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Ievadam

Mo 11 o : Nāciju liktenis atkarājas no viņu
barošanas veida.

Brillats — Savarins.

Parasti vārdam «veģetārisms» piedod loti šauru

nozīmi, un proti —ga las neēšanu. Patiesībā

zem vārda «veģetārisms», kas cēlies no latiņu vār-

da «vegetus» (ziedošs) ir jāsaprot veselīgs,

jautrs un priecīgs dzīves veids, sa-

skaņā ar dabas likumiem.

Veģetārisma tiešā nozīme pastāv iekš tam, lai

gādātupar miesas un gara veselību un līdz ar to par

dzīves prieku, nekaitējot sev ar sliktām parašām

un baudu vielām. īsi sakot, «veģetārisms» ir dzīves

prasību apzinīga izpildīšana.

Veģetārisms veicina atturīb.uno

alkoholiskiem dzērieniem un citām

ļaunām parašām.

Veģetārisms ir par veselīgu, prie-

cīgu un daiļu dzīves veidu, saskaņā

ar dabas likumiem.

Veģetāra barība ir lētātka parga-

las barību.

Veģetārai barībai jābūt pareizi

pagatavotai.

Latvijas Veģetāriešu biedrība.
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Veģetāriešu 10 baušļi.

Mo 11 o : Diete ir visas medicīnas māte.

Dr. Bicher — Benners.

Ja gribi but vesels, spēcīgs, dzīves priecīgs un

dzīvē sekmes gūt, tad:

1. Nekad nesēsties pie galda, ja neesi izsalcis.

2. Neēd nekad vairāk, kā izsalkums to prasa.

3. Lieto tikai cilvēka dabīgo barību: augļus, riek-

stus, saknes, medu, pienu etc. Vislabāk nevārīta

veidā— svaigus.

4. Gulētej vaķaroš agri un agri rītos celies.

5. Nepavadi vaļas brīžus slēgtās telpās, ja vari

būt ārā, tīrā gaisā.

6. levēro, ka karstā laikā liekas drēbes organis-
mam ir kaitīgas, tamdēļ, jo mazāk viņas tavu

ķermeni apgrūtinās, jo labāki tev.

7. Saule ir visas dzīvības avots. Tamdēļ neliedzi

savu miesu dzīvinošiem saules stariem.

8. Nelieto alkoholu, tabaku un citus apreibināša-
nās līdzekļus.

9. Nekad nedusmojies. legaumē, ka dusmoties

nav cilvēka cienīgi.
10. Nedomā, ka veģetārisms tev neko nevar dot.

Tūkstoši caur veģetārismu kļuvuši no vārgu-

ļiem par veseliem, darba spējīgiem sabiedrības

locekļiem.
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Lietišķi aizrādījumi par barību un

ēšanas veidiem.

Mo 11 o : Kas cd saīdzis, tam labāk nemaz neēst.

A. Abela n s.

Ne badošanās, nedz ari pārmērīga ēšana no-

drošinās mums īstu dzīves prieku un ilgu, laimīgu
mūžu, bet gan sātīga un pareiza barošanās.

«Ko un kā ēst» nav nebūt tikai tukšs ne-

nozīmīgs izteiciens, bet jo sevišķi svarīgs dzīves jau-

tājums un tādēļ vienaldzība vai paviršība šai zinā

gan atmetama uz visiem laikiem.

Tāpat katra vienpusība vai vienmuļība tikpat
nevēlama um jāņem nopietni vērā pati dzīves tieša-

mība, klimatiskie apstākļi un gada laiki, jo pat vis-

gardākā un labākā barība pastāvīgi baudīta, tomēr

drīz vien apniks, ja lietosim nepārtraukti to vien.

Tādēļ bieža ēdienu maiņa un dažādība ir ari tas

vispareizākais barošanās veids.

Tāpat ari strauja pāreja uz katru, pavisam jaunu

barošanās veidu, dos drīzāk ļaunus, kā labus panā-

kumus. Jo sevišķi šai ziņā uzmanīgi jārīkojas pār-

ejot no pierastiem spēcīgiem gaļas ēdieniem uz tā

saukto zaļbarību vien.

Līdz ar to katras rūpīgas nama mātes uzdevums
saimniecībā ir nevien visai svarīgs, bet ari ļoti at-

bildīgs, gādājot par savas ģimenes locekļu labklā-

jību, no kā jo lielā mērā atkarīga tiklab viņu vese-

lība, kā ari labāka nākotne, jo «v ese 1 ā miesā

mājo ari veselīgs gars».

Barības nozīme ir sniegt mūsu organismam va-

jadzīgo daudzumu uzturvielu. Tai jābūt nevien pie-
tiekoši barojošai, bet ari patīkami baudāmai. Tiek-

smei pēc labi garšojošiem ēdieniem pat ir noteikts

pamats un ari zināms labums. Jo garšīgāks ēdiens,

jo straujāki norisinās tā sagremošana un līdz ar to

ari organisms iegūst vairāk barojošo vielu. Estgri-
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bai rodoties, gremošanas orgānos attīstās attiecīgas
sulas, kas veicina barības sagremošanu. Tādēļ ēst-

gribas sajūta ir noteikta zīme, ka gremošanas orgāni
ir atkal gatavi uzņemt un pārstrādāt jaunu barības
daudzumu. Parasti ēstgriba rodas pēc zināma laika

— 3—4 stundām, un ja to laikā neapmierina, viņa
zūd.

Trīs, lielākais četras ēdienreizes dienā ir pilnīgi
pietiekoši, lai būtum paēduši un veselīgi. Pie tam

galvenā un stiprākā maltīte ieturama pusdienā, bet

vakariņās baudāma tikai viegli sagremojama barība,
lai netraucētu ķermeņa nakts atpūtu un tīrīšanas

norisi. Rītos visveselīgākais ir dzert pienu, zāļu tēju,
vai vieglu kafiju, piekožot baltmaizi ar sviestu. Tā-

dēļ ieturēt zināmās ēdienu reizes vienmēr stingri
noteiktā laikā ir visai nepieciešami un veselīgi.

Ari pašam ēšanas veidam ir loti liela nozīme.

Mēs patiesībā bieži vien grēkojam, apgrūtinādami
savu organismu nevien ar pārāk daudzu mal-

tīšu skaitu, bet ari barības daudzumu. No loti liela

svara ir ari barības pamatīga sasmalcināšana, to lēni

un pamatīgi sakožot un sajaucot mutē ar siekalām.

Ne bez pamata mēdz teikt, ka «barība labi smalki

sakosta ir tikpat kā pa pusei jau sagremota». To

neievērojot, nevien daudz vielu iet zudumā, bet ari

sagremošanas orgāni tiek pārāk apgrūtināti un pat

vājināti. Tāpat kaitīgi ir, ja pārāk bieži ēd. pirms

gremošanas orgāni nav vēl iepriekšējo barības de-

vumu pilnīgi pārstrādājuši. Ir loti neveselīgi viņus

pārpūlēt, tiem jādod ari savs laiks atpūtai.

Tāpat ari uzņemamās barības daudzumam

piegriežama visai nopietna vērība. Pārāk par vaja-

dzīgo normu uzņemtā barība nevien iet veltīgi zudu-

mā, bet ari lieki apgrūtina gremošanas orgānus un

bieži vien tos pat pārpūlē. Tādēļ stingra mērenība

ari šai ziņā no loti liela svara, lai paši nebojātu sev

tik visai vēlamo labsajūtu vai pat tīši kaitējot savai

dārgai veselībai. Ļoti ieteicams labas veselības

ziņā ir — ēšanu nekad neturpināt līdz pilnīgai ap-

mierināšanai, bet pārtraukt jau pirms tam.
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Neraugoties uz ēdamvielu lielo dažādību, ir tikai

trīs galvenās barojošās vielas, un proti: tau-

ki, olbaltums un oglūdņ i un papildvie-
las: vitamīni, minerālvielas un ūdens.

Taukvielas sastāda miesas audu un šūniņu

uzbūves materiālu un noder organismam ari siltu-

ma ražošanai. Dalu taukvielas organisms nogulda
ap nierēm un citiem iekšējiem orgāniem, kā ari zem

ādas, kā krājumbarību. Tai loti liela nozīme orga-
nisma aizsargāšanai pret iekšējiem, kā ari ārējiem

dažādiem kaitīgiem traucējumiem.

Olbaltumvielas atrodas nevien ga 1 ā un

zivīs, bet ari olā s, pienāun p ā k š v augos.

Kā vērtīgākās skaitās gaļas un piena olbaltumvielas,
kamēr pārējās organismam grūtāki izmantot. Uz-

ņemtās olbaltumvielas organisms izlieto gremošanas

sulu ražošanai un šūniņu iekšējam uzturam. Šim
nolūkam tā vietā organisms citas vielas lietot nevar

un tādēļolbaltuma barībā nekādā ziņā trūkt nedrīkst.

Bet ja organisms saņem olbaltumu vairāk, nekā tas

minētam nolūkam vajadzīgs, tad pārākums viss sa-

deg, radot miesas siltumu.

ogļū d ņ i ir vajadzīgi organismam galvenā
kārtā siltuma ražošanai, un kā krājuma barība. Uz-

ņem tos organisms no dārzājiem, saknēm,
augļiem un labības produktiem.

Sekošā tabele uzrāda iepriekš minēto barības

vielu daudzumu samēru mums parastajos pro-

duktos:

Augu barība:

*

* 1 "i*. >s.

I 1 1 a

D O H O

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
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Sakņu un augļu barība:

* i *

2 ž
s -6

5 3 H.

D O h O

Salātos 94,3 1,4 0,3 2,8
Spinātos 90,0 3,1 0,5 4,1
Ābolos 83,6 0,4 — 12,9

Zemenēs 87,7 1,1 — 6,8
Apelsīnos 80,0 0,7 — 7,3

Minerālvielas organisms izlieto galvenā
kārtā dažādu r augvielu un kaulu ražošanai. Kā

nepieciešanākās no tām vārāmā sāls, kā-

lijs, kalcijs, dzel z s, magnij s, jods un

fosfors. Tās visas organisms iegūst no uzņem-

tiem barības līdzekļiem pats, izņemot vienīgi vārā-

mo SāJi, ko pieliek ēdienam atsevišķi. Galvenā

kārtā tas ir augu valsts produktos un pa lielākai da-

ļai graudu, augļu un sakņu ārējās daļās, bez tam ari

dzīvnieku asinīs un smadzenēs.

Ūdens sastāda no cilvēka svara apmēram d i-

va s trešdaļas. Bez tā dzīvības gaita nav pat
iespējama, jo ūdens ir barības vielu šķīdinātājs un

ari izvadītājs pa visu organismu. Tas noder ari kā
miesas siltuma regulētājs un indīgo vielu izvirzītājs
no ķermeņa. Organisms dienā patērē apmēram
2V2—3 litrus ūdens, iko tas uzņem pa lielākai daļai
ar šķidru barību, bet ari ar augu barību, kur tam tik-

pat svarīga loma kā dzīvnieka ķermenī.

Dabā pilnīgi tīrs ūdens nekur nav sastopams,
tanī parasti izkusušas dažādas minerālvielas. Bez

tam tanī mīt milzums dažādu sīkbūtņu. Tas it se-

višķi sakāms par stāvošiem ūdeņiem purvos, seklos

aizaugušos ezeros un dīķos, kuru ūdens baudīšanai

tādēļ gluži nederīgs, pat ļoti kaitīgs. Vistīrāko

ūdeni iegūstam no dzidriem avotiem un urbtām

akām.

Vitamīnunepieciešamība cilvēku uzturā na-
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kusi zināma vispārībai tikai pēdējos gados. Pec

viņu iedarbības tos šķiro A, B, C un D vitamīnos.

A vitamīni visvairāk sastopami taukos, bet
it sevišķi zivju aknu eļļā, sviestā un pienā. Ja

trūkst šo vitamīnu, ķermenis mitējas augt un rodas
sevišķa acu kaite. A vitamīni ir ļoti maiga viela un

zaudē savas svarīgās īpašības lielā karstumā, kā arī

savienojoties ar gaisa skābekli.

B vitamīni sastopami galvenā kārtā labības

graudu ārējās daļās, piemēram klijās, kā ari visos

pākšaugos, izdiedzētā iesalā un raugā. Trūkstot

ķermenim šo vitamīnu, var iestāties atsevišķu locek-

ļu pamirums. B vitamīni panes nevien sausumu, bet

arī diezgan stipru karstumu.

C vitamīniem pietrūkstot ķermenī, parasti
saslimst ar vārīgo mutes slimību — skorbutu.

Tie sastopami visos zaļos dārzājos un saknēs,

kā ari svaigos augļos. C vitamīni ļoti jūtīgi pret

karstumu un ari sausumu, kā ari nepanes konservē-

šanu.
D jeb antirachitiskam vitamīnam barībā trūk-

stot, kaulu attīstībā rodas ļoti nopietni traucējumi.
Galvenā iezīme — kauli satur nepietiekoši minerālo

daļu un tādēļpaliek mīksti. Sakarā ar to, kājas pa-

liek līkas, galvaskauss laikā nesaaug v. t. t.

Šī kaite plaši izplatīta pilsētā starp bērniem pir-

mos dzīvības gados. Sevišķi daudz tādu bērnu zie-

meļpuses un pagraba dzīvokļos, kur saule neiespīd
un kur ari pārtika vāja. Rachīta pazīmes uzglabā-
jas uz visu mūžu.

Tādēļ jārūpējas lai mazo pilsoņu pārtikā būtu

pietiekoši daudz D vitamīnu. Ja tas nav sasniedzams

ar piemērotu barību, tad barība jāpapildina ar D vi-

tamīna preparātiem.

Visas slimības, kas cēlušās vitamīniem trūk-

stot ķermenī, drīz vien atkal pāriet, tiklīdz slimnieka

barībā tiek sniegti organismam pietiekošā daudzumā

līdz šim tam trūkstošie vitamīni. Tādēļ pie ēdienu

pagatavošanas no ļoti liela svara, lai ar to sniegtu
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organismam samērīgi visas vajadzīgas barības vie-

las un lai tās ari visai labi garšotu.

Visu sacīto kopā saņemot, ieteicam ikvienam

stingri iegaumēt, ka «mēs ēdam, lai dzī-

votu, bet nevis dzīvojam, lai ēstu»

un censties jo stingri ieturēt ēšanā sekošos 10

baušļus:

1. Katru maltīti ieturi vienmēr noteiktā laikā.

2. Pie galda sēdies tikai labā garastāvoklī un ar

labu ēstgribu.

3. Neēd, ikad esi pārāk piepūlējies vai pat uztraukts

4. Nesteidzies ne dzerot, ne ēdot un saēd kārtīgi
katru kumosu, jo labāki barību sakodīsi, jo
vairāk iegūsi.

5. Baudi jo vairāik zaļbarību ar vitamīniem.

6. Neēd nekad, līdz ēstgriba pilnīgi apmierināta,
Ed labāk kumosu mazāk, nekā kumosu vairāk,
kā tev gribas.

7. Nebaudi nekad ne pārāk aukstu, ne pārāk kar-
stu ēdienu, vai dzērienu.

8. Galveno maltīti ieturi pusdienā, bet ne rītā vai

vakarā.

9. Izvairies no pārāk vircotiem ēdieniem, bet jo
vairāk arī no reibinošiem dzērieniem un narko-

tiskām vielām.

10. Pa ēšanas laiku daudz nerunā, tas traucē sa-

kožlāšanu. Ēdot ari nešlamstini un nebrūkšķi,
jo tas loti neestētiski. Tāpat ēdot rakstīt un

lasīt ir ļoti slikta paraša.
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Virtuve.

Motto: Virtuve ir nākotnes aptieka.
Justus.

Virtuve katrā mājturībā ir patiesībā visievē-

rojamākā telpa. Tā ir mājas laboratorija, kur

pagatavo pašu nepieciešamāko dzīvē, t. i. uzturu.

Visveļamākās telpas virtuvei būtu nama rīta vai

ziemeļpusē, jo tur vairāk ēnas un tā tad, vasarā vē-

sāki. Virtuves telpām nemaz nevajaga būt sevišķi

plašām, bet gan parocīgi ērtām, gaišām un viegli
izvēdināmām. Ari iekārta var būt vienkārša, bet

gan katrā zinā tai jābūt parocīgai. Šādā virtuvē tad

ari būs iespējama pareiza, veikla un tīra darbība.

Protams, ka ari visi virtuves priekšmeti jānovieto

saskaņā ar vinu uzdevumu parocīgai un ātrai darba

veikšanai.

Virtuves sienām jābūt viscaur gludām, bez iz-

rotājumiem, jo tos grūti notīrīt. Līdz pusei ietei-

cams tās izlikt glazētiem podiņiem, vai nokrāsot ar

eļļas krāsu. Tas pat visai nepieciešami, jo citādi

virtuvē tiešām pārāk grūtibūs ieturēt vēlamotīrību.

Tādas sienas tad varēs viegli nomazgāt un virtuve

vienmēr izskatīsies tīra un spodra. Sienu augšdaļu,
kā ari griestus nav ieteicams krāsot eļļas krāsā, jo

tie stipri svīst, bet gan kaļķiem vai krīta krāsu.
Virtuves krāsojamas vislabāk tikai zilā krāsā,

lai sekmīgi atgaiņātos no mušām, kas zilu krāsu ne-

panes un no tās bēg. Bez tam ieteicams reizi mē-

nesī norīvēt virtuves griestus, plauktus, logus v. t. t.

ar laur o g v eļļu. Tā nav dārga, veselībai ari ne-

kaitīga, un pie tam, izgarodama, telpā izplata patī-

kamu smaršu. No šādi dezinficētām telpām mušas

ātri vien pazūd, jo šīs eļļas smaka tām pretīga.

Grīdai virtuve jabut no dēļiem un ari krāsotai,
bet vislabāki tumšā ellas krāsā.

Virtuves galvenā ierīce ir plīts. Tās lielu-

mam jābūt saskaņā ar saimniecības lielumu un no-

vietotai ar galu pie sienas. Tā norīkotaplīts ir vis-

praktiskākā, jo tad var tai piekļūt no abām pusēm.
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Plītij jābūt katrā ziņā ari labi piemērotai savam uz-

devumam: viņai nevien ātri un labi jāsilda, be tā ne-

drīkst tērēt daudz kurināmā. Plītī iemūrējama ari

dzelzs krāsniņa, kur cept cepešus, pudiņus, visādas
maizītes un citus cepumus. Aiz krāsniņas plīts galā
iemūrējams ari iegarens padzilš katls, kur arvien

būtu tīrs un silts ūdens pie rokas. Pašā plīts galā
gar sienu ar tādiem pat podiņiem ieteicams uzmūrēt

paaugstu siltuma skapīti, pagatavotu ēdienu uzgla-
bāšanai, kā ari šķīvju sakarsēšanai un trauku apžā-
vēšanai.

Mazās saimniecībās visai parocīgi un izdevīgi ir

lietot petrolejas plītiņas vai primusa aparātu,
kā ari spirta lampiņas. Ari vārāmā kaste

nav smādējama, pat prāvākā mājturībā. Gaļas ēdieni

un putras tanī izvārās pat garšīgāki, nekā uz uguns.

Tikai augļus un saknes gan tanī neder vārīt, jo pie

ilgstoša karstuma tie zaudē visus vitamīnus.
Virtuvē nepieciešami vajadzīgas sekošas mēL

beles: trauku skapis, viens liels, vai divi mazāki koka

galdiņi ar nekrāsotu virsu, pāris soliņu, nekrā-

sots koka gaļas dauzāmais dēlis, pie sienām stipri
pierīkoti paaugsti plaukti kastroļu novietošanai, bet

zem plauktiem naglas un kāsīši, kur sakabināt da-

žādus sīkākus virtuves piederumus.

Pie sienas, vislabāki plīts tuvumā, jāpiesit ne-

liels izrobots koka plauktiņš, kur novietot dažāda

lieluma koka karotes. Turpat jābūt ari attiecīgai
ierīcei, kur aizlikt katliņu vākus.

Virtuvē jābūt ari vairākiem dvieļu uzkaramiem,
kur uzkarināt vienu dvieli roku slaucīšanai, vienu

glāžu susināšanai un I—21—2 dvieļus trauku slau-

cīšanai.

Virtuvē nepieciešams ūdensvads, bet ja tāda

nebūtu, tad novietojams prāvāks trauks tīram, auk-

stam ūdenim. Tāpat ari, ja nebūtu netīrā ūdens iz-

liešanai attiecīgas ierīces, jātura tam nolūkam, kā

ari citiem atkritumiem, īpašs trauks, vislabāki ar

cietu vāku.

Plīts virsas tīrīšanai izkausē sauju sodas labi
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karstā ūdenī un šo kausējumu vēl krietni saputo ar

zaļajām ziepēm. Ar stingru birsti un šo šķidrumu
plīts virsu krietni nomazgā un nosusina ar tīru lupatu.
Tad virsmu apkaisa ar smalkām smiltīm vai spod-
rināmo pulvēri un ar avīžu papīru krietni berž, Kad

apkaisījums izlietojies, virsmu nospodrina ar vilnas

lupatu. Pēc tādas tīrīšanas plīts virsma izskatīsies

spogulim līdzīga, spodra, un tāda paliks ilgas nedē-
ļas, ja pēc lietošanas to ikdienas tīri noslauka un

pārberž ar avīžu papīru.

Tīrībai un kārtībai virtuvē piegriežama vislie-

lākā vērība. Sai ziņā katrai saimniecei jo silti ietei-

cams iegaumēt un neatlaidīgi ari izpildīt sekošus aiz-

rādījumus:

I* Virtuves traukus un citus priekšmetus notīra

katru reizi tūlīt pēc viņu lietošanas, lai tie nā-

košai reizei būtu jau tīri.

2. Traukus un ari citus virtuvē lietotus priekš-
metus mazgā aizvien divos ūdeņos un nosusina

tīrā dvielī.

3. Darbojoties virtuvē, mazgā, pēc iespējas, bie-

žāk sev rokas un nosusini tās tīrā dvielī, kuru
tad ari nelieto citām vajadzībām.

4. Aizvāc arvien no virtuves jo drīz visas nederī-

gās ēdienu atliekas un atkritumus.

5. Pašu virtuvi uzmazgā jau vakarā, lai tā rītā,

darbus sākot, būtu pilnā kārtībā.

6. Neturi nekad virtuvē vecas nederīgas lietas,
bet novieto tās pat ārpus dzīvokļa, kaut kur

bēniņos.
7. Vēdini jo bieži tiklab virtuvi, kā ari ēdamlietu

pieliekamās telpas.

8. Mazākais, reizi mēnesī nomazgā virtuves lo-

gus, durvis, plauktus.
9. Neierīkot, kaut ari tikai naktī, virtuvē guļas

vietu.

10. Reizi gadā liec no jauna virtuvi izbalsināt un

pārkrāsot ari grīdu.



14

Nepatīkamas smakas novēršana virtuvē.

Vārot virtuvē kāpostus vai citus stiprus ēdienus,
parasti pa visu dzīvokli izplūst pat stipra nepatīka-
ma viruma smaka. To var novērst, ja stipri ap-

grauzdē maizes gabaliņu un to iemet vārošā ūdenī.

Tas pat iznīcina katru virtuves nepatīkamu sutu un

piepilda ir virtuvi, ir dzīvokli ar patīkamu smaržu.

To pašu ari panāk, ja uz nokaitētas plīts vai skārda

gabala uzber smalko cukuru un ļauj tam sadegt. Uz

laukiem tai nolūkā loti labi noder un ir ari parocīgi
pakvēpināt ar zaļu paegļa zaru. Šie līdzekli se-

višķi noderīgi sala laikā, kad logus nevar ilgi turēt

atvērtus.

Virtuves trauki un rīki.

Praktiskai un ērtai darba veikšanai nepiecie-
šami katrā virtuvē sekošie trauki un rīki:

1) katls zupām.
2) katls sakņu vārīšanai

3) alumīnija vai emaljēts katls piena zupām

un saldēdieniem.
4) 2 vai 3 dažāda lieluma kastroļi
5) izalvots misiņa katliņš ievārījumiem

6) 2 cepešu pannas

7) 2 apaļās pannas

8) emaljēta panna

9) krēpeļu panna

10) vārāmo pudiņu forma ar vāku

13) cepjamo pudiņu forma
12) kūku un želeju forma

13) gaļas maļamā mašīna

14) piestiņa (miezeris)
15) ēdienu garnēšanas caurules

16) pastētu un vafeļu formītes

17) ābolu seržu izduramais
18) olu un nūdeļu griežamie
19) caurduris
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20) putu karote
21) putojamās rīkstītes

22) korķu viļķis
23) restes trauku notecināšanai

24) vannīte, trauku mazgāšanai
25) stikla citronu prese un augļu rīve

26) 2—3 dažāda rupjuma rīves

27) 2—B dažāda lieluma piltuves
28) litrs un puslitrs
29) galda svari

30) pulkstenis
31) kafijas sudmaliņas
32) mīklas veltnis

33) 2—3 astru sietiņi
34) dažāda lieluma dēlīši mīklai un uzgriezu-

miem
35) dažāda lieluma (koka karotes

36) 2—3 māla vai emaljētas krūzītes

37) vairākas, dažāda lieluma, māla un emaljē-
tas bļodiņas

38) vairāki virtuves naži un dakšiņas
39) burkas sālij, rīsiem, putraimiem, cukuram

v. t. t.

40) ābolumizojamais
41) sīpolu tīkliņš
42) ogļu knaibles

43) metāla vai koka restītes, ko likt zem kar-

stām bļodām
44) konservu bundžu attaisāmais

45) grīdas šrube un slaukāmā slota
46) vairāki vienkārši un emaljēti spaiņi
47) kartupeļu prese vai stampājamā vālīte
48) čuguna ogļu trauks

49) malkas kaste

Nav, protams, par ļaunu, ja bez minētiempriekš-

metiem ir ari vēl ledus mašīna, vārāmā kaste un IKO

dažādu lielumuaugļu un sakņu konservēšanas trauki.
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Virtuves trauku lietošanaun tīrīšana.

Virtuves trauki ir no dažāda materiāla, kā:

Čuguna, dzelzs, skārda, aluminija,
niķeļa, vara, misiņa, emaljas, māla,
stikla un porcelāna. Tos iegādājoties, jā-

griež vērība uz to labumu un praktiskumu. Tādēļ
tiem jābūt nevien izturīgiem, bet ari viegli tīrāmiem,
un par visām lietām, veselībai nekaitīgiem. Sald-

ēdieniem un gaļas ēdieniem nedrīkst lietot vienus
un tos pašus ko ka vai metāla traukus un rīkus.

Čuguna un dzelzs trauki ir gan vienkārši,
bet izturīgi un nesatur ari nekādas veselībai kaitī-

gas vielas. Tie noderīgi tauku kausēšanai, gaļas
sutināšanai un ari zupas vārīšanai. Ja tiem iekšpuse
nav emaljēta, tad zupas gan dažreiz pieņem tumšu

krāsu, tomēr nesatura neko kaitīgu. Tāpat nevar

viņos vārīt augļus, kuri tad zaudē savu krāsu. Ari

kafija un tēja, ja tos vāra dzelzs traukos, pieņem ne-

labu piegaršu.

Tīrot, tos noberž ar baltām, smalkām smiltīm,

vai ari smalki saberztu ķieģeli un nomazgā tad

siltā ūdenī.

Emaljēti dzelzs trauki nav dārgi, kādēļ ari

loti iecienīti un visai izplatīti. Veseli būdami, tie ne-

satura ari nekādas kaitīgas vielas, bet prasa gan

saudzīgu apiešanos. Viņus nedrīkst dauzīt, vai ka-

sīt ar asu priekšmetu un tie necieš ari pēkšņu stipru

temperatūras maiņu, jo tad emaljas kārtiņa saplaisā
un sāk atlupt. Tādā gadījumā tos vairs nedrīkst

lietot, jo sīkās emaljas daļiņas var piejaukties ēdie-

nam. Var viegli gadīties, ka līdz ar ēdienu, ari vi-

ņas tad norij un, ievainojot ar tām kuņģa vai zarnu

sienas, var rasties bēdīgi sarežģījumi.

Tīrāmi tie ar sodas vai etiķa ūdeni, noberžot

ar nātna lupatu sausus. Stipri netīrus emaljētus
traukus vai vannas ar dzelteniemplankumiem ierīvē

ar zaļajām ziepēm. Tad, pēc dažām stundām, iz-

berž ar petroleju, pelniem, vai ziepēm un smiltīm,
kamēr tīrs un izskalo ar tīru ūdeni.
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Aluminija trauki ir viegli un pēc izskata

gandrīz sudrabam līdzīgi. Ari tie, labi kopti, ir ve-

selībai nekaitīgi. Gatavot viņos var visus ēdienus,
kā galu, tā ari augļus. Vārot tanīs skābētus ēdienus,

kā: kāpostus, ābolus, vai rabarberus, tie dabū pil-

nīgi spodru, jaunu izskatu.

Tīra tos baltām, smalkām smiltīm, vai smalki

saberztu ķieģeli, nomazgā siltā ūdenī un nospodrina
tad ar smalku krītu un vilnas lupatiņu. Nedrīkst vi-

ņus berzt ar pelniem un mazgāt sārmā, vai sodas

ūdenī, jo tad tie top tumši un nepatīkami.
Niķeļa trauki ir gan skaisti un ari izturīgi,

bet stipri dārgi. Kārtīgi kopti un tīrīti, ari veselībai

nekaitīgi. Niķeļa trauku tīrīšana loti viegla. Tos

nomazgā siltā ziepju ūdenī, noskalo tīrā, nosusina

un nospodrina ar krītu un vilnas lupatiņu.

Misiņa un vara trauki smagi, ari dārgi,
un ar veselībai kaitīgām īpašībām. Sevišķi bīstami

vārīt viņos augļus un etiķi saturošus produktus. Tos

vārot, attīstās stipri indīga viela — vara oksids, kas

rada bīstamu saindēšanos. Ari stipri sālītus un tau-

kus ēdienus viņos nedrīkst vārīt. Tādēļ tos var gan

lietot vienīgi tikai tad, ja to iekšpuse izcinnēta, resp.

pārklāta ar biezu alvas kārtu, kas pēc ik 2—3 mēne-

šiem ieteicama atjaunot, jo pastāvīgi lietojot, alva

ātri vien izdilst.

Tīrāmi tie ar smalki saberztu ķieģeli un maz-

gājami siltā sodas ūdenī. Visieteicamākais līdzeklis

to nospodrināšanai ir tomēr sausas, izsijātas smil-

tis, sajauktas līdzīgās daļās ar miltiem, etiķi un sāli.

Skārda trauki parasti ir dažādas formas pu-

diņiem, želejām v. c. Vārīšanai tos reti kad lieto,
jo būdami plāni, tie no stipras uguns loti ātri bojājas.
Tos tīra ar smalki saberztu ķieģeli, vai smalkām

baltām smiltīm, nomazgā siltā sodas ūdenī, noskalo

un noslauka. Ja grib, lai tie būtu ari spodri, tad no-

rīvē ar krītu un vilnas lupatiņu.
Māla trauki, kam, vismaz iekša glazēta, se-

višķi noderīgi katrā virtuvē. Tie gan nav izturīgi,
jo ātri plīst, bet toties lēti, un tādēļ nav grūti iegā-
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dāties sasisto vietā atkal jaunus. Ari veselības ziņā
rūpīgi tīrīti, tie pilnīgi nekaitīgi. Tikai vāpēti c

māla trauki gan pirms lietošanas jānovāra etiķa
ūdenī un labi jānoberž, jo satura svina piemaisījumu.
Nav ieteicams tanīs uzglabāt skābus, vai stipri sā-

lītus ēdienus.

Mala traukus mazgā silta sodas ūdeni, noskalo

un noslauka, vai liek siltā vietā pašiem nožūt.

Stikla trauki izskatās loti labi, viegli tīrāmi

un ari veselībai pilnīgi nekaitīgi, bet nav izturīgi un

samērā ari vēl diezgan padārgi. Tamdēļ virtuvē tos

maz lieto, bet vairāk gan kā galda traukus. Sevišķi

noderīgi tie sālu un skābu ēdamvielu, kā ari ievārī-

jumu uzglabāšanai un ari piena raudzēšanai. Stikla

traukus, kuros iepildāms kāds karsts šķidrums, var

izsargāt no saplīšanas, ja tiempirms tam paliek mit-

ru drānu, vai ari ja tos iepriekš lēnām sakarsē. Maz-

gā tos siltā ziepju ūdenī,bet skalo karstā ūdenī,piele-
jotmazliet etiķa vai spirta. Nosusināt stikla traukus

ieteicams karstus, ar sausu, tīru linu dvieli, beržot

tos tik ilgi, līdz tie top pilnīgi dzidri.

Stikla puķu vāzes, ja tanīs radušies gredzen-

veidīgi vai dibenā zaļi un dzelteni sagulumu traipi,
var iztīrīt, skalojot ar vieglu sālsskābes šķīdi-
nājumu.

Ūdens karafēs parasti dibenāmēdz nostāties ogļ-
skābais kaļķis. To var iztīrīt, pielejot skalojamam
ūdenim ari drusciņ sālsskābes, vai sakaltētas un sa-

drumstalotas olu čaumalas, rupju vārāmo sāli, smal-

ki sagrieztus zaļus kartupeļus, saplucinātu sūcpa-

pīri, vai citu mīkstu papīri.

Porcelāna trauki ir gan loti skaisti un viegli
tīrāmi, ari veselībai pilnīgi nekaitīgi, bet loti dārgi,
ātri ari plīst un tādēļ virtuvē tos nelieto. Ari fa-

jansa, alfenida un sudraba trauki virtuvē

lietoti netiek, bet gan kā galda trauki. Porcelāna

trauki tīrāmi tāpat kā stikla trauki.

Sudraba trauku, vai lietu tīrīšanai un spo-

drināšanai vislabāk pielietojams kartupeļu ūdens. Tī-
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rāmos sudraba priekšmetus saliek kādā traukā un

pārlej tad ar vārošu kartupeļu ūdeni,pēc stundas ce-

turkšņa tos izņem un ar vilnas drānu nospodrina.
Gadījumā, ja tomēr vēl vietām būtu palikuši tumši

plankumi, kas radušies no augļiem un saldējuma, tad

jāsajauc smalkais krīts ar kartupeļu ūdeni un ar šo

masu jānosmērē plankumainās vietas. Kad masa sa-

žuvusi, nospodrina ar vilnas drānu, un sudraba

priekšmeti spīdēs atkal kā gluži jauni.

Koka trauki virtuvē tikpat ieteicami un ari ne-

pieciešami kā māla trauki. Lietojami tie vislabāk

tikai nekrāsoti, jo krāsa var būt ari veselībai kai-

tīga. Jauni koka trauki pirms lietošanas labi jāiz-

plucina sārmā, lai izdzītu īpatnējo koka (ģērskābes)
smaku. Reti lietoti koka trauki izkalst, tādēļ tie, ne-

lietoti, jāuzrauga un ja draud sabrukt, jāliek tīrā

ūdenī sabriedināt.

Koka traukus berž ar tīrām smiltīm, nomazgā

ziepju ūdenī, vai koka sārmā, noskalo un izžāvē.

Sliktu smaku no mazākiem koka traukiem var

izgaisināt, ja tanīs ielej karstu pienu un aiztaisa ciet.

Pienam piemīt īpašība uzsūkt sevī visas smakas.
Par sevi protams, ka piens pēc tam ēšanai kļuvis ne-

lietojams.
No lieliem traukiem, kā mucām, toveriem un 1.1.

slikta smaka iznīdama, kad tanīs ieber svaigas pa-

egļu (kadiķu) skujas, kurām uzlej verdošu ūdeni un

pasautē. Labi noder ari ilgāka sautēšana ar karstu

pelnu sārmu.
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Trauku mazgāšana un spodrināšana.

Mazgāšanai savāktie trauki vispirms jāsaliek

atsevišķās grupās, šķirojot pēc materiāla un veida.
Tad mazgā papriekš galdaun pēc tam virtuves trau-

kus. Vispirms mazgā mazāk taukainos traukus, bet

stipri taukainos pirms mazgāšanas noskalo atsevišķi
karstā ūdenī un tad tik mazgā. Turpretim trauki,
kuros bijis piens vai citas olbaltumusaturošas barības

vielas, pirms mazgāšanas jānoskalo aukstā ūdenī.

Mazgāšanai sagatavo īpašā traukā siltu ziepju vai

sodas ūdeniun mazgā tad ar linu lupatu vai sevišķām

trauku mazgājamām sukām. Traukus mazgājamā

ūdenī nevajaga likt visus reizē, jo tad Lūs nevien

neērta mazgāšana, bet tie var ātri ari saplīst. Ja
trauku stipri daudz,, mazgājamais ūdens pēc vajadzī-
bas katrā ziņā vairākkārt jāmaina. Pēc nomazgāša-
nas traukus noskalo vislabāk karstā ūdenī, uzliek

uz restēm vai paplātes ūdenim notecēt un tad nosu-

sina ar tīru linu drēbi, kas neatstāj uz traukiem pū-

kas. No galda traukiem vispirms mazgā stikla, tad

porcelāna un pēc tam citus un beigās ari karotes,
nažus un dakšiņas. Tējas glāzes un ari visus ritus

stikla traukus ieteicams slaucīt aLevišķa dvielī.

Naži un dakšiņas, no galda novācot, tūlīt jā-

noslauka ar sausu mīkstu papīru, lai tie nepārklātos
ar traipiem vai rūsu. Mazgā tos tāpat ziepju vai so-

das siltā ūdenī, bet tā, ka to spali netiek daudz sasla-

pināti, jo ūdenī mērcētiem tiem var līme atnvrkt un

tad no naža nokrist. Tādēļ spali tīrāmi tos tikai no-

beržot ar mitru drānu. Pēc tam tos rūpīgi nosusina

un, ja plankumaini, ari nospodrina. Tos spodrinot uz-

liek asmeni uz īpaša dēlīša un berž ar korķi, uzkaisot

smalku nažu spodrināmo pulveri, kas neatstāj uz

metāla švīkas. Ja naži vai dakšiņas stipri planku-

maini, tad korķis pirms jāapslapina ūdenī vai ožspir-
tā un krietni ar nažu pulveri jāberž, līdz viss atkal
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spodrs. Pēc tam asmeņi jānomazgā un jānosusina

ar sausu dvieli. Nažus un dakšiņas no nerūsoša

metāla nekad neberž ar korķi un nažu pulveri, bet

tikai rūpīgi nomazgā un nosusina.

Ari visi virtuves trauki un rīki, kas lietoti ēdie-

nus pagatavojot, tāpat kārtīgi nomazgājami, nosu-

sināmi un nospodrināmi.Lai atvieglotu vārāmā katla

tīrīšanu, tad pirms likšanas uz uguns tā dibena ārpusi

apsmērē ar zaļajām ziepēm vai atšķaidītu krīta javu.
Ēdienu atlieku piekaltumus vai piecepumus katlos,
vai pannās vispirms atmiekšķē, piepildot šos trau-

kus ar aukstu ūdeni un liek tad laiciņu pamirkt, pēc

kam tad tos berž, mazgā un nosusina. Pēc visu

trauku! nomazgāšanas un novietošanas, notīra ari

virtuves galdu, izskalo trauku mazgājamās sukas,
pieslaucītos dvieļus, mazgājamās un skalojamās van-

nītes un bļodas, un beigās sakopj un uzpoš ari plīti
un virtuves grīdu.

Pieliekamās telpas.

Labas, sausas un vēdināmas pieliekamās telpas,
kaut ari nelielas, ir itin dabiski ikvienā mājturībā,
pat vairāk kā nepieciešamas. Protams, ka parocī-
gāki un teicamāki ir, ja tās būs prāvākas, bet ne-

kādā ziņā tās gan nedrīkst būt tumšas un piesmaku-
šas.

_

Vasarā tām jābūt vēsām, bet ziemā — no sala

drošam. Vēsuma dēl tās ieteicams iekārtot mājas
ziemeļu pusē, ko saule maz skar. Karstā laikā
pieliekamo telpu logs pa dienu jātur ciet un jāvēdina

vienīgi pa naktīm. Lai telpas bieži vēdinot, tanīs

neiehstu mušas, tad logs rūpīgi jāaizsedz ar šķidra
auduma drānu.

Kas uz pieliekamo telpu iekšējo iekārtu attiecas,
tad plaukti un galdi tanīs nedrīkst būt krāsoti. Plauk-
ti ierīkojami gar sienam, bet pie griestiem un ari

pie vienas brīvas sienas jābūt vairākiem āķiem un

naglām, kur uzkarināt, piemēram, žāvētu galu, aug-
ļu maisiņus v. c. Šķiņķus un desas vislabāk pakārt
pie griestiem atstatu, katru gabalu vienu no otra.
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Balsinot tanīs sienas, pie krīta vai kaļķa krāsas

jāpieliek ari alauns, kā pretlīdzeklis mušu un citu

kaitēkļu apkarošanai. leteicams pieliekamās telpās
šad tad sadedzināt pa sē r a aukliņai, jo sēra

tvaiki nonāvē tanīs radušās kaitīgās sīkbūtnes, kā

ari iznīcina rūguma un puvuma sēnītes.

Jāliek ari vērā, ka nevar visas ēdamvielas gla-
bāt vienā vietā, jo tuvu kopā, lai nepieņemtu ne-

vēlamu smaku un garšu. Tā, piemēram, sviestu

vai pienu nedrīkst likt skābu kāpostu, gurķu, sī-

polu, siļķu v. t. t. tuvumā. Ari karstu ēdienu

nekad nelikt pieliekamā telpā, bet ikreiz to pirms
tam pilnīgi atdzesēt.

Ari ledus skapis nevien ļoti veļams un noderīgs,
bet prāvākās saimniecībās pat visai nepieciešams.

Pagrabs.

Pagrabs noder nevien visādu svaigu produktu,
bet ari dažādu citu ēdamvielu uzglabāšanai. Tam

jābūt nevien vēsam, bet pēc iespējas ari ne mitram

un ar nedaudz gaismas. Ari tas rūpīgi vēdināms, jo

sasmakušā gaisā produkti nevien drīz sāk pelēt, bet

tiem var rasties ari nelaba piegarša. Ari pagraba
sienas ieteicams katru vasaru izbalsināt ar kaļķiem.

Sakņu un dārzāju uzglabāšanai pagrabā jānober
sausas, tīras smiltis, kā ari jāierīko no sausiem dē-

liem vai latām attiecīgi apcirkņi. Jāiekārto ari, kaut
vai neliels stūrītis puķu un citu vasaras stādu pār-

ziemošanai, kā: rozēm, neļķēm, ledus puķēm, dā-

lijām, hiacintēm un citām. Svaigu kāpostu galviņu
novietošanai jāizvelk pagrabā gar griestiem auklas,
pie kurām tās piekaramas aiz kaceniem.

Pagrabā novietotie produkti un citi priekšmeti
nekādi nedrīkst dabūt salu. Tādēļ ari jāuzmana, lai

temperātūra tanī nenokristu zem nulles, j o salu da-

būjuši priekšmeti aizvien sāk jo drīzi bojāties un pūt.
Lai to novērstu, tad, pieturoties bargam aukstumam,

pagrabā jāienes kādā dzelzs vai skārda traukā kvē-

lošas ogles, no kā gaiss tanī sasils un kļūs ari sau-

sāks.
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Garšas vielas.

Aizrādījums.

Sagatavojot ēdienus vai dzērienus, parasti pie-
liek dažādas garšas vielas, lai tos padarītu gar-

šīgākus un smaršīgākus. Tās satur dažādas

ēteriskas un stipri smaršojošas vielas, kas kairina

mūsu garšas jutekļus un panāk stipru siekalu atdalī-

šanos, veicinot ari ēstgribu. Dažas no šim nolūkam

lietojamām garšas vielām tiek audzētas tepat mūsu

dzimtā zemē, bet daudzas no tām ieved pie mums no

dienvidu zemēm. Lielāku ievērību ieteicams pie-
griezt tomēr vietējām garšas vielām, nevien kā

pieejamākām, bet ari kā veselībai nekaitīgākām, un

tikai nepieciešamības gadījumos lietot no ārzemēm

ievestās. Jāaizrāda, ka bērniemlīdz piektam gadam
nav vēlams pie barības lietot stipras garšas vielas,
kaut ari visai mazā mērā.

Garšas vielas iegūst pa lielākai daļai no augu

ziediem, augļiem, lapām, kātiem un saknēm, kā ari

no dažām minerālvielām.

Vārāmā sāls.

Pirmo vietu no visām garšas vielām ieņem to-

mēr vārāmāsāls. To mēdz apzīmēt zināmā mē-

rā pat par barības līdzekli, jo cilvēka organismam

tā tiešām ari ir nepieciešama. Pieaugušam cilvēkam

vajaga ikdienas 10—15 gr sāls, kas gadā iztaisa kopā
ap 4—5 kg.

Dalu no šī daudzuma organisms iegūst pats no

dzīvnieku valsts barības līdzekļiem, bet pārējais jā-

piedod tam tiešā veidā. Mērenā vairumā ēdieniem

pielikta sālspadara tos vieglāki sagremojamus un bez

tam tā kairina ari mūsu ēstgribu. Tādēļ ari vispār

parasts, sākt lielās maltītes ar spēcīgiem sālītiem

ēdieniem. Liela nozīme sālij ari kā sevišķi labam
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konservēšanas līdzeklim. Labai vārāmai sālij jābūt
katrā ziņā tīrai no citu minerālvielupiemaisījumiem.
Sāli nedrīkst turēt metāla traukos un ari neuzglabāt
mitrā vietā, bet aizvien jo sausā vietā. Der ielikt sāls

traukā dažus rīsa graudiņus, kas tad sāli uztur il-

gāku laiku sausu.

Cukurs.

Cukuram piešķirama nenoliedzami kā garšas

vielai otrā vieta tūlīt pēc sāls. To izgatavo no

cukurniedrām un cukurbietēm. Pēdējās tiek audzē-

tas un pārstrādātas cukurā ari pie mums. Prāvu da-

lu cukura satur ari saldie augli. Labs cukurs satur

pat līdz 99% ogļūdņu. Tādēļ cukuram ir ari jo liela

barības vērtība, tikai viņa lietošanunedrīkst pār-

spīlēt. Pārmērīgi lietots, tas var būt pat kaitīgs. Jo

sevišķi jābrīdina daudz un bieži baudīt dažādus cu-

kura ražojumus, kā: konfektes, šokolādes, marme-

lādes v. t. L, kam piejaukti visādi maisījumi un krās-

vielas. Lielākais cukura daudzums, ko pieaudzis cil-

vēks bez traucējumiem var ieņemt, ir 100—150 gr

dienā, bet bērni gan tikai pusi no šī vairuma. Mājturī-
bā cukura pielietošana tik visai plaša un daudzpusīga,
bet ari tik pārāk labi visiem jau no pat mazotnes zi-

nāma, ka par to šeit vēl ko vairāk teikt, būtu gluži
lieki.

Sacharīns.

Sacharīns, ko iegūst no akmeņogļu darvas, ir

gan apm. 400 reizes saldāks par cukuru, bet ogļ-
ūdņu, kā cukuram, tam nav nekādu. To lieto uz

ārsta priekšraksta cukura vietā ēdienu saldināšanai

slimniekiem, kas nedrīkst cukuru baudīt. Citādi

pielietot tas aizliegts, ari saldumu un dzērienu ražo-

jumu rūpniecībām, jo atstāj ļaunu iespaidu uz ve-

selību.

Sīpoli.

Sīpoli ir atraduši visplašāko pielietošanu māj-

turībā, Tie ir visai bagāti minerālvielāmun vitāmī-
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niem. Tā kā šīs vielas atstāj vispār ļoti labu iespai-
du uz veselību, tad tie ir viens no visieteicamākiem

garšas augiem. Izlietoti tie tiek loti daudzējādi, kā

teicama garšviela nevien pie gaļas, zivju un sēņu

ēdieniem, bet ari pie konserviem, sviestmaizēm un

zaļbarības.
Vēlamāki ir lietot sīpolus zaļus, nekā ceptus vai

vārītus, jo karsējot tanīs tiek iznīcināti visi vitamīni

un caur to viņi zaudē ļoti daudz no sava veselīgā sa-

tura.

Ari sīpolu zaļie loki tiek izlietoti kā loti tei-

cama garšviela, visvairāk pavasarī un vasarā, kad

sīpolu vēl nav.

Ķiploki.

Ķiploks ir ari sīpolveidīgs augs, bet ar ļoti skarbu

garšu un stipru smaršu. Tādēļ mājturībā tos gan

labprāt pielieto, bet tikai ļoti mazā mērā pie desām,
jēra gaļas, konserviem v. c. Ari ķiploku zaļie lociņi
ir loti veselīga garšviela.

Puravi.

Puravi ir pielīdzināmi sīpoliem. Aug tie platiem
lakstiem. Viņus lieto pie buljona, sakņu zupām, da-

žādām mērcēm un ari konserviem.

Majorāns.

Majorāns ir smaršīga zāle, (ko izmanto pie gur-

ķu sālīšanas, desu pagatavošanas v. c. Sevišķi krie-

vu virtuvēs tas loti iecienīts un tiek lietots pie vai-

rākiem ēdieniem. Izžāvētas lapas uzglabā ari ziemai.

Pētersiļi.

Pētersili aug brīvā dabā gar Melno un Vidus

jūru, bet pie mums tos dēsta sakņu dārzos. Lieto

lapas un ari saknes kā garšas vielas pie gaļas zupām
un sakņu ēdieniem.

Selerijas.

Selerijas jeb selderiņi ir Jīdzīgi petersiļiem, ko
ari pie mums audze sakņu dārzos. Mājturībā tām
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tomēr jau daudz lielāka nozīme, jono tam pagatavo

ari atsevišķus ēdienus. Kā garšas vielu to lieto pie
zupām un gaļas. Bez tam viņas izmanto ari pie dažu

atspirdzinošu dzērienu pagatavošanas.

Dilles.

Dilles ir ilggadējs augs, kas neprasa ari sevišķas
kopšanas. Dillu lapas kopā ar kātiem it sevišķi ietei-

cams izmantot pie gurķu skābēšanas un vēžu vārī-

šanas. Lapiņas noder kā garšviela ari pie dažādiem

ēdieniem, salātiem un sausiem mizotiem kartupeļiem.

Ķimenes.

Ķimenes parasti aug pie mums brīvā dabā pļa-
vās, norās un grāvmalās. Mājturībā viņas izmanto

pie rupjmaizes un baltmaizes, siera, biezpiena, pie

kāpostu skābēšanas un konserviem. Lieto ari vese-

lības tējām. Veselībai tās gan nekaitīgas, bet tiem,
kas slimo ar gremošanas orgāniem, viņas lietot to-

mēr nav ieteicams.

Estragons.

Estragons ari ir ilggadīgs augs, radniecīgs vēr-

melēm un dievkociņiem ar smaršīgām lapiņām, ko

lieto kā garšas vielu pie gurķu skābēšanas, etiķa pa-

gatavošanas, zupām v. c. Parasti lieto gan svaigā
veidā, bet ziemā izmanto lapiņas izžāvētas un sa-

berztas pulverī.

Mārrutki.

Mārrutki uz laukiemkā garšas viela vēl diezgan

maz iecienīti, bet gan visvairāk kā ārstniecības lī-

dzeklis. Mārrutku saknei piemīt asa, bet patīkama
garša. Lieto viņus pie dažu mērču vircošanas, kā

ari ietaisītus, sinepju vietā.

Melnāsakne.

Melnā sakne jeb skorcioneri tiek lietoti kā laba

un aromātiska garšviela zupām un mērcēm.
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Ķerbeļrāceņi.

Kerbelraceņi vel gan maz izplatīti, ari noder kā

patīkama garšviela zupām un mērcēm.

Sinepes.

Sinepes iegūst no melnā sinepju stāda sēklu

graudiņiem, kas aug Viduseiropā, bet var tās audzēt

ari pie mums. Galvenā kārtā pie mums gan audzē

tikai baltās sinepes, kuras izlieto lopbarībai.
Melno sinepju sēklas graudiņus aplej ar vārošu

ūdeni, uzvāra, ūdeni nolej, tad izžāvē un sagrūž
dzeltenā pulverī, no kura tad pagatavo sinepes.

Pagatavojot pem 3 tējkarotes dzeltenā sinepju

pulvera un iemaisa to U glāzē ar siltu sakņu buljonu
vai ūdeni, tad pieliek 1 tējkaroti cukura, 1 tējkaroti

etiķa un V2tējkarotes sāls un kul labi stipri minū-

tes 15.

Pārtikas preču veikalos var dabūt ari pirkt si-

nepju pulveri un bieži vien ari jau pilnīgi sagatavotas

sinepes trauciņos. Tomēr pēdējās mēdz būt visai

mazvērtīgas ar dažādiem apšaubāmiem piemaisīju-
miem veselības ziņā. Tādēļ ieteicams tās pagatavot

pašiem, iemaisot sinepju pulveri etiķī, skābā vīnā

vai atdzesētā vārītā ūdenī, pieliekot mazdrusciņ cu-

kura un ja vēlas pa skripatiņai kanēli, nagliņas vai

ingvera un labi stipri sakult. Lieto tās pie gaļas
ēdieniem un ari kā garšvielu pie dažām mērcēm.

Sinepju graudiņus lieto ari pie mikspikļiem.
Sinepes nav ieteioamas gremojamo orgānu slimnie-

iem, bet citādi tās veselībai pat labvēlīgas.

Etiķis.

Etiķis ir vājāks vai stiprāks etiķa ekstrakta (etiķa
skābes) atšķaidījums atdzesētā vārītā ūdenī. Labāko

galda etiķi mēdz tomēr izraudzēt no augļiem, cukura
un ūdens. Katru mazā mērā (līdz 6%) alkoholu sa-

turošu šķidrumu var pārvērst etiķī, ļaujot tam tikai

savienoties ar brīvā gaisā esošām etiķa skābes bak-

tērijām. Šāda etiķa smarša tad ari atgādina tā alko-
holiska šķidruma smaršu, no kā tas pārstrādāts. Tā



28

iegūst vīna, aug Iv, iesa 1a v. c. etiķus. Para-

stais galda etiķis mēdz būt tikai ar 3—4%_ etiķa skā-

bi, bet vīna etiķī pat otrtik. To lieto kopā ar cukuru

sakņu un augļu ietaisīšanai, ka ari tīra veida pie ga-

ļas un dažu sakņu ēdienu pagatavošanas. Lietots

mazos apmēros etiķis veselam organismam nav kai-

tīgs, bet lielākos apmēros baudīts, atstāj tomēr zi-

nāmā mērā ikaitīgu iespaidu. Parastā etiķa esence,

ko dabūjam veikalos pirkt, ir veselībai kaitīgāka par

pašraudzēto vai pazīstamo vīnetiķi. Sevišķi jābrīdi-

na etiķi lietot nieru un gremojamo orgānu slimnie-

kiem, kā ari bērniem.

Pipari.

Pipari ir karsto zemju augs, Ir dabūjami pirkt
baltie, melnie un sarkanie jeb turku pi-

pari. Baltos un melnos piparus dabūno viena un tā

paša krūma. Tikai baltie ir jau paguvuši ienākties,
kamēr melnos iegūst novācot tos vēl negatavus, pie
kam tie kaltējot kļūst grumbaini un pieņem melnu

krāsu. Melniepipari ir ar ļoti stipru garšu un smar-

šu, bet baltie — mazāk sūri un gludu mizu. Sarkanos

jeb turku piparus — pāprika. var izaudzēt ari pie
mums siltumnīcās. Nav ieteicami pirkt veikalos pi-
parus jausasmalcinātus, jobieži vien tie satur daudz

mazvērtīgupiejaukumu. Piparus lieto pie gaļas ēdie-

niem, bet to iespaids uz veselību stipri nelabvēlīgs.
Sevišķi no to lietošanas jāizvairās nervoziem un nie-

ru slimniekiem, kā ari visiem tiem, kam vārīgi gre-
mošanas orgāni.

Kanēlis.

Kanēlis jeb cimts ir jauno senseniem laikiempa-
zīstams kā teicama un ari nekaitīga garšviela. Tas

aug ka koks Ceilonā un Ķīnā, kura jauno atvašu mizu

noloba un sakaltē. Brūnais kanēlis ir daudz vērtī-

gāks, ka baltais. Lieto to pie saldiem ēdieniem,
dzerieniem,_ rūgušpiena, cepumiem un konserviem.
Pērkot kanēli jausasmalcinātu, jābūtloti uzmanīgiem
pret dažādiem piemaisījumiem, kuri var būt nevien
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mazvērtīgi, bet ari veselībai kaitīgi. Tadel ietei-

cams pirkt to tikai nemaitu, sausas mizas trubiņu

veida, pārliecināties vai nav pelējuma garša, ko tas

loti viegli pievelk, stāvēdams ilgāku laiku mitra

vietā.

Vircas.

Vircu jeb pimenta koks aug Indija, Jamaikas sala

un Amerikā. Koka nenogatavojušos augļus nolasa

un izžāvē. Tie ir tumši brūna krāsā, piparu lieluma,
bet ne tik krunkaini un bez sīvuma. Lietojot parasti

tās maisa kopā ar pipariem.

Nagliņas.

Nagliņas savu nosaukumu dabūjušas, no sava

nagliņām līdzīgā izskata. Tās ir nejķa koka neiz-

plaukušie ziedu pumpuri, kurus saulē izžāvē. Jau

sen tās ir plaši pazīstama garšviela ar patīkamu
smaršu un stipru garšu. Nagliņas satur apmēram
25% neļķu eļļas, ko pielieto ārstniecībā, kā ari pie
dažiem dzērieniem un smaršūdeņiem. Pašas nagli-
ņas veselas, vai ari sasmalcinātas lieto pie saldiem

ēdieniem, ievārījumiem, konserviem v. c. Mazumā

pielietotas tās nekādu kaitīgu iespaidu uz veselību

neatstāj.

Muskatrieksti.

Muskatrieksti ir kāda dienvidos augoša koka

auglis. Vislabāki tie padodas tomēr uz Moluku sa-

lām. Tie ir stipri grumbaini, brūngani pelēkā krāsā

un pārgriezumā marmorētā izskatā. Apaļie muskat-

rieksti ir parasti vienmēr labāki par iegarenajiem.
Bez tam labi muskatrieksti ir vienmēr svarīgi un ja

tanis iedur ar adatu, tad drīz vien izsūcas eļļas pi-
liens. Lai riekstus izsargātu no kukaiņiem, tad tos

pirms sūtīšanas ieliek kaļķūdenī vai ieberzē ar sa-

smalcinātiem kaļķiem. No tam tad viņiem ari mil-

tainais pārvilkums, kāds uz muskatriekstiem parasti
redzams.

Muskatziedi.

Muskatziedi ir nolobītais riekstu pārklājs. Svaigi
tie izskatās sarkanīgi, bet izžāvēti ir dzeltenīgi brūni.
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Tiklab muskatriekstus, ka ari muskatziedus lieto pie

dažādiem ēdieniem un smalkiem cepumiem.

Ingvers.

Ingvers ir kāda karstās zemēs augoša stāda sak-

ne. Izšķir ba11 o jeb nolobīto un mcl no jeb nelo-

bīto ingveru. Pie ingvera šķirnes pieder ari smar-

šīgā galga n ta sakne. Ingveru lieto pie konser-

viem, dažādiem ēdieniem un dzērieniem.

Kardamons.

Kardamons ir kāda Ceilonā un Indijā augoša ko-

ka sēklas, kuras sagrūztas lieto pie baltmaizes un

saldiem cepumiem. Tā ir loti patīkama garšviela

un veselībai nekaitīga.

Koriandrs.

Koriandrs aug dienvidos bez kopšanas un pado-
das tīri labi ari pie mums. Tā lapas ir loti smaršīgas

un tiek lietotas pie dažādām marinādēm, bet sēklas

pie baltmaizes un smalkiem cepumiem, kā ari pie
gaļas sālīšanas un desu pagatavošanas.

Anīss.

Anīss ir auglis, kas aug gar Vidus jūru, bet tiek

ari pie mums audzināts. Līdzīga, tikai vēl smalkāka

garša ir tā dēvētam zvaigžņu anīsam, kas ir

kāds koka auglis Ķīnā. Anīsu lieto pie baltmaizes un

saldiem cepumiem.

Vaniļa.

Vaniļa ir kāda karsto zemju auga sēklu pakstītes.
Visvairāk tā sastopama Meksikā, Javā un Indijā.

Pākstītes noplūc nenogatavojušās un izkaltē saulē.

Labai vaniļai ir sārmai līdzīgs pārvilkums, kas sa-

stāv no izkristalizējušās bencola skābes un vaniļas
kampara. Vaniļa ir ļoti patīkami smaršojoša garš-
vielaun veselībai pilnīgi nekaitīga. Lieto to pie sal-
diem ēdieniem, smalkiem cepumiem un šokolādes

izgatavošanas.



31

Safrāns.

Safrāns ir kāda auga izžāvētas ziedu drīksnas.

To audzē Spānijā, Francijā, Āzijā un Āfrikas zieme-

ļos. Safrānu lieto kā patīkamu garšas vielu un ari

kā spilgti dzeltenukrāsu pie baltmaizes un smalkiem

cepumiem. Ari tas mazos apmēros piejietots kaitīgu

iespaidu uz veselību neatstāj. Tā kā safrāns loti
dārgs, tad bieži to vilto ar granātu ziediem v. c.

Lauru lapas.

Lauru lapas iegūst no dienvidos augošiem lauru

kokiem. Žāvētā veidā tās lieto kā teicamu garšas
vielu pie gaļas zupām un konserviem. Ari tās mazā

mērā lietotas nekādu kaitīgu iespaidu uz veselību

neatstāj.

Kāperi.

Kāperi ir dienvidus augs, ko lieto pie mērcēm,

salātiem un konserviem. Vairumā lietoti atstāj to-

mēr nelabu iespaidu uz gremojamiem orgāniem.

Sukāde.

Sukade ir kada dienvidus auga sacukorota bieza

miza, ko lieto pie baltmaizes un smalkiem cepumiem.

Citrons.

Citrons ir silto dienvidu auglis. Tagad pie mums

tas ir viens no vairāk ievestiem ārzemju augļiem, jo
atradis ļoti plašu pielietošanu mājturībā un ari ārst-

niecībā. Lieto to pie saldām augļu zupām, baltmai-

zes, smalkiem cepumiem, zivīm, pannas cepumiem,
gaļas zupām, galertiem, salātiem, v. c. Stipri daudz

lieto to ari pie dažādu dzērienu un atspirdzinājumu
pagatavošanas. Tam ir laba aromātiska smarša un

ļoti atspirdzinoša, patīkami skāba sula, kas veselībai

visai labvēlīga. Lietojot ieteicams sēklas iepriekš
izspiešanas izņemt, lai nebūtu rūkta piegarša, kas

ne visai patīkama.
Ananass.

Ananass ir Dienvidamerikas auglis, ko, tā loti
patīkamās smaršas un garšas dēl, lieto pie smalkiem

dzērieniem, ievārījumiem un cepumiem.
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Apelsīns.

Apelsīns, tāpat kā citrons, ir loti iecienīts un

izplatīts ārzemju auglis ari pie mums. Ari tā pielie-
tošanas veidi gandrīz visi tie paši kā citroniem,, tikai

vina visai patīkamās maigās garšas un loti sulīgā sa-

tura dēl to lieto vēl ari it sevišķi daudz ēšanai svaigā

veidā. Kaltētas apelsīnu mizas lieto pie rupjas mai-

zes un saldām augļu zupām.

Pomerancmizas.

Pomerancmizas iegūst no kāda apelsīnam līdzīga
dienvidus augļa, kuras kaltē un tad izsūta. Viņu
st;prās un patīkamās garšas dēl tās lieto it sevišķi
pie ievārījumiem, piparkūkām un smalkiem dzērie-

niem.

Kadiķogas.

Kadiķogas, kaut ari mazos apmēros, tiek ari pie-
lietotas mājturībā kā garšas vai smaršas viela. Ka-

diķogu alkoholu lieto ārstniecības nolūkos pie ādu

kairinošiem ierīvējumiem.

No citiem augiem mājturībā un ārstniecībā iz-

lieto ari vēl piparmē t r a s, kreses, zalvi-

ju, fencheli, lavendeli, melisu, ros-

marīnu, saturēju, boreču, baziliku-

m v un t i m i ā nu.

Timiāns.

Timiāns satura timolu, kas ir baktērijām un da-

žādiem parazītiem kaitīgs. Tādēļ to ari labprāt pie-

lieto pie mutes skalojamiem ūdeņiem. Virtuvei no-

der timiānalapas, kas ievācamas ziedu laikā. Tām

ir patīkama smarša un asa garša.

Bazīlikums.

Bazīlikums sevišķi labi garšo pie skābām, pi-
kantām zupām, un ari loti labi noder pie zaļbarības.

Borečs.

Borečs lietojams pie itin visam saknēm, kuras
sagatavo nevārītā veidā. Tikai pie burkāniem
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un augļiem tas neder. Sevišķi lieliski garšo svaigi

tomāti, ja tos pārkaisa ar smalki sagrieztu boreču

vai bazīlikumu. To rūikti liegais skāņums, nākot

sakarā ar tomātu pikanto skābumu, rada reti patī-

kamu kairu garšu, ko pat izsmalcinātākais gardēdis
nevarēs noliegt.

Sakņaugu garšas vielas jāuzglabā ziemai pagra-

bā, sausās, tīrās smiltīs. Bet no ārzemēm ievestās

stipri smaršojošās kaltētās garšvielas, kā: pipari,
vircas, kardamons, kanēlis, nelķnagliņas, safrāns,
muskatrieksti, muskatziedi, pomerancmizas, lauru

lapas, anīss v. t. I. jāuzglabākatrs par sevi cieši aiz-
taisāmos traukos (burkās), kas novietojamiatsevišķā
skapī vai ari kur citur, bet gan pēc iespējas attālāk

no smaršu un garšu viegli pieņemošām ēdamvielām.
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Daži priekšdarbi virtuvē.

Plātes sagatavošana cepšanai. Plāti notīra, sa-

silda un tad izsmērē ar vaska gabaliņu, vai tīrā lupa-

tiņā ietītu tauku vai sviesta piciņu.

Krutonu pagatavošana. Par krutoniem sauc ar

gaumi izrobotas vai citādi izveidotas maizītes, ko iz-

lieto kā paliekamos zem dažādiem aukstiem uzgrie-
zumiem, sausiem cepešiem un citiem cepumiem, lai

tie vairāk izceltos un glītāki izskatītos.

Sviesta vai tauku saputošana. Sviests vai tauki

saputošanai drīkst būt tikai silti, bet nekādā ziņā
auksti vai karsti.

Viltotu vai neīstu sviestu var pazīt, velkot tīru,

spodru nazi caur sviestu. Ja nazis tad kļūst balts,
it kā ar plēvi pārvilkts, tad sviests ir viltots.

Sabrūnēts sviests. Uz tīras pannas uzliek ka-

roti sviesta un cepina tad to uz palēnas uguns, ka-

mēr tas metas brūns, pēc kam to izlieto, kur va-

jadzīgs.

Rīvmaizes pagatavošana. Rīvmaizei ņem balt-

maizi, vislabāk uzkrāt jau sacietējušu, sagriež ne-

lielos gabaliņos, vai paplānās šķēlītēs un liek tad

uz pannas mēreni siltā krāsnī sakalst. Pēc tam to

ar rīvi sarīvē, vai sagrūž miezerī vai ari samal ga-

ļas mašīnā, smalki izsijā caur sietiņu un izlieto tad,
kur vajadzīgs.

Rozīņu un korintu sagatavošana. Rozīnes vai

korintes pirms tās lieto, noplucina karstā ūdenī, iz-

lasa gružus un bojātās, tad noskalo aukstā ūdenī, no-

tecina, uzber uz tīras drānas un nosusina.

Safrāna sagatavošana. Safrānu ietin tīrā pa-

pīra tūtītē, vai uzber uz šķīvīša un liek tad ne visai

karstā krāsnī izkalst. Tad to sagrūž pavisam smalki

miezerī un izkausē siltā pienā.
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Vaniļas uzglabāšana. Vaniļas pākstītes iebāž

sausā pudelē, pieber to pilnu ar smalko cukuru un

aizkorķē. Lietojot var ņemt pašas vaniļas vietā ari

šo cukuru, jo tas būs piesūcies ar vaniļas garšu un

aromātu.

Vaniļas sagatavošana. Lai vaniļu pilna mera

izmantotu, tad to sagriež mazos gabaliņos,, liek mie-

zerī kopā ar graudu cukuru, sagrūž smalki un izsijā

caur astru sietiņu. Atlikumu no sietiņa liek vēl ar

cukuru miezerī, sagrūž atkal labi smalki un izsijā.

Pūdera cukura pagatavošana. Graudu cukuru

sagrūž miezerī labi smalku un tad caur astra sietiņu

izsijā.

Brūnā cukura pagatavošana. Uz pannas uzber
1 kg smalkā cukura un ar koka karoti pastāvīgi

maisot, karsē to uz lēnas uguns, līdz tas izkūst un

top tumši brūnā krāsā. Tad pielej pus glāzes vā-

roša ūdens un uzvāra. Pēc tam to ielej pudelē, aiz-

korķē un uzglabā vajadzībai. Izlieto to krāsas dēl
pie zupām un mērcēm.

Putu krējuma pagatavošana. Putu krējumu ku-

ļot, jābūt loti uzmanīgam, lai tas nesakultos sviestā,

tādēļ, ja krējums nebūtu stipri auksts, tas liekams

aukstā ūdenī, vai uz ledus labi atdzisināt.

Zirņu mizošana. Tā kā zirņu miza nav sagremo-

jama, tad ieteicams labāki lietot tikai nomizotus zir-

ņus. Tos var loti viegli nomizot, ja ieber vārošā

ūdenī, mazu laiciņu patur, tad nokāš un krāsnī ap-

žāvē, pēc kam tiem mizas viegli atlūp beržot.

Mandeļu tīrīšana. Mandeles pārlej ar karstu

ūdeni un patur, kamēr brūnā miziņa nāk viegli nost.

Tad ūdeni nolej un mandeles noloba.

Riekstu tīrīšana. Riekstiem brūno miziņu vis-
labāki var nolobīt, kad tos patura siltā krāsnī, kamēr

miziņa atlec un tad ar drāniņu tos viegli noberž.

Mandeļu un riekstu sasmalcināšana. To vislabāki

paveic, izlaižot 2—3 reizes caur mandeļu dzirnavi-



36

ņam, bet ja tadu nav, tad vienkārši sakapā uz dē-

līša ar nazi.

Melno sakņu sagatavošana. Melnās saknes, jeb
skorcioneres notīrot, jāliek nekavējoties etiķa ūdenī,

citādi tās paliek gluži melnas.

Puķu kāpostu sagatavošana. Puķu kāpostiem

noņem kātus un lapas, izgriež kacenu un ieliek tad
uz kādu stundu etiķa vai sālsūdenī, lai tārpi un ku-

kaiņi izlīstu.

Sarkano biešu sagatavošana. Bietes novāra

ar vi s v mizu mīkstas. Tad nomizo tās un sa-

griež ar sakņu nazi šķēlītēs vai sloksnītēs, pēc pa-

tikas, un liek etiķī. Ja bietes vāra jau nomizotas,
tad tās zaudē savu tumši sārto krāsu un ari labo

garšu.

Aspiks jeb želeja ēdienu garnēšanai. 10 plāks-
nītes želatīna izkausē 2 glāzēs vārīta ūdens, pie-

spiež prāva citrona sulu, pielej glāzi baltā vīna un

samaisa. Ja tas neizskatās pietiekoši dzidrs, tad

karstam pieliek 2 olu baltumus un pastāvīgi maisot

uzkarsē. Tad izkāš caur smalku astru sietiņu, vai

tīru linu drānu, ielej attiecīgā traukā un ļauj sare-

cēt. Želatīna vietā var izlietot ari teļa kāju novā-

rījumu. Ja aspiku grib dabūt krāsainu, tad piekau-
sējot sabrūnētu cukuru, tas būs brūns, bet piele-
jot stipru sarkano biešu sulu, tas kļūs rozā. Aspiks
loti noderīgs dažādu aukstu ēdienu košai izgarnē-
šanai.

Kartupeļu stiebriņi. Zaļus nomizotus kartupeļus
sagriež garenās parupjās sloksnītēs un izvāra kar-

stos taukos, kam pielikts drusku sviesta. Klāt tos

dod pie veģetāriem cepešiem, izgarnējot ar tiem ce-

peša bļodas malas.

Citronu uzglabāšana. Citronus pērkot, jāraugās,
lai tie būtu ar gludu un plānu mizu. Kā vislabākie

skaitās Mesinas citroni. Lai citronus jo ilgi varētu

uzglabāt svaigus un veselus, tos liek stikla burkā,

uzlej aukstu, tīru ūdeni un novieto vēsā vieta. le-
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grieztu citronu uzglabā, liekot griezuma pusi uz pa-

kaisīta smalka cukura.

Svaigu gurķu uzglabāšana. Svaigus gurķus var

pāris nedēļas pasargāt no savīšanas, ja tos nogriež
līdz ar dalu no to lakstiem, kurus tad ieliek aukstā

ūdenī tā, ka paši gurķi stāv ārpus ūdens. Ūdeni ie-

teicams gan ik dienas mainīt.

Pupiņu sagriešana. Pupiņu pākstēm malu šķied-
ras novelk, saliek 3—4 pākstes blakus kopā un tad

ar nazi šķērsām smalki sagriež.

Kartupeļu uzglabāšana. Vēla pavasarī vecie kar-

tupelistipri izdīgst, top zili un negaršīgi. Lai to no-

vērstu, tad ieteicams tos aplaistīt ar sālsūdeni un

pārkaisīt ar malkas oglēm, vislabāk bērza.

Kā pazīt labus kartupeļus. Zaļa kartupeļa labu-

mu var viegli izpētīt, kad to pārgriež vidū pušu un

berž tad abas puses vienu pret otru. Ja abas puses

līp tad kopā un gar malām redzamas putas, tad kar-

tupelis labs un miltains. Bet ja sūcas ūdens laukā —

tad tas ūdeņains un ar nelabu garšu. Kartupeļu krā-

sai jābūt baltai vai ari mazliet dzeltenīgai. Stipri
dzeltenas kiāsas kartupeli ne visai labi.

Kartupeļu pareiza vārīšana. Kā kartupeli vā-

rāmi, gandrīz katrs zin, bet kā tos miltainusun gar-

šīgus izvārīt
— gan ļoti maz. Kartupeli, ilgi vārīda-

mies parasti piesūcas ar ūdeni un paliek negaršīgi.

Tādēļ vārot tie metami tikai jau verdošā ūdenī un

vārāmi uz ašas uguns. Kad mīksti, ūdeni nolej, liek

vēl uz uguns labi nosusināt un pēc tam stipri sakrata.

Tā vārīti 'kartupeļi nebūs ūdeņaini, bet gan sausi,
miltaini un loti garšīgi. Ceptiem kartupeļiem pavi-
sam citāda, daudz labāka garša, nekā ūdenī vārī-

tiem. Tas tādēļ, ka ūdenī vārot tie top ūdeņaini un

zaudē labo garšu. Lai nu ari vārītiem kartupeļiem
būtu jo laba garša, tad tos nevajaga vārīt ūdenī, bet

s v fā. Tam nolūkam vārāmā traukā iepilda līdz

trešdaļai ūdeni un virs ūdens nostata stiepulu sietu,
uz kura saber vārāmos kartupeļus, uzliek vāku un
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cel uz uguns sautēt. Sutā kartupeli vienmēr miltaini,
jo tie nedabūpiesūkties ar ūdeni. Tas jo sevišķi vērā

liekams jaunus kartupeļus vārot, kas ūdenī vārīti ne

pēc kā negaršo.
Saluši kartupeli vārāmi ūdenī, kas vārot vai-

rāk reizes jānolej un tā vietā jāuzlej svaigs, ari vā-

rošs. Tā vārot tie zaudē savu salkano garšu un top
ari miltaināki.

Veci kartupeli pavasaros top ūdeņaini, negar-

šīgi un pat kaitīgi. Šādus kartupeļus var padarīt at-

kal baudāmus, ja tos vāra sāls ūdenī nemizotus,

vai ari ja katram kartupelim noloba vidū visapkārt
ripiņu mizas.

Svaiga piena uzglabāšana. Pienu svaigu pa va-

saras karsto laiku var uzturēt, kad uz 1 litru piena

pieliek piecus gramus borskābes, kas piena garšu ne-

groza. Vēl labāks līdzeklis ir, ja svaigā pienā ieliek

dažas mārrutku vai svaigu piparmētru lapas.
Varot piens nekad nepiedeg, ja kastroli, kura

to vāra,pirms lietošanas izskalo ar a v k s tu ūdeni.

Pākšaugu vārīšana. Pākšaugus, kā zirņus, vai

pupas, cietā ūdenī, kas satura kaļķus vai dzelzi,
mīkstus izvārīt pat neiespējami. Tādēļ, tos mērcējot
vai ari vārot, mēdz ūdenim pielikt drusciņ sodas, bet

tas piedod ēdienam nelāgu piegaršu. Tālab daudz

teicamāki sodas vietā lietot cukuru. Tādā ūdenī
nevien zirņi un pupas izvārīsies jo drīzi mīksti, bet

ari garša būs daudz labāka. Ari žāvētas sak-

nes tādā ūdenī izvārās jo mīkstas.

Olu tīrīšana. Ne vienmēr dabūjamas tikai glīti
tīras olas, kas loti nepatīkami, ja tādas jāceļ galdā,
jo ari vārot, ne visi traipi noiet. Tas tomēr panā-

kams pavisam vienkāršā ceļā, tās norīvējot ar etiķī
vai citrona sulā samērcētu lupatiņu.

Olu vārīšana. Olas vārot nesaplīst, ja pirms

ielaišanas vārošā ūdenī, tam pielej drusku auksta

ūdens. Ūdens pēc tam drīz vien sāks atkal vārīties
un olu vārīšanās laiks tad skaitāms no šī brīža.

Mīkstas olas, kurām baltums vēl drusku šķidrs, jā-
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vāra 3—314 minūtes, bet ja grib, lai tikai dzelte-

nums būtu šķidrs, olas jāvāra 4 minūtes. Ja ari

dzeltenumu grib mazliet pabiezu, olām jāvārās 4V2

minūtes. Lai novērstu olu pārplīšanu, tās var uz-

likt vārīties aukstā ūdenī, tikai tādā gadījumā tās

jāvāra V2minūtes mazāk, nekā augšā minēts. Nav

ieteicams olas vārot likt tās katliņā daudzas reizē,

jo tad tās ari ātri plīst. Ja novārītām olām čauma-

la viegli atlec, tad tā ir svaiguma pazīme. Tādēļ,
lai tās lobot, nenāktu olu baltums mizai līdzi, tad

novārītās olas, kamēr vēl karstas, ieliekamas tūlīt

uz īsu brītiņu aukstā ūdenī, tad tās lobot, čaumala

vienmēr viegli atdalīsies no olas.

Olu saputošana. Saputošanai jeb sašūmēšanai

olām jābūt vēsām, jo citādi tās nevar saputot un

tādēļ vasarā tās der ielikt uz dažām minūtēm auk-

stā ūdenī. Saputošana izdarāma vienmērīgā tempā
un nevis dažbrīd ātrāki, dažbrīd gausāki. Olu bal-

tumi vislabāk saputojami lēzenā traukā un vēsā tel-

pa. Saputots olu baltums tūlīt ir lietojams, jo stā-

vot tas drīz vien atsulojas un saplok. Saputot no

jauna to var tikai vēsā telpā, piespiežot mazliet
citrona sulu.

Sasalušas olas jāieliek atkausēt auksta sāls-

ūdenī.

Mārrutku sagatavošana. Mārrutki — tīkama,
pikanta garšviela, kas labi var atvietot sinepes.

Parastais mārrutku sagatavošanas veids — mār-

rutku sakni smalki sarīvē un pārlej ar etiķi tikdaudz,
lai sarīvētā saikne tikko apņemta. Uz 1 glāzes mār-

rutku (sarīvēto) liek 1 tējkaroti cukura un pustējkaro-
tes sāls. Visu labi sakulsta. leteicams pielikt vēl

karoti skāba krējuma, bet tādā gadījumā vēlams, ka

etiķa mazāk. Šādam maisījumam var vēl pievienot
mazliet sagrieztus skābus gurķus vai ābolus. Ari rī-

vētas bietes — jauka piedeva, jopiedod visam mai-

sījumam glītu, gaiši sarkanu krāsu. Mārrutkus var

likt klāt ari pie siltām mērcēm.
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Sinepju pagatavošana. Uz 200 gr sinepju pul-
vera uzlej mazliet auksta ūdens un labi izmaisa. Tad

uzlej glāzi karsta ūdens, pieliek 1 tējkaroti smalkā

cukura, 1 tējkaroti etiķa, mazliet sāls un mazākais

15 minūtes stipri sakul. Pēc tam apsien vai apsedz
un tura 3—4 stundas siltumā. Tad iepilda slēgtā
traukā un uzglabā vēsā vietā.

Sakņu un dārzāju mazgāšana. Saknes, salā-

tus, puķu vai galviņu kāpostus, kā ari citus dārzā-

jus ir ieteicams pirms vārīšanas vai sagriešanas no-

skalot sālsūdenī, lai nomērdētu lapās un rievās

ieviesušos tārpus un kukaiņus.
Dārzājus mazgāt vajaga tikai tad, kad viņus

patlaban lietos. īpaši puķu kāposti un salāti, palik-
dami ilgāku laiku ūdenī, pazaudē daudz no sava

svaiguma un garšas. Salāti visgaršīgāki taisni no

dārza kā ņemti un nav ar nazi jāgriež, bet jāsaplu-
cina pirkstiem.

Gurķu mizošana. Gurķi mizojami un sagata-

vojami tikai tad, kad tie patlaban sniedzami galdā.
Mizošana arvienu jāiesāk no resnākā gala. Tieva-

jā galā pie kātiņa, gurķi dažreiz mēdz būt 1 rūkti.

Tādēļ, ja griezīs no rūktā gala, tad nepatīkamā
rūktā piegarša ar nazi tiks aizvirzīta pa visu gurķi.
Ari nogaršojot, vai gurķis nav rūkts, jāmēģina ar-

vien tikai no tievākā gala, tas ir kātiņa gala, un ja
tas tur nav rūkts, tad viņš, protams, ari vispār tāds

nebūs.

Kā tomāti mizojami. Labi ienākušos, veselus
tomātu augļus ieliek groziņā un nogremdē uz da-

žiem mirkļiem vārošā ūdenī. Kad augļu miza sāk

ieplaisāt, izcel groziņu ar augļiem no karstā ūdens

un tūliņ ieliek aukstā ūdenī atdzišanai. Tad miziņa

viegli nolobāma.

Kā uzglabāt ābolus. Svaigus ābolus var jo ilgi

uzglabāt no maitāšanās, kad tos saliek mucās vai

kastēs ar tīrām sausām smiltīm, vai tīru, sausu

smalku kūdru, tā kā tie viens pie otra nesadūrās

kopā un trauku tad novieto vēsā, sausā vietā
.
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Kā uzlabot sasalušu augļu un sakņu garšu. Ka

zināms, salt dabūjušie augli un saknes manto nepa-

tikamu garšu un nereti paliek nebaudāmi. Lai tomēr

viņus varētu izlietot un padarīt uzturam derīgus, tad

jārīkojas sekoši. Sasalušos augļus un saknes liek

aukstā ūdenī ar sniegu un trauku noliek vēsā vietā

stāvēt 20 minūtes. Pēc tam ūdeni nolej, augļus no-

slauka, bet saknes liek nosausināties. Šādi rīkojo-
ties panāk, ka augļi un saknes līdz zināmam mēram

atgūst savu agrāko garšu.

Kā uzglabāt sīpolus. Lai aizkavētu sīpolu bojā-

šanos — tie biežāki jāpārskata un bojātie jāatdala,

bet lai aizkavētu izaugšanu nelaikā, sīpoli jāapdūmo.
Labi apdūmoti sīpoli droši uzglabāsies līdz pavasa-

rim.

Sasalušus sīpolus nedrīkst atkausēt siltumā, bet
tie noliekami vēsā vietā un jāļauj tur sasalumam no

tiem lēnām izvilkties, tad tie kļūs atkal lietojami.

Kā Izmeklēt medu, vai tas nav viltots. Ņem
ēdāmkaroti medus un ielej to šaurā glāzītē vai pu-
dēlītē. Pieliek vēl klāt 3 karotes spirta. Visu krietni

skalo un liek stāvēt. Ja medus tīrs, tad viņš viss

spirtā atšķīst un nepaliek nemaz padibeņu. Vienīgi
no lapu un skuju medus var rasties neliela kārtiņa
padibeņu. Bet tādā gadījumā, ja medus viltots ar

cukuru, glāzītes dibenā rodas netīra gaiša, spirtā

nešķīstoša kārta. Ar šo vienkāršo paņēmienu medus

viltojumu nav grūti atklāt parastos mājas apstākļos.

Maizes sagriešana. Svaigu maizi var glīti sa-

griezt, ja nazi pirms griešanas iemērc katrreiz kar-

stā ūdenī.

Piedeguši ēdieni. Ja pagadās ēdienam piedegt,
tad jāsargās to maisīt, bet katls tūliņ jānoņem no

uguns un jāliek traukā ar aukstu ūdeni; pie kam kat-
la dibenamjāuzklāj vecs vilnas lupats, kas ar katlu
ūdeni līdzi mērcams. Piedeguma garša tad izzūd

pec 10—15
_

minūtēm. Pēc tam ēdienu pārlej citā
trauka un vara tālāk.
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Ir ari vēl cits, tikpat labs līdzeklis, un proti: ja
mana, ka ēdiens piededzis, tad tas pirms jāpārlej
citā traukā un jāapsedz uz pusstundu ar sāls ūdenī

samērcētu un izgrieztu servjeti. Sālītais mitrums

drānā izvelk deguma piegaršu un ēdiens gaumē at-

kal nevainojami.

Pārsālīti ēdieni. Pārsālītuēdienu var atkal bau-

dāmupadarīt, kad tajā ieliek mazu tīra sūkļa (švam-

ma) gabaliņu, kurš dažās minūtēs iesūc sāli.

Bonervasks. Labu un lētubonervasku var katrs

viegli pats pagatavot, sakausējot 2 daļas parafina ar

2 daļām vaska, piejaucot drusku attiecīgas krāsas.

Vai ari izkausējot 1 daļu dzeltenā vaska vārošā

ūdenī un pielejot pēc tam tad klāt 2 daļas terpentina.
Krāsot var ar kurkuma pulveri.

Linolēuma spodra. Linolēumurūpīgi notīra un

tad nospodrina ar kādu no sekošiem trim sakausēju-
miem:

1. 10 daļas terpentīna, 5 daļas pernicas, 5 daļas
vaska.

2. 18 daļas parafina, 4 daļas petrolejas, un 1

daļu palmueļļas.
3. 10 daļas terpentīna, 7 daļas bencīna, 2 daļas

karnauba vaska un 1 daļu parastā vaska.

Vaskadrānas galdsegas nomazgā ar zaļām zie-

pēm, nosusina un norīvē, tad ar olbaltumā samēr-

cētu tīru linu lupatiņu.
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Virtuve lietotie svešvārdi.

Bez c j s — saldi cepumiņi no olbaltuma, kas pil-
dīti ar putu krējumu vai augļiem.

B c ne ti — taukos karsēti cepumi.
Blanš ē t — noplucināt, resp. mazliet apvārīt.

Buljons — stipri savārīta sakņu zupa.

Deserts — saldēdieni.

Dekorēt — galdu izpušķot.
Garnēt — ēdienus, sevišķi cepešus un saldēdie-

dus, izrotāt.

Glazēt — saldēdienus pārvilkt ar sevišķu biezu

šķidrumu, kas sedz to īsto saturu.

G r ī 1 ē t — uz restēm cept.
Kompots — biezi savārīti augli.
Kotletes— cepti sakņu plācenīši.
Krēms — no krējuma, olām un cukura sakults

saldēdiens.

Krutoni — ar gaumi izrobotas maizītes.

Liģ ē t
— zupas vai mērces satumēt ar olu dzel-

tenumu un saldu krējumu.
Majonēze — auksta mērce, pagatavota no augu

ellas, krējuma un olu dzeltenuma.

Omlete — olu un cukura maisījuma pankūka.
Panē t — apviļāt olā, miltos, vai rīvmaizē.
Pa p i 1 j o te s — papīra bārkstis, garnēšanai.
P i r ē j s — kartupeļu vai citu sakņu biezenis.
Pikants — stipri vircots.

Servēt — ēdienu pasniegt.

Tinktūra — nekaitīga krāsviela ēdienu vai dzē-

rienu krāsošanai.
Že lat ī n s — gaļas līme, ar ko sarecina dažādus

aukstus saldēdienus.

Želeja — ar želatīnusarecēts saldēdiens, no augļu
sulām, vīna v. t. t.
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10 baušļi nama mātēm.

1. Pieliec visas rūpes, lai ēdiens glīti izskatītos

un labi garšotu.
2. Siltiem ēdieniem pasniedzami karsti šķīvji.

3. Atturies lielīt pati pasniedzamos ēdienus, tiem

jāslavējas pašiem no sevis.

4. Neliec nekad nevienam par varu ēdienu uz

šķīvja, kad tas jau atkārtoti noraidoši pateicas.

5. Centies ielūgt, pēc iespējas, kopā saderošus

viesus, lai tie visi justos omulīgi.
6. Viesus savstarpēji iepazīstini tā, ka tie viens

otra vārdu skaidri sadzird un var to pareizi at-

cerēties.

7. Pie galda sēdini viesus raibā rindā, tad nej-
trūks tiem jautrības un uzmanības arī sava

starpā.
8. Ja viesu pie galda nav visai daudz, tad centies

sarunas tā risināt, ka visi var tanīs piedalīties.

9. Pa maltītes laiku sargies rāties ar apkalpo-

tājiem.

10- Neizrādi viesiem nogurumu vai sapīkušu seju,
tas traucēs vēlamo, jautro noskaņojumu.
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Galda klāšana.

Galdu klājot, vispirms jāizvēlas pietiekoši liels

galds viesu skaitam. Jāizvairās ari no krēslu pā-

rāk ciešas kopā salikšanas, lai mielasta dalībnieki

viens otru netraucētu elkoņiem, rēķinot uz katru

personu apmēram 60 cm. Ēdamgaldam jābūt ari

pienācīgā platumā, lai pretim sēdošo kājas un ceļ-

gali kopā nesadurtos.

Ēdamgalds pārklājams ar tīru, labi_ gludinātu
galdautu un dekorējams ar gaumi vairākām nelie-

lām, zemām vāzēm ar puķēm un zaļumiem, kā ari

atsevišķiem nelieliem ziediņiem pie katra viesa

šķīvja. Bez puķēm un zaļumiem galda izgreznoša-
nai noder ari ogas un augļi, tos skaisti saliekot

vāzēs, šķīvjos, vai ari nelielās grupiņās tieši uz

galda.
Ari šķīvji, glāzes un citi galda rīki noliekami

pareizi, noteiktā kārtībā un simetrijā. Jācenšas ari,
lai galda rīki, servjetes un viss dekorējums būtu

pēc iespējas saskaņots kā krāsas, tā ari visā citā

ziņā. Krāsainas galda drānas vairāk gan noder

tikai kafijas vai tējas galdiem. Pusdienu un vaka-

riņu galdiem, kā ari dzīru mielastos vispiemērotākā
ir tomēr balta galda drāna, jo tai ari visvieglāki
pieskaņot dažādu trauku krāsu un visu dekorējumu.

Tāpat ari balti galda trauki, ar krāsainu vai zel-
tītu maliņu, piemērojami loti labi visiem gadīju-
miem un ērti pieskaņojami ari dažādas krāsas galda
drānām.

Ne par daudz piekrauts galds, bet ar gaumi
glīti sakārtots galds, kaut ari vienkāršiem galda

rīkiem, izskatīsies vienmēr pievilcīgi skaisti.

Galda drānu uzklājot, jāraugās, lai tās vidējais

locījums būtu galda vidū un malas vienādā mērā

nokarātos abās galda pusēs.
Ja sniedzami vairāki ēdieni, tad galda liek kat-

ram parasti divus šķīvjus, vienu otrā. Apakšējo
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šķīvi tad skaita par pamatšķīvi, uz kura, pēc vaja-

dzības, maina turpmākos. Šo apakšējo, lēzeno

šķīvju malai jābūt līdz ar galda malu, bet blakus

šķīvīši atstatu no galda malas, visi vienā līnijā. Pa

labi lielajiem šķīvjiem liekami salātu šķīvji,
bet pa kreisi — maizes šķīvīši.

Nažu un dakšiņu paliekamos liek šķīvja labā

pusē, pie kam nažiem jāstāv uz tā pa labi. Dzīru

vai viesību galdiem nažu paliekamos nemēdz lietot.

Ja šos nažu paliekamos nelieto, tad nazis jāliek

šķīvja labā pusē ar aso pusi uz iekšu, bet

dakšiņa — kreisā pusē, tā kā to spalu gali
būtu 3 cm no galda malas. Liekot pa divi pāri
nažu un dakšiņu katram, jāliek tāpat ab i naži pa

labi, bet dakšiņas pa kreisi. Karotes liek vai

nu blakus nažiem pa labi, vai ari virspus šķīvja, ar

rokturi uz labo pusi. Glāzes liekamas virspus na-

žiem tādā kārtībā, kādā dzērieni paredzēti.

Sāls, sinepju un etiķa trauciņus, kā ari glītās,
nelielās šķēlītēs sagrieztu un patīkami saliktu uz

maizes šķīvjiem vai maizes kurvīšos baltmaizi un

saldskābmaizi, jāizliek pa galda vidu, tādā attālumā

vienu no otra, ka tie katram ērti aizsniedzami.

Kopējam sāls trauciņam jāpieliek blakus maza

karotīte vai lāpstiņa, lai sāli neņemtu katrs ar

savu, jau lietoto, nazi. Tas pats zīmējas ari uz vi-

sām citām kopējām bļodām vai piedevām, kā: mēr-

cēm, salātiem v. c, kam ari katrā ziņā jāpieliek
klāt īpaši ņemami daikti, skatoties pēc vajadzības,
kā: karote, dakšiņa vai lāpstiņa.

Dzērieni jāpasniedz vēsi un pudeles pirms gal-
dā likšanas rūpīgi jānoslauka, jāatkorķē līdz pusei,

ka korķi var viegli noņemt un jānovieto galda vidū

pa 2—3 pudelēm vienkopus, liekot no katras šķir-
nes pa pudelei.

Servjetes liekamas uz lielajiem šķīvjiem, salo-

cītas stūriski, vai ari dažādos skaistos izveidojumos.
Kad galda klāšana nobeigta, krēsli jāpiebīda pretim

šķīvjiem 5 cm atstātu no galda malas.
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Bufetes veidā galdu klājot, jāņem vidēji
liels galos, kura abos galos tad glīti sakārto visus

vajadzīgos traukus, pēc lieluma vienkopus, kā ari

nažus, dakšiņas, karotītes un citus daiktus, bet gal-
da vidū izskatīgi novieto ēdienus un dzērienus. No

siltiem ēdieniem uz bufetes veidā klāta

galda parasti pasniedz vienīgi buljonu ar pīrādzi-
ņiem. Ap dzērienu pudelēm saliek piemērotas glā-
zes. Var būt ari servjetes, bet ja drānu servjetu
vietā izlīdzas ar papīra servjetēm, tad tās salieka-

mas glāzēs buķetu veidā. Bufetes galda telpā var

nol'kt ari dažus mazākus galdiņus, pie kuriem no-

vietoties vecākiem viesiem, kam stāvot iebaudīt

būtu apgrūtinoši. Norīkotai apkalpotājai vērīgi jā-

raugās, lai uz galda nekā neaptrūktu un viss būtu

vienmēr vislabākā kārtībā un pilnībā: novācot ne-

tīros šķīvjus vai piederumus un pap'ldino-t ēdienus

un dzērienus. Viesu apkalpošanai, protams, jāno-
rit nesteidzīgi, bet veikli, tāpat ne skali, bet klusi un

laipni.

Galdu klājot jāņem vērā, ka nebūt nav visai
glīti, sakraut augļus, maizi, pīrāgus, galu vai citus

cepumus šķīvjos pārāk lielām kaudzēm. Katrs

ēdiens nevien izskatās, bet ari garšo daudz tīkamā-

ki, tad, ja to neredzam pārmērīgā daudzumā.

Lai ari būtu kāds būdams pasniedzamais ēdiens

un galdā ceļamais trauks, sevišķi liela vērība jā-
griež vienmēr uz glītu sakārtošanu un izrotāšanu,
kā ari trauka visspodrāko tīrību.

Ēdienus sadalot, jāraugās ari uz to, lai tie ne-

būtu sagriezti pārāk lielos gabalos. Ari ēdienu iz-

gatavošanai jābūt piemērotai. Tā, dažiem cepe-
šiem neder skābi greznojamie piederumi, citiem at-

kal neder zaļumi. Ari sarkanās bietes neder kat-

ram cepetim, jo tās krāso. Tomēr ar rīsu un za-

ļām pētersilu lapiņām var, to izrotājot, apl;kt katru

cepeti. Sakņu sacepumus var ari aplikt ar rīsu,

kartupeļiem, makaroniem vai nūdelēm. Izgreznot
var ar salātu, seleriju vai pētersilu lapiņām, citronu
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ripiņām, sagrieztām un vēdekļveidīgi saliktām gur-

ķu šķēlītēm un ari ar vārītām puķu kāpostu galvi-
ņu atsevišķām rozītēm. Trauku tukšās vietas un

malas nekad nedrīkst būt apslacītas ar mērci. Tā-

dēļ, ja aplaistot vai apkaisot cepumus, tas gadītos,
tad šīs vietas rūpīgi jānoslauka ar tīru servjeti.

Ja pie galda daudz viesu, tad ieteicams katru

ēdienu sadalīt divos traukos un pasniegt to no

abiem galda galiem reizē.

Uz tējas vai kafijas galda, kūkām un ievārīju-

miem, liek katram mazu šķīvīti ar karotīti. Glāzes

vai tases liekamas uz apakštasi ar osiņu uz labo

pusi. Uz apakštases, blakus tasei, jāliek ari tējka-
rote ar rokturi uz labo pusi. Tēja vai kafija jā-
ielej pēc viesu piesēšanās pie galda, pildot traukus

no kreisās puses.

Kafijas galda vidū jāliek krējuma krūzīte un

cukura trauciņš ar atsevišķu karotīti cukura pa-

grābšanai; bet tējas galdā — cukura un ievārījumu

trauciņi, kā ari šķīvītis ar plāni sagrieztām citrona

šķēlītēm līdz ar attiecīgām karotītēm pie katra

trauciņa, to satura paņemšanai. Sviestmaizītes tē-

jas vai kafijas galdam sakārto piramidveidīgi uz

apaļām vai garenām bļodām, uz kurām pirms tam

apgāž kādu piemērotu mazāku šķīvi vai bļodiņu,
lai maizīšu piramida izskatītos augstāka u;n glītāka.
Klāt jāpieliek ari dakšiņa maizīšu paņemšanai.
Sviestmaizīšu ēšanai katram viesim blakus bTo

kasta šķīvītim jāliek ari vidēja lieluma deserta na-

zis un dakšiņa. Smalkmaizītes sakārto paprāvā lē-

zenā šķīvī, bet saldos sausos cepumiņus vislabāk sa-

likt nelielā augļu vāzē. Kūkas un tortes jāpasniedz

jau iepriekš sagrieztas un sakārtotas lēzenos trau-

kos, klātpieliekot kūku lāpstiņu vai paplatu nazi.

Sausos tējas vai kafijas cepumiņus var ņemt ari

pirkstiem, pie kam jāuzmanās pieskārties tikai tam

gabaliņam, ko grib ņemt, bet ja tomēr nejauši iz-

nākusi pieskāršanās ari vēl kādam citam gabali-
ņam, tad jāņem ari tas līdzi.
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Ja kafiju vai tēju sniedz apkārt, tad nedrīkst

steigties priekšā dāmām vai vecākiem kungiem.

Tāpat izdevīgāki ari būs, ja atstās tasi vai glāzi uz

pienestās paplātes, kamēr pats pielies krējumu, pie-
liks cukuru, citronu vai ievārījumu, un tikai tad pa-

ņems to rokā. Stāvot kafiju dzerot, apakštase jā-
tur kreisā rokā, bet virstase vai glāze jācilā ar

labo roku. Dzerot nedrīkst atstāt karoti iemērktu
tasē vai glāzē, bet tā jāuzliek uz apaktases. Kafiju
vai tēju var pasniegt viesiem ari citā istabā, ari uz

verandas vai dārzā, katram viesim to līdz ar piede-
vām klātpienesot, vai ari sarīkojot tur nelielu atse-

višķu galdiņu bez sēdekļiem, kur tad viesiem kat-

ram pašam vēlamais jāpaņem.

Servješu locīšana,

Visus četrus servjetes stūrus uzloka vidū
kopa

VZ..1,,. i,. Tad servjeti apgriež (2) un no otras

puses atkal atloka visus četrus stūrus tā, kā tie vidū sanāk

kopā (3). Beidzot izvelk visus četrus stūrus, izveidojot
zvaigzni (4).

Zvaigzne.
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Tauriņš. Servjeti saliek, kā tas tīm. 1 redzams. Tad

a p a k š ejo_ dalu u z 1 o k a 10—12 cm (2) un saliek kro-
kas (3). Pēc tam ieliek glāzē un malas stūrīšus noliec

uz leju (4).

Vēdeklis. Servjeti saloka uz galda tā, ka div a s daļas

no tās atrodas virspusē, bet viena dala apakša,

pie kam augšējā krokā ieloka 1 cm dziļu rievu, bet

zemākai jābūt tikai apmēram 5 cm platai (zīm. 1). Tad

servjeti saliek krokās un saspiež krietni (2). Pēc tam

to ieliek glāzē un noliec pusriņķī abas augšējās

malas (3).



Tulpe. Servjeti saloka četrkārtīgi (zīm. 1). Tad
no vaļējā stūra atloka divas daļas pa 1 a b'i un oa

•r

r

nlS1 LTStŪ
R

rī -i2)- Pēc tam sastumj kopi (3 un sak r ok o (4). Beidzot ieliek glāzē un atloka uz abāmpusēm ik pa diviem stūriem tulpes veidā (5).

Lapa Trijās daļās salocītu servjeti tā izklāV ka

un, 1,
**" UZl°ka 10 Cm frl»t«« (2)

un saņem no kreisas puses krokās (3 un 4) Pēc tam
s,āzē un izvelk abus sanu »

51
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Soma. Trīskārt saliktu servjeti noloka pa labi un

pa kreisi, kā tas redzams zīm. 1 un 2. Tad kreiso

spārnu uzlokā (3) un arī labo tāpat (4). Pēc tam tā sa-

locīto servjeti apgriež uz otru pusi (5) un liek uz

šķīvja galdā (6). Bet ja vēlās, var virsdaju iz-

veidot somas veidā un ielikt tanī maizi.

Ēdienu garnēšana.

Pasniedzot ēdienus galdā, it sevišķa vērība pie-
griežama, lai tie būtu traukā nevien glīti salikti un

sakārtoti, bet arī ar labu gaumi izgarnēti.
Ēdienu garnēšanai noder cieti novārītas un tad

sakapātas vai gareniski sagrieztas olas, sarkanas
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bietes un skābēti gurķi sagriezti ripinās vai sloksnī-

tēs, tomāti un citroni sagriezti šķēlītēs, vārītu puķu
kāpostu rozītes, novārīti sparģeli, zirņi, pupiņas
burkāni, kāli, svaigu redīsu rozītes un vēdēklīši, kā

arī dažādi zaļumiņi: salātu, pētersilu, dillu vai sele-

riju lapiņas un lociņi.
Saldē d i c n i jeb dese r t i glīti saliekami

attiecīgā traukā un garnējami ar augļiem pēc paša

gaumes un brīvas izdomas. Krēmu bļodas ro-

tājamas vai nu ar putu krējumu, vai to pašu krēmu,
pielietojot attiecīgos garnēšanas daiktus, kā pie tor-

tēm vai kūkām.

Priekš gamējamās želejas dabūjamas aptiekās
ari nekaitīgas krāsas, piemēram, sarkanā un dzel-

tenā košenilas tinktūra.

Papiljotes jeb papīra bārkstis.

Kotletu un cepešu garnēšanai pielieto ari

papīra bārkstis jeb papiljotes.
No balta rakstāmpapīra izgriež apm. 5 cm platu

un 15—20 cm garu sloksni, saloka to garumā uz pu-

sēm, iegriež no aplocītās puses ar šķērēm cieši
vienu pie otras 1 cm platas strīpiņas, tad atbīda
vienu sloksnes pusi drusku uz augšu, aptin to ap

apaļu kociņu un aizlipina galu ciet.
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Apkalpošana pie galda.

Dzīrās un godībās pie mielasta galda nepiecie-
šama vismaz viena persona, kas visu uzmana, pār-
skata un apkalpošanu izrīko. Tas tai tomēr jāiz-
dara klusi, neuzkrītoši, sazinoties ar saviem palī-
giem vairāk mēmiem mājieniem, bet nekad skaļām
pavēlēm, Tādēļ ari, lai visiem spētu visu jo kār-

tīgi pasniegt, jābūt pietiekošam skaitam galda ap-

kalpotāju, izrīkojot jau iepriekš, kas būs trauku uz-

licējs, kas ēdienu un to piedevu pasniedzēji, kas

trauku noņēmēji. Pie tam viss jācenšas izdarīt vei-

cīgi un bez lieka trokšņa.
Apkalpotājām jābūt katrā ziņā tīri ģērbtām, sa-

sukātiem matiem, tīrām rokām un nagiem. Ap-
ģērbs nav vēlams raibs un spilgtā krāsā, bet gan

melns, tumši zils vai brūns, ar baltu priekšautu ir

vistīkamākais un piemērotākais. Apkalpošanai jā-
būt uzmanīgai, laipnai un veiklai, bet ne uzkrītoši
vai uzbāzīgi ātrai.

Ērtības labad, ēdamistabā novietojams ari ne-

liels galdiņš dažu trauku un ēdienu salikšanai, lai

tie vajadzības gadījumā būtu tuvu pie rokas. Tur
turams ari tīrs dvielis un dažas servjetes, lai ne-

jaušā gadījumā, kad kādam aplīst drēbes vai gald-
auts, jo ātri varētu izpalīdzēt.

Ēdienu pasniegšana vienmēr jāiesāk no cienīja-

mākiem viesiem, kas sēdināmi katrreiz godību gal-
da dibena galā vai vidū, parasti blakus nama mātei,

vai attiecīgam jubilāram, kam par godu viesības

tiek sarīkotas. Pārējie viesi sēdināmi raibā rindā,

t. i. pārmaiņus dāmas un kungi, kas jo lielā mērā

tad veicinās viesu savstarpēju uzmanību un ari

omulību.

Visi ēdieni jāpasniedz katram viesim no k re i-

sās puses, turot trauku tik tuvu, ka sēdētājs no tā

var jo ērti paņemt. Šķīvjus pārmainot, lietotie
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jānoņem no kreisās puses, bet tīrie jāuzliek
no labās puses. Dzērieni jāielej ari no labās pu-

ses. Katru ēdienu parasti piedāvā ne vairāk kā di-

vas reizes. Ēdienus mainot, papriekš noņem jau

lietotos traukus un daiktus, bet pēc tam ēdienu bļo-
das. Pasniedzot nākošo ēdienu, papriekš uzliek tī-

rus šķīvjus, nažus, dakšiņas un karotes, un tikai

pēc tam ēdienu.

Kā izturēties pie galda.

Pie viesību dzīru galda katram viesim jāprot

ari glīti un veikli rīkoties ar galda lietām un trau-

kiem, kā ari vispār pieklājīgi izturēties, lai būtu ci-

tiem un ari pašam vislabākais iespaids. Tādēļ, lai

ari sabiedrībā varētu vienmēr justies drošs un paš-

apzinīgs, jāpieradinās pareizi uzvesties jau mājās,
ikdienas dzīvē, savu tuvinieku vidū. Vispirms na-

ma mātei jāpapūlas viesi pie galda tā izsēdināt, ka

katram tiem būtu vēlamā sabiedrība un tie varētu

justies pilnīgi omulīgi. Izcilus un cienījamākām per-

sonām vieta pie galda jāierāda nama mātes un nama

tēva, vai ari to personu tuvumā, kam par godu vie-

sības tiek sarīkotas. Vietas parasti mēdz apzīmēt

ar galda kartiņām, uz kurām uzraksta viesu vārdu

un noliek pie galdā uzliktiem šķīvjiem redzamā

vietā. Ja attiecīgu galda kartiņu nav, tad sasēša-

nās kārtību norāda nama māte. Lielās godībās, kad

viesu daudz un, lai novērstu drūzmēšanos, vēlams,
ka kāds no izrīkotājiem piepalīdzētu viesiem vietu

uzmeklēšanā. Kad vieta pie galda atrasta, viesis

pagaida, līdz nama māte vai cits kāds dod attiecīgu
zīmi sēsties. Tad krēsls jāatceļ bez trokšņa un jā-

nosēžas no labās puses, ne pārāk tālu, ne ari pa-

visam tuvu galdam. Salocīto servjeti no šķīvja no-

ņem, atloka un uzklāj uz ceļiem. Nav pieklājīgi at-

bīdīt traukus tālāk un tad ar elkoņiem uzmesties uz

galda. Ēdienus gaidot, rokas var turēt klēpī, vai

uz galda maliņas, bet ēdot tikai līdz nuselkoņiem
atbalstīties pret galda malu. Tāpēc ēdot nedrīkst
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elkoņus celt augstu vai plaši izplest, lai netraucētu

blakus sēdētājus. Ari ēst vajaga pēc iespējas jo lēni

un klusu, kā ari nepārliekties pār šķīvi. Zupas
šķīvi beigās pagāž drusku ar kreiso roku no sevis

nost, lai to ērtāki un bez trokšņa varētu iztukšot,
smeļot ar karotes ārmalu. Griežot, nazi tura labā,
bet dakšiņu kreisā rokā; turpretim ēdot dakšiņu

pārņem labā rokā un liek ar to smalki sagrieztos
kumosiņus mutē, jo nazi nekad nedrīkst bāzt mutē.

Siltā cepeša paņemto gabaliņu nedrīkst ar reizi

visu sagriezt sīkos kumosiņos, bet jānogriež tikai

neliels kumosiņš, uz kura tad ar naža galu veikli uz-

liek nedaudz mērces vai sakņu un pēc tam ar dak-

šiņu kreisā rokā pacel Pie mutes. Sakņu piedevas
vai mērces ēst ar naža galu vai maizes gabaliņiem
nav izskatīgi. Maize vai glāze jāņem ar labo roku,

pie kam nazis vai dakšiņa atliekami uz šķīvja, bet

ne uz galdauta. Maltas gaļas ēdienus, kā ari zivis
un saknes ar nazi nemēdz griezt, bet tos sasmalcina

ar dakšiņu, pieturot ar maizes kumosiņu, vai otru

dakšiņu. Maizi ņemot, nedrīkst ilgi meklēties un

aizskart citas šķēles. Nedrīkst paņemto maizes šķē-
līti ari griezt ar nazi, bet tā pa kumosiņam jānolauž.

Karote jātur pareizi un jāpaceļ pie mutes mazliet

ieslīpi ar malu, bet nekad ar pašu galu, Ja zupa

karsta, tad viegli maisot jāpagaida, kamēr padziest.
Nedrīkst karoti piesmelt ari pārāk pilnu, jo tad zupa

līs atpakaļ šķīvī, kas loti neglīti izskatās. Vēžus

un sīkus putnus var ēst, turot tos pirkstos. Tad

pirkstu noskalošanai var nest apkārt trauku ar

siltu ūdeni un tīru dvieli, vai ari nolikt katram vie-

sim priekšā mazu ūdens trauciņu ar papīra servjeti.

Nepieklājīgi ir paņemt vairāk, kā var apēst, un tad

daļu atstāt uz šķīvja, neapēstu. Asakas, kauliņus,
čaumalas vai mizas, ja priekš tiem nav uz galdauz-

likti sevišķi šķīvji, ēdot jāliek uz sava šķīvja ma-

las. Pie galda sēdot, nekad nedrīkst sniegties tālu

pāri pēc kāda vēlamā ēdiena, bet palūgt kaimiņu,
lai to pasniedz. Esot uzmanīgam pret saviem līdzās
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sēdētājiem, ieteicams tiem savukārt piedāvāt tos

ēdienus, kas tiem neērti piesniedzami. Nav vēlama

mēma nodošanās tikai ēšanai vai ari pārāk skala ča-

lošana, pie kam jāsargājas daudz un stipri runāt ar

pilnu muti. Est ar pilnu muti vai lieliem kumosiem

nepavisam nedrīkst, jo tas nav nevien estētiski, ibet

var viegli rasties ari visai nepatīkams stāvoklis,
kad kāds jūs negaidot uzrunās un jūs, pilnās mutes

dēl, nevarēsiet tam tūliņ pienācīgi atbildēt. Pie-

griezt vienam līdzās sēdētājam pārāk lielu uzma-

nību, bet otru pat vai nemaz neievērot ari nav pie-
klājīgi un neliecina par labu un sabiedrisku uzve-

šanos. Pa galda runu laiku tās jāuzklausa mierīgi,

pārtraucot ēšanu un sarunas ar kaimiņiem vai pre-

tim sēdošiem. Nav ari pieklājīgi bez sevišķi svarī-

gas vajadzības, piecelties no galda pa ēšanas laiku,
bet ja tas tomēr būtu kādreiz nepieciešami, tad

pirms jāatvainojas pie līdzās sēdētājiem. Ēšanu

beidzot, nazis, dakšiņa vai karote, jāatstāj uz šķīvja
ar spalu uz labo pusi, lai tie būtu ērti novācami,
un tādēļ nekad neatstāt tos sakrustotus vai sasprau-

stus vienu otrā. Maltītei beidzoties, nama māte un

nama tēvs dod pirmie zīmi piecelties. Pieceļoties,
servjeti no klēpja novieto atpakaļ uz galda, šķīvja
labā pusē un, pateicoties, viegli palokās pret nama

māti un pabīda tad krēslu līdz atzveltnei zem galda.
Pēc tam viesiem no ēdamistabas jāpārvietojas uz

blakus telpām un jānododas kādai ierosinātai se-

višķai nodarbošanai vai ari vispārējai viesīgai sa-

dzīvei.
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Ja nezini,kā ēdiens jāēdvai kā jālieto kāds uzlik-

tais trauks, tad nesteidzies. Pagaidi un apskaties, kā

citi to darīs.

Esi uzmanīgs ar sinepēm un mārrutkiem.

Pie galda neesi rijīgs; pat tavas acis lai nebūtu

tādas.

Neēd tik ātri, kā dzelzceļa piestātnes restorā-

nā, ne ari lēnāk kā citi.

Nerunā, zivi ēdot, ja negribi, lai asaka ieķeras
rīklē.

Ja tev nokrīt nazis vai dakšiņa zemē, tad liec lai

to paceļ apkalpotājs un apmaina pret tīru.

levēro izšķirību starp ēdieniem. Neņem no ka-

viāra tikpat daudz, kā no skābiem kāpostiem.

Ja atrodi matu zupā vai ari tārpu salātos, tad

novieto to klusi, lai citiem nesamaitātuēstgribu.

Nebāz kabatā augļus, cepumus un cigārus.

Neatstāj ēdienu uz šķīvja.
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Aizrādījumi vārīšanā un cepšanā.

Sagatavojot ēdienus, iai tie iznāktu ari tiešām

garšīgi un veselīgi, jāievēro vajadzīgais vārīšanas,

vai cepšanas ilgums. Jo sevišķi vērā ņemams, ka

nav ieteicams ēdienu sagatavot ar lielu steigu, uz

stipras uguns, bet gan lēnas jeb mērenas uguns.

Veselīguma ziņā ieteicams baudīt vairāk vārītus

ēdienus, nekā ceptus. Tomēr vispirmā vieta šai

ziņā pienākas zaļbarībai, t. i. dažādiem salā-

tiem', kā ēdienu piedevām nevārītā veidā.

Kas attiecas uz ēdienu vircošanu, tad jāievēro,

ka virces drīkst pielietot tikai ar vislielāko mērenību,
jo pārmērīgi pieliktas, tās mūsu gremošanas orgā-

niem ir pat stipri kaitīgas. Bez tam virces ari nesa-

tura sevī nekādas vērtīgas barības vielas, bet to

nozīme ir padarīt ēdienus garšojošākus. Tas pats

sakāms ari par sāli, kā visparastāko garšvielu.

Veģetāras zupas, kā ari vispār saknes un dārzā-

jus, vārot, nedrīkst katlam uzlikt vāku, jo tad mi-

nētie produkti pieņem nepatīkamu krāsu un ari pie-
garšu.

Zupas satumēšanai sajauc nedaudz miltus ar

sviestu vai kokovaru, atšķaida ar siltu ūdeni un pie-

maisa zupai. Šādā veidā piedodot zupai aizdaru,

tauku dajas nepeld tai pa virsu.

Lai panncepumi izdotos īsti garšīgi, tad jārūpē-
jas, par pielietojamā sviesta pareizu sabrūnēšanu, jo

šai ziņā starp pienācīgi sabrūnētu un tikai izkusušu

sviestu ir liela izšķirība. Tāpat ari jāuzmanās, lai

sviests cepjot netaptu melns, jo tādā sviestā cepta

gala zaudē savu labo garšu un tīkamo izskatu.

Pie veģetāriem panncepumiem tomēr vēlams

lietot vislabāk kokovaru, tikai nedrīkst ukt to pārāk
daudz uz reizi pannā, jo tad cepjamais tanī vārīsies,

bet mecepsies skaisti brūns, ka nākas.

Bez tam liekams vērā, ka visi panncepumi jā-

cepj īsi pirms pasniegšanas galdā, jo tad tie nebūs

sastāvējušies un garšos vienmēr vislabāki.
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Mēru un svaru samērs.

Lai sagatavojamais ēdiens katrreiz tiešām ari

labs iznāktu, tad vajadzīgie produkti jāņem ar

svaru, vai mēru. Tamdēļ nelieli svari un zi-

nāmi mēriņi katrā virtuvē nevien ieteicami, bet pat

visai nepieciešami. Tomēr liela dala saimnieču da-

žas vielas katrā gadījumā nevis sver, bet mēdz

ņemt pēc apmēra, parasti gan lietojot ēdamka-

roti. Tāda mērošana, protams, nav noteikti pa-

reiza, jo viena karote var būt lielāka par otru, vien-

reiz var to paņemt pilnāku — ar lielāku kaudzi,
otrreiz ar mazāku, bet tomēr labāka, kā palaišanās
uz acumēru vien. Tādēļ šajos gadījumos ieteicams

ņemt ikreiz vienu un to pašu karoti, un labi būtu, ja

tās tilpums būtu pašai saimniecei ari noteikti zi-

nāms, to reizi pa reizei izsverot.

Viena ēdamkarote cukura, rīsa vai kartupeļu
miltu sver 30 grami; milti, mannā, rozīnes, vai ko-
rintes — 25 grami; malta kafija —

20 grami; bet

nemaita kafija 40 grami; sviests vai medus 40 gr;

želatīna plāksnīte sver 3—4 grami.

No šķidrumiem, kā: ūdens, piena, krējuma,
augļu sulām v. t. t. 15 ēdamkarotes līdzinās 1

U lit-

ram. 1 litrs līdzinās 0,8 stopam, 1 lote = 12,5 gr; 1
mārc. ir 400 gr. Viens litrs piena vai krējuma sver

gandrīz 1 kg, bet 1 kg=2,4 mārc. Vienā ēdamka-

rotē ietilpst apmēram 4 tējkarotes.
Viena glāze miltu sver 130 gr, kartupelmiltu —

140 gr, mannā
— 160 gr, rīsu — 210 gr, cukura —

200 gr, auzu pārslu — 70 gr.



61

Veģetāro ēdienu receptes.

Zupas.

Skābenes, spināti un sparģeļi.

Aizrādījums.

Skābenes un spināti ieņem izcilus vietu starp dār-

zājiem sava lielā d zelzssaturaun vitamīnu

daudzuma dēļ. Sevišķi vērtīgi spināti bērniem maz-

asinīgiem un novārgušiem.

Spinātus un skābenes sagatavojot uzturam ne-

drīkst rīkoties pēc vecu vecā paņēmiena — applau-
cēt vārošā ūdenī, jo līdz ar ūdeni tiek aizskalotas

lielākā daļa to vielu, kas padara šos dārzājus tik

vērtīgus. Spinātus tīrot ne vajaga noraut kātiņus,
jo ta;sni tie satura daudz vitamīnu. Turpretiml,saknī-

tes gan rūpīgi visas jānoplūc. Uzziedējuši spināti ir

rūpīgi jānotīra no ziediem, jo ziedi ir rūkti un pie-

šķir špinātiem nepatīkamu garšu. Gatavojot viņus
biezeņiem vai zupām, lapiņas iepriekš labi vairāk

reizes jānoskalo vēsā ūdenī, lai atdalītu visas smiltis

un citus pielipušos netīrumus. Pēc tam, uz sieta no-

sausinātas, tās saliek katlā, vislabāk emaljētā, un

sautē tik ilgi uz lēnas uguns, kamēr lapiņas sašķīst.
Ja katlu noslēdz ar vāku, tad zaļumi zaudē savu

skaisto zaļo krāsu. Ūdens piedevas nav vajadzīgas,
jo no pašām lapāmatdalās pietiekoši daudz šķidruma.
Izsautētās lapas smalki sakapā, vai izmaļ caur gaļas
mašīnu, vai, ja vēlas biezeni sevišķi smalku, izrīvē

caur sietiņu. Tas nepieciešams, kad biezeni gatavo
maza bērna vai slimnieka uzturam, kā arī, ja lapas
vecākas, cīpslainas. Sagatavoto biezeni var pie-
vienot zupai, kādam citam ēdienam, vai sagatavot kā

patstāvīgu maltīti. Pēdē;'ā gadījumā savāra sviestā

miltus, pieliek biezeni un pielej pienu vai pievieno
skābu krējumu un uzvāra. Var pasniegt ar kartupe-



62

liem un olām. Šādā veidā var pagatavot kā skābe-

nes, tā spinātus, katru atsevišķi. Labāk tomēr ga-

tavot abus kopā, ņemot apm. uz 2 dalām špinātu 1

dalu skābeņu. Špināti vieni paši par sevi ir ar drusku

nepatīkamu, sāji rūktu garšu, skābenes turpretim,

pārāk skābas. Gatavojot abus kopā garšas saplūst,
radot tīkamu kopiespaidu. Ja tomēr nākas sagatavot

Spinātus vienus pašus, tad vēlams pievienot citron-

sulu. Sāli un cukuru pieliek aizvien pēc garšas.

Mazāk ir zināms, ka špināti derīgi arī loti gar-

šīgu salātu pagatavošanai. Salātiem lieto tikai svai-

gās, nebojātās lapiņas, kuras pēc rūpīgas nomazgā-

šanas ieliek mērcē, kas taisīta no sašķūmēta oldzel-

tenuma, ellas. citronsulas un selerijsāls. Tas ir it

sevišķi ieteicams ēdiens zaļbarības cienītājiem.

Sparģeļu parastais sagatavošanas veids — no-

vāra sālsūdenī un pasniedz ar kausētu sviestu.

Novārītus, atdzesētus sparģeļus var pārliet ar

eļļu un etiķi vai citronsulu un pasniegt kā salātus.

Bez tam sparģeļus var vant piena un veģetāras
zupās, gan ar, gan bez dārzāju piedevām.

Veģetārās zupas.

Vasarā, kad mums ir visādu sakņu un zaļumu
bagātība, jo sevišķi ieteicamas tad dažādas veģetā-

ras zupas, pagatavojot tās bez gaļas un kaulu buljo-
niem, kas karstā laika dēl ne vienmēr ir vēlamāsvai-

gumā. Tiklab zaļumu zupas, kā ari sakņu un pākš-

augu zupas vārāmas ar sviestu un skābu vai saldu

krējumu. Tās ir vasarā daudz veselīgākas un garšo
ne mazāk labi par gaļas buljonu zupām.

Špinātu zupa.

Vielas: 1 kg špinātu, 4—5 olas, 2 karotes skā-

bā krējuma. 1 karote sviesta, 2 karotes miltu, sāls.

Pagatavošana: Špinātus nomazgā, pārlej
ar vārošu ūdeni, uzlej uz sieta un ļauj ūdenim note-

cēt. Tad sakapā smalki, liek katlā ar 3 litriem vā-

roša ūdens un vāra 1 1
4

stundu. Pēc tam, samaisa

miltus ar 1 glāzi ūdens, pielej pie zupas un uzvāra.
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Smeļot zupu bļodā, tanī ieliek iepriekš skābu krēju-
mu un pastāvīgi maisot, lej zupu virsū. Pēc tam pie-

liek sviestu, nogaršo pēc sāls, sagriež olas uz pu-

sēm vai četrām dalāmun ielaižbļodā.

Ja garšo, var zupai piepilināt ari drusciņ etiķa
vai citrona sulas.

Skābeņu zupa.

Skābeņu zupu. ka ari biešu lapu zupu vara

gluži līdzīgi augšminētai špinātu zupai.

Tāpat ari agra pavasari jaunas natras, ka-

mēr tās vēl brūnas, kā no zemes sadīgušas.

Līdzīgi skābenēm var lietot ari jaunas, mīkstas

balandas. Tās skaitās gan kā dārza nezāle, bet

ir ari kultivētas dārzu balandas, kuras ir mīkstākas

un sulīgākas par nezāļu balandām.

Sparģeļu zupa.

Vielas: 500 gr sparģeļu, 100 gr miltu, 100 gr

sviesta, 2 olu dzeltenumi, sāls un vircas.

Pagatavošana: Sparģeļus notīra, sagriež

gabaliņos un izvāra mīkstus, bet neļauj izjukt. Dzīs-

lainākos tad izrīvē caur cietiņu. bet mīkstos atstāj

tāpat veselus gabaliņus zupā. Tad pietumē miltus,

pieliek sviestu, sāli, vircas un uzvāra. Beidzot sa-

puto olu dzeltenumus, atšķaida ar zupu un pielej tad

katlā klāt, bet vārīt tad vairs nedrīkst.

Sakņu buljons.

Vielas: 200 gr seleriju, 200 gr pētersīļu, 200
gr puķu kāpostu, 100 gr kartupeļu, 100 gr burkānu.
100 gr sviesta, 50 gr diļļu, 2 sīpoli, 2 puravi un sāls.

Pagatavošana: Saknes notīra, nomazgā,
sagriež vienādos gabaliņos, liek uz pannas izkausētā
sviestā un sabrūnē. pierīvējot sīpolus un puravus.

Pec tam liek katlā, pārlej ar 4 litriem ūdens, uzvāra

un ļauj tad vēl lēni pusstundu vārīties. Galdā pa-

sniedz ar kāpostu pīrāgu vai citu kādu piedevu.
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Sakņu un dārzāju buljons.

Vielas: 1 galviņa puķu kāpostu, V2galviņas

balto kāpostu, 100 gr burkānu, 100 gr kalu, 100 gr

sparģeļu. 100 gr sviesta, nedaudz pētersilu, puravu,

sīpolu un sāls pēc garšas.

Pagatavošana: Saknes un dārzājus labi

smalki sagriež un tad stipri savāra, pieliekot ari garš-
vielas. Pēc tam zupu izkāš, pieliek sviestu un galda

pasniedzot pārkaisa ar sakapātiem zalumiņiem. Klat

dot var ceptas siermaizītes. sakņu, rīsa vai olu pīrā-

dziņus.
Izkāsto biezeni var izlietot sakņu pīrādziņiem,

veģetārām kotletēm vai citiem sacepumiem.

Svaigu sakņu un dārzāju zupa.

Vielas: 1 galviņa puķu kāpostu, V2 galviņas
balto kāpostu, 200 gr burkānu, 400 gr svaigu cukura

zirnīšu, 400 gr kartupeļu, 100 gr sviesta. 2 ēdamka-

rotes skāba krējuma, 1 ēdamkarote miltu, kā ari se-

lerijas, pētersili, puravi, sīpoli un sāls pēc vajadzī-

bas.

Pagatavošana: Saknes sagriež mazos, glī-
tos gabaliņos un vāra tās mīkstas. Tad pieliek zir-

nīšus un puķu kāpostus un vāra, kamēr ari tie mīksti.

Pēc tam1 pievieno zupai miltu tumi, skābu krējumu,
sviestu un beigās pēc patikas, ari sakapātas svaigas

zaļumu lapiņas.

Puķu kāpostu zupa.

Vielas: 3—4 galviņas puķu kāpostu, 2 olu

dzeltenumi. 100 gr sviesta, 2 ēdamkarotes skāba

krējuma, 2 ēdamkarotes miltu, V2citrona sula, bet

selerijas, pētersili, sīpoli, puravi un sāls pēc vaja-

dzības.

Pagatavošana: vispirms puķu kāpostu

kātiņus ar garšas vielāmvāra 3 litros ūdens, ka-

mēr tie mīksti. Tad pievienosālsūdenī nomērcētus

(lai izlien tārpi un kukaiņi), sadalītus puķu kāpostu

čemurus un pavāra kamēr ari tie mīksti. Pēc tam
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iekul aukstā ūdenī miltus, lej katliņā klāt un liek uz-

vārīties. Beidzot pieliek ari sakultos olu dzeltenu-

mus, skābu krējumu, sviestu, mazliet citrona sulas

un ari sakapātas svaigas diļļu un pētersilu lapiņas.

Biešu zupa.

Vielas: 1 kg sarkano salātu biešu, 200 gr

krējuma, 50 gr sviesta, 50 gr miltu, 50 gr cukura,
mazliet etiķa vai citrona sulas un sāls.

Pagatavošana: Bietes nomazgā un vāra

ar visu mizu mīkstas. Tad tās nomizo, sarīvē smalki

un pārkaisa ar cukuru. Sviestu izkausē, pieliek mil-

tus, pielej vajadzīgo daudzumu ūdens, piemet sāli

un pastāvīgi maisot uzvāra. Beidzotpiepilina drusku

citrona sulas un etiķa un piemaisa skābu krējumu.
Galdā pasniedzot klāt var dot grauzdētās maizītes.

Sakņu zupa.

Vielas: Vi kg sparģeļu, 1 prāva galviņa puķu
kāpostu. 1 neliels kālis, 3—4 burkāni, 3—4 melnās

saknes, 1 selerija, pāris pētersilu, 2 karotes sviesta.

Pagatavo1š a na: Saknes notīra, sagriež,

noskalo un liek vārīt 4 litros ūdens līdz sašķīst. Tad
virumu izrīvē caur sietiņu, lej kastrolī atpakaļ un

uzvāra, klātpieliekot sviestu, smalki sagrieztas pē-

tersilu lapiņas un sāli pēc garšas.

Galda pasniedz ar sviesta grauzdētu baltmaizi.

Tomātu zupa.

Vielas: 6—B prāvi, labi nogatavojušies to-

māti, 3 karotes sviesta, 2 karotes miltu, 1 sīpols un

sals.

Pagatavošana: Tomātus nomazgā, sagriež
mazos gabaliņos, un segtā traukā izsautē mīkstus.
Tad izrīvē caur sietiņu, liek kastrolī, pielej ūdeni

vajadzīga daudzumā un liek* vārīt. Pa to laiku sa-

brune sviesta drusku miltus un smalki sagriezto sī-

polu un pieliek kastrolī zupai.
Galda sniedz zupai kā piedevas grauzdētas mai-

zītes.



66

Skorcioneru zupa.

Vielas: Daži skorcioneri un burkāni, 3 karo-
tes miltu, drusku etiķa, 1 karote sviesta, olu dzelte-

nums un 2 karotes skāba krējuma.

Pagatavošana: Vispirms pagatavo ūdeni

ar miltiem un etiķi, kur ielikt notīrītos un smalki sa-

griezto skorcioneru saknes, lai tie nepaliktu sarkani

un negaršīgi. Tad notīra un sagriež tāpat mazos

gabaliņos vai ripiņās burkānus, liek abus katlā un

vāra mīkstus, pieliekot ari karoti sviesta. Galdā pa-

sniedzot, zupu izkāš un pietumē tad miltus un olu

dzeltenumu, sakultu skābā krējumā. Klāt var dot

siera vai citas buljona maizītes.

Tomātu zupa ar rīsiem.

Vielas: 500 gr tomātu, 200 gr rīsa, 100 gr

sviesta, 1 sīpols, sāls un citas garšvielas.
Pagatavošana: Tomātus iepriekš nomizo

un iztīra no sēkliņām. Nomizot tomātus var it viegli,

ja uz īsu brītiņu tiem uzlei virsū vārošu ūdeni. Sī-

polu nonfzo. smalki sagriež un sacep katlā ar svie-

stu dzeltenu. Tad pieliek sagatavotus tomātus, sa-

maisa un ļauj pavārīties līdz izjūk. Tad pieber rīsu,

pieliek virces, lauru lapas un sāli pēc garšas un

vāra apmēram 1 stundu. Kad nocel no uguns, var

zupai pielikt vēl tējkaroti sviesta.

Skābu kāpostu zupa.

Vielas: I—l%1—1% litri skābu kāpostu, 100 gr mie-

žu vai auzu putraimu, 100 gr sviesta. 100 gr skāba

krējuma, pāris ābolu, 1 sīpols. 2 lauru lapas, 10 grau-

diņi piparu un virces.

Pagatavošana: Liek katlā ar 5 litriem

auksta ūdens vārīties, kāpostus, putraimus un visas

citas augšēiās piedevas. Katlam jāuzliek vāks un jā-
vāra stundas trīs, kamēr kāposti top mīksti. Tad

pieliek sviestu un skābu krējumu un pasniedz galdā.
Putraimu vietā var pievienot ari auzu pārslas

vai vienkārši miltu tumi. Labi garšos klāt saēvelēti
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burkāni un āboli, ari tomāti vai tomātu biezenis tei-

cama piedeva. Pat sīki sagrieztus kartupeļus var

vārīt kāpostu zupā. Ja kāposti skābi — jāliek klāt

cukurs, vai ari dalu sulas nospiest. Labi garšo kā-

postu zupa, kurai īsi pirms gatavības pielej paniņas.

Sautēti skābi kāposti — ari pazīstams

ēdiens. Parasti kāpostus sasautē nelielā ūdenī ar

sviestu vai taukiem, pieliekot sāli, lauru lapas, sī-

polus, var pielikt tomātus vai tomātu biezeni un sa-

ēvelētus ābolus. Var sautēt līdz ari saēvelētus bur-

kānus. Ar sautētiem kāpostiem var pildīt ari rol-

klopšus.

Kartupeļu zupa.

Vielas: 1 kg kartupeļu. 2 karotes sviesta. 1

puravs, 14 sīpola, pētersilu lapiņas. 72 selerijas sak-

nes un sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus nomizo, sa-

griež gabaliņos un liek vārīt jau karstā ūdenī, pielie-
kot sviestu, puravu, sīpolu, sāli pēc garšas un vāra

kamēr kartupeli mīksti. Tad ar putu karoti izņem

kartupeļus bļodā, sašķaida un saliek atkal atpakaļ
kastrolī un vēl reizi uzvāra. Smeļot zupu terinā,
tanī iekaisa nedaudz smalki sagrieztas pētersila la-

piņas.

Svaigu zirņu zupa.

Vielas: 1 kg izlobītu zirņu. 2 olas, % tases

salda krējuma, 3 kārotes sviesta, 3 karotes miltu, pē-
tersilu lapiņas, sāls.

Pagatavošana: Izlobītos zirņus izvāra 3

litros ūdens mīkstus un izrīvē virumu tad caur sieti-

ņu. Tad izkausē sviestu, iemaisa tanī miltus un lej

zirņu zupai klāt. Pēc tam liek to kastrolī atkal uz

uguns, uzvāra, pieliek sakultus 2 olu dzeltenumus,

saldu krējumu un nogaršo pēc sāls.

Galdā sniedz ar mazos, kantainos gabaliņos
grauzdētu baltmaizi.

Zirņu pirē zupa.

Vielas: 1 kg zirņu, 1 sīpols, % selerijas sak-

nes, 1 karote sviesta, 1 karote miltu, sāls.
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Pagatavošana: Zirņus dienu iepriekš ie-

mērc, un lai tie jo ātri ari mīksti izvārītos, tad mēr-

cējamā ūdenī jāizkausē drusku tīrītāssodas. Otrā die-

nā zirņus nokāš, bojātos izlasa, noskalo, liek tīrā

ūdenī katlā, pieliek 1 sagrieztu sīpolu un selerija sak-

nīti un vāra apmēram 3 stundas, līdz zirņi sāk iz-

šķīst. Tad virumu izrīvē caur sietiņu un ja masa ir

pārāk bieza, pielej pēc vajadzības vārītu ūdeni. Pēc

tam liek to katlā atkal uz uguns, pieliek karoti svies-

ta, pietumēmiltus, nogaršo pēc sāls un uzvāra.

Ka piedevas pie zupas parasti pasniedz mazos

kantainos gabaliņos grauzdētu baltmaizi.

Pupiņu zupa.

Pupiņu zupai zirņu vietā ņem ba 11 ā s vai dzel-

tenās pupiņas un sagatavo tāpat kā iepriekš minēto

zirņu zupu.

Auzu putraimu zupa.

Vielas: 200 gr auzu putraimu, vai auzu pārs-
lu, 200 gr žāvētas plūmes vai rozīnes, 2 karotes svies-

ta, sāls.

Pagatavošana: Auzu putraimus vai pārslas
liek kastrolī ar 4 litriem ūdens un vāra līdz tie pilnīgi
mīksti un zupa labi tumīga. Tad izlaiž caur sietiņu
un ja tume pārāk bieza, atšķaida ar vārošu ūdeni, pie-
liek sviestu, sāli pēc garšas, un uzvāra.

Galdā dodot, terīnā ieliek cukurūdenī izsutinā-

tās žāvētās plūmes, vai ari vārošā ūdenī noplucinā-
tas žāvētas rozīnes.

Baraviku zupa.

Vielas: 100 gr kaltētu, vai Vz kg svaigu bara-

viku, 100 gr grūbu vai miežuputraimu, 1 kg kartu-

peļu, 4 karotes skāba krējuma, 1 sīpols, drusku svies-

ta, miltuun sāls-

Pagatavošana: Ja ņem kaltētās baravikas,
tad tās pirms iemērc un ļauj 6—7 stundas mirkt. Ba-
ravikas sagriež tievās sloksnītēs un liek uz pannas
sviestā apcept, klātpieliekot sīpolu un sāli. Tad liek

vārīt 4 litros ūdens grūbas vai putraimus un noputo-
jot vāra līdz tie mīksti. Pēc tam katlā pieliek bara-
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vikas un smalki sagrieztus kartupeļus un vāra tos

mīkstus. Terīnā lejot pieliek vēl ari skābu krējumu

un sniedz galdā.

Ķerveļu zupa.

Vielas: 500 gr ķerveļu, 150 gr sviesta, 200 gr

skāba krējuma, 100 gr miltu, 2 sīpoli, 2 puravi un

sāls.

Pagatavošana: Kervejus notīra un sasmal-

cina kopā ar sīpoliem un puraviem. Tad liek katliņā
izkausētā sviestā un sautē mīkstus. Pēc tam pieliek
aukstā ūdenī iekultos miltus, pielej 4 litrus ūdens un

ļauj uzvārīties. Pēdīgi pieliek skābu krējumu un

sniedz tad galdā ar pīrādziņiem vai citu kādu pie-

devu.

Aukstā zupa.

Vielas: 200 gr biešu lapiņu, 200 gr biešu, 100

gr tomātu, 100 gr nosutmātu baraviku, 400 gr novā-

rītu kartupeļu, 150 gr skāba krējuma, 1 ola, 1 skābs

gurķis, 1 svaigs gurķis, 1 sīpols, 1 buntīte redīsu, 2

ēdamkarotes miltu, sāls un zaļumi.
Pagatavošana: < Sakapātas biešu lapiņas

izvāra 3 litros ūdens mīkstas un pievieno miltu tumi.

Tad zupu atdzesē, pieliek cieti novārītu un smalki

sakapātu olu, mazos gabaliņos sagrieztus: gurķus,

redīsus, bietes, kartupeļus un baravikas. Beigās
piemaisa skābu krējumu un pārkaisa ar smalki saka-

pātiem zaļumiem.
Okroška.

Vielas: 200 gr ar visu mizu novārītu sarka-

no biešu, 2 skābi gurķi, 4 olas, 4 ēdamkarotes sa-

kapātu diļļu, 2 ēdamkarotes lociņu, 200 gr skāba

krējuma, 2 litri vārīta un atdzesēta ūdens vai vieglas
maizes kvasas, 1 tējkarote cukura un drusku sāls.

Pagatavošana: Olas cieti novāra un sa-

griež smalki. Bietes sarīvē, gurķus nomizo un sa-

griež mazos gabaliņos, dilles un lociņus sasmalcina

un samaisa visu ar skābu krējumu, pielej kvasu, vai

vārītu atdzesētu ūdeni, pieliek cukuru un sāli pēc
garšas. Pavasarī biešu vietā var ņemt svaigas biešu

lapiņas.
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Sakņu un dārzāju buljona liekamie

piederumi.

Plucinātas klimpas.
Vielas: 400 gr miltu, 5 olas, 1 karote sviesta,

sāls.

Pagatavošana :Divas glāzes ūdens uzvāra,

pieliek karoti sviesta un tējkaroti sāls, pieber pastā-

vīgi maisot miltusun kul miklu tiK ilgi uz uguns, ka-

mēr tā atlup no kastroļa. Tad atdzesē un piemaisa
pa vienai 5 olas un krietni kul vismaz 20 minūtes.

Pēc tam katlā uzvāra mazsālītu ūdeni, laiž tanī iekšā

klimpas un vāra kamēr tās peld pa ūdens virsu.

Miltu klimpas.

Vielas: 200 gr miltu, 3 olas, 1 karote sviesta,
sāls.

Pagatavošana: Sviestu izkausē un tad ko-

pā ar olāmun miltiem, ar attiecīgu daudzumu auksta

ūdens krietni samīca un izklapē. Pēc tam no velka-
nās masas izveido pēc patikas lielākas vai mazākas

klimpas un vāra tās sakņu, vai piena zupā.

Siera klimpas.

Vielas: 100 gr siera, 100 gr rīvmaizes, 4 olas,
2 karotes sviesta un sāls.

Pagatavošana: Sviestu sakul putās, pie-
liek sarīvētu sieru, piekul olas un pieber rīvmaizi.

Tad visu labi krietni samīca un sakul, sataisa vidēja

lieluma klimpas un salaiž tās sakņu zupā un vāra 4—5

minūtes, līdz tās peld pa virsu.

Kartupeļu klimpas.
Vielas: 10 ar mizu novārītu kartupeļu, 5 olas,

3 karotes sviesta, 100 gr miltu, sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus nomizo, sa-

griež un izmal caur gaļas mašīnu, pieliek olas, izkau-

sētu sviestu, miltus un sāli pēc garšas. Tad visu
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krietni samīca, ņem ar ēdamkaroti vidēja lieluma

klimpas, laiž katlā sakņu zupā un vāra apmēram mi-

nūtes piecas.

Špinātu klimpas.

Vielas: 1 kg špinātu, 4 olas, 2 karotes salda

krējuma, 1 karote sviesta, 200 gr miltu un sāls.

Pagatavošana: Spinātus tīri nomazgā, liek

kastrolī aukstā ūdenī un vāra 15 minūtes. Tad no-

kāš, atdzisina, sakapā smalki, pieliek sakultās olas,

krējumu, sviestu, miltus un sāli pēc vajadzības. Pēc

tam to visu samīca, veido ar karoti garenas klimpas
un vāra sakņu zupā 5—6 minūtes.

Olu klimpas.

Vielas: 500 gr miltu, 3 ēdamkarotes sviesta,
3 ēdamkarotes krējuma, 3 olas un sāls pēc vajadzī-
bas.

Pagatavošana: Sviestu sakul ar olām un

sāli, pieliek krējumu un maisot pieber miltus. Tad

masu labi izmīca un ļauj Vz stundu pastāvēt. Pēc tam

ar karoti ņem nelielas klimpas un laiž tās uzvārītā

sāls ūdenī un pavāra līdz gatavas, t. i., līdz tās peld
katla pa ūdens virsu. Pēc tam tās izkāš un pasniedz

pie sakņu un dārzāju zupām.Ari piena zupā tās garšo
itin labi.

Sutinātirīsi.

Vielas: 400 gr rīsu, 1 karote sviesta un sals.

Pagatavošana: Uzvāra 1 litru ūdens, ie-

ber tanī aukstā ūdenī noskalotos rīsus, pieliek karoti
sviesta, sāli pēc vajadzības un vāra minūtes piecas.

Tad kastroli noņem no uguns, bet atstāj uz plīts ma-

las, lai tas tā lēni sutinās. Kad kastrolis no uguns

noņemts, tad rīsus vairs nevajaga maisīt. Ja izrā-

dās, ka rīsi top pārāk sausi, pirms vēl nav mīksti,
tad pielej vēl nedaudz vāroša ūdens. Tā sutināti, tie
ir loti irdeni, graudiņi paliek veseli un zupā ielikti tie

atdalās viens no otra.
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Omletes.

Vielas: 5 olas, 1 glazē salda krējuma vai pie-
na, sviests, pipari un sāls.

Pagatavošana: Olas iesit 'bļodā, pielej krē-

jumu vai pienu, pieliek drusku piparu, sāli un tad

krietni sakuļ. Pēc tam izkausē pannā karoti sviesta,

ielej tanī maisījumu, sacep krāsnī gaišibrūnu, sa-

griež dažāda veida gabaliņos, liek tos bļodā, lej zupu

vai buljonu virsū un pasniedz galdā.

Nūdeles un makaroni.

Vielas: Nūdeles vai makaroni pec vajadzības
un sāls.

Pagatavošana: Nūdeles vai makaroni bul-

jonamvai citām sakņu zupām vislabāki sagatavojami,

ja tos salauztus liek vārīt tik daudz vārošā ūdenī, ka

tos apņem, pieliekot ari vajadzīgo sāli. Kad tie jau
labi piebrieduši, tiem pārlej kādu puslitru auksta

ūdens un kad tas ari iebriedis, tad pārlej vēl reizi.

Tā izbriedētas nūdeles vai makaroni nekad pārāk ne-

piemirkst un ir ļoti ērti paņemami ar karoti ieliekot

tos buljonā.

Paštaisītas nūdeles.

Vielas: Milti, paris olas, 2 glazēs piena un

sāls.

Pagatavošana: Olas sakulsta pienā,pieliek

sāli, pieber miltus pēc vajadzības un samīca tad

stingrā mīklā. Tad mīklu izrullē gluži plānu un liek

uz sausas linu drānas pažāvēt. Pēc tam to tāpat, vai

ari satītu rullīti sagriež mazās plāksnītēs un liek zupā

vārīties.

Siera zvaigznītes.

Vielas: 200 gr miltu, 100 gr siera, 100 gr

sviesta un sāls.

Pagatavošana: Sieru saberž, sviestu iz-

kausē un tad sajauc ar miltiem, pielejot pusglāzi
ūdens un pieliekot ari sāli, kul ar karoti tik ilgi, ka-

mēr mīkla atlec no bļodas un karotes. Tad noliek

aukstā vietā atdzist. Kad mīkla atdzisusi, to izrullē
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ne visai plāni un izdur no tās ar formītēm dažāda

veida zvaigznītes, kuras cep uz plātes krāsnī gaiši
dzeltenas.

Olu cepumi.
Vic las: 4 olas, 1 glazē piena, 1 karote kartu-

peļu miltu, 1 karote sviesta un sāls.

Pagatavošana: Olas iesit pienā, pieliek
kartupeļu miltus un sāli un tad krietni sakuļ. Tad iz-

kausē pannā karoti sviesta, lej tanī sakulto masu un

liek mēreni karstā krāsnī sacept. Pēc tam sagriež
pēc patikas nelielos gabaliņos un liek buljonā.

Olu virums.

Vielas: 4 olas, 4 karotes mannas, 1 karote
sviesta un sāls.

Pagatavošana: Sviestu izkausē, piemaisa
mannā, piesit olas un tad visu pamatīgi sakul. Pēc
tam sakulto masu lej lēnām vārošā buljonā un uz-

vāra.
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Zupu un buljona piedevas.

Grauzdētas maizītes.

Vielas: Baltmaize, 1 karote sviesta un sals.

Pagatavošana: Baltmaizi sagriež mazos

kvadrātveidīgos gabaliņos. Tad izkausē pannā karoti
sviesta, ber tanī sagrieztos baltmaizes gabaliņus, ap-

cepina, pārkaisa mazliet ar sāli un pēc tam liek plīts
krāsnī drusku uzkalst. Galdā pasniedz siltas pie bul-

jona un pirēja zupām.

Kāpostu strūdeles.

Vielas: Prāva galviņa balto kāpostu, 2 karo-
tes augu tauku, 2 karotes sviesta, 100 gr miltu, pipari

un sāls.

Pagatavošana: Kāpostiem izgriež cieto

kacenu un sagriež tos smalki. Tad izkausē kastrolī
1 karoti sviesta ar 2 karotēm augu tauku, ber iekšā

sagrieztos kāpostus un sutina uz'lēnas uguns mīkstus,

klātpieliekot sāli un piparus pēc vajadzības. Pēc tam

sagatavo irdenu mīklu, ko plāni izrullē, pārliek ar

veselām kāpostu lapām, sat'n, sarullē, liek pannā,
pārlej ar kausētu sviestu un cep apmēram

3U stundas.
Galdā pasniedz siltas pie buljona vai pirēja zupām.

Zāgo pīrādziņi.

Vielas: 200 gr zago, 4 olas, 2 karotes sviesta,

rauga mīkla un sāls.

Pagatavošana: Zāgo vāra ūdenī, kamēr

graudiņi top dzidri. Tad nokāš, pārlej ar aukstu ūde-

ni un ļauj dažas minūtes stāvēt, lai graudiņi atdalītos

katrs par sevi. Nu ielej sietiņā un ļauj nosusināties.

Pa tam sakapā smalki 3 cieti novārītas olas, piejauc

pie zāgo, pieliekot drusciņ sāls un 2 karotes izkau-

sēta sviesta. Tad izrullē sagatavoto sviesta vai rau-

ga mīklu un pārdala divās dalās. Vienu dalu izklāj
ar sviestu apsmērētā pannā, liek tad tai virsū zāgo

maisījumu un pārklāj ar otru dalu mīklas. Pēc tam
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virsu apsmērē ar sakulstitu olu un cep mēreni karsta

krāsnī līdz 40 minūtēm. Tad sadala to ar asu nazi

glītos iegarenos gabaliņos un pasniedz siltus vai auk-

stus pie buljona vai zupas.

Zāgo vietā var ņemt ari rīsu.

Kartupeļu trīsstūrīši

Vielas: 200 gr novārītu kartupeļu, 200 gr

miltu, 2 olas.

Pagatavošana: Kartupeļus sastampā vai

samal gaļas mašīnā, sajauc ar olām un miltiem un

krietni samīca vijīgā miklā, ko tad plāni izrullē un

sagriež nelielos četrstūrīgos gabaliņos. Uz viena

stūrīša tad uzliek pēc patikas kādu pildījumu, bet pre-

tējo stūrīti pārliec pāri, saspiež maliņas cieši kopā.
Pēc tam trīsstūrīšus cep uz pannas sviestā gaiši brū-

nus un pasniedz galdā siltus.

Grauzdētas maizītes ar sieru.

Vielas: Baltmaize, sviests, siers un sals.

Pagatavošana: Baltmaizi sagriež Šķēlī-
tēs, apsmērē ar sviestu, liek uz plātes un apcepina
gaiši dzeltenas. Tad pārkaisa tās ar sarīvētu sieru

un liek vēl pāris minūtes krāsnī cepināt. Galdā pa-

sniedz parasti siltas pie buljona un pirēja zupām.
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Mērces.

Aizrādījums.

Mērces dala galvenām kārtām siltās, aukstās un

saldās mērcēs. Siltās mērces noder kā nepieciešama

piedeva siltiem cepumiem, bet aukstās — aukstiem
ēdieniem. Turpretim saldās mērces ir vai pati sva-

rīgākā sastāvdaļa pie saldēdieniem.

Saldas mērces pagatavojot, jāiegaumē, ka

maigo garšuaugļu mērcēm, kādas ir piemēramave-

ņu, zemeņu un ķiršu mērces, nedrīkst nekādas stipras
garšvielas klāt likt, jo tad zūd šo augļu īpatnējā pa-

tīkamā garša un smarša. Nedrīkst tās liet ari vien-
kāršā māla traukā, jo tad tās pieņem nelabu garšu.
Liekot pie dažādām citām saldām mērcēm attiecīgas

garšvielas kā: kanēli, neļķes, vaniļu, pomeranču un

citronumizas, tāsnav jāliek jau sākumā klāt, bet gan

pašās beigās. Jāuzsver, ka zem citrona mizas tiek

domāta vienīgi dzeltenā ārējā miziņa, kas ar rīvi no

citrona jānorīvē, kamēr apakšējā, t. i. baltā mizas

daļa nav lietojama, jo tā ir negaršīga— rūkta.

Kartupeļu miltus mērcēm klātpieliekot, tās vairs

nedrīkst stipri vārīt, bet tikai labi sakarsēt, lai tās

nezaudētu vēlamo krāsu un biezumu.

Galda pasniedz saldas mērces tikai aukstas pie bu-

berta, saldiempudiņiem un biezputrām.
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Siltās mērces.

Olu mērce.

Vielas: 5 olas, 2 karotes sviesta, 1 karote

miltu, tējkarote sinepju un sāls.

Pagatavošana: Vispirms cieti novāra olas

un sakapā tās smalki. Tad uzvāra Vz litra ūdens, iz-

kausē tanī sviestu, pieliek sasmalcinātās olas, piejauc

sinepes un sāli pēc garšas, pietumē beidzot ari mil-

tus un uzvāra. Galdā sniedz karstu pie ēdieniem.

Sīpolu mērce.

Vielas: 400 gr sīpolu, 200 gr skāba krējuma,
100 gr sviesta, 50 gr miltu, 1 lauru lapiņa, pipari un

sāls.
Pagatavošana: Sīpolus nomizo, sasmalci-

na, liek katliņā izkausētā sviestā un sacepina gaiši

brūnus. Tad piekul miltus, pielej pāris glāzes ūdens,

pieliek sāli, piparus, lauru lapiņu un uzvāra. Beigās
pievieno ari skābu krējumu. Galdā pasniedz ka r-

s tu pie kartupeļiem, sausiem zirņiem un pannu ce-

pumiem.

Diļļu mērce.

Vielas: 100 gr dillu, 100 gr skāba krējuma.
100 gr sviesta. 1 karote miltu, 1 tējkarote cukura, Vz
litra sakņu vai dārzāju buljona, pipari, virces un sāls.

Pagatavošana: Miltus sacepina katliņā ar

sviestu, pielej buljonu, pieber sakapātās dilles, pie-
liek visas garšvielas, uzvāra un tad pēdīgi piemaisa
ari skābu krējumu.

Galda pasniedz pie dārzāju vai sakņu sacepu-

miem.

Pētersiļu un seleriju mērces.

Pētersīļu un seleriju mērces pagatavo un izlieto

gluži līdzīgi diļļu mērcei.
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Baraviku mērce.

Vielas: Vz kg mazu, jaunu baraviciņu, 1 ka-

rote sviesta, 1 karote skāba krējuma, 1 karote miltu,
1 glāze salda krējuma, lauru lapas, pipari, virces,

sāls.

Pagatavošana: Katliņā izkausē karoti
sviesta, ieber tanī miltus un sabrūnina. Tad lēnām

pielej pastāvīgi maisot, saldo krējumu, pieliek visas

garšvielas, ber iekšā smalki sagrieztas baraviciņas
un vāra apmēram 10 minūtes. Beidzot pieliek ari ka-

roti skāba krējuma un uzvāra. Galdā pasniedz kar-

stu pie kartupeļiem, zirņiem un pancepumiem.

Kaltētu baraviku mērce.

Vielas: 100 gr kaltētu baraviku, 200 gr skāba

krējuma, 100 gr sviesta, 50 gr miltu, 2 sīpoli un sāls.
Pagatavošana: Baravikas nomazgā, iz-

mērcē un sasmalcina. Tad sagriež sīpolus un sacep

katliņā ar sviestu, pieber klāt baravikas un izsautē

mīkstas. Pēc tam pielej to šķidrumu, kurā mirka

baravikas, piekul miltus, uzvāra un beigās piemaisa
ari skābu krējumu.

Ķerveļu jeb lačapurņu mērce.

Kervelu jeb lačapurņu (murķelu) mērci pagata-

vo tm ari pielieto gluži līdzīgi baraviku mērcei.

Tomātu mērce.

Vielas: 5 nogatavojušies tomāti vai 200 gr
tā biezeņa. 2 karotes miltu, 1 karote sviesta, 2 karo-
tes skāba krējuma vai 1 glāze salda krējuma, pipari,
sāls.

Pagatavošana: Tomātus sagriež mazos

gabaliņos, liek katliņā ar Vz litra ūdens, izvāra mīk-

stus, spaida turpat katliņā, kamēr izšķīst un izlaiž

tad caur sietiņu. Tad sabrūnēkatliņā miltus ar svie-

stu, liek klāt tomātus, piparus, sāli pēc garšas, bei-

dzot ari krējumu un uzvāra. Var pielikt ari pēter-

silu vai dillu lapiņas. Ja vēlas, var piespiest ari drus-

ciņ citrona sulas.
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Silta mārrutku mērce.

Vielas: 2 glāzes sakņu buljona, 1 glāze sarī-

vētu mārrutku sakņu, 2 karotes skāba krējuma. 1

karote sviesta, 1 karote miltu, mazliet cukura, pipari,
sāls.

Pagatavošana: Buljonu uzvāra, klātpie-
liekot sviestu, cukuru, piparus un sāli. Tad samaisa

miltus ar skābu krē.iumu, pieliek mērcei un uzvāra,

Nu noņem mērci no uguns un pievieno tai sarīvētus

mārrutkus. Galdā pasniedz si 11 v pie pancepumiem.

Sinepju mērce.

Vielas: Vz litra sakņu buljona, 1 karote svie-

sta, 1 karote miltu, 2 karotes etiķa, 2 tējkarotes ga-

tavu sinepju, 1 tējkarote cukura, 1 tējkarote sāls.

Pagatavošana: Pannā izkausē sviestu un

sabrūnina tanī miltus. Tad, pastāvīgi maisot, lej
klāt sakņu buljonu un uzvāra. Pēc tam pieliek ari

sāli, cukuru, sinepes, etiķi un atkal uzvāra. Galdā

pasniedz karstu pie sacepumiem.
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Aukstās mērces zaļbarībai.

Vienkārša majonēzes mērce.

Vielas: 1 glazē skāba krējuma, 1 tējkarote

etiķa, 3—4 kaperi un sāls.

Pagatavošana: Sakul skābu krējumu ar

tējkaroti etiķa, pieliekot 3—4 kāperus un sāli pēc va-

jadzības.

Majonēzes mērces.

I

Vielas: 400 gr skāba krējuma, 200 gr ēdam-

eļļas, 2 vārītu olu dzeltenumi, 2 nevārītu olu dzelte-

numi, 1 citrona sula, 1 tējkarote kaperu, mazliet cu-

kura un sāls.

Pagatavošana: Vārīto olu dzeltenumus

saberž bļodiņā, piemaisa jēlo olu dzeltenumus un cit-

rona sulu, kā ari cukuru un šāli Tad stipri maisot

lej klāt pa karotei eļļu un krietni sakuļ. Pēc tam

pieliek kāperus un pievieno skābo krējumu.

II

Vielas: Vz litra skāba krējuma, 3 karotes eti-

ķa, 1 tējkarote ietaisītu sinepju, 5 olu dzeltenumi, cu-

kurs, tomātu biezenis, sāls.

Pagatavošana: Četrus cieti novārītus olu

dzeltenumus saberž smalki un tad pieliek klāt 1 jēlas

olas dzeltenumu, sinepes, etiķi, sāli, mazliet cukura

un beidzot skābu krējumu. To visu labi krietni sa-

jauc un noliekaukstā vietā. Galdā pasniedzot, to vēl

labi samaisa un piejauc 3—4 smalki sagrieztas ieskā-

bētas baraviciņas vai ari pāris karotes tomātu bie-

zeņa.
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Skāba krējuma mērce salātiem vai gurķiem.

Vielas: 1 glāze skāba krējuma, 1 karote etiķa,
sauja dillu lapiņu, drusku zaļo lociņu, mazliet cukura

un sāls.

Pagatavošana: Dillu lapiņas un lociņus sa-

griež smalki, ieber traukā unkrietni samaisa ar skābu

krējumu un etiķi, pieliekot sāli un cukuru. Tad liek

klāt pie sagatavotiem svaigiem salātiem, vai ripiņās

sagrieztiem svaigiem gurķiem.

Auksta mārrutku mērce.

Vielas: 1 glāze smalki sarīvētu mārrutkusak-

ņu, 3 karotes skāba krējuma, 2 karotes etiķa, 1 tēj-

karote cukura, un sāls pēc garšas.

Pagatavošana: Visu labi krietni samaisa

un pasniedz galdā.

Sinepju mērce.

Vielas: 400 gr skāba krējuma, 200 gr ēdam-

ellas, 3 gr piparu, 3 jēlu olu dzeltenumi, 1 citrona su-

la, 1 tējkarote sinepju, 1 tējkarote kāperu, mazliet

ķiploku, cukura un sāls.

Pagatavošana: Liek bļodā nevārītu olu

dzeltenumus, sagrūztus piparus, sinepes, ķiplokus,
sāli, piespiež citrona sulu un stipri maisot lej klāt pa

karotei eļļu. Beidzot piejauc kāperus un pievieno
skābu krējumu.



82

Saldās mērces.

Dzērveņu mērce.

Vielas: Vz kg dzērveņu ogu, 1 karote kartu-

peļu miltu, pāris nelķnagliņas, neliela skaidiņa kanē-

ļa, citrona mizjņa un cukurs.

Pagatavošana: Dzērveņu ogas tīri izlasa

no bojātām, noskalo vārošā ūdenī, sašķaida ar koka

stampiņu, liek tad katliņā ar 2 litriem auksta ūdens

un vāra kādu stundas ceturksni. Tad tās izspiež un

iztecina caur astru sietiņu vai pašķidru audekla drānu

Pēc tam lej ogu sulu atpakaļ katliņā, pieber cukuru

pēc vajadzības, pieliek nelķnagliņas, kanēli un pie-
rīvē ari mazliet citrona dzelteno miziņu un uzvāra.

Beidzot iemaisa glāzē auksta ūdens karoti kartupeļu
miltu un lej lēni, pastāvīgi maisot pie vārošās mēr-

ces un cel to tūlīt tad no uguns nost. Dzērveņu mēr-

ci pasniedz galdā aukstu pie saldiem pudiņiem,
saldām biezputrām un bubertiem.

Jāņogu mērce.

Vielas: Vz kg jāņogu, 1 karote kartupeļu mil-

tu, pāris nelķnagliņu,
1U standziņas kapātas vaniļas

skaidiņa kanēļa un cukurs.

Pa gatavošana: Jāņogas tīri izlasa no kā-

tiņiem un bojātām ogām, noskalo aukstā ūdenī, sa-

šķaida ar koka stamp'ņu, liek tad katliņā_ar 2 litriem

auksta ūdens un vāra 5—6 minūtes. Tad tās izspiež un

iztecina caur astru sietiņu vai pašķidru audekla drā-

nu. Pēc tam lej ogu sulu atpakaļ kastrolī, pieber cu-

kuru pēc garšas, pieliek nelķnagliņas un smalki sa-

kapātu vaniļu un uzvāra. Pēdīgi iemaisa glāzē auk-

sta ūdens karoti kartupeļu miltuun lej pamazām, pa-

stāvīgi maisot, pie vārošās mērces un ceļ tad to tū-

līt no uguns nost. Jāņogu mērci dod aukstu galdā
klāt pie saldām biezputrām, saldiem pudiņiem un bu-

bertiem.
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Brūkleņu mērce.

Brūkleņu mērci pagatavo gluži līdzīgi jāņogu
mērcei un tāpat to ari izlieto.

Zustreņu mērce.

Vielas: Vi kg zustreņu jeb upeņu, 1 karote

kartupeļu miltu, cukurs.

Pagatavošana: Zustrenes tīri izlasa no bo-

jātām ogām, noskalo aukstā ūdenī, sašķaida ar koka

stampiņu, liek tad kastrolī ar 2 litriem auksta ūdens

un vāra 6—B minūtes.Tad tās izspiež un iztecina caur

astru sietiņu vai pašķidru audekla drānu. Pēc tam

lej ogu sulu atpakaļ kastrolī, nogaršo stiprumu un ja

vajadzīgs, pielej vēl ūdeni, pieber ari cukuru un uz-

vāra. Nekādu citu garšvielu zustrenēm nevajaga.

jo tām pašām jau pietiekoši stipra garša. Beidzot

pietumē karoti kartupeļu miltu, kā tas jāņogu mēr-

ces receptē pamācīts. Zustreņu mērce garšo loti labi

pie buberta un saldiem pudiņiem.

Zemeņu mērce.

Vielas: % kg zemeņu, 1 karote kartupeļu
miltu, cukurs.

Pagatavošana: Zemenes izlasa un noskalo

aukstā ūdenī. Tad vāra IV2 litros ūdens 300 gr cu-

kura, kamēr šķidrums top lipīgs kā sīrups, ber tanī

iekšā ogas un vāra līdz tās izjūk. Beidzot pietumē

kartupeļu miltus, kā iepriekšējās receptēs tas jau sīki

aprādīts. Galdā pasniedz atdzesētu pie saldiem pudi-
ņiem un biezputrām.

Aveņu mērce.

Vielas: V2kg aveņu, 1 karote kartupeļu mil-

tu, cukurs.

Pagatavošana: Ogas tīri izlasa, sašķaida
ar koka stampiņu, pielej litruūdens, labi izmaisa, iz-

kāš caur astru sietiņu, lej kastrolī, pieber cukuru pēc

garšas un ļauj uzvārīties. Tad iemaisa glāzē ūdens

karoti kartupeļu miltu, pielej mērcei klāt, pastāvīgi
to maisot, uzvāra un cel tad tūlīt žigli no uguns nost.
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Ķiršu mērce.

Vielas: V2kg ķiršu, 1 karote kartupeļu miltu

un cukurs.

Pagatavošana: Ogas noskalo, nolasa kā-

tiņus un izņem kauliņus. Tad uzvāra litru ūdens ar

200 gr oukura, liek iekšā ogas un vāra 5—6 minūtes.

Pēc tam pielej vēl litru ūdens un turpinavārīt, kamēr

ķirši mīksti. Beidzot pietumē kartupeļu miltus, ka

jau iepriekšējās receptēs pamācīts. Galdā pasniedz

pie saldām biezputrām un saldiem pudiņiem.

Ābolu mērce.

Vielas: 10 skābi āboli, 1 karote kartupeļu mil-

tu, cukurs, mazliet— kanēlis, vaniļa, citrona miziņa.

Pagatavošana: Ābolus nomazgā, izgriež
bojātās daļas, sagriež mazos gabaliņos, liek kastrolī
ar 2 litriem ūdens un vāra, kamēr sašķīst. Tad šo

masu izberž caur astru sietiņu, pieliek garšvielas, pie-

ber cukuru pēc vajadzības un vēlreiz uzvāra. Pēc

tam pietumē kartupeļu miltus, kā iepriekšējās recep-

tēs jau teikts.

Plūmju mērce.

Vielas: 1 kg gatavu, sulīgu plūmju, 1 karote
kartupeļu miltu, cukurs, mazliet vaniļas un kanēļa.

Pagatavošana: Plūmes tīri nomazgā auk-

stā ūdenī, liek kastrolī ar 2 litriem ūdens un vāra

kamēr sašķīst. Tad izberž savārīto masu caur astru

sietiņu, pieliek garšvielas un cukuru pēc vajadzības

un vēlreiz uzvāra. Pēc tam piekul kartupeļu miltus,
kā jau citās receptēs tas aizrādīts.

Apelsīnu un citronu mērce.

Vielas: 3 apelsīni, 2 citroni. 1 karote kartu-

peļu miltu, cukurs.

Pagatavošana: Tiklab apelsīniem, kā cit-

roniem norīvē ar graudu cukuru mizas visu ārējo

krāsaino dalu. Tad šo cukuru vāra kastrolī ar 1 litru

ūdens. Pēc tam glāzē auksta ūdens iemaisa karoti
kartupeļu miltu un, pastāvīgi maisot, lēnām pielej to

mērcei klāt un ceļ to tūlīt no uguns nost. Beidzot iz-
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spiež abu citronu un triju apelsīnu sulu, izkāš to caur

tējas sietiņu un piemaisa mērcei, kuru tad vairs ne-

vāra, bet pieliek tikai vēl cukuru pēc vēlamā sal-

duma.

Vaniļas mērce.

Vielas: 5 olu dzeltenumi, l litra svaiga pie-

na, Vz standziņas vaniļas, cukurs.

Pagatavošana: Uzvāra kastrolī litru svai-

ga piena, pieliekot klāt Vz standziņas smalki sakapā-

tas vaniļas. Tad saputo 5 olu dzeltenumus ar 5 ka-

rotēm cukura, atšķaida ar
1 U litraatdzesēta piena un

lej to kastrolī uzvārītam pienam klāt, pastāvīgi mai-

sot. Pēc tam mērci tikai uzkarsē, bet vārīt vairs

nedrīkst, jo tad olu dzeltenumi saiet. Galdā pa-

sniedz aukstu pie krēmiem, ķīseļiem un ābolu pu-

diņiem.

Šokolādes mērce.

Vielas: iVz litra svaiga piena, 2 olu dzelte-

numi, 200 gr vārāmās šokolādes vai 100 gr kakao

pulvera, Vz standziņas vaniļas un cukurs.

Pagatavošana: Uzvāra kastrolī litru svai-

ga piena, klātpieliekot Vz standziņas sakapātas va-

niļas. Tad sakuļ abus olu dzeltenumus ar 3 karotēm
cukura, piejauc klāt smalki saberztu šokolādi, vai

kakao pulveri, atšķaida ar Vz litru atdzesēta piena
un lej tad pamazām, pastāvīgi maisot, kastrolī klāt.

Pēc tam mērci tikai uzkarsē, bet uzvārīt vairs ne-

drīkst. Galdā pasniedz aukstu pie ķīseļiem un krē-
miem.
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Aukstie uzkožamie.

Sakņu bļoda.

No vārītiem svaigiem zirņiem, burkāniem un

sparģeļiem var sastādīt loti glītu un garšīgu sakņu
bļodu. Pirms sakņu bļodā vidū saliek sparģeļus un

tad riņķī apkārt ieber zirņus. Pēc tam sagriež gare-

niski un ari ripiņveidīgi burkānus, sasprauž tos zirņos

un izgrezno ar pētersilu lapiņām un citiem zaļumiem-

Kartupeļi ar bietēm.

Uz 2 daļām kartupeļu ņem 1 dalubiešu un maz-

liet selderiņu. Bietes un selderiņus saēvelē smalkās

strēmelītēs, bet kartupeļus novāra un atdzesētus

sagriež garenos gabaliņos. Tad sajauc, pēc vēlēša-

nās pieliek apgrauzdētus riekstu kodolus, bet cukuru

un sāli pēc vajadzības. Visam tad pārlej skābu augļu
sulu vai nedaudz etiķa.

Kartupeļi ar bietēm un kāpostiem.

Novārītus, aukstus kartupeļus un bietes sagriež
strēmelītēs un sajauc ar sasmalcinātiem skābiem kā-

postiem, piemaisot ēdamellu vai skābu krējumu un

garšas pēc var pielikt ari sīpolu.

Špināti ar biezpienu.

Biezpienam pieliek sakapātus lociņus un dilles,
skābu krējumu un smalki saplūkātas špinātu lapiņas,
mazliet citrona sulu un sāli pēc garšas. Viegli iz-

maisa un pasniedz uz sviestmaizītēm vai ar novārī-

tiem kartupeļiem.

Pildītas olas.

Desmit cieti novārītas un nolobītas olas pārgriež

gareniski uz pusēm, izņem dzeltenumus, saberž tos

smalki, piejaucot 2 karotes skāba krējuma vai 1 ka-

roti saputota sviesta. 1 tējkaroti sinepju, 2 karotes

smalki sakapātu skābu baraviku un mazliet pi-

paru. Ar šo maisījumu tad piepilda olu baltumu do-
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bumus ar mazu kaudzīti, kuras galā uzliek kapera

graudiņu vai pilīti skāba krējuma, vai ari izgarnē ar

aspika gabaliņiem. Pēc tam sarindo tās glīti uz lēze-

nas bļodas un gar malām noliek salātu vai pētersilu

lapiņas.

Olas sinepjumērcē.

Vārošā ūdenī ieliek olas un uz stipras uguns vāra

3 minūtes. Tad atdzesē aukstā ūdenī un noloba, bet

tā, kā paliek veselas. Skābamkrējumam pieliek drus-

ciņ sinepes un sāli, tad samaisa un saliek tanī olas.

Olas brūnā sviestā.

Cieti novārītas olas pārgriež gareniski vidū pušu.
saliek uz lēzena šķīvja ar pārgriezto pusi uz augšu un

apkaisa mazliet ar sāli, drusciņ smalkiem pipariem
un sagrieztiem lociņiem. Tad izkausē pannā 5 karo-
tes sviesta, sacepina to brūnu un pārlej pār olām.

Olas ar baravikām.

Cieti novārītas olas uzmanīgi pārgriež gareniski
vidūpušu, nesabojājot čaumaluun izņem dzeltenumu

un baltumu. Tad sakapā smalki marinētasbaravikas

kopā ar olu baltumu, piejaucot skābu krējumu, sāli

un piparus. Pēc tam ma;sījumu saliek atpakaļ čauma-

lās, ieliekot vidū atsevišķi sakapāto olu dzeltenumu.

Pildīti tomāti.

Lieliem, stingriem, neiebojatiem tomātiem no-

griež virsu un izņem iekšas, kuras tad labi sajauc
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ar rīvmaizi, sīki sasmalcinātiem sīpoliem un pēter-

siliem, pieliekot ari piparus un sāli pēc garšas. Pēc

tam ar šo maisījumu pilda tomātus, liek uz apsmērē-
tas plātes un cep krāsnī bieži aplaistot 15—20 minū-

tes. No iztecējušās sulas, pieliekot mazliet miltus,
dabū ari vajadzīgo mērci.

Svaigos tomātus var ari pildīt ar sālsūdenī no-

vārītiem svaigiem zirnīšiem, uzlejot virs katra to-

māta mazliet kausēta sviesta. Tā piepildot tomātus

glīti sakārto vai nu atsevišķā lēzenā traukā vai ari ap

cepeti.

Rutki ar skābu krējumu.

Rutkus sagriež pēc iespējas pavisam plānās šķē-
lītēs, pārkaisa ar sāli un liek tad 10—15 minūtes pa-

stāvēt. Tad nolejsakrājušos šķidrumu, pieliek skābu

krējumu un sniedz galdā. Skāba krējuma vietā var

it labi lietot citronsulu ar ēdamo (provansa)
ellu. Tāpat var tos sagatavot nevis sagrieztus šķēlī-
tēs, bet smalki sarīvētus.

Redīsi ar skābu krējumu.

Redīsus vai mazos, tievos rutkiņus, tā sauktos

«ledus lāstekas» sagriež plānās ripiņās, pārkaisa
mazliet ar sāli, pieliek skābu krējumu un sniedz gal-
dā. Skāba krējuma vietā var ņemt citrona sulu

ar ēdamo (provansa) ellu.

Veģetāra majonēze sviestmaizēm.

Vielas: 200 gr skāba krējuma, 100 gr ēdam-
ellas, 2 oludzeltenumi, 1 citrona sula, 1 tējkarote
sinepju, 1 tējkarote pētersilu lapiņu, 1 ēdamkarote
lociņu, 2 ēdamkarotes dillu, 2 ēdamkarotes špinātu,

mazliet cukura un sāls.

Pagatavošana: Kad olu dzeltenumi ar ellu
jau sakulti, piespiež citrona sulu, pieliek sinepes un

cukuru ar sāli pēc garšas. Pēc tam piemaisa skābu
krējumu, piejauc lociņus, dilles, špinātu un pētersilu
lapiņas.
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Veģetārais rasols.

Vielas: 1 galviņa vārītu puķu kāpostu, 400

gr vārītu zirnīšu. 200 gr vārītu kartupeļu, 200 gr vā-

rītu burkānu, 200 gr svaigu ābolu, 3 svaigi gurķi,
2 skābi gurķi, 1 skābēta vai vārīta biete, 6 olas,

l U
litra skāba krējuma un sāls.

Pagatavošana: Olas cieti novāra un smal-

ki sakapā, bet puķu kāpostus, kartupeļus, burkānus,

ābolus, gurķus un bieti sagriež mazos četrkantainos

gabaliņos un tad kopā ar zirnīšiem visus viegli sa-

jauc, pieliekot sāli uti skābu krējumu. Tad saliek

stikla vāzē vai salātu traukā un izgarnē ar saputotu

olu dzeltenumu, gareniski sagrieztām cieti novārī-

tām olām, redīsu rozītēm un salātu lapiņām.

Jaukta zaļbarība ar eļļu.

Vielas: 200 gr balto galviņu kāpostu, 200 gr

gurķu, 200 gr tomātu, 100 gr burkānu, 100 gr sarka-

no biešu, 100 gr seleriju sakņu, 100 gr špinātu, 10

ēdamkarotes majonēzes mērces, 3 ēdamkarotes olī-

vu ellas, 1 tējkarote medus, Vz citrona sulas, 1 sī-

pols, lociņi un pētersilu lapiņas.

Pagatavošana: Kāpostus sagriež smalkās

sloksnītēs, gurķus un tomātus ripiņās, bet saknes

labi notīra un katru atsevišķi sarīvē. Majonēzes
mērci sajauc ar citrona sulu, olīvu ellu un medu, ko

tad piemaisa katrām saknēm atsevišķi. Uz tomātu

un gurķu ripiņām uzpilina drusku citrona sulas un

olīvu ellas. Tā sagatavotās saknes glīti sakārto uz

lēzenas bļodas, ari katru atsevišķi un izgarnē ar sa-

kapātiem sīpoliem, lociņiem, špinātu un pētersilu

lapiņām. Ari garnitūras zaļumus ieteicams appiHnāt
ar citrona sulu un olīvu ellu.
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Sieri.

Aizrādījums.

Plaši iecienīto sieru šķirņu, kā krējuma,
Ēdamas siera, Šveices ripuļu jeb ra-

ta siera, holandiešu sierauin citu izgata-
vošana prasa nevien speciālas zināšanas un ilgāku
praksi, bet ari prāvas ietaises un sevišķas ierīces viņu
ražošanai vairumā, lai darbs pienācīgi atmaksātos.

Tādēļ tos pagatavot pašiem ari nelielāmājturībā ma-

zumā ne labi iespējams, ne ari ieteicams. Tā ie-

mesla dēl, te tad ari sniegšu tikai to sieru receptes,

kas kurai katrai nama mātei, ari mazā saimniecībā

viegli un ērti izgatavojami.

Mīkstais siers.

Vielas: Labs, svaigs biezpiens, salds krējums,
ķimenes, sāls.

Pagatavošana: Biezpienu sīki sadrupina
un labi krietni samīca ar saldu krējumu, pieliekot
mazliet ķimenes un sāli pēc vajadzības. Tad saliek

to glītā kaudzītē sviesta trauciņā un lieto siera vietā,

uzsmērējot pabiezu kārtiņu uz sviestmaizēm.

Knapsieriņi.

Vielas: 1 kg laba, nevisai skāba, sausa biez-

piena, 1 glāze skāba krējuma, drusciņ ķimeņu un

sāls.

Pagatavošana: Biezpienu labi krietni sa-

mīca ar skābu krējumu, pieliekot drusciņ ķimenes un

sāli. Tad sarullē mazus, tievākiem augšgaliem ga-

renus sieriņus, saliek tos vienu no otra drusku at-

stātu uz tīra dēla, pārsedz ar dadža vai rabarberu
lapām un ļauj tad tiem mazliet apžūt-aprepēt. Pēc

tam tos uzglabā vēsā, vējainā vietā.
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Jāņu siers.

Vielas: 2 kg laba, sausa biezpiena, 6—B litri

salda piena, s—lo5—10 olas, pāris karotes sviesta, 1 (ka-

rote ķimeņu, sāls.

Pagatavošana: Biezpienu sīki sadrupiņa
un sajauc ar ķimenēm. Tad uzvāra saldo pienu, ber
iekšā biezpienu un vāra tad uz lēnas uguns kamēr at-

dalās sūkalas. Nu ielej to astru sietā un ļauj sūkalām

notecēt. Tad ieliek biezpienu prāvā bļodā, pieliek
sakulstītās olas un sviestu un ja vēlas, lai siers būtu

mīkstāks, tad pielej vēl saldu pienu, pieber ari sāli

pēc vajadzības. Nu visu labi krietni samīca, saliek

tīrā audekla drānā, saņem tai visus četrus stūrus ko-

pā un ar valdziņu aizsien. Tad liek starp diviem tī-

riem dēliem slogā, tā ka sasietais drānu pušķis nāk

siera ripai augšā tieši vidū un atstāj līdz otrai dienai.

Nākošā dienā sieru izņem no sloga un drānas un liek

uz vienu dienu sālsūdenī. Pēc tam to nosusina un

liek mēreni siltā krāsnī drusciņ apžāvēt.
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Zaļbarības zaļu sakņu ēdieni.

Kāpostu zaļbarība.

Ņem 5 daļas kāpostu un 1 daļu mārrutku. Kā-

postus smalki sagriež, bet mārrutkus sarīvē. Tad

pieliek klāt sakapātas pētersilu lapiņas vai sarīvētu

pētersili un sasmalcinātus lociņus. Beigās visu sa-

maisa ar skābu krējumu un pasniedz galdā.

Svaigi burkāni.

Burkāni satur daudz vītāmīnu. Tie nav ari dārgi

un galvenaispieietami un lietojami cauru gadu. Ārsti

ieteic tos lietot svaigus, nevārītus pat ikdienas, kā

organisma tīrītājus un atjaunotājus, bet tikai loti
smalki sakožlājot. Kas nepanes burkānus tādā veidā,

var lietot tad burkānu sulu ikdienas l vīna glāzīti.

Burkānu zaļbarība.

Re 2 daļām burkānu ņem 1 dalu selderiņu un

mazliet pētersilu. Burkānus un selderiņus saēvelē

strēmelītēs, bet pētersilus smalki sarīvē, visu sajauc
ar nedaudz citrona sulas vai etiķa, pieliek cukuru un

pārlej ar ēdamo ellu vai skābu krējumu.

Melnosakņu zaļbarība.

No melnām saknēm iznāk ziemā loti laba zaļ-

barība. Pie V2kg melnosakņu, ko saēvelē strēmelī-

tēs, pieliek drusku sarīvētas citronumiziņas, pus cit-

rona sulu, mazliet etiķa, sāls un cukura. Pēc tam

saputo 150 gr skāba krējuma un sajauc ar saknēm.

Tomāti ar āboļiem.

Vidēja lieluma tomātiem nogriež vāciņa veidā

virsējo daļu, ar karoti izņem sēklas un tad tukšo vidu

pildaar vārītu un svaigu ābolu maisījumu, liek virsū

nogriezto vāciņu un glīti sakārtotus pasniedz galdā
lēzenā bļodā.
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Svaigi gurķi.

Svaigos gurķus lieto kāuzgriezumu uz

sviestmaizēm un kā s a 1 ā tus ar skābu krējumu vai

olīvu eļļu un citronsulu vai etiķi. leteicams gurķus
sagatavot ar visu mizu, jo taisni tā satur visvairāk

garšas un barības vielas.

Pildīti gurķi.

Vidēja lieluma gurķus pārgriež gareniski vidū

pušu. izņem vidus un tos smalki sakapā, samaisa ar

sīki saplūkātām salātu lapiņām, sarīvētiem tomātiem

un sīpoliem. Tad masu sajauc ar skābu krējumu, pie-

liek sāli un pilda atpakaļ gurķos. Pēc tam gurķus sa-

kārto uz lēzenas bļodas, izgarnē ar tomātu strēme-

lītēm un salātu lapiņām. Pasniedz galdā ar majonē-
zes mērci.

Zaļu sakņu ēdieni.

Vielas: Puķu kāposti, kāli, burkāni, bietes,

gurķi, tomāti, zirnīši un krējuma majonēze.

Pagatavošana: Saknes un dārzājus samal

visus jauktus gaļas mašīnā smalki, pārlej tad ar jau

pagatavotu krējuma majonēzi un sniedz galdā.

11.

Vielas: Skābi kāposti, āboli, tomāti, kāli, bur-

kāni, redīsi vai rutki, gurķi, seleriju saknes, ēdamā

ella vai skābs krējums, citronu sula, dilles, lociņi,

cukurs un sāls.

Pagatavošana: Dārzājus un saknes sa-

griež visus labi smalki un sajauc. Tad piemaisa

krietni daudz dillu lapiņu, bet mazliet lociņu, citrona

sulu, cukuru unsāli. Beidzot pārlej ar ellu vai skābu

krējumu un pasniedz galdā.

Melnās saknes nevārītas.

Vielas: Melnas saknes, ella, cukurs, citrona

sula un miziņa.
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Pagatavošana: Notīrītas saknes ņem no

etiķūdens un zaļas saberž, apkaisa ar cukuru, pielej

mazliet ēdamās (provansa) ellas, piespiež drusku

citrona sulu un beidzot pierīvē nedaudzcitrona dzel-

teno miziņukā garšvielu.

Svaigi tomāti.

Vielas: 3—4 svaigi, prāvi tomāti, pāris olas,
1 sīpols, lociņi, dilles, sāls un kādas karotes skāba

krējuma.

Pagatavošana: Tomātus sagriež ripiņās,
sarindo uz lēzena šķīvja un pārkaisa tad ar smalki

sagrieztiem sīpoliem, lociņiem, dillu lapiņām, sāli
un beidzot pārlej ar skābu krējumu.
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Salāti.

Aizrādījums.

Galviņu salāti pirms lietošanas labi jānomazgā,

lielākas galviņas pat jāieliek uz brīdi etiķūdenī, lai

kukainīši izlīstu laukā. Noskalotos salātus saliek uz

sieta, lai mitrums notecētu, jo nospiest nedrīkst, tad

salāti tiek saņurdzīti un pieņem sīvu, rūktu garšu.
Šā paša iemesla dēļ nedrīkst salātus griezt ar nazi,

bet tie viegji jāsaplucina ar pirkstiem, jāsaliek vaļīgi
traukā un jāpārlej ar sagatavoto mērci. Nav vēlams

ari daudz maisīt. Mērcei parasti ņem skābu krējumu
(biezu atšķaida ar rūgušpienu), pieliek sāli, saka-

pātus lociņus, pētersilu lapiņas, dilles, mazliet cuku-

ru un, ja vēlas, ari etiķi vai citronsulu un sinepes,
Var pievienot sagrieztus redīsus un mazliet biezpie-
na; svaigi gurķi piedevai ari loti patīkami. Mērci

pirms pārliešanas atstāj brīdi vēsā vietā, tad tā ie-

gūst labāku garšu. Salātus var pārliet ari ar kādu

ēdamo ellu, pievienojot pēdējai citronsulu vai etiķi.

Salāti ar Vīnes mērci.

Sabrūninātam sviestam pielej etiķi vai citronsu-

lu,pēc garšas pieliek sāli un cukuru un pārlej salātus,

kad tie jau salikti salātu traukā.

Salāti ar olu mērci.

2—3 jelu olu dzeltenumus sajauc ar 3—4 ēdam-
karotēm ellas, pieliek sāli, citronsulu vai etiķi un

pārlej salātus.

Galviņu salāti ar skābu krējumu.

Vielas: 5 prāvas galviņas svaigu, mīkstu sa-

lātu, mazs sainītis dillu, mazliet zaļo lociņu, 1 glāze
skāba krējuma, 1 karote etiķa, drusciņ cukura, sāls.
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Pagatavošana: Salātu galviņas noskalo

aukstā ūdenī, noņem cietos kātiņus, sadala pa lapi-
ņām un pirkstiem saplucina. Tad pieliek tiem smalki

sagrieztos zaļos lociņus un diļļu lapiņas, mazliet cu-

kura un sāls, pielej etiķi, piemaisa skābu krējumu,

viegli sajauc, saliek salātu trauciņā un pasniedz galdā
pie cepešiem un citiem gaļas cepumiem.

Glīti izskatās ar salātu lapiņām izgreznotas auk-

sto ēdienu bļodas un paši ēdieni.

Galviņu salāti ar eļļu.

Vielas: 4—5 paprāvas galviņas svaigu mīkstu

salātu, 3 karotes labas ēdamās ellas, 1 karote etiķa,
mazliet cukura, dillu, zaļo lociņu un sāls.

Pagatavošana: Salātu galviņas uzmanīgi

noskalo aukstā ūdenīun nosusina, lai tiem nemaz ne-

paliktu klāt ūdens, jo citādi eļļa nepielīp salātu lapi-
ņām. Pēc tam nolauž cietos kātiņus un sadala pa

lapiņām. Tad piejauc tiem smalki sagrieztos zaļos

lociņus un diļļu lapiņas, pielej etiķi, piemaisa ellu un,

ja vēlas, ari drusciņ sarīvēta ķiploka, vai gatavas si-

nepes, pieliek mazliet cukura un sāls, viegli izmaisa,

liek salātu trauciņā un sniedz galdā.

Galviņu salāti ar etiķi.

Vielas: 4—5 palielas galviņas mīkstu salātu,

dilles, lociņi, 2 karotes etiķa vai citrona sula, cu-

kurs un sāls.

Pagatavošana: Salātu galviņas noskalo

aukstā ūdenī, norauj cietos kātiņus un sadala pa la-

piņām. Tad pieliek mazliet lociņu un dillu lapiņu,

drusciņ cukura un sāls, pārlej etiķi vai piespiež cit-

rona sulu. Tad visu viegli samaisa, liek salātu šķī-
vītī un sniedz galdā.

Pie visiem salātiem etiķa vietā var lietot cit-

ronu sulu, kas ari ir daudz veselīgāki. Sulu iz-

spiežot katrā ziņā papriekš jāizņem sēklas, jo citādi

sula top rūkta.
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Galviņu salāti ar olām.

Salātu traukā liek kārtu saplucinātu salātu, pār-

lej ar sabrūninātu sviestu, pārkaisa ar cieti novārī-

tām, sakapātāmolām, liek atkal kārtu salātu, sviestu

un olu, kamēr trauks pilns.

Pieneņu salāti.

Salātiem noder gan tikai jaunas, mīkstas un ēnā

augušas pieneņu lapiņas. Saulē augušās un jau no-

briedušās pieneņu lapas ir stipri sūras un ēšanai ne-

ieteicamas.

Pagatavošana: Pieneņu lapiņas viegli no-

skalo un ar p:rkstiem smalki saplūkā. Tad pārlej ar

kādu ēdamellu, piespiež mazliet citrona sulas vai

pielej drusciņ etiķa un pārkaisa ar smalki sagrieztiem
sīpoliem. Var gatavot ari ar skābu krējumu.

Tādā pat veidā kā no pienenēm par pagatavot
pavasaros teicamus salātus ari no jaunām cigoriņu

lapiņām. Tās, līdzīgi pienenēm, ari ir maigi rūktas,
bet pie šī rūktuma loti viegli pierod un tad tas liekas

pat loti patīkams.

Svaigu gurķu salāti ar skābu krējumu.

Vielas: 5—6 nevisai lieli svaigi gurķi, maz-

liet dillu un lociņu, 1 glāze skāba krējuma, 1 karote
etiķa, drusciņ cukura un sāls.

Pagatavošana: Gurķus rūpīgi nomizo, sa-

griež paplānās ripiņās un sagatavo gluži tāpat kā

galviņu salātus.

Jo teicami garšo ari gurķu un tomātu jaukti sa-

lāti.

Gurķu mizošana.

Gurķu mizošana arvien jāiesāk no resnākā gala.
Tievaiā galā pie kātiņa, gurķi dažreiz mēdz būt rūk-
ti. Tādēļ, ja griezīs no rūktā gala, tad nepatikamā
rūktā piegarša ar nazi tiks aizvirzīta pa visu gurķi.
Ari nogaršojot, vai gurķis nav rūkts, jāmēģina ar-
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vienu tikai no tievākā gala, tas ir kātiņa gala, un

ja tas tur nav rūkts, tad viņš protams, ari vispār tads

nebūs.

Ja nu tomēr kādreiz pagadās, ka neuzmanīgi

mizojot rūktums pārņem visu porciju, tad ir ļoti
vienkāršs līdzeklis, kas tūliņ atņem nepatīkamo ruk-

tumu gurķiem, bez kā kaitētu to tīkamai garšai vai

labumam. Šis līdzeklis ir kalihypermanganicum, ko

var dabūt katrā aptieku preču tirgotavā. Mazdrusciņ

no tā izkausē aukstā tīrā ūdenī, tā kā tas dabū sar-

kanu krāsu, un ieliek tur sagrieztās gurķu rpiņas.
Pēc nedaudz minūtēm rūktums būs pilnīgijzzudis.
Tad tos noskalo svaigā ūdenīun sagatavo pec para-

duma.

Svaigu gurķu salāti ar etiķi.
Ari ar etiķ' svaigu gurķu salāti pagatavodami

gluži tāpat kā galviņu salāti, uzkaisot mazliet smal-

kos piparus.

Svaigu gurķu salāti ar sīpoliem.

Uz 4 dalām gurķu ņem 1 dalu sīpolu, sagriež
smalki, pieliek sakapātus zaļumus, ķimenes, sinepju
graudiņus un samaisa ar skābu krējumu.

Svaigu gurķu salāti ar burkāniem.

Gurķus un burkānus līdzīgās dalās sagriež plā-
nās ripiņās, sajauc, pieliek sīki saplūkātās salātu la-

piņas un samaisa ar skābu krējumu.

Tomātu salāti.

Vielas: 4—5 paprāvi nogatavojušies tomāti,
2 karotes ēdamās ellas, 1 karote etiķa, drusku sāls

un smalko p;paru.

Pagatavošana: Tomātus noskalo aukstā

ūdenī, sagriež paplānās ripiņās un sarindo glīti uz lē-
zena šķīvja. Tad pārkaisa mazliet ar sāli un pipa-
riem, pārlej etiķi vai ellu un sniedz galdā. Ellas vietā

var lietot ari skābu krējumu. Ja vēlas, var tomātu

salātus pārkaisīt bez tam ari vēl ar smalki sagrieztu
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sīpolu. Tāpat, ja vēlas, var tomātus pirms sagrie-

šanas ari nomizot, bet ja miza vēl labi nelobītos, tad

tie jāieliek uz acumirkli vārošā ūdenī un pēc tam

jāatdzesē.
Ēdot kartupeļus ar sviestu, tomātu un sīpolu ripi-

ņas noder kā labākā piekoda — salāti, kas padara ari

šo vienkāršo tautas ēdienu tad jo gardu.

Tomāti ar gurķiem un krējumu.

Vielas: 4 tomāti, 2 svaigi gurķi, daži rutkiņi
vai redīsi, 200 gr skāba krējuma, dilles, loc;ņi un sāls.

Pagatavošana: Tomātus, gurķus, rutkiņus

un redīsus sagriež plānās ripiņās un vieglisajauc, pie-
liekot ari sasmalcinātus lociņus, dilles un sāli. Pēc
tam piemaisa ari skābu krējumu, liek stikla traukā un

garnē ar tomātu un gurķu ripiņām, kā ari zaļumiem.

Tomāti ar sīpoliem un eļļu.

Vielas: 500 gr tomātu, 100 gr olīvu ellas, dil-

les, 1 sīpols vai lociņi un sāls.

Pagatavošana: Tomātus nomazgā, sagriež

ripiņās, pieliek dilles, piegriež sīpolu vai lociņus un

pārlej tad ar olīvu vai citu kādu ēdamellu.

Sarkano kāpostu salāti.

Vielas: Paprāva galviņa sarkano kāpostu,
etiķis un cukurs.

Pagatavošana: Kāpostu mīkstajām lapām
izņem rupjās cietās šķiedras un sagriež pavisam
smalkās sloksnītēs. Tad sataisa etiķi ar mazliet cu-

kura, pārlej kāpostu sloksnītēm un pasniedz galdā.

Sarkanie kāposti ar āboliem.

Vielas: 500 gr sarkano kāpostu, 100 gr ābolu,

200 gr skāba krējuma, 1 selerijas sakne, 1 tējkarote
cukura un sāls.

Pagatavošana: Kāpostus sagriež smalki,

bet selerijas sakni sarīvē, pieliek sāji un tad kopīgi ar

koka stampiņu krietni sastampā. Ābolus sagriež sī-
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kos gabaliņos, pieliek cukuru un tad sajauc visu kopa
ar skābu krējumu. Garnē ar zaļumiem.

Baltie kāposti ar tomātu biezeni.

Vielas: 1 kg smaga balto kāpostu galviņa, 500

gr tomātu, 1 citrona sula, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Kāpostus sagriež, apkai-

sa ar sāli un ar koka stampiņu labi sastampā. To-

mātus sagriež un karsē katliņā, kamēr sāk šķīst. Tad

izspiež tomātus caur sietu, piemaisa 'kāpostiem, pie-

spiež citrona sulu un pieliek cukuru pēc garšas. Gal-

dā pasniedzot izgarnē tomātu un gurķu ripiņām un

zaļumiem pēc patikas.

Svaigu kāpostu salāti.

Svaigus kāpostus sagriež mazos gabaliņos, pār-

kaisa ar sāli un ļauj kādu stundu pastāvēt. Tad iz-

dauza uz dēlīša mīkstus un sajauc ar ēdamo ellu vai

skābu krējumu, pieliekot kādu sulu vai mazliet etiķa
un drusciņ cukura. Ja vēlas var pielikt vēl ari ķi-

menes.

Skābu kāpostu salāti.

Vielas: 1 litrs skābu kāpostu, 2—3 karotes
skāba krējuma un cukurs.

Pagatavošana: Skābiem kāpostiem no-

spiež lieko sulu, pārkaisa mazliet cukuru, pieliek
skābu krējumu un labi samaisa.

Skābi kāposti ar skābu krējumu ir tiešām loti

garšīgi un visai iecienīti salāti. Skāba krējuma vietā

var ņemt ari ēdamellu. Lai kāposti būtu mīkstāki un

garšīgāki, tad der tos iepriekš smalki sagriezt un uz

koka dēlīša viegli sadauzīt.

Skābu kāpostu salātiem var likt klāt ari pēc iz-

vēles saēvelētus burkānus, ābolus, gurķus, saplūkā-
tas špinātu lapiņas, kā ari saēvelētus rutkus vai re-

dīsus. Var pielikt ari sakapātus sīpolus un garšvie-
lu zaļumiņus.
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Svaiguķirbju salāti.

Plānās strēmelēs saēvelētus ķirbjus pārlej ar sal-

dinātu dzērveņu sulu un pirms pasniedz galda, liek

kādu stundu pastāvēt.

Saēvelētus ķirbjus uz pusēm ar smalki sakapā-

tiem ziliem kāpostiem vai burkāniem samaisa, tad

pārlej kā augšā minēts un ari liek kadu stundu pa-

stāvēt.

Ietaisīti ķirbju salāti.

Vielas: 4 kg labu ķirbju, 100 gr etiķesences,
2 litri ūdens, kanēlis, krustnagliņas un 800 gr cukura

uz 1 litru etiķa.
Pagatavošana: Ķirbjus nomizo, sagriež

vienādos glītos paprāvos gabaliņos, sarindo padziļa
traukā, pārlej ar galda etiķi un Jauj līdz rītam stā-

vēt. Otrā dienā to etiķi nolej un uzlej citu par jaunu,

pieber cukuru, rupjo kanēli, dažas krustnagliņas un

vāra tad pa dalām kapara katlā uz lēnas ugunsjīdz
top caurspīdīgi. Gatavus sakārto atkal trauka un

pārlej atdzesēto šķidrumu.

Vārītu biešu salāti.

Vielas: 2 kg sarkano biešu, 1 karote ķimeņu,
etiķis un cukurs.

Pagatavošana: Bietēm nolauž lakstus un

sīkās saknes, noskalo smiltis un liek tad veselas ar

visu nr'zu katlā aukstā ūdenī vārīt mīkstas. Ja bie-

tes vāra sagrieztas, tad tām zūd skaistā sarkanā

krāsa, kas tomēr nav vēlams. Kad bietes gatavas,

tās atdzesē, sagriež ar sakņu nazi plānās šķēlītēs un

saliek stikla burkā vai māla podā, iekaisot pa star-

pām mazliet cukura un ķimeņu. Tad uzvāra ūdeni
ar tikpat daudz etiķa kā ūdens un atdzesētu pārlej
bietēm. Burku pārsien ar pergamenta papīru un

uzglabā vēsā vietā. Bietes lietot var jau sākt otra

dienā.

Ja vārītas bietes tūliņ grib lietot, tad tām sa-

grieztām pārlej svaigu dzērveņu vai jāņogu sulu,

pieliek mazliet ķimeņu un cukuru pēc garšas.
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Svaigu sarkano biešu salāti.

Vielas: Sarīvētām svaigām sarkanām bietēm

piejauc mazliet citrona vai kādu skābu ogu sulu
(dzērveņu vai jāņogu) un pieliek cukuru pēc garšas.

Var tās sarīvētas pasniegt kā garšīgus salātus

ari ar skābu krējumu vai ēdamelļu.
Teicami salāti iznāk ari, ja sarīvē bietes un ābo-

lus uz pusēm.

Bietes ar āboliem.

Vielas: 500 gr sarkano biešu, 500 gr ābolu,
200 gr skāba krējuma, cukurs, dilles un sāls.

Pagatavošana: Bietes un ābolus smalki

sarīvē un samaisa kopā. Krējumam piejauc dilles,

pieliek cukuru ar sāli un samaisa tad ar biešu un ābo-

lu masu. Galdā pasniedz stikla traukā, izgarnētu ar

zaļumiem.

Kartupeļu salāti.

Vielas: 1 kg kartupeļu, 2 cieti novārītu olu

dzeltenumi, 3 karotes skāba krējuma, 1 karote etiķa,
V2tējkarote ietaisītu sinepju, 1 sīpols, pipari un sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus novāra ar vi-

su mizu, atdzesē, nomizo un sagriež plānās šķēlītēs,
Tad saberž olu dzeltenumus ar karoti etiķa, pieliek
1 tējkaroti sinepju, sarīvētu sīpolu, skābu krējumu,
piparus un sāli. To visu labi krietni samaisa un pie-
jauc tad klāt sagrieztajiem kartupeļiem.

Kartupeļu salāti ar tomātiem-

_

V i ej a s: 500 gr kartupeļu, 200 gr tomātu, 200 gr

skāba krējuma, dilles, lociņi un sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus novāra ar visu

mizu, atdzesē un sagriež tad paplānās šķēlītēs. Pil-

nīgi gatavus tomātus nomazgā, sagriež plānās ripi-

ņās. Tad vispirms samaisa kartupeļu šķēlītes ar skā-

bu krējumu, pieliek sāli un pēc tam viegli piejauc klāt

ari tomātu ripiņas. Beidzot, pasniedzot galdā pār-
kaisa pa virsu smalki sagrieztus lociņus un dillu la-

piņas.
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Kartupeļu salāti ar gurķiem.

Vielas: 500 gr kartupeļu,
11

4 litra salda krēju-

ma, 2 skābi gurķi, 1 seleriju sakne, dilles, lociņi un

sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus novāra ar vi-

su mizu, atdzesē un sagriež tad sloksnītēs. Ari gur-

ķus sagriež sloksnītēs. Selerijas notīra, nomazgā,

saiīvē vai smalki sakapā, uzkaisa sāli un ar koka

staupiņu sastampā mīkstas. Tad sajauc visu kopā,

pietek sāli. dilles un pārlej ar krējumu. Krējuma

vicā var lietot ari majonēzes mērci.

Burkānu salāti.

Strēmelītēs saēvelētus svaigus burkānus sajauc

ar siābu krējumu, pieliekot pēc garšas sarīvētus

mārntkus, sāli un cukuru. Klāt der mazliet kāda

skābi augļu sula vai drusciņ etiķa. Labi ari garšo

saēvdēti burkāni ar kādu ogu vai citrona sulu, pie-

liekotcukuru pēc garšas. Tāpat var rīkoties ari ar

novārtiem burkāniem. Ja vēlas, var pieliet ari maz-

liet ēamās ellas.

Burkāni ar āboliemun brūklenēm.

Burkānus un ābolus ņem vienādās svara dalās.
Ābolu: sarīvē, bet burkānus saēvelē un tad sajauc
abus bpā. Pēc tam pieliek cukuru un ari kādu skā-

bu suli.

Lbi garšo ari burkāni ar brūkleņu ievārījumu,
pieiauot klāt mazliet skāba krējuma.

Puķu kāpostu salāti.

_V elas: Paris vidējas puķu kāpostu galviņas,
2 jeluolu dzeltenumi, 2 karotes skāba krējuma, 72

citron: sulas, 1 karote etiķis, pipari un sāls.

Pagatavošana: Puķu kāpostu galviņas
sadalapa mazam rozītem un vāra tad sālsūdenī ar

karoti itiķi gandrīzmīkstas. Tad liek astru sietiņā,
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lai notekas. Pa tam sakul olu dzeltenumus, piejauc
skābu krējumu, piespiež citrona sulu, pieliek mazliet

piparu un sāls. To visu labi krietni samaisa un lej
tad pār atdzisušajiem un jau šķīvī saliktajiem puķu

kāpostiem un sniedz galdā. Skāba krējuma vietā var

ņemt ari ēdamo ellu.

Puķu kaposti ar tomātiem.

Vielas: 400 gr tomātu, 2 galviņas puķu kā-

postu, 4 galviņas salātu, 3 ēdamkarotes olīvu elas,

72 citrona sulas un sāls.

Pagatavošana: Puķu kāpostus noīra.

sālsūdenī izvāra mīkstus un sadala rozītēs. T«mā-

tus sagriež ripiņās un liek tad stikla lēzenā traukā

kārtām, pārmaiņus ar puķu kāpostiem. Salātus 'iegli
noskalo, notecina, pirkstiem saplucina, pieliek sāli,

piespiež citrona sulu. piemaisa olīveļļu un liec tad

sagatavotiem puķu kāpostiem un tomātiem virsū.

Gamēt var ar tomātu ripiņām, puķu kāpostu nazām
rozītēm un salātu lapiņām.

Jaukti salāti.

Vielas: Pāris tomātu, pāris svaigu gurķi, 3—

4 novārītu kartupeļu, 1 glāze skāba krējuma 1 sī-

pols, dilles, pipari un sāls.

Pagatavošana: Aukstus vārītus katupe-
lus nomizo un sagriež ripiņās. Tāpat arī tomāus un

gurķus. Tad piejauc skābam krējumam smaki sa-

kapātu sīpolu, mazliet dillu, drusciņ piparu m sāli

pēc vajadzības. To visu labi krietni samaisaar jau
sagrieztiem kartupeļiem, tomātiem un gurķim un

pasniedz galdā.

Sēņu salāti.

Vielas: 1 kg sēņu, etiķis, sīpols, laurulapas,

pipari un sāls.

Pagatavošana: Sēņu salātiem nodr ne-

vien mazas baraviciņas un bērzlapu podiņi, et ari

mazās rudmiesītes un pat alksnenītes. Sēn6 vis-

pirms nosutina, vārot vārošā ūdenī 10—15 nnutes.
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Tad lej tās sietiņā un ļauj lai notek ūdens un atdziest.

Pa tam uzvāra etiķi, klātpieliekot ripiņās sagrieztu
sīpolu, dažas lauru lapas, piparus, sāli un atdzesē.

Atdzisušās sēnes notīra un saliek veselas stikla bur-

kā, pārlej ar savārīto un atdzesēto etiķi un pārsien
ar pergamenta papīru un novieto vēsā vietā. Pēc

pāris dienām sēnes ir jau lietojamas un tās var sniegt
galdā.

Sēņu salāti ar krējumu.
Vielas: V2kg novārītu sēņu, 2 karotes skāba

krējuma, 1 sīpols, sinepes, pipari un sals.

Pagatavošana: Sēnes sagriež glītās slok-

snītēs, piemaisa skābu krējumu, sarīvētu sīpolu,
mazliet sinepju un smalko piparu un sāli. Visu krietni

sajauc un sniedz galdā.
Skāba krējuma vietā var ņemt ari pāris karotes

laba etiķa.

Melnās saknes ar krējumu.
Vielas: 400 gr melno sakņu, 1 U litra salda krē-

juma, tējkarote cukura, V2citrona, sāls, salātu un pē-

tersilu lapiņas.

Pagatavošana: Saknes nomazgā, nokasa

un tad parupji sarīvē. Pēc tam pierīvē citrona mizi-

ņu, piespiež citrona sulu, pieliek cukuru un drusciņ

sāli. Pēdīgi saputo krējumu un piemaisa saknēm.

Galdā pasniedz stikla traukā, garnētu ar salātu un

pētersilu lapiņām.

Melnās saknes ar eļļu.
Vielas: 500 gr melno sakņu, 100 gr olīvu eļļas,

V2citrona, 1 tējkarote cukura, lociņi, pētersilu lapi-

ņas un sāls.

Pagatavošana: Saknes noskalo un tad uz-

manīgi nokasa, lai dziļi nesaskrambātu. Pēc tam

sagriež plānās ripiņās, pierīvē citrona miziņu, pie-

spiež citrona sulu, pieliek cukuru un sāli. Ellu kul,
kamēr puto un tad piejauc saknēm. Galdā pasniedz
stikla traukā un garnē ar lociņiem un pētersilu la-

piņām.
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Selerijas ar krējumu.

Vielas: 500 gr seleriju sakņu, 200 gr skāba

krējuma, lociņi un sāls.

Pagatavošana: Selerijas notīra, nomazgā,

sagriež mazās sloksnītēs, pieliek lociņus un sāli,
piemaisa skābu krējumu un pasniedzot galdā garnē

ar pētersilu un galviņu salātu lapiņām.

Selerijas ar gurķiem.
Vielas: 500 gr seleriju sakņu, 500 gr svaigu

gurķu, 200 gr skāba krējuma, 1 tomāts, 1 ēdamkarote
dillu, sāls un krējuma mērce.

Pagatavošana: Selerijas nomizo, nomazgā,

smalki sagriež vai ar rupju sakņu rīvi sarivē, uzkaisa

sāli un ar koka stampiņu stampā, kamēr top mīkstas.

Tad sagriež gurķus plānās šķēlītēs, samaisa kopā ar

selerijām, pārlej ar krējuma mērci un piejauc sa-

smalcinātas dilles. Galdā pasniedz izgarnētuar gur-

ķu un tomātu ripiņām.

Selerijas ar kartupeļiem.

Vielas: 1 kg kartupeļu, 300 gr seleriju, 1 cit-

rona sula, 1 tomāts, sāls un majonēzes mērce.

Pagatavošana: Kartupeļus novāra, atdze-

sē un sagriež tad garenās strēmelītēs. Selerijas no-

tīra, nomazgā, uz rupjas rīves sarīvē vai smalki sa-

kapā, uzkaisa sāli un ar koka stampiņu mīca, kamēr

kļūst mīksta. Tad piespiež citrona sulu un liek pāris

stundas pastāvēt. Pēc tam pielej selerijām majonē-
zes mērci, izmaisa, pieliek sagrieztos kartupeļus un

visu labi sajauc. Galdā pasniedzot izgarnē tomātu

ripiņām un seleriju lapiņām.

Selerijas ar āboliem.

Vielas: 500 gr seleriju, 500 gr ābolu, paris to-

mātu, sāls un majonēzes mērce.

Pagatavošana: Selerijas labi notīra, pa-

rupji sarīvē vai sakapā, uzkaisa sāli un ar koka

stampiņu mīca, kamēr kļūst mīkstas. Ari ābolus un

tomātus sarīvē, sajauc kopā ar selerijām, pārlej ar
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majonēzes mērci un_izmaisa. Galdā pasniedzot iz-

garnē ar galviņu salātu un pētersilu lapiņām.

Salātu plate.
Uz paprāvas augļu vāzes saliek starveidīgi, kat-

ru rindu savādā krāsā, dažādas pagatavotas salātu

šķirnes, kā: svaigus gurķus, ietaisītas sarkanās bie-

tes, skābus gurķus, skābus kāpostus, sarkanos kā-

postus, ietaisītas baraviciņas, tomātus, ietaisītus zir-

nīšus, ķirbjus, kāļus, burkānus v. c.

Redīsi.

Redīsi pirms lietošanas labi jānomazgā ar suku.

Miziņu redīsiem nevajaga nolobīt, jo taisni tā satur

vērtīgākās barības vielas. Redīsi vasarā nedrīkstē-

tu trūkt nekad uz brokastu un vakariņu galda. Ari

pusdienās tie var atvietot salātus.

Redīsi ar biezpienu.

Biezpienu samaisa ar skābu krējumu, sakapātiem
zaļumiem, sagrieztiem redīsiem un sāli. Pasniedz ar

novārītiem kartupeļiem vai uz sviestmaizītēm.

Redīsi ar sviestu.

Sviestu saputo, pieliek labi daudz smalki saka-

pātus redīsus un zaiumiņus. Pasniedz ar novārītiem

kartupeļiem vai uz sviestmaizītēm.

Lociņu salāti.

Sakapātus lielo sīpolu lokus samaisa ar sali un

skābu krējumu.

Zaļumi.

Sīpolu lociņi, pētersilu lapiņas, seleriju lapiņas
un dilles, lietojami dažādām vajadzībām. Kā bagā-
tīgas piedevas var likt pie visādām zupām, pie mēr-

salātiem, sakņu biezeņiem un izlietot ari dažā-

du ēdienu garnēšanai. Zaļumos esošais chlorofils

atstāj loti labvēlīgu iespaidu uz asiņu sastāvu, tīra

un atjauno tās.
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Veģetārie cepeši un cepumi.

Veģetārais cepetis.
Veģetārā cepeša galvenā sastāvdaļa ir biezput-

ra, kuru pagatavo no auzu pārslu, lēcu, balto pupu

miltu un c. t. 1. augu maisījuma. Putru izvāra pilnīgi
gatavu un labi biezu. Kad atdzisusi, viņai piemaisa
2 svaigas, jēlas olas, 1 sausu sasmalcinātu pētersili,

sīpolus, sviestā izsutinātu veģīti, sāli, muskātu, ma-

jorānu, dažas ēdamkarotes sasmalcinātu izsutinātu

sēņu, vai tomātu biezeņa. Ja vēlas, var vēl pielikt:
sasmalcinātus gurķīšus, kaperus, sasmalcinātus riek-

stus, citrona sulu, sarīvētu sieru. Šo masu samīca

biezā, vijīgāmīklā un, ja pēdējā nav pietiekoši stin-

gra, tad pieliek rīvmaizi vai mannā putraimus. Ce-

pešpannā sviestā sabrūninasīpolu ripiņas un rupjmai-
zes garozas, uz kurām liek cepešu mīklu un cep krās-

nī, pastāvīgi aplaistot, līdz gatavs un koši brūns. Bei-

gās pārlej ar skābu krējumu. Galdā pasniedz ar sakņ-

augu un dārzāju piedevām un mērci, kuru pagatavo

no tomātu biezeņa, skāba krējuma un sakņu zupas.

Zirņu vai pupu cepetis.

Vielas: 200 gr zirņu vai pupu, 200 gr vārītu

kartupeļu, 50 gr rīvmaizes,
X U litra piena, 2 olas, sī-

pols un sāls.

Pagatavošana: Zirņus vai pupas dienu ie-

priekš iemērc un vāra tad tai pašā ūdenī, kurā tie

mirkuši, mīkstus. Tad sasmalcina zirņus un kartu-

peļus, kā ari sīpolu, izlaižot tos caur gaļas malāmo
mašīnu, piemaisa rīvmaizi un sakulto olu dzeltenumu

un pieliek sāli pēc garšas. Pēc tam piejauc ari sapu-

totos olu baltumus, izveido no masas iegarena ku-

kulīša veidā cepeti un cep to vidējā karstumā apmē-

ram stundu. Galdā pasniedz uz lēzena šķīvja, izgar-
nējot ar glīti izgrieztām vārītu vai skābētu sarkano

biešu ripiņām vai sloksnītēm vai ari ar salātu un pē-

tersilu lapiņām. Cepetim klāt var dot seleriju mērci.
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Neīsts zaķis.

Vielas: 500 gr auzu vai griķu putraimu, 5 ka-

rotes sviesta, 1 sīpols, 3 olas, baltmaize, kartupeļi,
baravikas, pētersilu lapiņas, sāls.

Pagatavošana: No auzu vai griķu put-
raimiem izvāra biezputru, pieliek 1 karoti sviesta un

ļauj padzist. Tad sabrūnē 1 smalki sagrieztu sīpolu

ar karoti sviesta, sakapā smalki pētersilu lapiņas, sa-

maisa olas un šķēli izmērcētas baltmaizes un pieliek
ari sāli pēc vajadzības. Garšas pēc var pielikt ari

pāris smalki sagrieztas baravikas. To visu tad pie-
liek pie biezputras, 'krietni samīca un izveido garēnu

kukulīti, kurā iesprauž ari smalkus kartupeļu stie-

nīšus. Pēc tam liek uz pannas brūnā sviestā un cep

mēreni karstā krāsnī apmēram 30 minūtes, līdz tas

apcepis, stipri brūns. Tad to ņem no pannas, sa-

griež krustām šķēlītēs un saliek tās atkal glīti cieši

kopā uz cepešu bļodas. Mērcei satumē miltus, pielie-
kot karoti skāba krējuma, drusku sviesta un sāli.

Neīstas desiņas.

Vielas: V2kg kartupeļu, 200 gr rīvmaizes, 3

olas, 200 gr sviesta, pētersilu lapiņas un sāls.

Pagatavošan.a: Nem V2kg novārītu un at-

dzesētu kartupeļu, nomizo, sasmalcina un pieliek tik-

pat daudz rīvmaizes vai rupju kviešu maizi. Tad pie-
jauc olas, karoti sviesta, pētersilu lapiņas, pēc gar-

šas sāli un krietni samīca. No mīklas tad izveido

nelielas desiņas, ko apvārta rīvmaizē un cep uz pan-

nas sviestā gaiši dzeltenas.

Galda tiek pasniegtas ar skābu krējumu.

Tomātu bifsteks.

Vielas: 500 gr ienākušos tomātu 100 grkviešu

miltu, karoti sviesta, karoti skāba krējuma un sali.

Pagatavošana: Tomātus noplaucē, novelk

miziņu, uzmanīgi sagriež 3—4 dalās, un cep uz pan-

nas. Tad pagatavo mērci, izjaucot miltus aukstā

ūdenī, ko ielej katliņā un liek uz uguns uzvārīties,
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pieliekot sviestu, krējumu un sāli. Pēc tam saliek

izceptos tomātus cepešu bļodā, pārlej ar mērci un

sniedz galdā.

Galviņu kāpostu karbonāde.

I

Vielas: 1 kg balto galviņu kāpostu, 200 gr

miltu, sviests vai tauki cepšanai un sāls.

Pagatavošana: Nelielas cietas kāpostu gal-
viņas sagriež ceturtdaļās un izvāra mīkstas sālsūde-
dcnī. Tad sagriež šķēlēs, tā ka pie katras šķēles bū-
tu ari kacena dala, apmērcē sakultā pašķidrā mīklā

un cep uz pannas taukos vai sviestā no abām pusēm

brūnas.

II

Vielas: 1 galviņa balto kāpostu, 2 olas. 100 gr

sviesta, 100 gr rīvmaizes, 100 gr skāba krējuma,
milti, sāls.

Pagatavošana: Kāpostu galviņai izgriež
serdi, liek sālsūdenī un vāra gandrīz mīkstu. Tad

liek to uz sietiņa ūdemtnnotecēt un pa to laiku sakul
no olām un miltiem paniermīklu. Pēc tam sa-

griež kāpostu galviņu karbonādei līdzīgās šķēlēs, ie-

mērc tās paniermīklā, apvārta labi rīvmaizē un cep

tad uz pannas koši brūnas.

Galdā pasniedz ar skāba krējuma un miltu mērci.

Kāļu karbonāde.

Vielas: 1 kgkaļu, 150 gr rīvmaizes, 3 karotes
miltu, 1 ola, % glāze piena, sāls un tauki vai sviests

cepšanai.
Pagatavošana: Kāļus nomizo, izvāra ūde-

nī mīkstus un sagriež pabiezās šķēlēs. Tad pagatavo

kāju apvilāšanai mīklas mērci: olu labi sakuļ, pieber
miltus, pielej pienu un krietni saklapē. Šinī javā tad

apmērcē kāļu šķēles, pārkaisa ar rīvmaizi un cep no

abām pusēm brūnas. Galdā pasniedz ar karstu sa-

brūnētu sviestu vai kādu mērci.
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Kāpostu kotletes.

Vielas: 1 kg svaigu baltokāpostu, 50 gr svies-

ta, 3 olas, 100 gr miltu vai rīvmaizes un sāls.

Pagatavošana: Smalki sakapātus kāpostus
sasautē sviestā bez ūdens, atdzesē, piekul olas un

pieliek nfltus vai rīvmaizi. Tad no masas izveido

kotletes un cep uz pannas sviestā no abām pusēm

brūnas.

Tomātu kotletes.
Vielas: 500 gr tomātu, 100 gr rīvmaizes, 100 gr

miltu. I—2 olas, sāls un sviests vai tauki cepšanai.
Pagatavošana: Jāņem gatavi, bet stingri

tomāti, jāsagriež pirkstu biezās ripiņās un jāapkaisa
ar šāli. Tad sagatavo mērci sakultām olām, ūdens

un miltiem tik biezu, ka tomātu ripiņas var tanī ie-

mērkt. Apmērcētās tomātu ripiņas tūliņ jācep uz

pannas sviestā vai taukos brūnas un jāapkaisa ar rīv-

maizi.

Špinātu kotletes.
Sagatavotam spinātu biezenim piejauc miltus un

rīvmaizi, pieliek skābu krējumu, pāris olas, sāli un

cukuru pēc garšas, izve'do no masas kotletes un cep

tad uz pannas no abām pusēm brūnas.

Svaigu zirnīšu un pupiņu kotletes.

Vielas: 400 gr svaigu cukura zirnīšu, 400 gr

svaigas turku pupiņu pākstītes, 200 gr miltu, 2—3

olas. Vz glāze skāba krējuma, sāls, sviests vai tauki

cepšanai.

Pagatavošana: Izsautētus zirnīšus un pu-

piņas samal gaļas mašīnā, pieliek sakultas olas, pie-
maisa miltus, pievieno skābu krējumu un sāli. Tad

izveido no masas kotletes, liek uz pannas un cep
sviestā vai taukos no abām pusēm brūnas. Galdā

pasniedz ar kausētu sviestu.

Zirņu vai pupiņu kotletes.

Vielas: 1 kg balto vai pelēko zirņu vai pupi-
ņu, 3 olas, 100 gr skāba krējuma, 100 gr sviesta, 2

sīpoli, sāls,
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Pagatavošana: Zirņus dienu iepriekš ie-

mērc. Otrā dienā tos nokāš, bojātos izlasa, noskalo,
un liek sālsūdenī novārīt. Kad tie pilnīgi mīksti, tos

nokāš un liek sietiņāūdenim notecēt. Tad tos samal
gaļas mašīnā, liek bļodā, piesit olas, pieliek skābu

krējumu, kā ari smalki sagrieztus un sviestā sabrū-

nētus sīpolus, sāli pēc garšas un labi samīca. No

mīklas tad izveido iegarenas vai apaļas kotletes un

cep uz pannas koši brūnas.

Galda dod ar skābu krējumu vai miltu mērci.

Kartupeļu kotletes.

Vielas: IV2 kgkartupeļu, 4 olas, 200 gr svies-

ta, 200 gr skāba krējuma, 1 sīpols, baltmaize, pēter-

silu lapiņas, sāls.

Pagatavošana: Novārītus un atdzesētus

kartupeļus nomizo un sarīvē vai samal gaļas mašīnā.

Tad pieliek sāli, sviestu, smalki sakapātu sīpolu, pē-

tersilu lapiņas, olu dzeltenumus un mazos, kantainos

gabaliņos sagrieztu un sviestā apcepinātu baltmaizi.

To visu labi samīca un pieliek ari sakultu olu bal-

tumu. Tad no masas izveido garenas, vai apaļas kot-

letes un cep uz pannas sviestā no abām pusēm stipri

brūnas.

Galda tas pasniedz ar skābu krējumu vai mērci.

Sakņu kotletes.
Vielas: 6—B kartupeli, 5—6 burkāni, 1 neliels

kālis, 2 melnās saknes, 2 selerijas, 2 pētersili, 1 sī-

pols, 2 olas, 100 gr sviesta, 100 gr rīvmaizes, sāls.

Pagatavošana: Saknes notīra izvāra, sāls-
ūdenī mīkstas, liek uz sietiņa ūdenim notecēt un sa-

smalcina gaļas mašīnā. Tad sabrūnē smalki sagrieztu
sīpolu ar 1 karoti sviesta un piemaisa saknēm. Tāpat
ari abas sakultās olas, sāli pēc garšas un rīvmizi, pēc

kam visu krietni samīca kotletēs un cepina uz pannas

sviestā brūnas.

Biezpiena kotletes.
Vielas: Vz kg svaiga, laba biezpiena, 200 gr

miltu, 3 olas, 200 gr skāba krējuma, sāls, sviests un

rīvmaize cepšanai.
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Pagiatavošana: Biezpienam pieliek skābu

krējumu, piekul olas, pieber miltus, pieliek sāli pēc
vajadzības un visu jo krietni samīca. Tad no mīklas

izveido, puspirksta biezumā nelielas apaļas, vai iega-
renas kotletes, apvārta tās miltos, vai pavisam smal-
kā rīvmaizē un cep tad sviestā koši dzeltenas.

Galdā pasniedz ar skābu krējumu vai sabrūnētu
sviestu.

Burkānu pudiņš.

Vielas: 1 kg burkānu, 1 karote miltu. 3 olas,
1 glazē salda krējuma vai svaiga piena un sāls.

Pagatavošana: Burkānus notīra, sagriež

nelielos gabaliņos un liek vārošā sālsūdenī un vāra

mīkstus. Tad samal gaļas mašīnā smalkus un pie-
jauc miltus. Pēc tam sakul olas ar saldu krējumu,
piemaisa burkāniem un pieliek sāli pēc garšas. Bei-

dzot sapilda visu sagatavotā formītē un cep
s/

4 stun-

das. Galdā pasniedz ar sabrūnētu sviestu.

Kartupeļu pudiņš.

Vielas: 2 kg kartupeļu, 4 olas, 2 glazēs svaiga
piena, 2 ēdamkarotes sviesta un sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus novāra ar visu

mizu. Atdzisušus nomizo un sagriež četrkantainos

gabaliņos. Olas saklapē ar sāli un pielej pienu. Kar-

tupeļus sakārto formītē. pārlej olu, uzliek sviesta

piciņas un tad cep krāsnī gatavu.

Tomātu pudiņš.

Vielas: 500 gr tomātu pirējas, 200 gr cietas

baltmaizes drusku, 3 olas, 2 karotes kausēta sviesta,
x/

4
litra salda krējuma un sāls.
Pagatavošana: Baltmaizes druskas, liek

krējumā labi izmirkt un pamatīgi izjauc. Kad olu

dzeltenumi, sviests un sāls pēc garšas ir piejaukti
maizes masai, pieliek ari tomātu pirēju un beidzot

sakultos olu baltumus. Tad visu masu cep formītē
1 stundu un pasniedz galdā ar visu formīti, apliekot
ap to servjeti. Tomātu pudiņam labi piederas krē-
juma vai olu mērce.
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Sparģeļu pudiņš.

Vielas: 1 kg sparģeļu, 50 gr sviesta, 1 glāze
svaiga piena, 2 olas, rīvmaize..

Pagatavošana: Sālsūdenī novārītiem

sparģeļiem piejauc pienā sakultās olas, saliek sagata-
votā formītē, pārkaisa ar rīvmaizi, saliek virsū svies-

tu mazās piciņās un cep tad krāsnī brūnu. Galdā

pasniedz ar kausētu sviestu.

Makaronu pudiņš.

Vielas: 500 gr makaronu, 100 gr siera, 100 gr

sviesta, 2 olas, 2 karotes skāba krējuma, 1 glāze
piena, 1 karote rīvmaizes, sāls.

Pagatavošana: Makaronus salauž nelielos

gabaliņos, novāra pusmīkstus sālsūdenī, nokāš un

liek atdzist. Tad izsmērē cepjamo formīti, liek tanī

kārtu makaronu, uz tās paplānu kārtiņu smalki sarī-

vēta' siera un mazām piciņām sviestu un tā arvien

pārmaiņus, līdz formītē pilna. Pēc tam sakul glāzē

piena olas un pāris karotes skāba krējuma un pārlej
ar to piepildīto formīti, uzkaisa rīvmaizi un liek kar-

stā krāsnī cept apmēram 20 m'nūtes. Vislabāki ir

ņemt sacietējušos siera atlikumus, kas tad smalki jā-

sarīvē.

Kāpostu pudiņš.

Vielas: Viena paprāva vai pāris mazas balto

kāpostu galviņas, 3 clas, 3 karotes rīvmaizes, 2 ka-

rotes sviesta, 2 karotes skāba krējuma, 1 glāze piena,
cukurs, sāls.

Pagatavošana: Kāpostus izvāra sālsūdenī

mīkstus, nokāš, Jauj atdzist un sakapā tos smalkus,
Tad sakuļ olu dzeltenumus, pieliek pāris karotes skā-

ba krējuma, pāris karotes izkausēta sviesta, glāzi pie-

na, rīvmaizi, mazliet cukura un sāli pēc vajadzības

un beidzot visu to i.sbi krietni sajauc ar sakapātiem

kāpostiem. Tad sakul putās ari olbaltumus, piemaisa

klāt un liek tad cepjamo formīti pilnu un cep karstā

krāsnī 30 minūtes. Kad pudiņš gatavs, to pasniedz
ar visu formīti galdā karstu.
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Špinātu pudiņš.

Vielas: 300 gr špinātu lapiņu, 200 gr cietas

baltmaizes, 100 gr sviesta, Yz litra salda krējuma, 3

olas un sāls.

Pagatavošana: Baltmaizi izmērcē krējumā

un sajauc tad ar izkausētu sviestu, olu dzeltenumiem

un sāli. Spinātus notīra no rupjajām lapu dzīslām,

noskalo pāris ūdeņos, sakapā smalki un piejauc mai-

zes masai klāt. Beidzot piemaisa ari saputotus olu

baltumus. Tad masu saliek izsmērētā formītē un cep

apmēram 40 minūtes. Galdā pasniedz siltu ar visu

formīti, ietinot to servjetē un klāt dod kādu siltu

mērci.

Seleriju pudiņš.
Vielas: 400 gr vārītu seleriju, 200 gr cietas

baltmaizes, 100 gr sviesta, */
4

litra salda krējuma, 3

olas un sāls.

Pagatavošana: Selerijas notīra, krietni

noskalo un vāra tad drusku sālītā ūdenī pusmīkstas.

Pēc tam mazlietpadzisinaun izmal gaļas maļamā ma-

šīnā- Baltmaizi izmērcē krējumā, piejauc izkausētu

sviestu, olu dzeltenumu, sāli un ari samaltās seleri-

jas. Beidzotpiemaisa ari saputotus olu baltumus. Tad

masu saliek labi izsmērētā un ar rīvmaizi izkaisītā

formītē ar cauru vidu un vāra sutu katlā apmēram
1 stundu. Kad pudiņš gatavs, to izgāž uz šķīvja un

garnē ar tomātu vai burkānu šķēlītēm, redīsu ripi-

ņām vai rozetēm un salātu lapiņām. Tukšo vidu var

pildīt ar kartupeļu biezputru vai sālsūdenī novārītiem

makaroniem. Galdā pasniedzot klāt dod olu mērci

vai ūdenī izjauktu sviestu.

Melno sakņu pudiņš.

Vielas: 500 gr melno sakņu jeb skorcioneru,
200 gr cietas baltmaizes, 100 gr sviesta,

l U litra salda

krējuma, 3 olas un sāls.

Pagatavošana: Melnās saknes noskalo, no-

kasa un liek tad aukstā ūdenī, kuram piespiež maz-

liet citrona sulas, lai saknes nepaliktu melnas. Tad
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saknes sagriež mazos gabaliņos, vāra ar maz ūdens

mīkstas un liek kārstuvītē notecēties. Pēc tam iz-

mērcē baltmaizi melno sakņu ūdenī, pielej krējumu,
piejaucolu dzeltenumus, izkausētu sviestu, notecinā-

tās saknes un sāli. Beidzot piemaisaklāt arī saputo-
tus olu baltumus. Tad masu saliek labi izsmērētā for-

mītē un cep apmēram 50 minūtes. Galdā pasniedz
siltu ar visu formīti, ietinot to servjetē un klāt dod

olu mērci.

Ķirbju pudiņš.

Vielas: 500 gr ķirbju, 100 gr cietas baltmai-

zes, 50 gr sviesta, 3 olas un sāls.

Pagatavošana: Ķirbjus nomizo, nosver, sa-

griež tad plānās šķēlītēs un vāra ar loti maz ūdens,

pastāvīgi maisot. Kad ķirbji pietiekoši mīksti, tos

drusku atdzisina un tad sašķaida kopā ar baltmaizi,
piemaisot izkausētu sviestu, olu dzeltenumus un sāli.

Pēc tam piejauc ari sakultus olu baltumus. Tad ma-

su saliek izsmērētā formītē un cep apmēram vienu

stundu. Galdā pasniedz siltu ar visu formīti. ietinot

to servjetē.

Olu pudiņš.
Vielas: 6 olas, 1 litrs svaiga piena un sāls.
Pagatavošana: Olas ar pienu, pieliekot

Sāli pēc garšas, labikrietni sakuļ, ielej izsmērētā for-
mītē un cep tad mērenā siltumā līdz masa top stingra.
Cepot pudiņš labi jāuzmana, jostāvot par ilgu krāsnī,
tam var atdalīties sūkalas un tā sabojāties. Galdā

pasniedz siltu ar kresēm vai puravu lakstiem-

Rīsu pudiņš.
Viē 1 a 200 gr rīsu, 100 gr riekstu kodolu, */

4

litra salda krējuma, 4 olas, sīpols un sāls.
Pagatavošana: Rīsus uzber uz pannas un

grauzdē krāsnī gaiši brūnus. Grauzdējot tie vairāk
reizes jāizmaisa, lai kļūtu viscaur vienlīdzīgi brūni.
Tad tosnoskalo. liek vārošā ūdenī un sutina apmēram
30 minūtes. Riekstu kodolus samal smalki mandeļu
dzirnaviņas, sajauc ar olu dzeltenumiem, saldu krē-
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jumu,sasmalcinātusīpolu, sāli un piemaisa tad rīsiem.

Kad viss krietni izmaisīts, tad piejauc klāt ari pāris

saputotus olu baltumus. Pēc tam masu saliek formītē

ar cauru vidu un cep apmēram 45 —50 nrnūtes. Ga-

tavu izgāž uz šķīvja un garnē ar ripinās sagrieztām

pāris cieti novārītām olām, bet tukšo vidu piepilda
ar salātiemvai spinātiem. Galdā pasniedzot klāt dod

tomātu mērci.

Zirņu pudiņš.

Vielas: 500 gr mīksti izvārītu zirņu, 200 gr

cietas baltmaizes, 100 gr sviesta, 1 1
4

litra salda krē-

juma, 3 olas, 1 sīpols un sāls.

Pagatavošana: Zirņus samal vai sastampā

un sajauc tad ar saldā krējumā izmērcētu baltmaizi.

Pēc tam piemaisa olu dzeltenumus, izkausētu svie-

stu, sasmalcinātušūpoļu,sāli unbeidzot ari saputotus
olu baltumus- Tad saliek masu labi izsmērētā formītē

un cep apmēram 50 minūtes. Galdā pasniedzot ar

visu formīti,, pēdējo ietin servjetē, bet ja izgāž uz

šķīvja, tad izgarnē ar šķēlītēs sagrieztiem tomātiem

un salātu vai seleriju lapiņām. Klāt dod siltu seleriju

mērci.

Veģetārs zivju pudiņš.

Vielas: 500 gr vārītu aukstu kartupeļu, 100 gr

cietas baltmaizes, 100 gr sviesta, 1 /
4

litra salda krē-

juma, 3 olas, 1 sīpols, mazliet muskāta rieksta un

sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus un sīpolu sa-

mal gaļas mašīnā, bet baltmaizi izmērcē krējumā un

tad labi sajauc- Pēc tam piemaisaklāt izkausētu svie-

stu, olu dzeltenumus, sāli pēc vajadzības un pierīvē
ari drusciņ miuskāta rieksta. Beidzot piemaisa klāt

vēl ari saputotus olu baltumus. Tad masu saliek labi
izsmērētā zivs formītēun cep apmēram 1 stundu. Ga-
tavu izgāž uz garena zivju šķīvja un garnē ar citrona

šķēlītēm, burkānu vai biešu ripiņām un salātu vai

špinātu lapiņām. Galdā pasniedz ar kādu siltu mērci.
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Cepti kartupeļi.

Kartupeļus nomizo un noskalo. Tad izkausē

pannā pāris karotes tauku, saliek kartupeļus vienā

kārtā pannā, pārkaisa ar sāli un cep, apgrozot, koši

brūnus. Galdā pasniedz pie cepešiem vai nu atse-

višķā traukā vai ari saliekot cepešu bļodā gar ma-

lām.

Var kartupeļus cept krāsnī ari ar visu mizu, uz-

berot uz krāsns klona. Pirms cepšanas kartupeli to-

mēr krietni jānomazgā.
Sevišķi labi garšo karstos pelnos cepti kartupeli

ar savu skraukšķīgo garoziņu.

Ar visu mizu ceptos kartupeļus pasniedzot galdā
klāt var dot sviestu, sviestu jauktu ar biezpienu un

lociņiem.

Taukos sautēti kartupeļi.

Vielas: Kartupeli, tauki, sāls.

Pagatavošana: Zaļus kartupeļus nomizo,
noskalo un sagriež ar sakņu nazi garenās rievainās

sloksnītēs. Tad liek vārošos taukos un vāra mīkstus

15—20 minūtes, kamēr tie top koši dzelteni. Tad iz-

ņem tos ar putu karoti, liek skārda sietā (astru
sietā likt nevar, tas sadegtu), lai notekas. Beidzot

sarindo karstus lēzenā šķīvī, apkaisa ar sāli un

sniedz tad galdā pie cepumiem.

Sviestā sautēti kartupeļi.

Vielas: Kartupeli, 100 gr sviesta, muskāt-

rieksts, pipari, sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus novāra ar visu

mizu sālsūdenī, nomizo un sagriež tad šķēlītēs. Tad

izkausē kastrolī 100 gr sviesta, ieber tanī sagrieztos
kartupeļus, pieliek mazliet sarīvēta muskātrieksta,

piparus, sāli un apcepinakoši brūnus. Galdā pasniedz
pie cepumiem-

Pelēkie zirņi ar mērci.

Vielas: I—IV21—IV2 kg pelēko zirņu, 100 gr tauku

2 sīpoli, 2 karotes skāba krējuma, 1 karote miltu, 1

karote etiķa, 1 tējkarote oukura un sāls.
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Pagatavošana: Zirņus vakarā pirms vārī-

šanas iemērc aukstā ūdenī, pieliekot drusku sodas,
lai vēlāk vārītos ātri mīksti. Nākošā dienā zirņus
krietni noskalo un vāra tad aukstā sālsūdenī mīkstus.

Tad pagatavo vajadzīgo mērci. Taukus sacep uz

pannas kopā ar smalki sagrieztiem sīpoliem brūnus.
Tad satumē karoti miltu, pielej to pannā, pieliek cu-

kuru un sāli, ja vēlas, ari karoti etiķa. Beidzot pie-

liek ari pāris karotes skāba krējuma, uzvāra, ielej
atsevišķā mērces traukā un pasniedz galdā pie zir-

ņiem.

Puķu kāposti.

Vielas: 2—3 galviņas puķu kāpostu, 3 karotes

sviesta, rīvmaize, sāls.

Pagatavošana: Puķu kāpostiem atdala la-

pas, izgriež cietos kacenus un liek tad ūdenī, kam

pielej drusku etiķa, lai tārpi izlien. Tad tos novāra

sālsūdenī mīkstus, izņemot ar putu karoti no kastroļa,
ūdeni notecinot saliek lēzenā galda bļodā, sataisa

sviestu brūnu kopā ar 1 karoti rīvmaizes, pieliek sāli

un pārlej tad kāpostus.

Štovēti puķu kāposti.

Vielas: 3—4 puķu kāpostu galviņas, 2 karotes

sviesta, 1 karote miltu, 1 glāze salda krējuma vai

svaiga piena, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Puķu kāpostu galviņām
noņem zaļās lapas, nogriež cietos kacenus un liek tad
1 U stundu etiķa ūdenī, lai iekšā ielīdušie kukaiņi iz-

nāktu visi laukā. Pēc tam liek tos kastrolī sālsūde-

nī un vāra mīkstus. Tad tos no kastroļa izņem un

liek sietiņā, lai notekas. Katliņā izkausē pāris karo-
tes sviesta, sabrūnina karoti miltu, pielej glāzi

ūdens, kur vārījās kāposti, kā ari glāzi salda krē-

juma vai sva;ga piena un pieliek mazliet cukura. Bei-

dzot liek klāt ari puķu kāpostus, sadalītus pa sīkām
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Rozītēm un vēlreiz uzvāra. Galda pasniedz karstus

pie sakņu kotletēm vai karbonādes.

Puķu kāpostu pudiņš.

Vielas: 6 galviņas puķu kāpostu, 2 glazēs pie-
na, 2 ēdamkarotes miltu, 2—3 olas, sviests, sāls.

Pagatavošana: Puķu kāpostus izsautē mīk-

stus, saliek formāun pārlej ar sakultām olām, atšķai-
dītām ar pienu un miltiem, virsū uzliek sviesta pici-
ņas un cep mērenā siltumā. Pasniedz ar kausētu

sviestu. Pudiņam var pievienot ari citus dārzājus un

saknes, kā burkānus, kartupeļus, kāļus, tomātus, zir-

ņus, kurus ari iepriekš apsautē (izņemot tomātus) un

sagriež gabaliņos.

Puķu kāposti ar tomātu mērci.

Vielas: 5—6 puķu kāpostu galviņas, 2 glāzes
buljona, 3—4 ēdamkarotes tomātu biezeņa, I—2

ēdamkarotes miltu, 2 ēdamkarotes skāba krējuma, 1

ēdamkarote sviesta, sāls, cukurs.

Pagatavošana: Puķu kāpostu galviņas ve-

selas, nesadalītas, nomērcē sālsūdenī, izvāra vieglā
sālsūdenī mīkstas, nokāš, sakārto glīti bļodā un pār-
lej ar tomātu mērci. Mērcei uzvara sviestu, sakul
labi krietni miltus sakņu buljonā, pievieno tomātu

biezeni, skābu krējumu, sāli, cukuru un vēlreiz uz-

karsē. Bļodas var garnēt ar zaļumiem un svaigiem
tomātiem, bet kā piedevas pasniegt sautētus bur-

kānus.

Puķu kāposti ar olu maisījumu.

Vielas: 4—5 puķu kāpostu galviņas, 3 olas, 3

ēdamkarotes piena, sāls, sviests, milti.
Pagatavošana: Puķu kāpostus sagatavo

kā iepriekšējos gadījumos. Olas sakul ar pienu vai

ūdeni un mazliet miltiem, sacep uz pannas ar sviestu

pastāvīgi maisot, sakārto uz trauka ar puķu kāpo-
stiem.
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Špinātu biezenis ar olām.

Vielas: 1 kg špinātu, 3 olas, 2 karotes sviesta,
1 karote miltu, drusciņ muskātrieksta un sāls.

Pagatavošana: Spinātus noskalo, liek vā-

rošā sālsūdenī un vāra tikai 5—7 minūtes bez vāka

uzlikšanas, lai tie paliktu skaisti zaļi. Tad izņem tos

ar putu karoti, liek tūliņ uz pāris minūtēm aukstā

ūdenī, viegli ūdeni nospaida un tad samal. Pēc tam

izkausē katliņā karoti sviesta, sabrūnina ar karoti
miltu, pieliek špinātu masu, labi izmaisa, pieber sāli,
pierīvē mazdrusciņ muskātrieksta, pielej nedaudz

vāroša ūdens un lēni maisot uzvāra. Beidzot pie-
maisa vēl karoti svaiga sviesta, liek stikla traukā,
izgarnē ar 4 dalās sagrieztām, cieti novārītām, olām

un pasniedz galdā.

Burkānu biezenis.

Vielas: 1 kg burkānu, 100 gr sviesta, V2litra

ūdens, 1 karote miltu.

Pagatavošana: Burkānus notīra, sagriež
sīkos gabaliņos, pielej ūdeni un sutina uz lēnas uguns

mīkstus. Tad samal, pietumē miltus, uzvāra, pieliek
sviestu un pasniedz galdā pie sakņu kotletēmvai kar-

bonādes.

Skābu kāpostu biezputra.

Vielas: 1 litrs ūdens, V 2litrs skābu kāpostu,
150 gr miežu putraimu, 50 gr tauku vai sviesta un

sāls.

Pagatavošana: Kāpostus vāra ūdenī, pie-
liekot vēlāk putraimus un aizdaru. īsi pirms gatavī-
bas pievieno vēl ari sakapātu sīpolu. Pasniedz ar

sacepumiem un novārītiem kartupeļiem. Sai biez-
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putrai var piemaisīt klat ari novārītus, samaltus kar-

tupeļus.

Štovēti sparģeļi.

Vielas: 1 kg sparģeļu, 1 karote sviesta, 1 ka-

rote miltu, 1 glāze salda krējuma vai glāze svaiga

piena, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Sparģeļus notīra, sagriež
mazos gabaliņos un izvāra sālsūdenī mīkstus. Tad

tos no katliņa izņem un liek sietiņā lai notekas. Iz-

kausē katliņā karoti sviesta, pieber karoti miltu, pie-

lej glāzi zupas, kurā vārījās sparģeļi, kā ari glāzi sal-

da krējuma vai svaiga piena, pieliek mazliet cukura,
sāli pēc garšas un uzvāra. Nu ieliek ari notecinātos

sparģeļus un vēlreiz uzvāra.

Štovētas melnās saknes.

Vielas: 1 kg melno sakņu jeb skorcioneru, 1

karote sviesta, 1 karote miltu, 1 glāze salda krējuma
vai svaiga piena.

Pagatavošana: Saknes rūpīgi notīra un

ieliek tūlīt uz brīdi aukstā ūdenī, kam pieliets drusku

etiķa, jo citādi saknes zaudē savu balto krāsu un top
melnas. Pēc tam saknes sagriež iegarenos gabaliņos

un vāra sālsūdenī mīkstas. Tad saknes nokāš un

pagatavo tām mērci, pieliekot karoti sviesta un ie-

maisot karoti miltu glāzē salda krējuma vai svaiga
piena un pielej mērcei. Galdā pasniedz pie dažādiem

sacepumiem.

Lai gan melnās saknes ļoti noderīgas savu bagāto
vitamīnu dēl, tomēr līdz šim pie mums tās vēl visai

maz tiek izlietotas.

Štovēti burkāni.

Vielas: 1 kg burkānu, 1 karote sviesta, 1 ka-

rote miltu, 1 glāze salda krējuma vai svaiga piena,
cukurs un sāls.

Pagatavošana: Burkānus nokasa, noskalo,
sagriež mazos gabaliņos un liek kastrolī vārošā ūde-

nī, ka burkāni tikai drusku segti un vāra mīkstus.
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Tad pieliek mazliet cukura, sāli un sviestu. Pēc tam
iemaisa glāzē salda krējuma vai svaiga piena karoti
miltu, pielej pamazām maisot kastroli un savāra. Ja
veļas var pielikt drusciņ smalki sakapātas pētersilu
lapiņas. Galdā pasniedz karsus pie kotletēm un

citiem sacepumiem.

Štovēti kāļi.

Štovetus ikalus pagatavo un lieto gluži tāpat ka

burkānus. Ari bietes tiek līdzīgi izmantotas.

Štovēti zirnīši.

Vielas: 1 kg nolobītu zaļu svaigu cukurzir-

nīšu, 1 karote sviesta, 1 karote miltu, 1 glāze salda

krējuma, vai svaiga piena, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Zirnīšus ieber kastrolī vā-

rošā ūdenī, ka tikko apmirkst, pieliek karoti svies-

ta, mazliet cukura un sāli un vāra kamēr mīksti. Tad
iemaisa glāzē salda krējuma vai svaiga piena karoti

miltu, pielej kastrolī, lēnām maisot, klāt un uzvāra.

Galdā pasniedz karstus pie kotletēm un karbonādes.

Štovēti zirnīši ar kāļiem un burkāniem.

Vielas: V2kg zirnīšu, V2kg kāļu, V2kg bur-

kānu, 1 karote sviesta, 1 karote miltu, 1 glāze salda

krējuma vai svaiga piena, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Kāļus un burkānus notīra,

noskalo, sagriež mazos gabaliņos un liek kastrolī vā-

rošā ūdenī, tā ka tie pilnīgi apmirkst un vāra tikko

mīkstus. Tad pieber kastrolī ari zirnīšus un vāra,

kamēr ari tie mīksti._ Pēc tam pieliek karoti sviesta,
drusku cukura un sāli Beidzot sajauc karoti miltu

glāzē salda krējuma vai svaiga piena, pielej, lēnām

maisot, klāt un uzvāra. Galdā pasniedz karstus pie

karbonādes vai kotletēm.

Štovēti svaigi kāposti.

Vielas: 2 galviņas balto kāpostu, 2 glāzes

piena, 1 ēdamkarote sviesta, 1 ēdamkarote miltu,
sāls, un cukurs pēc vajadzības. !
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Pagatavošana: Kāpostu galviņas parupji
sagriež un izvāra ūdenī mīkstas. Sviestu izkausē

katliņā, pieber maisot miltus, pielej pienu un minūtes

10 pavāra. Tad ieliek ari kāpostus, pieliek pēc va-

jadzības sāli un drusku cukura. Padod galdā ar brū-

nu sviestu.

Štovētas kāršu pupas.

Vielas: 1 kg pusienākušos mīkstu kāršu pu-

pu pākstīšu, 1 karote sviesta, 1 karote miltu, 1 glāze
salda krējuma vai svaiga piena, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Pupu pākstītēm noplēš no

abām malām cietās šķiedras un sagriež tad šķērsām

iešķībos mazos gabaliņos. Tad liek tos kastrolī vā-

rošā ūdenī, tā ka pupiņaspilnīgi segtas, pieliek svies-

tu, drusciņ cukura un sāli un vāra līdz tās pilnīgi
mīkstas. Pēc tam iemaisa glāzē salda krējuma vai

svaiga piena karoti miltu, pielej kastrolī, lēnām mai-

sot, pupiņām klāt un uzvāra. Galdā pasniedz kar-

stas pie kotletēm un citiem cepumiem,*

Štovēti saldi kāposti.

Vielas: Pāris baltokāpostu galviņu, 2 karotes
etiķa, vai 2—3 skābi āboli, 2 karotes sviesta, 1 ka-

rote miltu, cukurs un sāls.

Pagatavošana: Kāpostus sagriež smalki un

liek kastrolī ar tik daudz vāroša ūdens, ka kāposti
pilnīgi segti, pieliek pāris karotes sviesta, drusku

cukura un sāls un vāra tos gluži mīkstus.' Beidzot

satumē karoti miltu ar pāris karotēm etiķa un pielej

kāpostiem klāt.

Ja vēlas, var labākas garšas dēl likt etiķa vietā

dažus skābus ābolus, pietumējot tad miltus ar aukstu

ūdeni.

Štovēti skābi kāposti.

Vielas: 2 litri skābu kāpostu, 200 gr augu

tauku, 1 karote sviesta, 1 karote miltu, sīpols, lau-

ru lapas, pipari un sāls.



Pagatavošana: Kāpostiem nospiež lieko

skābo sulu, liek katlā ar tik daudz auksta ūdens, ka

kāposti apmirkst, pieliek smalki sagrieztu sīpolu, tau-

kus, lauru lapas, piparus, sāli un vāra uz lēnas

uguns, kamēr tiepilnīgi mīksti. Kad kāposti sāk vā-

rīties, var tos mīkstus ari izsautēt, uzliekot katliņam
vāku un liekot tad to uz karstas plīts malas, vai ari

karstā krāsnī. Kad kāposti mīksti, pieliek karoti

sviesta, pieber mazliet cukura un pietumē ar aukstu

ūdeni pāris karotes miltu un uzvāra.
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Biezputras.

Kartupeļubiezputra jeb tūcis.

Vielas: 2 kg labu miltainu kartupeļu, 1 litrs

piena, 1 karote sviesta, sāls.

Pagatavošana: Kartupeļus nomizo, liek

katlā aukstā ūdenī, pieliek sāli, vāra kamēr mīksti.

Tad tos nokāš, liek uz uguns drusku apžūt un sastam-

pā putrā, kamēr vēl karsti. Nu pieliek sāli, sviestu,
pielej uzvārītu pienu un labi sakuļ, karsējot uz uguns.

Galdā pasniedz ar brūnu sviestu vai krējuma mērci,
vai ari dod kā piedevu pie dažādiem cepumiem.

Miežu biezputra.

Vielas: V2kg miežu putraimu, 1 karote sviesta

vai tauku, sāls.

Pagatavošana: Miežu putraimus noskalo

aukstā ūdenī un liek tad katlā ar 2 1. auksta ūdens

vārīties, pieliekot karoti sviesta vai tauku un sāli.

Vāra to pastāvīgi maisot, lai nepiedegtu, mīkstu un

gatavu. Ja maisot mana. ka tā top bieza, bet putrai-
mi vēl cieti, tad jāpielej attiecīgs daudzums vārīta
ūdens. Var miežu biezputru izvārīt ari bez pastāvī-

gas maisīšanas, bet tad, pēc uzvārīšanās, katliņam

jāuzliek cieši vāks, jānobīda no uguns uz plīts malas

karstā vietā, vai ari jāieliek karstā krāsnī un jāļauj
lēni izsust mīkstai. Galdā pasniedz ar pienu, krējuma

mērci, vai sabrūnētu sviestu.
Var miežu biezputru vant ari piena un ta garšos,

protams, tad ari daudz labāki.

Pļepene.

Vielas: ¥2 kg miežu putraimu. ¥2 kg kartupe-
ļu, 200 gr tauku vai sviesta, sāls.

Pagatavošana: Miežu putraimus noskalo

aukstā ūdenī un liek katlā ar pāris litriem auksta
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ūdens, vārīties, reizē ar nomizotiem un sagrieztiem
kartupeļiem. Vāra pastāvīgi maisot, kamēr gatavs.
Galdā sniedz ar pienu, krējuma mērci vai sabrūnētu
sviestu.

Griķu biezputra.

Vielas: ¥2 kg smalku griķu putraimu; karote
sviesta vai tauku, sāls.

Pagatavošana: Griķu biezputru vāra gluži
tāpat kā miežu biezputru. Vislabāk to gan ieteicams

pienā vārīt, jo tad tā garšo sevišķi labi.

Vāra šo biezputru ari no vese 1 i cm griķu
graudiem, krāsnī sautējot. Griķu graudus tīri no-

skalo, ber tad katliņā ar attiecīgu daudzumu vāroša

ūdens pieliek karoti sviesta un sāli, uzliek katliņam
vāku un liek tad karstā krāsnī izsust mīkstiem.

Galda pasniedz tos ka piedevu pie sacepumiem.

Mannās biezputra.

Vielas:
1/

4 kg mannas putraimu, litrs piena, l

karote sviesta, 1 tējkarote cukura, sāls.

Pagatavošana: Pienu uzvāra, pieliek svies-

tu, cukuru un sāli pēc garšas un tad, katliņu no uguns

noņemot, ber tanī lēni un pastāvīgi maisot mannās

putraimus. Vāra uz lēnas uguns vienmēr maisot

15—20 minūtes, kamēr tā gatava. Ja ma'sot mana.

ka putra top bieza, bet putraimi nav vēl mīksti, tad

jāpielei vēl pietiekoši vārošs piens vai ūdens. Galdā

pasniedz ar svaigu vai sabrūnētu sviestu, vai ari ar

kādu saldu ogu mērci.

Auzu pārslu biezputra.

Vielas: ¥2 kg auzu pārslu, ¥2 litra piena,

sviests, skābs krējums, sāls.

Pagatavošana: Uzvāra ¥2 litra piena ar 1

litru ūdens, pieliekot 1 karoti sviesta un sāli pēc gar-

šas. Tad pastāvīgi maisot piekaisa auzu pārslas un

vāra līdz tās pilnīgi mīkstas un putra bieza.

Galdā sniedz ar sabrūnētu vai nebrūnētu sviestu,
vai ar skābu krējumu, kas ari loti labi garšo.
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Rīsu biezputra.

Vielas: V2kg rīsa, IV2 litra piena, 1 karote
sviesta, sāls. 1

Pagatavošana: Visteicamākie ir piena rīsi,
baltiem graudiem, jo eļļā mākslīgi nospodrinātie rīsi

satura sevī daudz mazāk vērtīgāko barībvielu. Rīsu

krietni noskalo, mazākais pāris reizes aukstā ūdenī.

Tad uzvāra pienu, pieliek sviestu un sāli, ber tanī

rīsus un pastāvīgi maisot, lai nepiedegtu, vāra uz

lēnas uguns, kamēr rīsi mīksti un sabiezē. Vēlams

rīsus vārīt tāpatkā mannā, pienā vien, jo tad tie gar-

šos vislabāk, bet var vārīt ūdenī vien, vai ari pienā
un ūdenī uz pusēm. Rīsiem, kā saldēdienam, ja patīk,
var pielikt vārot ari mazliet cukura un kādu sauju
tīri nomazgātu žāvētu rozīņu vai korintu. Galdā pa-

sniedz ar sabrūnētu sviestu, cukuru un kanēli, vai
ari ar kādu saldu ogu mērci. Ja rīsi domāti kā piede-

vas cepumiem vai buljonam, tad ieteicams tos vis-

labāk vārīt buljonā. Šiem ēdieniem var lietot ari

sautētus rīsus. Tad rīsus nomazgā, ber katliņā auk-

stā ūdenī, pieliek sviestu un sāli, liek katliņam virsū

vāku, liek to karstā krāsnī un ļauj rīsiem izsust mīk-
stiem. Šādā veidā sagatavoti rīsi iznāk patīkami ir-

deni, jo katrs graudiņš paliek par sevi vesels.

Irzes biezputra.

Irzes biezputru vāra līdzīgi rīsu biezputrai, tikai

pirms vārīšanas irzes putraimi labi krietni nopluci-
nāmi pāris reizes vārošā ūdenī, jo citādi putrai būs

nepatīkami rūkta piegarša.

Miltu biezputras.

Miltu biezputras vāra tiklab no kviešu, kā ari

miežu un rupjiem rudzu miltiem. Var vārīt pienā

vien, vai ari ņemt pusi piena un pusi ūdens, pieliekot

karoti sviesta un sāli. Kad piens uzvārīts, ber iekšā
lēni pa druskai miltus, pastāvīgi maisot un vāra uz

lēnas uguns, vienmēr maisot, kamēr top bieza un

gatava. Galdā pasniedz ar svaigu vai sabrūnētu

sviestu.
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Sēnes.

Aizrādījums.

Sēnes, pēc savām ķīmiskām sastāvdaļām, satura

daudz slāpekļa vielas un būtu tādēļ pat loti ieteica-

mas lietošanai, ja vien tās nebūtu tik visai grūti sa-

gremojamas. Lai daudz maz atvieglotu sagremoša-

nu, sēnes ieteicams stipri sasmalcināt un katrā zinā
ari pareizi un pienācīgi sagatavot. Savas patīkamās

garšas dēļ, tās ļoti izdevīgi izmantot nevien kā atse-

višķi pagatavotu ēdienu, bet stipri lielā mērā ari kā

piedevas zupām, mērcēm un farsēm. Tas it sevišķi
sakāms par baravikām un šampinjoniem. Tik pēdējo
ievākšanas ziņā jābūt sevišķi uzmanīgiem,jo tie grūti

atšķirami no līdzīgām indīgām sēnēm. Ari ķerveli

jeb lāča purņi ir zināmā mērā indīgi un tādēļ, pirms
tos pielieto ēdieniem, tie jānosutina vārošā ūdenī.

Pat ūdeni, kurā tie sutināti, nedrīkst nekur izlietot,
bet tas jāizlej, Loti rūpīgi jāraugās ari uz to, lai sē-

nes būtu tīras, bez tārpiem. Ja sēnes_ kātiņš vien

tārpains, tad tas jāizgriež un jāmetprojām, bet pašu

sēnes galviņu jeb podiņukā tīru un nekaitīgu var dro-

ši izlietot. Saldās sēnes var pirms lietošanas nosuti-

nāt, ieberot vārošā ūdenī un tik ilgi pavārot, kamēr

krāsainā virsplēve top balta, bet ja vēlas, vārtās

ari sagatavot nenosutinātas un, pagatavojot, drusku

ilgāki pavārīt. Turpretim alksnenes ir stipri
rūkta sēņu suga, un tās lietojamas vienīgi t;kai tad,
ja viņas pirms tam krietni nosutina vārošā sālsūdenī.

Baraviku zupa.

Vielas: 6—B kaltētas vai svaigas baravikas.

100 gr miežu putraimu vai grūbiņu, 10—15 kartupeli,
2 karotes sviesta, 5 karotes skāba krējuma, sīpols,
sāls, pipari, virces.

Pagatavošana: Baravikas krietni nomaz-

gā, liek katlā aukstā ūdenī un novāra. Otrā katlā
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trīs litros ūdens vāra putraimus vai grūbas mīkstas,
līdz ar vajadzīgām garšvielām. Tad sakapā smalki

izvārītās baravikas, liek otrā katlā līdz ar sagriez-
tiem kartupeļiem un vāra līdz viss gatavs. Pēdīgi
pieliek ari sviestu; bet skābo 'krējumu pirms labi sa-

kul atsevišķi ar zupu, pielej tad katlā un liek uzvā-

rīties.

Baraviku vieta var ņemtari citas varamas sēnes.

Baravikas.

Vielas: 1 kg baraviku, 2 karotes sviesta, 2

karotes skāba krējuma, piens, 2 sīpoli, pipari, virces,

sāls.

Pagatavošana: Baravikas notīra no gru-

žiem, nogriež smilšainos kātu galus, lielajām izņem

zaļo glumo apakšdaļu, noskalo aukstā ūdenī un sa-

griež tad plānās šķēlītēs vai sloksnītēs. Tad izkausē

katliņā sviestu, sacepina smalki sagrieztos sīpolus,
pielej kādas karotes piena vai ūdens, ieber sagrieztās

baraviku šķēlītes un vāra tad uz lēnas uguns, pastā-

vīgi maisot apmēram Vz stundu. Pēc tam pieliek
skābu krējumu un uzvāra. Galdā pasniedz ar svai-

giem, vārītiem dillu un pētersilu lapiņām pārkaisī-
tiem kartupeļiem, vai kā teicamu piedevu pie kotle-

tēm vai karbonādes.

Sviestā ceptas baravikas.

Vielas: Vidēji lielas baravikas, kam apakš-
daļa nav vēl zaļgana, bet balta, ola, milti, sviests,
sāls.

Pagatavošana: Baravikas, notīra, pie kam

maziņās atstāj veselas, bet prāvākās pārgriež vairā-

kās dalās, noskalo aukstā ūdenī, pārkaisa ar sāli un

ļauj 15—20 minūtes sālīties. Tad tās tīrā linu drānā
vai dvielī noslauka, apmērcē sakultā olā. apvārta

miltos vai rīvmaizē un cep tad uz pannas sviestā brū-

nas no abām pusēm. Galdā pasniedz ar sparģeļiem
vai kartupeļiem, kuriem pārkaisa smalki sagrieztas

pētersilu vai dillu zaļās lapiņas.
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Uz oglēm ceptas baravikas.

Vielas: Vidēji lielu baraviku galviņas, sviests,
sāls.

Pagatavošana: Baravikas noskalo, nosusi-

na, liek veselas uz kvēlošām oglēm, cep no abām pu-
sēm gatavas. Tad noņem, notīra pieķērušās oglītes,

liek šķīvī, apsmērē ar sviestu, pārkaisa ar sāli un dod
karstas galdā kā piedevas pie vārītiem kartupe-
ļiem.

Ķerveļi jeb lāčapurni.

Vielas: 1 kg ķervelu jeb lāčapurņu (murķeļu),
2 karotes sviesta, 2 karotes skāba krējuma, 1 karote
miltu, 2 sīpoli, pipari, virces, sāls.

Pagatavošana: Kerveļi ir viena no visag-
rākām sēņu sugām un kaut gan pa daļai ari indīgi,
tie tomēr baudāmi. Tādēļ tie katrā ziņā pirms sa-

gatavošanas jānosutina s—lo minūtes vārošā ūdenī

un tikai tad Ir lietojami. Katliņā izkausē sviestu, sa-

cepina smalki sagrieztus sīpolus, pielej karstu buljo-

nu vai ūdeni, t;k daudz kā sēnes segtu, ber tad iekšā

nosutinātos un smalki sagrieztos ķervelus, pieliek
sāli un piparus un drusku pavāra. Tad pieliek skābu

krējumu, pietumē ari miltus un uzvāra. Galdā pa-

sniedz ar kartupeļu biezputru.

Šampinjoni.

Vielas: 1 kg šampinjonu, 2 olas, 2 karotes
sviesta, 1 glāze salda krējuma, 1 tējkarote citrona

sāls. sāls.

Pagatavošana: Šampinjonus notīra, no-

velk plēvi, vecākiem izgriež mīksto, jauniem cieto

dalu, atstājot galviņas veselas. Tad izkausē katliņā
sviestu, liek tanī šampinjonus un cep 10—15 minūtes,

klātpieliekot tējkaroti citrona sāls. Pēc tam pielej

glāzi salda krējuma ar pāris sakultiem olu dzeltenu-

miem un pieliek sāli pēc vaiadzības. Galdā šampin-
jonus pasniedz karstus pie cepešiem.
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Bērzlapas.

Vielas: 1 kg bērzlapu, 2 sīpoli, 2 karotes
sviesta, 2 karotes skāba krējuma, 1 tējkarote miltu,
pipari, virces, sāls.

Pagatavošana: Sēnes noskalo, novelk tām

virsējo plēvi un sagriež tievās sloksnītēs. Tad ielej
katliņā Vz litra ūdens, ieliek pāris smalki sagrieztu
sīpolu, piparus, sāli, uzvāra, ieber sagrieztās sēnes

un vāra tad uz lēnas uguns kādu pusstundu. Pēc tam

pieliek sviestu, skābu krējumu, pietumē ari miltus

un vēl reizi uzvāra. Galdā var pasniegt kā piede-
vas pie kaut kura cepeša, vai ari atsevišķi vien ar

vārītiem kartupeļiem.

Bērzlapu mazie pudiņi loti labi garšo izcepti uz

kvēlošām oglēml. Pirms tam. protams, tie jānotīra,

jāizlauž kātiņi, jāieber drusku sāls un tad tikai jāliek
uz oglēm.

Gailenes.

Vielas: 1 kg gaileņu, 2 karotes sviesta, 2 ka-

rotes skāba krējuma, 2 sīpoli, piens, pipari, virces,

sāls.

Pagatavošana: Gailenēm nogriež sūnai-

nos kātiņu galus, izlasa gružus, noskalo, liek vārošā

ūdenī un vāra tad 15 minūtes. Tad labi smalki saka-

pā. Pēc tam izkausē katliņā pāris karotes sviesta,

sacepina tanī smalki sagrieztus pāris sīpolus, ieber
sakapātās gailenes, pieliek piparus, virces, sāli un

vāra uz lēnas uguns apmēram
1U stundas. Ja mērces

par maz, var pieliet kādas karotes piena vai ūdens.

Beidzot, kad sēnes jau mīkstas, pieliek ari skābu krē-

jumu un uzvāra. Galdā pasniedz ar vārītiem kartu-

peļiem vai kartupeļu biezputru.

Sēņu kotletes.

Vielas: 400 gr sēnes, 100 gr vārītu kartupeļu,
100 gr skāba krējuma, 200 gr sviesta, 50 gr miltu. 2

olas, 2 sīpoli un sāls.
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Pagatavošana: Sēnes un sīpolus sakapā
un sacep sviestā mīkstas. Tad sarīvē kartupeļus un

sakul ar olām un krējumu. Pēc tam saliek visu ko-

pā, piekul miltus, izveido kotletes un cep sviestā

koši brūnas. Galdā pasniedz ar novārītiem kartupe-
ļiem vai kartupeļu biezputru.

Baravikas etiķī.

Mazas baraviciņas notīra no gružiem, atgriež
sūnainos kātiņu galus un nomazgā. Ja daži kātiņi jau

paresni, tos var vislabāki sagriezt tad ripiņās un

izlietot līdz ar baraviciņārn. Vispirms baravikas no-

sutina vārošā sālsūdenī, turot uz lēnas uguns
1
U stun-

das. Tad tās nokāš, noskalo ar aukstu ūdeni un liek

no jauna vārīties ar pus ūdens un pus etiķa tāpat

uz lēnas uguns apmēram U stundas. Nu atkal no-

kāš, liek sietā un, aukstu ūdeni caurlejot, noskalo.

Tad liek trešo reizi vārīties labā galdā etiķī, klātpie-
liekot mazliet cukura un sāls, un lēni uzvāra. Pēc

tam tās atdzesē un līdz ar etiķi iepilda labi nokorķē-

jamos stikla traukos. Šādā veidā ietaisītas baravici-

ņas izskatās skaisti dzidras, stāv ilgi, ir ļoti labi gar-

šojoša piedeva un reizē ari teicama garnitūra auk-

stām platēm.

Šampinjoni etiķī.

Ari šampinjonus etiķī pagatavo gluži tāpat kā

baravikas, tikai katra notīrīta sēnīte tūlīt jāieliek eti-

ķa ūdenī, jo citādi tās top melnas.

Kaltēti šampinjoni.

Šampinjonus notīra, sagriež mazos gabaliņos,
ber tadkaltējamā sietā un kaltē tik ilgi,kamēr tos var

sagrūzt pulverī. Pulveri tad iepilda aizkorķējamā
stikla traukā un uzglabā ziemai, jo tas sava loti laba

aromāta dēl visai ieteicams priekš pagatavojamām
dažādāmmērcēm.

Sēņu sālīšana.

Sālīšanai var ņemt visas derīgo sēņu pasugas,

ari jauktā veidā. Salasītām sēnēm notīra kātiņus, iz-
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lasa tārpainās, ber katlā ar vārošu ūdeni, un ļauj mi-

nūtes piecas pavārlties. Novārītās sēnes izkāš, no-

skalo aukstā ūdenī un ieliek tīrā lielā traukā,pārlejot

atdzesētu aukstu sālsūdeni un viegli noslogot, lai virs-

kārta nebūtu sausa. Trauks turams vēsā vietā, Ja

šim nolūkam ņem siļķu mucu vai trauku, kurā kāpo-
sti vai gurķi skābēti, tad tas rūpīgi izplucināms un

izvēdināms, lai sēnēm nerastos to piegarša. Ar turp-
māko sēņu lasījumu dara tāpat, līdz viss lielais trauks

pilns. Tad sēnes mērcējamas dažas dienas tīrā aukstā

ūdenī, to vairākkārt mainot, līdz viss glumums un

skāņums zudis. Pēc tam tās notecina sietā no liekā

ūdens, vai ari ieber paretu audu maisā un nosloga.

Tad notecinātās sēnes sapilda atkal tīrā traukā, tās

kārtām pārkaisot ar sāli uzliek smagu slogu un novie-

to uzglabāšanai ziemai aukstā vietā, ari salā. Pirms

lietošanas jānomērcē liekais sāļums. Noder loti labi

sēņu salātiem un ari kā garšviela pie zupām un mēr-

cēm.

Sēņu žāvēšana.

No sēnēm visvairāk tiek žāvētas baravikas, ko

izlieto pie zupām un mērcēm garšvielu veidā. Visno-

derīgākās žāvēšanai ir mazās, cietās baraviciņas.
Var ņemt ari lielākas, bet tām tad ieteicams zaļgano
apakškārtu noņemt. Tās saver ne visai cieši uz pa-

garas aukliņas un pakar tad saulē vai caurvējā žāvē-

šanai līdz tās labi sakaltušas. Tas velkas, sevišķi vēl

lietainā laikā, tomēr diezgan ilgi. Daudz ātrāki tas

panākams, kaltējot tās krāsnī uz sietiem lēnā siltu-

mā, vai ari attiecīgā augļu kaltēšanas kastē. Kaltē-

tās sēnes uzglabājamassausā vietā, vislabāk vēl cieši

noslēdzamā traukā. Pirms lietošanas tās dažas stun-

das mērcē aukstā ūdenī, tīri nomazgā un sagriež glī-
tās sloksnītēs.
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Siltie uzkožamie.

Olu maisījums.

Sakuļ vairākas svaigas olas, pielejot uz katru olu

2—3 karotes svaiga piena vai salda krējuma un pie-

liekot sāli pēc vajadzības. Tad izkausē 1 ēdamkaroti
sviesta uz pannas un lej tanī sakulto olu maisījumu,

cepot to uz lēnas uguns, viegli maisot ar karoti no

apakšas uz augšu, kamēr viss sabiezē. Galdā var

pasniegt to vien atsevišķi, pārkaisot ar smalki sa-

grieztiem lociņiem.

Ceptas olas ar tomātiem.

Pie sviestā vai taukos cepta olu maisījuma jāpie-

liek tomātu mērce, tad bauda daudz lielāka. Mērci

pagatavo no savārītiem un caur sietu izrīvētiem to-

mātiem, kuriem pieliktas garšas vielas: sīpoli, pipari,
sāls un pētersilu lapiņas.

Olas ar tomātu mērci.

Mīksti novārītas olas sagriež ripiņās un pārlej ar

tomātu mērci. Kiāt var dot novārītus, vai arī šķē-
lēs sagrieztus un apceptus kartupeļus, apkaisītus ar

dillēm.

Ceptas olas.

Olas vāra 7—B minūtes. Tad nomizo un apklāj
ar pabiezu, veģetāra cepeša mīklas kārtu, bet tā, ka

paliek olas veids. Pēc tam olas apviļā olas baltumā

un rīvmaizē un cep sviestā gaišibrūnas.

Špinātiem pildītas pankūkas.

Izcep parastās plānās pankūkas, apklāj ar plānu

kārtiņu špinātu biezeņa, kas pagatavots ar miltiem,

sviestu un skābu krējumu, tad sarullē un apcep svie-
stā vai taukos brūnas. Pasniedz galdā ar kausētu

sviestu.
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Bliņas.

Griķu miltus iejauc nedaudz aukstā pienā, pēc

kam uzlej vārošu ūdeni un nobrucina. Kad mīkla at-

dzisusi, tai pieliek arī raugu un ļauj uzrūgt. Pēc tam

pieliek vēl parastos kviešu miltus, dažas olas, karoti
izkausēta sviesta, sāli pēc vajadzības, izklapē, pielej

vēl vārošu ūdeni vai pienu, Jauj vēl reizi uzrūgt un

tad cep. Galdā pasniedz ar skābu krējumu.

Vērša acis.

Uz karstas pannas, kurā izkausēts sviests vai

tauki, uzlaiž uzmanīgi veselas olas, tā kā dzeltenums

paliek vidū. Kad olas baltums sāk savilkties, tad uz-

kaisa sāli un mazliet smalkos piparus un cep tikai

no vienas puses, kamēr baltums sacietē, bet dzelte-

nums lai paliek mīksts.

Siltas siera maizītes.

Baltmaizi sagriež šķēlītēs un apsmērē ar sviestu.
1 olu stipri sakul, labi samaisa ar sarīvētu sieru un ar

to apsmērē sviesta maizītes. Tad liek uz pannas un

cep krāsnī apmēram 5 minūtes. Pasniedz karstas kā

uzkožamos vai arī kā piedevu zupām.

Cepti tomāti.

Sevišķi labi garšo uz pannas sviestā vai taukos

sacepti tomāti. Tos sagriež pabiezās šķēlēs, apviļā
šķidrā pankūku mīklā un cep tad no abām pusēm

brūnus.

Patīkami garšo tomāti arī kopā ar ceptām olām

vai olu maisījumu. Tomātus sagriež pirkstu biezās

ripiņās, apkaisa ar sāli un smalki sagrieztiemsīpoliem,
liek uz pannas izkausētos taukos vai sviestā un sa-

cep mīkstus. Arī šī gardā maltīte viegli un ātri pa-

gatavojama.
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Sviestmaizītes.

Aizrādījums.

Lai sagatavotu glītas un garšīgas sviestmaizītes

vajadzīgas sekošas izejvielas: svaiga maize, labs
sviests un dažādi uzgriezumi ar izgarnējumiem.Ne-

pieciešams arī labs un ass nazis maizes sagriešanai

glītās, gludās šķēlītēs. Jo mazākas un glītākas būs

sviestmaizītes, jo kairākas tās izskatīsies.

Maizi sviestmaizītēm ieteicams parasti ņemt

baltmaizi, saldskābmaizi, rupju plucinātu (breijātu)
maizi, mazāk graudu vai rupjukviešu maizi. Sviestu

nedrīkst pārāk taupīt, kā ari jāraugās, lai uzgriezu-
mi būtu labi uzlikti, glīti garnēti un nestāvētu pāri
maizīšu malām. Lai maizītes ilgi stāvot neapkalstu,
tās pagatavojamas īsi pirms galdā pasniegšanas.

Sviestmaizīšu paraugi

Pagatavotās maizītes sarindo vai saliek dažādos

veidos uz liela lēzena šķīvja vai ari paplātes, ko ietei-
cams pārklāt ar kūku papīri vai mazu servjeti.
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Olu maizītes.

Baltmaizes vai saldskābās maizes šķēlītes ap-

smērē ar sviestu, apklāj ar glītās ripinās vai smalki

sagrieztu cieti novārītu olu un izgarnē ar skāba gurķa
smalkām sloksnītēm un tomātu ripiņām, kā ari smal-

ki sagrieztiem lociņiem un zaļumiņiem.

Siera maizītes.

Baltmaizes šķēlītes apsmērē ar sviestu un apklāj
ar šķēlītēs, ripiņās vai citā veidā grieztu sieru.

Pastētes maizītes.

Sviestā apceptas baltmaizes šķēles apliek ar

plānām veģetārāspastētes šķēlītēm un aspiku, izgar-

nējot ar pavisam plānām citrona ripiņām vai kāpe-
riem.

Tauku maizītes.

Breijātas rupjmaizes šķēlītes apsmērē ar cepe-

šu vai zosu taukiem un izgarnē ar ripiņās sagriez-

tiem sīpoliem.

Pavasara maizītes.

Breijātas jeb plucinātas rupjmaizes šķēlītes ap-

smērē ar sviestu un pabiezu kārtu biezpiena, pārliek
ar skāba krējuma strīpiņām vai sīkām sviesta rozī-

tēm un pēdīgi pārkaisa ar smalki sagrieztiem zaļiem

lociņiem.

Redīsu rozītes un vedeklītis.

Redīsu maizītes.

Breijātas rupjmaizes šķēlītes apsmērē ar sviestu

un krējumainu biezpienu, apliek ar ripiņās vai citā
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veida sagrieztiem redīsiem un beidzot pārkaisa ar

zaļiem lociņiem.

Tomātu maizītes.

Vielas: Rupja maize, sviests, tomāti, sīpols
vai lociņi un sāls.

Pagatavošana: Maizi sagriež nelielās

šķēlītēs, apsmērē ar sviestu, apliek ar tomātu ripi-

ņām, uzkaisa sāli un apkaisa ar smalki sagrieztu sī-

polu vai sakapātiem lociņiem.

Tomātu maizītes.

Baltmaizes šķēlītes apsmērē ar sviestu, apklāj
ar tomātu ripiņām, uzkaisa drusciņ sāli un izgarnē ar

skāba krējuma strīpiņām, sagrieztiem sīpoliem, za-

ļiem lociņiem vai dillēm.

Kaņepu maizītes.

Breijātas rupjmaizes šķēlītes apsmērē ar gruz-

tām kaņepēm un izgarnē ar mazām sviesta rozītēm.

Jaukuma maizītes.

Saldskābmaizes šķēlītes apsmērē ar sviestu un

liek tad vienu sloksnīti veģetārā cepeša, vienu gur-

ķa, vienu siera v. t. t. Šāda veida sviestmaizītes iz-

skatās ļoti glīti un garšo labi.

Puķu maizītes.

Breijātas rupjmaizes šķēlītes apsmērē ar sviestu

un apliek ar plāni sagrieztām veģetārā cepeša šķē-
lītēm. Tad ņem cieti novārītu olu, sakapā dzeltenu-

mu smalki un uzber nedaudz katras maizītes vidū.

Pēc tam sagriež olu baltumu šaurās, garenās slok-

snītēs un saliek tās uz maizītēm starveidīgi ap dzel-

tenumu. Gar maizītes malām uzber kroņveidīgi
smalki sagrieztus zaļos lociņus.

Var maizītes vidū likt ari veselu cietas olas ri-

piņu, apkārtliekot smalki sagrieztus zaļos lociņus un

pašu maliņu izgarnēt ar majonēzes masu caur pa-

pīra tūtiņu.
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Rasola maizītes.

Baltmaizes vai arī citas maizes šķēlītes apsmērē
ar sviestu un virsū uzliek pa karotei jau pagatavota
rasola. Garnēt var sarkano biešu sloksnītēm, vai

burkānu zvaigznītēm.

Rasola maizītes.

Vielas: Maize pec izvelēs, sviests, rasols, sals

un garnitūra.

_

Pagatavošana: Maizi sagriež 1 cm biezās

šķēlēs, apsmērē ar sviestu, uzliek rasolu ar kaudzīti,
uzkaisa sāli un izgarnē tad ar svaigu vai skābu gurķu
sloksnītēm, redīsu rozītēm vai zaļumiņieni.

Zviedru plate.

Uz paprāvas, apaļas bļodas, vai vislabāki uz sek-

las augļu vāzes, vidū uz neliela šķīvīša uzliek un iz-

garnē rasolu, bet gar malām glīti sarindo baltmaizes

ripiņas, uz kurām sagrupē uzgriežamos, atdalotkatru

šķirni par sevi ar zaļumiem vai salātu lapiņām. Tā-

pat pa starpām arī sviestu, izveidotu rievainas lodī-

tēs, plēksnītēs vai stienīšos. Garnē ar citronu un

gurķu vēdeklīšiem, biešu vai redīsu rozitem, vai

ari ar brūno aspiku.
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Piena zupas.

Aizrādījums.

Piena zupas ir samērā ātri un vienkārši pagata-
vojamas. Ari sagremojamas tās viegli un iznāk ari

lētāki par visām citām zupām. levērojot šīs piena

zupu teicamās īpašības, tām piegriežama sevišķa
ievērība katrā kārtējā ēdienu kartē. Galvenā sa-

stāvdaļa piena zupām ir piens ar dažādu putraimu,
sakņu-dārzāju vai saknu-putraimu piedevām. Pa-

rasti piena zupām pienu un ūdeni ņem uz pusēm. To-

mēr pēc vēlēšanās, piena dalu var samazināt līdz 'L

daļai, vai ari pavairot līdz
2 /

3 dalām. Kā teicamas

garšvielas piena zupāmnoder sviests, rūktās mande-

les, cukurs un sāls. Galdā pasniedzot var vēl klāt-

piedot ari kanēlcukuru.

Pa vasaras karsto laiku pienu svaigu var uztu-

rēt, kad uz 2 litriem piena pieliek 5—6 grami bor-

skābes, kas piena garšu negroza. Vēl labāks līdzēk-

lis — svaigā pienā ieliek dažas mārrutku lapas.

Piena zupa ar miežu putraimiem.

Vielas: 1 litrs svaiga piena, 200 gr miežu

putraimu, 1 karote sviesta un sāls.

Pagatavošana: Putraimus noskalo aukstā

ūdenī un lej tad kastrolī IV2 litros auksta ūdens un

vāra mīkstus. Tad pielej pienu, uzvāra, pieliek svie-

stu un sāli pēc garšas.

Piena zupa ar burkāniem un putraimiem.

Vielas: 1 litrs piena, 100 gr miežu putraimu,

400 gr burkānu, 1 karote sviesta un sāls.
Pagatavošana: Putraimus noskalo ua liek

kastrolī vārīties 2 litros auksta ūdens. Pa tam no-

tīra un sagriež smalkos gabaliņos burkānus, ua kad
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putraimi gandrīz jau mīksti, ber kastrolī burkānus un

vāra ari tos mīkstus. Tad pielej pienu, uzvāra, pie-
liek sviestu un sāli pēc garšas.

Piena zupa ar dažādām saknēm.

Vielas: 2 litri piena, 100 gr miežu putraimu

vai grūbu, 1 kg kartupeļu, 200 gr balto galviņu vai

ari puķu kāpostu, pāris burkānu, Vz kāļa, 1 karote
sviesta un garšvielas.

Pagatavošana: Divos litros auksta ūdens

sagriež smalki kāli, burkānus, kāpostus un ja vēlas ari

ko citu no dārzājiem, pieber putraimus vai grūbas,

pieliek sāli un liek vārīties. Kad viss mīksts, tad pie-
lej katlā ari pienu, uzvāra, pieliek nomizotus un

smalki sagrieztus kartupeļus un vāra, kamēr tie

mīksti. Beidzot pieliek vēl karoti sviesta un zalu-
miņus.

Ja neliek putraimus vai grūbas, tad zupai japie-

tumē pāris karotes miltu.

Piena zupa ar zirnīšiemun burkāniem.

V i c 1 a s: 2 litri piena Vz kg burkānu, Vz kg svai-

gu zirnīšu, 1 karote sviesta, milti tumei un garšvielas.

Pagatavošana: Burkānus notīra, sagriež
smalki un liek katlā aukstā ūdenī izsutināt mīkstus.

Tad pieber ari zirnīšus un vāra, kamēr ari tie kļūst
mīksti. Pēc tam pielej pienu, uzvāra, pietumē 1 ka-

roti miltu, pieliek sviestu, sāli un zaļumus.

Piena zupa ar nūdelēm vai makaroniem.

Vielas: 3 litri piena, 200 gr nudeju vai maka-

ronu, 1 karote sviesta un garšvielas.

Pagatavošana: Nūdeles vai makaronus sa-

drupina smalki un nedaudz ūdenī izvāra mīkstus, pie-
lej tad pienu, uz lēnas uguns uzvāra, pieliek sviestu

un sāli.
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Klimpiņu zupa (Klunkermus).

Vielas: 2V2 litri piena, 200 gr miltu, 100 gr

sviesta, 3 olas un garšvielas.
Pagatavošan.a: Sviestu izkausē un sajauc

ar 72 litra piena, olām, miltiem un sāli. Tad to visu

krietni sakul par pašķidru mīklu. Pēc tam lej katlā

1 litru ūdens, 2 litrus piena, drusciņ sāls un kad uz-

vārās, lej pamazām, pastāvīgi maisot mīklu katlā un

vāra tad, kamēr sanāk augšā. Galdā pasniedz karstu

ar kanēli un cukuru.

Piena zupa ar klimpām.
Vielas: 2 litri piena, 200 gr miltu, 6 olas, 3 ka-

rotes sviesta, 3 karotes salda krējuma, garšvielas.

Pagatavošana: Katliņā uzvāra 1U litra

ūdens ar 2 karotēm sviesta, iemaisa tur miltus, labi

sakul un ļauj tad mīklai atdzist. Kad mīkla atdzisu-

si, piejauc 4 olas un mīklu sakul tad labi baltu. Tad

uzvāra 2 litrus ūdens ar 2 litriem piena un 1 karoti
sviesta. Pēc tam met katlā ar tējkarotīti mazas klim-

piņas un ļauj tām vārīties, kamēr sanāk visas katlā

zupai virsū, pieliek sāli un piekul 2 olu dzeltenumus

ar saldu krējumu.

Piena zupa ar zāgo.

Vielas: 2 litri piena, 200 gr zago, cukurs, cit-

rons, sāls.

Pagatavošana: Kastrolī uzvāra 1 litru

ūdens, ieber tad zāgo, pieliek drusku cukura, sāli un

no 1 citrona pierīvē dzelteno mizu. Tad pielej jau uz-

vārītos 2 litrus piena un vāra uz lēnas uguns, kamēr

zāgo graudiņi top dzidri, resp. mīksti. Vārot zupa

pastāvīgi jāmaisa lai nepiedeg.

Piena zupa ar rīsiem un rozīnēm.

Vielas: 2 litri piena, 200 gr rīsu, 100 gr žāvē-
tu rozīņu, 1 karote sviesta un garšvielas.

Pagatavošana: Rīsus labi noskalo un ber
tad katlā aukstā ūdenī un izvāra mīkstus. Pēc tam

pielej pienu un uzvāra, pieliekot labi nomazgātās
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rozīnes, karoti sviesta, sāli pēc garšas un vāra

pastāvīgi maisot līdz rīsi pilnīgi mīksti. Galdā pa-

sniedzot var piedot ari cukuru un kanēli. Var vārīt

ari bez rozīnēm.

Piena zupa ar mannā.

Vielas: 2 litri piena, 200 gr manna, 1 karote
sviesta, 3—4 rūktās mandeles un garšvielas.

Pagatavošana: Pienu uzvāra un tad pa-

stāvīgi maisot ber pamazām mannā klāt un vāra mi-

nūtes 10—12, pieliekot karoti sviesta, sāli un ja vēlas

ari dažas sarīvētas saldās mandeles. Galdā var

klātdot ari kanēli un cukuru.

Manna vieta var lietot ari auz v pārslas.

Burkānu zupa ar klimpām.

Vielas: lVž litra ūdens, IV2 litra piena, 400 gr

burkānu, sāls.

Klimpām: 400 gr miltu. V2litra piena, 1 ola, 1 ka-

rote sviesta, sāls, cukurs, kardemons.

Pagatavošana: Notīrītus un garenās strē-

melītēs saēvelētus burkānus vāra mīkstus sālsūdenī.

Tad pielej pienu, uzvāra un laiž zupā ar karoti no

olas, piena, miltiem un garšvielām pagatavoto pa-

šķidro mīklu. Gatavai zupai der pielikt mazliet

sviesta un ja vēlas ari cukuru.

Kartupeļuklimpas.

Vielas: 2kg kartupeļu, 200 gr sviesta, 2 olas,

sāls, V2litra piena.
Pagatavošana: Trešo dalu kartupeļu iz-

vāra un sastampā, bet pārējos sarīvē, nospiež sulu un

samaisa ar sastampātiem. Vārītiekartupeli klāt tiek

likti, lai klimpas būtu baltākas un mīkstākas. Tad

pieliek sviestu, olas, sāli pēc vajadzības un labi sa-

mīca. Katlā ielej 1 litru ūdens un Vi litru piena, uz-

vāra, salaiž klimpas un pavāra līdz gatavas. Klim-

pas var novārīt ari ūdenī un dot galdā ar krējumu
vaj citu mērci.
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Ķirbju zupa.

Vielas: IV2 kg ķirbju, 100 gr sviesta, 1 litrs

piena, 5 saldās mandeles, 2 ēdamkarotes rožūdeņa

un sāls. •

Pagatavošana: Ķirbjus nomizo un galīgo
daļu sagriež nelielos gabaliņos, ieber katlā, pārlej ar

ūdeni, kuram pieliek 1 tējkaroti sāls un savāra pil-
nīgi mīkstus. Tad pielej vārošu pienu, pieliek svie-

stu, sagrūztās mandeles, rožūdeni, 2 tējkarotes sāli

un pastāvīgi maisot uzvāra. Padod galdā karstu kā

saldēdienu ar cukuru un kanēli.

Skābputra.

Vielas: 200 gr miežu putraimu, 1 litrs rūguš-

piena, 1 litrs svaiga piena, drusku sāls.

Pagatavošana: Putraimus ieber kastrolī

ar 3 litriem ūdens un vāra bez sāls. kamēr tie mīksti.

Tad noceļ no uguns, izlej putru bļodā un pieliek rūpīgi

ar karoti rūgušpienu, ka tas neizjūk, bet paliek gaba-

liņos. Pēc tam bļodu noliek vēsā vietā un ļauj pāris
dienas stāvēt. Galdā pasniedzot putrai pielej svaigu

pienu un krietni samaisa. Klāt dod parasti dažādas

maizītes.

Auzu tume.

Vielas: 200 gr auzu pārslu, sāls, p'ūmes, ro-

zīnes, brūkleņu ievārījums.
Pagatavošana: Auzu pārslas liek katlā 3

litros auksta ūdens vārīties, pieliekot ari sāli pēc gar-

šas. Kad auzu pārslas mīkstas, var savārīto tumi, ja
vēlas izla;st ari caur sietiņu, krietni sakult un vēl uz-

karsēt. Galdā pasniedz ar cukurūdenī novārītām

plūmēm, noplucinātāmrozīnēm, vai ari ar saldu brūk-

leņu ievārījumu,
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Saldēdieni.

Vārīti burkāni.

Mīksti izvārītus burkānus glīti sakārto lēzenā

bļodā un pārlej ar nedaudz kausēta sviesta. Tie garšo

loti labi, kā lieliem, tā ari maziem.

Sautēti burkāni.

Burkānus sagriež nelielos gabaliņos, pārlej ar ne-

daudz ūdens un sautē katliņā mīkstus. Tad pieliek
mazliet sviesta, pienā iekultu miltu tumi, sāli un cu-

kuru pēc garšas.

Otrs sautēšanas veids būtu: katliņā izkausē

sviestu un tad pieliek smalki sagrieztos burkānus. Uz
1 kg burkānu jāņem 50 gr sviesta. Jāsautē slēgtā
katliņā bez ūdens piedevām un uz lēnas uguns, ka-
mēr burkāni mīksti, pieliekot pēc vēlēšanās sāli un

cukuru.

Burkānu pankūkas.

Vielas: 500 gr burkānu, 100 gr cukura, 100 gr

miltu, V2 glāze piena, 2—3 olas un sviests vai tauki

cepšanai.

Pagatavošana: Burkānus sarīvē, pieliek
ar cukuru saputotos olu dzeltenumus, piemaisa pie-
nu, miltus un saputotus olu baltumus un cep tad uz

pannas sviestā vai taukos no abām pusēm brūnus.

Burkānu marmelāde.

Vielas: 2 kg burkānu, IV2 kg cukura un 4 cit-

roni.

Pagatavošana: Burkānus nokasa, noskalo

un sagriež pavisam smalkās sloksnītēs vai ripiņās.
Tad nedaudz vārošā ūdenī izvāra labi mīkstus. Cit-

ronus nomizo, pie kam balto mizas daluatgriež nost,

jo tā ir rūkta, bet dzelteno sagriež smalki. Pašu

citronu sagriež šķēlītēs, izņemot sēklas, kas ari ir
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rūktas. Cukuru ar pus litra ūdens savāra sīrupā.

Pēc tam šai sīrupā vāra burkānu masu un citronus

līdz tā gatava un sabiezē par marmelādi. Tad to sa-

liek burkās, atdzesē, apsien un uzglabā vēsā sausā

vietā.

Burkāni ar āboliem un brūkleņu ievārījumu.
Vielas: 200 gr burkānu, 200 gr ābolu, 100 gr

cukura, 1U litra putu krējuma, litrabrūkleņu ievā-

rījuma un dilles.

Pagatavošana: Smalki saēvelētus burkā-

nus samaisa ar sarīvētiem āboliem, brūkleņu ievārī-

jumu un cukuru. Tad saliek saldēdiena bļodā, pār-

klāj ar putu krējumu un pārkaisa ar sakapātām dil-
lēm.

Burkāni ar kāļiem un putu krējumu.

Vielas: 200 gr brukānu, 200 gr kāļu, 100 gr

cukura, 1 U litra putu krējuma, mazliet citrona sulas

un drusciņ muskātrieksta.
Pagatavošana: Burkānus un kāļus smalki

saēvelē, samaisa ar putu krējumu, pieliekot cukuru,
citrona sulu un sarīvētu muskātriekstu.

Brūninati kāļi.

Vielas: 1 kg kalu, 40 gr sviesta. 100 gr cukura

un drusku sāls.

Pagatavošana: Kāļus nomizo un sagriež
vienādās strēmelītēs. Tad liek katliņā sviestu, to iz-

kausē, pieber cukuru un savāra brūnā sīrupā, kurā
tad ieber sagrieztos kāļus un cep, kamēr paliek brū-
ni. Pec tam pielej mazliet ūdens, pieliek sāli Pēc gar-
šas un cepina, kamēr kāli mīksti.

Sautēti kāļi.
Vielas: 1 kg kāju, 2 karotes sviesta, 1 karote

miltu. 1 glāze piena, cukurs un sāls.
Pagatavošana: Kāļus notīra, sagriež sīkos

gabaliņos un vara tad ar tik maz ūdens, ka kāli tikko
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segti. Kad vārot ūdens jau stipri novārījies, tad pie-
liek sviestu un sautē, kamēr kāli pilnīgi mīksti. Tad

iekul aukstā ūdenī miltus, pielej kopā ar pienu kā-

ļiem, pieliek sāli un cukuru pēc vajadzības un uzvāra.

Galdā pasniedz siltu vai aukstu kā piedevu un ari

kā atsevišķu ēdienu.

Rabarberu pudiņš.
Vielas: 800 gr novārītu rabarberu masas, 400

gr rīvrmvzes, 100 gr sviesta, 100 gr cukura un 1 glā-
ze putu krējuma.

Pagatavošana: Rīvmaizi sacep uz pannas

ar sviestu un cukuru. Tad liek kārtām lēzenā traukā

sacepto rīvmaizi un rabarberu masu, bet virsu izgar-
nē ar putu krējumu.

Auzu pārslu pudiņš.

Vielas: 250 gr auzu pārslu. 1 litrs svaiga piena,

3 olas, 1 ēdamkarote sviesta, 2 tējkarotes medus, daži

riekstu kodoli un sāls.

Pagatavošana: Pārslas pārlej ar uzvārītu

pienu un noliek pusdienu nr'rkt. Tad piejauc sakul-

tas olas. sāli, saputotu sviestu un visu liek ar sviestu

izsmērētā formītē un cep apmēram stundu. Pēc tam

pārlaista ar medu, pārkaisa ar sasmalcinātiem riek-

stu kodoliem un atkal cep krāsnī, kamēr gatavs.

Rīsu pastēte.

Rīsus vāra ar sviestu un sāli putrveidīgi pusmīk-
stus. Tad ieliek izsmērētā formītē, iepildot vidū sa-

gatavotas saknes (var būt ari jauktas, dažādas), un

atkal apsedz ar rīsiem. Uzber rīvmaizi, uzliek virsū

sviesta gabaliņus un cep brūnu. Beidzot, iekams pu-

diņš gatavs, to īsi pirms tam pārliek ar putu krējumu.

Nūdeles pienā.

Smalkās nūdeles — vislabāk skaidiņas — izvāra

vienā, pieliekot cukuru un vaniļu pēc garšas. Galdā

pasniedz ar cukuru un kanēli pārkaisītas.
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Biezpiena omlete.

Vielas: 1 glazē piena, 2 olas, 100 gr miltu,

sāls.

Pildījumam: BUO gr biezpiena, 2 olas, 3

karotes skāba krējuma, 2 karotes cukura, 1 tējkarote
miltu, sāls.

Pagatavošana: Pienu ar olām sakul, pielej

miltiem, labi izklapē un izcep (cepot no vienas puses),
plānas omletes. Tad samal biezpienu, pieliek sakul-

tas olas, sāli. cukuru, miltus, labi sajauc, apsmērē iz-

ceptās omletes, sarullē un cep sviestā gaiši dzelte-

nas. Galdā pasniedz karstas ar brūnu sviestu.

Biezpiena pasha.

Vielas: 1 kg laba, svaiga biezpiena, 200 gr svies-

ta, 200 gr smalkā cukura, 100 gr žāvētas rozīnes vai

korintes, 3 olas, mazdrusciņ vaniļas un salds krējums,

vai svaigs piens samīcīšanai.

Pagatavošana: Piejaucot biezpienam visas

augšminētās piedevas to labi krietni izmīca. Pēc

tam visu šo masu ieliek kastrolī, labi sakarsē, ielej

tad attiecīgā formā un ļauj sastingt.

Vārīta pasha.

Vielas: 1 kg laba un sausa biezpiena, 400 gr

sviesta, 400 gr skāba krējuma, 250 gr cukura, 100 gr

rozīņu, 100 gr korinšu, 100 gr mandeļu, 5 olas, V2pāk-
stīte vaniļas.

Pagatavošana: Biezpienu izberž caur sie-

tiņu un liek tad emaljētā vai aluminija katliņā, pievie-
no olas, svaigu, nesālītu sviestu, skābu krējumu, va-

niļu, mandeles un maisot karsē, kamēr visa masa

klust vienmērīgi šķidra. Uzvārīt nedrīkst, bet tik-
līdz virs sakarsētās masas sāk pacelties garaiņi, kat-

liņu noņem no uguns un mazliet atdzesē. Tad pieliek
cukuru, salej visu ar mitru drāniņu izklātā formā,
uzliek slogu un novieto vēsā telpā, Kad pasha sa-

stingusi, to izgāž no formas un pēc vēlēšanās izrotā
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ar saputotu sviestu, krējumu, augļu gabaliņiemun že-

lejas piciņām. Ja mājās nav attiecīgas formas, pashu
var sasiet ari mitrā drāniņā līdzīgi Jāņu sieram, zem

sloga atdzesēt un pēc tam, uz traukapārliktu un no

drāniņas atbrīvotu, izrotāt pēc patikas. Var sasiet

ari drānās vairākas pashas, citu par citu mazākas un

pasniegt galdā, sakraujot vienu virs otras, piramides
veidā.

Ķirbju sacepums.

Vielas: 1 kg ķirbju, 100 gr sviesta, 200 gr rīv-

maizes, 200 gr cukura, kanēlis, vaniļa vai nelķnagli-
ņas un ari mazdrusciņ sāls.

Pagatavošana: Ķirbjus sagriež gabaliņos

un sautē ar ūdeni un sviestu, kamēr izšķīst. Tad tos

izrīvē caur sietu, pieliek ar cukuru saputotus olu

dzeltenumus, piemaisa rīvmaizi, pieliek sāli, pēc iz-

vēles kādas garšvielas, un beidzot piejauc klāt ari

saputotus olu baltumus. Pēc tam liek visu masu ar

sviestu izsmērētā un ar rīvmaizi izkaisītā formītē,
pārkaisa ari pa virsu rīvmaizi, uzliek mazas sviesta

piciņas un cep tad mērenā siltumā. Galdā pasniedz
kā saldēdienu ar kādu augļu mērci.

Neīstā melone.

Dzelteno mandelķirbi sagriež plānās šķēlītēs, pie-
rīvē citrona miziņu, uzspiež citrona sulu un ļauj līdz

otrai dienai izmirkt. Galdā pasniedzot šķēlītes glīti
sakārto un pārkaisa ar cukuru.

Ari svaigi parastie gurķi, pārkaisīti ar cukuru,

piepilinot drusciņ citrona vai svaigu dzērveņu sulu

garšo loti labi.
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Parauga ēdienu karte veģetārām

pusdienām.

Svētdienā:

Tomātu zupa ar rīsiem vai maizītēm.

Veģetārās kotletes vai rīsu plācenīši.

Puku kāposti ar sviestu.

Citronu krēms, buberts vai pudiņš ar ogu mērci.

Pirmdienā:

Skābu kāpostu zupa ar skābu krējumu.

Griķu biezputra ar sviestu.

Štovētas saknes vai ceptas olas.

Pankūkas vai nabaga bruņinieks ar ievārījumu.

Otrdienā:

Auzu tume.

Veģetārā šnicele vai kartupeļu biezenis.

Galviņu kāpostu karbonāde.

Ķīselis ar pienu vai ķirbju zupa.

Trešdienā:

Biešu zupa.

Spināti ar olu.

Sēnes vai kartupeļi ar selerijām un gurķiem.
Mannā ar mērci.

Ceturtdienā:

Piena zupa ar saknēm vai klimpām.
Zirņu kotletes vai sautēti makaroni ar sieru.

Rutki un redīsi ar krējumu.
Omlete ar ievārījumu.

Piektdienā:

Sakņu pirēja zupa ar maizītēm.

Pelēkie zirņi ar sīpolu mērci.
Kartupeļu kotletes.

Kompots ar pienu.

Sestdienā:

Citronu zupa,

Miežubiezputra.
Biezpiena kotletes.

Augļu zupa.
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Saturs.
Lpp.

levadam
,

3

Veģetāriešu 10 baušļi 4
Lietišķi aizrādījusi;: par barību un ēšanas veidiem . .

5

Virtuve U

Nepatīkamas smakas novēršana virtuve 11

Virtuves trauki un rīki 14

Virtuves trauku lietošana un tīrīšana 16

Trauku mazgāšana un spodrināšana 20

Pieliekamas telpas 21

Pagrabs
, ,

22

Garšas vielas 23
Aizrādījums 23

Vārama sals 23

Cukurs 24

Sacharīns 24

Sīpoli 24

Ķiploki 25

Puravi 25

Majorāns 25
Pētersili 25

Selerijas 25
Dilles 26

Ķimenes 26

Estragons 26

Mārrutki 26

Melna sakne 26

Kerbelraceni 27

Sinepes
> . . 27

Etiķis 27

Pipari 28

Kanēlis 28

Vircas 29

Nagliņas 29

Muskatrieksti 29

Muskatziedi 29
Ingvers 30
Kardamons 30

Koriandrs 30

Anīss 30

Vaniļa 30

Safrāns 31

Lauru lapas 31

Kaperi 31

Sukade 31

Citrons 31
Ananass . 31

Apelsīns 32

Pomcrancmizas 32

Kadiķogas 32

Timians , , ,
32
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Bazīlikums 32

Borečs 32

Dažādi priekšdarbi virtuve 34

Plates sagatavošana cepšanai 34

Krutonu pagatavošana 1!

Sviesta vai tauku saputošana 34

Sabrunets sviests 34

Rīvmaizes pagatavošana 34

Rozīņu un korintu sagatavošana 34

Safrāna sagatavošana 34

Vaniļas uzglabāšana 35

Vaniļas sagatavošana , 35

Pūdera cukura pagatavošana 35

Bruņa cukura pagatavošana 35

Putu krējuma pagatavošana 35

Zirņu mizošana 35

Mandeļu tīrīšana 35

Mandeļu un riekstu sasmalcināšana .... 35

Melno sakņu sagatavošana 36

Puķu kāpostu sagatavošana 36

Sarkano biešu sagatavošana 36

Aspiks jeb želeja ēdienu garnešanai
...

36

Kartupeļu stiebriņi 36

Citronu uzglabāšana 36

Svaigu gurķu uzglabāšana 37

Pupiņu sagriešana 37

Kartupeļu uzglabāšana 37

Kā pazīt labus kartupeļus
......

37

Kartupeļu pareiza vārīšana ...... 37

Svaiga piena uzglabāšana 38

Pākšaugu vārīšana
38

Olu tīrīšana 38

Olu vārīšana 38

Olu saputošana 39

Mārrutku sagatavošana 39

Sinepju pagatavošana 40

Sakņu un dārzāju mazgāšana 40

Gurķu mizošana 40

Kā tomāti mizojami 40

Ka uzglabāt abohis 40

Kā uzlabot sasalušu augļu un sakņu garšu . . 41

Ka uzglabāt sīpolus 41

1ā izmeklēt medu, vai tas nav viltots ... 41

Maizes sagriešana 41

Piedeguši ēdieni 41

Pārsālīti ēdieni 42

Bonervasks 42

Linoleuma spodra 42

Vaskadrānas galdsegas 42

Virtuve lietotie svešvārdi ......... 43

10 baušļi nama matem 44

Galda klāšana 45



154

Servješu locīšana 49
Ēdienu garnešana .' 52

Papiljotes jeb papīra barkst's 53

Apkalpošana pie galda 53

Ka izturēties pie galda 5s
10 padomi pie galda , 57
Aizrādījumi vārīšana un cepšana 58

Meru un svaru samērs ....
..... 60

Veģetāro ēdienu receptes 61

Aizrādījums
. , 61

Skābenes, Spināti un sparģeļi 61

Zupas 61
Veģetāras 62

Špinatu zupa 62

Skābeņu zupa 63

Sparģeļu zupa 63

Sakņu buljons 63

Sakņu un dārzāju buljons 64

Svaigu sakņu un dārzāju zupa 64

Puķu kāpostu zupa 64

Biešu zupa . 65

Sakņu zupa 65

Tomātu zupa 65

Skorcioneru zupa . 66

Tomātu zupa ar rīsiem 66

Skābu kāpostu zupa 66

Kartupeļu zupa 67

Svaiga zirņu zupa 67

Zirņu pire zupa 67

Pupiņu zupa 68
Auzu putraimu zupa 68
Baraviku zupa 68

Kerveļu zupa 69

Auksta zupa 69

Okroška 69

Sakņu un dārzāju buljona liekamie piederumi
...

70

Plucinātas klimpas 70

Miltu klimpas 70

Siera klimpas 70

Kartupeļu klimpas 70

Špinatu klimpas 71

Olu klimpas 71

Sutināti rīsi 71

Omletes 72
Nūdeles un makaroni 72

Paštaisītas nūdeles 72

Siera zvaigznītes 72

Olu cepumini 73
Olu virums 73

Zudu un buljona piedevas 74

Grauzdētas maizītes 74
Kāpostu strūdeies 74
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Zāgo pīrādziņi 74

Kartupeļu trīsstūrīši 75
Grauzdētas maizītes ar sieru 75

Mērces 76

Aizrādījums 76

Siltas mērces 77

Olu mērce 77

Sīpolu mērce 77

Dillu mērce 77

Pētersilu un seleriju mērces 77

Baraviku mērce 78

Kaltētu baraviku mērce 78

Kervelu jeb lačapurņu mērce 78

Tomātu mērce 78

Silta mārrutku mērce
....... 79

Sinepju mērce 79

Aukstās mērces zaļbarībai 80

Vienkārša majonēzes mērce 80

Majonēzes mērce 80

Skāba krējuma mērce salātiem vai gurķiem . . 80

Auksta mārrutku mērce 81

Saldas mērces

Dzērveņu mērce . 82

Jāņogu mērce 82

Brūkleņu mērce 83

Zustreņu mērce 83

Zemeņu mērce 83

Aveņu mērce . 83

Ķiršu mērce
84

Ābolu mērce 84

Plūmju mērce 84

Apelsīnu un citronu mērce 84

Vaniļas mērce 85

Šokolādes mērce 85

Aukstie uzkožamie

Sakņu bļoda . . 86

Kartupeli ar bietēm 86

Kartupeļi ar bietēm un kāpostiem
....

86

Spināti ar biezpienu 86

Pildītas olas 86

Olas sinepju mērce 87

Olas bruņa sviesta 87

Olas ar baravikām 87

Pildīti tomāti 87

Rutki ar skābu krējumu 88

Redīsi ar skābu krējumu
.......

88

Veģetāra majonēze sviestmaizēm
....

88

Veģetārais rasols 89

Jaukta zaļbarība ar eīlu 89

Sieri
. .

W

Aizrādījums *v
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Mīkstais siers 90

Knapsieriņi 90

Jāņu siers 91

Zaļbarības zaļu sakņu ēdieni 92

Kāpostu zaļbarība 92

Svaigi burkāni 92

Burkānu zaļbarība 92

Melno sakņu zaļbarība 92

Tomāti ar āboliem 92

Svaigi gurķi 93

Pildīti gurķi 93

Zaļu sakņu ēdieni 93

Melnas saknes nevārītas 93

Svaigi tomāti 94

Salāti 95

Aizrādījums 95

Salāti ar Vīnes mērci 95

Salāti ar olu mērci 95

Galviņu salāti ar skābu krējumu 95

Galviņu salāti ar ellu ........ 96

Galviņu salāti ar etiķi 96

Galviņu salāti ar olām 97

Pieneņu salāti 97

Svaigu gurķu salāti ar skābu krējumu
...

97

Gurķu mizošana 97

Svaigu gurķu salāti ar etiķi 98

Svaigu gurķu salāti ar sīpoliem 98

Svaigu gurķu salāti ar burkāniem
....

98

Tomātu salāti 98

Tomāti ar gurķiem un krējumu 99

Tomāti ar sīpoliem un ellu 99

Sarkano kāpostu salāti 99

Sarkanie kāposti ar āboliem 99

Baltie kāposti ar tomātu biezeni 100

Svaigu kāpostu salāti 100

Svaigu ķirbju salāti 101

Vārītu biešu salāti 101

Svaigu sarkano biešu salāti 102

Bietes ar āboliem 102

Kartupeļu salāti 102

Kartupeļu salāti ar tomātiem 102

Kartupeļu salāti ar gurķiem 103

Burkānu salatj 103

Burkāni ar āboliem un brūklenēm
....

103

Puķu kāpostu salāti 103
Puķu kāposti ar tomātiem 104

Jaukti salāti 104

Sēņu salāti , 104

Sēņu salāti ar krējumu , . 105

Melnas saknes ar krējumu 105
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Melnas saknes ar ellu 106

Selerijas ar krējumu 106

Selerijas ar gurķiem 106

Selerijas ar kartupeļiem 106

Selerijas ar āboliem 106

Salātu plate 107

Redīsi , , , , 107

Redīsi ar biezpienu 107

Redīsi ar sviestu 107

Lociņu salāti , 107

Zaļumi , 107

Veģetārie cepeši un cepumi 108

Veģetārais cepetis 108

Zirņu vai pupu cepetis 108

Neīsts zaķis , 109

Neīstas desiņas , 109

Tomātu bifšteks 109

Galviņu kāpostu karbonāde 110

Kaļu karbonāde 110

Kāpostu kotletes 111

Tomātu kotletes 111

Špinatu kotletes 111

Svaigu zirnīšu un pupiņu kotletes . . . ■ 111

Zirņu vaj pupiņu kotletes 111

Kartupeļu kotletes 112

Sakņu kotletes 112

Biezpienu kotletes 112

Burkānu pudiņš 113

Kartupeļu pudiņš 113

Tomātu pudiņš 113

Sparģeļu pudiņš 114

Makaronu pudiņš 114

Kāpostu pudiņš 114

Špinātu pudiņš 115

Seleriju pudiņš 115

Melno sakņu pudiņš 115

Ķirbju pudiņš 116

Olu pudiņš , 116

Rīsu pudiņš , 116

Zirņu pudiņš 117

Veģetārs zivju pudiņš 117

Cepti kartupeļi 118

Taukos sautēti kartupeli 118

Sviesta sautēti kartupeli 118

Pelēkie zirņi ar mērci 118

Puķu kāposti 119

Štoveti puķu kāposti 119

Puķu kāpostu pudiņš 120
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Maizes tin smalhie cepami
Lietderīgi padomi lidz ar receptēm vis-

dažādāko cepumu pagatavošanā mājas

līdzekļiem

Sastādījusi M. Ariņa. Ilustrēta
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M. Arina

Konservi un ievārījumi
Praktiska rokas grāmata namamātēm

1) Augļu konservēšana. 2) Sakņu konserv.

8) Dārzāju konserv. 4) Augļi etiķī un cu-

kurā. 5) Kaltēti augļi un saknes. 6) Augļu
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ruP' un ekstrakti. Maksā 50 sant.

vairumā un mazumā

/f7X A. Ranka

\ grāmatu veikala
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