļas āmuru no

abāmpusēm, apkaisa ar vajadzīgo sāli un pipariem. Uz pannas

liek 1 karoti sviesta, sabrūnē, liek galu pannā un apcep to no

abām pusēm brūnu. Tad uzliek uz bļodas, pārlej ar sviestu,
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pārkaisa ar sarīvētiem mārrutkiem un liek apkārt brūnētus

kartupeļus.

105. Sīpolu klopsis 6 personām.

Ņem 1 kg mīkstas vērša gaļas, muguras gabalu vai fi-

leja, sagriež pirksta biezās šķēlēs un ar āmuru izdauza. Tad pa-

taisa pannā 1 karoti sviesta brūnu, liek iekšā gaļas šķēles, ap-

cep brūnas no abām pusēm, pārkaisa ar vajadzīgo sāli un pi-

pariem. Nu liek uz pannas 3—4 ripās grieztus sīpolus, drusku

sabrūnē sviestā, lej klāt buljonu, savāra sīpolus mīkstus un

un pieliek 1 glāzi skāba krējuma. Liek klopšus uz bļodas un

pārlej ar sīpolu mērci.

106. Krāsnī cepts klopsis 6 personām.

1,2 kg mīkstas vērša gaļas sagriež plānās šķēlēs un iz-

dauza ar gaļas āmuru. Tad liek pannā pa kārtai sakapātus

nieru taukus un drusku sviesta, kurā ir sasutināti sīpoli, kā arī

plāni griezti kartupeli. Nu liek atkal galu, pēc tam taukus, —

un tā, kamēr forma pilna. Beidzot uzlej tikdaudz buljona, ka

gala apņemta. Aizvāko un cep krāsnī 2—3 stundas.

107. Šmorēts klopsis 4 personām.

Sagriež 800 gr mīkstas vērša gaļas pirksta biezās šķē-

lēs, izdauza katru gabaliņu, pārkaisa ar vajadzīgo sāli, pipa-

riem un apviļā miltos. Katliņā izkausē 1 karoti sviesta ar tik-

pat daudz tauku, sabrūnē, ieliek galu un apcep brūnu. Tad pie-
liek klāt 1 smalki sagrieztu sīpolu, 2 karotes rupjmaizes, kuru

vajaga uz rīves saberzt, 2 lauru lapas. Nu pielej tikdaudz bul-

jona vai ūdens, ka gala apņemta, un cep aizvākotā traukā, ka-

mēr gala mīksta. Beidzot vēl pieliek 1 glāzi krējuma un 2 ka-

rotes tomātupireja. Galdā sniedz ar sabrūnētiem kartupeļiem.

108. Vērša gaļas kotletes 6 personām.

Ņem 800 gr vērša gaļas, samal, piemājot klat drusku cū-

kas vai vēršu nieru taukus, jo tad kotletes iznāk gardākas un
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sulotākas, 1 karoti sviesta ar smalki sagrieztu sīpolu; sasutina

un atdzesētu liek samaltai gaļaiklāt, nogaršojot vajadzīgo sāli,

piparus, 2 karotes rīvmaizes, 2—4 karotes' krējuma un 2 karo-
tes auksta ūdens. Visu še minēto samīca par sīkstu masu un

izveido kotletes, kā tas zīmējumā rādīts1; tad nocep skaisti

brūnas. Galdā dod ar štovētām saknēm, zirņiem vai kartu-

peļiem.

109. Kotletes no fileja gabala6 personām.

1 kg mīkstas vērša gaļas sagriež plānās šķēlēs, izdauza,

pārkaisa ar vajadzīgo sāli, pipariem, apviļā olā un rīvmaizē.

Tad apcep uz pannas brūnā sviestā no abām pusēm skaisti

brūnas, liek bļodā, pārlej ar sviestu un servē ar aukstiem

salātiem.

110. Neīsts zaķis 6 personām.

Samal 800 gr vērša gaļas, gan labāki laižot 2 reiz caur

gaļas mašīnu, tad sagriež 400 gr speķa ļoti sīkos gabaliņos,

1 sīpolu, vajadzīgo sāli, piparus, 2 karotes krējuma, 3 karotes

ūdens un 5 karotes rīvmaizes. Mīklu samīca ļoti sīkstu, no

kuras izformē 3 garenus kukuļus, bet jāuzmanās, lai nepaliktu

nekādas plaisas. Pannu pārsmērē ar sviestu vai taukiem, sa-

liek zaķus un cep 1 stundu labi karstā krāsnī, bieži aplaistot.

Kad jau brūni tikuši, pārlej katram kukulim 1 karoti krējuma

un nocep gatavus; izcel zaķus no pannas, pataisa pannā no

esences skaistu dzeltenu mērci, sagriež zaķus plānās, vienādās

šķēlēs un pārlej ar mērci. Pārējo mērci salej mērces traukā un

servē ar kartupeļu tūci un svaigiem salātiem.

111. Srazi 5 personām.

Sacep katliņā 3—4 smalki sagrieztus sīpolus ar 2 karotēm
sviesta un 3—4 karotēm smalki sagrieztām baravikām, vaja-

dzīgo sāli, pipariem; cepina 15—20 minūtes,pieber 3—4 karotes

rīvmaizes, krietni izmaisot. Tad ņem 2 karotes krējuma, 2 olas

sakuļ un lej bekām klāt, izjauc un cel no uguns, lai izdziest.

Nu samal 800 gr mīkstas vērša gaļas ar drusku speķa,

pieliek vajadzīgo sāli, piparus, rīvmaizi, 1 sīpolu, 2 karotes
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krējuma un mīca, kamēr tā sīksta. No šīs gaļas izspiež plānu,

apaļu kārtu, uz kuras liek 1 tējkaroti beku farses. Malas sa-

ņem kopā un izvel vai nu apaļas, vai garenas olveidīgas bum-

biņas. Tad liek brūnā sviestā, apcep brūnas līdz ar kādām

speķa šķēlēm. Liek katliņā, pārlej ar buljonu, pieliek sīpolus,
1 petersili, uzliek katlam vāku un ļauj uz lēnas uguns sust ap-

mēram 2 stundas. Pēc tam izņem tās bļodā, pašķīdina mērci

ar buljonu, liek vajadzīgo krējumu, drusku miltu, nogaršo un

lej caur sietiņu zraziem pāri. Servē ar brūnētiemkartupeļiem.

112. Novārīta vērša gaļa ar saknēm.

Jāņem krūšu gabals vai no astes gabala; drusku iekapā,

nomazgā, liek vārošā ūdenī, pieliek krietni sāli, virces, sīpo-
lus, 1 lauru lapu, seleriju, 3 burkānus, uzliek katlam vāku un

ļauj lēni vārīties 3 stundas. Kad gala mīksta, pataisa mārrutku

mērci (sk. mērču nodaļā), sagriež gaļu pirksta biezās šķēlēs,

saliek bļodā, apkārt liekot saknes, katras atsevišķā kaudzītē.

Tad galu pārlej ar sulu, kurā gala vārīta. Galdā sniedz ar

mārrutku mērci.

113. Buletes no vērša gaļas 6 personām.

Šim nolūkam var ņemt: atlikušu vērša zupas vai cepeša

galu, apmēram 800 gr samaltas gaļas; 2 karotes sviesta ar

2 sīpoliem sacepina, pievieno gaļai līdz ar 2 karotēm skāba

krējuma un 3 olām. Tad visu krietni samīca, nogaršojot vaja-

dzīgo sāli, piparus, pieliek drusku rīvmaizes vai miltus. No

šīs masas izveido buletes, kuras apviļā miltos un olā, cep uz

pannas ar taukiem sakausētā sviestā koši brūnas. Galdā sniedz

ar štovētām saknēm.

114. Rollklopsis pildīts ar saldiemkāpostiem.

Nem 800 gr vērša gaļas, sagriež šķēlēs un izdauza ar

gaļas āmuru. Nu ņem 2 galviņas kāpostu, nodarina, izgriež

kacenus, sakapā smalki. Katliņā liek 2 karotes tauku, izkausē,

ieber kāpostus katlā, pieliekot klāt vajadzīgo sāli, 2 sīpolus

un sasautē kāpostus mīkstus. Gaļas šķēles pārliek ar kāpostiem
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un aptin ar diegu, tad apcepina rullēto galu no visām pusēm

brūnu, pārlej ar vārošu ūdeni un šmorē, kamēr mīksta. Pēc

tam noņem diegus, liek uz bļodas skaistā rindiņā un pārlej ar

mērci. Galdā dod ar kartupeļiem.

Piezīme. Rollklopsi var pildīt ar burkāniem, rīsiem

un speķi.

115. Fileja bīfšteks.

Ņem mīkstu gabalu, novelk plēves un nogriež taukus. Tad

sagriež vienādās šķēlēs, kuras uz bluķa sadauza ar koka āmu-

ru un izformē apaļas; pārkaisa ar vajadzīgo sāli, liek uz pan-

nas brūnā sviestā un cep uz stipras uguns bifštekus brūnus.

Servē ar mārrutkiem.

116. Stroganovs no vērša gaļas.

Ņem no fileja gabalu, sagriež galu sīkos puspirksta garos

gabaliņos, nocep tos brūnā sviestā sulīgi brūnus, pārkaisot ar

sāli un pipariem. Tad noņem no pannas, uziej pannā drusku

buljona, savāra, pieliek 2 karotes krējuma un 1 karoti tomātu

pireja. To lej gaļai pāri. Galdā dod ar taukos ceptiem kar-

tupeļiem.

Stroganova mērcei jabut ļoti pikantai. Var pielikt ari

mikspiklus.

8. nodaļa.

Teļa gaļa

117. Teļa cepetis.

Ņem teļa pakalšķiņķi, nocērt cisku, nomazgā, iemērc uz

3 stundām pienā. Tad liek pannā 2 karotes sviesta, kādas 3—4

speķa šķēles; liek cepeti uz pannas un cep to krāsnī, aplaistot

ar sviestu. Kad jau brūns ticis, pielej ūdeni, pārkaisa ar sāli,
1 lauru lapu, 1 petersili un drusku virču. Tad cepeti apgriež,

pārsmērē ar krējumu un cep. Cepetim gatavam esot, noliek to

siltumā. Nu lej uz pannas drusku auksta ūdens, lai atvārās brū-
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na esence, pielej 1 glāzi skāba krējuma, savāra tumīgu mērci,

ko izlaiž caur sietu un dod galdā atsevišķā mērces kausā.

118. Teļakarbonāde.

Jāņem mugurgabals, ko sagriež šķēlēs; katrai šķēlei jā-

griež līdz 2 ribiņas, vienu atkasa nost un izlauž, otru atstāj

pie karbonādes, kuru izdauza un ar naža palīdzību izveido

Teļa mugura ar nierēm.

glītu, tad apmērcē olā un pēc tam apviļā rīvmaizē, kurai jā-

piejauc sāls un pipari. Nu liek uz pannas brūnā sviestā un cep

no abāmpusēm dzeltenbrūnus. Galdā sniedz ar kartupeļiem un

izgarnē ar citrona šķēlītēm.

119. Teļa gaļas frikasejs 6 personām.

Nem apm. 1,5 kg teļa gaļas no priekšgabala, sakapā, no-

mazgā, liek vārošā ūdenī, lai gala būtu apņemta, pieliekot klāt

vajadzīgo sāli un virces. Kad gaļa vārās, nosmeļ putas, liek

saknes klāt, 2 karotes sviesta un vāra frikaseju apsegtā traukā

1 stundu uz lēnas uguns. Tad pieliek 2 karotes sviesta, izņem

gaļu, iekuļ 1 glāzē salda krējuma 1 karoti miltu, uzvāra mērci;

vēlreiz laiž caur sietiņu, nogaršo vajadzīgo sāli, vēl piemaisa
2 olu dzeltenumus. Servē ar sutinātiem rīsiem.

120. Ragū no teļa cepeša.

Auksto cepeti sagriež plānas šķēlītes, ņem atlikušo mērci,

pielej tai klāt tikdaudz buljona, ka mērcei pietiek. Tad nomizo
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2—3 skābus gurķus, sagriež tos mazos gabaliņos, liek mērcē

un uzvāra. Beidzot pieliek 3—4 karotes skāba krējuma, no-

garšo sāli, liek sagriezto cepeti iekšā un uzvāra. Galdā dod ar

glazētiem sīpoliem.

121. Teļa šnicelis.

No teļa cepeša mīkstās daļas izgriež 5—6 šķēles, kuras

ar porcelāna āmuru izdauza. Sakulsta 2 olas ar 2 karotēm

piena, 1 tējkaroti sāls, apmērcē gaļas šķēles šinī šķidrumā,

pēc tam apviļā miltos, cep brūnā sviestā smuki brūnas un liek

bļodā. Galdā pasniedz ar citrona šķēlītēm un kartupeļiem.

Piezīme. Šniceli var arī garnetu dot ar tomātu strē-

melēm un sīpola stīpiņu, kurā iepilda mārrutkus.

122. Šmorētas teļa aknas.

Aknas pārlej ar vārošu ūdeni, ļauj 3—5 minūtes stāvēt,

tad izņem no ūdens, novelk plēvi, izspeķo, liek katliņā, apcep

brūnā sviestā, pārlej ar ūdeni un, bieži apgrozot, vāra % stun-

das. Beidzot nogaršo sāli un pielej krējumu. Galdā sniedz ar

kartupeļiem vai āboliem.

123. Hašejs no teļa plaušām.

Plaušas gan ir mazvērtīga gala, tomēr no tām var izga-

tavot,labu ēdienu. Teļa plaušas izsutina sālsūdenī ar sīpolu,

pipariem, noliek atdzist, tad sagriež smalkos gabalos. Nu liek

kastrolī 1 karoti sviesta, 2 karotes krējuma, 1 sīpolu, 2 šam-

pinjonus un sasmalcinātas plaušas; savāra 10—15 minūtes.

Servē ar kartupeļiem.

Piezīme. No teļa plaušām var izgatavot arī kotletes.

9. nodaļa.

Jēra gaļa.

124. Sutināta jēra gaļa ar saknēm 6 personām.

1,2 kg jēra gaļas nomazgā, atgriež taukus, ieberzē ar

sāli, liek katla dibenā speķa šķēles un galu virsū; pārlej ar vā-
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rosu ūdeni, noputina, pieliek sāli, piparus. Tad liek no visām

saknēm sekošā kārtībā: 1 kāli, pārgrieztuuz 4 dalām, un 1 gal-

viņu kāpostu, pārgrieztu uz 4 dalām; tiem virsū 5—6 burkānus,

400 gr nesagrieztas vasku pupas, tikai ar noplēstām stīgām,

1 seleriju un beidzot kartupeļus. Katlam uzliek vāku, ļauj uz

lēnas uguns sust 2—3 stundas. Kad gala mīksta, ņem to un sa-

griež patīkamās šķēlēs, liek bļodā, liekot apkārt saknes, katru

sugu par sevi. Mērcei izlieto katlā esošo zupu, kurai piejauc
drusku miltus un krējumu. Pārlej bļodu un servē.

Piezīme. Pie šadi pagatavotas jera gaļas var likt arī

ķiplokus. ; i i

125. Jēra cepetis 6 personām.

Nogriež no gurna visus taukus, kuros apcep kartupeļus.

Cepešgabaluieberzē ar etiķi, liek uz pannas brūnā sviestā, ap-

cep brūnu, tad pārlej ar ūdeni, pieliek vajadzīgo sāli, piparus,
1 lauru lapu, 2 sīpolus un cep cepeti, bieži aplaistot, kamēr

mīksts. Servē ar baltiem štovētiem kāpostiem.

126. Jēra steks.

No karbonādes gabala izgriež šķēles, kuras izdauza ar koka

āmuru no abām pusēm, nogriež cīpslas, pārkaisa ar sāli, dru-

sku pipariem; cep tās brūnā sviestā uz stipras uguns brūnas.

Beidzot uzlej uz pannas 2—3 karotes auksta ūdens, savāra to

ar pannā atlikušo sviestu. Servē ar štovētiem kāļiem.

127. Jēra gaļas gulašs 6 personām.

800 gr jēra gaļas sagriež gabaliņos, tad ņem 200 gr speķa,

sagriež loti smalkos gabaliņos; cep abus uz pannas stipri brū-

nus. Tad liek kastrolī un lej vārošu ūdeni pāri, tā ka gala

apņemta, uzliek vāku un uz lēnas uguns sutina 1 stundu. Bei-

dzot pieliek 1 naža galu paprikas un drusku ķiploku, 1 glāzi

krējuma ar 1 karoti miltu. Servē ar sutinātām saknēm.
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128. Šmorēta jēra gaļa 6 personām.

Pleca gabaluiekapā, nomazgā, ieberzē ar sāli un etiķi. Liek

katliņā 2 karotes sviesta, sabrūno, ieliek galu katlā, apcep brū-

nu, pēc tam pielej pamazām 1 litru ūdens; ļauj lēni šmorēties.

Nogaršo vajadzīgo sāli, piparus un pieliek 1 sīpolu. Kad gala

mīksta, pietumē mērci ar miltiem un drusku krējuma. Servē ar

brūniem kartupeļiem un salātiem vai svaigiem gurķiem.

10. nodaļa.

Cūkas gaļa.

129. Cūkgaļas šniceļi.

Apm. 1 kg mīkstas cūkgaļas sagriež šķēles, sadauza ar

āmuru mīkstas, tad izveido no tās trīsstūrainus šnicelus plauk-

Cūkas šķiņķis.

stas lielumā, kurus iemērcē olā, tad miltos vai rīvmaizē; liek

uz pannas brūnā sviestā un nocep gaiši brūnus. Nu liek bļodā,

pārlej ar sviestu. Servē ar ziliem kāpostiem.

130. Cūkas karbonāde, krāsnī cepta.

Nem apm. V/2 kg no mugurgabala, aizcērt ribas, ieberzē

ar sāli, liek pannā ar drusku ūdens, pie stipra siltuma azcep

brūnu, bieži aplaistot; apgriež otru pusi un cep gatavu. Servē

ar auksto rasolu vai sēņu salātiem (skat. salātu nod.)
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131. Pildīts sivēns.

Ņem mazu sivēniņu, glīti notīra, izdur acis, nomazgā un

ieberž ar sāli. Tad pagatavo šādu pildījumu: samal sivēna

aknas, plaušas, sirdi, tad 2 sīpolus sasautē sviestā, pieliek drusku

krējuma, vajadzīgo sāli, piparus, 2 olas, 3—4 karotes rīvmaizes

Pildīts sivēns.

vai izmērcētās baltmaizes un 2—3 šampinjonus. Visu šo farsi

samīca labi sīkstu un pilda sivēnam iekšā; pa starpām var likt

arī uz pusēm pārgrieztas novārītas olas, kā arī desiņas (cīske-

ņus). Tad sašuj sivēnu cieti, liek uz pannas, pārsmērē ar svie-

stu un cep, bieži aplaistot, 1,5 stundas. Servē ar brūnētiemkar-

tupeļiem.

Piezīme. Sivēnu var pildīt ar skābiem kāpostiem, kas

iepriekš izsautēti mīksti ar vajadzīgām tauku dalām un speķa

strēmelēm.

132. Cūkas karbonāde 6 personām.

Cūkas karbonāde ir viens no vispār iecienītākiem gaļas

ēdieniem. Tā ir loti garda, kad to labi pagatavo. Ņem 1,2 kg

karbonādes gabalu ar visu fileju, sagriež šķēlēs, lai pie katras

būtu arī ribiņa klāt, izdauza ar koka āmuru, iemērc olā, tad
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miltos, pārkaisa ar vajadzīgo sāli, drusku smalkiem pipariem un

cep brūnā sviestā uz ātras uguns krāšņi brūnas. Tad liek

bļodā un pārlej ar brūnu sviestu. Galdā var dot ar olu mai-

sījumu, kāpostiem, zaļiem zirņiem, sparģeļiem vai svaigiem

gurķiem un salātiem.

133. Cūkas cepetis 12 personām.

3Ms kg smagu cepeti nomazgā, ieberž ar sāli, pipariem,

liek uz pannas (apakšā jāpaliek krustiski mazi skangaliņi, lai

āda nepiedegtu pie pannas), pārlej ar 1 glāzi auksta ūdens, pie-

liek 1 lauru lapu un cep ne visai karstā krāsnī 2 stundas, bie-

ži aplaistot. Tad apgriež otru pusi, kurā ar asu nazi iegraiza
ādu mazos kvadrātos, pārsmērē ar sviestu un cep, kamēr skai-

sti brūna. Pie cūku cepeša vairāk iecienīti skābi kāposti, kurus

var dot zaļus ar krējumu, kā arī sutinātus.

134. Cūkas mugurkauls ar svaigiem kāpostiem.

Ņem 1,5—2 kg cūkas mugurkaula, iekapā patīkamos ga-

baliņos; nomazgā, liek katlā, lai vārās, noputina, pieliek vaja-

dzīgo sāli, piparus, 1 puravu, '1 seleriju, 1 petersili, 3—4 bur-

kānus; vienā malā liek 2 galviņas saldo kāpostu, 4 daļās pār-

grieztas un ļauj 2—3 stundas lēni vārīties. Servējot liek kā-

postus gar vienu malu, pārkaisot burkānus, kas ar sakņu nazi

patīkami sagriezti.

Piezīme. Aukstie ēdieni no cūkgaļas — skat. brokastu

nod. 20. un 21. num.

135. Desu izgatavošana.

Cūkas gaļu var izgatavot arī desas, kas, pareizi izgatavo-
tas, ir ļoti gardas.

Vispirms vērība jāgriež, lai zarnas tiktu pareizi iztīrītas

un apgrieztas, ar sāli noberztas, daudz ūdeņos mazgātas un bei-

dzot uz 3—4 stundām novārītā lauru lapu ūdenī iemērktas.

Ūdeni uzvāra ar 3—4 lauru lapām, atdzesē un tai iemērc zar-

nas. Šis ūdens izvelk zarnām mēslu smaku.
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Te gribu atzīmēt, ka asinis satur loti daudz labu barības

līdzekļu. Tās savā sastāvā ir stipri bagātas ar olbaltumavielu.

Šīs vielas viņās ir gandrīz uz pusi vairāk nekā govs pienā,

kas caurmērā satur 3,4% proteīna. Tādēļ asinis, kā barības lī-

dzeklis, ir stipri ieteicams lietot dažādos no tām pagatavotos

ēdienos, kā: putraimdesās, asiņu kūkās; jo šeit tiek klāt pielik-
tas miltu un putraimu veidā trūkstošās tauku vielas, kā arī

ogluhidrāti.

136. Putraimu desas.

Izvāra 1 litru miežu putraimus pusmīkstus, tad sagriež

400 gr speķa loti sīkos kvadrātgabaliņos. Liek uz pannas 1

karoti tauku ar 4 smalki sagrieztiem sīpoliem, ber sagriezto

speķi pannā, sasautē, pieliekot klāt 1 tējkaroti majorānu. Nu liek

šo putrai klāt, izmaisa, nogaršo vajadzīgo sāli, piparus, tad pie-

lej apmēram 1 litru asiņu. Visu šo samaisa krietni un iepilda

tīrajās zarnās, vārot sālsūdenī. Ja iedurot ar adatu asinis

vairs nerādās, tad ir gatavas. Pēc tam apcep taukos un

galdā dod ar brūkleņu ievārījumu.

137. Gaļas desas.

Nem 2 kg labas, mīkstas, liesas cūkgaļas, izlaiž 2 reiz

caur gaļas mašīnu; tad sagriež 400 gr speķa ļoti sīkos gabali-

ņos. Te sāli ir grūti nogaršot, tādēļ uz šī daudzuma gaļas jā-

ņem 60 gr sāls, 1 tējkarote piparu, 1 naža gals salpetra un

1 tējkarote cukura. Kad viss krietni samīcīts, tad iepilda tīra-

jās zarnās un pakar vēsā vietā. Pēc pāra dienām tās izžāvē

dūmos. leteicami ir kadiķu zari desu žāvēšanai, jo tie piedod

sevišķi labu garšu.

138. Cepamās desas.

Samaļ 2 kg svaigas cūkgaļas, sagriež mazos zirņu lie-

luma gabaliņos 400 gr svaiga speķa, pieliek vajadzīgo sāli,

piparus, pielej 1 tasi auksta ūdens, '1 ēdamkaroti kartupeļu

miltu, samīca gaļu par sīkstu masu un iepilda iztīrītās zārnāsi
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Pirms lietošanas liek desu 3—5 minūtes varošā ūdenī, apvāra

un tad izcep sviestā brūnu un gatavu.

139. Ceļinieka desas.

Ņem 2 kg svaigas cūkgaļas, 2 kg svaigas vērša gaļas, sa-

maļ gaļas mašīnā, sagriež sīkos gabaliņos 1,2 kg svaiga

speķa, pieliek vajadzīgo sāli, piparus, 1 karoti salpetra, 1 ka-

roti cukura, 1 glāzi auksta ūdens, 2 karotes kartupelmiltu; sa-

mīca visu kopā, liek aukstā vietā 3—5 stundas apsegtam stā-

vēt. Tad vēlreiz krietni samīca un iepilda masu tīrās zarnās;

nosien desas un liek24 stundas sālījumā, pēc tam izžāvē dūmos.

Piezīme. Ja šīs desas1 doma ilgāki uzglabāt, tad va-

jaga stiprāki žāvēt.

140. Desiņas (cīsķeni).

Ņem 800 gr svaigas, liesas cūkgaļas, 800 gr teļa gaļas,

800 gr speķa, samal 2 reiz gaļas maļamā mašīnā; pieliek va-

jadzīgo sāli, drusku piparu, cukuru, 1 glāzi ūdens, 2 ēdamka-

rotes kartupeļu miltu. Tad samīca visu kopā par sīkstu masu

un iepilda tīrās aitu zarnās; desiņa pirksta garumā. Šīs desi-

ņas var žāvēt un arī tāpat novārīt un sviestā cept. Servē ar

sutinātiem kāpostiem vai olu maisījumu.

141. Aknu desas.

Ņem 1 cūkas aknas, vāra sālsūdenī pusgatavas, izņem no

katla un liek atdzist Nu liek 800 gr cūkgaļas, 400 gr speķa ar

2,5 litriem vāroša ūdens katlā, nogaršo vajadzīgo sāli, sīpolus

'1 lauru lapu, piparus, 1 seleriju un vāra, kamēr gaļa gatava.

Notīri aknas no plēvēm un cīpslām, laiž 2—3 reiz caur gaļas

mašīnu, pēc tam samal vārīto galu, speķi sagriež sīkos, zirņa

lieluma gabaliņos. Samaisa visu kopā, pielejot klāt 600 gr

zupas, kurā tika gala vārīta. Nogaršo un pilda resnākās zar-

nās. Pēc tam pataisa vārošu sālsūdeni zivju katlā, sasien de-

sām galus un vāra uz loti lēnas uguns pus stundu. Tad izceļ
desas uz dēļa, Jauj atdzist, pēc tam uzliek otru dēli un nospiež

plakanas.
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Piezīme. Aknu desas var arī žāvēt, tad tās ilgāki uz-

glabājas.

142. Spiesta cūkas galva.

Cūkas galvu tīri nomazgā, liek katlā ar tikdaudz ūdens, ka

tiek apņemta, pieliek krietni sāli, piparus, 1 lauru lapu, 1 seleriju

un vāra apmēram 2 stundas. Pēc tam izņem galvu uz galda,
izloba kaulus, novelk mēlei balto ādu. Tad liek galvu uz drēbes,

Garneta cūkas galva.

tā ka ādas puse atrodas pie drēbes, piepilda galvu ar cieti vā-

rītu olu un gabaliņos sagrieztu mēli, pārkaisa ar smalkiem pi-

pariem, vircēm. Nu sasien galvu apaļā veidā, liek vēl zupā

drusku izkarst, tad izņem un liek zem sloga 24 stundas. Pēc

tam noņem drēbi, sagriež galvu smukās šķēlēs un servē.

143. Zilce.

Liek vārīt 1 pārcirstu teļa galvu un kājas līdz ar apm. 1 kg

cauraugušas cūkgaļas, ar tikdaudz ūdens, ka gala apņemta.
Tad noputina, pieliek vajadzīgo sāli, piparus, 1 gabaliņu seleri-

jas, 1 lauru lapu, 1 sīpolu un vāra 2 stundas. Galu izņem bļodā,

zupu izlaiž caur sietiņu, atloba galu no kauliem, sakapā smalku,

liek izkārstā zupā, uzvāra vēlreiz, nogaršojot vajadzīgo sāli

un piparus. Var pielikt arī 1 karoti sviesta.
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Piezīme. Zilce iznāk gardāka, ja to vāra no sivēna

galvas vien.

144. Paltes no cūkas asinīm.

Ņem pus litra putraimu, sasutina mīkstus, atdzesē, lej caur

sietu klāt putrai 1,5 litra asinu, 400 gr sagriezta speķa, vaja-

dzīgo sāli, piparus, 2—3 smalki sagrieztus sīpolus, pus tējka-

rotes soda. Tad iemīca tikdaudz rupju rudzu miltu, ka no mīk-

las var izveidot dūres lielumā apaļas bumbas, kuras novāra

sālsūdenī. Kad paltes grib galdā dot, tās sagriež plānās šķēlēs

un nocep sviestā. Servē ar brūkleņu salātiem.

Vērša gaļas iedalījums.

Nr. 1 Galva: Šī ir loti mazvērtīga gaļa, izlietojama zil-

cēm un aknu desām.

Nr. 2. Šo galu noder šmorēt, samalt un farsēm.

Nr. 3. un 4. Jāņem buljonam un kotletēm.

Nr. 6. un 7. Garās ribas gabals loti ieteicams zupām un

štovētiem kāpostiem.

Vērša gaļas iedalījums.

Nr. 6. Krūšu gabals noderīgs treknām zupām. Šī gaļa iz

pilda cepeša vietu, padota ar mārrutku mērci.



73

Nr. 8. No šī gabala var izgriezt šniceliem, frikadelēm un

zupām.

Nr. 9. Šis fileja gabals vismīkstākais no visa vērša, ietei-

cami ņemtbīfstekiem, šniceliem un slimnieku gaļas ekstraktam.

Nr. 10. Stipri mazvērtīgs gabals, var izlietot zupām un,

samaltu, desām.

Nr. 11. Šis gabals stipri dzīslains, tādēļ to ņem šmorcepe-

šiem un kotletēm.

Nr. 12. Gurna gabals ļoti mīksts, tādēļ noderīgs: visādiem

klopšiem, šniceliem, gaļas plācenīšiem un frikadelēm.

Cūkas gaļas iedalījums.

Nr. 1. Svaigu lieto cepetim vai iesāla un izžāvē šķiņķiem.
Nr. 2. Šis karbonādes gabals loti iecienīta gaļa: sagrieztu

cep uz pannas, nesadalītu var cept krāsnī.

Nr. 3. Kakla gabalu var cept un arī iesālīt, jo žāvēts tas

noder kāpostu vārīšanai.

Cūkas gaļas iedalījums.

Nr. 4. Galva un pleca gabals izlietojams galertam, spiestai

galvai, var pielikt aknu desām.

Nr. 5. Šo var cept vai iesālīt.

Nr. 6. Vēdera plānumu iesāla, izžāvē un izlieto speķa

vajadzībām.

Nr. 7. un 8. Kājas var ņemt galertam vai iesālītas vārīt

kāpostos.
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Teļa gaļas iedalījums.

Nr. 1. Galvu un kājas izlieto zilcei. Loti vērtīgas ir teļa

smadzenes, izlietojamas smadzeņmaizītēm.

Nr. 2. Kakla gabals: mīkstumu ņem plācenīšiem, kaulus

izlieto zupām.

Nr. 3. Nieru gabals noderīgs šmorēšanai.

Nr. 4. Teļa karbonāde.

Teļa gaļas iedalījums.

Nr. 5. Gurns — cepams cepetī vai sagriežams snicelos,

Nr. 7. Plecs noder frikasejam, var arī šmorēt.

Plaušas un sirdi lieto pagatavojot hašeju.

Jēra sadalījums.

Jēra gaļas iedalījums.

Nr. 1. Gurns. Svaigu lieto cepetim, var speķotu šmoret.
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Nr. 2. Muguru cep krāsnī ar saknēm,

Nr. 3. Kakls — mazvērtīga gala, izlieto zupām.

Nr. 4. Pleca gabalu var izkaulot un pildīt.

Nr. 5. Krūts gabalu izlieto frikasejam.

Nr. 6. un 7. Noder grūbu zupā. Aknas mazvērtīgas.

Aizrādījums.

Par mājputniem.

Vistas gala ir viena no vieglāki sagremojamām gājām; it

īpaši jaunākiem putniem audu škiedrioas daudz mīkstākas,

un pat pusškidrie tauki gremošanas orgānos tiek pārstrādāti

daudz vieglāki kā cūkas, aitas un vērša tauki. Kas attiecas

uz iecienīto zoss galu, tad tās ķīmiskā sastāvā ietilpst 15—16%

olbaltumvielas, turpretim barotai zosij ir 45—46% tauku vielas,

kas padara galu grūtāk sagremojamu.
Tomēr nevis šie tauki vien, bet arī muskuļu šķiedras baro-

tiem un vecākiem putniem ir cietākas un līdz ar to grūtāk

sagremojamas. Tādēļ, it sevišķi slimniekiem, ieteicams ņemt

jaunāku putnu gaļu, kas organismam vieglāki pārstrādājama.

Gribu aizrādīt, kā šos putnus sagatavo cepšanai. Nepie-

augušus mājputnus vajaga nokaut dienu iepriekš, turpretim

pieaugušiem labāki stāvēt 2—3 dienas, jo citādi gala sīksta.

Vecāka vistas gala izlietojama tikai zupām un frikasejam, jo šī

zupa daudz spēcīgāka nekā no jauniemputniem.

Putnus pirms cepšanas vajaga kārtīgi sasiet vai spār-

nus piešūt (dresēt), lai izcepušus varētu pareizi uz bļodas uzlikt.

Vistu katliņā cepot, labāki ir ņemt pusi sviesta un pusi

cūku tauku, josviestā vien cepti tie nekad netiek tik labi.

11. nodaļa.

Mājputni.

145. Vistu frikasejs ar puķu kāpostiem un sparģeļiem.

Ņem 3—4 jaunas vistiņas, kas dienu iepriekš kautas un

notīrītas; sadala katru 4 dalās, ieberzē ar sāli un tā atstāj
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1 stundu. Liek katla čalu galvas, kājas, kuņģus, pārlej ar drusku

ūdens un vāra tās, pieliekot spēcīgu buljonu, apmēram 1

Cepšanai sagatavota vista vai tītars.

stundu. Tad liek katliņa 1 karoti sviesta, izkausē (bet ne brū-

nu), liek cāļus katliņā un sautē sviestā pus stundu. Tad lej
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buljona tikdaudz, ka gala apņemta, nogaršo sāli, liek 1 smalki

grieztu petersili un uz lēnas uguns sutina mīkstu. Izņem galu

no katla, noliek siltumā un mērcei pieliek drusku miltu, salda

krējuma, drusku citrona sulas, nogaršo, izlaiž caur sietiņu. Liek

galu uz bļodas, pārlej ar mērci un servē ar puķu kāpostiem

un sparģeļiem.

146. Cāļu cepetis6 personām.

Ņem 4 lielākus cāļus, glīti notīri, ieberž ar sāli, liek brūnā

sviestā un apcep brūnus. Tad pielej ūdeni un, bieži aplaistot,

cep mīkstus. Cāļus cepot der aplaistīt ar saldu krējumu, tad

viņi tiek loti gardi. Cāļu akniņas var beidzot saberzt smal-

kas un pielikt mērcei, kas piedod patīkamu garšu. Galdā

sniedz ar štovētiem cukurzirņiem vai pupiņām. Kā salātus var

dot ietaisītas plūmes, bumbierus vai brūkleņu ievārījumu.

147. Cāļu pudiņš.

Atlikušo cāļu galu samal gaļas mašīnā. Uz apmēram 200

gr gaļas ņem 2 — 3 karotes krējuma, 1 karoti sarīvēta siera,

2— 3 olu dzeltenumus. Tad nogaršo vajadzīgo sāli, uzsit olu

baltumus putās un izjauc visu krietni. Šo masu liek formā,
kas ar sviestu izsmērēta. Nu liek pudiņu krāsnī un cep.

148. Pīļu cepetis.

Nem jaunu pīli, nocērt kājas un galvu, labi nomazgā, se-

višķi iekšējo pusi, tad ieberzē ar sāli un liek 1 stundu tā stā-

vēt. Sagriež apmērampus litra saldskābus ābolus, kurus sajauc

ar rīvmaizi un izkausētu sviestu, 2 olām, drusku sāls un cukuru.

Ar šo masu piebāž pīli un sašuj — tad liek uz pannas, pār-

lej ar 1 glāzi vārošā ūdens un cep, bieži aplaistot. Pīle tiek gar-

da, kad to cepot pārsmērē ar sviestu.

149. Pīles ar šampiņjoniem.

Nem 2 nelielas pīles, notīra, sadala gabaliņos, apkaisa ar

sāli, liek katliņā sviestā, apcep brūnas. Tad pielej drusku ūdens
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un vāra, kamēr mīkstas. Nu pieliek 1 glāzi skāba krējuma,

10—15 šampinjonus, savāra mērci un siervē ar brūkleņu ie-

vārījumu.

150. Zoss cepetis.

Notīrītu zosi ieberzē ar sali un pipariem, jauj drusku stā-

vēt, tad liek uz pannas, pārlej ar ūdeni un cep lēnā siltumā,

Zoss cepetis.

bieži aplaistot, kamēr mīksta. Pec tam sadala un liek bļoda.

Galdā dod ar skābiem kāpostiem vai āboliem.

Piezīme. Zosi var pildīt tāpat ka pili (148. num.) vai

arī ar saldiem kāpostiem.

151. Žāvēta zoss rulāde.

Treknu, jaunu zosi labinotīri un pārgriež uz pusēm, izloba

tai visus kaulus, ņem drusku salpetra un 1 tējkaroti cukura, ar

ko ierīvē galu. Nu sarullē zosi un sašuj, liek to kādā traukā,

pārkaisa ar sāli, uzliek vāku un akmeni, Jauj tā 5—6 dienas sā-

līties, šad tad apgrozot. Pēc tam to izžāvē.

Piezīme. Šādi pagatavotu zosi uzglabā visu ziemu.

152. Zosu tauki sviestmaizēm.

800 gr zosu tauku iemērc 2—3 stundas aukstā ūdenī, tad

sagriež, liek katliņā un cep,pieliekot klāt s—B sagrūstus sīpolus.
Kad tauki paliek dzelteni, tos izlaiž caur bleķa sietiņu (jo asitru

sietiņš sadeg) kādā emaljētā traukā. Taukiem sākot sasalt, pie-
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maisa sāli un drusku smalku piparu, liek glāžu burkā un pār-

sien ar pergamentu.

Piezīme. Šādi pagatavoti zosu tauki loti ilgi uzgla-

bājas svaigi.

153. Tītara cepetis.

Nem jaunu, pieaugušu tītaru, kas jau dažas dienas stā-

vējis, ieberž to ar sāli un drusku pipariem, pārlaista ar sviestu,

pārliek ar speķa šķēlēm, uzlej 1 glāzi ūdens, liek krāsnī un

apcep dzeltenbrūnu. Tad apgriež uz otru pusi, apcep atkal brū-

Tītara cepetis.

nu un tā, bieži aplaistot, nocep suloti gatavu; pagatavo mērci.

Nu sadala tītaru un uzliek kā gluži veselu uz bļodas. Galdā

sniedz ar brūniemkastaņiem vai augļiem.

Piezīme. Tītaru var tāpat ka zosi sarullētu žavet.

154. Lauku irbes un rubeņi.

Irbes ir visgardākās, kad tās cep katliņā sviestā, izspeķo-

tas, vai ar speķa šķēlēm šmorētas. Rubeņus, tāpat kā irbes,

cep katliņā, bieži apgrozot, jo tad nocep sulīgas un gardas.
Mērci pagatavo ar skābu krējumu. Galdā sniedz ar brūkleņu

salātiem.
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155. Medņa cepetis.

Mednim dažas dienas jānostāv vēsā vietā. Pēc tam to

notīri, ieberž iekš- un ārpusi ar sāli, ņem 100 gr sviesta un

medni apcep brūnu. Tad pārlej ar ūdeni, liek krāsnī cept,bieži

aplaistot ar saldu krējumu; cep mīkstu. Ja mērce par tau-

ku, tad nosmalsta taukus. Galdā sniedz ar kompotu vai augļu

salātiem.

156. Lauku pīles.

Lauku piles cep tāpat ka mājas piles; jāievēro tik, ka vi-

ņas tiek ātrāki gatavas.

157. Dūju cepetis.

Dūjiņu cepetim jāņem tikai gluži jaunas dūjiņas, jo tām

mīksta un garda gala. Vecās dūjas noder tikai farsēm un pastē-
tēm. Dūjiņas pagatavo tāpat kā cāļus. Galdā sniedz ar zaļiem

dārza zirņiem vai brūkleņu salātiem.

158. Fazāna cepetis.

Dažas dienas stāvējušu fazānu tīri noslauka dvielī, ieberž

ar sāli un izspeķo. Tad liek 200 gr- sviesta uz pannas, sakausē

to, liek fazānu sviestā un, loti bieži aplaistot, cep apmēram

Fazāna cepetis.

2 stundas, apgriežot vienu un otru pusi, kamēr mīksts. Tad

sadala un tranšē uz bļodas ar brūnētiem kastaņiem.
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Piezīme: No fazāna var izgatavot vēl dažādus ēdie-

nus, kā ragū, frikasēju un citus, tāpat kā no citiem putniem.

Ragū un frikasejam var ņemt vecākus fazānus, cepešam jā-

ņem jauni.

12. nodaļa.

Meža zvēri.

Aizrādījums.

Brieža gala, ar savu rupjumu, cietām šķiedrām un tau-

kiem, grūti sagremojama. Vieglāki sagremojamu var to pada-

rīt, liekot dažas dienas marinādē. Labāka, vieglāki sagremo-

jama gala ir stirnai. Šī gala savā ķīmiskā sastāvā satur 19,8%

olbaltuma un 1,9% tauku vielas. Veselības un vieglas sagre-

mošanas ziņā ieteicams ņemt zaķa galu, sevišķi jauna zaķa

galu, kas labumā pielīdzināma vistas gaļai. Šīs gaļas ķīmiskā

sastāvā ietilpst 23V3% olbaltuma un drusku vairāk pār 1%

tauku vielas. Meža zvēriempirms pagatavošanas jāstāv kādas

dienas, gaisam pieklūstot. Katrā ziņā nedrīkst turēt tik ilgi,
kamēr gaļai piemetas smaka; tāpat šo galu nedrīkst daudz ar

ūdeni mazgāt, bet ar vājpienu, Ja galu grib notīrīt no asinīm,

vajaga ar ūdenī samērcētu dvieli to vairākreiz noberzēt. Meža

zvērus nodīrā šādi: zaķi piekar aiz pakaļkājām pie naglas,

tad atdīrā pakaļkājas, gar tūpli pārgriež ādu un tad novelk,

atgriežot priekškājas.

159. Stirnas cepetis.

Dažas dienas nostāvējušu stirnas cisku rūpīgi noberzē

ar mitru dvieli, ieberž ar sāli, nogriež plēves un izspeķo. Uz

pannas izkausē 100 gr sviesta, liek cepeti pannā, apcep brūnu

un, bieži aplaistot, cep gatavu. Aplaistīšanai jāņem piens vai

krējums.

160. Steki no stirnas.

Nem stirnas muguru, atgriež no kauliem, mīkstumu sa-

griež pirksta biezās šķēlēs, izdauza, iemērc olā, pēc tam mil-
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tos, pārkaisa ar vajadzīgo sali un cep bruņā sviesta gatavu.

Galdā sniedz ar saknēm.

161. Brieža cepetis.

Ņem 3—4 kg mīkstas brieža gaļas, nomērcē pienā, sa-

griež 200 gr speķa, izspeķo. Pataisa katliņā 2 karotes sviesta

ar 2 karotēm tauku, liek gaļu katliņā, nocep brūnu, pārlej ar

ūdeni un šmorē 3 stundas. Tad izcel galu bļodā, liek siltumā,

pagatavo mērci un servē.

162. Marinēts brieža cepetis.

Marinādē liek briedi tādēļ, lai to varētu ilgāki uzglabāt, un

arī tādēļ, ka šis skābais cepetis loti gards. Marinādi pagatavo

šādi: 1 litru etiķa ar 1 litru ūdens uzvāra, liekotklāt virces, pi-

parus, 2—3 lauru lapas, 1 sauju kadiķogu, vāra 14 stundas,

ļauj atdzist, pārlej galu, kurai pārklāj tīru dvieli, liek koka slo-

gus un akmeni. Pēc pāra dienām apgrozot, to var glabāt I—21—2

nodējas. Pie cepšanas tāpat jārīkojas kā 161. num. teikts. Gal-

dā sniedz ar brūnētiem kartupeļiem un mikspikļiem. Bļodu iz-

grezno zaļiem salātu pušķiem.

163. Silta zaķa pastēte.

Mīksto zaķa gaļu laiž caur gaļas malamo mašīnu, liekot

klāt Vs dalu speķa, svaigu rīvmaizi, sviestā sutinātus 2 sīpolus.
Tad sakul 4 olas ar 3—4 karotēm krējuma, vajadzīgo sāli, pipa-
riem un 10 sakapātām sardelēm, mīca par sīkstu mīklu, liek

formā un cep 1 stundu. Galdā sniedz ar kadiķu ogu mērci un

brūnotiem kartupeļiem.

164. Zaķa cepetis.

Pienā labi nomērcētam zaķim loti rūpīgi novelk plēvi,
to izspeķo, ieberž ar sāli; liek katliņā, apcep brūnu, tad pielej

pamazām ūdeni un šmorē, kamēr gala mīksta. Nobrūnošanai

labāki jāņem puse tauku un puse sviesta, jo tad zaķis tiek sulī-
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gāks. Beidzot pieber 10—15 kadiķu ogas, jo tas dodmērcei gar-

du piegaršu. Galdā dod ar brūkleņu ievārījumu.

Kā zaķis sarīkojams cepšanai.

Speķots zaķis.

165. Zaķa gaļas kotletes.

Izgriež no zaķa muguras mīksto gaļu, ko sagriež šķēlēs,
izdauza ar koka āmuru, pārkaisa sāli, piparus un cep brūnā

sviestā no abām pusēm gatavas. Pie atlikušā sviesta piejauc

drusku miltu, pielej buljonu un 14 glāzi krējuma, savāra mērci

tumīguun pārlej kotletes. Galdā sniedz ar dažādām saknēm.
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13. nodaļa.

Siltas un aukstas mērces.

Mērces ir dažādas, kā: cepešu, vārītas gaļas, augļu un

aukstās mērces un mērces pie zivīm. Siltās mērces sevišķi

gardas, pagatavojot ar vīnu, sviestu un krējumu bez buljona.
Miltu un buljonu mērces iznāk daudz lētākas; tās pagatavo

tad, kad jālūkojas uz lētumu, jo vīns, krējums un sviests pie-

der pie dārgiem materiāliem. Sevišķi gardas mērces iznāk, ja

tās pagatavo pannā, kurā pašlaik atrodas sviestā ceptā gaļa

un sviests ar gaļas piecepumu. Tad pieliek vajadzīgos piederu-

mus un vāra, kamēr viss piecepums, atvārījies.

Parasto miltu un buljonu mērču gardums atkarājas no

piederumu pareizā sastāva. Parasti uz puslitra šķidruma nem

1 karoti sviesta un 1 karoti miltu. Sviests un miltipannā jasa-

brūnē un pamazām jālej klāt. Virču lietošanā stipri jāietur

mērs, lai nesabojātu labo garšu. Starp aukstām mērcēm pirmo

vietu ieņem majonēzes mērces. Tās pagatavojot, sevišķi jā-

raugās uz pareizām sastāvdaļām. Eļļas un etiķis te ir jāpilina

pa pilienam. Klāt likšanai cieti novārītas olas jāatdzesē pirms

dzeltenumusasmalcināšanas. Tāpat ari nedrīkst olas pārāk ilgi

vārīt, jo tad rodas dzeltenumam zila mala, kas bojā majonēzei
skaisto krāsu. Liekot klāt krējumu, jāievēro, ka nedrīkst daudz

maisīt, jo citādi masas sarecē. Aukstas mērces jānoliek dažas

stundas pirms lietošanas aukstā vietā; pirms galdā pasnieg-

šanas vēlreiz jāsamaisa, un tad tikai liek klāt kaperus, bara-

vikas un citu.

Loti gardas majonēzes mērces var pagatavot arī vienkār-

šāki. Galvenām kārtām skābam krējumam jābūt ļoti labam,
jo tad tas atsver visus citus piederumus. Mērcipagatavo: skā-

bu krējumu saklapējot ar drusku etiķa, sāls un kaperiem. Šie

kaperi savas labās garšas dēļ nepieciešami pie majonēzēm.

Augļu mērces pagatavojot jāievēro, ka pie aveņu, zemeņu

un ķiršu mērcēm nekādas virces nedrīkst lietot, jo caur to zūd

augļu patīkamais aromāts. Pie citām augļu mērcēm citrona

miza vai kanēlis nav jāliek no sākuma klāt, jo virces no tam
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zaudē savu garšu. Vēl aizrādu, ka, liekot klāt kartupelmiltus,

mērci nedrīkst vairs ilgi vārīt, tikai uzkarsēt.

166. Majonēzes mērce ar vīnu.

Ņem 6 olu dzeltenumus no svaigām, cieti novārītām olām,

saberž smalkus un pamazām pielej 3 karotes smalkas provans-

ellas, 3 karotes reinvīna, 2 karotes etiķa, 1 tējkaroti ietaisītu

sinepju, drusku sāls un piparu, 1 sarīvētu sīpolu, drusku cukura

un 1 tējkaroti vēža sviesta. Visu še minēto kuļ kādas 10 mi-

nūtes. Beidzot pieliek 1 olas dzeltenumu (nevārītu) un maisa

mērci 10 minūtes. Pēc tam pieliek vēl 1 karoti kaperu, izmaisa,

liek uz ledus, jauj aukstai palikt un servē.

167. Majonēzes mērce pie zivīm.

Ņem 4 olu dzeltenumus, saberž bļodā, liekot klāt 1 nevā-

rītas olas dzeltenumu, 1 tējkaroti sinepju, drusku cukura, Vz tēj-

karotes sāls, 2 karotes vīnetiķa, V 2litra laba, skāba krējuma

un 2 karotes kaperu. Samaisa visu kopā, spiežot klāt 1 citrona

sulu; 5—6 etiķī ietaisītas baravikas sagriež smalki un piemaisa

mērcei. Šai mērcei, dodot pie zivīm, var arī vēžu asites likt

klāt, kas mērci padara vēl gardāku.

Piezīme : Majonezem drīkst ņemt tikai labu, svaigu

krējumu, kā arī labāko provanseļļu.

168. Franču majonēze.

Ņem 3 nevārītu olu dzeltenumus, liek bļodā, stipri izmaisa,

tad liek uz ledus un, pastāvīgi maisot, pielej palēnām 3 ēdam-

karotes labākās provansellas, 1 citrona sulu, pieber drusku sāls

un maisa V2stundas.

169. Sinepju mērce ar eļļu.

Ņem 5 novārītu olu dzeltenumus, saberž smalkus, liek klāt

1 karoti kaperu, 1 karoti provansellas, 2}karotes sardeļu, 1 ka-

roti sinepju, V2tējkaroti smalku balto piparu un 1 karoti ekstra-

gona etiķa. Šo mērci pagatavo uz ledus, pastāvīgi maisiot.
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170. Mārrutku mērce.

Šo mērci labprāt ēd pie aukstām zivīm un galertiem, kā

arī gaļām. Ņem 200 gr smagu mārrutku saknes, nomazgā, no-

tīri, saberž uz rīves smalku, pielej 1 karoti etiķa, 2—3 karotes

laba, skāba krējuma, drusku sāls un cukura; izmaisa labi un

iepilda stikla burkā ar vāku.

171. Siļķu mērce.

Ņem 1 labu siļķi, nomazgā, novelk ādu, sakapā smalki, liek

klāt 1 karoti smalki sakapātu sīpolu, drusku piparu, 1 tējkaroti

ietaisītu sinepju un % litra skāba krējuma, 1 svaigu, smalki

grieztu gurķi vai tomātu. Visu samaisa kopā un ēd pie gaļas
vai kartupeļiem.

172. Zivju mērce.

Liek 2 karotes sviesta kastrolī, izkausē, iemaisa 2 karotes

miltu, ļauj drusku sacept. Tad lej Vz litru zupas, kurā zivs vā-

rīta, un uzvāra mērci. Nu ņem 2 jēlu olu dzeltenumus, sakul

ar 1 glāzi salda krējuma, piemaisa to mērcei un ņem tūliņ nost

no uguns; izlaiž caur sietu, pārlej zivij un pārkaisa ar sakapātu
olu. Izgarnētu sniedz galdā.

Siltas mērces.

173. Salda krējuma mērce.

Kad vistas vai jēra cepetis gatavs, ielej cepeša pannā, no

kuras cepetis tikko izņemts, 1 glāzi salda krējuma un, stipri mai-

sot, atvāra brūno gaļas piecepumu no pannas. Ja mērce vēl

Skidra, tad piemet drusku miltu, vēl labi uzvāra, izlaiž caur

sietiņu un servē.

174. Krējuma mērce ar baravikām.

Pie augšminētas mērces var piegriezt 4—6 glīti notīrītas

baravikas vai šampinjonus, kas mērcei loti pavairo labo garšu.
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175. Krējuma mērce ar sīpoliem.

Kad uz pannas izcepts apm. 11/2 kg klopša vai karbonādes,

tad atlikušā sviestā iegriež 3—5 lielākus sīpolus ripiņās un tos

lēni sautē, kamēr mīksti. Tad pielej 2—3 karotes buljona vai

ūdens un beidzot 1 glāzi bieza skāba krējuma. Šo mērci var

dot pie vērša gaļas klopša vai arī cūkas karbonādes.

176. Sviesta mērce.

Ja bīfsteks vai kotletes izceptas uz pannas, kur gaļas ce-

pums un sviests, tad uzlej pāra karotes ūdens, vārot nokasa pie-

cepumu no pannas malām, pieliek vēl 1 karoti sviesta, uzvāra

un lej pār bifšteku.

177. Mārrutku mērce, silta.

Uzvāra 2 glāzes buljona, liekotklāt 1 karoti sviesta, drusku

sāls un cukura, tad iemaisa 1 karoti miltu, 2 karotes krējuma,

pievieno to mērcei. Beidzot pieliek 1 glāzi sarīvētas mārrutku

saknes.

178. Brūna kaperu mērce.

Ņem 1 karoti miltu, 1 karoti sviesta, sabrūno, tad pielej

klāt Vz litra buljona, 1 karoti etiķa, 1 karoti kaperu, 1 sarīvētu

sīpolu, drusku cukura, V2glāzes sarkanvīna, nogaršo sāli un

ja par biezu, pielej drusku buljona.

179. Petersiļu mērce.

Samaisa kastrolī 1 karoti miltu ar 1 karoti sviesta, tad pie-

lej litra karsta buljona, stipri sakul, pieliek 5—6 graudus ve-

selu piparu, nogaršo sāli. Nu ieber 1 glāzi smalki sakapātu, ap-

vārītu petersiļu un uzvāra vēlreiz mērci. Šo lieto pie zupas

gaļām.

180. Tomātu mērce.

3—4 labi nogatavojušos sarkanos tomātus sagriež gaba-

liņos, pārlej ar V2litra buljona, sasutina mīkstus, tad saspaida,
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kamēr izšķīst, un izlaiž caur sietiņu. Nu pataisa pannā dzel-

tenbrūnu 1 karoti sviesta ar karoti miltu, pielej tomāta vārī-

jumu, liekot klāt vajadzīgo sāli un drusku cukura līdz ar 1 ci-

trona sulu.

181. Šampiņjonu mērce zivīm.

Kad zivisl sviestā izceptas, uzlej uz pannas drusku ūdens,

lai atvārītos brūnais piecepums. Tad pieliek 2—3 karotes krē-

juma un smalki sagrieztos šampinjonus apmēram 3—4 karotes.

Labi savāra un piespiež 1 citrona sulu.

182. Salda piena mērce.

Kad šķiņķis vai cūkgaļa uz pannas izcepta, atlikušos tau-

kos iegriež sīpolu un uz lēnas uguns sacepina. Tad iemet mil-

tus, izmaisa un lej pienu. Visu labi uzvāra, nogaršojot sāli.

Tā mērce gatava. Ja šo mērci labi pagatavo, tā nav sliktāka

par dārgajām krējuma mērcēm.

14. nodaļa.

Saldas mērces.

183. Jāņogu mērce.

Nem 1 litru jāņogu, sašķaida, pielej klāt 1 litru ūdens, iz-

laiž caur sietiņu vai tīru drāniņu, liek to vārīt ar vajadzīgo
daudzumu cukura un kanēļa. Mērcei vāroties iemaisa vienā

glāzē auksta ūdens 1 karoti (ne visai pilnu) kartupelmiltu, uz-

vāra un ielej kādā porcelāna traukā. Dod pie pudiņiem un

putrām.

184. Zemeņu mērce.

Uzvāra 1 litru ūdens ar 200 gr cukura, kamēr jau lipīgs,

tad ber kastrolī 1 litru zemenes (kas rūpīgi no smiltim jāno-

mazgā) un uzvāra. Nu iemaisa 1 karoti kartupelmiltu 1 glāzē

auksta ūdens, pielej katliņā, pastāvīgi maisot. Galdā sniedz

pie buberta, pudiņiem vai rīsiem.
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185. Ķiršu mērce.

Uzvāra 1 litru ūdens ar 200 gr cukura, pieber 1 litru ķiršu,

kuriem izņemti kauliņi. Tad iemaisa 1 glāzē a.iksta ūdens 1

karoti kartupelmiltu un pielej kastrolī, pastāvīgi maisot. Galdā

sniedz pie manna pr.tras un piena ķīseļa.

186. Šokolādes mērce.

Ņem 200 gr šokolādes, salauž gabaliņos, pārlej 1 glāzi

vāroša ūdens un pieliek V2 stangas vaniljas. Kastrolī uzvāra

V 2litra piena, pielej šokolādi, iekul 2 karotes auksta piena, 2

tējkarotes kartupelmiltu un, pastāvīgi maisot, ielej kastrolī. Bei-

dzot sakul 2—3 olu dzeltenumus ar cukuru un piemaisa mērcei.

Ņem no uguns un ļauj izdzist.

187. Vaniljas mērce.

Ņem 5 olu dzeltenumus, sakul ar 3—4 karotēm cukura. Uz-

vāra kastrolī 1 litru piena un pieliek V2stangas vaniljas. Pie-

lej olu masai 1 tasi uzvārīta piena, lej to kastrolī, pastāvīgi mai-

sot, un tikai uzkarsē, bet nedrīkst uzvārīt, jo tad olas saiet. Šo

mērci dod pie krēmiem, ābolu pudiņiem un ķīseļiem.

188. Ābolu mērce.

Ņem B—lo skābus ābolus (serinkus), nomazgā, nomizo un

sagriež katru ābolu 6 dalās, liek kastrolī un vāra ar 1 litru

ūdens, kamēr sašķīst. Tad šo masu izberž caur sietiņu, pieber

pēc vajadzības cukuru un vēlreiz uzvāra. Tad 1 glāzē ūdens

iemaisa 1 karoti kartupelmiltu un maisot pielej kastrolī pie ābo-

liem.

Galda sniedz pie rīsu pudiņa, var dot ari pie buberta.

189. Aveņu mērce.

V2litra aveņu sašķaida, pielej 1 stopu ūdens, izlaiž caur

sietiņu, nogaršo vajadzīgo cukuru, ļauj uzvārīties. Tad iemaisa

1 glāzē ūdens 1 karoti kartupelmiltu, pielej mērcei, uzvāra, lej
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porcelāna krūzē. Mala trauka nedrīkst liet mērces, jo ta var

dabūt piegaršu.

290. Plūmju mērce.

1 litru plūmju iemet uz 3 minūtēm katlā, vārošā ūdenī,
tad lej sietā atdzīst. Pēc tam novelk miziņu, pārgriež un izņem

kauliņus. Nu liek plūmes vārīt 2 litros ūdens, kamēr tās sa-

šķīst, laiž caur sietiņu, lej atpakaļ katlā, nogaršo cukuru, pie-

liek V2stangas vaniljas un 1 karoti kartupelmiltu. Galdā sniedz

aukstu.

191. Apelsīnu mērce.

3—4 apelsīnu mizas norīvē ar graudu cukuru; liek vārīties,

līdz dzeltens, cukuru ar 1 litru ūdens. Tad pierīvē 1 citrona

mizu, kā arī tā sulu, 4 apelsīniem izspiež sulu, lej mērcei klāt

un nogaršo vajadzīgo cukuru. Tad iemaisa '1 karoti kartupeļ-

miltu 1 glāzē ūdens, lej klāt maisot, drusku uzkarsē, un mērce

gatava. Ļoti noderpiepilināt arī 3—5 pilienus oranžeļlas.

192. Vīna mērce.

V% litra ūdens uzvāra ar 1 glāzi cukura. Tad iemaisa 1

glāzē ūdens 1 desertkaroti kartupelmiltu, ko ļoti uzmanīgi pie-
vieno mērcei, lai nesaietu klučos. Nu ņem no uguns nost un pie-

lej 1 pudeli sarkanvīna. Šo mērci var dot pie zago pudiņa.

Piezīme. Šadi pagatavotai mērcei var liet klat mader-

vīnu un pielikt olu dzeltenumus.

293. Aprikožu mērce.

Nem 200 gr skābo aprikožu, nomazgā, iemērc 1 litrā auksta

ūdens, ļauj pāra stundas mirkt. Tad liek vārīt ar to pašu ūdeni,

kurā aprikozes iemērktas. Kad uzvārās, liek lēni sust un, ap-

rikozēm mīkstām esot, tās izņem un mērcei pieliek drusku kar-

tupelmiltu. Šo mērci dod pie sutinātiem rīsiem un pudiņiem.
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15. nodaļa.

Salāti.

194. Galviņu salāti ar krējumu.

Ņem salātus, notīrī no cietām lapām, nomazgā un liek sietā,

lai nopilētu ūdens. Tad samaisa 1 glāzi krējuma ar smalki sa-

kapātām dillēm, 1 tējkaroti cukura, sāli un etiķi pēc garšas.
Ar šo maisījumu pārlej saplucinātos salātus un lieto.

195. Galviņu salāti ar eļļu.

Ņem 2 galviņas salātu, nomazgā, saplucina un Jauj ūdenim

nopilēt. Tad ņem 3 karotes ellas, 2 karotes etiķa, 1 naža galu

sinepju, drusku cukura, sāls, smalki sagrieztas dilles un lociņus.

Šo maisījumu pārlej salātiem un dod galdā.

196. Gurķu salāti ar krējumu.

Ņem 3—4 svaigus gurķus, nomizo un sagriež. Tad 1 glāzi
skāba krējuma sajauc ar vajadzīgo sāli, cukuru, dillēm un

smalki grieztiem lociņiem. Pēc vēlēšanās var pieliet arī etiķi.

Visu šo samaisa ar gurķu ripiņām un dod galdā.

197. Gurķu salāti ar etiķi.

Nomizotos gurķus sagriež ripiņas, pārkaisa ar sali un pi-

pariem, pārlej ar etiķi un pārkaisa dilles.

198. Tomātu salāti.

s—B nogatavojušos sarkanos tomātus sagriež šķēlēs. Ņem
2 karotes eļļas, 1 karoti etiķa, drusku sāls, piparu un ar šo

maisījumu pārlej sagrieztos tomātus.

199. Maisīti salāti.

Uz skaistas augļu vāzes var salikt jauktus salātus skaistā

garnitūrā. Vāzi piepilda ar aukstu kartupeļu salātiem, pēc tam
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liek dažādus, ka: bietesi, gurķus, tomātus. Tad izrotā ar etiķī

novārītiem puķu kāpostiem un desiņām.

200. Kartupeļu salāti.

Ņem 10—15 ar mizu novārītus aukstus kartupeļus un sa-

griež četrstūrainos gabaliņos. Tad samaisa 1 glāzi skāba krē-

juma ar 1 tējkaroti sinepju un etiķa, drusku sāls un piparu,

1 mazu, smalki sagrieztu sīpolu, beidzot piemaisa sagrieztos

kartupeļus. Var arī pielikt smalki grieztus gurķus un bietes.

201. Sarkano kāpostu salāti.

Ņem 1 galviņu sarkano kāpostu, notīrī no cietām lapām un

sagriež loti smalkās strēmelītēs. Tad sataisa etiķi ar cukuru,

pārlej kāpostus un dod galdā.

202. Jauktie salāti.

Nomizo 2 svaigus gurķus un sagriež tievos, garenos gaba-

liņos; tāpat sagriež 2 tomātus un 4 kartupeļus. Ņem 1 glāzi

skāba krējuma, drusku diļļu, 1 tējkaroti smalki sakapātu sīpolu,

drusku piparu un sāli pēc vajadzības. Visu šo sajauc kopā un

dod galdā pie šmorcepeša un kotletēm.

203. Biešu salāti.

Novāra mīkstas ar visu mizu sarkanās bietes. Atdzisu-

šas nomizo, sagriež ar sakņu nazīti apaļās šķēlītēs; liek glāžu

burkā, pārkaisa ar cukuru, ķimenēm, pārlej ar etiķi, un otrā

dienā var lietot.

204. Sēņu salāti.

Ņem novārītas bērzlapes, sagriež plānās šķēlītēs, sataisa

ar etiķi, sāli, pipariem un smalki sagrieztu sīpolu. Etiķim pie-

maisa drusku sinepju un ellas, samaisa, nogaršo un dod galdā

pie cūkas cepešiem.
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205. Rasolu salāti.

Sagriež smalkos četrstūrainos gabaliņos 5—6 novārītus

aukstus kartupeļus, 2 skābus gurķus, 2 cieti novārītas olas, 2

ēdamkarotes biešu, 2 nēģus un 2 ābolus. Tad samaisa 1 glāzi
skāba krējuma ar 1 tējkaroti smalki sagrieztu sīpolu, 1 tēj-

karoti sarīvētu mārrutku, vajadzīgo sāli, pipariem un drusku

etiķa. Visu šo sajauc kopā ar krējumu un izgarnē ar tomātiem,

kapātu olu un salātu lapām.

206. Krešu salāti.

Tīri nomazgātas krešu sēklas sajauc ar ellu, etiķi, sāli, pi-

pariem un pēdīgi ar novārītiem kartupeļiem, kurus sagriež ga-

renās strēmelītēs, sajauc ar kresēm un servē.

207. Vasku pupu salāti.

Ņem 400 gr vasku pupu, novelk stīgas, pārgriež iešķībi

uz pusēm un vāra sālsūdenī mīkstas. Tad lej uz sieta, lai notek

ūdens. Nu pataisa etiķi ar labu ellu, drusku citronsulas, pārlej

pupas un dod galdā.

Piezīme: Ir vel loti daudz citu salātu, kuri aprakstīti

konservu nodaļā.

16. nodaļa.

Zivis.

Aizrādījumi.

Visgardākās ir zivis, ja viņas tūliņ svaigas pagatavo, t. i.

kā zvejotas. Zivis ieteicamas lietošanai kā viegla barība slim-

niekiem, it sevišķi zvīņainās zivis, kā: līdakas, vimbas, asari

v. t. t, jo viegli sagremojamas, turpretim zivis ar gludu ādu,

kā: zuši, zutiņi, vēdzeles un citas
— grūti sagremojamas. Gribu

aizrādīt, kā zivis dzīvas uzglabājamas. Tam nolūkam vaja-

dzīgs plašāks ūdens, jo mazā traukā, vairākas kopā, tās tiek

mocītas un noslāpst. Ir gadījumi, kur ļaudis, zivis ēdot, saģif-
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tējas aiz tā iemesla, ka zivis ir noslāpušas, stāvot mazā ūdenī.

Nokautas zivis vislabāk der uzglabāt ledus pagrabā, kur stāv

svaigas, japārkaisa ar sāli un pārlej etiķi. Ziemu zivis sasaldē-

Zivs nozvīņošana.

tas uzglabā ilgi svaigas, tikai nedrīkst ļaut atkust. Lai iepērkot

pazītu svaigas zivis, jāņem vērā sekošais: Piemēram, lasi pēr-

kot, jāskatās, lai žaunas būtu sarkanas, gala stingra un zvīņas

spīdošas. Vasaru, kad zivis tālāk sūtāmas, jāiepakā kalmēs vai

Zivju katls.

zālēs, pie kam žaunās ieliek gabaliņuspirtā vai etiķī apmērcētas
maizes. Nedrīkst iepakāt tādi, ka zivis bieži saliktas; ziemu tās

ledū vai sniegā jāiepakā. Daudzreiz gadās zivis no dūņaina

ezera ar lielu dūņu piegaršu. Lai to novērstu, zivis vajaga ap-
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kaisīt ar smalki sagrūstām bērza oglēm, kur tās atstājamas 2—3

stundas, un sliktā garša zūd. Zivīm pēc sava ķīmiskā sastāva

ir daudz vairāk barības vielu kā gaļai; ir pat zivis, piem. laši,

kas satur vairāk barības vielu par jēru un vistas gaļu. Mēdz

bieži domāt, ka zivis vājš barības līdzeklis, tādēļ kā drīz vien

pēc to ēšanas rodas atkal ēdstgriba. Tas izskaidrojams nevis

ar zivs mazvērtības vielu sastāvdaļu, bet gan ar to, ka tā

sagremojama daudz ātrāk nekā gaļa. Zivis sagremojamas di-

vās stundās, turpretim gaļai vajadzīgas 3—4 stundas. Kas at-

tiecas uz zivju labumu, tad ieteicams ņemt vidēja lielumazivis,

jo jaunām gaļa līmaina, bet vecām sausa.

No mūsu ūdeņu zivīm visgardākās: sudraba lasene, zan-

darts (Burtnieku ezerā), zelta karpa, upes līdaka, līnis un

plaudis.

Barojoša slāpekļa un taukvielu sastāvs grozīgs dažā-

dām zivju pasugām. Olbaltumvielas sastāvs svaigās zivīs ir

no 16—18% un pat vairāk, un tikai reti noiet zem 12%. Tau-

ku daļu sastāvs sniedzas no 5—21%. Lai varētu orientēties,

minēšu te dažus zivju ķīmisko sastāvu:

Vairāk tauku saturošas zivis:
Olbaltumviela. Tauku vielas.

% %

Jūras zutis 13,57 5,05

Upes zutis 12,83 28,37

Lasis 15,01 6,42

Siļķe 10,11 7,11

Reņģe 18,82 5,87

Mazāk tauku saturošas zivis:

Līdaka 18,34 0,51

Menca 16,71 0,20

Bute 21,86 1,09

Asaris 18,11 0,44

Sālītas zivis:

Lasis (sālīts un žāvēts) .
.

24,19 11,86

Zardele 22,30 2,21

Siļķe 19,90 16,89

Reņģe 19,37 7,05
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208. Cepts zandarts.

Ņem apm. IV2 kg smagu zandartu, notīri, izņem iekšas, no-

mazgā, sadala patīkamos gabalos, izņem asakas. Tad to ap-

smērē olā un apviļā (panierē) miltos vai rīvmaizē, piejaucot va-

Zivs notīrīšana un sadalīšana.

jadzīgo sāli un drusku piparu. Nu izkausē pannā sviestu un cep

zivi no abām pusēm brūnu un gatavu. Galdā dod ar brūnē-

tiem kartupeļiem vai olu maisījumu un citronu.

209. Zandarts ar mārrutkiem.

Notīrītu zandartu liek zivju katlā veselu un vāra gatavu

ar sīpoliem, pipariem, 1 lauru lapu un 2 petersiliem. Kad ga-
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tava, cel zivi bļoda, apkaisa ar sakasītu mārrutku, pārlej ar

sviestu un servē.

210. Speķota līdaka.

Ņem apm. 2 kg smagu līdaku, glīti notīri, smalki izspeķo,

kā zaķi, pārkaisa ar rīvmaizi un liek uz pannas sviestā, cep

bieži aplaistot, mēreni karstā krāsnī 1 stundu smuki brūnu un

gatavu. Tad liek zivju bļodā un servē.

212. Pildīta līdaka.

Ņem apm. 2 kg smagu līdaku, notīri, nogriež galvu, iz-

ņem iekšas tā, lai zivs paliek vesela; tad sagriež gabaliņos, no

kuriem ar smeilu nazi izņem galu un pagatavo farsi (skat.

101. num.). Ar šo piepilda gabaliņus, liek kastrolī, pārkaisa ar

sāli, pārlej ūdeni, pieliek 1 sīpolu, 1 petersili, 5 graudus vir-

ču, 1 lauru lapu; vāra zivi gatavuun liek zivju bļodā, pieliekot

galvu un asti. Mērci pagatavo kā 172. num. teikts, tad pār-

lej ar to zivi, izgarnē, ar kapātu olu, citrona šķēlēm un kruto-

niem. Galdā dod ar mārrutkupiedevām.

212. Cepts lasis.

Ņem apm. V/2 kg svaiga laša, sagriež to patīkamos gaba-

liņos, izspaida tos, pārkaisa ar sāli, apmērcē sakultā olā un

apviļā rīvmaizē. Pannā pataisa sviestu un apcep lasi no abām

pusēm dzeltenbrūnu. Virsū uzlej brūnu sviestu un garnē ar

citrona šķēlēm. Pie laša var dot klāt zaļos zirņus vai kar-

tupeļus ar svaigiem salātiem.

213. Štovēts lasis.

Ņem 1,2 kg laša, noslauka tīri dvielī, sagriež glītos ga-

baliņos un liek mērcē, ko pagatavo no 2 karotēm sviesta un

1 glāzes skāba krējuma. Tad liek laša gabaliņus katlā, pielie-

kot sāli, un vāra 10—15 minūtes. Galdā dod ar vārītiem kar-

tupeļiem.

Piezīme. Lai piedotu mērcei labāku garšu, vajaga pie-

griezt 4—6 šampinjonus.
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214. Marinēts lasis.

Ņem apm. IV2 kg laša, sagriež patīkamos gabalos, pār-

kaisa drusku cukura un sāls, ļauj dažas stundas stāvēt. Tad

pārlej lasi ar etiķi un 1/3 ūdens, liek vārīties. Nu pagatavo mēr-

ci: 3 olu dzeltenumus sakul ar 2 karotēm skāba krējuma, 1 cit-

rona sulu un 2 karotēm tomātu pireja. Tad ņem % litra zu-

pas, kurā lasis vārīts, pielej olām un uzvāra. Lasi saliek bļodā

un pārlej ar šo mērci.

215. Cepta menca.

Nem apm. iVz kg smagu mencu, notīri, nomazgā, sagriež

patīkamos gabalos, apkaisa ar vajadzīgo sāli un ļauj 1 stundu

tā stāvēt. Tad gabalus noslauka tīrā dvielī, apviļā miltos, vēl

iemērcē olā un apviļā rīvmaizē. Nu cep sviestā ar pusi tauku

uz palēnas uguns skaisti brūnus un gatavus. Galdā sniedz ar

kartupeļiem vai svaigiem salātiem.

Piezīme. Mencas aknas ļoti gardas, tapec tas nevajaga

nomest, bet izlietot pie mērcēm vai zivju pastētēm.

216. Līņi ar diļļu mērci.

Ņem apm. IV2 kg līņu, noberž ar sāli, notīri gļotas, no-

mazgā un sagriež gabaliņos. Tad uzvāra 2 litri ūdens ar sak-

nēm, pieliek piparus, vajadzīgo sāli, liek līņu gabaliņus katlā

un vāra 4—5 minūtes. Ņem zivis laukā, liek siltumā un pagatavo

šādu mērci: Ņem 3—4 karotes smalki sagrieztu diļļu, liek 1

glāzē buljona, kurā vārīts līnis, pieliek 2 karotes sviesta ar

vajadzīgo sāli un vāra 10 minūtes; beidzot pieliek drusku cu-

kura, drusku miltu un 1 karoti etiķa. Tad liek līņu gabaliņus
mērcē un uzvāra vēlreiz. Galdā sniedz ar svaigiem kartu-

peļiem.

217. Cepta sīga.

Ņem apm. IV2 kg sīgas, nozvīņo, notīri, nomazgā,sagriež

gabaliņos; tad iemērc 2 sakultās olās, kas sajauktas ar V2glā-

zes piena, vajadzīgo sāli. Pēc tam apviļā miltos vai rīvmaizē

un cep sviestā brūnas un gatavas. Galdā sniedz ar svaigiem

gurķiem vai salātiem.
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218. Zivju pudiņš.

Ņem apm. 1 kg svaigu līdaku, nozvīņo un iztīri, nogriež

galvu, novelk ādu un izlasa asakas. Zivs galu laiž 2—3 reiz

caur gaļas mašīnu, liek gaļu bļodā, klātliekot 2—3 olu dzelte-

numus, 2 karotes skāba krējuma, vajadzīgo sāli, drusku piparu,

2 šķēles ūdenī vai pienā izmērcētas baltmaizes; visu samīca

par sīkstu masu. Tad uzsit olu baltumus, ko piemaisaklāt. Liek

pagatavotā formā un vāra 2 stundas ūdens peldē. Galdā sniedz

ar brūnotu sviestu.

Piezīme. Šo pudiņu var arī krāsnī cept un no galvas

un kauliempagatavot mērci.

219. Foreles sarkanā vīnā.

Ņem apm. 1,5 kg foreļu, nozvīņo, iztīri un nomazgā. Tad

uzvāra 0,5 litra ūdens, kurā tiek notīrītas un smalki grieztas

saknes ar vajadzīgo sāli, petersiliem un vāra % stundu. Tad

lej klāt 2 glāzes sarkanvīna, kam ļauj uzvārīties. Pēc tam

liek foreles katlā un vāra 5 minūtes, izņem zivis un liek bļodā.

Mērci pagatavo šādi: ņem V 2litru zupas, kurā zivis vārītas,

pieliek 2 karotes sviesta, 1 tējkaroti miltu, nogaršo un uzvāra.

Šo mērci dod pie forelēm atsevišķi ar novārītiem kartupeļiem.

220. Laša kaviārs.

Ņem 40 gr laša ikru, ieliek remdenā ūdenī, notīri uzma-

nīgi plēvi, lai ikru pērles netiktu saspiestas, tad noskalo tos

aukstā ūdenī, liek sietiņā, lai ūdens nopilētu; apkaisa ar vaja-

dzīgo sāli, drusku pipariem un sajauc ar drusku smalki sarīvē-

tiem sīpoliem. Laša kaviāru dod ar sviesta maizītēm un grauz-

dētām maizēm.

221. Sālīts lasis.

Laša sālīšanai ņem V 2litra sāls, 1 tējkaroti salpetra un

1 tējkaroti cukura. Lasi sadala šādi: nogriež galvu, izņem

iekšas, pārgriež gareniski pušu, izņem lielo asaku un sadala

lasi glītos gabaliņos, kurus tīrā dvielī noslauka no asinīm. Sada-

līto un noslaucīto lasi var apkaisīt ar sāli un nolikt vēsā vietā.
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Pēc tam katru gabalu iemērcē ar cukuru unsalpetri sagatavotā

sālī un liek laša gabalus, cieti citu pie cita, labā māla traukā,

pārklāj ar tīru drāniņu, uzliek dēlīti un akmeni. Sāls izkustot

rada sālījumu, kas apņem laša galu. Šādi iesālīts lasis var

stāvēt vēsā vietā mēnešiem ilgi. Jāuzmanās, lai sālījums neiz-

sīkst, jo tad lasis var sabojāties. Lai to novērstu, jāpaga-
tavo jauns sālījums un lasis ar to jāpārlej. Šādu sālītu lasi var

cept sviestā vai uzgriezt uz sviestmaizēm.

Piezīme. Žāvēšanai lasi apsāla ar visām zvīņām un

sadala lielākos gabalos. Pēc 5—6 dienām var jau žāvēt. Pie

laša žāvēšanas loti jāraugās uz to, ka izžāvētu skaisti sārtu.

222. Ietaisīti brētliņi.

Ņem 3—4 kāļus svaigu, iztīrītubrētliņu,nomazgā, liek kār-

tās stikla burkā, sajauc 200 gr sāls ar 2 ēdamkarotēm piparu,
2 karotes virču (pēdējās nedrīkst smalki sagrūst); uzkaisa uz

katras kārtas sāli un virces, liekotklāt dažas lauru lapas; tur-

pina tā, kamēr trauks pilns. Tad uzvāra 1 karoti cukura ar glāzi

ūdens, pārlej atdzisušo šķidrumu zivīm pāri un pārsien ar per-

gamentu. Pēc 10—14 dienām tie jau lietojami.

223. Marinēts lasis.

Ņem 2 kg svaiga laša, sagriež patīkamos gabalos, pārlej

ar pusi etiķa un pusi ūdens, piegriež 2 sīpolus un vāra lasi ga-

tavu, nogaršojot sāli. Nu izņem lasi, liek uz bļodas, izlaiž zupu

caur sietiņu. Tad sakul 3—4 olu dzeltenumus ar 3 karotēm

krējuma, piemaisa mērcei, uzkarsē un lej pāri lasim.

17. nodaļa.

Sēnes.

Aizrādījums.

Šampinjoni un bekas (baravikas) neiztrūkstoši vajadzīgas

virtuves darbā, pateicoties viņu tik patīkami garšīgam aromā-

tam, tās lietojot pie mērcēm, farsēm un citur. Sēnes pēc sava
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ķīmiska sastāva satur bagātīgi slāpeklu vielas. Šī sastāva pec

būtu loti ieteicams sēnes lietot, ja tās nebūtu tik smagi sagre-

mojamas. Sēnēm piemīt loti grūti atšķaidāmas gļotas, kas ir

kā šķērslis un neļauj sagremošanas sulām piekļūt klāt. Bez

tam sēnu gala turas loti sīksti kopā, tādēļ lai, sēnes pagatavo-

jot, atvieglinātu sagremošanu, ieteicams sēnes stipri sasmalci-

nāt un pareizi izgatavot. Pēc saviem piedzīvojumiem uz lau-

kiem esmu novērojusi, ka šampinjoni, kas pieder pie vissmalkā-

kās sēņu pasugas, netieknemaz lietoti un pat bieži nepazīti, no-

turēti par vilku sēnēm. Tāpēc lūdzu piegriezt vērību sēņu zī-

mējumam.

224. Štovētas bekas (baravikas).

Bekas nomazgā, novelk lielākām brūno mizu, izņem zaļo

galu un sagriež sīkās, garenās šķēlītēs. Tad pataisa pannā brū-

nas 2 karotes sviesta ar 2 sīpoliem, liek apmēram 1 litru beku

sviestā un cep, bieži apgrozot, kamēr visas ūdens daļas izgaro.
Pārkaisa ar drusku miltiem, nogaršo vajadzīgo sāli, pieliek

skābu krējumu un vāra mērci labi tumīgu. Galdā sniedz ar

svaigiem novārītiem un dillēm pārkaisītiem kartupeļiem, kā

piedevu pie gaļas un cepešiem.

225. Štovētas gailenītes.

Ņem 2 litri svaigas gailenītes, nogriež kātiņus un vāra ap-

mēram x
/2stundu. Tad lej uz sieta, pārlej vēlreiz ar aukstu

ūdeni, ļauj notecēt, sakapā smalki. Liek pannā 2 karotes svie-

sta, 2 sīpolus un tad gailenītes klāt. Beidzot pārkaisa ar

drusku miltiem, sacep, pieliek krējumu, nogaršo un dod galdā

ar kartupeļu pireju.

226. Berzlapītes.

Bērzlapes ir katrā ziņā iepriekš jānovāra sālsūdenī, jāno-

sausē, pēc tam jāsagriež. Tad ņem 200 gr speķa, sagriež loti

sīkos gabaliņos, liek pannā un cep gatavu, liekot klāt 2 smalki

sagrieztus sīpolus. Pēc tam liek sēnes pannā,krietni apcep pār-

kaisa drusku miltu, pacep vēl, tad pieliek krējumu un savāra.
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Ēdamās sēnes:

1 — bovists; 2 — šampinjoni; 3 —

koraļļu sēnes; 4— gailenītes; 5 — viļņi;

6 — pildīti lāčpurni; 7 — brūnie rumpuči; 8 —
baravika; 9 —

trifeli.
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Ģiftīgās sēnes:

1 —
ģiftīgais vilnis; 2 —

giftigie šampinjoni; 3 — raganu sene:
4 — mušmire; 5 — giftigie lāčpurni.

227. Sviestā ceptas bekas (baravikas).

Ņem vidēji lielas beciņas, pārkaisa ar sāli, Jauj 10—15 mi-

nūtes sālīties. Tad dvielī noslauka, apmērcē olā un miltos, cep

brūnā sviestā (kā karbonādi) brūnas un gatavas. Galdā sniedz

ar sparģeļiem.

228. Kaltētas bekas (baravikas).

Kaltēšanai nedrīkst bekas ūdeni mazgāt, tas jānoslauka un

jānokasa tīras; tad sagriež šķēlītēs, pārklāj pannu ar baltu pa-
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pīru, uzber un izplata uz ta bekas, liek ne visai karsta maizes

krāsnī un kaltē sausas. Labāki kaltēt uz kaltējamā rāmja.

Piezīme. Šādi kaltētas bekas ir ziemā lielspalīgs ķēķī:
tās lietojamas beku zupā, mērcēs un kā gardumvielu šur tur

pieliekot.

229. Šampiņjoni.

Ņem 800 gr šampinjonu, notīri, novelk miziņu, vecākām

izgriež mīksto, jaunām cieto daļu; galviņas atstāj veselas. Tad

liek pannā 2 karotes sviesta, liek brūnā sviestā šampinjonus un

cep 20—15 minūtes, liekot klāt 2 tējkarotes citrona sāls. Bei-

dzot nogaršo sāli un pielej Vz glāzes salda krējuma ar 2 sakul-

tiem olu dzeltenumiem. Galdā sniedz šampinjonus karstus, pie

vistas cepešiem vai fazāniem.

230. Šampiņjoni kaltēti.

Ņem 2 litrus šampinjonu, noslauka, nokasa tīrus, sagriež

sīkos gabaliņos, ber uz kaltējamā rāmja un kaltē tik ilgi, kamēr

tos var sagrūst pulverī. Pulveri uzglabā glāžu bundžās, kas

aizkorķējamas. Šampinjonu pulveri loti ieteicams pielikt mēr-

cēm loti labā aromāta dēj.

Piezīme. Uz laukiem vēl šo loti vērtīgo semti maz pa-

zīst, tādēļ lūdzu ievērot zīmējumu.

231. Ķerveļi (lāčpurni).

Ņem 800 gr ķervelu, notīrī no cietajiem kātiem, nomazgā

smiltis, liek katliņā aukstā ūdenī vārīt; kad jau s—B5—8 minūtes

vārījušies, lej uz caurdura, pārlej vairākreiz aukstu ūdeni, tad

nospiež sausus, liek katliņā un uzlej buljonu, ka ķerveli ap-

ņemti.Pannā pataisa brūnas 2 karotes sviesta, iemaisa 1 smalki

sagrieztu sīpolu, 2 karotes miltu, piemaisa šo ķerveliem, no-

garšo vajadzīgo sāli, pieliek krējumu un servē ar kartupeļu

pireju.
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18. nodaļa.

232. Saknes un pākšaugi.

Kā jau uzsvēru, veselības ziņā ieteicams lietot jauktu ba-

rību, tādēļ ēdienu kartē nedrīkst trūkt arī saknes un pākš-

augi.

Saknes sevišķi ieteicams lietot saturošo papildvielu — vī-

tāmīnu dēl. Bez tiem nav nemaz iedomājama cilvēka normālā

attīstība. Vitamīnus galvenākārtā uzņemam no augiem, jo tie

atrodas it īpaši augu zaļās lapās. Dzīvnieki vītāmīnus paši ne-

ražo, bet uzņem no augiem. Tādēļ sakņu un pākšaugu lieto-

šana ir pat nepieciešama, lai organisms uzņemtu vajadzīgo ba-

rībvielu kopsummu. Kas attiecas uz pākšaugiem, tad to uztur-

vielas cieši ieslēgtas cellulozas kanniņās, caur ko to sagremo-

šana apgrūtināta. Tāpēc ar pagatavošanu jāprot vītāmīnu iz-

mantošanu padarīt vieglāku. Kaltēti zirņi pirms lietošanas jā-
iemērc 4—5 stundas. Pākšaugus nedrīkst likt vārīt verdošā

ūdenī, jo tad olbaltumviela sarec un augi netiek mīksti.

Sakņu bļoda.

233. Krāsnī ceptikartupeļi.

Nomizo 15—20 kartupeļus, nomazgā, liek pannā 2 karotes

tauku, sakarsē, liek kartupeļus pannā un pārkaisa ar sāli. Cep,

apgrozot, spilgti brūnus. Dod pie cepešiem.
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234. Glazēti kartupeļi.

Novāra 20 nelieluskartupeļus ar visu mizu, ļauj atdzist, tad

nomizo. Liek uz pannas 2 karotes sviesta, sacep brūnu, ieber
2 tējkarotes cukura, tad pieliek drusku buljona, liek kartupeļus

pannā un sacep glazētus.

235. Kartupeļu bumbiņas.

Ņem 10—15 novārītus kartupeļus, samīca, ļauj atdzist; tad

sakuļ 4 olu dzeltenumus ar V2glāzes piena, lej klāt kartupeļu

masai, nogaršo sāli, piemīca 2 karotes miltu. Tad krietni sakul

un izveido plūmju lielumā iegarenas bumbiņas un cep vārošos

taukos.

236. Kartupeļu kotletes.

Novāra 20 kartupeļus, nomizo, samaļ gaļas mašīnā. Tad

piemīca 4 olas ar 3 karotēm miltu, 1 karoti sarīvēta siera, no-

garšo sāli, izveido kotletes un cep sviestā un pusi taukos dzel-

ten-brūnas. Galdā sniedz ar olu un svaigiem salātiem, vai to-

mātu salātiem.

237. Spināti.

Ņem800 gr svaigu, nenobriedušu spinātu, izlasa, nogriež

saknes, nomazgā smiltis, liek vārošā ūdenī, vāra mīkstus. Tad

lej uz sieta un pārlej ar aukstu ūdeni, nospaida sausus un sa-

kapā smalkus. Nu izkausē kastrolī 1 karoti sviesta ar 2 karo-

tēm miltu, sacep to, liek spinātus iekšā, samaisa, pielej 1 tasi

buljona, nogaršo vajadzīgo sāli, pieliek 3—4 karotes krējuma,

drusku cukura, savāra un dod galdā karstus. Servē ar šķiņķi
vai olu.

238. Sparģeļi. (Zīm. skat. 107. lapp.)

Ņem 800 gr sparģeļu, notīri, sasien ar diegu buntītēs, liek

katliņā vārīties, pieliekot drusku sāls un cukura. Kad sparģeli

mīksti, izņembuntītes, noņem diegu, liek bļodā un pārlej ar sa-

brūnotu sviestu.

239. Puķu kāposti. (Zīm. skat. 111. lapp.)

Puķu kāpostus notīri, liek etiķa ūdenī, lai tārpi izlien. Tad

nomazgā tīrā ūdenī, liek tāpat nesadalītus vārīt,pieliekot drusku
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sāls; vāra kamēr mīksti, bet ka nesašķīst. Tad liek uz caur-

dura ūdenim notecēt. Pataisa pannā 2 karotes sviesta brūnu,

ieber 1 karoti rīvmaizes. Nu liek kāpostus bļodā un pārlej ar

brūnēto sviestu.

240. Štovētas zaļās pupas.

Ņem 800 gr svaigas, zaļas pupas, kas vēl nav nocietēju-

šas, novelk stīgas!, sagriež slīpi smalkas, uzliek vārīties ar 2 lit-

riem vāroša ūdens un drusku sāls. Tad pieliek vajadzīgo sāli

un, kad pupas mīkstas, nolej ūdeni. Pēc tam pieliek 1 karoti

sviesta, drusku cukura, pielej 1 glāzi piena, '1 ēdamkaroti miltu,

uzvāra un karstas dod galdā.

241. Vasku pupas.

800 gr dzeltenu vasku pupiņu nomazgā, novelk stīgas, sa-

griež uz pusēm un liek vārošā ūdenī, pieliekot drusku sāls;

vāra mīkstas. Tad lej uz caurdura, lai ūdens nopilētu, pataisa

pannā 2 karotes sviesta brūnu ar 1 karoti rīvmaizes un drusku

cukura. Ar šo pārlej pupiņas un servē.

242. Štovēti burkāni. (Zīm. skat. 107. lapp.)

Ņem 15 burkānus, notīri,nomazgā, sagriež glītās sīkās šķē-

lītēs, ieliekvārītā ūdenī un vāra mīkstas. Tad nolej ūdeni, pie-
maisa kastrolī 1 glāzi piena ar 1 karoti miltu, 1 karoti sviesta,

nogaršo sāli un cukuru. Pēc tam piemaisa drusku salda krē-

juma un karstus dod galdā.

243. Štovēti zaļie zirņi.

Izloba 2 litrus zirņu, liek vārošā ūdenī un vāra mīkstus.

Tad nolej ūdeni, pielej 1 glāzi piena, piemet 1 karoti sviesta,

Vz karotes miltu, tikpat cukura, uzvāra, nogaršo vajadzīgo sāli

un dod galdā ar šķiņķa rūtiņām vai mēli.

244. Zaļie zirņi ar sviestu.

Ņem 1 litru jau izlobītu zirņu, liek vārošā ūdenī, vāra mīk-

stus, tad lej uz sieta, lai ūdens notek. Pagatavo pannā 2 ka-

rotessviesta ar 1 karoti rīvmaizes brūnu un pārlej zirņus. Galdā

sniedz ar ceptu lasi vai teļa karbonādi.
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245. Rožu kāposti. (Zīm. skat. 109. lapp.)

Nogriež galviņas no kātiem, notīrī no savītušām un cietām

lapām un vāra sālsūdenī mīkstas; tad lej uz caurdura, lai no-

pil ūdens. Kastrolī pataisa 1 karoti sviesta ar 1 tējkaroti cu-

kura dzeltenu, ieliek kāpostus un drusku pasutina. Galdā dod

ar kotletēm vai jēra Stekiem.

246. Sarkanie kāposti.

Notīrī 2 galviņas sarkano kāpostu, sagriež tās smalki, liek

uz sietiņa un pārlej ar vārošu ūdeni. Tad liek kastrolī 1 karoti

sviesta ar 1 karoti miltu un smalki sagrieztu sīpolu, drusku

etiķa un cukura; vāra kamēr mīksti. Beidzot var pieliet drusku

vīna. Galdā sniedz pie sivēna cepeša vai zaķa.

247. Pildītaiskāposts.

Nem 2—3 nelielas, cietas balto kāpostu galviņas, notīrī

virsējās cietās lapas, tad vāra tās sālsūdenī mīkstas, liek uz

caurdura, lai ūdens nopilētu. Pēc tam izgriež galviņām kace-

nus, tad izurbj vidu tukšu, — no šiem kāpostiem ar izņemtu

vidu, izlasa kacenus, kurus nelieto, pārējos sakapā loti smalki

un no tiem pagatavo farsi. Liek kastrolī 2 karotes sviesta,

drusku sāls, cukura, tad kapātos kāpostus un 3 karotes rīvmai-

zes, 2 olas. Visu šo izmaisa, nogaršo un piepilda galviņas, ku-

ras tad apsien ar diegu, liek katlā, pārlej ar buljonu un uz lē-

nas uguns sutina mīkstas. Beidzot pieliek trīs karotes tomātu

pireja, 1 tējkaroti cukura, drusku miltu un 2 karotes krējuma.
Galdā sniedz pie pīļu cepeša vai pie gaļas kroketēm.

248. Baltkāpostu pudiņš.

Ņem 2 galviņas balto kāpostu, nodarina cietās lapas, sa-

griež 4 daļās un vāra mīkstas. Tad liek uz caurdura, lai nopi-

lētu, un sakapā kāpostus smalkus. Nu ņem 200 gr ūdenī mīksti

sasautētu rīsu, liek katlā 2 karotes sviesta, izkausē ar 1 smalki

grieztu sīpolu un rīsiem; visu krietni izmaisa. Tad liek formā,

vienu kārtu kāpostu, otru rīsu, un tā turpina, kamēr forma

pilna. Tad sakuļ 3—4 olas ar glāzi piena un 2—3 karotes krē-
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juma, pārlej formu un pārliek ar sviesta piciņām, liek krāsnī

un cep 1 stundu. Galdā sniedz ar tomātu mērci.

Piezīme. Šādi formā var arī likt kāpostus ar gaļas

farsi.

249. Saldskābie baltkāposti.

Ņem 2 cietas galviņas kāpostu, nodarina, sagriež, liek kat-

liņā un vāra mīkstas. Tad pieliek 3 karotes etiķa un sabrū-

nētu cukuru pēc vajadzības; nogaršo, liekot klāt 1 tējkaroti

kartupeļu miltu, ko iemaisa V2glāzē ūdens.

250. Štovēti kāļi.

Kāļus sagriež mazos, kantainos gabaliņos, liek vārošā

ūdenī, vāra mīkstus. Tad pieliek 1 karoti cukura, drusku sāls,
1 karoti sviesta, 1 glāzi piena un miltus pēc vajadzības.

251. Cepti kāļi.

Cep krāsnī kāļus ar visu mizu mīkstus, tad nomizo, sa-

griež apaļās ripās, apmērcē sakultā olā, apviļā miltos un cep

brūnā sviestā gatavus.

252. Melnās saknes — skorcioneres.

Kad saknes notīrītas, tās tūliņ jāliek etiķa ūdenī, citādi

paliek melnas. Tad liek vārošā ūdenī un vāra mīkstas, lej uz

caurdura, lai ūdens notek. Izkausē kastrolī 1 karoti sviesta,

kurā iemaisa 1 karoti miltu, pielej 1 glāzi sakņu zupas un

1 glāzi salda krējuma ar tai iemaisītiem 2 olu dzeltenumiem.

Tad liek saknes šinī mērcē, uzkarsē, liek ragū bļodā un servē.

253. Ceptas melnās saknes. (Zīm. skat. 107. lapp.)

Notīrī skorcioneres, nomazgā etiķa ūdenī, liek vārošā

ūdenī un vāra mīkstas. Tad lej uz caurdura, lai ūdens notek.

Pēc tam apviļā miltos un cep brūnā sviestā vai taukos koši

brūnas. Galdā sniedz ar karbonādi.

254. Burkānu pudiņš.

Sagriež 1 litru burkānu sīkos gabaliņos, liek vārošā ūdenī

un savāra mīkstus, lej uz caurdura, lai nopil ūdens. Tad izlaiž

2 reiz caur gaļas mašīnu, piemaisa burkāniem 1 glāzi rīvmai-
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zes, 2 karotes izkausēta sviesta, 4—6 olu dzeltenumus ar V2

glāzi salda piena vai krējuma un beidzot putās sakultus olbal-

tumus. Pēc tam liek šo maisījumu ar sviestu izsmērētā formā

un cep lēnā krāsnī gatavu. Galdā sniedz ar kotletēm vai ce-

pešiem.

255. Pildīti tomāti.

Ņem 10 lielākus ienākušos tomātus, nomazgā, nogriež vā-

ciņu, izņem iekšas. Tomātus piepilda ar cāļa gaJas farsi, uzliek

Tomāti.

vāciņus, liek (baltā) formā, pārlej ar kausētu sviestu, liek krāsni

un cep V2stundu. Nu pagatavo mērci no tomātu izņemtās ma-

sas ar 1 karoti cukura, 1 karoti sviesta, drusku miltu un krē-

juma; ļauj uzvārīties. Mērci izlaiž caur sietiņu. Galdā dod ar

pildītiem tomātiem.
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256. Štovēti sparģeļi.

Ņem 800 gr sparģeļus, notīrī, sagriež labi sīkos gabaliņos,

novāra sālsūdenī mīkstus, lej uz sietiņa, lai ūdens notek. Tad

izkausē kastrolī 1 karoti sviesta, lemaisa 2 tējkarotes miltu

un pielej vienu tasi zupas, kurā sparģeli vārīti. Sparģeļus liek

šinī mērcē, uzvāra, nogaršo vajadzīgo sāli un drusku cukura.

Beidzot pielej 1 glāzi salda krējuma, uzkarsē un dod galdā
karstus.

257. Štovētas brūnās pupiņas.

Ņem 1 litru pupiņu, nomazgā, izlasa un iemērc remdenā

ūdenī 6—B stundas. Tad liek vārīt taī pašā ūdenī, kur pupas

mirkušas, un vāra pusmīkstas. Tad pieliek pupām 1 karoti

sviesta, 1 karoti cukura, vajadzīgo sāli un vāra mīkstas. Pēc

tam pietumē pupas, pieliekot 1 glāzi krējuma un miltus, savāra,

nogaršo un dod pie gaļas cepumiem, kotletēm, karbonādes un

citur.

Piezīme. Štovetas saknes ieteicams sniegt vakariņas,
dodot klāt vai kotletes, vai no pusdienas atlikušo cepeti.

258. Tomātu kotletes.

1 glāzē tomātu pireja iemaisa 4 olu dzeltenumus, 1 karoti
izkausēta sviesta, 4 līdz 6 karotes rīvmaizes un sāli pēc vaja-

dzības, visu krietni samīca; beidzot pievieno putās sakultos

olu baltumus. No šīs masas izveido kotletes, kuras cep krāsnī

koši brūnas. Galdā pasniedz ar kartupeļiem un sakņu mērci.

259. Sakņu kotletes.

Nosutina selerijas, burkānus, petersilus, pasternakus, drusku

kartupeļus, izlaiž caur gaļas mašīnu, klāt pieliek 2 sviestā sa-

sutinātus sīpolus, 3 olu dzeltenumus, 2 līdz 3 karotes rīvmai-

zes, V2muskatrieksta, sāli pēc vajadzības un beidzot putās sa-

kultos olu baltumus, tad izveido garenas kotletes, kuras nocep

brūni dzeltenas. Galdā pasniedz ar tomātu mērci.

260. Pupu kotletes.

200 gr balto pupu nomazgā, Jauj izmirkt, tad novāra mīk-

stas un izlaiž caur gaļas mašīnu, pieliek 2 līdz 3 sviestā sasu-
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tinātus sīpolus, 2 līdz 3 olas, vajadzīgo sāli un 2 karotes krē-

juma, rīvmaizi pēc vajadzības. Visu šo masu krietni samīca,

tad izveido kotletes un cep taukos. Galdā pasniedz ar sīpolu

mērci.

261. Kartupeļu kotletes.

800 gr novārītu kartupeļu izlaiž caur gaļas mašīnu, pie-

jliek '1 tējkaroti sāls, 2 olas, 2 sīpolus, kurus savāra mīkstus,

2 karotes sviesta, pierīvē Vz muskatrieksta. Visu krietni sa-

mīca, pieliekot klāt 3 līdz 4 karotes kviešu miltu. No šīs ma-

sas izveido apaļus plācenīšus, cep sviestā vai taukos no abām

pusēm koši brūnus. Galdā sniedz ar zardeļumērci.

262. Baraviku kotletes.

800 gr svaigu baraviku sagriež ļoti smalkos gabaliņos, liek

sālsūdenī, vāra 20 minūtes, tad lej uz caurdura, lai notek ūdens

daļas, un sagriež 2 sīpolus, kurus sasutina, 3 karotes sviesta un

samaisa ar baravikām, klāt pieliekot 2 olas, 2 karotes rīvmai-

zes, vajadzīgo sāli un piparus. Masu krietni izmaisa un ļauj

mazliet stāvēt, tad izveido kotletes, kuras cep sviestā. Galdā

pasniedz karstas.

263. Zivju kotletes.

Notīra 800 gr līdaku, izloba asakas, gaļu izlaiž caur gaļas

mašīnu, krietni samīca ar 3 olām, 200 gr pienā izmērcētas balt-

maizes, 2 korotēm izkausēta sviesta, sarīvētu sīpolu, vajadzīgo

sāli, drusku piparu, 2 karotēm kviešu miltu. No masas izveido

kotletes un cep. Galdā pasniedz ar kartupeļiem.

19. nodaļa.

Aizrādījums par pudiņiem.

Pie pudiņu cepšanas jāievēro papriekš sadalījums, cepša-

nas laiks un kārtība. Pudiņus nedrīkst cept stipri ātrā krāsnī,

lai tie nezaudētu savas vērtības.

Kas attiecas uz ūdenspeldē vārītiem pudiņiem, tad sevišķi

liela uzmanība jāpiegriež, lai ūdens nestāvētu par augstu, lai

neiekļūtu formā un nesamaitātu pudiņu. Ūdenim, kurā liek
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formu, jābūt vārošam, bez tam jāraugās uz to, lai ūdens neiz-

vārās, jo tādā gadījumā pudiņš neiznāk labs. Kas attiecas uz

formām, kurās cep pudiņu, jābūt šādi sagatavotām: izmazgā-

tām, izslaucītām un ar sviestu izsmērētām, pie kam vēl var ar

sasmalcinātu rīvmaizi izkaisīt.

Piezīme. Pie vārītiem pudiņiem ieteicams ņemt augļu

vai vīna, turpretim pie ceptiem — krējuma vai vaniljas mērci.

Pudiņi.

264. Rīsu pudiņš.

400 gr rīsu nomazgā aukstā ūdenī, liek vārošā ūdenī un

vāra pusmīkstus. Tad lej uz sietiņa, lai notek ūdens, liek rīsus

bļodā, klātmaisot 2 karotes sviesta, liek atdzist. Sarīvē 6—B

olu dzeltenumus ar 1 glāzi cukura, smalki sagūstām s—B5—8 rūg-

tām mandelēm, piemaisa rīsiem līdz ar 1 glāzi piena vai krē-

juma. Beidzot piejauc putās sakultus olu baltumus un liek ar

sviestu izsmērētā formā, cep lēnā krāsnī 1 stundu. Galdā dod

ar augļu mērci.

265. Biskvīta pudiņš.

6—B olu dzeltenumus kul ar 4 karotēm cukura Vž stundu,

liekot klāt V2citrona mizu. Tad pieber 1 ēdamkaroti rīvmai-

zes, 1 karoti miltu un beidzot putās sasistus olbaltumus, kurus

viegli izjauc, liek formā un cep. Galdā dod ar vīna mērci.

266. Kabinetapudiņš.

Ņem 6—B olu biskvītus, kas dienu iepriekš cepti, sagriež

mazos četrstūrainos gabaliņos, pārslapina ar kādu pikantu vīnu

un sapilda to formā, kārtām liekot sasutinātas aprikozes. Tad

sarīvē 4—5 olas dzeltenumus ar 2 karotēm cukura, drusku

vaniljas, pielej 1 glāzi salda krējuma un putās sasisto olbal-

tumu; pārlej pudiņu un cep nevisai karstā krāsnī. Galdā sniedz

ar vīna mērci.

Zagopudiņš.

Ņem 200 gr zago, pārlej ar vārošu, pec tam aukstu ūdeni,

lej uz sieta, liek kastrolī ar 3 glāzēm piena, liekot klāt 1 ka-
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roti sviesta, drusku sāls; uz lēnas uguns sutina, kamēr zago

gatavs. Tad atšķir 4—5 olas, sakul dzeltenumus ar 3—4 karo-

tēm cukura V2stundu, pēc tam pielej drusku ruma vai vaniljas

liķiera un samaisa ar zago. Beidzot piejauc putās sasistos ol-

baltumus un liek formā. Šo pudiņu pagatavo ūdenspeldē.Galdā

sniedz ar šokolādes mērci.

268. Baltmaizes pudiņš.

Ņem 200 gr baltmaizes, sagriež sīkos gabaliņos, pārlej

drusku ar pienu, pārkaisa ar smalki sagrūstām s—B rūgtām

mandelēm, 1 tasi izlasītām un nomazgātāmrozīnām, 2 karotēm
izkausēta sviesta. Tad sakuļ 6 olu dzeltenumus ar 3—4 karo-

tēm cukura un 1 glāzi salda krējuma, un beidzot ar putās sa-

kultiem olu baltumiem. Liek maizi formā, pārlej ar šo maisī-

jumu un cep 1 stundu. Galdā sniedz ar ogu mērci.

Piezīme. Šo pudiņu var arī ūdenspeldē pagatavot.

269. Nūdeļu pudiņš.

Ņem 200 gr paštaisītu nūdeļu, liek vārošā ūdenī un vāra

gandrīz mīkstas. Tad liek uz caurdura, lai ūdens nopilētu. Pēc

tam nūdelēm piemaisa 2 karotes sviesta un ļauj atdzist. Nu

atšķir 6 olas, pieliek dzeltenumam 2—3 karotes cukura, sakuļ

ar 1 glāzi salda krējuma, tad sasit olbaltumus, ar kuriem sa-

jauc nūdeles, un beidzot pārlej ar sakulto olu dzeltenumiem.

Cep krāsnī dzeltenbrūnas. Galdā sniedz ar ogu mērci.

270. Rupjas maizes pudiņš.

Sarīvē 800 gr rupjas maizes, sajauc ar 2 karotēm cukura,

drusku smalka kanēļa. Tad nomizo B—lo8—10 labus ābolus, sagriež

plānās šķēlēs, liek formā 1 kārtu ābolu, otru maizes, kamēr

forma pilna. Ja āboli skābi, tad stiprāki jāsacukuro. Beidzot

pārliek formu ar sviesta piciņām un cep. Galdā dod ar vaniljas
mērci vai saldu krējumu.

271. Ābolu pudiņš.

10—12 lielākus saldskābus ābolus nomizo, sagriež četr-

kantainos sīkos gabaliņos un sajauc ar drusku cukura. Tad ņem

6 olu dzeltenumus ar 3 karotēm cukura, kuļ V2stundu; pieliek
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200 gr sakulta sviesta, vēl krietni sakul, pēc tam pielej V2litra

piena, piemaisa 4 karotes rīvmaizes. Beidzot ar putās sakulto

olbaltumu izmaisa ābolus un liek formā, pārlejot ar sagatavoto

maisījumu. Cept var nevisai karstā krāsnī.

272. Jaunpienapudiņš.

Ņem V2litra jaunpiena, V2litra salda piena, samaisa kopā,

tad pieliek 3 karotes cukura, drusku sāls, 3 pilienus rožellas un

3—5 smalki sagrūstas rūgtās mandeles. Lej formā un cep V2

stundu. Galdā sniedz ar saldu krējumu vai pienu un pārkaisa

ar kanēlcukuru.

273. Kartupeļu pudiņš.

Ņem 1 litru aukstu, novārītu kartupeļu un sarīvē uz rīves.

Atsevišķi bļodā sakul 3 karotes sviesta ar 3—4 karotēm cukura,

kā krējumu, liekotklāt 5—6sasmalcinātas rūgtās mandeles.Tad

kuļ 15 minūtes vienu pēc otra 8 olu dzeltenumus, piemaisa sa-

berstos kartupeļus un beidzot olbaltuma putas. Liek ar sviestu

izsmērētā formā un cep 1 stundu. Galdā sniedz ar ogu mērci.

Piezīme : Šadu pudiņu var udenspelde vārīt un servēt

ar brūnu sviestu.

274. Burkānu pudiņš.

Notīra 800 gr burkānu, liek vārošā sāls ūdenī un vāra

mīkstus. Tad izlaiž caur gaļas mašīnu. Sakuļ 3 olas ar V2

glāzi krējuma un sāls pēc vajadzības, samaisa masu, liek ar

sviestu izsmērētā formāun cep % stundas. Galdā pasniedz ar

brūnu sviestu.

275. Ķirbīšu pudiņš.

Nomizo 800 gr ķirbīšu, izņem sēklas, izkasa nederīgās da-

ļas, sagriež gabaliņos, vāra sāls ūdenī mīkstus, liek lai notek

ūdens daļas. Tad 3 līdz 4 olu dzeltenumus sakuļ ar 3 karotēm

cukura un 10 gab. rūgtām mandelēm, kuras jānoloba un jāsa-

smalcina. Nu ņem ķirbīšus, izlaiž caur gaļas mašīnu, pievieno

klāt olu dzeltenumu maisījumam, pielej 2 karotes izkausēta

sviesta, pieliek rīvmaizi un, beidzot, putās sakultos olu baltu-

mus. Galdā sniedz ar augļu mērci.
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276. Kartupeļu pudiņš.

800 gr aukstu, novārītu kartupeļu izmal caur gaļas ma-

šīnu, sajauc ar 6 olu dzeltenumiem, 3 karotēm izkausēta sviesta

un vajadzīgo daudzumu cukura, 5 līdz 8 rūgtām mandelēm un,

beidzot, pievieno putās sakultos olu baltumus. Galdā pasniedz

ar ogu mērci.

Šo pudiņu var cept un arī vārīt ūdens peldē.

277. Zagopudiņš.

1 litrupiena uzvāra ar 50 gr sviesta un drusku sāls, pie-

ber 20 gr zago un vāra, pastāvīgi maisot, kamēr zago grau-

diņi top mīksti un masa sabiezē. Tad kuļ 5 olu dzeltenumus, ar

5 karotēm cukura, pierīvē V2citrona mizas, 5 līdz 6 rūgtās man-

deles un samaisa ar zago, kuram jābūt aukstam; beidzot pie-
maisa putās sakultos olu baltumus, iepilda sagatavotā formā un

cep 1 stundu. Galdā sniedz ar augļu mērci.

278. Tomātu pudiņš.

800 gr tomātu noplaucē ar vārošu ūdeni, nomizo un iz-

berž caur sietu, piemaisa 3 olas, V2glāzes krējuma, 2 karotes

izkausēta sviesta, 1 tējkaroti cukura, sāli pēc vajadzības un

pienā izmērcētu baltmaizi. Masu iepilda formā un cep 1 stundu.

Galdā pasniedz ar baltām pupām un brūnotu sviestu.

279. Rupjas maizes pudiņš.

Sarīvē 400 gr rupjas cietas maizes, kuru sajauc ar cukuru

un smalko kanēli; tad nomizo 20 ābolus, kurus sagriež plānās

šķēlītēs, ņem izsmērētu formu, liek vienu kārtu ābolu, kurus

pārkaisa ar cukuru un otru kārtu rupjas maizes, kuru pārliek

ar sviesta gabaliņiem. Tā piepilda formu un, beidzot, pārlej ar

V2glāzi skāba krējuma un cep 1 stundu. Galdā pasniedz ar

vaniljas mērci vai pienu.

280. Rīsu pudiņš.

200 gr rīsu noskalo, ber varoša ūdenī un vara pusmīkstus;

tad lej uz sieta, lai notek. 3—4 olu dzeltenumus jākuļ ar 4 ka-



120

rotēm cukura un pierīvē klāt 1 citrona mizu, pielejot 1 glāzi

piena. Beidzot iemaisa rīsus līdz ar putās sakultiem olu baltu-

miem, lej ar sviestu izsmērētā formā un cep mēreni karstā

krāsnī. Galdāpasniedz ar tomātu mērci.

281. Olu pudiņš.

Sakul 6 veselas olas ar 1 litru piena un vajadzīgo sāli, lej

ar sviestu izsmērētā formāun cep lēnā siltumā. Galdā pasniedz

ar bruņotu sviestu. Šo pudiņu var vārīt arī ūdens peldē.

Dārzāji un saknes.

282. Sparģeļi ar sviestu.

Šim nolūkam ņem vēl mīkstus sparģeļus, novelk ādiņu,

nomazgā, sasien buntītēs un vāra sāls ūdenī mīkstus. Jāuzma-

nās, lai galviņas neizjuktu. Kad jau mīksti, izņem no katliņa,

liek uz garenas bļodas un pārlej ar brūnotu sviestu.

283. Puķu kāposti.

Puķu kāpostus notīra no lapām, noskalo un liek uz pāra

stundām sāls ūdenī, lai varbūtējie tārpi un gliemeņi izvilktos.

Tad liek vārošā sāls ūdenī un vāra mīkstus. Jāuzmanās, lai

nesajūk. Puķu kāpostus liek bļodās. Apkārt sagrupē citas sak-

nes, kuras sagriež ar sakņu nazi. Galdā pasniedz ar brūnotu

sviestu.

284. Saldie zirņi.

Zaļos zirņus izloba, nomazgā un vāra mīkstus; piemaisa

vajadzīgo sāli un cukuru, pāra karotes sviesta un, beidzot,
drusku kviešu miltu. Galdā pasniedz ar mēli.

285. Turku pupas (baltās).

Pupu pākstēm novelk dzīslu, nomazgā un sagriež smalkās

šķēlītēs. Vāra mīkstas sāls ūdenī, klāt pieliekot 2 karotes

sviesta, drusku cukura un, beidzot, iemaisa aukstā pienā drusku

kviešu miltu, ko pievieno pupām.



121

286. Vaska pupas.

Dzeltenās vaska pupas nomazgā, novelk pākstēm dzīsliņu,

sagriež gabaliņos, liek vārīt sāls ūdenī mīkstas. Tad izņem

uz sietiņa, lai ūdens notek, liek bļodā un pārlej ar brūnotu

sviestu.

287. Cepti kolrabji.

Vēl mīkstus kolrābjus notīra, nomizo, sagriež šķēlēs, vāra

mīkstus, liek sietā, lai ūdens notek, apmērcē olā, apviļā rīv-

maizē un cep uz pannas sviestā brūnus.

288. Rožu kāposti.

Kāpostu galviņas nogriež no kāta, notīra un vāra sāls ūdenī

mīkstus. Tad lej uz caurdura, lai ūdens notek. Kāpostus liek

sakņu bļodā un pārlej ar brūnotu sviestu.

289. Sarkanie kāposti.

Galviņas notīra, nomazgā un sagriež, cik vien smalki iespē-

jams, liek katliņā sviestā ar nedaudz ūdens un vāra kāpostus

zem vāka lēni sutinot mīkstus. Beidzot pieliek 2 karotes krē-

juma, drusku cukura un vajadzīgo sāli. Galdā pasniedz ar kar-

bonādi vai putniem.

290. Skorcioneri (melnās saknes).

Saknes rūpīgi notīra, liek uz brīdi etiķūdenī, lai nepaliktu

melnas. Pēc tam saknes sagriež patīkamos gabaliņos un vāra

sāls ūdenī mīkstas, tad nolej ūdeni un pagatavo mērci, ņemot
2 karotes sviesta, 1 glāzi sakņu ūdens, 1 glāzi krējuma un 2 ka-

rotes kviešu miltu, kurus iemaisa krējumā un pievieno mērcei.

Šīs saknes, vel maz pazītas, ir loti noderīgas lietot savu

tik bagātīgo vītāmīnu dēļ.

291. Vaska pupas.

Ņem vēl mīkstas dzeltenās vaska pupas, kurām novelk

dzīsliņu un sagriež pēc patikas gabaliņos, vāra sāls ūdenī mīk-

stas, ielej sietā, lai ūdens notek, liek uz bļodas un pārlej ar brū-

nu sviestu. Galdā sniedz ar mēli jeb šķiņķi.
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292. Sarkanās bietes.

400 gr biešu nomizo un sagriež loti plānās sīkās šķēlītēs,

ņem 400 gr skābu ābolu, kurus nomizo un liek līdz ar bietēm

vārīt. Kad jau bietes mīkstas, piemaisa cukuru un nedaudz

miltu. Galdā pasniedz ar zaķi.

293. Spinātu biezenis.

Izlasa 1 kg spinātu, nomazgā, liek vārošā sāls ūdenī, vāra

mīkstus, lej uz sieta, lai notek ūdens, tad sakapā itin smalkus

un uzvāra ar 100 gr sviesta, vajadzīgo sāli un drusku miltu,

liek bļodā, pārkaisa ar cieti vārītu olu un pārlej ar brūnu

sviestu.

294. Pildīti kāļi.

Nomizo 2 kāļus, vāra sāls ūdenī pusmīkstus, tad ņem no

katla kāļus, kuriem nogriež vāku un izgriež vidu tukšu; pēc

tam pagatavo farsi no cepeša atliekām vai vārīta šķiņķa, sa-

kapājot smalki un klātliekot izkausētu sviestu, 3 olas, 2 karotes

krējuma, pie kam nogaršo vajadzīgo sāli. Farsi iepilda kāļos,

aizvāko, liek ar sviestu pārsmērētā pannā un cep labi karstā

krāsnī 1 līdz Wz stundas. Galdā pasniedz ar brūnotu sviestu.

295. Dažādas zupas.

Vasarā, kad mums ir zaļumu un sakņu bagātība, būtu loti

ieteicams pagatavot dažādas zupas bez gaļas buljoniem, ņemot

vērā, ka gala un kauli ir bieži vien dažādu baciļu perēklis, ko

izsauc vasaras siltais laiks. Zaļās zupas vārāmas ar sviestu un

krējumu, tāpat arī sakņu un pākšaugu zupas, kuras bez buljona
vārītas ir daudz gardākas un veselīgākas.

296. Spinātu zupa.

Izlasa 800 gr spinātu, nomazgā, pārlej ar vārošu ūdeni,

liek ar vajadzīgo ūdens daudzumu vārīt un vāra mīkstus. La-

pas izņem no katla, sakapā un met atpakaļ tajā pašā ūdenī, kurā

tad turpina vārīšanu, klāt pieliekot 2 karotes sviesta, vaja-

dzīgo sāli un beidzot sakapātas diļļu lapiņas. Galdāpasniedz ar

sakapātām olām un skābu krējumu.
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297. Skābeņu zupa.

400 gr skābeņu ar 400 gr biešu lapu izlasa tīras, nomazgā,

liek vārīt ar 2—3 litriem ūdens. Kad lapas mīkstas, izņem un

sakapā, liek atpakaļ zupā, klāt pieliekot 2 karotes sviesta, 2 līdz

? rīvmaizes, vajadzīgo sāli un krējumu. Galdā pasniedz ar

brūnotām maizītēm vai kapātām olām.

298. Zirņu zupa.

800 gr no pākstēm izlobītu zaļo zirņu vāra ar 2 litriem

ūdens mīkstus; tad zirņus izberž caur sietu, liek zupā, klāt pie-

liekot 2 karotes sviesta, vajadzīgo sāli, 2 karotes kviešu miltu,

kurus iemaisa 1 glāzē salda krējuma un beidzot smalki saka-

pātas petersiļu lapiņas.

299. Svaigi zirņi ar saknēm.

Jaunus burkānus, selerijas un petersiļus sagriež sīkos ga-

baliņos, vāra pusmīkstus; tad pieber zirniņus, smalki sagrieztus

un vāra, līdz viss ir mīksts. Pēc tam liek klāt 2 karotes sviesta,

nogaršo sāli, beidzot iemaisa 2 karotes kviešu miltu 1 glāzē

salda krējuma un pievieno zupai. Var likt klāt arī puķu kā-

postus, bet tie jāvāra atsevišķi sāls ūdenī un pēc tam sadalīti

mazās rozītēs jāpieber zupai.

300. Tomātu zupa.

10 labi ienākušies tomāti jāsagriež, jāpārlej ar 1 litru vā-

roša ūdens, pieberot drusku sāls, pieliekot 1 sausu petersiļu

lapiņu un tikpat daudz zaļo lociņu. Vāra, kamēr sašķīst, tad

izlaiž caur sietu, lej katlā, klātliekot 2 karotes, kuru iecep 2 ka-

rotēs miltu un beidzot 2 karotes laba krējuma. Šo zupu padod

ar sutinātu rīsu.

301. Galviņkāpostu zupa.

Galviņu notīra, sagriež, ņem 3 burkānus, 2 petersiļus, 1

bieti, 2 pasternakus, notīra un sagriež sīkos gabaliņos, liek līdz

ar kāpostiem vārošā ūdenī un vāra mīkstus. Pēc tam pieliek

sīki sagrieztus kartupeļus, vajadzīgo sāli, sviestu un 2 līdz 3
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karotes tomātu pireja. Pietume ar krējumu un olas dzelte-

numiem.

302. Sakņu zupa.

2 seleriņus, 5 burkānus, 2 sīpolus, 2 pasternakus, 10 līdz 15

kartupeļus, 40 gr zaļo zirņu, 2 galviņas kāpostu — vāra mīk-

stus. Nu izlaiž zupu caur sietiņu, lej atpakaļ katlā, pieliek klāt

vajadzīgo sāli, pāra karotes sviesta, tad samal saknes gaļas

mašīnā, liek zupā un uzvāra. Pietumēar pāra karotēm manna.

Galdā dod ar brūnām maizītēm.

303. Rožu kāpostu zupa.

Mazās, cietās galviņas nogriež no kāta, notīra, noskalo

un liek uz sieta, lai notek ūdens. Vāra vienu tasi miežu put-

raimu ar 2 litriem ūdens pusmīkstus, ber kāpostus iekšā un

vāra, kamēr mīksti. Nogaršo sāli, liek 2 ēdamkarotes sviesta

un smalki sakapātas dillu lapiņas. Beidzot, terīnē lejot, pie-
maisa skābu krējumu.

20. nodaļa.

Putras.

304. Rīsu biezputra.

Ņem 400 gr piena rīsu, nomazgātu 3—4 ūdeņos, uzvāra

kastrolī 1 litruūdens un 1 litrupienaar 2 karotēm sviesta, 1 ka-

roti cukura, 1 tējkaroti sāls. Liek rīsus katlā, uzvāra, uzliek

vāku un ļauj lēnām žūt. Galdā dod ar brūnu sviestu, krējuma
vai aprikožu mērci.

305. Miežu putraimu biezputra.

Yz litra miežu putraimus nomazgā, liek vārīt ar 2 litriem

ūdens, vajadzīgo sāli, 1 karoti sviesta vai cūkas tauku. Vāra,

pastāvīgi maisot, mīkstu un gatavu. Galdā dod ar krējumu,

pienu vai speķa gabaliņiem.

Piezīme : Šadubiezputru var arī piena vārīt.
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306. Griķu biezputra.

400 gr griķu putraimu uzber pannā, grauzdē, pastāvīgi

apmaisot, drusku iedzeltenus; ber katlā 1 litrā vāroša ūdens,

klātliekot 1 karoti sviesta un sāli. Lauj uz uguns, pastāvīgi mai-

sot, vārīties. Tad uzliek katlam vāku, liek krāsnī sust. Galdā

dod ar sviestu vai skābu krējumu, vai pienu. Š4 putra garšī-

gāka no veseliem griķu kodoliem.

307. Kartupeļu biezputra.

Notīrī 2 litrus labu, miltainu kartupeļu, novāra sālsūdenī

mīkstus. Tad nolej ūdeni, lauj drusku apžūt un sagrūž, kamēr

Kartupeļu prese.

vēl karsti. Grūžot pieliek vajadzīgo sāli, 1 karoti sviesta un

beidzot pielej uzvārītu pienu. Tad liek uz uguns un, pastāvīgi

kuļot, uzkarsē. Galdā dod ar siļķu mērci vai pie gaļas cepu-

miem.

308. Manna biezputra.

Uzvāra 1 litru piena ar 1 karoti sviesta, 1 tējkaroti cukura,

drusku sāls, tad tai ieber lēni, pastāvīgi maisot, 200 gr mannas
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putraimu. Vara putrā, vienmēr maisot, 15 — 20 minūtes. Galda

dod ar sviestu vai ogu mērci.

21. nodaļa.

Pankūkas, vafeles, omletes.

309. Mazās pankūkas.

Sakul 3 veselas olas, pielej V 2litra rūgušpiena, 1 tējka-

roti cukura, drusku sāls un 1 naža galu soda. Tad iekul vaja-

dzīgo biezumu miltu, krietni sakulsta un lej pannā ar 7 nodaļām.

Cep pus taukos, pus sviestā, no abāmpusēm smalki brūnas. Kū-

kas iznāk loti gardas, japiena vietā ņem krējumu.

Pankūku griežamais.

310. Lielās plānās pankūkas.

Saputina 1 karoti sviesta ar 1 karoti cukura, tad pieliek 2

olu dzeltenumus, drusku sāls, iekuļ miltus, labi krietni klapējot.

Nu pieliek pa karotei ūdens un beidzot putās sakulto olu baltu-

mu. Cep taukos plānas un brūnas.

311. Rauga pankūkas.

Drusku sasilda 1 litru piena, iemaisa vajadzīgo sāli un cu-

kuru, iejauc 400 gr miltu, pieliek 50 gr rauga, ļauj mīklai uz-

rūgt. Tad sakuļ 3 olas, piemaisa mīklai un beidzot 4 karotes
sviesta. Lauj mīklai vēlreiz uzrūgt, tad cep bliņu pannā biezas

rauga pankūkas. Pie servēšanas saliek uz bļodas, pārkaisa ar

vaniljas cukuru un dod ar ievārījumu.

312. Omlete.

Saputina 6 olu dzeltenumus ar 4 karotēm cukura, 3 pilie-
niem citroneļļas, drusku sāls, 2 karotēm miltu, 1 glāzi krējuma
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un beidzot putās sasistu olbaltumu. Cep sviestā uz palēnas

uguns smuki dzeltenbrūnu. Tad iepilda ar ievārījumu, sarullē,

pārkaisa cukuru un ar baltu dzelzi pārdedzina.

313. Tantes omlete.

Ņem 2 glāzes skāba, bieza krējuma, drusku sāls un 6 olu

dzeltenumus; sakul, tad iemaisa 100 gr miltu. Pēc tam sasit

putās olbaltumus ar 4 karotēm putekļu cukura, piemaisa tos

miklai un cep sviestā brūnu. Uzliek bļodā, pārsmērē ar ievārī-

jumu, liek otru un pārsmērē, v. 11

314. Ūdens burbuļi.

Uzvāra kastrolī x/% litra ūdens ar '1 tējkaroti sviesta, pie-

jauc 200 gr miltu un maisa, tik ilgi uz uguns turot, kamēr

mīkla vairs nelīp pie kastroļa. Liek mīklu bļodā, atdzesē, pie-

maisa 3—4 oludzeltenumus, 3—4 pilienus citronellas vai karda-

mona. Tad sakul mīklu baltu un beidzot pieliek putās sasisto

olbaltumu. Cep taukos ūdens burbuļus. Labāki vārīt katliņā

nieru taukos.

315. Cukura vafeles.

Sakul 4 olas ar 100 gr cukura un drusku vaniljas. Tad pie-

lej 100 gr izkausēta, laba sviesta, 100 gr kviešu miltu, krietni

sakul un cep uz vafeļu pannas gatavas.

316. Tūtiņu vafeles.

Ņem 100 gr. sviesta ar 3 karotēm cukura, sakul baltu.

Tad iemaisa 100 gr miltu, drusku sāls, pieliek 6 olu dzeltenu-

mus un piemaisa 2 glāzes piena. Šo mīklu liek 1 stundu stā-

vēt, pēc tam pievieno sakultos olbaltumus un tūliņ cep vafeļu

pannā.

Piezīme : Vafeles var piepildīt ar putu krējumu vai

vaniljas krēmi.

317. Krēpeļu kūkas.

Ņem tadu pašu mīklu ka rauga pankūkām, tikai cep kre-

pelupannā un, galdā dodot, pārkaisa ar pūdercukuru.
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318. Krēpeļu kūkas ar āboliem.

Ņem 2 glāzes piena un 25 gr rauga, iemaisa 300 gr miltu

un kul mīklu tik ilgi, kamēr vairs pie karotes nelīp. Liek uz-

rūgt. Tad ņem 3 karotes sviesta ar 3 karotēm cukura, sakul

krējumā, klātliekot 4 olu dzeltenumus un 2 veselas olas, 3—5

pilienucitronellas vai pierīvē citrona mizu. Kad mīkla uzrūgusi,

piemaisa šo mīklai un lauj vēlreiz uzrūgt. Nu ņem 5 labus ābo-

lus, nomizo, sagriež loti plānās šķēlītēs, pārkaisa ar cukuru

un kanēli, piemīca tos mīklai ar putās sasistiem olbaltumiem,

Tad liek sakarsētā krēpelu pannā sviestu un lej katrā nodalī-

jumā x/2karotes šīs mīklas. Cep uz lēnas uguns, bieži apgro-

zot, gatavas.. Galdā dod karstas un pārkaisītas ar putekļu

cukuru.

22. nodaļa.

Taukos vārīti cepumi.

319. Ābolu kronīši.

10 lielākus ābolus nomizo, izdur serdes un sagriež apaļās

ripās. Sakul 2 olas ar 2 karotēm cukura, 2 karotēm piena un

miltiem, tik biezu kā pankūku mīklu. Sinī mīklā apmērcē ābolu

ripas un liek vārošos taukos, nocep brūnas. Galdā dod pārkai-

sītas ar putekļu cukuru.

320. Cimdu kūkas.

Ņem 100 gr sviesta ar 100 gr cukura, kul Vz stundu, klāt-

liekot vienupēc otras 2 olas un 4 olu dzeltenumus. Tad pielej

5 karotes salda krējuma, samaisa ar olu masu, klātliekot 400 gr

miltu. No šīs mīklas izrullē plānu kārtu, ko sagriež 2 pirkstu

plātās strēmelēs un pirksta garumā gabaliņos, kuriem vidū ie-

griež gareniski un izvel galu cauri. Liek vārošos vērša taukos,

vāra dzeltenbrūnus.

321. Pulkstenīšu kūkas.

1 glāzi piena uzvāra ar 1 karoti sviesta, 1 karoti cukura,

Vz stangas vaniljas un drusku sāls. Tad iekul 1 glāzi miltu un
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maisa uz uguns, kamēr atlīp no kastroļa. Kad šī mīkla atdzisusi,

piemaisa 3 veselas olas, 3 olu dzeltenumus un 2 tējkarotes kar-

tupelmiltu. No šīs mīklas liek vārošos tauKOS ar tējkaroti apa-

ļas bumbiņas un uz lēnas uguns vāra,tās koši brūnas. Tad liek

uz tīras servjetes, lai tauki novilktos, un pēc tam bļodā, pār-

kaisot ar putekļu cukuru.

322. Smaidas cepumi.

Uzvāra 1 glāzi ūdens ar 2 karotēm sviesta un 1 tējkaroti

sāls; iemaisa 8 karotes miltu un, pastāvīgi maisot, vāra, kamēr

no kastroļa atlīp. Liek atdzist. Tad kul V2stundu6 olu dzelte-

numus ar 3 karotēm cukura, ko piemaisa pilnīgi atdzisušai mīk-

lai; krietni uzklapē un beidzot piemaisa putās 'sakultos olbal-

tumus. No šīs mīklas izveido garenas bumbiņas, kuras liek

verdošos vērša taukos un vāra koši brūnas. Izņem no katliņa,

uzliek uz tīra dvieļa, lai tauki nosuse.

Piezīme. Pie taukas vārītiem benetiem var ņemt arī

V2sviesta un V2tauku.

323. Vēja pūšļi.

Pasilda 14 litra piena remdenu, tanī iemaisa 25 gr rauga,

drusku sāls un 100 gr miltu. Lauj mīklai uzrūgt. Tad sakuļ 3

olas ar 3 karotēm cukura un drusku citronelļas, piemaisa uz-

rūgušai mīklai. Beidzot pielej 100 gr izkausēta sviesta un kuļ

mīklu tik ilgi, kamēr tā met burbuļus. Tad liek uzrūgt. No šīs

mīklas izveido apaļas bumbiņas, kuras vāra taukos koši brū-

nas. Galdā dod siltas ar augļu ievārījumu.

23. nodaļa.

Ķīseļi.

324. Rabarberu ķīselis.

Ņem 800 gr nomizotu, smalki sagrieztu rabarberu, katliņā

liek vārīties ar 1 litru ūdens, kamēr tie gluži mīksti. Tad laiž

caur sietiņu un uzvāra vēlreiz, klātliekot vajadzīgo cukuru,
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Vz citrona mizu un sulu. Nogaršo, tad iemaisa 1 glazē ūdens

2—4 karotes kartupelmiltu, pielej rabarberiem, uzvāra.

325. Ķiršu ķīselis.

Ņem 1 litru sarkano ķiršu, nomazgā, izlasa kātiņus un iz-

ņem kauliņus. Uzvāra 1 litru ūdens, pieliekot 200 gr cukura,

tad ķiršus, dažus izlobītos ķiršu kauliņus un vāra 10 minūtes;

1 glāzē ūdens iemaisa 3—4 karotes kartupelmiltu, lej klāt ķir-

šiem un, pastāvīgi maisot, uzvāra.

326. Ābolu ķīselis no svaigiem āboliem.

Ņem 10—12 serinkas ābolus, nomazgā, nomizo un sagriež

šķēlēs. Liek kastrolī 1 litrā ūdens un vāra, kamēr sašķīst. Tad

izberž caur sietiņu, pielej vēl ūdeni, pieliek cukuru, nogaršo,

uzvāra, pieliek vaniliju vai citronu un vajadzīgo daudzumu kar-

tupelmiltu.

327. Piena ķīselis.

Uzvāra 2 litrus piena ar 15—20 smalki sagrieztām rūgtām
mandelēm un Vz kārtiņas vaniljas. Tad iemaisa 4 ēdamkarotes

kartupelmiltu Vz glāzē ūdens, pielej maisot pienam un uzvāra.

Galdā dod ar aveņu vai ķiršu mērci un izgarnē ar ievārījumiem.

328. Citronu ķīselis.

Uzvāra 1 litru ūdens ar 1 citrona mizu, tad izlaiž caur sie-

tiņu, piespiež 5 citronu sulu un nogaršo cukuru. Vz glāzē ūdens

iemaisa 3—4 karotes kartupelmiltu, pievāra citrona sulai un lej

bļodā. Kad auksts palicis, izgarnē ar krējuma putām un augļiem.

329. Šokolādes ķīselis.

Uzvāra 1 litru ūdens ar Vz kārtiņas vaniljas, tad pieber
4 ēdamkarotes kakao, uzvāra, nogaršo cukuru. Vz glāzē ūdens

iemaisa 3—4 karotes kartupelmiltu, lej, pastāvīgi maisot, klāt.

Galdā dod ar vaniljas mērci.
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330. Plūmju ķīselis.

Ņem 1 litru dzelteno vai sarkano plūmju, nomazgā, savāra

biezā masā ar 1 litru ūdens. Tad izlaiž caur sietu, nogaršo un

pieber cukuru. Glāzē ūdens iemaisa 3—4 karotes kartupelmiltu

un pievieno plūmju masai. Galdā sniedz ar saldu krējumu vai

vaniljas mērci.

331. Stiķeņu ķīselis.

1 litru zaļu, vēl cietu stiķeņu notīrī un liek vārīt ar 1 litru

ūdens, līdz sašķīst. Tad izlaiž caur sietiņu, pieliek vajadzīgo

cukuru un kanēli, nogaršo, iemaisa V2glāzē auksta ūdens 3—4

ēdamkarotes kartupelmiltu un stipri kuļot pielej olu masai klāt.

332. Meža plūmju ķīselis (kērteļu).

Ņem 2 litrus meža plūmju, nomazgā, liek vārīt ar 2 lit-

riem ūdens, līdz sašķīst. Tad izlaiž caur sietiņu, lej kastrolī,

pieliek cukuru. Nogaršo un uzvāra, pieliekot 3—4' karotes kar-

tupelmiltu. Galdā sniedz ar saldu krējumu vai izgarnē ar krē-

juma putām. '

333. Ķīselis no kaltētiem augļiem.

Ņem 400 gr jauktus, kaltētus augļus, iemērc aukstā ūdenī

un krietni skalo. Tad ļauj 5—6 stundas mirkt. Savāra mīkstus,

izberž caur sietu, lej atpakaļ katliņā, pieliek vajadzīgo cukuru,

nogaršo, liekotklāt kartupeļmiltus. Galdā dod ar putu krējumu.

Piezīme. Šādā veidā var ķīseļus pagatavot no visām

ogām.

24. nodaļa.

Krēmi un želejas.

334. Citronukrēms 6 personām.

Sakuļ 2—B olu dzeltenumus ar 200 gr cukura, tad savāra

1 citrona mizu ar 1 glāzi ūdens un 25 gr balta želatīna. To

izlaiž caur sietiņu, piespiež 3—4 citronu sulu, lej klāt olu masai,
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pastāvīgi kuļot, un uzkarsē, bet nedrīkst vārīt. Nu lejbļodā un

kuļ, līdz atdziest, tad piemaisa V2litra putās sakulto krējumu.

Lej krējumu formā, kas izskalota ar aukstu ūdeni. Lieto pēc
3—4 stundām.

335. Kafijas krēms 6 personām.

Nem 5—6 karotes svaigas kafijas, samaļ, pārlej ar '1 glāzi

vāroša ūdens, uzvāra, pārlej vēl ar 1 glāzi ūdens un Jauj sil-

tumā apsegtam I—21—2 stundas stāvēt. Sakuļ putās 6 olu dzelte-

numus ar 6 karotēm cukura un V2kārtiņas vaniljas. Nu izlaiž

kafiju caur tīru drāniņu, lej kastrolī, uzvāra līdz ar 25 gr že-

latīna, lej olu masu klāt, uzkarsē, noņem no uguns un kuļ, ka-

mēr tiek auksta. Pēc tam piemaisa V2litru putās sakulta krē-

juma un liek formā uz ledus 2—3 stundas.

336. Rīsu krēms 6 personām.

Nem 200 gr rīsu, savāra ne visai mīkstus, lej uz sieta. Kad

sausi, tos liek bļodā un maisa ar cukuru, vanilju un mandelēm.

Rīsu krēms.

Nogaršo un ļauj atdzist. Tad izkausē V2 glāzē vāroša ūdens

25 gr želatīna, piemaisa rīsiem un atdzisušu samaisa ar V2litru

putās sasista krējuma. Pilda ar aukstu ūdeni izskalotā formā,

liek 2—3 stundas aukstumā. Galdā dod ar aveņu vai zemeņu

mērci.
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337. Vīna krēms 6 personām.

6—B olu dzeltenumus kul ¥t stundu ar 6 karotēm cukura.

Uzvāra 1 glāzi ūdens ar 5—6 krustnagliņām un 1 citrona mizu.

Tad pieliek 25 gr želatīna, izkausē un izlaiž caur sietu, lej at-

pakaļ kastrolī un, pastāvīgi maisot, pievieno olu masu, uzkarsē,

līdz sāk vārīties. Nu lej bļodā, pielej 14 litra laba, stipra vīna,

1 glāzi vaniljas, liķieri un, kad masa tikusi bieza un auksta, tai

piejauc % litru putās sakulta krējuma. Krēmu iepilda formā un

liek uz ledus 2—3 stundas.

338. Valriekstu krēms.

Ņem 200 gr valriekstu kadolu, sagrūž tos miezerī, tad sa-

jauc ar cukuru un liek 1 stundu stāvēt; 1 glāzē vāroša ūdens

izkausē 25 gr želatīna, lauj tam atdzist; sakul putās V2litru

krējuma, pieliekot drusku vaniljas un cukura. Tad pieber riek-

stu kodolus putām un beidzot piemaisa želatīna kausējumu.
Liek formā, laiž 3—4 stundas aukstumā sastingt. Galdā dod

ar vīna mērci.

339. Tautas krēms.

Sarīvē 400 gr rupjas, cietas maizes, ko sajauc ar aveņu

zafti. Sakul 1 litru putu krējuma, kam pieliek vanilju, cukuru,

piemaisa 25 gr izkausēta želatīna un beidzot rupju maizi. Lej
formā un liek 2—3 stundas sastingt.

340. Ābolu krēms 6 personām.

12 lielākus ābolus izcep mīkstus, izberž caur sietu un liek

atdzist. Kul 4 olu dzeltenumus V2stundu ar 5 karotēm cukura,

tad piemaisa ābolu masai un kul, pieliekot klāt putās sakultos

olu baltumus. Kad masa balta un bieza tikusi, tai pievieno 25 gr

izkausētaželatīna, laujaukstai palikt un servē ar vaniljasmērci.

341. Kaltētu plūmju krēms.

Ņem 400 gr plūmju, nomazgā, iemērc,pēc tam savāra mīk-

stas. Tad izberž caur sietiņu, piemaisa 5 karotes cukura, 5 olu

baltumus un kul, līdz masa tiek balta un bieza. Nu uzvāra 25 gr
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želatīna ar V2glāzi ūdens, dzesē un piemaisa klat, liek krēmu

izslapinātā formā, lauj aukstai palikt un servē.

Piezīme. Krēmu var pagatavot no visādiem augļiem

šādā pašā veidā.

342. Kafijas krēms.

Ņem 100 gr labas Mokas kafijas, izdedzina un tūliņ karstu,

nesamaltuber uzvārītā krējumā, lauj 2 stundas apsegtai stāvēt.

Sakul 6 olu dzeltenumus ar 3 karotēm cukura un 14 kārt. vanil-

jas; lej caur kafijas ekstraktu kastrolī, uzkarsē un, pastāvīgi ku-

ļot, savāra ar olu masu, bet nedrīkst uzvārīt. Nocel kastroli no

uguns, maisa, līdz padziest, tad pielej izkausēto žēlatīnuun, kad

auksts palicis, piejauc sakulto krējumu, liek krēma bļodā un

izgarnē ar bezeja kūciņām un to pašu krēmu caur kūku gar-

nējamo šlircīti.

Piezīme. Šo mērci var pildīt vieglākas kūkas, ko tad

pasniedz kā desertu.

343. Vīna želeja.

Nem % litra laba sarkanā vai baltā vīna, lej bļodā, nogaršo

pēc vajadzības, piespiežot klāt 2 citronu sulu. Tad izkausē

V2glāzē vāroša ūdens apm. 40 gr baltā želatīna, pielej vīnam

klāt, lej formā un liek uz ledus.

Piezīme. Šo želeju var kult, līdz sak biezēt, tad iznāk

zelta putu želeja.

344. Ābolu želeja 6 personām.

Ņem 10—12 skābus ābolus, sagriež nemizotus šķēlēs, iz-

ņem serdes, liek kastrolī ar tikdaudz ūdens, ka āboli apņemti,

un vāra mīkstus, neļaujot tiem sašķīst. Tad lej ābolus spickulē

un ļauj notecēt, bet spiest nedrīkst, lai šķidrums iznāktu

skaidrs. Nu uzvāra 1 litru no šīs sulas ar vajadzīgo cukuru un

1 citrona mizu; beidzot iekausē 40—50 gr sarkanā želatīna,

lej iormā un liek uz ledus. Galdā dod ar vaniljas mērci.
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345. Piena želeja 6 personām.

Ņem 1 litru piena uzvāra, liekot klāt 10—15 sagrūstās

lūgtās mandeles, 20 gr cukura; cel nost no uguns, lauj at-

dzist. Nu uzvāra V2glāzi ūdens ar V2glāzi ruma, kurā iekausē

40 gr baltā želatīna, lauj šim šķidrumam drusku padzist, tad

savieno ar auksto mandelpienu, iepilda formā un liek uz ledus.

346. Aveņu želeja.

1 litru sarkano aveņu sašķaida, izlaiž caur sietiņu un tīru

drāniņu. Uzvāra V2litra ūdens ar 200 gr cukura un 40 gr sar-

kanā želatīna, ko lej klāt ogu sulai, izmaisa, nogaršo cukuru un

lej formā. Ziemā var pagatavot no aveņu ievārījuma.

347. Šokolādes želeja 6 personām.

Uzvāra V 2litru ūdens ar 5 karotēm saberztas šokolādes,

Vz kārt. vaniljas un vajadzīgo cukuru, tad izkausē V 2glāzē
ūdens 40 gr baltā želatīna, ko lej klāt šokolādei. Beidzot pie-

lej 1/2 litra uzvārīta salda krējuma, nogaršo, lej caur sietiņu

formā un liek uz ledus. Galdā sniedz, izgarnējot ar putās sa-

kultu krējumu.

348. Bruņu rupucis.

Ņem % litra ķiršu sulas ar 3 tējkarotēm cukura, uzvāra.

Tad izkausē 5 gr sarkanā želatīna nelielā daudzumā vāroša

ūdens, lej klāt ogu sulai, nogaršo labi pikantu un lej formā.

Otro kārtu: uzvāra Vi litra piena ar 5—6 smalki sagrūstām

rūgtām mandelēm un 3 karotēm cukura. Tad izkausē 2 karotēs
vāroša ūdens 15 gr baltā želatīna, ko pielej pienam, kad pēdē-

jais auksts kļuvis. Nu lej formā pāri sarkanai kārtai un lauj

sastingt.

Trešo (šokolādes) kārtu: 3 gr baltā želatīna izkausē V2

glāzē vāroša ūdens. Tad uzvāra 1 glāzi salda krējuma, kurā

iemaisa 4 karotes saberztas šokolādes līdz ar V2kārtiņu va-

niljas, kam lej klāt izkausēto želatīnu. Pēc tam izlaiž masu caur

sietiņu, lauj drusku atdzist un lej formā pāri mandeļu kārtai.
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Otra diena rupuci izgāž uz bļodas un izgarnē pec patikas

ar putu krējumu, caur kūku garnējamo šļircīti.

Piezīme: Želejas kārtu var arī vairāk kārtam likt, ja

iespējams, ņemotvīna kārtu, zustreņu, dzērveņu v. t. t.

349. Kafijas želeja.

Ņem 100 gr labas Mokas kafijas, izdedzina un tūliņ karstu

pārlej ar 1 glāzi uzvārīta piena, uzliek traukam vāku, ļauj 1

stundu stāvēt. Izkausē 25 gr želatīna 2 karotēs vārošā ūdens;

tad kul Vž stundu 4 olu dzeltenumus ar 5 karotēm cukura, pie-

lejot 1 glāzi piena. Liek uz uguns un kuļ pastāvīgi, līdz sāk

vārīties. Noņem no uguns, maisa, kamēr padziest, tad pielej

kafijas ekstraktu un izkausēto želatīnu. Galdā sniedz ar va-

niljas mērci.

Piezīme: Šo želeju lej stikla bļoda un dod neizgāztu

galdā.

350. Vīna želeja ar zemenēm.

Ņem V2litru sarkanā, vārāmā vīna, ko uzkarsē ar 200 gr

cukura, 30 gr sarkanā želatīna un 5—6 krustnagliņām. Tad iz-

laiž caur sietiņu un lej trešdaļu formā, ļaujot sastingt. Nu liek

vienu kārtu notīrītu dārza zemeņu, ko pārkaisa ar putekļu cu-

kuru un pārlej želeju. Galdā sniedz ar vaniljas mērci.

25. nodaļa.

Saldējums.

351. Vaniljas ledus.

Ņem 1 litru salda krējuma, uzvāra ar kārtiņu vaniljas, pie-

maisa 10 olu dzeltenumus, kas sakulti ar 200 gr cukura. Visu

to uzkarsē, pastāvīgi kuļot, kamēr olas sāk sabiezēt, pie tam

jāuzmanās, lai masa neuzvārītos (to nedrīkst uzvārīt, bet tikai

uzkarsēt). Tad liek atdzist un iepilda saldējamā mašīnā.



137

352. Aveņu ledus.

Savāra šķidrā sīrupā V2litru ūdens ar 400 gr cukura. Ņem
1 litru dārza aveņu, sašķaida un izlaiž caur sietiņu. Šo ogu ne-

vārīto sulu piemaisa cukursīrupam, lauj atdzist, tad iepilda le-

dus mašīnā.

Ledus mašīna.

353. Šokolādes ledus.

1 litrukrējuma uzvāra ar V2kārtiņas vaniljas. Kul V2stun-

du 8 olu dzeltenumus ar 200 gr cukura un 3 tāfelēm sarīvētas

šokolādes, sajauc ar pusi uzvārīta krējuma, lej kasirolī un kul
visu kopā uz uguns, līdz masa bieza (vārīties nedrīkst). Tad

lej aukstu ledus mašīnā.

354. Apelsīnu ledus.

Ņem 200 gr graudu cukura, ar ko noberž no 3 apelsīniem
dzelteno mizu, liek šo cukuru V2litrā ūdens, uzvāra. Tad pie-
maisa klāt 3 apelsīnu un 3 citronu sulu. Kad šis šķidrums

auksts, to iepilda ledus mašīnā.

355. Ievārījumu ledus ar putu krējumu.

Ņem 1 litru putu krējuma, saputina. Pēc tam 6 olu dzel-

tenumuskul Vz stundu ar 6 karotēm cukura, V2kārtiņu vaniljas

un sakultu pievieno krējuma putām, pieliekot klāt pēc garšas

aveņu vai citu augļu ievārījumu. Lej ledus mašīnā.
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Aizrādījums pie kūku pagatavošanas.

Lai pagatavotu labas, garšīgas kūkas, jāņem vērā seko-

šais: liela vērība jāpiegriež dažādiem sīkumiem, kam ir

liela nozīme, jo mazākā sīkumu neievērošana var novest pie
sliktiem rezultātiem. Pirmais noteikums pie kūku pagatavoša-

nas stāv sakarā ar produktiem: miltiem, olām un sviestam jā-

būt svaigiem; ja olas nebūtu diezgan aukstas, tās jāliek 2—3

stundas aukstā ūdenī. Sālītu sviestu nedrīkst lietot. Lai atsva-

binātos no sāls dalām, sviests jāiemērc ūdenī, pamatīgi jāiz-

mazgā un tīrā drānā jānosusina. Kūkām kā garšas vielu var

ņemt vanilju, citrona mizu,kardamonu un rūgtās mandeles, arī

citrona un rūgto mandeļu ellu.

Miklas pagatavošanas traukiem un karotēm jabut loti tī-

riem. Olu mīklas izgatavošanas laikam jāilgst 1 stundu.

Tortes var pagatavot, cepot visu mīklu vienreizējā formā,

pie kam kūku pārgriež trīs daļās un iepilda. Var arī torti pa-

gatavot no divējādas, atsevišķi ceptas, mīklas un piepildīt ar

augļu ievārījumiem,krēmu vai putu krējumu.

Pamata glazūru ņem dažādu, kas aizrādīts glāzūru no-

daļā; tāpat arī garnējamo masu. Kā izgreznojumu izlieto kon-

servētus augļus vai arī želejas, marmelādes.

Kas attiecas uz formām, tad tām jābūt ļoti tīrām, izsmērē-

tām, pārklātām ar papīru un izkaisītām ar rīvmaizi vai mil-

tiem. leteicams lietot formas ar noņemamu malu. Formām

jābūt pagatavotām pirms uzsistā olu baltuma pievienošanas

sviesta vai olu mīklai, jo citādi olbaltums atkrīt un kūka netiek

poraina un irdena.

Cepšanas ilgums nav pilnīgi nosakāms, tas atkarājas no

kūkas biezuma un krāsns. Kūku gatavības pazīmes šādas: ja

kūka vaļā no formas un skaliņš, iedurot kūkā, neaplīp ar mīklu

un netop mitrs, tad tā izcepusi. Sviesta mīklām jācep kar-

stākā krāsnī, turpretī olu mīklām lēnā siltumā. Ja kūka deg

no apakšas, tad jāpabīda apakšā plāte vai plīts riņķis (plīts
krāsns), bet ja deg no augšas, tad pārliek ar apslapinātupapīru.
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26. nodaļa.

Tortes un kūkas.

356. Rupjas maizes torte.

10 olu dzeltenumus ar 300 gr cukura kul 3/4 stundas. Gar-

šai pieliek 1 citrona mizu vai rūgtās mandeles, drusku sukādes

Kūku forma.

tad 8 ēdamkarotes sarīvētas, cietas rupjas maizes un pēdīgi pu-

tās sasistu olu baltumus. Šo mīklu var cept kārtās un pildīt

ar putās kultu krējumu. Torti pārlej ar glazūru un izgarnē

pēc patikas.

Piezīme : Ši torte iznāk loti garda, ja malas liek rupj-
maizes un vidū riekstu tortes kārtu.

357. Aleksandra torte, mīkstā.

Ņem 400 gr laba sviesta ar 200 gr cukura, kul % stundu;
tad ņem 8 olu dzeltenumus un 200 gr cukura, kul V2 stundu.

Nu savieno sviestu ar olu maisījumu, kul vēl drusku, tad pie-

maisa 400 gr miltu (aso kviešu miltu) un beidzot putās sakultos

olu baltumus. Cep stiprā krāsnī. Šo mīklu var cept vienā for-

mā, kā arī katru kārtu atsevišķi.

358. Aleksandra torte, cietā.

400 gr laba, svaiga sviesta liek bļoda ar 400 gr cukura,
400 gr miltuun 5 sakulstītām olām, klāt liekot 200 gr mandeļu.
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Toršu garnēšanas paraugi.
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vai riekstu, kuras sagrūž miezerī. Mīca, kamēr nelīp vairs

pie rokas un ir spīdīga. Tad noliek mīklu aukstumā 2—3

stundas. No šīs mīklas izrullē 3—4 apaļas ripis, izcep, liek uz

kūku bļodas un pārsmērē ar safti; pārliek otru kārtu v. t. t.

Vispēdīgi pārsmērē ar glazūru un izgarnē pēc patikas ar au-

gļiem un krēmu vai spricglazūru.

359. Smilšu torte.

Ņem 400 gr laba sviesta ar 200 gr cukura un 1 kārtiņu

vaniljas, ko sagrūž ar cukuru un piesijā klāt; sakul visu

baltu. Tad liek klāt vienu pēc otras 8 olas, bez tam 200 gr

cukura, 300 gr kartupelmiltu un 3—4 karotes kviešu miltu. Šo

maisījumu cep 3—4 ripās, no kurām sastāda torti un izgarnē

pēc patikas.

360. Riekstu torte.

Ņem 6 olas ar 6 karotēm cukura, 5 pilieniem citroneļļas,

vai no citrona noberztu mizu, un izmaisa baltu. Tad pieber
4—5 karotes smalki sagrūstu riekstu līdz ar 4—5 karotēm miltu

un beidzot putās sasistos olu baltumus, kam sitot piemaisa
2—3 karotes putekļu cukura. No šīs mīklas cep 3 apaļas ri-

pas, saliek tās kopā, iesmērējot krēmu vidū. Šo torti var pār-

liet ar brūno glazūru un izgarnēt ar šokolādes krēmu pēc pa-

tikas.

361. Mandeļu torte.

10 olu dzeltenumus ar 200 gr cukura kuļ % stundas, tad

pieber 4 karotes saldo un rūgto mandeļu, kas smalki saberztas

vai sagrūstas, un 4—5 karotes maizes; beidzot putās sakulto

olu baltumu, kam kuļot pieliek 3—4 karotes putekļu cukura.

Kūku cep ne visai karstā krāsnī. leteicams pildīt ar putu krē-

jumu.

362. Ātrā kūka.

Izkausē 1 glāzi sviesta, 1 glāzi cukura, kuļ, līdz tiek balts,

tad piemaisa vienu pēc otras 5 olas un 1 glāzi miltu, lejot klāt

1 vīna glāzi ruma. Krietni izmaisa, liek formā un cep % stun-
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das vidēja siltuma. Kā garšu var pielikt citronu vai citron-

ellu.

363. Biskvīta torte.

Ņem 10 olu dzeltenumus ar 300 gr cukura, kul % stundas.

Kā garšu pieberž V2citrona mizu vai 8 pilienus citronellas; pie-

maisa 5 karotes kviešu miltu un 2 karotes kartupelmiltu, bei-

dzot putās sakulto olbaltumu, Šo maisījumu var cept vienā for-

mā, vai arī 3 kārtām. Pildīt var ar ievārījumiem, krēmiem

vai putu krējumu.

364. Šokolādes torte.

Apm. 130 gr šokolādes saberž, liek traukā, pārklāj ar V2

glāzes vāroša ūdens, liek siltumā izkust. Ņem 200 gr laba

sviesta ar 200 gr cukura un 6 olu dzeltenumus, kul % stundas.

Tad piemaisa atdzisušo izkausēto šokolādi un 4 ēdamkarotes

miltu, krietni izmaisa un beigās pievieno putās sakulto olbal-

tumu. lepilda sagatavotā formā, cep V2stundu stiprā krāsnī.

365. Kartupeļu torte.

10 olu dzeltenumus kuļ % stundas ar 200 gr cukura; s—B

rūgtās mandeles sagrūž smalkas un 1 citrona mizu, pierīvē

400 gr dienu iepriekš novārītus kartupeļus, liek klāt olām, iz-

maisa un beidzot pievieno putās sakulto olbaltumu. Liek paga-

tavotā formā un cep '1 stundu.

366. Torte no kukurūzas miltiem.

200 gr sviesta ar 200 gr cukura kul pusstundu, liekot

klāt 5 olas vienu pēc otras. Tad piemaisa 300 gr kukurūzas

miltu. Sajauc 1 tējkaroti cukura ar V2tējkaroti briežraga sāls,

pieber mīklai, ko nu krietni sakuļ. Tad iepilda izsmērētā for-

mā un cep % stundas mērenā krāsnī. .

367. Annas torte.

Ņem 200 gr sviesta ar 200 gr cukura, kuļ 1 stundu, pielie-
kot klāt 4—5 olu dzeltenumus un drusku cukūra līdz ar olām;

tad pieberž 1 citrona mizu, V2citrona sulu un 200 gr kviešu
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miltu, 60—70 gr nomazgātu un nosusinātu korintu. Beidzot ar

putās sasistiem olu baltumiem viegli izjauc, tad lej sagatavotā

formā un cep 1 stundu.

368. Gaidas kūka.

1 glāzi sviesta, 1 glāzi cukura, 3 olas krietni samaisa, klāt-

Glazūras sprice.

liekot 5—7 pilienus citrbnellas; tad pielej 1 glāzi remdena pie-

na, kurā iemaisa 2 paciņas (Engelsa) cepampulvera un 3 glāzes

kviešu miltu. Lej formā un cep 1 stundu.

27. nodaļa.

Glazūras un krēmi.

Glazūras vārot prasa daudz uzmanības. Lai tās pareizi iz-

dotos, jāievēro sekošie nosacījumi, daudz nopietnāki kā pie ci-

tiem virumiem, jo kur darīšana ar vārošu cukuru, tur viens

acumirklis par agru vai par vēlu, un glazūra sabojāta. Glazūru

vārot, jāievēro, kad ta jau salda krējuma biezumā, tā vēl mai-

sāma, lai drusku padzistu, pēc tam to lej kūkai pāri un noglazē
to vispāri.

Spricglazūrai jāņem putekļu cukurs, ko arī vēl vajaga caur

sietiņu izsijāt, lai nepaliktu neviena cieta graudiņa, jo tas traucē

šlircītes darbību un caur to garnitūraiznāk nepareiza.

369. Balta vārīta glazūra.

Ņem200 gr cukura, pārlej to ar % litra ūdens, vāra, pa-

stāvīgi maisot, kamēr cukurs, pirkstos ņemts, sāk stiepties un

izskatās kā biezs, salds krējums. Tad ņem no uguns un pastā-

vīgi maisot pielej 1 tējkaroti etiķa. Drusku padzesē, lej to tū-
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liņ kūkai pari, nogludina ar pindzeli vienādu. Arī malas ja-

pārglazē.

370. Brūna glazūra.

Ņem 1 glāzi cukura, V2glāzi ūdens, 2 karotes kakao vai

1 tāfeli šokolādes, vāra, kamēr masa sāk palikt bieza un līmai-

na. Tad noņem no uguns, drusku padzesē, lej kūkai pāri un

noglazē kūku vispār gludu. Pēc tam izgarnē ar šļircīti pēc

patikas.

371. Nevārīta glazūra.

Ņem 6 ēdamkarotes putekļu cukura, ieber tējas glāzē, pie-

lej 1 tējkaroti etiķa, 1 olas baltumu un samaisa visu ar koka

karotes kātu '10—15 minūtes, līdz paliek par baltu masu. Tad

pārglazē kūku.

372. Vīna glazūra.

Ņem 4 ēdamkarotes baltā vīna un 1 citrona sulu, lej mazā

kastrolī, pieber 1 glāzi cukura un savāra uz ļoti lēnas uguns

par šķidru sīrupu. Drusku maisot atdzēsē un pārsmērē kūku.

Piezīme. Ja vēlas kūkas glazūru rozā krāsā, tad pie-

lej pie glazūras drusku ķiršu vai dzērveņu sulu, vai arī k 0 š e-

nil j a s tinktūru.

373. Cietā, baltā spricglazūra.

Ņem olas baltumu ar 200 gr putekļu cukura un tējkaroti

etiķa, liek kādā lielākā tasē un ar koka karotes kātu maisa

baltu un tik biezu, kamēr no šīs masas uzliktais punkts paliek
stāvot.

Šo gatavo glazūru liek papīra tūtē, kurai nogriež smailo

galu un uzmauc skārda tilīti. Ar šo izgarnē pārglazēto kūku

pēc iedomas ar dažādiem ornāmentiem un rozēm.

374. Mīkstā, brūnā spricglazūra.

Ņem 200 gr salda, svaiga sviesta, 1 kārtiņu vaniljas, sa-

grūž miezerī ar 4 karotēm cukura, tad ber caur sietiņu to svie-

stam klāt. Vēl pieber 2 karotes labakakao un maisa V2stundu.
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Tad liek papīra tute un ar šļirci izgarnē torti. Pec tam vel iz-

rotā ar augļiem vai želeju. Tūtēm jāņem pergamenta papīrs.

375. Dzeltenā, mīkstā garnitūra.

4 veselas olas ar 4 karotēm cukura, 1 kārtiņu vaniljas mai-

sa 20 minūtes, liekot klāt 100 gr miltu. Tad uzvāra 14 litra

piena vai salda krējuma. Pusi no tā pielej bļodā olu maisīju-

mam un to krietni sakuļ. Beidzot lej pie pārējā katliņā, pastā-

vīgi kuļot; uzkarsē, bet neuzvāra, un maisa, kamēr izdziest.

Nu piemaisa 200 gr salda, laba sviesta ar 3—4 karotēm putekļu

cukura un visu kopā uzmaisa putās.

Liek papīra tūtē un izgarnē kūku pēc patikas.

376. Baltā, mīkstā spricglazūra.

Ņem V2litruputu krējuma ar 2 karotēm puteklcukura, uzsit

putās un liek aukstumā. Ar šo izgarnē tortes, kuras tūliņ lieto,

kā arī deserta bļodas. Beidzot vēl pārliek ar augļiem vai že-

leju.

28. nodaļa.

Mazas kūciņas un tējmaizītes.

377. Piparkūciņas.

1,2 kg sīrupa savāra ar 200 gr cukura. Tad piemaisa 300

gr sviesta, 2 karotes svaigu cūkas tauku un sasmalcinātu šādu

virci: 15 graudiņi kardamona, 1 tējkarote smalka kanēļa, 40 gr

korindra, 5—6 graudi piparu, s—B5—8 krustnagliņas un drusku

sāls. Maisa, līdz atdziest. Tad pielej 40 gr potašas vai briež-

raga sāls.

Potaša labāka, ja izkausē rumā un lauj 2—3 stundas stā-

vēt. Piparkūkām ieteicams likt klāt arī pomerancmizas, tikai

tās ļoti smalki sagrūžamas. Ja visas virces un potaša sīrupam

pieliktas, tad liek miltus klāt. Kad milti labi un sausi, pietiek ar

1,4kg; mīkla gatava, kad pēc ilgas mīcīšanas nelīp rokas.

Šo mīklu var cept tūliņ un arī vēl pēc 10 dienām.
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378. Mīkstās piparkūkas.

Ņem 800 gr sīrupa, 400 gr medus, 400 gr cukura, uz-

vāra, liekot klāt šādas garšvielas: 1 tējkaroti kanēļa, 1 tējkaroti

krustnagliņu, 1 tējkaroti kardamona, 2 tējkarotes smalki sa-

grieztu pomerancmizu, 100 gr mandeļu. Tad izkausē 3 karo-

tēs silta ūdens 25 gr potašas, pielej sīrupam; 50 gr rauga

samaisa ar drusku miltu un pievieno masai, kurā iemīca 1,2 kg

kviešu miltu. Šo mīklu liek uz pārsmērētas cepešpannas 2

pirksti biezu kārtu, lauj uzrūgt 3—4 stundas. Tadpārsmērē ar

olu un cep lēnā krāsnī gatavu.

379. Medus piparkūkas.

Savāra 400 gr medus, 200 gr cukura, pieberž 1 citrona

mizu, 2 karotes smalki sagrieztas sukādes, 1 tējkaroti smalkā

kanēļa, drusku kardamona, 1 ēdamkaroti spirta un 100 gr

sviesta. Visu šo samaisa un lauj atdzist. Tad izkausē pienā

25 gr potašas, pielej maisījumam klāt un iemīca miltus pēc va-

jadzības. Izrullē, izdur ar bleķa formām dažādas figūras, ku-

ras pārsmērē ar olu un cep uz pārsmērētas plātes mērenā

siltumā.

380. Piparu riekstiņi.

400 gr sīrupa uzvāra ar 400 gr cukura un 200 gr sviesta,

liekot klāt drusku kardamona, 2 tējkarotes koriandra, 1 tējka-

roti kanēļa, B—lo8—10 krustnagliņas, 5—6 graudus sasmalcinātu

virču, lauj aukstam palikt. 3 karotēs ūdens izkausē 10 gr

briežraga sāls, lej sīrupam klāt un iemīca 200 gr kviešu miltu.

Tad izviļā mazas, apaļas bumbiņas un cep uz plātes mērenā

siltumā.

381. Pumperniķeļi.

Sakul 3 veselas olas ar 300 gr cukura, tad izkausē % glāzē
silta piena 10 gr briežraga sāls, pielej olām, iemīca V2kg

kviešu miltu. Tad pieliek 200 gr sagrieztu mandeļu, samīca

un liek uz pārsmērētas plātes garenās strīpās. Cep gatavas, un

siltas, sagriež garenos, ieslīpos gabaliņos, kurus liek vēl reiz

remdenā krāsnī uzkaltēt.
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382. Šokolādes kūciņas.

8 olu dzeltenumus kul ar 200 gr cukura % stundas, pie-
rīvē y& citrona mizas, piemaisa glāzi miltu un 1 tāfeli sarīvē-

tas smalkas šokolādes, beidzot putās sakulto olu baltumu. No

šīs mīklas liek mazas piciņas uz plātes (vaskiem pārsmērē-
tas), cep lēnā siltumā.

383. Alberta biskvīti.

1 glāzi cukura ar 1 glāzi sviesta sakul baltu; tad ņem 1

glāzi bieza, skāba krējuma, kurā iemaisa 1 tējkaroti soda, '1 tēj-

karoti etiķa un 1 kārtiņu vaniljas, ko sasit ar cukuru. Nu ie-

mīca pusi kviešu miltu un pusi kartupelmiltu tik biezu, ka labi

var izrullēt. Šo mīklu liek vēsā vietā, lai sabriest, tad izveido

dažādas figūras un cep lēnā siltumā.

384. Mandeļmaizītes no auzu pārslām.

200 gr sviesta liek katliņā, izkausē, pieber 400 gr auzu

pārsliņu, sacep tās, pastāvīgi maisot, un liek bļodā atdzist. Nu

piemaisa 400 gr cukura, 1 olu, 3 karotes skāba krējuma, kurā

iemaisa 1 tējkaroti soda. Tad pieliek 100 gr rūgto mandeļu,

kuras nemizotas laiž caur mašīnu, un beidzot var pielikt arī

drusku miltu. Visu krietni samīca un liek mazās piciņās uz

pārsmērētas plātes. Cep mēreni siltā krāsnī.

385. Smilšu kūciņas.

Ņem 200 gr sviesta, 200 gr cukura, 1 olu, 1 citrona mizu,

miltus pēc vajadzības; visu šo samīca, liek 1 stundu mīklu

vēsā vietā. Tad izrullē, izdur ar mazu glāzīti vai skārda for-

mām dažādas figūras, pārsmērē ar olu un pārkaisa sasmalci-

nātas mandeles. Šīs kūciņas uzglabājamas ilgāku laiku.

386. Mandeļu zvaigznītes.

100 gr šokolādes salauza gabaliņos, liek katliņā, pārlej ar

2 karotēm vāroša ūdens un, pastāvīgi maisot, izkausē. Tad

šokolādei pievieno 100 gr sasmalcinātu saldo mandeļu, ļauj
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atdzist. Beidzot piemaisa 2 saputotus olu baltumus un iz-

veido mazas kūciņas.

387. Mandeļu plācenīši.

400 gr saldo mandeļu pārlej ar vārošu ūdeni, lauj tanī

3—5 minūtes stāvēt, lej uz caurdura, lai ūdens notek. Tad no-

loba un sagriež loti smalkās strēmelēs. Sakul putās 4 olu bal-

tumus, piejauc 300 gr putekļu cukura un mandeles. Masu sa-

jauc krietni un liek ar tējkaroti uz pārsmērētas plātes mazās

piciņās. Cep 3—5 minūtes ātrā krāsnī.

388. Putu plācenīši.

3 olu baltumus sakuļ putās ar 200 gr putekļu cukura, tad

pieberž Vz citrona mizu un Vz citrona sulu, izmaisa baltās pu-

tās. Vēl pieber 200 gr cukura un beidzot 1 ēdamkaroti izsi-

jātu kartupelmiltu. Masu viegli izmaisa un uz vaskiem pārsmē-
rētas plātes liek mazās piciņās. Šīs kūciņas cepamas ļoti lēnā

siltumā.

389. Svētku marcipāns.

Ņem 200 gr saldās mandeles, noloba, sagriež smalkas.

Tad savāra 400 gr cukura ar 400 gr plūmju sīrupa, pieber
mandeles un vāra, pastāvīgi kuļot, tik ilgi, kamēr masa vairs

nelīp pie kastroļa. Kad masa atdzisusi, to izrullē ļoti plānu un

izveido pēc patikas.

390. Bezeja kūciņas.

Ņem 6 olu baltumus, sit putās, pieliekot klāt 300 gr putekļu
cukura. Šo masu iepilda pergamenta tūtiņā, no kuras izspiež
uz vaskiem pārsmērētas plātes mazas kūciņas, kas loti lēnā

siltumā cepamas kaltējot.

Piezīme: Šīs kūciņas nedrīkst cept brūnas, jo tiek

lietotas desertu bļodu garnēšanai.

391. Bezeja ar mandelēm.

Ņem 100 gr saldo mandeļu, noloba, sagriež sīkās pārsli-

ņās un sagrauzdē. Tad ņem 4 olu baltumus, uzsit putās, pie-
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maisot klāt 300 gr putekļu cukura un sagrauzdētas mandeles.

Caur papīra tūti vai kūku garnējamo tilīti izspiež apaļus riņ-

ķus un cep lēnā siltumā, cietas kaltējot.

29. nodaļa.

Dažādas maizes.

Aizrādījumi maizes cepšanā.

Lai iegūtu labu, irdenu maizi, jāievēro sekosi noteikumi:

Miltiem galvenām kārtām jābūt labiem un sausiem, raugam

svaigam un labai cepamai krāsnij. Pienam, kurā iejauc maizi,

jābūt 28—38° R., un arī milti nedrīkst būt gluži auksti. Rauga

iejaukšana jāizdara sekošā kārtā: raugs papriekšu jāiemaisa

mazā kvantumā, tad novēro rūgšanas spēju un iejauc vaja-

dzīgo mīklas daudzumu. Raugs uz 2 kg miltu jāņem 65 gr

vienkāršai maizei, turpretim '100 gr treknai mīklai.

Izraudzēšanai loti liela nozīme, jo neizrūgusi maize ir sa-

kritusi un negaršīga. Mīkla jāuzraudzē 3 reiz: pirmo reiz ie-

maisot, otro — pēc samīcīšanas un pēdējo — liekot uz plātes.

Mīklas izraudzēšanai jānotiek siltā vietā, pie kam nedrīkst no

apakšas piecept.

Mīklas iejaukšanas un cepšanas laiks ilgst apmēram 6

stundas.

Lai maizi varētu ilgāki mīkstu uzglabāt, tad mīkla līdz ar

sviestu pievieno pāra karotes cūkas tauku.

Kā garšas viela noder: kardamons, citrona miza (citron-

ella) un daži pilieni rožellas. Dzeltenmaizes piederumi sekosi:

rozīnas, korintes, sukāde un safrāns.

Vienkāršas maizes pārsmērēšanai ņemams ūdens vai

piens, turpretim smalkmaize jāpārsmērē ar sviestu vai sakul-

stītu olu.

Kafijmaizes cepšanas ilgums ir 14 stundas, pie kam balt-

maize jācep 1 stundu.
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Lai uzzinātu, vai krāsns nav pārāk karsta, tai iemet sauju

rupju miltu vai gabaliņu baltā papīra, un ja šie priekšmeti lēni

top brūni, tad maize jāliek krāsnī.

Gatavu cepumu nedrīkst tūliņ karstu ņemt no plates; tas

jāpārsedz un jāatdzisina.

392. Galda maize.

■Pasilda 1 litru piena, iemaisa miltus, pieliek raugu un kul,

kamēr atiet no rokas. Liek uzrūgt. Tad ņem 100 gr sviesta

ar 100 gr cukura un 1 tējkaroti sāls, izmaisa par krējumu un

piemīca mīklai līdz ar pārējiem miltiem; lauj uzrūgt. Tad

liek uz plātes garenus kukuļus, lauj vēlreiz uzrūgt, pārsmērē

un cep ne pārāk karstā krāsnī.

393. Dzeltenais kliņģeris.

Pasilda 1 litrupiena, iemaisa miltus un 100 gr rauga, lauj

mīklai uzrūgt. Nu sakul 400 gr sviesta ar 400 gr cukura pu-

tās, klātpieliekot 3 olas vienu pēc otras. Uzrūgušo mīklu mīca,

liekot klāt miltus, sakulto sviestu un safrānu, ko sagrūž smal-

ku un pārlej ar 1 vīna glāzi ruma. Beidzotpieliek rozīnas, ko-

rintes, sukādi un mīca, kamēr atlīp no rokas. Liek, lai uz-

rūgst. Kad uzrūgusi, izveido no mīklas lielu kliņģeri un lauj
tam vēl uzrūgt. Tad pārsmērē, izgarnē mandelēm, vai māk-

slīgi pagatavotām mandelēm un cep 1 stundu labi izmēģinātā

krāsnī. Kad gatavs, to pārkaisa ar putekļu cukuru.

394. Ķimeņu maizītes.

Nem 60 gr rauga, 14 litra piena 1 kg miltu, vajadzīgo

sāli, samīca, liek uzrūgt. Sakul 200 gr cukura ar 200 gr.

sviesta, pieliek 5—6 sasmalcinātus kardamona graudiņus; pie-

maisa visu šo uzrūgušai mīklai līdz ar pārējiem miltiem. Mīca,
kamēr atlīp no rokas, un liek vēl uzrūgt. Tad liek mīklu uz mil-

tiem apkaisīta galda, izvel un sagriež mazās piciņās, no kurām

rokās izveļ mazas bumbiņas, kuras liek uz pārsmērētas plātes

un brītiņu uzraudzē. Nu pārsmērē ar olu un iespiež katrai mai-
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zītei vidū piciņu sviesta, pārkaisa ar ķimenēm un cep ne visai

karstā krāsnī gatavas.

395. Biezpiena maizītes.

Ņem V2litru piena ar 40—50 gr rauga, iemaisa miltus;

liek uzrūgt. Tad sakuļ 200 gr sviesta ar 1 tējkaroti sāls, V2
citrona mizu un piemīca uzrūgušai mīklai, ko liek vēlreiz uz-

rūgt. Tad ņem vajadzīgo daudzumu biezpiena, izlaiž caur ga-

ļas mašīnu; atšķir 5 olas, pieliek dzeltenumiem200 gr cukura

un maisa V2stundu, Pēc tam savieno ar biezpienu un beidzot

putās sakulto olbaltumu. Ar šo masu pārliek uz plātes uzrau-

dzēto maizi un cep 15—20 minūtes.

Piezīme : Kad biezpienmaize atdzisusi, to pec patikas

sagriež gabaliņos un dod pie kafijas.

396. Vastlāvju maizītes.

Sasilda 14 litra piena ar 1 glāzi rožūdens, piemaisa 50 gr

rauga, 800 gr miltu, mīca mīklu, līdz atlīp no bļodas. Liek uz-

rūgt. Tad sakul apm. 130 gr cukura ar 130 gr sviesta, 2 olām,
1 citrona mizu un vajadzīgo sāli. Visu šo pievieno mīklai, mī-

cot klāt drusku miltu, un liek uzrūgt. Nu izveļ apaļas bumbi-

ņas, liek uz plātes, ļauj vēlreiz uzrūgt. Pēc tam pārsmērē ar

sakultu olu, pārkaisa sasmalcinātas mandeles un cep mērenā

krāsnī gatavas.

Piezīme : Sīs kūkas mēdz pildīt ar putu krējumu, pie

kam nogriež katrai kūkai virsējo kārtu, iepilda putu krējumu,

liek ongriezto vāciņu pāri.

397. Kanēļa maizīte.

Ņem V 2litra piena, apm. 1 kg miltu, 50 gr rauga, sa-

mīca un ļauj uzrūgt. Tad sakuļ 200 gr sviesta ar 200 gr cu-

kura, V2citrona mizu, drusku kardamona un vajadzīgo sāli.

Visu šo pieliek rūgstošai mīklai, ļauj vēl uzrūgt, tad izrullē

un liek uz plātes. Kad mīkla uzrūgusi, pārsmērē ar izkausētu

sviestu, pārkaisa smalkās mandeles, kanēli, cukuru un cep 20

līdz 30 minūtes.
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398. Magoņu maizītes.

Ņem tādu pašu mīklu kā kanēlmaizītēm, izrullē, pārsmērē

ar sviestu un pārkaisa cukuru. Tad satin rullī, pārsmērē ar olu

un cep gatavu.

Kad maize pilnīgi atdzisusi, to sagriež patīkamos gabaliņos

un dod pie kafijas.

399. Formā cepta smalkmaize.

Drusku uzsilda 1 litru piena, iemaisa miltus, saberž apm.

65 gr rauga ar 2—3 karotēm cukura, pievieno mīklai un kul

mīklu, kamēr atlīp no karotes. Liek uzrūgt. Ņem 400 gr svie-

sta ar 400 gr cukura un sāls, drusku kardamona, s—B pilienus ci-

tronellas un kul V2stundu, liekotklāt 5 veselas olas, vienu pēc

otras. Kad mīkla uzrūgusi, tai piemīca vēl drusku miltu un sa-

kulto sviestu. Mīklu liek izsmērētās kūku formās, lauj uz-

rūgt un cep.

400. Vecā bāba.

letaisa mīklu, ņem* V 2litra piena, 50 gr rauga, 1 tējka-

roti sāls, 600 gr miltu, liek uzrūgt. Tad saputina 400 gr svie-

sta ar 400 gr cukura, 3 olu dzeltenumiem; pierīvē V2citrona

mizu, vai 3—5 pilienu citroneļlas. Šo masu piemīca uzrūgušai

mīklai līdz ar 100 gr korintu, tikpat daudz rozīņu un beidzot

putās sakulto olbaltumu. Ja vajadzīgs, var vēl drusku miltu

pielikt. Mīklu iepilda izsmērētās formās, ļauj uzrūgt, pārsmērē

ar olu un cep 1 stundu ne visai karstā krāsnī.

401. Apaļie sausiņi.

14 litra piena sasilda remdenu, tai iemaisa 400 gr miltu ar

50 gr rauga un lauj uzrūgt. Tad sakul baltu 100 gr sviesta

ar 100 gr cukura, V2tējkarotes sāls, drusku kardamona, I—21—2

olām. Šo piemīca uzrūgušai mīklai, lauj vēlreiz uzrūgt, tad iz-

vel no mīklas apaļas bumbiņas, liek uz pārsmērētas plātes, lauj

uzrūgt. Pēc tam pārsmērē ar olu un cep lēnā siltumā koši brū-

nas. Atdzisušas tās pārgriež uz pusēm, liek uz balta papīra

pārsegtas plātes un remdenā krāsni izkaltē. Sausiņus ilgi var

uzglabāt sausā vietā stikla burkās.



153

Piezīme : Sausiņi ieteicami maziem bērniem un slim-

niekiem.

402. Gaŗie sausiņi.

1 litru piena sasilda līdz 29° pēc R un tai izkausē 100 gr

sviesta, 200 gr cukura un 1 tējkaroti sāls, iemīca 1,2 kg miltu,

liekot klāt apm. 75 gr rauga, sarīvētu V 2citrona mizu, vai

drusku kardamona. Liek uzrūgt. Pēc dažām stundām piemīca

vēl drusku miltu, 3 karotes krējuma, liek vēlreiz uzrūgt. Tad

izvel no šīs mīklas garenus kukuļus, liek uz plātes vēl drusku

uzrūgt un cep gatavus. Atdzisušus sausiņus sagriež šķēlēs

un remdenā krāsnī izžāvē. Uzglabā sausā vietā.

403. Krējuma kliņģeŗi.

2 veselas olas sakulsta ar 1 glāzi cukura, 1 glāzi skāba krē-

juma un 1 karoti izkausēta sviesta. Tad iemīca tikdaudz miltu,

ka mīkla ļaujas izrullēties. Mīca, līdz mīkla top spīdīga. Nu

izrullē uz galda kliņģerīšus, kurus pārsmērē ar olu un cep

ne visai karstā krāsnī.

404. Cukura kliņģerīši.

Ņem 2 olas ar 1 glāzi cukura, kul pastāvīgi. Tad piemaisa
100 gr izkausēta sviesta, 1 tējkaroti briežraga sāls un iemīca

miltu tikdaudz, ka var izrullēt mazus kliņģerīšus. Šos pār-
smērē ar olu un cep mēreni siltā krāsnī.

405. Ūdens maize.

1 litru ūdens pasilda remdenu, iemaisa 25 gr sāls, iemīca

2 kg miltu un 65 gr rauga. Mīklu pagatavo tāpat kā teikts

iepriekšējo mīklu receptēs. Uzrūgušu vēlreiz krietni pārmīca,

kamēr no rokas atlūp. Atkal lauj uzrūgt, tad liek uz pārsmērē-
tas plātes tievus, garus kukuļus, kurus pārsmērē ar ūdeni un

pārkaisa ķimenēm. Ši maize loti ieteicama aukstiem galdiem
godībās.
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406. Speķa rauši.

% litrā remdena piena iemīca miltus ar 50 gr rauga, dru-

sku sāls, 1 karoti cukura un liek uzrūgt. Tad sagriež 200 gr.

caurauguša speķa loti sīkos, zirņa lieluma gabaliņos, piemaisa

drusku piparus, 1 smalki sakapātu sīpolu, nogaršojot vajadzīgo

sāli. Nu pārmīca mīklu vēlreiz, liekot klāt 100 gr izkausēta

sviesta, lauj uzrūgt, tad liek uz galda un izrullē plānu. Uz mik-

las uzliek šai vajadzībai 1 tējkaroti sagatavota speķa, liek iz-

rullēto mīklu pāri, izgriež ar tasi pusmēnešveidīgus speķa

raušus un ar dakšiņu aizvāko malas. Liek pārsmērētus uz plā-
tes un cep koši brūnus.

407. Ūdens kliņģeŗi.

Nem 2 glāzes ūdens, 1 tējkaroti sāls, uzsilda remdenu un

iemīca tai 40 gr rauga, 1,2 kg miltu. Mīca loti ilgi, līdz mīkla

pilnīgi sīksta. No šīs mīklas izveido ūdens kliņģerus un

lauj uzrūgt. Tad uzvāra lielākā kastrolī ūdeni ar mazliet sāls,

liek kliņģerus vārošā ūdenī, ļauj tiem uznākt augšā. Nu iz-

ņem no ūdens, liek uz pārsmērētas plātes. Kliņģerus apsmērē

ar olu, pārkaisa ar ķimenēm un cep.

408. Rupja kviešu karaša.

1 litrā remdena piena iemaisa drusku sāls, ķimenes, at-

šķaida 75 gr rauga, iemīca apm. 1 kg rupju kviešu miltu, liek

mīklu uzraudzēšanai. Kad krietni uzrūgusi, piejauc vēl klāt tik-

daudz miltu, ka mīkla stipri cieta. Izmīca krietni un ļauj vēl-

reiz uzrūgt. Tad izveido kukuļus un cep puslīdz karstā krāsnī.

Šī maize tiek loti garda, ja pieliek 1 karoti sviesta un pierīvē
klāt pāra zaļu kartupeļu.

409. Saldskābmaize ar mīklas raugu.

Ņem 5 litrus vāroša ūdens, iemaisa tikdaudz rudzu bīde-

lētu miltu, ka mīkla paliek bieza; lauj tai atdzist, šad un tad

apjaucot. Tad ņem krietni uzklapē un pārsegtu atstāj līdz otrai

dienai. Nu pieliek mīklai raugu un krietni izklapē, ļauj uzrūgt.
Pēc tam samīca, liekot klāt drusku ķimeņu, smalki sagrieztas
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pomerancmizas, 3—4 karotes cukura un vajadzīgo daudzumu

miltu. Mīcīt vajaga loti ilgi, kamēr pilnīgi no rokām atlīp, tad

silti sasegt, lai labi izrūgst. Cep garenos kukuļos apmēram 1

stundu.

410. Saldskābmaize (ar raugu cepta).

5 litros vāroša ūdens iemaisa IV2 litrus rudzu bīdelētu

miltu, jauc mīklu ar klapējamo menti tik biezu, ka mente, tanī

iesprausta, stāv. Nu pārber mīklu ar miltiem, noliek apsegtu

siltā vietā apmēram 6 stundas. Pēc tam krietni uzklapē un pie-

maisa 100 gr rauga, 3—4 karotes cukura, drusku sāls un ķi-

meņu, lauj vēlreiz uzrūgt. Tad piemīca vajadzīgo daudzumu

miltu, krietni samīca un kad uzrūgusi, liek uz galda, izvel tie-

vus, garenus kukuļus, pārsmērē ar olu, pārkaisa ķimenēm. Cep

stiprā krāsnī 1 stundu.

Piezīme : Maizi, izņemot no krāsns, vajaga pārslapēt

ar ūdeni un apsegt; caur to garoza tiek mīksta un ir viegli

uzgriežama.

411. Rupja rudzu maize.

Ja rupja rudzu maize īsti labi izdevusies, tā pārspēj pat

dažādas smalkas maizes. Bet ir ļoti maz saimnieču un maiz-

nieku, kuri prot to izcept labu, jo ir daudz iemeslu, kālab rupja
maize var sabojāties, sakrist vai atlēkt, — un kad arī būtu cēla,

tad vēl trūkst īstipatīkama skābuma un labas garšas. Lai rupju
maizi izceptu īsti gardu, tai jāpiegriež vēl vairāk vērības kā

vissmalkākai maizei. Grūti izcept maizi cēlu, kad nav labu,

sausu miltuno labi briedušiem, tīriem rudziem. Šādā gadījumā

der iejaucot pielikt drusku sāls. Telpām, kur maizi gatavo, jā-

būt siltām, jo mīkla nedrīkst atdzist. Liela nozīme ir mai-

zes trauku pareizai uzglabāšanai, trauks nedrīkst appelēt, jo

caur to zūd labais skābums. Loti ieteicami, maizes ūdeni sil-

dot, likt zustreņu lapas ūdenī, no tā maize pieņem labu aro-

mātu. Rudzu maizi taisa arī saldskābu tādi, ka ūdeni pilnīgi

neuzvāra, bet pielej to mīklai tai brīdī, kad tas sāk zīlot. Ap-

mīcot var likt klāt smalki sagrieztas pomeranču mizas un ķi-

menes. Jo vairāk maizi mīca, jo cēlāka tā tiek.
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30. nodaļa.

Dzērieni.

Aizrādījums šaī nodaļā no manas puses būs loti īss. Labs,

dzidrs avota ūdens ar augļu ievārījuma piemaisījumu ir labā-

kais un pat visaugstākās viesībās ieteicamākais dzēriens.

Labi zinu, ka dabūšu atbildi: Kas tās par kāzām bez alus,

vīna un liķieriem! Nevaru iedomāties nekā briesmīgākā kā

viesības, kurās pasniedz alkoholu, un cilvēkus tā iespaidotus

mežonīgā jautrībā bļaustoties un trakojot. Atbilde šim jautā-

jumam man būtu tik plaša, ka manas grāmatas saturs iznāktu

par biezu. Tādēļ teikšu tikai dažus vārdus, kurus lai katra tautu

meita izlasītu vairākreiz: Alkohols ar katru dienu dziļāk un

dziļāk ievelkas mūsu tautas organismā, to garīgi un miesīgi sa-

kropļojot. Dilonis, piem., iet roku rokā ar alkoholu, novājinā-

dams cilvēka organismu un līdz ar to sagatavodams auglīgu
zemi dažādu slimību dīgļiem.

Tās summas, kas nodomātas viesības sarīkojot izdot alko-

holam, būtu ieteicamāki izdot, iepērkot dažādus augļus atspir-

dzināšanai. Tad arī viesības noritētu bez piedzērušu cilvēku

trokšņošanas.

Ņemiet vērā, ja tās summas, kas vispār tiek patērētas al-

koholam un līdz ar to dažādu slimību, posta, bada, izvirtības un

nozieguma pirkšanai, — tiktu izdotas cēliem un krietniem pa-

sākumiem, tad Latvija uzzeltu drīzā laikā.

412. Maizes kvass.

Ņem 2 kg rupjas maizes, sakaltē to brūnu, liek tīrā koka

traukā un pārlej ar 12 litriem vāroša ūdens, ļauj 5—6 stundas

mirkt. Tad nolej caur sietiņu vai tīru linu drāniņu maizes

šķidrumu otrā traukā un sasilda līdz 29° R. Saberž 400 gr cu-

kura ar 50 gr rauga, ko iemaisa maizes šķidrumā, nogaršojot

cukuru. Savāra 50 gr apiņu ar 1 litru ūdens, izsūc, lej kva-

sam klāt, pārsegtam ļauj uzrūgt, kamēr putas saceļas virsū.

Kvass iepildāms pudelēs vai tīrā muciņā, no kuras tas caur krā-

nu ielaižams lietošanai.
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413. Citrona limonāde.

Uz 1 litra ūdens ņem 2 citronus un cukuru pēc patikas,
cik saldu vēlas. Uzvāra '1 litru ūdens ar no 2 citroniem pierī-

vētu mizu, liek atdzist. Nu izlaiž caur tīru linu drāniņu, no-

garšo vajadzīgo cukuru, pielej 2 citronu sulu un, ja nebūtu diez-

gan skābs, pieliek vēl citrona sulu. Šo limonādi sniedz loti

aukstu galdā, tādēļ var pielikt arī gabaliņu ledus ar pāra cit-

rona šķēlēm.

414. Sarkanā limonāde.

Var ņemt ķiršu, jāņogu vai aveņu sulu, ko samaisa ar no-

vārītu, bet jau atdzisušu ūdeni, nogaršo vajadzīgo daudzumu

cukura un ogu sulu, izlaiž caur tīru drāniņu. Limonādi lej

stikla krūzē, kur var ielikt pāra citrona šķēles un gabaliņu

tīra ledus. Šis katram pieejamais dzēriens ir loti atspirdzi-

nošs.

415. Mēts.

Izkausē 1,2 kg medus 12 litros vāroša ūdens, uzvāra 10

līdz 15 minūtes, tad liek atdzist. Nu izlaiž caur tīru linu drā-

niņu, piemaisa 50 gr rauga, nogaršo vajadzīgo cukuru, iepilda

muciņā un uzglabā vēsā vietā.

416. Putojošs ābolu dzēriens.

Ābolumizas nedrīkstaizmest. Tās noskalo, liek tīrā traukā,

pārlej vārošu ūdeni, ņemot uz 2 litriem mizu 3 litrus vāroša

ūdens. Traukam uzliek vāku, ļauj 4—5 dienas stāvēt, tad iz-

laiž caur sietiņu un beidzot caur filtra papīru. Nogaršo šķidru-

mam vajadzīgo cukuru, iepilda pudelēs, ikkatrā ieliekot 3—5

rozīnas. Pudeles aizkorķē un pārsien ar drāti. Pēc 5—6 die-

nām tas gatavs un puto kā šampanietis.

Piezīme : Šādus dzērienus var pagatavot no visā-

diem augļiem un ogām, pat no mūsu dzimtenes bērza sulām.

Tā tad, viesības sarīkojot, gluži labi var iztikt bez ši pazemi-
nošā dzēriena — alkohola.
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31. nodaļa.

Augļu ieziemošana.

Aizrādījums.

Augļu labai uzglabāšanai un pareizai ieziemošanai svarīgi

ir sekoši noteikumi: levārīšanai jālieto misiņa katls, maisīša-

nai sudraba karote vai apaļš bērza kociņš; caurdurim jābūt

porcelāna vai emaljas, augļu glāzēm vai burkām no stikla, jo

no mālu burkām var rasties piegarša. Stikla burkām, pirms ie-

vārījumu iepildīšanas, jābūt tīrām un sausām. Ļoti ieteicams

lietot stikla glāzes, noslēdzamas ar gumijas riņķiem. Šīs bur-

kas gan dārgākas par parastām augļu glāzēm, bet ar viņu lie-

tošanu ietaupās cukurs, jo stingrais burkas noslēgums neļauj

gaisam piekļūt un laba uzglabāšana garantēta,pie kam nesacu-

kurots ievārījums daudz garšīgāks. Augļi ievārījumam jāņem

nogatavojušies, bet nedrīkst būt iestāvējušies, jo šādiem aug-

ļiem piemīt liels daudzums baktēriju, kas maitā ievārījumu

uzglabāšanos. Tādēļ augļus vajaga līdz zināmam mēram sa-

vārīt, lai dīgli tiktu iznīcināti, pretējā gadījumā rodas pūšanas

process un rūgšana. Gribu uzsvērt, ka labi noslēgtas un nosie-

tas burkas ir kā pretlīdzeklis šo baktēriju tāļākattīstīšanai.
Burkas drīkst nosiet un aizlakot tikai tad, kad ievārījums atdzi-

sis. Ļoti ieteicams uzlikt burkām spirtā apmērcētu pergamenta

papīra ripiņu, piemērotu burkas lielumam, vai arī pārliet ar liel-

lopa taukiem. Lieto arī salicilu, bet tas nav ieteicams, jo atņem

augļiem labo aromātu. lepildītas ievārījumu glāzes jānovieto

aukstā vietā, piem. pagrabā, jo baktēriju dīgļi aukstā vietā ne-

spēj tik ātri attīstīties kā siltumā.

Želejas un ievārījumus, tiklīdz gatavi, var liet tūliņ stikla

glāzēs, turpretimveselu ogu ievārījumi jāielej porcelāna traukā,

un tikai otrā dienā iepildāmi glāzēs un pārsienami.

Zemeņu, aveņu un ķiršu ogu ievārījumiem cukurs jāņem

1 kg uz 1 kg ogu, turpretim zustrenēm (upenēm) — jāņem

Vi kg mazāk uz 1 kg ogu.

Jāraugās arī uz to, lai cukurs butu tīrs, jo daudzreiz, ne-

tīru cukuru lietojot, dzidrie ievārījumi iznāk neskaidri. Jāiz-
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sargās arī augļu maisīšanai ņemt karotes, lietotas pie taukai-

niem ēdieniem, jo kokā iesūcas tauku daļas un maitā ievārī-

jumus.

Piezīme : Misiņa katlam jābūt ļoti tīri izberztam, jo

no netīra katla ievārījumam rodas slikta piegarša un var no-

tikt saģiftēšanās. Tādēļ, lietojot misiņa un kapara katlus, pie-

griežama tīrībai liela uzmanība.

417. Apelsīnu šķēles cukursīrupā.

Sagriež apelsīnus ar visu mizu šķēlēs, izlasa sēklas. Tad

savāra sīrupu, ņemot800 gr cukura uz % litra ūdens. Apelsīna

šķēles liek kastrolī un vāra tik ilgi uz lēnas uguns, kamēr

tās sāk palikt skaidras. Tad uzmanīgi izņem, saliek stikla bur-

kā, bet sīrupu vāra vēl, līdz paliek tekoši biezs. Nu pārlej ar to

apelsīna šķēles. Kad šis ievārījums izdzisis, tam pārkaisa cu-

kuru un pārsien ar pergamentu. Šis ievārījums loti noderīgs
kūku garnēšanai.

418. Citronu sīrups.

800 gr cukura ar M$ litra ūdens savāra par sīrupu, pierī-

vējot drusku citrona mizas. Izspiež uz citronu preses 10 lielā-

kus citronus, lej citronu sulu caur sietiņu pie sīrupa un uzvāra

vēlreiz. Tad lej augļu glāzēs, ļauj atdzist un pārsien burkas ar

pergamentu.

419. Rabarberu ievārījums.

Ņem 1,2 kg mīkstu, vēl nenobriedušu rabarberu kāti-

ņus, sagriež šķērsām loti plānās šķēlītēs, liek misiņa katlā ar

800 gr cukura un vāra uz lēnas uguns 1 stundu, tūliņ karstu

iepildot stikla burkās. Lauj izdzist un tad pārsien ar perga-

menta papīru.

420. Stiķeņu ievārījums.

Ņem 1,2 kg lielu, zaļu stiķeņu, noplūc kātiņus un ziedu

galus, iegriež katrai ogai galā, izņem sēkliņas, tad noskalo, liek

uz caurdura ūdenim notecēt. Savāra sīrupā 1,2 kg cukura

ar 1 glāzi ūdens, tad pieliek stiķenes un vāra uz lēnas uguns.
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15 minūtes. Nocel katlu no uguns, lauj 15 minūtes stāvēt. Pēc

tam vāra tik ilgi, kamēr sāk grimt katla dibenā un ir piesūku-

šās ar sīrupu. levārījums gatavs.

421. Zemeņu ievārījums.

Notīrī 2 kg zemeņu, liek uz bļodas pa kārtai ogas, pār-

kaisot tās ar pusi no vajadzīgā cukura. Lauj 5—6 stundas tā

stāvēt. Tad savāra sīrupā pārējo cukuru, ieliek tanī ogas un

vāra 1 stundu uz lēnas uguns. Zemenēm jāņem cukurs uz 1 kg

ogu P/3 kg cukura. Ogas labāk vārīt neskalotas (tikai ne smil-

tainas), jo mazgājot tām zūd dala labā aromāta.

422. Jāņogu ievārījums.

Ņem 3V2 litrus labi ienākušos ogu, sašķaida, lej spickulē,
lai notek. Tad ņem šīs sulas 1 glāzi uz 1 glāzi cukura un vāra

15—20 minūtes.

423. Jāņogu želeja.

Uz 1 glāzes ogu sulas ņem 2 glāzes cukura, liek porcelāna
traukā un ar tīru koka karoti maisa 1 stundu, līdz cukurs iz-

kusis. Tad iepilda stikla burkās, pārsien ar pergamentu un uz-

glabā aukstumā. Šī želeja daudz aromātiskāka nekā vrīta un

ļoti noderīga kūku garnēšanai, jo to var griezt ar nazi kā

marmelādi.

424. Jāņogas ar avenēm.

1 glāzi jāņogu, 2 glāzes aveņu sulas, 3 glāzes cukura sa-

vāra, noputina; vāra uz lēnas uguns % stundas; lej želeju
stikla burkā, ļauj atdzist. Tad uzliek spirtā iemērcētu papīra

ripiņu ievārījumam virsū un pārsien ar pergamentu.

425. Meža zemenes.

1 kg svaigu, labi ienākušos zemeņu liek terīnē ar Wz kg

smalka cukura. Maisa 2 stundas, līdz viss saiet biezā masā.

Tad iepilda augļu glāzēs, pārlej ar spirtā iemērktupergamenta

ripiņu, nosien un uzglabā vēsā vietā. Šis ievārījums labi no-

der kūku iepildīšanai.
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426. Aveņu ievārījums.

1,2 kg cukura ar 1 glāzi ūdens vāra biezā sīrupā, kurā ie-

ber 800 gr gatavu, bet vēl stingru aveņu. Liek uzvārīties, no-

smel putas, vāra 10—15 minūtes, nocel katlu no uguns, lauj
ogām iesūkties. Tad vāra vēlreiz, lauj atkal katlā stāvēt 10

līdz 15 minūtes un beidzot iepilda augļu glāzēs.

427. Lāceņu ievārījums.

Ņem 3 glāzes cukura ar 1 glāzi ūdens, savāra sīrupā, tad

pieber 4 glāzes lāceņu. Vāra % stundas uz loti lēnas uguns,

šad un tad apmaisot ar apaļu kociņu.

428. Sarkano stiķeņu ievārījums.

1 kg sarkano stiķeņu nolupina kātiņus un ziedu spuras,

sietiņā krietni noskalo, tad savāra ar Vz litru ūdens, līdz kamēr

galīgi izšķīst. Nu izlaiž caur sietiņu un liek vārīt, ņemot 3 glā-

zes ogu sulas un 2 glāzes cukura. Vāra 1 stundu.

429. Ķiršu ievārījums.

Izņem no ogām kauliņus, ogas pie tam nesašķaidot, pār-

kaisa ogas ar cukuru, lauj stāvēt 5—6 stundas. Tad lej no ogām

iztecējušo sulu misiņa katlā, pieber pārējo cukuru un uzvāra

sīrupu. Pēc tam liek ogas un vāra uz lēnas uguns % stundas,

klātliekot izlobītos ķiršu kaulu kodolus. Ķiršiem jāņem Vt

kg cukura uz 1 kg ogu.

430. Ķirši pudelēs.

Tādamnolūkam jāņem tumšie alus ķirši, kuriem jābūt sau-

siem. Ķiršiem nolasa kātiņus, iepilda sausās pudelēs, pārlej
katrai pudelei 1 ēdamkaroti spirta, aizkorķē, aizlako un liek pa-

grabā. Šādi uzglabāti ķirši noder ķiršu mērcēm un zupām.

Piezīme : Ķiršus var arī kaltēt.

431. Plūmju marmelāde.

Nem 2 kg dzelteno plūmju, iemet uz 2 minūtēm vārošā

ūdenī, liek uz caurdura notecēt. Tad novelk mizu, izņem kauli-

ņus un nosver plūmes, ņemot 1 kg plūmju uz % kg cukura.
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Vāra 1 st. uz lēnas uguns pastāvīgi maisot, kamēr biezs.

Tad iepilda stikla burkā, lauj atdzist, pārlej spirtā iemērcētu

papīru un pārsien ar pergamentu.

432. Bumbieŗu ievārījums.

Sagriež 50 gr pomeranču mizas sīkos gabaliņos, liek mi-

siņa katlā ar V 2 litra ūdens, 800 gr cukura, savāra sīrupā.

Tad nomizo, sagriež loti sīkās strēmelītēs 800 gr bumbieru, ku-

riem arī jābūt sagrieztiem. Vāra uz lēnas uguns % stundas.

Šis ievārījums loti gards kūkām un tortēm.

433. Zaļo tomātu ievārījums.

Ņem 1 kg zaļu, gluži cietu tomātu, nomazgā, lielākospār-

griež, mazākos atstāj veselus. 1 kg cukura savāra sīrupā, lie-

kot klāt 1 lielāku citronu,ko sagriež loti plānās ripiņās, pie kam

sēklas jāizlasa, jo tās dod rūgtu piegaršu. Kad sīrups savārī-

jies, liek tomātus iekšā un uz loti lēnas uguns vāra 20—30

minūtes. Otrā dienā uzvāra vēlreiz un pilda ievārījumu glāzēs.

434. Ābolu želeja.

2 kg skābu ābolu nomazgā, sagriež nemizotus šķēlēs, pie-

lej ūdeni, ka āboli apņemti, un vāra, līdz sašķīst. Tad lej tos

spickulē, piekar, lai notecētu skaidra sula (spiest nedrīkst).

Šo sulu izmērī ar glāzi, un cik sulas, tik cukura, liek misiņa

katlā un vāra, līdz piliens, uz šķīvja likts, sarec. Te loti jā-

uzmanās, lai nepārvārītu, jo tad želeja slikta.

435. Brūkleņu želeja.

Ņem 6 litrus labi gatavu brūkleņu, izlasa, pārlej ar vārošu

ūdeni, ļauj 10 minūtes tanī mirkt, tad lej uz sietiņa notecēt.

Liek katlā un vāra, kamēr sašķīst. Tad lej spickulē un piekar,
lai notek. Liek vārīt 2 glāzes sulas ar 2 glāzēm cukura, liekot

klāt drusku kardamona, 14 kārtiņu vaniljas. Vāra 30 minūtes.

436. Brūkleņu ievārījums ar āboliem.

3M> litrus izlasītu brūkleņu pārlej ar varošu ūdeni, lej uz

caurdura, liek katlā ar 1,2kg cukura un savāra V2stundu, pa-
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stāvīgi maisot. Tad pieber 2 karotes smalki sagrieztas pome-

rancmizas un 10—15 krustnagliņas, drusku kardamona vai ka-

nēļa. Pēc tam pieliek 2 litri sagrieztu ābolu vai bumbieru.

Piezīme. Var arī plūmes likt klat, bet tad jāņem cu-

kura drusku vairāk.

437. Smalks brūkleņu ievārījums.

4 litrus tīri izlasītu brūkleņu pārlej ar vārošu ūdeni, lej

uz caurdura notecēt, ieber katlā 1 litra ūdens, vāra, kamēr sa-

šķīst. Pēc tam izlaiž caur sietiņu, lauj sulai nostāties, tad ņem

no šīs sulas 5 glāzesl uz 4 glāzēm cukura, liekot klāt drusku

vaniljas un vāra V2stundu. Šo vārījumu var liet pāri zaļiem,

šķēlēs sagrieztiem āboliem un bumbieriem, kurus dod kā sa-

lātus. : i i :' | i ļ

438. Brūkleņu salāti.

6 litrus tīri izlasītu ogu ieber stiklā burkā. Uzvāra 1 litru

ūdens ar 800 gr cukura un pārlej ogas. Var arī likt klāt pa

kārtai nelielus veselus nemizotus ābolus.

439. Brūkleņu marmelāde.

4 litrus izlasītu brūkleņu savāra ar V2litru ūdens, līdz sa-

šķīst. Tad izspiež caur plānu drēbi un lej katlā, liekot klāt IV2

kg cukura un 6 glāzes sarīvētu ābolu. Pastāvīgi maisot vāra 1

stundu. Šāda marmelāde loti garda pie pankūkām.

440. Āboli cukura sīrupā.

15—20 skābus ābolus sagriež nemizotus šķēlēs, izņem ser-

des. Savāra sīrupā 800 gr cukura ar Vz litra ūdens, pieliek

dalu ābolu, vāra pusmīkstus, izņem tos; tad liek pārējos un

beidzot savāra sīrupu ar 1 citrona sulu, ko lej āboliem pāri.

Piezīme : Tāpat var ietaisīt plūmesl,bumbierus, apel-
sīnus un aprikozes.

441. Jāņogu sula.

Nobrauka 20 litrus jāņogu, sašķaidē, liek spickulē notecēt,

lauj dažas dienas rūgt. Tad nosmel putas, liek vārīt Vz stundu.

Šo sulu var uzglabāt bez cukura, kā ari savārot ar cukuru.
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442. Jāņogu sula.

10 litrus jāņogu nobrauka no kātiņiem, liek krāsnī mālu

bļodā lēni cept, tad presē izspiež, uzvāra ar cukuru un iepilda

pudelēs, kas aizkorķējamas un aizlakojamas.

Šadi ceptas ogas var likt noraudzet 2—3 nedēļas ar vi-

sām mizām un, labi izsūktas, liek pudelēs.

32. nodaļa.

Etiķī ievārīti augļi.

443. Paradīzes āboltiņi etiķa sīrupā.

2 kg paradīzes āboltiņu noslauka tīrus; nogriež kātiņus

līdz pusei. Uzvāra 1 kg cukura ar 1 kg etiķa, 6—7 krustnagli-

ņas, drusku ingvera un kanēļa. Tad pārlej āboltiņus. Otrā die-

nā uzvāra vēl šo etiķi un pārlej vēlreiz.

444. Zilās plūmes etiķa sīrupā.

Noslauka 3 litrus plūmju un iedursta vairākās vietās ar

adatu. Tad uzvāra 1 litru etiķa ar 700 gr cukura, drusku ka-

nēļa un 10 krustnagliņām, līdz sāk zīļot. Nu pieliek plūmes un

vāra 1 minūti,ņem katlu no uguns, ļauj padzist un iepilda stikla

bundžās. Atdzisušas pārsien ar pergamentu.

445. Ķirši etiķa sīrupā.

1 litram ķiršu nogriež kātiņus līdz pusei un iepilda stikla

burkās. Tad savāra 14 litra etiķa ar 1 glāzi ūdens un 500 gr

cukura par glumu sīrupu. Pārlej atdzesētu ķiršiem un pēc

3—4 dienām uzvāra vēlreiz.

446. Bumbieri etiķa sīrupā.

2 kg labus, ne visai mīkstus, bumbierus uzvāra ūdenī pus-

mīkstus, atdzesē, nomizo, pārgriež, izņem sēklas. Nu savāra

tumīgāsīrupā VS litra etiķa ar 1 glāzi ūdens un 800 gr cukura,

10 krustnagliņām, drusku ingvera un liek bumbierus iekšā,

Vāra uz ļoti lēnas uguns V2stundu. Otrā dienā uzvāra sīrupu

vēlreiz un pārlej bumbieriem. lepilda aukstus augļu burkās.
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447. Puķu kāposti etiķī.

Nomazgā puku kāpostus, sadala rozītēs, liek vārošā ūdenī,

vāra ne visai mīkstus un liek uz sieta notecēt. Nu savāra vīn-

etiķi ar pipariem, vircēm un drusku sāls. Saliek puķu kāpostus

stikla burkā un pārlej ar karstu etiķi. Pēc dažām dienām nolej

etiķi un uzvārītu lej pāri puķu kāpostiem.

448. Mazie sīpoliņi etiķī.

Mazos pērļu sīpoliņus nomazgā un liek pa nakti stāvēt

sālsūdenī. Tad nomizo, noskalo un pārlej ar uzvārīto virču

etiķi.

449. Piparu gurķīši.

Mazos gurķus nomazgā loti tīrus, tīrā dvielī noslauka, liek

traukā. Tad uzvāra virču etiķi un ar karstu pārlej gurķus.

Kad etiķis atdzisis, uzliek slodziņu un pārsien trauku.

450. Baravikas etiķī.

Ņem mazas beciņas, rūpīgi notīri smiltis, nograizakātiņus,

kurus iegriež līdz pusei. Tad liek sālsūdenī, novāra, lej uz

caurdura, lai notek ūdens. Nu liek etiķī un uzvāra vēlreiz, pie-

liekot klāt piparus un virces, 2 lauru lapas, 2—3 veselus ma-

zākus sīpolus.

451. Šampinjoni etiķī.

Nem mazākas sēnītes, novāra sālsūdenī, liek sietā notecēt.

Tad uzvāra etiķi ar pipariem, vircēm, drusku sinepju graudi-

ņiem, liek klāt šampinjonus, uzkarsē un lej burkās.

452. Rudmieses etiķī.

Šīs cietās sēnes vislabāki noder salātiem; rudmieses no-

mazgā un tūliņ liek etiķī vārīt, liekot klāt vajadzīgos piparus,
sāli un drusku cukura. Karstas iepilda glāzēs.

453. Mikspikli (Miksed pikles).

Ņem mazos sīpoliņus, krešu seklas, puķu kāpostus, mazos

burkāniņus, svaigas pupiņas, beciņas un gurķīšus. Visas šīs
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lietas notīrī, novāra sālsūdenī pusmīkstas un tad sajauktas

saliek glāzēs1. Uzvāra etiķi ar pipariem, vircēm, drusku si-

nepju graudiem, ingveru un lej karstu mikspikliem pāri. Pēc da-

žām dienām nolej etiķi, uzvāra vēlreiz un pārlej mikspikliem.

Piezīme: Šie salāti loti noderīgi ziema rasoliem un

mērcēm.

33. nodaļa.

Dažādi konservi.

454. Dārza zirņi pudelēs.

Vēl jaunus, nenobriedušus zirņus izloba no pākstēm. Uz

10 glāzēm zirņu ņem 1 glāzi cukura un 1 glāzi sāls, sajauc ar

zirņiem, lauj līdz otrai dienai stāvēt. Tad zirņus iepilda sausās

pudelēs un pārlej ar šķidrumu, kas radies, zirņus iesālot. Pude-

les aizkorķē, aizlako un uzglabā vēsā pagrabā ieraktas smiltīs.

Pirms zirņu lietošanas tos noskalo vairākreiz aukstā ūdenī, tad

vāra mīkstus un pagatavo tāpatkā svaigus.

455. Zirņi pudelēs.

Jaunus, vēl nenobriedušus zirņus izloba, iepilda sausās

tīrās pudelēs, kuras aizkorķē, aizlako un liek katlā, sienā, pār-

lej ar aukstu ūdeni. Vāra 2 stundas uz lēnas uguns. Tad cel
katlu no uguns un lauj pudelēm atdzist turpat katlā. Pēc tam

liek pagrabā smiltīs.

456. Pupiņas pudelēs.

Ņem pieaugušas, bet vēl mīkstas pupas, nogriež kātiņus,
novelk šķiedras, sagriež iešķībi smalkas, iepilda pudelēs, aiz-

korķē, aizlako, iepakā katlā, sienā. Pārlej ar aukstu ūdeni un

vāra 2 stundas, lauj atdzist, tad ņem no katla un liek vēsā pa-

grabā smiltīs.

Pirms lietošanas nomērcē un pagatavo tāpat kā svaigas.

457. Iesālītas pupas.

Ņem pupas, nomazgā, sagriež, liek tīrā koka trauka, kam

uzliek piemērotu koka ripu, un pārsloga ar akmeni. Tad paga-
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tavo sālījumu, ņem V2kgsals uz 3 litriem ūdens. Sālījumu va-

jaga uzvārīt un aukstu pārliet pupām.

458. Gurķu ieskābēšana.

Gurķu ieskābēšanai var ņemt stikla, koka vai māla trau-

kus, bet ja grib, lai gurķi uzturas labi, tad ieteicams ņemtozol-

koka traukus, kurus var gluži cieti aiztaisīt, lai gaiss netiktu

klāt, kā piemēram vīna enkurus. Gurķus neder likt lielās mu-

cās, jo, bieži trauku attaisot, gurķi maitājas.

Skābēšanai vislabāki ņemt pusaugušus gurķus, kas1 vēl

nav dzelteni. Gurķus noņemot nedrīkst ieskrambāt nedz sa-

dauzīt. Gurķus, rūpīgi nomazgājot, izlasa ieskābēšanai tikai ve-

selos, kuriem nav nekāda plankuma vai iepuvuma.

leskābēšanai ņem ķiršu, zustreņu un dillu lapas. Lapām

jābūt tīrām. Liek vienu kārtu lapas, otru gurķus, bet jāuzma-

nās, lai viens pie otra nepieduras un lai lapas būtu, kas apņem

vai atšķir gurķus vienu no otra.

Tā turpina, līdz trauks1 pilns. Tad pārliek slogu un paga-

tavo sālījumu, ņemot uz 12 litriem vāroša ūdens 500 gr sāls

un 50 gr vīnakmeņa skābes. Gurķus pārlej tā, ka tie pilnīgi

apņemti.

Piezīme : Gurķus var pārliet ar gluži vārītu ūdeni,

tikai tad tiem miza paliek cietāka, turpretim ar auksto pārlie-
tiem ir dzidrāks izskats un miza nav cieta.

Ja grib, lai gurķi ātri ieskābtu, tad jānogriež drusku ziedu

galiņš un jāizdur ar koka urbuli tanī caurums. Pēc 6 dienām

gurķi tad jau lietojami.

459. Raudzēti āboli.

Ņem labus, cietus ābolus, nomazgā un liek, tāpat kā gurķus,

pa kārtai ķiršu un jāņogulāju lapas, pārkaisa drusku anisa

graudiņus, tad ābolus un atkal lapas. Tā turpina, kamēr trauks

pilns. Tad savāra uz 12 litriem 400 gr sāls un 1 glāzi cukura,

uzliek vieglus slogus un ar atdzesētu sālījumu pārlej ābolus.

Uzglabā labā, sausā pagrabā.



168

460. Tomāti ieziemoti.

Ņem sarkanus, pilnīgi ienākušos tomātus, sagriež, liek

kastrolī un uz lēnas uguns bez ūdens un pastāvīgi maisot sa-

vāra mīkstus. Tadberž caur sietiņu, tā ka mizas un sēklas pa-

liek sietiņā. Šo biezeni vāra vēlreiz un iepilda stikla vai skārda

burkās, kas jāaizlako. Ziemu lieto pie mērcēm un zupām.

461. Pupas iesālītas.

Sagriež pupas, tāpat kā lietošanai, pārkaisa ar drusku sāls

un cieši iestampā koka traukā, uzliek slogus un uzglabā vēsā

vietā. Pirms lietošanas pupas dažas stundas jānomērcē aukstā

ūdenī.

462. Skābi kāposti.

Ņem 2 šoki (120 galviņas) kāpostu, nogriež kacenus, noda-

rina zaļās lapas, saēvelē smalkus, pārkaisa ar mazliet sāls un

smalki sagrieztiem āboliem. Liek koka traukā, kam dibenu

pārsmērē ar rudzu miltu mīklu un pārliek lapām. Tad liek kā-

postus, cieši sastampājot trauku pilnu, beidzot pārliek slogiem

un smagu akmeni.

Piezīme : Kāposti garšo labi un arī pastāv cieti, ja,

tos ieskābējot, nelej ūdeni virsū, bet stampā tik ilgi, kamēr tie

dodpaši sev vajadzīgo sulu.

34. nodaļa.

Kaltēti augļi un saknes.

463. Kaltētas plūmes.

Ņem ne pārāk gatavas plūmes, liek lēna siltumā uz drēbes

pārvilkta kaltējamā rāmja. Otrā dienā tās apgroza, drusku

iedursta ar adatu un liek stiprākā siltumā. Tā atkārto, līdz

plūmes izkaltušas.

464. Kaltēti bumbieri.

Nomizo bumbierus, sagriež šķēlēs, ber uz kaltējamā rāmja

un ļauj pāra dienas gaisā apžūt. Tad liek krāsnī un kaltē sau-

sus. Izkaltētus tos labāki der uzglabāt drēbes maisiņā.
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465. Kaltēti āboli.

Ņem saldskābos, ienākušos ābolus, nomizo, izdur serdes,

sagriež ripās vai šķēlēs, ber uz kaltējamā rāmja un liek pāra

dienas gaisā apžūt. Tad liek maizes krāsnī vai rijā un kaltē,

apgrozot, sausus.

466. Kaltēti ķirši.

Kaltēšanai ķiršus ņem ar visiem kātiņiem, jo citādi tiem

sula iztek. Ķiršus uzliek uz kaltējamiem, ar drēbi pārvilktiem

Aparāts augļu un sakņu kaltēšanai.

rāmjiem, lauj pāra dienas gaisā apžūt, tad liek krāsnī; šad un

tad apgrozot, kaltē sausus. Pēc tam nolasa kātiņus, un uzglabā
sausā vietā.

467. Kaltētas zustrenes (upenes).

Nenogriežot ziedu biķerīšus, ogas liek uz rāmja un tūliņ
mēreni siltā krāsnī žūt, pie kam siltumu var vienmēr pastipri-
nāt. Šīs

ogas loti ieteicamas kaltēt, jo tās nezaudē neko no
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sava labā aromāta. Zustrenes noder ķīseļiem, mercem un

kompotiem.

468. Kaltētas mellenes.

Tīri izlobītas mellenes ber uz kaltējamā rāmja, pārkaisa

ar putekļu cukuru, lauj lēnā siltumā apžūt, pēc tam pastiprina

siltumu un, apgrozot, kaltē sausas.

469. Kaltēti zirņi.

Ņem vēl nenobriedušus dārza zirņus, izloba no pākstēm,

ieber vārošā ūdenī, lauj 2 minūtes stāvēt, tad lej uz sieta un

lauj ūdenim notecēt. Nu ber uz tīras drānas apžūt, pēc tam

uz rāmja, sajauc ar drusku sviesta un mazliet cukura, lauj lēnā

siltumā sažūt, bieži apjaucot.

Šos zirņus lieto kā svaigus, pirms lietošanas iemērcot un

pēc stipri vārot.

470. Kaltētas pupiņas.

Zaļas, vēl nenobriedušas pupas sagriež, tāpat kā sautē-

šanai; pārlej ar vārošu ūdeni, liek uz sieta notecēt. Tad ber

uz rāmja un izkaltē.

471. Kaltēti pētersiļi.

Nokasa tīrus petersiļus, nomazgā, sagriež patīkamos gaba-

liņos, pārlej ar vārošu ūdeni, saver uz diega virknē, kar pie

plītēs, vai liek uz rāmja un izkaltē. Petersili izkaltēti daudz la-

bāki un aromātiskāki nekā tādi, kas glabājas sliktos, piesma-
kušos pagrabos.

472. Kaltēti seleriņi.

Ņem seleriņus, notīrī, nomazgā, sagriež patīkamos gaba-

liņos, liek uz kaltējamā rāmja un kaltē lēnā siltumā, bieži ap-

grozot. Seleriņiem vajaga laba pagraba, jo sliktā pagrabā tie

pūst un nav derīgi lietošanai.

473. Kaltēti spināti.

Ņem lielākas spinātu lapas, nomazgā un liek uz tīras dre-

bēs nožūt. Tad pārliek žāvējamo rāmi ar koka resti, liek spi-
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nātus virsū, viegli izkratot, un izkaltē krāsnī, vairākreiz tos

apgrozot. Kad kātiņi jau pilnīgi sausi, tos uzglabā tīrā linu ku-

lītē. Spināti loti veselīgi ēst mazasinīgiem. Tādēļ spinātus ie-

teicams ieziemot.

35. nodaļa.

Aizrādījumi ieziemojumiem.

Puķu kāpostus, lai uzglabātu ziemai, izvelk no dobes ar

visu sakni, sastāda pagrabā smiltīs, pie kam lapasķ kopā saņe-

mot, sasien ar diegu.

Galviņu salātus var uzglabāt 6 nedēļas svaigus, ja tos iz-

velk ar sakni, liek pagrabā svaigās smiltīs.

Rutki labi uzglabājami, ja tiem atstāj drusku lapas klāt

un iestāda pagrabā smiltīs tā, kā lapiņas paliek laukā.

Seleriņiem jāatstāj klāt mazas lapiņas un jāiestāda zemē.

To uzglabāšanai vajaga drusku mitrākas zemes kā citām

saknēm.

Puravas nogriež līdz pusei un iestāda strēķos mitrā zemē.

Tāpat dara ar maziem lociņiem, kurus šādā veidā ziemu dabū

svaigus.

Saldie kāposti stāv labi, ja tos ar sakni izvelk un pakar

pagrabā uz auklas, tā ka viena galviņa otrai nepieduras.

Sīpoli sāpināmi vaiņagos, vai tīklos saberami un uzglabā-

jami sausā, siltā vietā.

Ābolus vajaga noņemt uzmanīgi, ka nesadauzās, un tiem

jābūt pilnīgi gataviem, jo zaļi, vēl neienākušies āboli savīst

un nestāv. Pagrabam, kurā uzglabā ābolus, jābūt sausam, ar

vienmērīgu temperātūruno s—6°.5—6°. Temperātūranedrīkst būt 0°

pēc R, jo tad āboli bojājas. Gadījumā, ja pagrabs par mitru,

tanī ievieto pāra traukus sērskābes.

Bumbieri labi uzglabājami, ja aptin katru atsevišķi ar zīda

papīru un saliek strēķos.
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Augļu un sakņu ieziemošana ar "Vekka" aparātu.

Augļu un dārzāju ieziemošanai ieteicami ņemt „Vekka"

konzervu burkas un sterilizācijas aparātus, kuri izmēģināti un

atrasti par pirmklasīgiem. Šie aparāti ārzemēs stipri vien izpla-

tīti un vairākkārt godalgoti. Diemžēl pie mums Latvijā

„Vekka" aparāta vērtību vēl nesaprot. Minētais aparāts dod

iespēju netikvienaugļus un dārzājus ieziemot, bet arī citus pro-

duktus, kā zivis, galu ceptā un vārītā veidā uzglabāt. Ja ņem

vērā cukura patēriņupie ieziemošanas, tad „Vekka" aparāts ātri

vien atmaksājas, jo šādā veidā ieziemošana prasa daudz mazāk

cukura, pie kam augli iznāk daudz lētāki un gardāki. Pie iezie-

mošanas jāņem vērā sekošais: augļiem jābūt labi attīstītiem,

svaigiem, pie kam tie nedrīkst būt pārgatavojušies nedz arī par

zaļiem.

Bez šaubām, tiem jābūtveseliem, bez kādiem iespiedumiem
vai plankumiem, tāpat vērība jāpiegriež cukuram, lai tas būtu

tīrs, jo netīrs cukurs atstāj iespaidu uz dzidrajiem ievārīju-

miem.

levārījuma traukiem un stikla burkām jābūt priekšzīmīgi
tīriem un sausiem. Pēc augļu iepildīšanas burkās, uzliek gu-

mijas riņķi un stikla vāku. Tad glāzes liek zem atsperes spie-

diena aparāta, iecel sterilizācijas katlā un uzkarsē pēc vaja-

dzīgiem grādiem.

Lielāka dala pamata darbību pie augļu ieziemošanas ir

vienāda.

Starpība ir tikai cukura daudzumā un uzkarsēšanas ilgumā,

pie kam uzkarsēšanas ilgums ir atkarīgs no augļu gleznuma un

burku lieluma un biezuma.

Kas attiecas uz saknēm un dārzājiem, tad tur uzkarsēšanas

ilgums ir atkarīgs no sakņu šķirnēm.

Piezīme: leziemošana ir arī iespējama bez „Vekka"

aparāta, ar parastiem vienkāršiem līdzekļiem, uzkarsējot pie-

pildītos traukus kurā katrā katlā, bet šis ieziemošanas veids

nav drošs un negarantē sikorganismu neiekjūšanu minētos

traukos.
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Noslēgto burku attaisīšana.

Sakņu sutināmais katls.

"Vekka" patente.

"Vekka" burkas.

Sterilizēšanai noslēgta

"Vekka" burka.

Sterilizācijas katls.
"Vekka" aparāti Bādenē.
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36. nodaļa.

Slimnieku ēdieni.

Slimnieku ēdieni jāpagatavo pēc ārsta priekšraksta, jo ne-

racionāla rīcība — ārsta priekšrakstu neizpildīšana — var kai-

tēt slimnieku veselības stāvoklim. Tā tad: slimnieku dieti no-

teic ārsts. Kas attiecas uz produktiem, tad jāņem labi svaigi.

Ēdienu pagatavojot, jāietur stingra tīrība, ēdieniem jābūt spē-

cinošiem un viegli sagremojamiem, pie kam ēdienu karte ne-

drīkst bieži atkārtoties; tai jābūt jauktai, lai neapniktu slimnie-

kam un neatņemtu apetīti. Minēšu šeit dažas receptes, kas

ieteicamas slimnieku barībai. No gaļām drīkst ņemt tikai bal-

tās gaļas, kā: vistas, teļa, irbes un sutinātu šķiņķi. Pienu drīkst

lietot tikai vārītu, ieteicams ņemt pasterizētu pienu.

474. Vistu buljons.

Ņem vienu vistu, izgriež krūts gabalu, no kura pagatavo

slimniekam kotletes vai frikadeles. Pārējo vistas gaļu līdz ar

kājām sakapā gabaliņos, liek vārīt ar 1 litru auksta ūdens,

drusku sāls, 1 burkānu. Vāra aizvākotu uz lēnas uguns, 3 stun-

das, kamēr savāra 14 litra. Tad izlaiž caur sietiņu, sakul ar

olas dzeltenumu un dod slimniekam.

475. Pudeļu buljons.

Nem SOO gr fileja gabala, sagriež sīkos gabaliņos, kā var

iepildīt pudelē. Tad ņem tīru, sausu pudeli, kurā iepilda gaļu

un tūliņ aizkorķē, aptin dvielī un liek katlā aukstā ūdenī, tā ka

pudelei tikai kakls paliek virspus ūdens. Vāra uz lēnas uguns

4 stundas. Šo spēka buljonu izlaiž caur sietiņu un, loti maz

sāls pieliekot, sakuļ ar olasi dzeltenumu. Dod pa karotei slim-

niekam.

Piezīme. Šo buljonu var para dienas uzglabāt, svaigu

iepildot tīrā pudelē; aizkorķē, aizlako un ieliekaukstā ūdenī.

476. Buljons ar auzu miltiem.

Nem Vz litru gatava buljona, '1 karoti auzu miltu, savāra,

izlaiž caur sietiņu, piekul 1 olas dzeltenumu un lieto.
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477. Buljons ar manna.

Ņem V 2litru gatava buljona, uzvāra, tad iemaisa V2ēdam-

karotes manna, savāra un lieto. Var piekult klāt arī 1 olas dzel-

tenumu.

478. Auzu pārslu tume.

1 litru ūdens liek vārīt ar 2 ēdamkarotēm auzu pārslu un

vāra, kamēr pietiekoši tumīgs. Tad piemet drusku sāls, maz-

liet cukura. 1 tējkaroti laba galdasviesta, izlaiž caur sietiņu un

dod slimniekam.

Šo tumi var padot ar cukurudenīsutinātam plumem.

479. Rīsu tume.

1 litru ūdens liek vārīt ar 3 karotēm risu. Vāra, kamēr

paliek tumīgs. Tad izlaiž caur sietiņu, lej vēl katliņā, uzvāra,

pieliek drusku sāls, 1 tējkaroti laba galda sviesta un drusku

salda krējuma.

480. Piena zupa ar manna.

Uzvara V2litru piena ar 2 tējkarotēm manna, liekot klat

drusku sāls, mazliet cukura, 1 tējkaroti laba galdasviesta.

481. Vārīta zivju gaļa.

400 gr ļoti svaiga līņa vai zandarta liek vārīt ar V2litru

ūdens, 1 tējkaroti sviesta (bez jebkādām vircēm) un drusku

sāls. Beidzot piespiež 5—6 pilienus citrona sulas un 2 ēdamka-

rotes salda krējuma, ko sakul ar 1 olas dzeltenumu, un lieto.

482. Vistu kotletes.

Ņem galu no vienas vistas krūts, izlaiž 2 reiz caur gaļas
mašīnu, tad liek bļodā, liekot klāt 1 karoti izkausēta sviesta,

1 kājoti rīvmaizes, 1 olu, 2 karotes salda krējuma un vajadzīgo
sāli. Kul ar koka karoti, kamēr masa paliek balta. Tad izveido

mazas iegarenaskotletes, kuras cep sviestā gatavas.

483. Bīfsteks.

200 gr fileja gabala izdauza ar koka āmuru, tad izkasa rū-

pīgi dzīslas un izveido2 plānus bifštekus, tos pārkaisa ar drusku

sāls un cep sviestā gatavus.
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484. Puķu kāpostu pirejs.

1 galviņu labu, baltupuķu kāpostu sadala rozītēs, liek vā-

rīties ar Vi litru buljona, līdz sāk šķīst. Tad izlaiž caur sie-

tiņu, lej kastrolī, pieliekot klāt 1 tējkaroti sviesta un drusku

sāls, beidzot 1 olas dzeltenumu; uzkarsē un lieto.

485. Olu maisījums.

Sakul 2 olas ar drusku sāls. Liek uz pannas 1 tējkaroti

sviesta, ko izkausē, pielej olas un maisa, kamēr sabiezē. Galdā

dod siltu.

486. Manna biezputra.

1 glāzi piena uzvāra ar drusku sāls, mazliet cukura, tad

iemaisa 2 ēdamkarotes manna un vāra, līdz sabiezē. Beidzot

piemaisa 1 olas dzeltenumu. Galdā dod ar saldu krējumu vai

sviestu.

487. Sutināta teļa gaļa.

800 gr teļa karbonādes izgriež no kauliem, sadauza, iz-

kasa no dzīslām un laiž caur gaļas mašīnu. Liek kastrolī 1 ka-

roti sviesta, 1 glāzi cāļu buljona un beidzot sasmalcināto teļa

galu, vajadzīgo sāli. Sasutina un lieto.

488. Ābolu dzēriens.

Ņem 400 gr skābu ābolu, nomazgā, sagriež, liek vārīties ar

1 litru ūdens, vāra uz lēnas uguns, līdz āboli mīksti. Nu lej

šķidrumu caur tīru drāniņu, uzvāra vēlreiz ar drusku cukura un

citrona sulas, atdzesē un dod slimniekam.

489. Mandeļu piens.

Nem 20 mandeles, pārlej ar vārošu ūdeni, nomizo, sagrūž

smalkas, liek Vi litrā piena vārīties s—lo5—10 minūtes, liekot klāt

drusku cukura. Tad izlaiž caur tīru drāniņu un dod siltu slim-

niekam.

490. Kakao ar olu.

ļ/2 litru piena uzvāra ar 2 tējkarotēm labākā kakao un va-

jadzīgo cukuru. Tad sakuļ 2 olu dzeltenumus, kurus pastāvīgi

kuļot piekarsē pienam.
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491. Maizes dzēriens.

200 gr rupjas, sakaltētas maizes pārlej ar 1 litru ūdens,

uzliek vāku un ļauj 1 stundu mirkt. Tad izlaiž šķidrumu caur

tīru linu drāniņu, nogaršo vajadzīgo cukuru, citrona sulu, at-

dzesē un lieto.

492. Limonāde no ievārījumiem.

Ņem V2litru novārīta auksta ūdens, kuram piemaisa 2—3

karotes aveņu ievārījuma, nogaršo, piespiež citrona sulu un

lieto. Šādu limonādipagatavo no visādiemaugļu ievārījumiem.

Piezīme. Pie še uzrādītiem slimnieku ēdieniem pieder

ūdens maizes, biskvīti, sausiņi, augļu zupas, piena un vīna že-

lejas, putras, un vēl citi, kas atrodami grāmatas attiecīgās

nodalās.

37. nodaļa.

Veģetārie ēdieni.

Aizrādījumi ēdienu gatavošanā.

Jāraugās — lai gatavojamais ēdiens būtu pareizi vārīts,

tvaikots jeb sautēts. Daudzi vēl nesaprot, kas ir tvaikots un

kas sautēts. Tvaikošanai ir speciāli katli, turpretim sautēt

var kurā katrā katliņā, saprotama lieta, zem vāka. Un ir spe-

ciāls Ariana katls ar noslēdzamu vāku.

Tā kā katrai nama mātei nebūs galda svari pie rokas, tad

var ņemt šādus mērus:

1 glāze miltu sver ....120 gr.

1 karote miltu sver ...
20

„

'1 glāze cukura sver .
• .

200
„

1 glāze auzu pārslu sver •

75
„

1 karote sviesta sver
...

40
„

1 karote rīsu sver
....

25
„



178

Veģetāro ēdienu karte.

493. No 3—4 ēdieniem.

Pirmdien.

Pusdienās:

Zaļbarība.

Dārzāju zupa.

Puravu cepetis.

Tvaikotas melnsaknes.

Spināti ar olu.

Zemeņu krēms.

Sakņu sula.

Vakariņās:

Sautētas saknes.

Tvaikoti kartupeli ar bara

viku mērci.

Skābs piens.

Augli.

Otrdien.

Pusdienās:

Zaļbarība.

Tomātu zupa.

Sakņu šnicele.

Puķu kāpostu pudiņš.

Sautētas selerijas.

Endiviju salāti.

Burkānu sula.

Vakariņās:

Biezpiena omlete.

Baltās pupas ar bietēm.

Virziņkāposti.

Tomātu salāti.

Augli.

Trešdien.

Pusdienās:

Zaļbarība.

Sparģeļu zupa.

Riekstu kotlete.

Sautēti dārzāji.
Tvaikoti kartupeli.

Kerveļu mērce.

Gurķi krējumā.

Ķiršu pudiņš.

Sakņu sula.

Vakariņās:

Kartupeļu pudiņš.

Puķu kāposti.

Siera plate.

Rutku salāti.

Augli.

Ceturtdien.

Pusdienās:

Zaļbarība.

Seleriju zupa.

Cepti ķirbji.

Sīpolu pudiņš.

Kāpostu karbonāde.

Tvaikoti rožu kāposti.

Rasola salāti.

Citronu krēms ar vaniljas
mērci.

Augļu sula.

Vakariņās:

Sautētas saknes.

Biezpiena rullīši.

Cepti kāli.
Skābs piens.

Endiviju salāti.

Augli.
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Piektdien. <

Pusdienās:

Zaļbarība.

Skābeņu zupa.

Makaronu pudiņš.

Puķu kāpostu kotlete.

Pildīti kalrabji.

Sautēti burkāni.

Ķirbju salāti.

Aveņu zupa ar cepumiem.

Burkānu sula.

Vakariņās:

Sēnes ar vārītiem kartupeļiem.

Pildīti kāli. 1

Tvaikoti spināti.

Rasola salāti.

Augli.

Sestdien.

Pusdienās:

Zaļbarība.

Biešu zupa.

Pildīti kabački.

Bietes ar āboliem.

Tvaikoti kartupeli ar gaileņu

mērci.

Gurķi, redīsi.

Cepti āboli ar putu krējumu.

Sakņu sula.

Vakariņās:

Sīpolu pudiņš.

Auzu pārslu putra.

Biezpiena pudiņš.

Redīsi, tomāti.

Skāba putra.

Augli.

Svētdien.

Pusdienās:

Zaļbarība.

Sakņu buljons ar pīrāgiem.

Baraviku pudiņš.

Cepti kolrābji.

Puku kāposti ar sviestu.

Apelsīnu želeja.

Sakņu sula.

Vakariņās:

Tvaikoti burkāni.

Sparģeli sviestā.

Tomāti, pildīti.

Gurķi, salāti.

Skābs piens.

Augli.

494. No 2—3 ēdieniem.

Pirmdien.

B r okastls:

Auzu tume.

Augli.

Rupja kviešu maize.

Sviests, biezpiens.

Pusdienās:

Skābu kāpostu zupa.

Kartupeļu kotlete ar sēņu

mērci.

Rabarberu zupa ar cepumiem,
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Otrdien.

Brokastīs:

Abolmizu tēja ar medu.

Augli.

Rupja kviešu maize.

Siers, olas, redīsi.

Pusdienās:

Tomātu zupa ar rīsiem.

Veģetārā šnicele.

Rožkāpostu pudiņš.

Cepti āboli ar putu krējumu,

Trešdien.

Brokastīs:

Auzu tume, augli.

Redīsi, biezpiens.

Rupja kviešu maize.

Pusdienās:

Piena zupa ar dārzājiem.

Burkānu pudiņš.

Makaroni ar sieru.

Rupjas maizes pudiņš.

Ceturtdien.

Brokastīs:

Zāļu tēja ar medu.

Olas, sviests, putra.

Augli, sausiņi.

Pusdienās:

Skābeņu zupa.

Sakņu formis.

Pildīti tomāti.

Buberts ar augļu mērci.

Piektdien.

Brokastīs:

Kliju dzēriens.

Maija maizītes.

Rutki, augli.

Siers, sviests.

Pusdienās:

Boršča zupa.

Makaronu pudiņš.

Cepti puravi.

Ērkšķogu krēms.

Sestdien.

Brokastīs:

Medus dzēriens.

Rupja kviešu maize.

Biezpiens, sviests.

Augli.

Pusdienās:

Tomātu zupa ar klimpām,

Tvaikotas saknes.

Baraviku plācenīši.

Zemeņu torte.

Svētdien.

Brokastīs:

Tume, augli, medus.

Rupja kviešu maize.

Redīsi, tomāti.

Pusdienās:

Dārzāju biezenis ar siera

standziņām.

Tvaikoti artišoki.

Pildīti baltkāposti.

Bietes ar āboliem.

Putu krējums ar riekstiem.
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495. Dārzāju zupa.

Ņem 3 1 ūdens, 300 gr burkānu, 200 gr kāju, 200 gr puķu

kāpostu, 300 gr kartupeļu, 200 gr zirņu, 70 gr sviesta, 1 glāzi

salda krējuma, pētersilu lapiņas.

Kad ūdens vārās, liek smalki sagrieztos burkānus, kāļus;

kad tie jau mīksti, tad zirņus, puķukāpostus, kartupeļus. Ga-

tavai zupai pievieno sviestu un krējumu, vajadzīgo sāli, pēter-

sīļu lapiņas.

496. Seleriju zupa.

Ņem 3 1 ūdens, 200 gr selerijas, 70 gr krūbas, 1 kg kartu-

peļu, 60 gr sviesta, 70 gr krējuma. Selerijas notīra, sarīvē,
vāra līdz ar grūbām mīkstus, tad pievieno kartupeļus un svie-

stā sasautētus sīpolus, krējumu un zaļumus.

497. Biešu zupa.

Ņem 3 1 ūdens, 1 kg bietes, 70 gr sviesta, 100 gr krējuma,

50 gr cukura, etiķis pēc vajadzības.

Ar mizu novāra bietes, tad nomizo un sarīvē ar sakņu rīvi,

pārkaisa ar cukuru. Sviestu izkausē, klāt liek 2 ēdamkarotes

miltu, pielej dārzāju buljonu. Maisot uzvāra sāli un citronsulu

pēc vajadzības; beidzot pievieno krējumu.

498. Tomātu zupa.

Ņem 4 litrus ūdens, 1 kg tomātu, 100 gr sviesta, 2 olu

dzeltenumus, V2litra salda krējuma, 1 petersili un dilles.

Tomātus savāra un izberž caur sietu; kausētā sviestā, ie-

ber 2 karotes miltu, 1 sīpolu, sasautē, lej tomātu sulu, maisot

uzvāra un tad pielej krējumu. Galdā padod ar klimpiņām jeb
sautētiem rīsiem.

499. Spinātu zupa.

Ņem 400 gr spinātu, 100 gr sviesta, 50 gr dilles, 100 gr

krējuma un 4 olas.

Spinātus sasmalcina un sviestā sautē mīkstus, tad savieno

ar 3 1 sakņu buljonu un smalkām dillēm, krējumu un cieti

novārītām olām.
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500. Ķerbeļu zupa.

Ņem 400 gr ķerbelu, 100 gr sviesta, 50 gr sīpolu, 50 gr

miltu, 100 gr skāba krējuma un 2 gab. puravu. Ķerbelus no-

tīra, sasmalcina kopā ar sīpoliem un puraviem, tad liek sviestā

un sautē mīkstus, pieber miltus un savieno ar buljonu, lauj uz-

vārīties. Pieliek krējumu un dod galdā ar pīrādziņiem.

501. Sakņu buljons.

Ņem 200 gr pētersilu, 200 gr seleriju, 100 gr kāļu, 100 gr

burkānu, '100 gr kartupeļu, 200 gr puķu kāpostu, 50 gr dillu

kātiņu, 100 gr sviesta. Saknes nomizo, tīri nomazgā, sagriež

vienādos gabaliņos, liek uz pannas sviestā un sabrūnē, pie-

rīvē 2 sīpolus un 2 puravus. Tad liek katlā un pārlej ar 4 1

ūdens, uzvāra un tad lauj lēni vārīties Vz stundu. Galdā padod

ar kāpostu pīrāgu.

502. Okroška (aukstā zupa).

Ņem 200 gr ar mizu novārītas bietes, 2 gurķus, 4 olas, 4

ēdamkarotes sasmalcinātas dilles, 2 ēdamkarotes lociņu, 200 gr

krējuma, 2 1 maizes kvasa.

Bietes sarīvē, sagriež gurķus mazos gabaliņos, sasmalcina

dilles un lociņus, samaisa ar krējumu un pielej kvasu,

drusku sāls, cukuru, gurķus un bietes. Var arī svaigas biešu

lapiņas lietot.

503. Puķu kāpostu zupa.

Ņem 1 kg puķu kāpostu, 100 gr sviesta, 50 gr miltu, 4 olu

dzeltenumus un 1 glāzi salda krējuma. Liek tvaikot puķu kā-

postus.; kad ir mīksti, sadala rozītēs, liek sakņu buljonā un ie-

maisa miltus, krējumu, lej klāt zupu, lauj uzvārīties, un tad pie-

vieno sakultas olu dzeltenumus un petersiļu lapiņas.

504. Pildīti tomāti.

Ņem 600 gr vidēja lieluma tomātu, 100 gr sviesta, 200 gr

rīsu un 50 gr sīpolu.

Tomātiematgriež vāciņus, izņem sēklas, liek uz sviesta, lai

notek sula; tad pagatavo pildījumu no sautētiem rīsiem, sī-
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polus sarīvē sviestā, sasautē, pievieno rīsiem, pieliekot 2 olu

dzeltenumus un piepilda tomātus, uzliek vāciņus, liek ar svie-

stu izsmērētā formā un cep krāsnī stundu.

505. Pildīti kolrabji.

Ņem 500 gr vel mīkstus kolrābjus, nomizo, izņem iekšas

un pilda tāpat kā tomātus ar rīsiem.

506. Pildītas selerijas.

Ņem 400 gr seleriju, 100 gr auzu pārslas, 2 olas, 100 gr

sviesta un 2 sīpolus.

Selerijas notīra, iztukšo iekšas, sīpolus sarīvē, sajauc ar

auzu pārslām pieliekot 2 olas un sviestā sasautētos selerija kā-

tiņus, tad ar šo maisījumu piepilda selerijus, liek ellā un sautē

mīkstasl
.

Še ir labāki ņemt noslēgto (Ariana) katlu.

507. Pildīti kartupeļi.

Ņem 600 gr vidēji lielus kartupeļus, nomizo, izgriež vidus

un piepilda ar sviestā sasautētām sēnēm, tad liek formā un cep

mēreni karstā krāsnī brūnus. Galdā dod ar sīpolu mērci.

508. Pildītibaltkāposti.

Ņem 1 kg smagu kāpostgalviņu, tvaiko mīkstu, ņem sau-

tētus rīsus, sarīvē 1 sīpolu, liek uz pannas 100 gr sviesta, tad

sīpolus, rīsu un beidzot 2 karotes krējuma, izmaisa, tad pilda

kāpostu lapās; sarullē, sasien, apcep sviestā brūnas. Tad liek

formā, cep gatavus un padod ar tomātu mērci.

Pudiņi.

509. Burkānupudiņš.

Ņem 1 kg burkānu, 100 gr sīpolu, 100 gr sviesta, 4 olas,
50 gr rīvmaizes, 1 glāzi salda krējuma.

Burkānus sanve, sakul olas ar krējumu, sasautē sviesta sī-

polus, tad savieno ar burkāniem un krējumu, olām un rīvmaizi,
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liek izsmērēta formā, pārliek ar sviesta piciņiam un cep V2

stundu. : I ■ ' i' 'j \

510. Makaronu pudiņš.

Ņem 300 gr makaronu, 100 gr sviesta, 4 olas un 1 glāzi

piena.

Makaronus vāra mīkstus, liek uz sieta, lai notek; sviestu

saputo ar olu dzeltenumiem, sajauc ar makaroniem un pienu,

tad liek saputotos olu baltumus, ieliek ar sviestu izsmērētā

formā un cep 30 minūtes. Galdā dod ar puķu kāpostiem un to-

mātu mērci.

511. Kartupeļu pudiņš.

Ņem 1 kg vārītu kartupeļu, 4 olas, 1 glāzi piena, 100 gr

sviesta, 100 gr sīpolu un 50 gr krējuma.

Kartupeļus samaļ, 3 olas sakuļ ar pienu, tad sasautē sarī-

vētos sīpolus ar sviestu, visu kopā krietni izjauc un pievieno

putās sakultos olu baltumus. Cep mēreni karstā krāsnī. Galdā

dod ar baraviku mērci.

512. Rožu kāpostu pudiņš.

Ņem 300 gr rīsu, 200 gr rožu kāpostu, 100 gr sviesta un

2 sīpolus.

Rīsus sautē mīkstus; rožu kāpostus noloba, nomazgā, svie-

stā apsautē. Sviestotā formā liek pa kārtām rožu kāpostus un

rīsus; pārlej ar saldu krējumu, beidzot ar sviesta piciņām pār-

liek formu. Cep 30—40 minūtes. Padod galdā ar tomātu

mērci.

513. Sīpolu pudiņš.

Ņem 600 gr sīpolu, 100 gr sviesta, 50 gr krējuma, 100 gr

rīvmaizes, 2 olas, 100 gr kartupeļu.

Sīpolus nomizo, sagriež ripiņās un sviestā apsautē; savie-

no ar sarīvētiem kartupeļiem, krējumu, olām un rīvmaizi, visu

krietni samaisa, liek sviestotā formā. Cep 30 — 40 minūtes.

Galdā dod ar tvaikotiem kartupeļiem.
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Cepti dārzāji.

514. Cepetis no puraviem.

Ņem 500 gr puravas, 100 gr sviesta, 2 olas, 1 glāzi piena

un 50 gr miltu.

Resnākiem puraviem atgriež zaļās lapas, baltās pārgriež

Vidū pušu, tad iemērcē paniermīklā, liek uz pannas, karstā

sviestā cep no abām pusēm koši brūnus. Galdā padod ar kar-

tupeļu tūci.

515. Cepti kolrabji.

Ņem 600 gr. mīkstu kolrābju, 2 olas, 100 gr rīvmaizes un

100 gr sviesta.

Kolrābjus sagriež vienādās ripās, iemērc olā, tad rīvmaizē,

cep sviestā mīkstus un brūnus. Galdā padod ar svaigiem tvai-

kotiem zirnīšiem un krējuma mērci.

516. Cepti kāļi.

Ņem 2 lielākus kāļus, nomizo, tad tvaiko mīkstus, sagriež

šķēlēs, iemērcē olā, tad rīvmaizē un cep eļļā jeb sviestā. Galdā

padod ar baltām pupiņām un karstu krējumu.

517. Ceptas selerijas.

Ņem 3—4 lielākas selerijas, nomizo un tvaiko mīkstas, sa-

griež šķēlēs, iemērcē olā, tad rīvmaizē un cep eļļā.. Galdā dod

ar Endivijas salātiem.

Dārzāju kotletes.

518. Burkānukotlete.

Ņem 600 gr burkānu, 100 gr sīpolu, 100 gr sviesta, 2 olas,
50 gr miltu, 2 ēdamkarotes rīvmaizes.

Burkānus notīra, sarīvē, sautē sviestā sīpolus, sakul olas

ar krējumu, tad samaisa visas daļas kopā, klāt liekot miltus un

izveido kotletes; cep eļļā jeb sviestā brūnas. Galdā dod ar

tvaikotiem kartupeļiem un rasolsalātiem.
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519. Sēņu kotlete.

Ņem 400 gr sēnes, 100 gr kartupeļu, 50 gr sīpolu, 100 gr

krējuma, 2 karotes miltu un 100 gr sviesta.

Sēnes sasmalcina, sīpolus sarīvē, cep sviestā mīkstus, kar-

tupeļus samal un samaisa ar krējumu un olām, tad savieno ar

sēnēm un miltiem un izveido apaļos kotletes. Cep sviestā.

Galdā padod ar kartupeļu tūci (pirē).

520. Dārzāju kotletes.

Ņem 800 gr garšai patīkamus dārzājus, kā: petersiļus, bur-

kānus, selerijas, puku kāpostus, zirniņus un sautē mīkstus, tad

samal 100 gr sīpolu, sacep sviestā un pievieno samaltai ma-

sai 10 gr majorāna, samaisa 4 olas un līdz ar rīvmaizi samīca

dārzājus, pieber vēl 1 ēdamkoroti sasmalcinātu dillu, krietni

samaisa un izveido kotletes. Cep sviestā gatavas.

521. Kartupeļu kotletes.

Ņem 600 gr tvaikotu kartupeļu, 3 olas, 100 gr sviesta sa-

sautētu sīpolu, 50 gr krējuma un 80 gr rīvmaizes.

Kartupeļus samal līdz ar sīpoliem, sajauc olu ar krējumu,

pievieno kartupeļu masai, liek rīvmaizē, samīca un izveido kot-

letes. Cep sviestā brūnas. Galdā padod ar sīpolu mērci jeb

baravikām.

522. Riekstu kotletes.

Ņem 200 gr rīsus, 100 gr sasmalcinātu riekstu, 2 olas un

ICO gr sviesta.

Rīsus sautē mīkstus, lauj aukstiem palikt, tad piemaisa olu

un riekstiem pāris karošu krējuma un pierīvē drusku muskat-

riekstu un izveido kotletes. Cep sviestā gatavas. Galdā padod

ar brūkleņu salātiem.

523. Auzu pārslu kotletes.

Ņem 200 gr auzu pārslas, 3 olas, 100 gr sarīvētu melno

sakņu un 100 gr sviesta. Pārslas aplej ar 1 glāzi vāroša ūdens,

lauj uzbriest, tad pievieno olas un melno sakni; ja vēlas var
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piemaisīt sviesta sasautētus sīpolus, masu krietni samaisa un

izveido kotletes, tad cep sviestā brūnas.

Galda paniedz ar sakņu salātiem.

Aukstas mērces zaļbarībai un salātiem.

524. Majonēzes mērce.

Ņem 2 jēlu olu dzeltenumus, 2 vārītu olu dzeltenumus,

300 gr olīveļļas, 400 gr skāba krējuma, ļ citrona sulu un

'1 tējkaroti kaperu.

Vārīto olu dzeltenumus liek bļodiņā, saberž, tad pievieno

nevārītos dzeltenumus un citrona sulu, vajadzīgo sāli un cu-

kuru. Stipri maisot lej eļļu pa karotei klāt un krietni sakuļ,

beidzot pieliek krējumu un kaperus.

Piezīme. Jāgriež venba uz to, lai eļļa butu svaiga.

525. Sinepju mērce.

Ņem 3 nevārītu olu dzeltenumus, 200 gr eļļas, 1 tējkaroti

sinepju, 1 karoti kaperu, 1 citrona sulu, sāli un cukuru pēc pa-

tikas, 3 gr balto piparu, 300 gr skāba krējuma.

Olu dzeltenumus, sinepes, sāli, citrona sulu un piparus liek

terīnē, stipri maisa, klāt lejot pa karotei ellu, beidzot vēl pie-

rīvē drusku ķiplokus, tad savieno ar krējumu un kaperiem.

526. Šveices majonēze.

Ņem 3—4 olu dzeltenumus, 100 gr eļļas, 1 tējkaroti gatavu

sinepju, 1 citrona sulu, % 1 putu krējuma, 1 sīpola sulu, 1 tēj-

karoti cukura un sāli pēc patikas.
Olu dzeltenumus kuļ M> stundu, tad lej pa karotei eļļu un

citronsulu, sinepes, sīpola sulu, vajadzīgo sāli un cukuru,

beidzot putās sakulto krējumu, samaisa, nogaršo un liek uz

ledus. Dod galdā aukstu.

527. Eļļas mērce.

Ņem 3—4 nevārītu olu dzeltenumus, kuļ % stundu pa pi-
lienam klāt lejot eļļu; kad masa jau tikusi bieza, pierīvē V2tēj-
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karoti ķiploku, ēdamkaroti mārrutku, vajadzīgo sāli, 1 citrona

sulu un ja vēlas sinepes.

528. Zaļā majonēze.

Ņem 2 olu dzeltenumus, 2 ēdamkarotes eļļas!, 1 tējkaroti si-

nepju, 1 citrona sulu, drusku sāls un cukura, 200 gr skāba

krējuma, dilles, petersiļu lapas, lociņus, spinātus. Kad eļļa ar

dzeltenumiemjau sakulta, pieliek sinepes, citronsulu, vajadzīgo
sāli un cukuru, pievieno krējumu, tad 2 ēdamkarotes sasmalci-

nātu diļļu, 1 karoti lociņu, 2 karotes spinātu lapas. Šī majonēze

domāta sviestmaizēm.

529. Krējuma mērce.

Ņem 2 tējkarotes dilles, 1 lociņu, sāli un cukuru, 400 gr

skāba krējuma, Vz citrona. Dilles un lociņus sasmalcina, sajauc

ar krējumu, pielej citrona sulu, piegaršo sāli un cukuru pēc pa-

tikas. Šo mērci lieto salātiem, gurķiem, tomātiem un redīsiem.

Siltas mērces.

530. Baraviku mērce.

Ņem 100 gr baraviku un iemērc; 100 gr sīpolus sacep ar

2 karotēm sviesta, tad sasmalcina baravikas, pieber pie sīpo-

liem, sasautē mīkstas un piemaisa 2 tējkarotes miltu; pielej
to šķidrumu, kurā mirka baravikas, uzvāra, pieliekot 200 gr

skāba krējuma.

531. Diļļu mērce.

Ņem '100 gr krējuma, 100 gr diļļu, 50 gr sviesta, 1 karoti

miltu, sāli un Vz litra sakņu buljona. Sviestā sacepina miltus,

pielej buljonu, pieber sasmalcinātās dilles un uzvāra, tad pie-

liek krējumu.

532. Sīpolu mērce.

Ņem 2 gr sīpolu, nomizo, sagriež smalki, liek uz pannas

50 gr sviesta, ieber sīpolus, sasautē, tad pieliek 1 ēdamkaroti
miltu, 1 glāziūdens un beidzot 100 gr krējuma un sāli pēc pa-

tikas.
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533. Tomātu mērce.

Ņem 1 glāzi tomātu biezeņa, 100 gr sviesta, 1 karoti miltu,
1 glāzi salda krējuma. Sviestu izkausē un ieber miltus, tad pie-

liek tomātus, uzvāra, pielej saldo krējumu un pieliek sāli pēc

vēlēšanās.

534. Piena mērce.

Ņem 50 gr sviesta, izkausē, ieber 1 karoti miltu, pielej pie-

nu, pieliek sāli un uzvāra. Tad pieber 2 ēdamkarotes lociņu

un vajadzīgo sakņu buljonu.

535. Sparģeļu mērce.

Ņem200 gr mīkstu sparģeļu, 100 gr sviesta, 35 gr miltu,
1 glāzi sakņu buljona, 50 gr krējuma un 2 olas.

Sparģeļus nomazgā, nomizo, sagriež sīkos gabaliņos, sautē

mīkstus, pieliek sviestu, miltus un sakņu buljonu, uzvāra, no-

garšo sāli un krējumu, tad pieliek sakultos olu dzeltenumus.

Sakņu sulas.

536. Burkānu sula.

Ņem 1 kg labus Nantes burkānus, notīra, sarīvē un liek

ogu spiežamā presē; iegūto sulu sagatavo ar medu jeb putu

krējumu. Ja nav preses, tad sulu var izspiest caur drēbi.

537. Ķirbju sula.

Ņem 600 gr nomizotu ķirbju, sarīvē, izspiež sulu, kurai

pēc patikas pieliek medu un citrona sulu. Tādā veidā gatavota

ķirbju sula garšo lieliski.

538. Biešu sula.

Ņem 600 gr Ēģiptesl bietes, notīra, sarīvē, izspiež sulu,

kurai pieliek citrona sulu un medu.

Piezīme. Sakņu sulām nedrīkst ūdeni liet.

539. Skābu kāpostu sula.

Loti veselīga ir kāpostu sula, sevišķi tiem, kas daudz strā-

dā sēžot.
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540. Melno rutku sula

Ņem 400 gr labu sulīgu rutku, notīra, sarīvē, izspiež sulu.

Dzerot pielej saldu krējumu.

Augļu un ogu sulas.

541. Ķiršu sula.

Ņem 600 gr labus sulīgus ķiršus*, nomazgā izkaulo, liek

ogu spiežamā presē, iegūto sulu lej stikla traukā, ja vēlas, tad

var atsaldināt ar medu, bet nekādā ziņā nedrīkst likt cukuru,
jo tas samaitā sulas vērtību.

Aveņu sula.

Sarkano jāņogusula

Zemeņu sula.

Dzērveņu sula.

Melleņu sula.

Ābolu sula.

Citronu sula.

Visas šeit minētās sulas ir loti ieteicami lietāt viņu lielā

dziedinošā spēka dēl, sevišķi citrona vai arī apelsīnu sula ie-

ņem izcilu vietu savas vītāmīnu bagātības dēļ. Cilvēkiem, kuri

saprot sakņu un augļu sulu nozīmi, sulas iegūšanai ir jāiegādā-

jas augļu spiede, ar kuras palīdzību sulas iegūšana ir viegla.

38. nodaļa.

Zaļbarība.

Zaļbarības sakopojums ir katra atsevišķa cilvēka garšas

lieta, tik nedrīkst aizmirst, ka sastāvdaļām ir jābūt noteiktām,

kas atbilst vajadzīgo vītāmīnu daudzumam. Mēs loti labi zi-

nām, ko nozīmē vītāmīni, minerālsāļi un bāzes cilvēka orga-

nismā. Tādēļ gan vajadzētu vairāk un vairāk piegriezt vērības

zaļbarības lietošanai. Tāpat augļu un sakņu sulas lietošanai—

jo tās dod cilvēka organismam neaprakstāmi daudz vērtības.
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Sakņu salāti.

Saprotams, mums ir jārēķinās ar mūsu tirgu un klimatis-

kiem apstākļiem, tomēr mums ir jāpiegriež vērība vairāk au-

gļu un sakņu lietošanai (Veģetārismam). Piemēram, slavenā

Dr. Bicher-Benneramācībai, kas saka, ka dieta ir visas

medicīnas māte. — Tāpat man ir zināms, ka pie mums Latvijā

ir vairāki ārsti, kuri atzīst veģetāro ēdienu lietošanu un ne-

kādā ziņā neatļauj tik pārmērīgu gaļas ēšanu, kāda līdz šim

bija piejemta.

Kas attiecas uz sāli, tad to lietotpēc iespējas mazāk, jo vā-

rāmā sāls ir kaitīga; tāpat vircoti ēdieni ir loti, loti kaitīgi,

tāpēc pēc iespējas mazāk piparus, virces, lauru lapas un turku

piparus, tēju, pupiņu kafiju un t. t.

Lietojiet zaļu tējas, graudu un kliju kafiju, augļu un sakņu

sulas.
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542. Sarkanie kāposti ar āboliem.

Ņem 400 gr sarkano kāpostu, sagriež ābolus, sarīvē, tad

pārlej ar ellas jeb krējuma mērci — pēc patikas, lauj 1 stundu

iemirkt uzlietā mērcē, tad ņem lietošanai.

543. Baltiekāposti ar burkāniem.

Ņem 500 gr balto kāpostu, sarīvē uz sakņu rīves, 300 gr

burkānus rīvē uz smalkas rīves, pārkaisa ar dillēm, savieno ar

kāpostiem un pārlej ar krējuma mērci.

544. Selerijas ar baltkāpostiem.

Ņem 300 gr selerijas, sarīvē un sajauc ar 400 gr sarīvē-

tiem baltiem kāpostiem, pārlej ar 2 karotēm olīveļļas, 1 karoti
citrona sulas, 2 karotēm medus, krietni izmaisa un lieto.

545. Baltiekāposti ar mārrutkiem.

Ņem 400 gr balto kāpostu, sarīvē ar 50 gr mārrutku,

ņem dilles, lociņus un petersiļu lapiņas, visu kopā izmaisa, pār-

lej ar majonēzes mērci.

546. Burkāni ar seleriju kātiņiem.

Ņem 400 gr burkānus, notīra, sarīvē uz sakņu rīves, sa-

griež smalkos gabaliņos seleriju, kātiņus sajauc ar burkāniem

un pārlej ar ellas majonēzi.

547. Bietes ar āboliem.

Ņem400 gr bietes, nomizo, sarīvē un sajauc ar 100 gr me-

dus un 1 citrona sulu, lauj iemirkt kādu stundu, tad piemaisa
sarīvētos ābolus un 1 karoti eļļas.

548. Pastinaki, virziņkāposti, gurķi.

Ņem 20 gr pastenāka, 200 gr virziņkāpostu, smalki sa-

rīvē, gurķus sagriež plānās šķēlītēs, pierīvē 1 sīpolu, 1 karoti

diļļu, olīveļļu, citronu, medu pēc vēlēšanās.

549. Salāti, redīsi, gurķi.

Ņem 100 gr endiviju salātus, nomazgā, saplucina, liek uz

sieta, lai notek ūdens daļas; 100 gr svaigus gurķus nomizo un



193

sagriež plānās šķēlītēs, 100 gr redīsus sagriež ripiņās, sajauc

visu kopā, pieber 1 ēdamkaroti dilles, lociņus un pārlej ar krē-

jumu.

550. Tomāti ar sīpoliem.

Ņem 400 gr tomātus, 100 gr sīpolu, nomizo, sagriež, pār-

lej ar vārošu ūdeni, lauj Vi stundu stāvēt. Ņem tomātus, sa-

griež patīkamās šķēlēs, liek uz stikla šķīvja pa kārtām sīpolus

un tomātus, beidzot pārkaisa ar smalki sagrieztām dillēm, tad

pārlej ar ellu.

551. Melnās saknes (skorcioneri).

Ņem 400 gr saknes, nokasa, liek citronūdenī, nomazgā, sa-

griež jeb sarīvē, pārlej ar citronsulu, tad sašūmē krējumu, ku-

ram pieliek mārrutkus, drusku ķiploku, ja vēlas sāli un izrotā

ar endiviju salātiem.

Žadi pagatavotas melnas saknes var pārliet ari ar medus

mērci.

552. Krāšņa zaļbarības bļoda.

Ņem 200 gr tomātu, 200 gr gurķu, 100 gr rutku, bietes,

burkānu, redisu, salātu, zaļus zirniņus. Saknes notīra, katru

atsevišķi sarīvē, piegatavo kā tas jau teikts citās receptēs. Tad

nomizo gurķus, tomātus un liek uz cepešu bļodas dažādus or-

nāmentus, beidzot izgarnē ar salātiem, gurķu vēdekllšiem un

redīsu rozītēm. Galdā dod līdzi majonēzi.

553. Skābie kāposti tomātu mērcē.

Ņem 400 gr kāpostu, sagriež smalki, 10 gr spinātu nomaz-

gā, sasmalcina, sajauc ar kāpostiem un lociņiem, 200 gr tomātu

biezeņa samaisa ar 200 gr skāba krējuma, drusku medus un

pārlej kāpostus.
Skābi kāposti labi garšo ar ellu.

554. Pienenes.

Pieneņu lapiņas iemērcē V2stundu aukstā ūdenī lai rūg-

tums pazūd, pēc tam sagriež smalki, sajauc ar dillēm un loci-

ņiem. Galdā pasniedz pārlietas ar krējumu.
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Pēc notīrīšanas melnās saknes ieliek citrona ūdenī, lai kļūtu baltas.

555. Ķirbis ar āboliem.

Ņem 300 gr ķirbju un sarīvē; 300 gr ābolus sarīvē, tad sa-

jauc ar ķirbi un 2 karotēm medus un citrona sulu.

556. Ķirbis ar riekstiem.

Ņem 200 gr ķirbja, 200 gr rabarberu kātu, samal, pieliek

cukuru, apelsīnu miziņu, liek pāra stundu iemirkt, sakaltē

150 gr izlobītus riekstus, notīra, sasmalcina, piejauc pie ķirbju

masas un liek, lai drusku uzbriest. Galdā dod ar putu krē-

jumu.

557. Pseido melōnes.

Ņem 600 gr dzelteno mandelķirbju, sagriež plānās šķēlī-

tēs, liek stikla traukā un pārkaisa ar cukuru; ņem sulīgus, res-

nus rabarberu kātus, sarīvē, izspiež sulu, kurai piepilina apel-

sīnu ekstraktu, tad pārlej ķirbjus un lauj dažas dienas iemirkt.

Šādi ķirbji garšo loti labi.
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Nevārīti saldie ēdieni.

558. Šokolādes putas ar riekstiem.

Ņem 200 gr labu šokolādi, 200 gr izlobītu riekstu, 2 olu

dzeltenumus, 1 litru putu krējuma. Šokolādi sarīvē, tad sa-

kul ar olu dzeltenumiem, beidzot pieber sasmalcinātus riekstus.

Uzsit putu krējumu un savieno ar šokolādes masu.

559. Žāvētu augļu deserts.

Ņēm pēc vajadzības daudz augļus, nomazgā,pārlej ar vā-

rošu cukura ūdeni, lauj mirkt 4—5 stundas. Sašūmē putu

krējumu, liek uz deserta bļodas pa kārtām augļus, tad putu

krējumu. Bļodu var izgarnēt ar kūku sprici un izrotāt ar aug-

ļiem.

560. Biezpiena krēms.

Ņem 600 gr labu biezpienu, Vz 1 putu krējuma, 100 gr

sukādas, Vz kārtiņu vaniljas.

Biezpienu izdzen caur sietu, sukādu sagriež smalkos gaba-

liņos, vanilju sasmalcina ar cukuru, samaisa biezpienu, sukādu,

vanilju, cukuru pēc vajadzības un beidzot! sajauc ar saputoto

putu krējumu. Galdā dod ar vaniljas mērci.

561. Ābolu pudiņš.

Ņem 500 gr ābolus, 200 gr auzu pārslas, Vz litra putu krē-

juma, Vz citrona sulu un pierīvētu miziņu.

Auzu pārslas iemērc uz dažām stundām karstā pienā, sa-

rīvē ābolus, pārkaisa ar cukuru, piemaisa citronsulu, tad sajauc

ar pārslām un savieno ar saputotu krējumu.

Galda dod ar ķiršu mērci.

562. Rupjas maizes pudiņš.

Ņem 400 gr cietas rupjmaizes, 100 gr aveņu ievārījuma,
1 litru putu krējuma, 1 citronu, cukuru pēc vajadzības.
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Maizi sarīvē, samaisa ar ievārījumu, piespiež citrona sulu,

pārkaisa ar cukuru, krējumu uzsit putās, tad liek uz deserta

bļodas kārtām maizi un krējuma putas, bet gan lai pēdējā kārta

būtu krējuma, tad izgarnē ar augļiem un putu krējumu pēc pa-

tikas.

Piezīme. Vasaras laikā ir labāki visus augļus ēst ne-

vārītā veidā, jo vārot augļi daudz zaudē no savas vērtības, tā

piem., vītāmīnus un augļos slpētus minerālsāļus, kuri pie vārī-

šanas iet zudumā.



Piena produkti.

Salīdzinot ar 1900. gadu, pienkopības attīstība pie mums

loti ātri uz priekšu gājusi. Latvijas sviests pat ārzemju tir-

gos plaši pazīstams. Pie šīs nodaļas apskates ilgi nekavēšos,

jo pienu visienesīgāki nodot kopmoderniecībā.

Baksteina siers.

Sasilda pienu līdz 30° C, tad pieliek siera raugu (no teļa
kuņģa). Kad pēc Vz stundas piens jau sarecējis, ar siera nazi

to sagriež kubos. Pēc tam lēni maisa ar siera lauzēju, līdz sa-

smalcina, tad sasilda vēlreiz līdz 35° C un lēni maisa, kamēr

siers sāk grimt. Nu lej sieru formā, lai sulas notecētu, to bie-

ži apgrozot. Otrā dienā sieru turpat kastītē apsāla, pie kam

Siera forma.

katru dienu, apgrozot, ieberž ar sāli; tā turpina 4—5 dienas.

Tad nomazgā sieru, ar nazi apkasot nopulierē, lai visas poras

būtu cieti. Sieru liek 10—12 gr. siltā vietā, kur to ik pārdienas

apgroza un sālsūdenī apslapina.

Piezīme. Sieru šķiras dažādas. Kā loti ieteicams un

viegli pagatavojams ir „Edamera" siers, kura dzimtene Ho-

lande.

Jāņu siers.

800 gr laba, svaiga, vel nesamīcīta biezpiena saberž sī-

kos gabalos. Uzvāra 5—6 litrus svaiga piena, ieliek tanī biez-
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pienu un maisa, līdz savelkas. Tad lej uz slapjas: drēbes, lai

sula notecētu. Sakul bļodā 4 olas ar 1 tējkaroti ķimeņu un 3—4

ēdamkarotēm bieza, laba krējuma, liek sieru bļodā, kul, kamēr

savienojies ar olu. Pēc tam liek drēbē, uzliekot sieram koka

ripu un mazu akmentiņu ķieģeļa svarīgumā.

Biezpiena paska.

Ņem 1,2 kg biezpiena, izmal gaļas mašīnā un samīca; tad

pievieno 200 gr sviesta, 3—4 olas, 1 glāzi cukura, vanilju un

visu kopā krietni samīca. Šo masu liek kastrolī, uzkarsē, tad

lej formā un pārsloga.

Piezīme. Šai paskai var pievienot arī rozinas vai ko-

rintes.

Nevārīta paska.

Ņem 400 gr laba, svaiga biezpiena, izberž 2 reiz caur ma-

šīnu, pievieno 10 gr laba, svaiga sviesta, 2 olas, vajadzīgo cu-

kuru un garšas vielas, kā: vanilju, citrona mizu vai ellu. Tad

sakul putās un sniedz galdā kā desertu.

Knapsieriņi.

Ņem 800 gr laba, sausa biezpiena, 3—4 karotes laba, bieza

krējuma, drusku ķimeņu un sāls — visu šo samīca. Tad izviļā

mazus, iegarenus sieriņus, liek uz kāda dēla, pārsedz ar rabar-

beru lapām, lauj sieriņiem aprepēt. Pēc tam tos novieto vē-

jainā vietā žūšanai. Šos sieriņus var uzglabāt ilgāku laiku.



Ēdienu karte vienkāršām pusdienām.

(2 un 3 bļodas.)

Svētdienā.

Gaļas zupa ar nūdelēm.

Šmorētas teļa aknas ar kartupeļiem.

Ābolu pudiņš ar pienu.

Pirmdienā.

Skābu kāpostu zupa ar sālītu cūkgaļu.

Pankūkas ar augļu ievārījumiem.

Otrdienā.

Teļa gaļas zupa ar kartupeļiem.

Cūkas karbonāde ar sautētām pupām.

Rabarberu zupa ar klimpām.

Trešdienā.

Zirņu pireja zupa.

Sīpolu klopsis ar kartupeļiem un skābiem gurķiem.

Manna uzsitums ar augļu mērci.

Ceturtdienā.

Zivju zupa ar kartupeļiem.

Jēra cepetis ar sautētiem kāļiem.

Cepti āboli ar pienu.

Piektdienā.

Piena zupa ar rīsiem.

Teļa cepetis ar svaigiem salātiem.

Manna biezputra ar melleņu mērci.
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Sestdienā.

Šmorzupa.

Kartupeļu tūcis ar beku mērci.

Ēdienu karte smalkām pusdienām.

(4 bļodas.)

Svētdienā.

Buljons ar sviestmīklas pīrādziņiem.

Lasis ar šampiņjonu mērci.

Vistu cepetis ar augļu salātiem.

Kafijas krēms.

Pirmdienā.

Buljons ar frikadelēm.

Pildīti tomāti ar mēli.

Jēra cepetis ar saldskābiem kāpostiem.

Vīna želeja ar biskvītu.

Otrdienā.

Vēžu zupa.

Ceptas irbes ar melnām saknēm (skorcioneres).

Bīfsteks ar mārrutkiem un bruņotiem kartupeļiem.

Aveņu zupa ar putu krējumu.

Trešdienā.

Vistu zupa ar frikadelēm.

Teļa gaJas frikasejs ar rīsiem.

Cūkas karbonāde ar gurķiem.

Zago pudiņš ar vīna mērci.

Ceturtdienā.

Sakņu pireja ar siera stiebriņiem.

Teļa gaļas šniceles ar puķu kāpostiem.

Zaķa cepetis ar brūkleņu salātiem.

Bezeja kūciņas ar putu krējumu.
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Piektdienā.

Zivju zupa ar frikadelēm.

Puķu kāpostu pudiņš ar brūnu sviestu.

Bīfsteks ar mikspikliem.
Kabineta pudiņš ar aprikožu mērci.

Sestdienā.

Buljons ar rīsiem.

Pildīta teļa krūts.

Brieža cepetis ar augļu kompotu.

Plūmju ķīselis ar vaniljas mērci.

Dāmu kafija vai šokolāde.

Šokolāde ar putu krējumu; Mokas kafija ar rožu liķieri;
Annas torte; šokolādes torte; smilšu kūciņas; mandeļu maizī-

tes no auzu pārslām; svētku marcipāns un dzeltenmaize; pēc

tam vīnā ievārīti augļi.

Piezīme. Šādos dāmu vakaros katra namamāte var

pēc patikas sev sastādīt karti, piemērojot apstākļiem.

Dāmu tējas vakars (Five o'clock tea).

Tēja ar citronu, krējumu, ķiršu un aveņu vai zemeņu ievā-

rījumu, bezeja kūciņām, mandeļu plācenīšiem, pumperniķeliem,

riekstu torti, ķimeņmaizītēm un dažādiem augļiem, vai šoko-

lādes kastaņiem, vaniljas ledu ar augļiem.

Kungu tējas vakars (The dansant).

Tēja ar citronu, araku un sarkano vīnu. Pie tējas dod

klāt: biskvītu, mazos cepumus un šādas sviestmaizes: ikru

maizītes, sardeļu maizītes, siera maizītes, maizītes ā la tatare,

cieti novārītas olas un dažādus augļus.

Piezīme. Alkohola cienītāji var ņemt dažādus dzērie-

nus pēc patikas.
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Aukstais galds viesību vakariņām.

Zivju marinēze, marinēts) lasis, rasols, meža siļķes, pildī-

tas olas, rulāde, aknu pastēte, sutināts šķiņķis, galerts, fileja

bīfsteks ar mārrutkiem, irbes, dažādi konservi, salāti, šampin-

joni etiķī, brūkleņu salāti, apelsīnu krēmsi, pēc tam mandeļu
torte un dažādi dzērieni pēc patikas.

Piezīme. Uz aukstā galda loti noder dažādas skaisti

garnētas sviestmaizes, kas piedod galdam greznumu, un

giem ērti paņemt jau gatavas maizītes.

Kāzu pusdienas.

Buljons ar pastētēm vai pīrādziņiem.

Lasis ar svaigiem zirņiem.
Tītara cepetis ar dažādiem augļu salātiem.

Cūkas cepetis ar brūnotiem kartupeļiem un salātiem.

Bruņu rupucis ar citrona krēmu.

Rupjmaizes torte ar augļu vīnu.

Piezīme. Alkohola cienītāji pie šī galda var izvēlēties

dzērienus pēc patikas.

Kāzu pēcpusdienas kafija.

Laba Mokas kafija ar putu krējumu, riekstu torti un dažā-

dām mazām kūciņām: mandeļu svaigznītēm, putu plācenīšiem,

bezeja kūciņām, smilšu kūciņām, piparkūkām, mandeļu maizī-

tēm un dzeltenmaizi.

Aukstais galds vakariņām (kāzās).

Sivēna galerts, aknu desas, pildīta zivs ar majonēzes

mērci, rulāde, rasols, pastēte, meža siļķe, ikri, pildītas olas,

mēle, šķiņķis, zilce, sviests, sieri, dažādi konservi. Pēc tam tēja

ar citronu un dažādiem cepumiem vai augļiem, limonādēm,
maizes kvasu.

Piezīme. Alkohola cienītāji var ņemt dažādus dzērie-

nus pēc patikas.
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Aizrādījumi par tīrīšanu.

Melnu vilnas vai zīda drānu tīrot, jāņem uz

V 2litra ūdens 2 ēdamkarotes zalmiakspirta, pie kam ar šo

šķidrumu izberž drānu un slapju gludina.

Batista un etamīna kleitu mazgājot, skaloja-

mam ūdenim jāpievieno želatīna kausējums un 2 tējkarotes

cukura.

Tumšas zīda drānas var mazgāt tējā un apžuvu-
šas gludināt.

Melnus kungu uzvalkus! tīrot, karstam ūdenim

pievieno drusku boraka.

Vilnas zeķes ieteicams mazgāt kastaņu kodolu ūde-

nī: ņem V2litru kastaņu, sasmalcina, izvāra, izlaiž caur sie-

tiņu un mazgā šinī šķidrumā.
Tauku traipekļus tīri ar bencīnu, franču terpen-

tīnu un spirtu. Te aizrādu, ka drēbi nedrīkst tūliņ gludināt, jo
tad tā sadeg. Olas traipus viegli izņemt ar borūdenī iemērcētu

vati.

Sveču traipus izņem, uzliekot uz traipa vietas sūkļa

lapu un ar karstu gluddzelzi pārgludinot.

Rūsu var izņemt šādi: izvāra no rabarbera kātiem sulu,

kurā iemērc vēju un vāra. Arī vīnskābē izvārot traipi izzūd.

Tintes traipus viegli izņem: ūdenī izkausē fosforskābo

natronu un mazgā traipekla vietu.

Sve ķ a traipekļus viegli iztīrīt šādi: ņem 1 glāzi vāroša

ūdens, kam pielej 2 karotes spirta un 2 karotes etiķa.

Mērču traipus var izņemt ar atšķaidītu zalmiakspirtu,
tanī iemērcot gabaliņu vates un beržot traipa vietu.

Raibas blūzes mazgājot, jārīkojas loti uzmanīgi: ie-

teicami ūdenim pievienot zalmiakspirtu un s—lo5—10 pilienus ter-

pentīna. Skalojamam ūdenim der drusku piemaisīt etiķa.
Smalkus zīda cimdus var labi izmazgāt šādi: sa-

kul Marselas ziepes putās, kurās mazgā rokās uzvilktos

cimdus.

Pēc tam cimdus tāpat uz rokām izskalo, tīrā dvielī no-

berzē, novelk un izžāvē.
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īstas peries ar Marseļas ziepēm nomazgā sālsūdenī

un liek tīrā, mīkstā dvielī nožūt.

īstu granātu tīra šadi: ieber klijas vilnas lupata un

berž granātus, kamēr tie spodri.

Nespodras! zelta un sudraba vatonlietas

tīri ar vīna spirtu, ņemot palīgā smalku birsti, un pēc tam zie-

mišķa lupatā noberž.

Lai izsargātu loga rūtis no aizsalšanas,

pagatavo šādu šķidrumu: ņem 50 gr glicerīna, 2 karotes spirta,
1 tējkaroti sāls un šinī maisījumā iemērc nātnu lupatu, ar kuru

nomazgā loga rūtis.

Kā tīrāmas sudraba lietas. Nomazgā soda-

ūdenī ar rozā tīrāmām ziepēm un smalku tīrīto krītu, tad no-

slauka tīrā dvielī un beidzot noberž ar ziemišķa lupatu. Tāpat

tīra alfenīda dakšiņas un karotes.

Aluminija lietas tīrot nedrīkst mazgāt sodaūdenī,

jo paliek melnas. Tās nomazgā ar rozā tīrāmām ziepēm un ar

tīrīto krītu noberž.

Niķeļa trauku tīrīšana. Nomazgā siltā ūdenī ar

Marseļas ziepēm, noslauka sausas;, noberž ar vilnainu lupatu

un krītu. Šie trauki visieteicamāki virtuvē.

Misiņa un kapara lietas tīra ar tīrāmo pomādi,

bet ieteicamāki tīrīt ar pašpagatavotiem līdzekļiem; ūdenī ie-

mērc garozas, atlikušas dzērveņu mizas, lauj pāra nedēļas rūgt.
Ar šo maisījumu noberž misiņa vai kapara lietas, nomazgā,

noslauka un noberž ar krītu.

Nažus un dakšiņus, kuri nav no baltmetalla, tīra

ar sasmalcinātuķieģeli, kura pulveri dabū, beržot vienu ķieģeli

pret otru.

Baltas podiņu krāsnis nomazgā ar ziepjūdeni un

noslauka ar sālsūdenī samērcētu lupatu.

Vasku drānas, galdsegas jāmazgā ar zaļām zie-

pēm, jānoslauka un beidzot jānoberž ar olbaltumā samērcētu

tīru lupatu.

Kā parketa grīda jātīra un jāspodrina.

Visai ievērojama ir parketa grīdas kopšana. Katru rītu grīda
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jāuzslauka ar vilnainu lupatu, pie kam lupatu šad un tad iz-

tīra. Sestdienā grīda jābonē ar bonējamo vasku, ko pagatavo

no vaskiem un terpentīna: Ņem Vz litru terpentīna uz 500 gr

vasku, liek siltumā izkust vaskiem; tad masa paliek bieza kā

sīrups. Ar šo masu pārsmērē grīdu un berž ar bonējamo birsti

parketu, līdz spīd.

Pulierētu lietu uzspodrināšana. Daudzreiz

pulierētas lietas paliek itkā pelēkas; tam iemesls tas, ka kokā

iepulierēts daudz eļļas. Te jāņem tīra lupata, lietas jānoslauka

un pēc tam ar spirtā iemērcētu vilnānu drānu jānoberž, kamēr

tās spodras.

Par ziepju vārīšanu.

Ziepju vārīšana mājturībā nepieciešami vajadzīga.

Ņem 8 kg tauku, nomazgā, liek katlā ar 11 litriem ūdens,

tad pieliek 1,2 kg ziepju sāls, vāra 2 stundas. Pēc tam pieliek

2CO gr kalifonija un vāra, līdz sāk stīgot un ir biezs kā sī-

rups. Nu jālej kādā koka vannā vai toverī un jāaprēķina, lai

gabali netiktu par daudz biezi.

Par ziepju vārīšanu no dažādām atliekām.

Šim nolūkam ņem 6 litrus ūdens un Bkg atkritumu. Uz-

vāra 6 litri ūdens ar 1,2 kg ziepju sāls, no kura pusi atsmel at-

sevišķā traukā un liek atkritumus katlā. Vāra 1 stundu, tad pie-

lej atsmelto šķidrumu, vāra, kamēr sāk stīgot. Ziepes vislabāki

var izmēģināt, uzlejot uz šķīvja mazu lāsīti un ļaujot tai sa-

stingt.

Pie ziepju vārīšanas grūti noteikt laiku, te ir jāuzmana ga-

tavības moments.

Aizrādījums dārzkopībā.

Virču augi.

Dilles loti nepieciešamas saimniecība. Tas var jau agra

pavasarī iesēt, pie kam aug ari pārstādītas.

Majorāns loti noderīgs desām un citiem ēdieniem savas la-

bās garšas dēj.
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Ķiploki noder desām un dažiem cepešiem.

Zaļie lociņi, savas labās garšas dēļ, ir kā liels palīgs saim-

niecībā. Tie jāpārstāda agrā pavasarī.

Ilggadīgie augi.

Rabarbers katrā mājturībā nepieciešams augs. Tas ir pa-

vasara pirmais augs, no kura iegūstam dažādus garšīgus ēdie-

nus, par kuriem receptēs minēts.

Skābenes lot ieteicams lietot viņu liela dzelzs procenta
dēl.

Mārrutku kultivēšana pie mums vel diezgan vaji nostā-

dīta. Tie loti garšīgi kā piedevas pie gaļas un zivīm.

Sparģeli loti veselīgi un gardi, bet par daudz maz vel tiek

kultivēti.

Par tomātu audzēšanu.

Tomāti ir loti veselīgi un garšīgi augli, bet loti maz vēl tiek

audzēti, uz laukiem bieži pat nepazīst. Derētu gan piegriezt
vairāk vērības, jo tomātus var lietot dažādiem ēdieniem.

Jau marta mēnesī tie jāiesēj un pēc tam jāpārstāda mēslu po-

diņos, no kuriem netiek vairs izcelti. Maija mēnesī, kad stādi

vairs nav apdraudēti no salnām, izmeklē dārzā saulaināko vie-

tu, pagatavo apkārtgrieztu (vanētu) zemi un iestāda tomātus ar

visiem podiņiem. Pēc noziedēšanas tomātu zaru izgriešanai
loti liela nozīme.

Sakņu dārzs.

Sakņu dārzs ir katras saimnieces darba lauks. Viņai ne-

pieciešami jāzina, kādi dārza augi vajadzīgi pašu saimniecībai

un kādi enesīgāki pārdošanai. Saimniecības, kas atrodas pilsē-

tas vai peldu vietas tuvumā, čaklai saimniecei var atnest lielus

ienākumus gadā, pat daudz vairāk kā liela lauku zeme. Kā

ienesīgas saknes pārdošanai sekošās:

Redīsi: Non plus ultra un šarlaksarkanie.

Rutki: Stutgartes un salvatora.

Burkāni: Pusgarie — Nantes.
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Gurķi: Muromas un pusgarie zaļie.

Puķu kāposti: Erfurtes sniega pika, Dāņu eksports.

Zirņi: Morov un Non plus ultra.

Rožu kāposti: Herkuls un -Frankfurtes sarkanie kāposti.

Bietes: Ēģiptes.

Galviņu kāposti: Lībekas.

Kāli: Dzeltenie tauku kāli.

Tomāti: Dāņu eksports un Alise Rozevelt.

Pupas: Kāršu, Reinas tauku un lielās zobeņu krūmu, zie-

meļzvaigzne un princese.

Sīpoli: Holandes un Madēras saldie.

Spināti: Apallapainie Viktoria.

Šīs pasugas ir izmēģinātas un loti ieteicamas.

Piezīmes par putnkopību.

Pie mums Latvijā putnkopība vēl nav attīstījusies un atro-

das uz ļoti zemas pakāpes. Ir vēl daudz lauksaimnieču, kas pa-

visam nepazīst un neizšķir vistu sugas. Leiši putnkopībā aiz-

gājuši mums stipri priekšā, un leišu saimniece zina, ka, ja viņa

tur 20 vistas
—

tad gadāieņem no tām līdz 400 latiem.

Te gribu īsuma aizrādīt dažas labākas vistu sugas. Se-

višķu vērību pelna itāliešu vistas, kas katra dod gadā 200 olas

— turpretī perēšanā ļoti kūtras. Izcilu stāvokli vistu aplokā

ieņemspāniešu sugas vistas ar savu lielo augumu, spīdoši mel-

no spalvu un cēlo seksti. Blakus viņām stādāmas baltās spā-

niešu „minorkas" ar savu čaklo dēšanu.

Atzinību pelna arī franču la-Flēche, kas liela auguma ar

tumši sarkanu ragveidīgu seksti. Šīs iecienītas labās gaļas dēļ,

un labi barota šīs sugas vista sver 3—4 kg.

Tītaru audzināšana.

Ka tītarus maz audzina, tas stāv sakarā ar jauno tītaru

bojā iešanu viņu pirmajos dzīvības mēnešos. Tas izskaidro-

jams ar nepareizu barošanu; pareizai barošanai jābūt šādai:

Pirmā nedēļā mazajiem jādod cieti novārītas, sasmalcinātas
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olas, otrā nedēļā jau pamazām piejaukt klāt baltmaizi un tre-

šā — pāriet uz miežu vai auzu putraimiem, kuriem piemaisa

klāt smalki sakapātas nātras vai arī ceļmalītes. Sevišķi jāiz-

sargā mazie tītariņi no rasas, tādēļ nedrīkst tos lietainā laikā

laist laukā, jo līdz 2 mēnešiemviņi ir ļoti vārgi.
Tītaru uzbarošana neprasa daudz pūļu. Sākumā viņiem

padod kartupeļus, piemaisot klāt miltus, un vēlāk tie ātri uz-

barojas, ja dod zirņu vai miežu miltu pagatavotas pikas.

Piezīme. Šadi baroti mazie tītari pasargāti no boja

iešanas.

Par pīļu un zosu turēšanu.

Pīles turot, daudz nepelni, jo 1) tās kūtras perētājas, 2) pra-

sa ļoti daudz barības un, 3) savā vaļā staigājot, nodara zaudē-

jumu labībai un dārzam.

Zosis, turpretim, savu mīksto spalvu dēļ atmaksājas au-

dzināt, pie kam viņas, trekni barotas, dod labu maltīti. Pie zosu

turēšanas der ievērot pasugu, pie kam ļoti ieteicamas ir tulu-

ziešu zosis ar pelēko spalvu. Vaislas zosij vajaga būt 2—3

gadus vecai, jo gadu veca zosu māte nekad neizperē tik-

daudz cāļu kā vecāka. Jāņem vērā, ka nedrīkst būt caurvējš,

kur zosu māte perē.

Laba dējēja izdēj 12—15 olas, bet perētājai var palikt ti-

kai 12 olas, jo izmēģināts, ka vairāk neder likt. Kā gaļas zoss

noderīga Emdenes zoss, bet ir ļoti kūtra perētāja.
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	82. Sviesta mīkla pīrādziņiem.�㘲〰㘱〰㜲〰㘱〰㜶〰㘹〰�儀�瀀�恑넟
	83. Rauga mīkla pīrādziņiem.��������������������
	84. Sviesta mīklas pīrādziņi.�������䀇쀆쀇�����
	85. Rīsu lodītes.�怞䀟���
	86. Grauzdētas maizītes.����逓샣
	87. Kāpostu pīrāgs.�Ā�Ā�퀠値〗��
	88. Frikadeles.
	89. Teļa gaļas pastētes.�惣Ā�Ā�遆灆⁋K
	90. Spēka maizītes (à la tatare).��������
	91. Siera stiebriņi.��Ā��
	92. Kāpostu strūdelis.�㌀　　㜀㘀　　㘀㤀

	6. nodaļa. Farses.�����
	93. Teļa gaļas farse.����������
	94. Pīrādziņu farse.���������������
	95. Nevārītas gaļas farse pīrādziņiem.������������������������������
	96. Zivju farse.
	97. Cāļa gaļas farse.�����������탎Ⴔ
	98. Farse no teļa smadzenēm.����������
	99. Farse no vistas gaļas.����
	100. Sardeļu farse.�éヒ
	101. Zivju farse.
	102. Vēžu farse.�����

	7. nodaļa. Cepeši un pannas cepumi.�����
	Aizrādījums.����������
	Par cepešiem.
	Aizrādījums.����������
	103. Šmorcepetis no vērša gaļas.����������
	104. Bifšteks 6 personām.�����
	105. Sīpolu klopsis 6 personām.�偞၁�
	106. Krāsnī cepts klopsis 6 personām.���������������
	107. Šmorēts klopsis 4 personām.��������킹
	108. Vērša gaļas kotletes 6 personām.���������������
	109. Kotletes no fileja gabala 6 personām.�����
	110. Neīsts zaķis 6 personām.���������������
	111. Srazi 5 personām.�퀥뀥
	112. Novārīta vērša gaļa ar saknēm.���������悥傼ꂅ䂅��������
	113. Buletes no vērša gaļas 6 personām.���������탎傰邱
	114. Rollklopsis pildīts ar saldiem kāpostiem.������샊ꃊ
	115. Fileja bīfšteks.�퀥
	116. Stroganovs no vērša gaļas.�������Ā��


	8. nodaļa. Teļa gaļa���������������
	117. Teļa cepetis.�����
	118. Teļa karbonāde.��������ꀘ
	119. Teļa gaļas frikasejs 6 personām.���������������
	120. Ragū no teļa cepeša.�〦�������
	121. Teļa šnicelis.�‿
	122. Šmorētas teļa aknas.���쀲ꀣ耄 
	123. Hašejs no teļa plaušām.����������

	9. nodaļa. Jēra gaļa.���������������
	124. Sutināta jēra gaļa ar saknēm 6 personām.�������������������������
	125. Jēra cepetis 6 personām.����������
	126. Jēra steks.�����
	127. Jēra gaļas gulašs 6 personām.�Ā�Ā�ꂚ�낀䂟�
	128. Šmorēta jēra gaļa 6 personām.��������������������

	10. nodaļa. Cūkas gaļa.���������������
	129. Cūkgaļas šniceļi.���������������
	130. Cūkas karbonāde, krāsnī cepta.��������������������
	131. Pildīts sivēns.����������
	132. Cūkas karbonāde 6 personām.�샇Ā�Ā�⃬ìï샯
	133. Cūkas cepetis 12 personām.����������
	134. Cūkas mugurkauls ar svaigiem kāpostiem.����������
	135. Desu izgatavošana.
	136. Putraimu desas.
	137. Gaļas desas.�
	138. Cepamās desas.�뀿逿
	139. Ceļinieka desas.�����
	140. Desiņas (cīsķeni).�샇Ā�Ā�假ぇ遊
	141. Aknu desas.
	142. Spiesta cūkas galva.�息䁒
	143. Zilce.
	144. Paltes no cūkas asinīm.����������

	Vērša gaļas iedalījums.���������������
	Cūkas gaļas iedalījums.���������������
	Teļa gaļas iedalījums.������Ⴃ邢낣那�
	Jēra sadalījums.�·������
	Aizrādījums.��Ā�Ë惍낰
	Par mājputniem.�����

	11. nodaļa. Mājputni.�Ā�郞傴
	145. Vistu frikasejs ar puķu kāpostiem un sparģeļiem.��������������������
	146. Cāļu cepetis 6 personām.���������������
	147. Cāļu pudiņš.���������������
	148. Pīļu cepetis.�Ā�Ā�䀚倞
	149. Pīles ar šampiņjoniem.�����怬ꀭ
	150. Zoss cepetis.
	151. Žāvēta zoss rulāde.�郣Ā�Ā�4쀹
	152. Zosu tauki sviestmaizēm.�瀽퀧
	153. Tītara cepetis.�����
	154. Lauku irbes un rubeņi.�����
	155. Medņa cepetis.�　　㘀愀
	156. Lauku pīles.�����
	157. Dūju cepetis.�����
	158. Fazāna cepetis.�䂌�

	12. nodaļa. Meža zvēri.����������
	Aizrādījums.����������
	159. Stirnas cepetis.
	160. Steki no stirnas.
	161. Brieža cepetis.
	162. Marinēts brieža cepetis.�თ��
	163. Silta zaķa pastēte.����ჯა킠
	164. Zaķa cepetis.�����
	165. Zaķa gaļas kotletes.����������

	13. nodaļa. Siltas un aukstas mērces.����������
	166. Majonēzes mērce ar vīnu.���������������
	167. Majonēzes mērce pie zivīm.���������������
	168. Franču majonēze.����������
	169. Sinepju mērce ar eļļu.�灍၎������
	170. Mārrutku mērce.��������
	171. Siļķu mērce.�����������⁋ၛ
	172. Zivju mērce.�聨l
	Siltas mērces.�����
	173. Salda krējuma mērce.����������
	174. Krējuma mērce ar baravikām.���������������
	175. Krējuma mērce ar sīpoliem.���������������
	176. Sviesta mērce.�����
	177. Mārrutku mērce, silta.����������
	178. Brūna kaperu mērce.����悺䂺䂌
	179. Petersiļu mērce.�Ā�냍
	180. Tomātu mērce.������僙
	181. Šampiņjonu mērce zivīm.�ì⃭í�������
	182. Salda piena mērce.�����


	14. nodaļa. Saldas mērces.����������
	183. Jāņogu mērce.���������������
	184. Zemeņu mērce.����������
	185. Ķiršu mērce.����������
	186. Šokolādes mērce.�Ā�퀶债瀻
	187. Vaniljas mērce.�⁊�
	188. Ābolu mērce.���⁀″〔퀓
	189. Aveņu mērce.�䁯ꁐ聐���
	290. Plūmju mērce.����������
	191. Apelsīnu mērce.����������
	192. Vīna mērce.�惱႗��
	293. Aprikožu mērce.��Ā��

	15. nodaļa. Salāti.����������
	194. Galviņu salāti ar krējumu.���������������
	195. Galviņu salāti ar eļļu.��������������������
	196. Gurķu salāti ar krējumu.���������������
	197. Gurķu salāti ar etiķi.���������⃟냈낶
	198. Tomātu salāti.�Ā�Ā�냔냘탙
	199. Maisīti salāti.��������
	200. Kartupeļu salāti.����������
	201. Sarkano kāpostu salāti.�ひၰび��
	202. Jauktie salāti.�����
	203. Biešu salāti.�〚ရ
	204. Sēņu salāti.�������뀥‧怨䀨
	205. Rasolu salāti.�����
	206. Krešu salāti.�䁎⁎
	207. Vasku pupu salāti.�恂䁂

	16. nodaļa. Zivis.�����
	Aizrādījumi.����������
	208. Cepts zandarts.
	209. Zandarts ar mārrutkiem.�����
	210. Speķota līdaka.��Ā�킄傈
	212. Pildīta līdaka.��Ā�႘傛
	212. Cepts lasis.
	213. Štovēts lasis.�邢悔
	214. Marinēts lasis.�����
	215. Cepta menca.
	216. Līņi ar diļļu mērci.���ボ胀큑まĀ�Ā�⃘Ø胛惀��
	217. Cepta sīga.�����
	218. Zivju pudiņš.�����
	219. Foreles sarkanā vīnā.�Ā�Ā�烱僱ö惨�
	220. Laša kaviārs.�� 䀊
	221. Sālīts lasis.�Ā�Ā�䀖‖
	222. Ietaisīti brētliņi.�まĀ�Ā�퀩뀩〭ꀟ
	223. Marinēts lasis.�����

	17. nodaļa. Sēnes.����������
	Aizrādījums.����������
	224. Štovētas bekas (baravikas).�����
	225. Štovētas gailenītes.����������
	226. Berzlapītes.�����
	227. Sviestā ceptas bekas (baravikas).�����
	228. Kaltētas bekas (baravikas).�����
	229. Šampiņjoni.��
	230. Šampiņjoni kaltēti.�エႨ��
	231. Ķerveļi (lāčpurni).������������낺ズ傻セ

	18. nodaļa.�����
	232. Saknes un pākšaugi.�����
	233. Krāsnī cepti kartupeļi.���������������
	234. Glazēti kartupeļi.����������
	235. Kartupeļu bumbiņas.����������
	236. Kartupeļu kotletes.�恲�
	237. Spināti.�怊
	238. Sparģeļi.������‚
	239. Puķu kāposti.������怦퀧
	240. Štovētas zaļās pupas.��〻뀺퀻뀻�����
	241. Vasku pupas.
	242. Štovēti burkāni.����������
	243. Štovēti zaļie zirņi.���恔聕恕����
	244. Zaļie zirņi ar sviestu.�ၧとၨ��
	245. Rožu kāposti.�����
	246. Sarkanie kāposti.����
	247. Pildītais kāposts.�肀ゃႃ�
	248. Baltkāpostu pudiņš.�������
	249. Saldskābie baltkāposti.�§��
	250. Štovēti kāļi.��邹ႹズႺ�����
	251. Cepti kāļi.�Ⴭ������
	252. Melnās saknes — skorcioneres.����Ā
	253. Ceptas melnās saknes.�����
	254. Burkānu pudiņš.��Ā�샦ꃦ냫
	255. Pildīti tomāti.����������
	256. Štovēti sparģeļi.����������ꀎ怎�
	257. Štovētas brūnās pupiņas.��������������က惣
	258. Tomātu kotletes.�
	259. Sakņu kotletes.��
	260. Pupu kotletes.
	261. Kartupeļu kotletes.����ꀴ
	262. Baraviku kotletes.
	263. Zivju kotletes.

	19. nodaļa.�����
	Aizrādījums par pudiņiem.���������������
	Pudiņi.�����
	264. Rīsu pudiņš.����������
	265. Biskvīta pudiņš.����������
	266. Kabineta pudiņš.�����
	Zago pudiņš.�炩�
	268. Baltmaizes pudiņš.�肴
	269. Nūdeļu pudiņš.���������像傿₎
	270. Rupjas maizes pudiņš.�냁탃
	271. Ābolu pudiņš.������惯
	272. Jaunpiena pudiņš.�����
	273. Kartupeļu pudiņš.����������
	274. Burkānu pudiņš.�瀇逈瀈��
	275. Ķirbīšu pudiņš.�〙倚〚�������
	276. Kartupeļu pudiņš.�倬〬����
	277. Zago pudiņš.�ဠ��
	278. Tomātu pudiņš.����������
	279. Rupjas maizes pudiņš.�灊遌
	280. Rīsu pudiņš.�ꁙ끏ၞ���
	281. Olu pudiņš.�ꁬ聑

	Dārzāji un saknes.����������
	282. Sparģeļi ar sviestu.����������
	283. Puķu kāposti.����������
	284. Saldie zirņi.�����
	285. Turku pupas (baltās).��を
	286. Vaska pupas.
	287. Cepti kolrabji.
	288. Rožu kāposti.�Ë
	289. Sarkanie kāposti.����
	290. Skorcioneri (melnās saknes).�烐
	291. Vaska pupas.
	292. Sarkanās bietes.�����
	293. Spinātu biezenis.����
	294. Pildīti kāļi.�Ā�Ā�퀗倛怀�
	295. Dažādas zupas.�逮 
	296. Spinātu zupa.��남삒
	297. Skābeņu zupa.������恎䀰
	298. Zirņu zupa.�恃�
	299. Svaigi zirņi ar saknēm.��Ā�끗遗ၛ
	300. Tomātu zupa.�偪��
	301. Galviņkāpostu zupa.����������
	302. Sakņu zupa.�����
	303. Rožu kāpostu zupa.�����


	20. nodaļa. Putras.�����
	304. Rīsu biezputra.�����
	305. Miežu putraimu biezputra.
	306. Griķu biezputra.�����
	307. Kartupeļu biezputra.�僙태
	308. Manna biezputra.

	21. nodaļa. Pankūkas, vafeles, omletes.���������¸
	309. Mazās pankūkas.����������
	310. Lielās plānās pankūkas.��������������������
	311. Rauga pankūkas.�����
	312. Omlete.
	313. Tantes omlete.
	314. Ūdens burbuļi.���������怾
	315. Cukura vafeles.
	316. Tūtiņu vafeles.����聝䁀
	317. Krēpeļu kūkas.�ꁒ⁒䁓⁓������
	318. Krēpeļu kūkas ar āboliem.�ꃢ僗Ā�Ā�g聪끬��

	22. nodaļa. Taukos vārīti cepumi.���������������
	319. Ābolu kronīši.����������
	320. Cimdu kūkas.�����
	321. Pulkstenīšu kūkas.����������
	322. Smaidas cepumi.
	323. Vēja pūšļi.���������������

	23. nodaļa. Ķīseļi.���������䂨₨悒����
	324. Rabarberu ķīselis.����������
	325. Ķiršu ķīselis.���������������
	326. Ābolu ķīselis no svaigiem āboliem.�ñ���������������
	327. Piena ķīselis.����������
	328. Citronu ķīselis.�Ā�耈怈쀋䀏
	329. Šokolādes ķīselis.���������������
	330. Plūmju ķīselis.�ါ〬ာ�������
	331. Stiķeņu ķīselis.�瀦စ〆����������Ā��
	332. Meža plūmju ķīselis (kērteļu).���������)ူꀖ䀖��������
	333. Ķīselis no kaltētiem augļiem.��������������������

	24. nodaļa. Krēmi un želejas.����������
	334. Citronu krēms 6 personām.����������
	335. Kafijas krēms 6 personām.������儀�က�
	336. Rīsu krēms 6 personām.���������������
	337. Vīna krēms 6 personām.�Ā�Ā�₉��ꂍ��
	338. Valriekstu krēms.�끿灓
	339. Tautas krēms.��ႅ낔
	340. Ābolu krēms 6 personām.����ꂾ₠悡䂡���
	341. Kaltētu plūmju krēms.����������炲炻悘
	342. Kafijas krēms.�����
	343. Vīna želeja.�Þ⃟
	344. Ābolu želeja 6 personām.���냪⃬惭䃭
	345. Piena želeja 6 personām.�����
	346. Aveņu želeja.����
	347. Šokolādes želeja 6 personām.�〄쀈���
	348. Bruņu rupucis.�����
	349. Kafijas želeja.
	350. Vīna želeja ar zemenēm.��Ā�ြ倿

	25. nodaļa. Saldējums.����������
	351. Vaniljas ledus.
	352. Aveņu ledus.�����
	353. Šokolādes ledus.�����
	354. Apelsīnu ledus.�����
	355. Ievārījumu ledus ar putu krējumu.���������������
	Aizrādījums pie kūku pagatavošanas.�Ā�Ā�삆ꂆ�䂌��

	26. nodaļa. Tortes un kūkas.����������
	356. Rupjas maizes torte.
	357. Aleksandra torte, mīkstā.����������
	358. Aleksandra torte, cietā.�����
	359. Smilšu torte.
	360. Riekstu torte.
	361. Mandeļu torte.�탭냞
	362. Ātrā kūka.���������������
	363. Biskvīta torte.�����
	364. Šokolādes torte.���
	365. Kartupeļu torte.�怀��
	366. Torte no kukurūzas miltiem.�����
	367. Annas torte.
	368. Gaidas kūka.�恏뀰

	27. nodaļa. Glazūras un krēmi.���������������
	369. Balta vārīta glazūra.���������������
	370. Brūna glazūra.����������
	371. Nevārīta glazūra.�㈰聰恰ၶ�����
	372. Vīna glazūra.����������
	373. Cietā, baltā spricglazūra.����������炇낈
	374. Mīkstā, brūnā spricglazūra.�������������������������
	375. Dzeltenā, mīkstā garnitūra.��������������������
	376. Baltā, mīkstā spricglazūra.����₦킼肁킆��������

	28. nodaļa. Mazas kūciņas un tējmaizītes.�������������������������
	377. Piparkūciņas.����������
	378. Mīkstās piparkūkas.���������������
	379. Medus piparkūkas.�����
	380. Piparu riekstiņi.�����
	381. Pumperniķeļi.����������
	382. Šokolādes kūciņas.���������������
	383. Alberta biskvīti.�����
	384. Mandeļmaizītes no auzu pārslām.������������'勞瀨勞뀩勞逩勞
	385. Smilšu kūciņas.��������쀡勞
	386. Mandeļu zvaigznītes.���怦勞䀦勞僚
	387. Mandeļu plācenīši.�뀏勞透勞��������勞
	388. Putu plācenīši.�勞勞ၕ勞勞��
	389. Svētku marcipāns.��恨勞ぬ勞偭勞ၮ勞
	390. Bezeja kūciņas.����������
	391. Bezeja ar mandelēm.�ö偸

	29. nodaļa. Dažādas maizes.����������
	Aizrādījumi maizes cepšanā.���������������
	392. Galda maize.
	393. Dzeltenais kliņģeris.����������
	394. Ķimeņu maizītes.�炵勞¬勞ꂫ勞Ā�Ā�郎勞悱勞
	395. Biezpiena maizītes.�勞僀勞郁
	396. Vastlāvju maizītes.����냊勞僚勞¬勞
	397. Kanēļa maizīte.��Ā�è勞勞惫勞郭勞���
	398. Magoņu maizītes.����������
	399. Formā cepta smalkmaize.�勞Ⴜ蘪�
	400. Vecā bāba.�������Ā��
	401. Apaļie sausiņi.����倓隷쀔隷�隷
	402. Gaŗie sausiņi.�倨隷퀧隷隷퀨隷�
	403. Krējuma kliņģeŗi.������;隷耺隷ꀻ隷耻隷������
	404. Cukura kliņģerīši.���������������
	405. Ūdens maize.�ꃛ勞��
	406. Speķa rauši.�灕隷恚隷
	407. Ūdens kliņģeŗi.�隷隷¬勞ꂫ勞Ā�Ā�끨隷遨隷ၬ隷쀤隷
	408. Rupja kviešu karaša.
	409. Saldskābmaize ar mīklas raugu.�Ā�Ā�郥勞ꁐ勞遴
	410. Saldskābmaize (ar raugu cepta).�����
	411. Rupja rudzu maize.

	30. nodaļa. Dzērieni.����������
	412. Maizes kvass.
	413. Citrona limonāde.�����
	414. Sarkanā limonāde.����������
	415. Mēts.�隷ꃗ隷Û
	416. Putojošs ābolu dzēriens.�Ā�郧隷烧隷냪隷ロ

	31. nodaļa. Augļu ieziemošana.����������
	Aizrādījums.����������
	417. Apelsīnu šķēles cukursīrupā.�������������������������
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