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PRZEDMOWA. 

Czyniąc zadość licznym życzeniom Pań zwracają
cych się do mnie tak osobiście jak i listownie, wydaję 
niniejszą książkę kucharską dla średniego stanu mie
szczańskiego i urzędniczego, i mam nadzieję, że również 
życzliwie zostanie przyjętą, jak mój „ K u c h a r z kra
k o w s k i " . 

Książkę tę starałam się uczynić jak najpraktyczniej-
szą, z którejby czerpały naukę i doświadczenie młode 
nasze gosposie. Zwracam uwagę Szanownych Pań na 
ustęp: „o czystem utrzymaniu naczynia kuchennego", 
jako też „rady przy zakupnie towarów spożywczych", 
są to działy bardzo ważne, dotąd u nas zupełnie nie 
obrabiane. Nie chcę tutaj z nikim polemizować, i ni
czyich nazwisk nie wyciągam przed forum publiczne, 
dość będzie, gdy powiem, że napisałam tę książkę w celu 
zaradzenia rzeczywislym potrzebom. Jako dowód, że 
trafiłam w gust publiczności, niech posłuży fakt, iż 
w przeciągu niespełna 4 lat, przeszło 30 tysięcy mojej 
książki „Kucharza krakowskiego", już się rozeszło a po
mimo, że w sposób jarmarczny nie zachwalam mojej 
książki, pokup ciągle się zwiększa. 

Uwagi do następnych edycyj z wdzięcznością 
przyjmuję. 

M. G. 



• • • • • • • H B HHHHH H l 

—N.-

i 

WSTĘP. 
Rady przy zakupnie towarów spożywczych. 

Powinnością każdego rozumnego człowieka jest, 
obliczanie się ze swymi dochodami, by nie wydawać 
nad możność. U gospodyni domu jest to jednym z naj
ważniejszych obowiązków, w jej bowiem ręce składa 
mąż większą część swych dochodów, powinien więc sta
rać się jak największą korzyść osiągnąć z tego dla zdro
wia i odżywiania swych najbliższych, a jednak nie prze
kroczyć ustanowionego z góry budżetu. Przedewszyst-
kiem trzeba być ostrożnym przy zakupnie towarów spo
żywczych, nie dać się łapać na taniość produktu i przy 
sposobności owych tanich zakupów nie kupować rzeczy 
często zbytecznych lub wcale niepotrzebnych; powtóre 
kupować trzeba ze zrozumieniem. Jeżeli gospodyni domu 
ma na tyle pieniędzy i miejsce, to najlepiej rzeczy, słu
żące do codziennego użytku, jak mąka, krupy, cukier, 
kawa, zakupywać w większej ilości i na dłuższy okres 
czasu, przez co zyskuje się na dobroci towaru i oszczę
dności. Trzeba jednak dobrze uważać, najpierw, aby 
rzeczy zakupione nie psuły się, a potem, aby mając za
pasy w domu, nie użytkować więcej jak potrzeba. 

Towary kolonialne. 
Kawa dzieli się wogóle na dwa gatunki: na żółtą 

i zieloną; dwa te gatunki zmieszane razem dają napój 
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mocny i aromatyczny, nigdy jednak nie mieszać ich 
przed paleniem, gdyż pali się nieregularnie. Przy kupnie 
trzeba zwracać uwagę na jednakową wielkość ziarnek. 
Należy także stwierdzić, czy nie ma się do czynienia 
z falsyfikatami. Zanurzywszy w wodzie garść kawy, je
żeli ziarnka nie są farbowane, to spadną na dół, a woda 
pozostanie czystą. Najlepszy gatunek Mokki rzadko nie 
fałszowany przychodzi na rynki handlowe. Najlepsze 
gatunki są: Jawa, Kuba, Ceylon, Martinique. Nie należy 
nigdy kupować mielonej kawy, również jak i mielonego 
korzenia, gdyż zawierają mnóstwo szkodliwych zdrowiu 
domieszek. 

Cykorya. Kto chce dla oszczędności używać cy-
koryi, to najlepiej kupować figi, upalić je na bronzowo, 
potłuc w moździerzu i dodawać do mielonej kawy. Jest 
pewność przynajmniej, że się nie spożywa fałszowanych 
artykułów, a kawa nabiera koloru, aromatu i słodyczy. 

Herbata zielotia i czarna jest jednym i tymsa-
mym gatunkiem, tylko odmiennie przyrządzonym. Liście 
zielonej herbaty suszą na panwiach żelaznych, a gdy 
się zagrzeją i zapocą, wyrzucają je na stoły, rękami 
zwijają, a potem dosuszają. Gdy zaś świeżo zebrane 
liście, pozostaną bez suszenia przez czas niejaki na ku
pie, aby się nieco zgrzały i zafermentowały, wówczas 
otrzymuje się z nich herbatę czarną. 

Zieloną często farbują, o czem można się przeko
nać, wrzuciwszy garstkę do wody, jeśli jest prawdziwa, 
woda zaledwie się zmąci. Najlepszym gatunkiem jest 
Pecco, równie jak Suchong, do niej bowiem wchodzą 
najdelikatniejsze liście i pączki. 

Herbata karawanowa nazywa się ta, która przy
chodzi do nas drogą lądową; jest bowiem domniemanie, 
że wyziewy morskie odbierają zapach herbacie. To pe
wna, że herbata łatwo naciąga rozmaitymi zapachami, 
dlatego powinna być trzymaną w puszkach hermetycznie 
zamkniętych. 

M M M M 
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Cukier powinien być czysty, twardy, w przełamie 
śnieżnej białości-, najlepiej mieć w zapasie trzy gatunki: 
w kawałkach, tańszy wprawdzie, ale w słodyczy nie 
ustępujący najlepszym gatunkom, sprzedawany w wor
kach; doskonały do gotowania, do kompotów, sosów 
i t. p., 2-gi cukier w kostkach do kawy, herbaty, i 3-ci 
mączkę cukrową do posypywania i do delikatnego pie
czywa.' Kupując mączkę trzeba uważać, aby nie była 
zmieszaną z kredą, gipsem lub mąką; wszystkie bowiem 
wiktuały mielone lub tłuczone podlegają rozlicznym fał
szerstwom. Na próbę rozpuścić trochę mączki w pół 
szklance wody, prawdziwa będzie czysta bez żadnych 
szumowin. 

Czekoladę trudno rozpoznać; w przełamie po
winna być zbita, ciemno-bronzowa, w smaku przyjemna, 
w zębach nie zgrzytająca; czasami gdy się weźmie do 
ust czekoladę, zdaje się, że piasek ma się w zębach; 
jest to niezawodna oznaka fałszerstwa. W przechowa
niu powinna być strzeżona od zetknięcia z powietrzem. 

Kakao przychodzi do Europy albo w ziarnkach, 
albo mielone i jest główną ingredyencyą przy wyrobach 
czekolady. Mielone podlega tym samym fałszerstwom co 
czekolada, najlepiej kupować w ziarnkach, które są po
dobne do ziarnek bobu. 

Ryż zwany Karolina jest najlepszy. Powinien mieć 
ziarna duże, białe, nie połamane i nie zmieszane ze 
śniecią. Przy zakupnie trzeba skosztować czy nie ma 
stęchłego smaku. Przechowywać w miejscu przewiew-
nem i od czasu do czasu mieszać. 

Mąka powinna być biała i przy mieszaniu nie 
wydawać stęchłego wyziewu. Ściśnięta w dłoni powinna 
zachować formę, choćby się położyło na stolnicy. Prze
chowuje się tak samo jak ryż. 

Sago wyrabia się z rdzenia palmowego, często 
bywa fałszowanym zapomocą krochmalu kartoflanego. 
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Przy zakupnie uważać trzeba, aby ziarnka były równe, 
twarde, aby nie rozgotowały-, się. 

Rośliny strączkowe mają wysoką wartość-w pro
cesie odżywczym, z tego powodu powinny znajdować 
się w każdej spiżarni, jak rOAvniez w programie wi-
ktowym. 

Groch mamy w trzech gatunkach, mianowicie: 
groch czyli fasolka szparagowa, groch łuszczony świeży, 
lub żółty i groszek zielony, suszony. Zielony suszony 
groszek zgotowany z cukrem, zastępuje w zimie świeży. 
Przy kupnie trzeba uważać, aby ziarnka były jednakowe,, 
nie zmarszczone i nie robaczliwe. 

Bób do sałat i na jarzynę bierze się biały, ziarnka 
małe, na purée i do zup można brać duży. W goto
waniu trzeba uważać na jednakowy gatunek i wielkość, 
inaczej bowiem jedno ziarnko będzie rozgotowane, a dru
gie twarde. 

Soczewica najlepsza jest w dużych ziarnkach; 
przy zakupnie trzeba uważać, aby ziarnka były równej 
wielkości, nie robaczliwe, a zapach świeży. 

Krupki p e r ł o w e muszą mieć zapach świeżej 
mąki, nie zbite razem, lecz każda krupka oddzielnie. 
Przechowywać w miejscu przewiewnem i często poruszać. 

Cytryn nie kupować zielonych, gdyż są niedoj
rzałe, jak również uszkodzonych, albo z grubą skórą, 
bo nie są soczyste. Chcąc przechować większą ilość, 
trzeba każdą z osobna obwinąć w delikatną bibułkę 
i układać warstwami w garnku, napełnionym suchym 
piaskiem, tak, aby się jedna drugiej nie dotknęła, sty
kając się bowiem, gnić zaczynają. 

Pomarańcze przechowują się tak samo jak cy
tryny. Przy kupowaniu należy zachować te same ostro
żności, jak z cytrynami. 

R o d z y n k ó w do użytku kuchennego mamy dwa 
gatunki, mianowicie: sułtańskie i korynckie. Pierwsze 
są złotawe bez pestek, powinny być soczyste, miękkie 
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1 nie zbite w masę, lecz każda oddzielnie. Korynckie są 
również bez pestek, czarne, bardzo słodkie. 

Migdały powinny być jednakowej wielkości, nie 
połamane, i nie zmieszane z łupami. Przełamany ma 
być biały, w smaku słodki. Duże, podługowate są naj
lepsze. 

Kaparki im mniejsze, tem są lepsze. Powinny 
być soczyste, nie bardzo zielone, więcej oliwkowe; zie
lony bowiem kolor zdradza grynszpan (siarkan miedzi) 
zabójczy dla zdrowia. 

Korzenie. Wanilia powinna być ciemno-bron-
àowa, prawie czarna, gdy jest okryta białymi kryształ
kami, należy do dobrych gatunków. — Biały pieprz do 
jasnych sosów, majonesów, równie jak czarny ostrzejszy 
powinien być cały, twardy, a wrzucony do wody, ma 
iść na spód. Przy kupnie goździków powinno się uwa
żać, aby główki nie były odłamane. Imbier pochodzi 
z korzenia rośliny imbirowej, sprzedają go w nierównych 
kawałkach, w kuchni ma rozliczne zastosowanie. Musi 
być okrągławy, nie pomarszczony, koloru białawo-żół-
tawego i nie robaczliwy. — Cynamon: im cieńsze są 
rurki cynamonu, tern jest lepszy gatunek. 

Orzech muszkatołowy. Lepsze są okrągławe 
jak podługowate, z powodu silniejszego zapachu. Trzeba 
tylko uważać, aby nie były robaczliwe lub połamane. 

Kwiat muszkatołowy bardzo miły z powodu 
delikatnego zapachu. Najlepszy jest koloru czerwonawo-
żółtego. Liście bobkowe powinny być suche, lekkie, niè-
połamane i zielone. 

Rady przy zakupie mięsa, dziczyzny i drobiu. 

Ważną bardzo rzeczą przy mięsiwach wszelkiego 
rodzaju jest, aby jakiś czas odleżało się czyli skru^gało. 
Drób młody poznaje się po wielkości i delikatności ko
stek, trzeba również uważać, aby pod skórką była war-
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stwa tłuszczu. Kupując zabity, uważać czy szyja krwawi, 
czy zatem ptak został wogóle zabity i czy w zdrowym 
stanie; krew na szyi nie powinna być czarna. 

Ryby kupować tylko żywe; gdy jednak zdarzy się 
kupić zabitą, uważać, aby skrzela były czerwone, mięso 
twarde i niezapadłe oczy. 

J a r z y n y . 

W ziemniakach rozróżniamy zwyczajnie dwa ga
tunki: różowe lub białe okrągłe i rogalki niebieskie, 
białe lub żółte, także zwane amerykańskiemi. Te osta
tnie gotują się bardzo prędko, są delikatne, rozsypiste, 
doskonałe na purée. Zanim się kupi, trzeba zawsze 
spróbować. Kiełkujące ziemniaki poznać łatwo po bia
łych punktach, jakie zostają po wyrwaniu kiełka; prze
marznięte są miękkie, tak jedne jak drugie powinny być 
z kupna wykluczone. 

Kapusta biała powinna być twarda i nie ustę
pować pod naciskiem palca. Wielkie głowy nie są do
bre, mniejsze mają smak o wiele delikatniejszy. 

Marchew, pietruszka, pasternak powinny być śre
dniej wielkości, dużym bowiem brak słodyczy i smaku. 

Kalarepa nie może być stara, gdyż staje się 
słupną czyli twardą, niepodobną do jedzenia. Kupując 
próbować paznokciem, gdy ślad ten łatwo się zaciera, 
jest dobrą. 

Szparagi muszą być białe i twarde; gdy dłużej 
leżą, stają się suche, miękkie, zwiędłe, a zgotowane są 
gorzkie; jednakowa wielkość jest ważną w gotowaniu. 

Buraki muszą być całe, nieuszkodzone, inaczej 
sok z nich wycieka i są w gotowaniu niesmaczne. Su
rowe powinny być floietowo-czerwone i nie zbyt duże. 

Chrzan używany do jedzenia i do przystrojenia 
niektórych potraw, powinien być gładki, gruby i prosty. 

Szpinak najlepszy, gdy ma listki jasno-zielone. 

xi 
Brukselka wielkości orzechów laskowych, roz

winięte różyczki muszą być zielone i silnie zamknięte. 
Kalafior musi odznaczać się białością, gęstym 

kwiatem i twardością. 
Ogórki muszą być zdrowe, nie robaczliwe, nie 

nadjedzone przez owady i bez plam. Gładkie, równe, 
są lepsze, jak zasiane niby brodaweczkami. Długie wę
żowate, są szczególnie przydatne do sałat i kiszenia 
z powodu małej ilości ziarn. 

Cebulę wybierać twardą, nie kiełkującą. 
Czosnek rzadko używany, najlepszy jest w du

żych gatunkach. 
Dużo smaku dodają potrawom następujące korze

nia: Estragon do sałat i octów. Macierzanka do 
soczewicy, na kwaśno i do dzikich sosów. Firletka 
i rozmaryn do marynaiy. 

Zakupno jaj, masła i mleka. 

Najlepiej kupować świeże jaja; najpierw dlatego, 
że świeże jaje ma więcej białka, które nie miało czasu 
wyparować, powtóre, że białko łatwiej oddziela się od 
żółtka, jest czyste, białe, lepiej zatem ubija się piana. 
Świeżość jaj można próbować dwojakim sposobem: po
stawione do światła, powinno dawać cień różowy bez 
żadnych ciemnych plam. Wierzch jaja powinien być 
chłodny, co łatwo stwierdzić, dotknąwszy językiem. Drugi 
sposób: rzucić jaja do naczynia z wodą, świeże opadną 
na dół, zepsute pływają po wierzchu. 

Masło powinno być jednakowe we wszystkich 
warstwach, z naciśniętego nie powinna wychodzić ani 
woda, ani maślanka, w przeciwnym razie, dowód to źle 
wypłukanego i nieczystego masła. 

Zawartość wody lub maślanki podnosi wagę ma
sła, co nie jest obojętnem, a przytem takie masło sta
rzeje się prędzej. 
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Przedewszystkiem jednak zaleca się dobrym sma
kiem, dlatego też kupując je trzeba zawsze wpierw 
skosztować. 

Mleko podlega licznym fałszerstwom, mającem 
na celu już to poprawienie smaku, gęstości, albo po
mnożenie wodą, ilości płynu. Fałszerstwa te odkryć 
można zapomocą specyalnych przyrządów chemicznych, 
najlepszym jednak sposobem jest, nie kupować na pla
cach publicznych, lecz brać z mleczarni zostającej pod 
nadzorem lekarskim, lub też od rzetelnych gospodyń 
wiejskich. Każde mleko jest tern pewniejsze, im mniej 
rąk ma z niem do czynienia. 

Sposób obliczenia potraw stosownie do ilości gości. 

Gdy się podaje więcej potraw, mogą być natu
ralnie mniejsze półmiski, gdyż ilość równoważy się roz
maitością. . Przeciwnie przy podaniu 4 lub 5 potraw, 
musi być więcej wszystkiego. Jeżeli na obiedzie jest np. 
20 osób, podaje się z każdej potrawy po dwa półmiski, 
tak, aby jeden półmisek wystarczył mniej więcej dla 10 
osób. Potrzebnie jest to równie ze względu na dobroć 
potraw, niemniej z uwagi, by goście nie czekali zbyt 
długo. 

Zupy rachuje się mniej więcej talerz na jedną 
osobę, czyli L/4 kilo (l/2 funta) mięsa. Przy większych 
obiadach podnosi się tę liczbę aż do '/2 kilo (1 funta), 
a nawet do 5 kilo (10 funtów) można jeszcze dodać 
kurę, co znakomicie podnosi smak zupy. 

Ryby są, że tak powiemy podstawą obiadu, po
dają się przeto obficie; zwykle liczy się 74 kilo ('/2 funta) 
do y2 kilo (funta) na osobę, stosownie do tego, czy 
więcej jest potraw, czy mniej. 

Mięsiwa, jak: sztuka mięsa, rostboeuf, cielęcina 
liczy się 37 deka (:,/4 funta) do '/2 kilo (funt) na osobę. 

XIII 

Jarzyny trudniej o wiele wyrachować, gdyż po 
gotowaniu ilość ich się zmniejsza. Buraczków, marchwi, 
bierze się V2 u^ra (V2 kwarty), zaś kapusty, kalafiorów 
i innych, po pół główki na osobę. Ryżu liczy się 12 
delra ('/i funta), zaś ozoru, łososia, wogóle zimne da
nia 7-2 kilo (funt) na 4—5 osób. Gorąco przystawki po
winny się bardziej delikatnością i smakiem, niżeli obfi
tością wyróżniać, trzeba jednak tak wyrachować, ażeby 
półmisek nie odchodził zupełnie próżny, co nie należy 
do dobrego tonu. Tak n. p. kotlety liczy się ]/4 kilo 
('/2 funta) na osobę, tak samo bifsztyki, na potrawkę 
jedna kura dajo się na 4—6 osób, gołąbki jedna sztuka 
na osobę, tak samo inne ptaszki. 

Pieczyste oblicza się podług ilości dań; jeżeli 
jest więcej potraw, to mniej funtów, i odwrotnie. Tak 
n. p. sarnia pieczeń wystarczy na 8 — 10 osób, duży in
dyk na 8—14, mniejszy 0—10, kapłon lub bażant na 
4—C. Kurczę, jeżeli jest bardzo małe, liczy się jedno na 
osobę, jeżeli większe na 2—3. Zając, gęś, wystarczy na 
6—8 osób, kaczka na 3—4 osoby. 

Leguminy robi się najczęściej we formach; otóż 
forma taka jest zwykle obliczona na 8 — 12 osób. Kto 
nie ma formy może liczyć podług jaj: mianowicie 1—2 
jaja na osobę. Jeżeli zatem robi się łegumina po G-ciu 
jajach, powinna wystarczyć na 6—8 osób. 

Ciasteczka liczy się na sztuki, torty na ka
wałki. 

O czystości w utrzymaniu naczynia kuchennego. 

Utrzymanie w porządku naczynia kuchennego, głó
wnie przyczynia się do trwałości tegoż; lepiej więc przy
pilnować, aby wszystko było w porządku, niż ustawi
cznie nowe rzeczy sprawiać. Najlepsze naczynia dre
wniane są z drzewa jaworowego, dla jego trwałości 
i nadzwyczajnej białości. Szoruje się je szczotką, gorącą 
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wodą ze sodą i potażem, gdy wielkie plamy można 
dodać mydła. Nigdy jednak nie myć piaskiem, drzewo 
bowiem ściera się, robi chropawem i prędko się zużywa. 
Po wyszorowaniu popłukać ciepłą wodą i wysuszyć na 
słońcu lub na kuchni nie zbyt gorącej. 

Co do garnków, rynek i t. p. najtańsze są ka
mienne lub gliniane, w rękach jednak naszej służby, przy 
ich niedbałości i nieuwadze, potrajają się w wartości, 
gdyż wystarcza zbyt wielkie rozgrzanie, nagłe oziębienie, 
lub mocne stuknięcie, by naczynie pękło, lub się roz
biło. Mimo tego w każdej kuchni powinno być kilka 
rynek lub garnków kamiennych, do pieczenia dziczyzny, 
gotowania barszczu, kapusty i t. p., co wszystko nie da 
uskutecznić się, ani w żelaznem, ani w blaszanem na
czyniu, z powodu wytwarzającego się kwasku, szkodli
wego dla zdrowia. Najpraktyczniejsze bezwątpienia są 
naczynia blaszane, polewane, tembardziej, że obok in
nych zalet, odznaczają się także taniością. Zważać tylko 
trzeba, aby polewa nie pękała. Dlatego nie należy nigdy 
szorować popiołem, lub grubym piaskiem,' ani wyskro
bywać nożem, wszystko to bowiem psuje glazurę. Jeżeli 
garnek jest zanieczyszczony, nalać ciepłej wody ze sodą 
lub potażem i postawić do szabaśnika na kilka godzin, 
a wszystko zejdzie i garnek będzie jak nowy. Naczynie 
blaszane jest jeszcze i z tego powodu praktyczne, że 
się prędko rozgrzewa, zużywa zatem mniej węgla. Pa
miętać jednak należy, że jeśli odpadnie kawałek glazury 
czyli polewy, aby nie używać więcej tego naczynia do 

• gotowania potraw, chyba do zagotowania wody. Przy 
każdem bowiem gotowaniu polewa kruszy się, a cząstki 
te mieszają się do potraw. Naczynia żelazne polewane 
wyszły prawie zupełnie z użycia. Najdroższe, chociaż 
najtrwalsze są naczynia miedziane, wychodzą jednak 
również z użycia z powodu niebezpieczeństwa, jakie' 
grozi zdrowiu i życiu, gdy polewa zniszczy się choć co
kolwiek. Myje się je wodą ze sodą, a czyści drobnym 
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piaskiem lub ciastem octowem (mąka rozrobiona octem), 
poczem płucze się letnią wodą i suszy na słońcu lub 
na ciepłej kuchni. Naczynia niklowe są prawdziwą ozdobą 
kuchni, przytem czyszczą się łatwo zapomocą wody ze 
sodą i wyglądają zawsze jak nowe, nie jest jednak je
szcze dowiedzionem, czy gotowanie w nich nie jest 
szkodliwem dla zdrowia. 

Kuchnia jest ważną częścią domu mieszkalnego, 
• a dobra i praktyczna gospodyni, nie powinna nigdy wy

najmować mieszkania, w którem niema dużej jasnej ku
chni. U nas szczególniej mało bardzo zwracano dotąd 
uwagi na porządną kuchnię, a jednak zdrowie i dobry 
żołądek, zatem innemi słowy szczęście i zgoda rodzinna, 
zawisła odsmacznego i zdrowego odżywiania się; a mo-
żeż być mowa o czystem i zdrowem przyprawieniu po
traw w ciemnej, brudnej, rojącej się od robactwa ku
chni? U nas w średniej klasie, nie możemy trzymać ani 
kucharzy, ani drogich kucharek, jeśli więc pani lub 
panna domu nie przypilnuje obiadu, to nie może być 
mowy o dobrem jedzeniu. 

A w wieluż to domach jedzą ciągle jedne i te 
same potrawy, ponieważ dziewczyna do wszystkiego, te 
właśnie najlepiej przyrządza. Do tego wstrętu do goto
wania przyrodzonego Polkom, z którego jednak jak 
najrychlej otrząść nam się należy, przyczynia się w wiel
kiej części brudna i ciemna kuchnia. Przedstawmy sobie 
kuchenkę jasną, piec z białych kafli, naczynie połysku
jące czystością, a w niej młodą, ładną gosposię, przy-

i kładającą rękę do ostatecznego wykończenia obiadu, 
a wytworzy to w naszej wyobraźni tak ładny obrazek, 

• że z rozkoszą chcielibyśmy go codziennie podziwiać. 
Tutaj wyliczymy jeszcze naczynia niezbędne w po

rządnej kuchni: Kredens kuchenny, duża porządna szafa 
na garnki; dawno już bowiem wychodzi z mody, ob-

* wieszanie ścian kuchennych naczyniami, które się pru-
szą, zanieczyszczają i tylko ciągłem czyszczeniem roboty 



XVI 

przydają. Potem duży, piękny stół jaworowy ze szuflad 
na noże i łyżki kuchenne. Ze 2 stolniczek do tranżer 
wania, jako też ubijania mięsa. Ławka na konew 
z wodą, kubeł na węgle, z łopatką i pogrzebaczem i naj 
potrzebniejszy sprzęt, kto wymaga punktualności, dobrz 
chodzący zegar - ścienny. 4 blaszane polewane garni 
z odpowiedniemi pokrywami, 4 blaszane polewane ron 
die rozmaitej wielkości, również z pokrywami, 2 garn' 
kamienne, 1 kamienny rondel, łyżka druszlakowa d 
szumowania, wielki garnek na wodę, patelnia, forma n 
dołki (najlepsze są kamienne), forma na kremy, auszpik 
1 forma na torty, 2 blachy do pieczenia ciast. Młyne 
maszynka do kawy, sito, rzeszoto, sitko do rosołu (bl 
szane), sito druciane do fasowania. Stolnica z walkie: 
wałek do bicia mięsa, nóż i widelce do tranżerowani 
szpikulce, tarło, G łyżek, solniczka, kubeł do wylewan 
wody, umywalnia kuchenna, szczotka do szurowani 
szczotka do zamiatania, 2 konewki. 

ROZDZIAŁ I. 

I. Zupy — A) Zupy mięsne. 
I. Rosół. 

Na rosół bierze się mięso wołowe, które powinno 
być ładnego, ciemno-czerwonego koloru, a tłuszcz mieć 
twardy i biały; różowe, blado-czerwone mięso pocho
dzi z młodych bydląt i rosół z niego niedobry, a sztuka 
mięsa niesmaczna. Na jedne osobę liczy się zwykle 1/2 

funta nowego (ćwierć kilo) mięsa, a chcąc mieć bardzo 
smaczny rosół, 1 ft. nowy (pół kilo). Na 2 ft. nowe 
(1 kilo) mięsa bierze się dwie kwarty (2 litry) wody, 
czyli pół kwarty na osobę, gdyż połowa się zawsze 
wygotuje. 

P i e r w s z y sposób. Aby rosół był dobry i tęgi, 
nalewa się mięso, nie płucząc go całkiem zimną wodą 
i gotuje na wolnym ogniu, szumując ciągle. Po godzi
nie gotowania, gdy się już szumowiny nie pokazują, 
soli się rosół w miarę i dodaje rozmaitej włoszczyzny, 
jakoto: porów, kilka korzonków pietruszki, kawałek se
lera, marchwi i cebulę z łupinką, surową lub upieczoną 
pierwej na blasze i kilka całych ziarnek zwykłego pie
przu. Można też, kto lubi, dodać odrobinę kwiatu mu-
szkatowego. Oprócz wyżej wymienionych jarzyn daje 
się dla smaku kalafior i kapustę włoską, lecz trzeba je 
wpierw sparzyć dobrze wrzącą wodą z surowizny i do
piero na godzinę przed wydaniem na stół włożyć do 
gotującego się rosołu. 

Rosół powinien się gotować, stosownie do ilości 
i gatunku mięsa 2 do 3 i pół godziny, nie dłużej, ale 
zawsze na wolnym ogniu. 2 funty (1 kilo) mięsa musi 

Znakomita kuchnia. J 
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gotować się najdłużej dwie godziny, więcej dwa funty 
(1 kilo), dłużej. 

Przed wydaniem na stół, wyjmuje się mięso, zbiera 
tłustość pływającą po wierzchu czyli „pozłoto" — którą 
można rozmaicie użyć w kuchni —• a jeżeli rosół nie
zbyt czysty, klaruje się go, lejąc we wrzący rosół białko 
rozbite z wodą. Gdy białko dobrze stwardnieje i rosół 
jest czysty, cedzi się go przez gęste sito. O rozmaitych 
dodatkach używanych do rosołu i zup będzie mowa 
w drugim rozdziale. 

Drugi sposób. Gotując mięso w sposób powyżej 
podany, otrzymamy rosół tęgi, wprawdzie dobry, ale mięso 
utracą przez to wszelkie pożywne cząstki i smak. Chcąc 
zaś mieć i rosół i smaczną sztukę mięsa, postępuje się 
tak. Mięso wkłada się odrazji do wrzącej wody, dodaje 
się kości, odpadków surowego mięsa np. obrzynków od 
pieczeni, dróbek z kur lub innego drobiu (jeżeli są pod 
ręką) i zresztą co do szczegółu gotuje się w sposób, 
wyżej podany. W połowie gotowania, dodaje się, abyi 
rosół był mocniejszym, l/2 ćwierci do 4̂ ft. (6 do 10 
deka) surowego, uskrobanego lub usiekanego mięsa 
i klaruje się białkiem rozmąconem z zimną wodą. Przed 
wydaniem na stół, zbiera się pozłotę i cedzi przez gę
ste sito. 

Drugi ten sposób gotowania mięsa w gorącej wo
dzie, można polecić gospodyniom oszczędnym i w mia
stach, gdzie mięso jest bardzo drogie. 

Jeżeli zaś nie rozchodzi się o mięso, lecz jedynie 
o dobry, mocny rosół, należy bezwarunkowo gotować 
go według pierwszego sposobu. 

3. Rumiany rosół z kury. 
Bardzo smacznym i pożywnym jest rosół sporzą

dzony tym sposobem. 
Do rondla kładzie się na spód trochę szpiku lub 

tłustości zebranej z rosołu, ale nie dużo, następnie ka-
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wał chudej wołowiny (np. l/, funta = l/t kilo), trochę 
cielęciny i kości, około !/4 funta (10 do 15 dekagra-
mów) wątroby wołowej, drobno pokrajanej, również 
pietruszkę, marchew, selera, cebulę w bardzo cienkie« 
talarki pokrajaną. Wszystko to przykrywa się i dusi, 
dopóki się pięknie nie zrumieni i soku nie puści. Mo
żna dodać mały kawałeczek cukru, aby się prędzej i ła
dniej zrumieniło. Potem leje się na to 3 do 4 kwart 
(3—4 litrów) rosołu z mięsa wołowego, kładzie się kurę 
pokrajaną na kawałki i gotuje zwolna 2 do 5 godzin, 
szumując i zbierając tłustość. Odstawiwszy rosół od 
ognia, leje. się trochę zimnej wody, aby się prędzej 
ustał, cedzi się raz przez gęste sito, a gdy się ustoi, 
drugi raz, aby był całkiem czysty i rumiany. Można go 
podać w filiżankach na drugie śniadanie, lub też jak 
zwykle do obiadu. 

4. Rosół z bulionem. 
Przez dodanie bulionu można otrzymać bardzo 

mocny i pożywny rosół znacznie mniejszym kosztem, 
niż gdy się go gotuje z mięsa. 

Z kości wołowych, odpadków wołowiny, cielęciny, 
dróbek z drobiu (jeżeli są pod ręką), gotuje się rosół, 
szumuje i zbiera pozłotę. Po godzinie gotowania soli 
się, dodaje się włoszczyznę i gotuje jeszcze 2 godziny. 
Na pół godziny przed wydaniem wrzuca się do rosołu 
bulion pokrajany w kawałki lub nastrugany, klaruje 
białkiem rozbitem z wodą i cedzi przez gęste sito. 

Bulion dodaje się w różnej proporcyi : chcąc mieć 
bardzo tęgi rosół np. na drugie śniadanie, podawany 
we filiżankach, bierze się przeszło I/2 ł u t a (1 d e k a ) na-
osobę, ale ilość ta, t. j . % łuta (1 deka), może też wy
starczyć na 2 i 3 osoby. 

Uwaga. Bulionu nie gotuje się nigdy na czystej 
wodzie, lecz zawsze na rosole choćby najsłabszym 
z mięsa wołowego, cielęciny, kości (dróbek) i włoszczy-



zny. Inaczej, choćby gatunek bulionu był najlepszym, 
nie będzie smacznym ani pożywnym. 

Można jednak, chcąc mieć bulion naprędce, ugo
tować go na czystej wodzie, lecz w tym razie daje się 
go więcej, przeszło '/a ^u^a (1 deka) na osobę i dodaje 
do tej ilości bulionu 2 lub 3 razy tyle mięsa wołowego, 
surowego, uskrobanego. Bulion kraje się drobno lub 
struże, aby się prędzej rozpuścił i razem z mięsem 
rzuca się na wrzącą wodę. Za 10 do 15 minut bulion 
już gotów, wtedy cedzi się go, jeśli nie całkiem czysty, 
klaruje białkiem (jak rosół), soli i podaje zwykle we 
filiżankach. 

5. Wyborny rosół na sposób francuski zwany „Jus". 
2 funty (1 kilo) chudej wołowiny (np. krzyżówki) 

1 funt ('/2 kilo) cielęciny, oraz różne inne odpadki byle 
świeże z mięsa, gotuje się zwolna w przeszło 3 kwar
tach (3 litrach) zimnej wody, szumując. Po godzinie 
wkłada się jak zwykle włoszczyznę i gotuje jeszcze 2 
godziny, poczem zbiera się pozłotę i cedzi. Rosół ten 
jost tęższy i smaczniejszy, gdy się prócz mięsa doda 
kurę, kurczę lub resztki z innego drobiu. 

Chcąc mieć ten sam rosół na rumiano, dusi się 
to mięso w rondlu z dodaniem cebuli pokrajanej w dro
bne talarki i małego kawałka chudej szynki cienko po
krajanej. Gdy się wszystko pięknie zrumieni, nalewa się 
3 kwarty (litry) wody lub jeszcze lepiej zwykłego, choćby 
słabego rosołu z wołowiny, gotuje jak zwykle i cedzi. 
Rosół ten podaje się na śniadania, do obiadu, używa 
się gó też do wzmocnienia słabego rosołu i sosów do 
pieczeni. 

6. Jak się kisi barszcz burakowy? 
Pierwszy sposób. Pewną ilość czerwonych, ćwi

kłowych buraków opłukać, obrać, przekroić co większe, 
ułożyć w czystem naczyniu drewnianem lub glinianem 
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i nalać czystą, zimną wodą. Naczynie z burakami trzy
mać w kuchni w pobliżu pieca, aby prędzej buraki za-
kisły. Za 3, 4, lub 5 dni barszcz się ukisi i można go 
użyć. Wtedy zrzucić z niego białą pleśń z wierzchu, 
nakryć czystym lnianym płatkiem i wynieść go w chło
dne jakie miejsce, np. do spiżarki lub piwnicy. 

7. Drugi sposób. Obrać kilka ćwikłowych bura
ków, włożyć w czysty garnek, nalać świeżą wodą, po
krajać duży kawał chleba razowego i kawałek kwaśnego, 
białego i włożyć między buraki na spód. Na noc posta
wić garnek na kominie, na dzień na słońcu. Na trzeci 
dzień będzie barszcz kwaśny i wyborny. 

8. Barszcz burakowy, czysty. 
Barszcz gotuje się zawsze na mięsie w garnku 

glinianym albo kamiennym, aby nie zczerniał. 2 funty 
(1 kilo) mięsa wołowego, 1 funt (l/, kilo) wieprzowego 
i kością ze szpikiem, nalewa się niewielką ilością wody 
i gotuje jak zwykle na rosół, szumując. Wszelkie kości 
i kawałki mięsa pozostałe od pieczeni, zrazów itp. mogą 
tu być użyte. Po 2 godzinach gotowania wrzuca się 
w rosół włoszczyznę uszatkowaną drobno, razem z kil
koma buraczkami, oraz 1 całą cebulę i grzybek lub 2 
grzybki suszone. Osobno zaś ugotować dla smaku kilka 
całych buraków, drobno je pokrajać, nalać kwasem bu
rakowym i trzymać z godzinę obok blachy (byle nie na 
blasze). Gdy się rosół dobrze ugotuje, wlać do niego 
ten kwas razem z uszatkowanymi burakami i zagoto
wać, ale tylko raz, bo inaczej traci kolor i smak." Przed 
wydaniem przecedzić przez sito, aby do wazy zlał się 
tylko sam czysty barszcz. Jeżeli barszcz jest za blady, 
trzeba utrzeć piękny, czerwony burak na tarle, wrzucić 
w barszcz i przecedzić, a na wydaniu wrzucić ze 2 
ugotowane, poszatkowane buraki. 

Do barszczu podaje się zwykle uszka z mięsa, 
oprócz tego kiełbasę pokrajaną w plasterki; wędlinę 
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ugotowaną z mięsem można też pokrajać i włożyć do 
barszczu. 

9. Barszcz burakowy, zabielany. 
Jeszcze lepszy jest barszcz burakowy, zabielany 

czyli zaprawiony kwaśną śmietaną. Barszcz ugotowany 
w powyższy sposób można zaprawić śmietaną, ale 
zwykle zabielany gotuje się w inny sposób jako zupa 
postna. 

Włoszczyznę, kilka całych cebul, kilka grzybów 
suszonych wygotować na smak. Osobno upiec kilka 
czerwonych buraków, uszatkować, nalać kwasem bura
kowym i trzymać w ciepłem miejscu przy piecu przez 
godzinę. Smak wygotowany z włoszczyzny zlać razem 
z tym kwasem i przecedzić przez sito. Na 2 kwarty 
(2 litry) Barszczu wziąć 1/i kwarty (litra) śmietany, roz
bić ją w osobnym garnuszku z łyżką mąki, wlewać 
zwolna do barszczu, mieszając łyżką, zagotować raz 
i wlać do wazy. Trochę buraków upieczonych i uszat-
kowanych wrzuca się w gotową już zupę, oraz ćwiartki 
jaj gotowanych na twardo. Jeżeli barszcz ten gotowany 
jest na rosole, wtedy daje się do niego uszka z mięsa, 
kiełbasę i wędliny cienko pokrajane, jeżeli zaś ma być 
postny daje się do niego grzyby suszone, uszatkowane, 
zasypuje się go drobną kaszką lub ryżem, albo podaje 
z bułką krajaną, usmażoną na maśle. 

10. Kapuśniak. 
Aby kapuśniak był smaczny, trzeba go ugotować 

na wieprzowinie świeżej lub wędzonej i użyć kapusty 
kiszonej. 

.Ugotować wieprzowinę z włoszczyzną i kilku ziarn
kami pieprzu, dając mniej wody niż na rosół. Po ugo
towaniu wlać do rosołu kwasu kapuścianego, ile tizeba 
do smaku i garść kapusty, włożyć cebulę pokrajaną 
i usmażoną na maśle i pan; suchych grzybów, następnie 
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posolić i znów gotować. Nakoniec zrobić zasmażkę 
z łyżki mąki i łyżki tłustości zebranej z wierzchu, za-
smażyć zupę, mięso wyjąć, pokrajać i wydać z kapu
śniakiem. 

Można też do kapuśniaku włożyć kiełbasę pokra
janą w talarki. 

Zupę tę można tak samq ugotować na mięsie wo-
łowem, kto nie lubi wieprzowiny. 

I I . Zupa zwyczajna na rosole. 
Podstawą każdej, dobrej zupy, prócz postnych, 

jest rosół albo z wołowiny, albo w braku tegoż, z od
waru kości, odpadków mięsnych, cielęcych, głowy i nó
żek cielęcych, dróbek z drobiu, przyczem dla smaku 
dodaje się zawsze włoszczyzny. 

Rosół leje się zwolna w zasmażkę białą, zrobioną 
z x/4 funta (12 deka) masła i tyleż mąki, mieszając cią
gle, soli się, wlewa kilka kropel soku cytrynowego lub 
wina białego i gotuje na wolnym ogniu. Sposób ten za
chowuje się przy wszystkich zapach. Do tej zupy daje się 
bulka krajana w kostkę i usmażona na maśle, dróbka 
pokrajana z rosołu lub z delikatnemi jakiemi klusecz
kami. 

12. Francuska zupa : „Julienne«. 
Rozmaite jarzynki, jak: 1 marchew, 1 kalarepka, 

duży kawałek selera, 1 główka kapusty włoskiej lub 
ćwierć głowiastej, 2 białe cebule, 2—3 ziemniaków itd., 
kraje się drobniutko jak makaron i dusi do miękkości 
w rondlu na maśle. Gdy już jarzynki zupełnie miękkie, 
nalewa się na nie dobry, tęgi rosół (np. podany na str. 
4-tej, francuski rosół „Jus") i zagotuje. Na gotującą 
się zupę wsypać łyżkę młodego, zielonego groszku, — 
a w porze letniej trochę pokrajanych szparagów lub 
kalafiorów. Zupa ta jest dosyć gęsta, więc nic się do 
niej nie dodaje. 



Tę samą zupę można mieć i w zimie ze suszo
nych jarzyn, które można ususzyć w domu, pokrajaw
szy cieniutko jak makaron, albo kupić gotowe w pacz
kach w handlach jarzyn i owoców. 

13. Krupnik. 
Ugotować kwaterkę (74 litra) kaszy grubszej, jęcz

miennej lub perłowej, włożyć kawał masła wielkości 
jaja i ubić doskonale łyżką drewnianą, potem wlać do
bry rosół, który można ugotować albo z mięsa, albo 
z kości i z odpadków mięsa od zrazów i pieczeni — 
i smak z włoszczyzny osolić, rozprowadzić rosołem — 
wsypać usiekaną drobno zieloną pietruszkę, zagotować 
i podać. Można też pokrajać cieniutko włoszczyznę 
i włożyć w wazę, a dla smaku udusić na maśle z pie
truszką trochę grzybków i włożyć w zupę. 

14. Zupa pomidorowa ze śmietaną. 
P i e r w s z y s p o s ó b . Chcąc mieć zupę pomido

rową zabielaną śmietaną, należy ją przyrządzić jak po
przednią, tylko po rozpuszczeniu rosołem, zaprawić ją 
kwaterką (x/i litra) śmietany kwaśnej z odrobiną mąki. 
Do tej zupy podaje się grzanki w kostki krajane lub 
gęsty ryż ugotowany z masłem. 

15. D r u g i sposób. Zamiast śmietaną można tę 
zupę zaprawić dwoma żółtkami rozbitemi z ochłodzo
nym rosołem, wlewając je do wazy i mieszając, aby 
się żółtka nie ścięły. 

16. Zupa ziemniaczana. 
P i e r w s z y s p o s ó b . Ugotować rosół z odpad

ków mięsnych i z kości i po dwóch godzinach gotowa
nia odlać, przecedzić, osolić i włożyć w niego włoszczy
znę pokrajaną podłużnie nożem karbowanym i ugoto
waną osobno; w porze wiosennej i letniej włożyć sporo 
pietruszki zielonej, związanej nitką, którą się potem wy

rzuca. Gdy włoszczyzna podgotuje się w rosole, wrzuca 
się w niego na 3 kwadranse lub pół godziny przed wy
daniem ziemniaki surowe, pokrajane w talarki (także 
nożem karbowanym) i gotuje, dopóki ziemniaki nie 

X zmiękną. Wydając na stół, sypie się do tej zupy trochę 
pietruszki zielonej lub młodego kopru ; włoszczyznę po
krajaną w paseczki pozostawia się w zupie, prócz wiązki 
zielonej pietruszki. Zupa ziemniaczana jest smaczniej
szą, gdy się ugotuje na baraninie. 

Zupa ta może być postną, jeżeli zamiast rosołu 
ugotuje się ją na smaku z włoszczyzny i gdy się zie
mniaki ugotują, zasmaży łyżką masła z łyżką mąki, roz
prowadzonej zupą. Zresztą wszystko tak samo, jak po
wyżej. 

17. Drugi sposób. Ziemniaki pokrajane w drobną 
kostkę lub ładne talarki, udugić w maśle, dodać trochę 
tłuczonego majeranku, rozprowadzić stosowną ilością do
brego rosołu (z mięsa wołowego lub baraniny), zagotować 
dobrze i wydać. Chcąc mieć zupę gęściejszą, zaprawić 
na wydaniu dwoma żółtkami rozbitemi, ale nie goto
wać ich z zupą, aby się nie ścięły, lecz tylko rozgrzać. 

18. Zupa z dróbek gęsich, kaczych i t. p. 
Gotuje się rosół z mięsa lub kości, odpadków 

i obrzynków mięsnych, razem z dróbkami obranemi na 
czysto z pierza, jakoto : skrzydłami, żołądkami, wątro
bami, dla smaku kładzie się też nóżki i szyje, oraz sporo 
włoszczyzny. Gdy dróbka już całkiem miękkie, zlewa 
się rosół, soli, cedzi przez sito, dróbka zaś wyjmują 
się i krają w cieniutkie paski. Potem robi się biała za
smażka z ljt funta (12 deka) masła i tyleż mąki, roz
prowadza się rosołem wygotowanym w powyższy spo
sób, wlewa się dla smaku kilka kropel soku cytryno
wego lub białego wina i gotuje na wolnym ogniu. Na 
ostatek wkłada się w to zupę pokrajane dróbka z rosołu. 
Wyśmienita to zupa, ale nie zbyt łatwa do zrobienia. 
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is. Zupa rakowa. (Na 2 lub 3 osoby). 

Ugotować 15 raków, dobrze wpierw wypłukanych 
i oczyszczonych ze solą i koprem. Obrać mięso ze szy
jek (czyli jak niektórzy nazywają: z ogonów) i grub
szych nożyc, wyjąć z każdego raka żółć i zostawiwszy 
kilka n. p. 6 do 8 skorupek (potrzebnych do nadziania), 
tłuc w s z y s t k o pozostałe, jakoto: tułowie z drobniej-
szemi łapkami i głowami, słowem w s z y s t k o bez 
wyj ą t k u w moździerzu. Następnie ubitą tę masę utłuc 
dobrze raz jeszcze z łyżką masła w moździerzu, po 
utłuczeniu dusić razem na wolnym ogniu z godzinę, 
podlewając, aby się nie przypaliło, rosołem ugotowanym 
osobno. Masło rakowe czerwonego koloru będzie ciągle 
wypływać na wierzch. Czerwona ta tłustość nie powinna 
osobno pływać w zupie dobrze zrobionej, lecz cała zupa 
powinna być czerwona. Trzeba więc zbierać ciągle tę 
czerwoną tłustość, osobno zagotować łyżkę masła z łyżką 
mąki i rozcierać dobrze z tą tłustością, dopóki się tylko 
pokazywać będzie; gdy się równo wymiesza, wlać dwie 
łyżki kwaśnej śmietany i wymieszać. Utłuczoną i udu
szoną masę rakową, rozprowadzoną rosołem przetaso
wać przez gęste sito lub rzadkie płótno, gdy się ustoi, 
zlać co czyste z wierzchu, pozostawiając brudny osad 
na spodzie. Do tego czystego smaku dolać rosołu w miarę 
potrzeby, zagotować razem z ową zaprawą czerwoną ze 
śmietaną i wrzucić także, nim się to zagotuje, trochę 
siekanego kopru i skorupki, które trzeba pierwej na
dziać masą złożoną z bułki tartej albo" z ugotowanego 
ryżu lub drobnej kaszki częstochowskiej, drobiazgami 
raków zmieszanymi z koprem, solą, żółtkiem, masłem 
i odrobiną gałki muszkatołowej. Prócz tego mięso z szy
jek i nożyc wrzuca się do zupy przed samem wydaniem 
na stół. 
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20. Zupa chlebowa. 

P i e r w s z y s p o s ó b . Ugotować dobry rosół 
z włoszczyzną. Chleb żytni albo dobry razowy pokrajać 
cieniutko, osolić, włożyć do wazy i nalać wrzącym ro
sołem, ale tylko tyle, aby zaledwie chleb nakryć, i niech 
tak chwilkę postoi. Potem wbić tyle całych jaj, ile osób, 
na chleb, i zalać prędko wrzącym rosołem, aby się białka 
ścięły, a żółtka pozostały miękkie. Przed wydaniem 
można jeszcze włożyć, kto lubi, kawałek pokrajanej wę
dliny, n. p. ozoru, dobrej kiełbasy, chudego boczku, 
szynki, kiełbaski parowe, czyli wirsztle i t. p. 

21. D r u g i s p o s ó b . Chleb żytni lub razowy po
krajać drobno i rozgotować całkiem w rosole, wbić 
dwa ubite jaja, a przed wydaniem wrzucić pokrajane 
drobno kawałki jakiegokolwiek mięsa pieczonego. 

Smaczna to i pożywna zupa. 

22. Zupa ogórkowa. 
Obrać trzy duże, kwaśne ogórki, pokrajać w ta

larki, posypać mąką i udusić w rondlu na maśle, gdy 
się podsmażą, zalać rosołem i gotować pół godziny. 
Potem zupę przecedzić, zaprawić kwaterką (V4 litra) 
kwaśnej śmietany •— na 2 osoby — zrobić przedtem 
małe pierożki z mięsem lub bulką pokrajaną w kostki 
i smażoną na maśle, wrzucić do zupy i podać. Zamiast 
śmietany można także wbić 4 żółtka w wazę rozrobione 
zupą i wlać na nie gorącą zupę, mieszając ciągle łyżką 
aby się równo rozpuściły. 

Chcąc mieć tę zupę postną, zalewa się przesma-
żone ogórki smakiem z włoszczyzny i zresztą postępuje 
się tak samo. 

23. Zupa z królików. 
Wziąć 2 młode króliki, oczyścić i wypłukać, na

stawić do garnka, nalawszy wodą, tak jak mięso na 
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rosół. Po godzinie gotowania, gdyż delikatne mięso 
królików wkrótce zmięknie, przecedzić ten rosół, wy-
zbierać troskliwie tłuszcz i zasmażyć jasną zasmażką. 
Mięso pokrajać w zgrabne kawałki i wrzucić do zupy 
gdy się na stół podaje. 

24. Zupa ryżowa. 

Na jedną osobę wziąć garść ryżu, wybrać go, wy
trzeć, ale nie płukać, wrzucić do rosołu gdy się gotuje 
i gotować przez pół godziny. Można dodać żółtka i mięso 
pokrajane w kawałki. 

B) Z u p y postne. 
25. Z u p a r u m i a n a p o s t n a . 

Zupa ta może być podobnie jak rosół, użytą -do 
rozpuszczania wielu zup postnych i sosów i podobną 
jest do bulionu, jeśli się ją dobrze zrobi. Poszatkować 
2 duże marchwie, 1 seler, kilka korzeni, pietruszki i 2 
do 3 białych cebul, nadto dodać jeden mały kalafior 
na części rozebrany, szparagi w kostkę krajane, kapu
stę włoską w ćwiartkach, trochę grochu zielonego itp. 
i usmażyć w rondlu na 12 łutów (20 deka) masła, do
póki wszystko nie przybierze ciemno-rumianego koloru. 
Gdy to nastąpi nalewa się 2 kwarty (2 litry) wody, lub 
jeszcze lepiej zupy grochowej (gotowanej na wodzie 
i przetartej), dodaje się zielonej pietruszki, cebulę pie
czoną, soli i kto lubi goździków i znów gotuje 11/2 
do 2 godzin. Zupa ta nabierze pięknego koloru, jeżeli 
się po ugotowaniu dobfze ustoi, a potem przecedzi. 
Podaje się z grzankami smażonemi na maśle i w kostkę 
pokrajanemi lub z naleśnikami pokrajanymi w podłużne 
płatki. 

26. Zupa rybna, klarowna. 
Na zupę rybną biorą się pośledniejsze gatunki ryb, 

jak: liny, karasie, młode szczupaki, albo też tylko głowy 
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z mieszanych ryb, chyba że mięso z ryby ma służyć na 
drugą potrawę, wtedy gotować większe. Ryby oskro-
bane'z łuski, oczyszczone i na kawałki pokrajane wło
żyć w rondel, nalać smakiem wygotowanym z pokrajanej 
włoszczyzny i z cebuli, a włoszczyznę gotować długo, 
najmniej 1V2 godziny i przecedzić (do ryb dawać wię
cej cebuli niż do mięsa), dodać angielskiego ziela, pie
przu w ziarnkach i gotować, ale nie dłużej jak 20 do 
25 minut. Gdy ryba już miękka, wyjąć ją, zupę prze
cedzić, włożyć kawałek masła i ugotować w niej jakie 
kluseczki, jak'do rosołu. 

27. Zupa mleczna. 

Zagotować kwartę (1 litr) dobrego mleka z kawa
łeczkiem wanilii lub '/« łuta (1 deka) kwiatu pomarań
czowego. Osobno w garnuszku rozmącić dobrze w zi
mnem mleku 3 żółtka, dodać miałkiego cukru, trochę 
soli, wlać do tamtego mleka, mieszając ciągle łyżką i za
gotować. Zasypać ryżem, grysikiem lub sagiem. Można 
też wsypać na początku garstkę rodzynków i z mlekiem 
zagotować. 

2 8 . Zupa mleczna z kluseczkami. 

Zagotować mleko z cukrem, cynamonem, skórką 
cytrynową i troszkę soli ; gdy się gotuje, wrzucić klu
seczki albo płatki i pół godziny gotować. 

29. Zupa mleczna z mąką kartoflaną (ziemniaczaną). 

Łyżkę mąki kartoflanej rozbić z trochą zimnego 
mleka, zmieszać to z mlekiem zgotowanem jak powyżej 
i kilka minut gotować. Chcąc nadać odmienny smak 
zupie, utrzeć kilka słodkich, a. kilka gorzkich migdałów, 
utłuc je potem w moyöft$%.i zagotować z mlekiem. 

£BNS 
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30. Zupa mleczna z grysikiem. 

Wziąć kwartę dobrego, niezbieranego mleka, gdy 
się zagotuje, wrzucić garść suchego grysiku, zamieszać 
i gotować 8—10 minut. 

31. Zupa z kwaśnej śmietany. (Po wiedeńsku). 
Kwaterkę (l/4 litra) dobrej, gęstej śmietany kwa

śnej rozbić dobrze z dwoma łyżkami mąki, jedną kwartę 
(1 litr) wody osolić, wrzucić do niej małą łyżeczkę od 
kawy kminku, zagotować i wlać w nią zaprawę, roz
bijając ciągle rogalkiem. Garnczek trzeba wziąć większy, 
bo zupa ta pieni się bardzo z początku i kipi. Podaje 
się z chlebem żytnim, (razowym), pokrajanym w kostkę. 

32. Zupa grzybowaf postna. 
Nr. I. Wziąć pełny talerz świeżych, jadalnych grzy

bów, oczyścić, wypłukać i dać je na sito. Gdy ociekną, 
pokrajać i posoliwszy, denstować najpierw we własnym 
sosie, a potem z masłem, pietruszką i pieprzem. Zrobić 
żółtą zasmażkę, zalać wodą grochową lub smakiem 
z korzonków grzybowych (to ostatnie lepsze), wrzucić 
owe denstowane grzyby i zagotować. Zamiast pieprzu 
można dać kminku. 

33. Nr. II. Można ją zrobić ze świeżych lub suszo
nych grzybów, stosownie do pory roku. Świeże grzyby 
(prawdziwe) obrać, pokrajać i dusić na maśle z pokrajaną 
włoszczyzną i kilku cebulami. Gdy się uduszą, zasypać 
odrobiną mąki, rozprowadzić wodą lub odwarem gro
chowym, osolić, opieprzyć i wreszcie zaprawić kwaterką 
(V4 litra) kwaśnej śmietany. 

34. Nr. III. Ze suszonych grzybów. Ugotować garść 
grzybów suszonych, włożyć włoszczyzny, parę cebul 
całych i razem gotować, póki grzyby nie będą miękkie. 
Wtedy smak przecedzić, grzyby poszatkować, wrzucić 
w smak, osolić, opieprzyć, zasmażyć jedną łyżką masła, 
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z pół łyżki mąki i zagotować. Podaje się z drobną za
cierką lub kluseczkami krajanemi podłużnie. 

35. Zupa z pietruszki. 
Zrobić jasną zasmażkę z masła i łyżki mąki, zalać 

smakiem, w którym się gotowała pietruszka, posolić, 
dodać kwiatu muszkatołowego i zagotować. Do tego 
podają się grzanki z bułki lub francuskie kluseczki. 

36. Zupa kminkowa. 
Zrobić tłustą ciemną zasmażkę, zalać wodą wy

gotowaną z kminkiem, posolić i gotować pół godziny. 
Można dodać ze dwa żółtka, podaje się z grzankami. 

37. Zupa z jabłek. 
Wziąć trzy kwarty (litry) jabłek, obrać, pokrajać 

w talarki, gotować w dwóch kwartach (litrach) wody 
z cynamonem, skórką cytrynową i kilkoma sucharkami, 
dopóki nie będą miękkie. Wtedy przefasować, dodać 
cukru, kilka łyżek wina i podawać z grzankami z su
charków. 

38. Zupa z gruszek. 
Robi się tak samo jak z jabłek. 

39. Zupa czekoladowa. 
Na 2 kwart (litrów) mleka, wziąć V4 funta (12 deka) 

czekolady. Mleko zgotować z cukrem i wanilią, gdy się 
gotuje, wrzucić tarta czekoladę, a na końcu wbić 'à lub 
4 żółtka. 

4 0 . Kleik postny. 
Wygotować smak z rozmaitej drobno pokrajanej 

włoszczyzny i kilku grzybów. Osobno ugotować na gę
sto kwaterkę ('/4 litra) (na 4-ry osoby) kaszy perłowej, 
jęczmiennej lub orkiszowej, włożyć w nią kawał masła, 
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ubić dobrze z masłem, zrobić zasmażkę z łyżki masła 
i łyżki mąki i rozprowadzić wszystko kwartą (litrem) 
smaku z włoszczyzny; osolić, wsypać trochę zielonej, 
usiekanej pietruszki i zagotować razem. Włoszczyznę 
pokrajaną i ugotowaną, oraz grzyby poszatkowane wło
żyć we wazę. 

Uwaga. Można też ten kleik ugotować na od
warze z grochu i dodać kwaterkę (1/4 litra) śmietany 
kwaśnej. 

Smaczna, zdrowa i posilna zupa. 
41. Polewka piwna, czysta. 

Kwartę (litr) niezbyt mocnego piwa zagotować 
z kawałkiem cukru, cynamonu, kilku goździkami, tro
szkę skórki cytrynowej (kto lubi z rodzynkami), dodać 
wreszcie trochę soku cytrynowego. Gdy się zagotuje, 
podawać od razu na stół z serem zwykłym, pokraja
nym w kostkę. 

4 2 . Polewka piwna, zabielana. 
Zagotować kwartę (litr) piwa z korzeniami jak po

wyżej. Gdy się zagotuje, wlać do niego 3 kwaterki (3/4 
litra) dobrej, kwaśnej śmietany, ubitej dobrze z 4-ma 
żółtkami i łyżką miałkiego cukru, rozbijając mocno ro-
galkiem, nie dać się już temu zagotować, aby się nie 
zwarzyło, lecz tylko rozgrzać i podać z serem pokraja
nym w kostkę. Jeżeli polewka nie dość słodka, dodać 
osobno cukru z cynamonem. 

Zamiast śmietany można dodać 6 żółtek. 
43. Polewka winna. 

Kwartę (litr) zwykłego białego wina rozpuścić trze
cią częścią wody, dodać cukru, x/t funta (12—16 deka) 
(można i l/2 funta, albo 25 deka, czyli 1/i kilo), kilka 
kawałków cynamonu, parę goździków, (trochę kwiatu 
muszkatołowego kto lubi), zagotować raz i odstawić na 
kraj pieca. Wtedy wlać 5 żółtek ubitych doskonale, roz-
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grzać tylko (a nie gotować), rozbić mocno r,ogalkiem, 
gdy sie pienić będzie, podawać zaraz na stół z biszkop-
cikami. Polewkę winną podaje się zwykle we filiżankach 
przed obiadem. 

44. Bardzo orzeźwiający napój dla chorych. 
Jedno wielkie, dobre, winne jabłko ugotować na 

miękko w kwaterce (V4 litra) wody. Po ugotowaniu 
odstawić na bok, zostawić pod przykrywką, aby woda 
naciągła smakiem. Gdy oziębnie, przecedzić wodę, do
dać cukru do smaku i dać do picia. 

» 45. Befsztyk dla chorych. 
Kawałek polędwicy, gruby na 2 palce, wyżyłować 

starannie i obrać z łoju, posolić, ubić dobrze, zaokrą
glić, wrzucić na rozpalone masło, po 4 minutach sma
żenia odwrócić na drugą stronę i smażyć 2 do 3 minut. 

* 46i Mięso skrobane, smażone. 
Chorym, nie mogącym należycie gryść i trawić, 

polecają lekarze mięso smażone tym sposobem : uskro-
bać nożem kawałek polędwicy lub z innej miękkiej czę
ści, usiekać drobniutko, dodać trochę cebuli, wbić żółtko, 
osolić, wymieszać razem dobrze, nadać kształt okrągły 
i smażyć na rozpalonym maśle. 

Mięso skrobane pożywniejsze jest niż siekane, gdyż 
przez siekanie wyciska się sok z mięsa i wsiąka w de
skę, na której się sieka, czego sie unika skrobiąc. (Zna
komici lekarze polecają pacyentom swoim jedynie mięso 
skrobane). Aby się choremu nie sprzykrzyło mięso sma
żone, można je dla odmiany skrapiać sokiem z cytryny. 

47. Gałki z mięsa surowego. 
Uskrobać trochę mięsa wołowego, posolić nieco, 

skropić trochę sokiem cytrynowym, porobić gałki wiel
kości orzecha laskowego i dać do jedzenia. 

Znakomita kuchnia. i 
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ROZDZIAŁ II. 

D o d a t k i d o z u p . 
48. Tarte ciasto. 

Kwaterkę (1/4 litra) mąki ułożyć w kupkę na śro
dek stolnicy, zrobić w środku dołek, wbić całe jajo 
z łyżką wody, wymieszać najprzód nożem, potem ugnieść 
ciasto dobrze rękami, dosypując mąki ze stolnicy. Na
reszcie utrzeć ciasto na tarle, rozłożyć na stolnicy, aby 
trochę podeschło i nie zbiło się w gruzełki. 

49. Płatki lub makaron do rosołu. 
Płatki lub makaron do rosołu robią się zupełnie 

tak samo jak tarte ciasto, tylko zamiast łyżki wody do
daje się jeszcze żółtko, ciasto ugniecione wałkuje się 
jak można najcieniej, podsypując mąką stolnicę i wałek, 
aby nie przywarło do stolnicy ; gdy wyschnie, przekra-
jać na dwie części, na m a k a r o n złożyć każdą w wa
łek, szeroko na dwa palce i ostrym nożem krajać cien
kie pąseczki. 

Na p ł a t k i pokrajać rozwałkowane ciasto na pa
ski szerokie na dwa palce, ułożyć ich kilka na sobie 
i krajać w małe kwadratowe płateczki. 

Makaron i płatki gotuje się na wrzącym rosole 10 
do 15 minut; gdy spłynie na wierzch, ma już dosyć. 
Gotują też makaron i płatki osobno na wodzie, i po 
odcedzeniu kładą do rosołu, ale smaczniejsze są goto
wane na rosole. 

50. Lane ciasto. 
Dwa jaja, trochę wody, 2 do 3 łyżki mąki, oso-

lić i ubić wszystko doskonale w garnuszku z dzióbkiem 
na wolne ciasto. Gdy ciasto jest gładkie i spływa z łyżki, 
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lać je dzióbkiem zwolna na wrzący rosół tak, aby się 
z niego tworzyły długie, delikatne kluski. 

Jeżeli ciasto jest zbyt wolne, będzie się rozpływało 
w gotowaniu, — wtedy dodać trochę mąki ; jeżeli znów 
za tęgie, będą się tworzyły nieforemne, duże kluski, 
w tym razie dodać trochę mleka. 

Gdy się ugotuje jedna warstwa klusek, wyjąć łyżką 
dziurkowaną (od szumowania), włożyć w wazę i znów 
lać ciasto na rosół, dopóki się wszystko nie ugotuje. 
Lane ciasto daje się nietylko do rosołu, ale i do nie
których zup postnych, np. mlecznej. 

51. Naleśniki do rosołu. 
Bardzo smaczne są te naleśniki w rosole lub in

nej zupie, np. mieszanej. 
Pół kwaterki (1/s litra) mleka, 2 żółtka, V2 kwa

terki (Vs htra) mąki, ubić dobrze, dodać pianę z dwóch 
białek i trochę osolić. Rozgrzać patelnię, dać smalcu 
tyle tylko, aby patelnia była wszędzie posmarowana, 
nalać ciasta pełną łyżkę, i obracać patelnię na wszyst
kie strony, aby się ciasto wszędzie równo rozlało. Ogień 
ma być średni, na mocnym zaraz się przypalą. Gdy się 
na jednej stronie upieką, przewrócić na drugą, posma
rowawszy patelnię na nowo. Naleśniki upieczone kraje 
się do rosołu, jak kto chce, zwykle podłużnie jak ma
karon, ale można też krajać w płatki. 

52. Kluski z ciasta parzonego. 
P i e r w s z y s p o s ó b . Półkwaterek ('/8 litra) mleka 

ugotować w rondlu, włożyć 27 2 łuta (4 deka), czyli sporą 
łyżkę masła na wrzące mleko, wsypać 12 łutów (20-cia 
deka) mąki, mieszając ciągle ostrożnie, i gotować do
póty, dopóki mleko nie wsiąknie w ciasto i ciasto nie 
będzie odstawało od łyżki. Wtedy przełożyć do drugiego 
rondla, ostudzić i wbić po jednemu 4 całe jaja, wymie
szać dobrze z ciastem, porobić kluski wielkości orzecha 
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włoskiego, rzucić na gorący smalec, wyjmować łyżką 
durszlakową, obsączyć na bibule z tłuszczu i kłaść do 
zupy. Można też gotowe kluski ułożyć na blasze do 
pieczenia i upiec w piecu. 

53. D r u g i s p o s ó b . Gotowe kluski kłaść od razu 
łyżką na wrzący rosół lub inną zupę i gotować. 

Bardzo delikatne są w smaku. 

54. Grzanki nadziewane móżdżkiem. 
Móżdżek cielęcy obrać ze skórki, wypłukać i usma

żyć na maśle z drobno posiekaną, zieloną pietruszką. 
Bułkę pokrajać na kawałki szerokie na palec, rozkrajać 
w środku, ale nie przeciąć, otwór nadziać móżdżkiem. 
Ubić 3 lub 4 żółtka z kieliszkiem mleka, maczać w tem 
grzanki, potem raz jeszcze w jaju ubitem, obsypać bułką 
tartą i smażyć na gorącym smalcu. 

Grzanki te mogą służyć nietylko do zup, ale jako 
dodatek do jarzynek, np. do szpinaku, marchwi itd. 

55. Ryź z pomidorami. 
Kilka pięknych, dojrzałych pomidorów przekroić 

i denstować, dodawszy całą cebulę. Gdy zgęstnieją 
przefasować i z czterema garściami ryżu dać do gorą
cego masła. Gdy ryż zmięknie i zczerwienieje, utrzeć 
kawałek sera parmezańskiego, wymieszać razem i po
dać do zupy. 

56. Ryź po włosku. 
Wypłukany i sparzony ryż gotować na gęsto w ro

sole wygotowanym z kości. Potem wymieszać go z ma
słem i denstowaną jarzyną, jak: groszkiem, marchewką, 
kapustą, jako też wątróbką z drobiu, żołądkiem, w końcu 
dodać utartego sera. 

57. Ryź medyolański. 
Skrzydełka z indyka, gołąbka i trochę cielęciny, 

wszystko pokrajane w kawałki denstować w maśle ra-
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zem z cebulą. Ryż ugotowany na miękko wymieszać 
z masłem i dobrym kawałem tartego parmezańskiego 
sera, wszystko to razem wymieszać i dać do formy. 
Potem ryż się wyrzuca i podaje osobno do zupy. 

58. Ryź turecki. 
Pół funta (25 deka) ryżu zagotować w solonej 

wodzie; gdy zmięknie odstawić, wlać kilka łyżek tłuszczu 
z pieczeni, zamieszać i zostawić przykryty na pół go
dziny. Poczem wyrzucić na półmisek, wymieszać z pie
czonym drobiem i cielęciną, pokrajaną w kawałki, ra
zem z tłuszczem, w którym się piekły i dać na stół 
do zupy. 

59. Kluski francuskie. 
Łyżkę młodego masła uwiercić dobrze w donicy 

i wbić po jeduemu cztery żółtka, nie przestając wiercić 
w jedne stronę ; pianę z 4 białek ubić i dodawać po 
łyżce do żółtek, wreszcie na ostatku wsypać półkwate-
rek ('/g litra) mąki, ale nie naraz, tylko po trochu, ra
zem dobrze wymieszać i łyżką kłaść zaraz na wrzący 
rosół. Do gotowania klusek zostawia się cześć rosołu 
w garnku, resztę zlewa się we wazę. 

60. Kluski z bułki. 
Pokrajać bułkę wiedeńską, namoczyć w mleku 

i wycisnąć. Utrzeć w donicy kawałeczek masła i trzy 
żółtka, wbijając po jednemu, dodać zielonej pietruszki 
drobno siekanej, osolić, włożyć bułkę i rozbić wszystko. 
Wlać pianę z 3 białek, kilka łyżek tartej bułki i wy
mieszać. Z tego ciasta zrobić małe kluski ręką zmaczaną 
w wodzie i zaraz gotować na rosole. 

61. Kluski ze szpiku. 
12 łutów (20 deka) szpiku wołowego ogrzać tro

chę, aby zmiękł, utrzeć dobrze w donicy, wbić po je-
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dnemu 3 jaja, osolić, dodać 3 otarte bułki, robić z tej 
masy kluski i wrzucać na wrzący rosół. 

Smaczniejsze będą, jeżeli się doda dwie łyżki tar
tego parmezanu. 

62. Kluski z tartej bułki. 
• Łyżkę masła utrzeć z jednem całem jajem i jed-

nem żółtkiem, osolić, dodać zielonej, usiekanej pietru
szki, 9 łutów (15 deka) bułki tartej i wymieszać wszyst
ko, jeżeli trzeba, dodać 1 lub 2 łyżki mleka. Ciasto 
musi chwilę postać, potem robić kluski jak orzech wło
ski i a l b o je gotować w rosole przez 10 minut, a l b o 
zmaczać w jajku i w bułce tartej i smażyć na gorącym 
smalcu. Jako smażone podają się do potrawek i zup 
„pureé" t. j . przecieranych. 

63. Kluski z ziemniaków. 
Utrzeć w donicy V4 funta (12 deka) masła z 2-ma 

jajami i 2 żółtkami i dodać 6 dużych ziemniaków ugo
towanych i ugniecionych lub jeszcze lepiej przetartych 
przez durszlak, trzy łyżki bułki tartej, trochę zielonej, 
uszatkowanej pietruszki i soli i wszystko razem dobrze 
wymieszać. Jeżeli ciasto zbyt wolne, dodać mąki. Pół 
godziny ma ciasto postać, potem robić średniej wielko
ści kluski i przez kwadrans gotować na wodzie osolo-
nej, n ie na r o s o l e . 

64. Kluski z wątróbki cielęcej. 

#9 łutów (15-cie deka) wątróbki eielęcej utrzeć na 
tarce i przetrzeć przez sito. Utrzeć kawałek masła wiel
kości orzecha włoskiego, dodać wątróbkę, wbić po je
dnemu 3 jaja, trochę pieprzu tłuczonego, soli i zielonej 
pietruszki, trochę gałki muszkatołowej i skórki cytryno
wej, nareszcie 2 bułki tarte, wyrobić wszystko dosko
nale, robić małe kluseczki i rzucać na gotującą się wodę 
lub rosół. Gotować 10 minut. 
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65. Kluseczki z móżdżku. 
Pół móżdżku cielęcego obciągnąć ze skórki i ob

gotować w wodzie z solą. Utrzeć w donicy 6 łutów 
(10 deka) masła, dodać 1 jajo i 2 żółtka, móżdżek po
krajany w kawałki, trochę soli i pietruszki zielonej 
i utrzeć razem. Jeżeli ciasto za rzadkie, wsypać mąki. 
Kluski robi się łyżką i albo się je gotuje na rosole, 
albo smaży na "patelni na gorącej fry turze lub smalcu. 
Gdy się zrumienią, wyjmować ostrożnie łyżką durszla-
kową i" kłaść do Wazy na rosół lub barszcz. 

66. Uszka do barszczu. 
Ulubiony ten dodatek do barszczu tak się robi: 
Usiekać na masę '/a f u n t a ( 2 5 d e k a ) m i ? s a woło

wego z kawałkiem wieprzowiny, przyrumienić łyżkę ma
sła, wrzucić na to masło trochę bułki tartej, trochę 
usiekanej cebuli (lub pieczonej) ale tylko na c h w i l ę , 
i zaraz zdjąć z ognia, włożyć w to usiekane mięso, je
den lub dwa grzybki ugotowane i usiekane, 1 żółtko, 
posolić, popieprzyć i wymieszać doskonale. 

Zrobić ciasto z kwarty (1 litra) mąki i 1 jajka 
rozbitego z wodą, rozwałkować cieniutko, pokrajać 
w nieduże, ukośne kwadraty, położyć na każdy trochę 
farszu, złożyć w trójkąt i zlepić dwa przeciwległe końce, 
przez co utworzy się uszko, ßrzegi należy mocno ści
snąć, aby się nie rozeszły podczas gotowania. Gotować 
osobno na osobnej wodzie ; gdy wypłyną na wierzch, 
odlać przez durszlak i włożyć do barszczu. 

Uwaga. Takie same uszka można robić w post 
do barszczu, biorąc zamiast mięsa grzybki suszone, 
ugotowane i drobno uszatkowane. 

67. Kluski z ryb do zup rybnych. 
Pół funta (25 deka) (lub więcej w miarę potrze

by) jakiejkolwiek ryby rzecznej, oczyszczonej i oskro-



— 24 — 

banej posiekać, osolić, dodać 2 żółtka, łyżkę masła, ce
bulę usiekaną, 1 bułkę namoczoną w mleku i wyci
śniętą, wymieszać wszystko doskonale, robić małe klu- I 
sęczki, gotować na wrzącej wodzie ; gdy wypłyną, wy
lać na durszlak i kłaść w wazę. 

68. Skorupki rakowe, nadziewane, do rakowej zupy. 

Ugotować IG do 20 raków oczyszczonych dokła
dnie z koprem i solą, odjąć nożyce i szyjki, nożyce 
usiekać drobno, dodać trochę (5 łutów — 8 deka) ma
sła, łyżkę tartej bułki, trochę usiekanego kopru, gałki 
muszkatołowej, soli, 2 żółtka, wymieszać dobrze razem 
i nadziewać tą masą skorupki rakowe, ugotować w zu
pie rakowej szyjki i wrzucić do zupy. 

69. Pulpety rakowe. 
Odjąć nóżki i szyjki z 6-ciu ugotowanych raków, 

skorupki i resztę utłuc w moździerzu i smażyć dopóty 
na maśle, dopóki masło nie nabędzie pięknego, czer
wonego koloru ; wystudzić je i wbić po jednemu cztery • 
żółtka, dodać 3 bułki namoczone w mleku, trochę soli, 
i mięso z nóżek i szyjek drobno pokrajane, oraz pianę 
z 4 białek. Masę tę albo się piecze w formie wysma
rowanej masłem i bułką tartą wysypanej lub gotuje się 
na parze. Do zupy kraje się na kawałki. 

70. Jaja faszerowane. I 
Jaja ugotowane na twardo ostudzić i z łupiną 

przekroić wzdłuż, potem wyjąć jaja, ale uważać, aby 
skorupki nie popsuć, usiekać drobno i wymieszać z ły
żką masła, odrobiną pieprzu, soli, kopru, lub szczy
piorku i masą tą napełniać znów skorupki. Posypać po 
wierzchu bułką tartą i ułożyć jaja na patelnię, na go
rącem maśle. Gdy się bułka zrumieni odwrócić i poda
wać do barszczu, bulionu, zupy szczawiowej lub innej. 
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71. Jaja w koszulkach. 

Nazwa ta pochodzi stąd, że żółtko ma przeglą
dać przez białko. 

W płytkim rondelku wstawić na dwa palce wyso
kości wody z łyżką octu i osolić, a gdy zawrze, nadtłuc 
skorupkę i ostrożnie wpuszczać jajka tuż ze skorupki 
na wodę. Gdy się białko zetnie po wierzchu, wyjmo
wać ostrożnie łyżką durszlakową i kłaść od razu na 
talerze, zwykle po dwa na jeden talerz. Jaja te daje 
się do bulionu, barszczu, rosołu oraz do szpinaku, mło
dego grochu, soczewicy i t. p. 

72. Grzanki do zup. 

I. Zwykle na grzanki kraje się bułka w kostki, 
przez dziesięć minut smaży na maśle i zaraz zestawia 
z blachy. 

II. Do zup owocowych kraje się bułkę w kostkę 
lub okrągłe plasterki, macza w śmietanie, aby były kru
che i rzuca na roztopione i zrumienione masło. Jeżeli 
się te grzanki ma podać n. p. do zupy wiśniowej, mo-
relowej lub poziomkowej, obsypuje się je cukrem za
raz po usmażeniu i nie kładzie do zupy, lecz osobno 
na talerz. 

ROZDZIAŁ III. 

Sosy, — A) Sosy ciepłe. 
73. S o s biały. 

Łyżkę mąki rozetrzeć z łyżką masła, rozprowadzić 
zimnym rosołem i gotować, póki nie zgęstnieje. Do tego 
sosu można dodawać rozmaitych przypraw, n. p. pie-
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truszki zielonej lub kopru młodego, siekanego, trufli lub 
innych grzybków, sardelków i t. d. Sosu białego używa 
się do potrawek białych lub ryb, a w tym razie zamiast 
rosołu, daje się smak z ryb. 

74. Sos żółtkowy. 

Ubić 2 łyżki stołowe masła, dodać 3 żółtka na 
twardo zgotowane, soli, soku cytrynowego i wygotowa
nego smaku z ryb. Dać na gorącą kuchnię ciągle mie
szając, a gdy się zagotuje podawać. 

75. Sos śmietanowy. 
Pełną łyżkę mąki, 4 łyżki kwaśnej śmietany rozbić 

w gorącym rosole, lub smaku rybim i wlać to do roz
puszczonego masła z pietruszką lub czosnkiem, zagoto
wać i podawać. 

Ze sardelami ; 2 łyżki tartej bułki przyrumienić 
w maśle, dodać 3 sardelki w kostki pokrajane, 4 łyżki 
kwaśnej śmietany, trochę soku cytrynowego zalać ro
sołem i zagotować. 

76. Sos pomidorowy. 
Nr. I. Sos pomidorowy cukrowany: Wziąć mniej 

więcej 8 dużych pomidorów i gotować w garnku z tro-
chą wody, przykrywszy szczelnie, gotowane bowiem za
chowują lepszy smak i kolor, niż denstowane w maśle. 
Poczem zrobić zasmażkę z łyżki mąki i masła, wlać owe 
pomidory, gdy już są miękkie, zamieszać, zagotować, 
przetasować i pocukrowawszy dać na stół. 

W zimie zamiast świeżych dać kilka łyżek masy 
pomidorowej. Suszone pomidory przed użyciem namo
czyć w winie lub w wodzie. W occie marynowane przed 
użyciem włożyć do zimnej wody. Pomidory przełamać 
na pół, wybrać ziarnka, udynstować w maśle, z pie-
p*rzem, przefasować i wlać do sosu z pieczeni. 
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77. Nr. II. 5 do 6 średnich, dojrzałych pomidorów 
pokrajać i udusić w maśle, albo rozgotować w wodzie, 
a gdy się rozgotują, przetrzeć przez durszlak i uważać, 
aby pestki nie przechodziły. Zrobić białą zasmażkę 
z łyżki masła z łyżką mąki, włożyć pomidorową masę, 
rozprowadzić rosołem, dodać trochę wina, osolić, do
dać do smaku łyżeczkę cukru i zagotować razem. Sos 
ten ma być gęstawy i daje się do sztuki mięsa, potra
wek z baraniny, kaczek i t. d. 

78. Sos bulionowy. 
1. Biały. Pokrajać drobno zwykłą włoszczyznę, 

cebulę, resztki z pieczeni, także kawałeczek chudej 
szynki, udusić wszystko na maśle, rozprowadzić roso
łem i kieliszkiem wina, gotować pół godziny, potem 
przecedzić. Osobno zaś zasmażyć na biało łyżkę masła 
z łyżką mąki, wlać do przecedzonego sosu, osolić i za
gotować. Sos ten podaje się do rozmaitych potrawek 
i może służyć za zaprawę do innych sosów, zwłaszcza 
w domach, gdzie lubią posilne jedzenie. 

79. 2. Bumiany. * To samo co powyżej, a oprócz 
tego trochę utartej skórki z ciemnego, żytniego chleba 
udusić na maśle i zasypać mąką, a gdy się mocno zru-
mieni, rozprowadzić rosołem, dobrze zagotować i prze
cedzić. Do tego sosu dodaje się trochę octu lub soku 
z cytryny i używa się go do baraniny, dziczyzny itd. 

8 0 . Sos kaparowy. 
I. Zrobić białą zasmażkę z łyżki masła i łyżki 

mąki, dodać do niej V/2 łuta (4 deka) kaparków po
krajanych, dolać kieliszek wina, rozprowadzić rosołem 
i zagotować. Podczas gotowania można dodać 1 listek 
bobkowy. Po półgodzinie gotowania przetrzeć przez 
sito, zagrzać i podać. 

81. II. Zrobić białą zasmażkę z łyżki masła i z łyżki 
mąki, rozprowadzić rosołem, dodać półkwaterek (78 li-
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tra) kwaśnej śmietany, 2V2 łuta (4 deka) kaparów po
krajanych, trochę soku z cytryny i dobrze zagotować. 

8 2 . Sos musztardowy. 
Zrobić rumianą zasmażkę z łyżki mąki i z łyżki 

masła, rozprowadzić tęgim rosołem i zagotować razem 
z jednym listkiem bobkowym, całym pieprzem, troszką 
kwiatu muszkatołowego i skórką z cytryny. Chwilę przed 
użyciem włożyć jedne łyżkę musztardy francuskiej i tyleż 
masła sardelowego, przefasować i jeszcze raz zagotować. 
Ten sos podaje się do kiełbasy smażonej i do ryb. 

83. Sos cebulowy, biały, zwany „à la Soubise". 

Dużą, białą cebulę uszatkować i dusić w łyżce 
masła lub smalcu pod pokrywą. Potem dodać łyżkę 
mąki, trochę miałkiego cukru, dodać rosołu, łyżeczkę 
octu, zagotować i przetrzeć przez sito. Sos ten powi
nien być gęsty i biały, podaje się go do kotletów ba
ranich. 

84. Sos szczypiorkowy. 
I Zrobić zasmażkę z 1 łyżki masła i łyżki mąki 

rozprowadzić rosołem, wsypać garstkę zielonego, usie-
kanego szczypiorku, wlać łyżkę octu, zagotować wszyst
ko razem i podać do mięsa. 

85. U. Zrobić zwykłą zasmażkę, zagotować w niej 
garstkę zielonego, siekanego szczypiorku i zielonej pie
truszki, dodać półkwaterek (l/s litra) kwaśnej śmietany, 
rosołu ile potrzeba i zagotować. 

86. Sos sardelowy. 
I. 3 do 4 sardelek wypłukać, obrać z ości i usiekać 

z cebulą i pietruszką zieloną. Zrobić rumianą zasmażkę 
z mąki i masła, włożyć w nią sardelki, trochę kaparów 
i dusić ; rozprowadzić potem tęgim rosołem, dodać tro-
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chę soku cytrynowego, i zagotować mocno. Podaje się 
da sztuki mięsa. 

87. II. Do zwykłej, rumianej zasmażki włożyć 4 
sardelki oczyszczone i pokrajane, dwie szarlotki, trochę 
zielonej pietruszki i dusić. Potem rozprowadzić mocnym 
rosołem lub bulionem, przefasować i zagotować z kil
koma łyżkami kwaśnej śmietany. 

Aby sos ten był więcej zawiesistym, usmażyć 2 
łyżki bułki tartej na maśle lub smalcu i dać do sosu 
na chwilę przed wydaniem. 

8 8 . Sos chrzanowy ze śmietaną. I 
Utrzeć na tarle kruchy biały chrzan i sparzyć. — 

Półkwaterek ('/$ litra) lub więcej śmietany kwaśnej roz
bić z pół łyżką mąki, włożyć chrzanu, dodać trochę 
soku cytrynowego, rosołu ile trzeba, posolić i zagotować. 
Potem rozmącić 2 żółka, zaprawić niemi chrzan, za
grzać tylko, ale nie gotować — i podać do sztuki mięsa. 

89. Sos porzeczkowy, wiśniowy, winogronowy. 
Zrobić jak powyżej białą zasmażkę 7. %l/2 łutami 

(4 deka) mąki, rozprowadzić ją rosołem, 2-ma łyżkami 
czerwonego wina i włożyć garść dojrzałych czerwonych 
porzeczek. Oba sosy mogą być podane przefasowane, 
lub nie. 

W ten sam sposób przyrządza się sos z wiśni 
i dojrzałych winogron, którego używa się tak do pie
czeni wołowej, jakoteż i do dziczyzny. 

90. Sos dziki. 
Można użyć do tego sosu resztek z dziczyzny lub 

drobiu. Mięso obrać z kości i utłuc w moździerzu z ka
wałkiem bułki usmażonej na maśle. Kości wygotować 
doskonale i smakiem z nich rozprowadzić masę utłu
czoną, dodać tłuszczu i słoniny, którą była dziczyzna 
naszpikowana, zagotować, wcisnąć sok i dodać skórkę 
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tartą z całej cytryny, trochę wina, pieprzu białego i ko
rzeni, a wreszcie 2 łyżki śmietany. 

91. Beszameli 
Zrobić zasmażkę z łyżki masła i łyżki mąki, roz

prowadzić zimnym rosołem i zagotować, dopóki nie 
zgęstnieje. Potem dolewać po trochu półkwaterek (1/8 
litra) słodkiej śmietanki przegotowanej, osolić i znów 
zagotować, rozbijając ciągle kopystką. Gdy ostygnie, za
prawić czterema żółtkami rozbitemi, z łyżką śmietanki. 
Sosowi temu można nadać rozmaity smak, stosownie 
do potrzeby i tak : do zasmażki dać masło rakowe lub 
sardelowe, lecz rozprowadzić nie rosołem a smakiem 
z ryb. 

Beszamelem polewa się indyka lub cielęcinę, która 
sio dopieka. Wyśmienitą jest cielęcina upieczona, gdy 
się ją pokraje w plastry, ułoży na półmisku, przekłada 
beszamelem, pokropi młodem masłem, a potem podru-
mieni w piecu. Kto lubi parmezan, posypać ją jeszcze 
parmezanem. Tak samo, tylko bez parmezanu, można 
pokrajać sztukę mięsa, przekładać beszamelem, skropić 
masłem i przyrumienić w piecu. 

Ii) S o s y d o r y b. 
92. Sos francuski. 

Do kieliszka śmietany kwaśnej dać 3'/2 ^ a (6 
deka) masła sardelowego, potem 3 żółtka, łyżeczkę od 
kawy mąki, to wszystko rozprowadzić smakiem z ryb 
i dodać wreszcie trochę soku i skórki cytrynowej. Roz
bijać w rondlu ciągle kopystką ; gdy zgęstnieje, zaraz 
zdjąć z blachy i podać do ryb. 

93. Sos sardelowy. 
Usmażyć na maśle dwie łyżki bułki tartej, włożyć 

w to 4 sardelki oczyszczone, obrane z ości i pokrajane, 
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udusić razem, rozprowadzić sos smakiem z ryb i kie
liszkiem kwaśnej śmietany, wreszcie dodać soku z pół 
cytryny i skórkę otartą, zagotować razem i podać. 

94. Sos rakowy. 
Skorupki z raków ugotowane udusić w maśle 

i zbierać ciągle tworzące się na powierzchni masło ra
kowe. Dwie łyżki tego masła wymieszać w rondelku 
z łyżką mąki, dołożyć łyżkę świeżego, zwykłego masła, 
rozprowadzić rosołem, wsypać szczyptę soli. odrobinę 
białego pieprzu, dać sok z pół cytryny, skórki cytryno
wej i. zagotować, aby zgęstniał. Przed samem wydaniem 
zaprawić sos 2 żółtkami, ale trzymać nie na ogniu, lecz 
na ciepłej blasze. Sosem tym oblewa się ryby lub po
trawy z drobiu i cielęciny i układa się na półmisku 
szyjkami i nóżkami. 

C) S o s y z i m n o . 

95. Sos majonezowy. 

I. Cztery surowe żółtka wiercić w donicy na lo
dzie ze 20 minut; gdy zgęstnieją, dolewać po trochu, 
wiercąc ciągle, kwaterkę (1/i litra) dobrej oliwy, sok 
z pół cytryny, łyżkę octu, trochę soli i cukru dla zła
godzenia smaku. Podaje się do kurcząt lub ryb na zi
mno i trzyma na lodzie lub w chłodnem miejscu przed 
podaniem. 

96. II. Z twardych zóltelc 3 twarde żółtka prze
trzeć przez sito i w donicy stojącej na lodzie uwiercić 
wałkiem z 3 surowemi żółtkami i solą, potem dolewać 
po łyżeczce od kawy kwaterkę ('/4 litra) dobrej oliwy, 
wiercąc ciągle, dopóki się nie spieni, wreszcie dolać 
soku z cytryny i octu, i wsypać dla złagodzenia smaku 
łyżeczkę cukru. Ocet i sok dać przy końcu, gdy już 
dwie trzecie oliwy uwiercone, a nie razem z oliwą 



— m — 
i wiercić ciągle wałkiem w jedne stronę. Podaje się do 
wszelkich majonezów z ryb, drobiu i do święconego 
i aż do użycia trzyma w zimnem miejscu, najlepiej na 
lodzie. 

97. III. Majonez z auszpilciemx). Robi się tak samo, 
jak Nr. II. z twardych żółtek. Po dodaniu oliwy, soku 
cytrynowego i octu, wlewa się jeszcze półkwaterek (78 
litra) rozpuszczonego auszpiku i trochę pieprzu, wier
cąc ciągle w jedne stronę. Majonez ten trzyma się ró
wnież w zimnem miejscu i oblewa nim ryby, jarzyny 
na zimno i rozmaite potrawy mięsne. 

98. IV. Majonez lity. Ubić trzepaczką na lodzie pół
kwaterek ('/g litra) rozpuszczonego auszpiku na pianę. 
Potem ubijając ciągle, dolewać po trochu półkwaterek 
('/8 litra) oliwy, wreszcie soku cytrynowego, octu, soli 
i szczyptę białego pieprzu. Podaje się tylko do ryb 
i raków zwykłych lub morskich. 

99. Do Nr. I i II. majonezu można jeszcze dodać 
po uwierceniu cztery sardelki, utłuczone w moździerzu 
i przefaśowane, albo łyżeczkę musztardy francuskiej lub 
jarzynek, jak np. trochę szpinaku, zielonej pietruszki, 
szczawiu z liśćmi bobkowymi. Jarzynki te nadają ma
jonezowi piękny, zielony kolor, ale chcąc je użyć, trzeba 
je pierwej obgotować w słonej wodzie, przelać zimną, 
aby nabrały pięknej, zielonej barwy i przetrzeć przez 
sito, a potem uwiercić przy końcu z majonezem. 

Uwaga co do robienia sosów majonezowych : 
1) Oliwa używana do tych sosów powinna być' 

młoda i w jak najlepszym gatunku. 
2) Im dłużej się sos ten wierci, tom będzie lep

szym i delikatniejszym. 

*) Auszpik jestto galareta ugotowana z cielęciny z żelatyną, 
sklarowana białkiem i zabarwiona karmelem, która zwykle kraje się 
w paski i służy do ubierania galaret, wędlin i t. p. 
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100. Surowy sos chrzanowy ze śmietanką stodką 
do ryb. 

Kwartę (litr) gęstej, słodkiej śmietanki i kieliszek 
octu utrzeć ze solą, dać trochę cukru dla złagodzenia 
smaku i ze 3 łyżki" tartego chrzanu lub więcej, aby sos 
był gęsty. Sos ten podaje się do ryb gotowanych, 
a zwłaszcza karpi, oblanych topionem masłem. 

101. Sos śledziowy. 
Mleczko ze śledzia wymoczyć przez 24 godzin 

w occie, do którego dodać usiekaną cebulę. Wyjąwszy 
mleczko, utrzeć je w donicy wałkiem z 2 żółtkami i 2 
łyżkami oliwy, w końcu dodać octu, musztardy francu
skiej i kaparów drobno usiekanych. 

102. Sos szczypiorkowy. 

Pięć twardych żółtek rozgnieść i przefasować przez 
sito, lub utrzeć w donicy, potem dodać 2 łyżki oliwy, 
soli, cukru i octu, wiercąc ciągle i domieszać wreszcie 
usiekanego szczypiorku. Można też do tego sosu dodać 
drobno usiekane białko. 

103. Chrzan z octem, t 

Utrzeć lub uskrobać trzy łyżki chrzanu. Jeżeli jest 
zbyt mocny, sparzyć go gorącym rosołem i odlać, dwie 
łyżki oliwy wymieszać z octem, solą i cukrem, a wre
szcie z chrzanem. Sos ten jest delikatniejszym, jeżeli 
z oliwą uwierci się cztery żółtka, potem dodać octu, 
soli i cukru, a nakoniec chrzanu. 

104. Ćwikła. 

Ugotować ćwikłowe buraki średniej wielkości, obrać 
je, pokrajać w cienkie talarki, układać w słoju przesy
pując tartym lub skrobanym chrzanem i anyżem, na 

Znakomita kuchnia. 3 
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ostatku nalać gotowanym z solą, octem i zawiązać słój. 
Można też dodać cukru. 

Używa się do sztuki mięsa. 

105. Sos t a t a r s k i . 
Cztery twarde żółtka u wiercić na masę z 4 łyż

kami oliwy, dodać 4 łyżki auszpiku, 1 łyżkę musztardy, 
1 łyżkę kaparów usiekanych, kilka sardelek, 1 lub 2 
łyżki mocnego wina, winnego octu, trochę szczypiorku 
siekanego, oliwek i korniszonów w kostkę krajanych. 

Wyborny to sos do wędlin. 
Uwaga. Jeżeli nie ma pod ręką auszpiku, rozpu

ścić w rosole dwie tabliczki żelatyny, przecedzić, dodać 
trochę bulionu i soku cytrynowego i użyć zamiast au
szpiku. 

106. Śmietana kwaśna bita. 
Kawałek wanilii utłuc w moździerzu z cukrem (cu

kru ma być pół szklanki do pół kwarty C/2 litra) śmie
tany), pół kwarty C/2 litra) dobrej śmietany kwaśnej 
bić na pianę z cukrem i wanilią. 

107. Sos surowy z porzeczek czerwonych do legu-
min ryżowych i białych kremów. 

Wycisnąć sok z porzeczek czerwonych i przez 
kwadrans mieszać go z pół szklanką cukru, dla smaku 
dodać kieliszek wina czerwonego. 

Sos ten ma piękny kolor, orzeźwiający i bardzo 
przyjemny smak i podaje się do wszystkich białych kre
mów i zimnych legumin ryżowych. 
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ROZDZIAŁ IV. 

P r z y s t a w k i i międzydania. (Entremets es assiettes). 
A) na gorąco. 

108. Kotlety baranie z pietruszką. 
Ubić kotlety, osolić, włożyć w rondel, w którym 

zrumienić pierwej trochę mąki w maśle, obłożyć pla
sterkami słoniny, włożyć całą cebulę, nabitą 4 goździ
kami, kilka korzonków pietruszki, pokrajanych w ta
larki, trochę zielonej, usiekanej pietruszki, podlać roso
łem i dusić do miękkości. 

Przy podaniu oblać sosem kotlety. 

109. Rulady mięsne z ryżem. 
Skroić cienkie zrazy ze zrazówki, ubić, polać ce

bulą smażoną na maśle, położyć na to łyżkę surowego 
X.yżu, zwinąć, końce spiąć patyczkiem i piec na maśle; 
gdy się zrumienia, podlać rosołem, aby ryż zmiękł 
i spęczniał, a potem dusić jeszcze przez kwadrans. 

110. Wątróbka cielęca, szpikowana. 
Cielęcą wątróbkę namoczyć przez pół godziny 

w mleku, potem wyjąć, naszpikować i trzy kwadranse 
piec w szabaśniku, poddawszy kawałek masła. Na kwa
drans przed podaniem oblać kilku łyżkami śmietany 
kwaśnej i przed samem wydaniem posolić. 

III. Wątróbka à la mode. 

Naszpikować wątróbkę i dusić w rondelku szczel
nie nakrytym przez 4 godziny na bardzo wolnym ogniu, 
dodawszy kilka łyżek octu. Jeżeli sos za gęsty, dolać 
trochę tęgiego rosołu („jus" nr. 5), lub bulionu. 
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112. Wątróbki gęsie, duszone. 
Włożyć w rondel kawałek masła, cebulę pokra

janą w plasterki, potem włożyć wątróbki, dodać ko
rzeni, przykryć dobrze rondel i dusić wątróbki na mo
cnym ogniu przez pół godziny. Nakoniec dodać soku 
cytrynowego i podać z duszonemi pieczarkami lub tru
flami. 

113. Ukroić sznycle na 2 palce szerokie, ubić, na
łożyć farszu, związać szpagatem w tutki, nalać rosołem, 
i dusić, póki nie zmiękną. Wreszcie oblać zwykłym so
sem białym nr. 73. Farsz robi się z obrzynków cielęciny, 
trochę szpiku, bułki namoczonej w mleku, cebulek, 
szarlotek, zielonej pietruszki i trochę soli. 

114. Ozór w sosie sardelowym. 
Ugotować ozór na wodzie z octem, solą i wło

szczyzną, póki nie zmięknie. Zrobić sos w następujący 
sposób: rozgrzać masło, dać mąki, cienko pokrajanych 
sardeli, cebuli i zielonej pietruszki, rozprowadzić tęgim 
rosołem i gdy się zagotuje, oblać sosem. 

115. Ozór na szaro. 
Oczyścić ozór i ugotować w wodzie z solą, wło

szczyzną i korzeniami. Gdy już miękki, wyjąć z wody, 
ściągnąć skórę, pokrajać ozór ukośnie w plasterki i zro
bić sós jak następuje: łyżkę cukru zrumienić na patelni, 
zagotować łyżkę masła z łyżką mąki, wsypać cukier, 
zagotować, potem rozprowadzić smakiem z ozora, do
lać trochę octu, aby sos był kwaskowym i zagotować. 
Ozór pokrajany w plasterki ułożyć w rondlu, nalać so
sem przez sito, dodać garść wypłukanych rodzynków, 
kilka obranych, pokrajanych podłużnie migdałów, wci
snąć trochę sokü cytrynowego, trochę skórki cytryno
wej, usiekanej, wreszcie lampkę wina, kawałek cukru 
i gotować razem jeszcze przez kwadrans. — Ułożywszy 
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ozór oblany sosem na półmisku, obkłada się go dokoła 
plasterkami bułki na maśle smażonymi. 

116. Kotlety baranie. 

Usiekać mięso, wyżyłować, osolić, dodać cebuli, 
zielonej pietruszki i szczyptę pieprzu, bułki rozmoczo
nej w mleku, parę żółtek i wymieszać wszystko dobrze. 
Porobić cienkie kotleciki, włożyć do szerokiego rondla, 
wyłożonego cebulą i zieloną pietruszką, podlać rosołem 
i pozłotą od rosołu (lub masłem) i dusić do miękkości. 

117. Kotlety cielęce z białym sosem. 
Wysmarować rondel masłem, włożyć kotlety, pod

lać rosołem „jus" i dusić, dopóki nie zmiękną, potem 
zrobić biały sos, włożyć kotlety i wcisnąć soku cytry
nowego. 

118. Pasztet z kurcząt. 
Zrobić ciasto francuskie z l/i funta (12-cie deka) 

mąki, 1 żółtka, trochę wody i rumu zwykłym sposobem. 
Ugotować dobrą kurę w wodzie z włoszczyzną (lub 
udusić w rondlu na maśle, podlewając tęgim rosołem 
lub bulionem), obrać mięso z kości i pokrajać w ładne 
kawałki. Formę pasztetową wyłożyć cieniutkimi plaster
kami słoniny i połową ciasta francuskiego. Osobno zro
bić farsz następujący: 1/4 funta (12 deka) mięsa woło
wego usiekać na masę, podsmażyć w maśle" dołożyć 
bułki tartej lub namoczonej w mleku, wbić 3 do 4 jaj, 
posolić, popieprzyć, dodać innych korzeni według upo
dobania (np. trochę gaiki muszkatołowej) i wymieszać 
wszystko. 

Połowę tego farszu nałożyć na spód na ciasto 
francuskie, ułożyć kawałki kury, potem znów warstwę 
farszu, kilka łyżek sosu, potem pokryć wierzch resztą 
ciasta i posmarować jajkiem. Pasztet ten musi się piec 
godzinę w szabaśniku. Zrobić prócz tego sos z za-
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smażki rozprowadzonej smakiem z kury, śmietany, 
ekstraktu mięsnego i soku cytrynowego i podać oso
bno do pasztetu. 

119. Gołąbki duszone ze sosem cytrynowym. 

Oczyszczone gołąbki dusić do miękkości na maśle, 
potem rozćwiartować i włożyć do rondla. 

Zrobić białą zasmażkę z masła i przedniej mąki, 
rozprowadzić je rosołem, wlać sos z duszonych gołąb
ków, dodać kwiatu muszkatołowego i skórki cytryno
wej, włożyć w ten sos gołębie i zagotować. 

Przed podaniem wcisnąć sok z całej cytryny i na 
jednego gołąbka dać przeszło 1/i łuta (1 deka) cukru. 

120. Kotlety wieprzowe, bite, z musztardą. 

Ubić kotlety, osolić, natrzeć trochę pieprzem, ob
sypać po kwadransie mąką i smażyć prędko na bry-
twannie; gdy się zrumienią, wyjąć, nalać na nie rosołu, 
na 6 kotletów łyżeczkę od" kawy octu, 2 łyżki stołowe 
musztardy krymskiej, 4 łyżki kwaśnej śmietany, zago
tować w tym sosie i podać. 

B) Międzydania i p r z y s t a w k i n a zimno. 

121. Pasztet z zająca na zimno. 
Upiec zająca ; mięsiste, piękne kawałki pokrajać 

w plasterki, resztę mięsa utłuc w moździerzu na farsz, 
do którego dodać tyleż słoniny, co mięsa. Usmażyć na 
maśle cebulki, szarlotki i pietruszkę zieloną, korzenie 
używane do pasztetów, to jest: kilka ziarnek angiel
skiego ziela, pieprzu, ze dwa liście bobkowe, kawałek 
gałki muszkatołowej, trochę imbieiu i skórki cytryno
wej, dodać kilka łyżek kwaśnej śmietany i dwa żółtka. 
Formę pasztetową wyłożyć plastrami słoniny, ułożyć 
warstwami: kawałki zająca, farsz, trufle pokrajane w ta-
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larki i duszone w winie, potem znów plastry zająca, 
na wierzch słoninę i nakryć szczelnie przykrywką. 

Formę tak napełnioną wstawić w rondel z przy
krywą z wrzącą wodą i gotować 2 do 3 godziny. Potem 
wystudzić, zanieść w zimne miejsce, użyć za 2 lub 3 
dni, wyjmować srebrną łyżką, maczaną w ciepłej wo
dzie, układać pięknie na półmisku i ubrać auszpikiem. 

Pasztet ten da się dłużej przechować, jeżeli się 
go zaleje smalcem wieprzowym i oblepi przykrywkę 
ciastem. 

122. Wątróbka gęsia faszerowana w auszpiku. 
Dwie wątróbki gęsie utłuc w moździerzu na farsz 

z ćwiercią funta (12 deka) słoniny, bułką namoczoną, 
3 żółtkami i 2 całemi jajami, solą i korzeniami, potem 
przefasować przez sito i gotować na parze w formie 
wysmarowanej masłem i obsypanej mąką. Po wyjęciu 
z formy i ostudzeniu, pokrajać farsz ładnie w kawałki. 
Wstawić formę w lód, nalać na palec grubości auszpi
kiem; gdy stężeje, ułożyć w koło duszone trufle, potem 
trochę auszpiku, następnie kawałeczki farszu z wątró
bek, a wreszcie dopełnić formę auszpikiem. Na krótko 
przed podaniem wyjąć z formy znanym sposobem. 

123. Polędwica faszerowana. 
Wyżyłować dobrze 2 funty (czyli 1 kilo) polędwicy 

i pokrajać drobno z '/2 funta (>/4 kilo) wątróbki cielę
cej i ł/2 funta (74 kilo) wieprzowiny. Dodać następują
cych korzeni: cebuli, pietruszki, kaparów, pieprzu, an
gielskiego ziela, skórki cytrynowej. Potem dodać bułkę 
namoczoną w mleku i 3 jaja utarte z 4 łutami (7 de
kami) masła. Masę tę dobrze wymieszać, potem posma
rować papier masłem, nałożyć tąmasą, obłożyć suto 
słoniną pokrajaną w drobną kostkę i wędzonką usie-
kaną, zwinąć tak, aby miała kształt kiełbasy, owinąć 
dobrze papierem, włożyć ostrożnie we wrzącą, osoloną 
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wodę, ugotować, wyjąć, wydobyć z papieru, oziębić 
i pokrajać w plasterki. 

124. Francuski pasztet z wątróbki cielęcej. 
Świeżą wątróbkę wyżyłować, pokrajać w kawałki 

i usiekać z solą, pieprzem, zieloną pietruszką, cebul
kami, szarlotkami i odrobiną kwiatu lub gałki muszka
tołowej, potem dodać 2 żółtka, pół bułki namoczonej 
w mleku, 24 łutów (40 deka) słoniny pokrajanej, G łu
tów (10 deka) szpiku i wymieszać wszystko doskonale. 
Masę tę włożyć do rondla wyłożonego plastrami sło
niny, na wierzch nałożyć słoninę pokrajaną, nakryć bia
łym papierem i nakryć rondel przykrywką, szczelnie 
przystającą. Rondel (bez rączki) wstawić w kociołek 
z wrzącą wodą i gotować na parze przez 4 godziny ; 
gdy woda wyparuje, dolać znów i uważać, aby pod
czas gotowania woda nie dostała się do rondla. Przez 
24 godzin ma pasztet chłodnąć, potem wyjąć z formy 
na półmisek i podać z korniszonami. 

125. Jaja nadziewane ze sosem remuladowym. 
12 wielkich, świeżych jaj gotować przez 8 minut, 

potem włożyć do zimnej wody, obrać z łupinek, prze-
kroić wzdłuż, wyjąć żółtka i 18 połówek białek przy
prawić solą, pieprzem, oliwą i octem. 

Połowę żółtek t. j . sześć, 9 łutów (15 deka) sar-
delek, 12 pieczarek marynowanych w occie i szyjki ra
kowe pokrajać w kostkę i odstawić na bok. 

Drugie 6 żółtek przetasować przez sito, wymie
szać doskonale z 4 łyżkami stołowemi musztardy, ugo
towaną, posiekaną włoszczyzną, pieprzem, łyżeczką od 
kawy cukru i G łyżkami przedniej oliwy, po wymiesza
niu polać pokrajano żółtka, sardelki, pieczarki i szyjki 
rakowe kilkoma łyżeczkami tego sosu i napełnić tern 
18 białek. Do pozostałego sosu dolać kieliszek (albo 
1/, „litra) auszpiku, wylać go na płaski półmisek, po-
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stawić na lodzie, ułożyć dokoła białka napełnione i ubrać 
dowolnie auszpikiem i szyjkami rakowemi. 

ROZDZIAŁ V. 

W o ł o w i n a. 
126. O przechowaniu i konserwowaniu mięsa. 

Mięso ze świeżo zabitego bydlęcia, nie może być 
pod żadnym warunkiem użyte do kuchni; aby skru
szało i było smaczniejsze, musi się odleżeć najmniej 
2 dni, może jednak i dłużej, jeżeli na to pora roku 
dozwoli i jeżeli jest je gdzie przechować, aby się nie 
zepsuło. Nie tylko wołowina, ale i inne gatunki mięsa, 
a mianowicie: baranina, dziczyzna i drób — muszą się 
odleżeć przez pewien czas. Wprawdzie w porze letniej, 
gdy się nie ma lodowni, napotyka to na pewne tru
dności. 

Otóż w tym wypadku, postępuje się tak. Wielkie 
kawały mięsa, obetrzeć dobrze do suchości, owinąć 
szczelnie w grube płótno i posypać ze wszystkich stron 
miałkim węglem drzewnym, na grubość dwóch palców. 
Jeżeli mięso to umieścimy w miejscu przewiewnem, 
a zabezpieczonem od słońca (n. p. na strychu, w spi
żarce), to przy największych upałach będzie świeże i do
bre 2 do 3 dni. . 

127. Bajcowanie, czyli włożenie do octu jest wpra
wdzie także środkiem konserwowania mięsa, ale po 
pierwsze : przy wielkich kawałach mięsa jestto połą
czone z wielkiemi trudnościami; a po drugie: niemo-
żebne to jest, gdy mięso ma być użyte na befsztyk, roz-
bratel, kotlet itd. Przytem delikatniejsze gatunki mięsa 
i mniejsze kawałki tracą wiele na soczystości, smaku 
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i delikatności. To też środka tego należy tylko używać, 
gdy chcemy konserwować skopowinę, dzika, sarny, jele
nie, zające, bażanty i wodne ptactwo, lub jeżeli przy
prawienie mięsa wymaga bajcowania. 

128. Znakomitym środkiem konserwowania mięsa 
jest włożenie go do kwaśnego mleka, a mianowicie od
nosi się to do drobiu i delikatniejszych gatunków mięsa, 
jak: cielęciny i baraniny. Mięso nietylko, że się konser
wuje, ale staje się przez to delikatniejsze i smaczniej
sze. Oczyszczone i wytarte do suchości mięso lub oczy
szczony dokładnie drób, włożyć w taką ilość kwaśnego 
mleka, aby go całkiem nakryło. W najgorętszy czas 
utrzyma się mięso w świeżości dwa do trzech dni. 

Jeżeliby zaś mięso mimo największej staranności, 
zaczęło w lecie cuchnąć z wierzchu, co się zawsze 
w lecie zdarza, wtedy w ł o ż y ć j.e n a pół, a n a j 
d ł u ż e j n a g o d z i n ę do l e t n i e j wody, w której 
na kwartę (1 litr) wody należy rozpuścić Va Jtata (pięć 
gramów) sproszkowanego węgla (spodium). Po wyjęciu 
wypłukać dobrze i użyć lepiej na kwaśno lub do du
szenia, niż do gotowania lub pieczenia. Jeżeli pomimo 
tego cuchnąć będzie, nie można go bezwarunkowo użyć 
do kuchni. 

Cielęcina, baranina, także wątroba, płucka i inne 
wnętrzności, podlegają łatwiej zepsuciu, niż wołowina 
i skopowina. Mięso bajcowane lub w inny sposób kon
serwowane, nie powinno się gotować, lecz piec i to 
na mocnym ogniu. Wogóle nieumiejętne lub opieszałe 
postępowanie może i najlepsze mięso uczynić niezda-
tnem do jedzenia, uważne zaś, umiejętne przyrządze
nie zamienia najgorsze mięso w smaczną potrawę. 

129. Jak długo musi się mięso gotować? Zależy 
to od tego, czy mięso pochodzi z młodszego lub star
szego bydlęcia, oraz od wielkości kawałka, który się 
jna gotować, ale mniej więcej można się trzymać na-
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stępujących wskazówek. Wołowina trzy godziny, mięso 
wołowe lub wieprzowe, wędzone, cztery godziny (każde 
mięso wędzone musi się włożyć do wody dzień przed
tem) — mięso solone czyli pekelfleisz w większym ka
wałku, także 4 godziny. Cielęcina i*/a do 2 godzin, 
skopowina 2 do 2'/2 godziny, kura 3—4 godziny, młode 
kurczęta, kogutki 1 do iy 2 godziny, głowa wieprzowa 
lub cielęca 2 do 2'/2 godziny, głowa dzika 5 do 6 go
dzin, inna dziczyzna stosownie do gatunku od 1 do 2 
i 2'/2 godziny. 

Co do mięsa pieczonego, to lepiej jest je piec 
w brytwannach glinianych lub kamiennych, a zwłaszcza 
zające i drób. Pieczeń musi się ciągle podlewać i nie 
piec za długo. Pieczeń zbyt miękka nie jest soczysta, 
zbyt upieczona jest sucha, niesmaczna i trudniejsza do 
strawienia. Używając brytwan żelaznych, które są trwal
sze od kamiennych, trzeba je po każdorazowem użyciu 
wyszorować i postawić w suchem miejscu. Przed uży
ciem postawić na blasze, nalać zimną wodą i wymyć, 
a wtedy można być pewnym, że sos nie będzie miał 
nieczystego, niemiłego smaku, który często pochodzi 
z brytwanny. 

130. Płukanie mięsa. Każde świeże mięso należy 
dla czystości obmyć tylko wodą, a nie kłaść do wody, 
ponieważ wtedy utracą wiele części pożywnych. 

131. Ubijanie mięsa. Każde mięso, z wyjątkiem 
drobiu, zyskuje na dobroci, gdy się je przed użyciem 
ubije. W tym celu, po obmyciu obsusza się je, kładzie 
na czystą deskę do siekania i ubija grubym, okrągłym, 
gładkim młotkiem drewnianym ze wszystkich stron, do
póki nie zmięknie. Solone i wędzone mięso można go
tować tak w zimnej jak i w gorącej wodzie, lecz do
świadczenie nauczyło, że lepiej jest włożyć do gorącej 
wody, gdyż przez to utracą mniej soku i prędzej się 
ugotuję, 
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132. Sztuka mięsa z rosołu. 

To, co się powiedziało o gotowaniu rosołu w roz
dziale I-szym, nr. 1, odnosi się także do sztuki mięsa. 
Najlepsza sztuka mięsa jest z krzyżówki i biodrówki. 
Jak długo ma się gotować mięso, aby było dobre, za
leży to od wielkości, jakości i odleżenia się mięsa. Sześć 
funtów (3 kilo) mięsa trzeba gotować 2 do 3 godziny 
na wolnym ogniu. Jeśli mięso jest świeże, nie odleżane, 
trzeba je ubić, aby było kruchsze. 

Sztukę mięsa podaje się zwykle na sposób fran
cuski, ugarnirowaną jarzynami ugotowanemi w rosole, 
pokrajanemi na ćwiartki, które się kraje ładnie i zapra
wia masłem lub pozłotą z mąką, rozprowadza rosołem 
i przed wydaniem oblewa niemi sztukę mięsa. Także 
do sztuki mięsa podaje się chrzan, ćwikłę lub sos. 

133. Sztuka mięsa z rumianym sosem. 

W niejednym domu podaje się codzień rosół, dla 
rozmaitości więc trzeba sztukę mięsa przyprawić w od
mienny sposób. Na pozłocie z rosołu, szpiku itp., przy
rumienić w rondlu pokrajaną włoszczyznę i cebulę 
i włożyć w to mięso napół ugotowane i dusić je jeszcze 
pod nakryciem przez pół godziny. Można też mięso po 
wyjęciu go z rosołu naszpikować i dusić lub upiec 
z lekka w szabaśniku. Trzeba je ciągle podlewać albo 
rosołem albo octem, winem lub śmietaną i stosownie 
do tego dorobić sos do smaku. 

134. Sztuka mięsa opiekana. 

Bardzo smaczną jest sztuka mięsa przyrządzana 
w następujący sposób. Gdy mięso w rosole podgotuje 
się z l'/2 do 2 godzin, wyjąć je, pokrajać w kawałki, 
ułożyć na półmisku, oblać chrzanem ze śmietana i żółt-
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kami ') i wstawić do szabaśnika, aby się zrumieniło. 
Można też oblać mięso beszamelem2) i wstawić do sza
baśnika. 

135. Sztuka mięsa w galarecie. 
Zimna sztuka mięsa w galarecie może zastąpić 

zimną, duszoną pieczeń. Naszpikować kawałek pięknej 
krzyżówki młodą słoniną, potem gotować mięso, na
lawszy je ciepłą wodą. Po wyjęciu z rosołu oziębić. 
Tymczasem ugotować parę nóżek cielęcych z włoszczy
zną, sklarować białkiem, zabarwić łyżeczką cukru pa
lonego, mięso pokrajać w plastry, ułożyć na salaterkę, 
oblać galaretą i postawić na lodzie. Podaje się z octem 
i oliwą i stanowi wyborne danie na zimno. 

136. Sztuka mięsa na parze. 
Piękny kawałek krzyżówki okroić z kości, ubić, 

naszpikować młodą słoniną, posolić na pół godziny 
i włożyć w rondel, w który trzeba włożyć kawałek ma
sła. Uszatkować rozmaitą włoszczyznę, jak : marchew, 
kalarepę, pietruszkę, trochę cebuli sparzonej, szparagi, 
kalafiory, kilka ziemniaków, na wierzch położyć kawa
łek masła, przykryć i gotować na parze, t. j . wstawić 
rondel z mięsem w drugi większy, lub w kociołek 
z wrzącą wodą. Gotować 4 do 5 godzin. Potem wyjąć 
na półmisek, ubrać duszonemi jarzynkami i polać so
sem, który się podczas gotowania wytworzył. 

137. Hachée ze sztuki mięsa. 
Wziąć ugotowaną sztukę mięsa, powycinać wszyst

kie żyły i pokrajać w drobne kawałki. Do 2 -funtów (1 
kilo) mięsa pokrajać 2—3 cebuli, przyrumienić je w ma
śle, dodać 2 .łyżki mąki, zagotować z bulionem i prze-

') Patrz nr. 88, str. 29, o sosach. 
2) Sosy, nr. 91, str. 30. 
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fasować przez sito. Poczem włożyć to pokrajane mięso, 
do tego sosu, dodać pieprzu, soli, zagotować, a przy 
podaniu na stół włożyć kawałek świeżego masła. Pół
misek garniruje się jajami. 

138. Hachée ze sztuki mięsa z ryżem. 
Mięso jak wyżej pokrajać w drobne kawałki, na 

1 funt (V2 kilo) mięsa wziąć 1/i funta ('/8 kilo) ryżu, 
a sparzywszy, ugotować z masłem w bulionie. Poczem 
przyrumienić łyżkę masła, wymieszać je z ryżem i owem 
pokrajanem mięsem, dodać pieprzu, soli i podać gorące. 

139. Sztuka mięsa ze sosem z rodzynków. 
Sztukę mięsa pokrajać w drobne kawałki. % funta 

(Vs kilo) rodzynków sułtańskich wypłukać i namoczyć 
w wodzie. Zrobić ciemną zasmażkę z łyżki masła i 2 
łyżki mąki, rozprowadzić bulionem, dodać octu, cukiu, 
zrobić gęsty sos, a po ugotowaniu przefasować. Poczem 
wymieszać razem z owem mięsem i rodzynkami i po
dać z ziemniakami. 

140. Mięso z ryżem. 
Kawał mięsa pokrajać w duże kostki, posolić 

i z cebulą na smalcu poddusić, dolewając często po 
trochę wody; potem dodać ryżu, wydenstować razem, 
a gdy zmięknie podać na stół. 

141. Sznycelki z r y ż e m . 
2 funty (1 kilo) mięsa usiekać z 1/i funta (12 de

ka) słoniny, dodać cebuli, soli, pieprzu, korzeni, ćwierć 
funta (13 deka) ryżu i robić z tej masy małe sznycelki. 
Włożyć je do rondla tłuszczem wysmarowanego, wlać 
na to pół kwaterki (1/a litra) wina, gdy się wygotuje 
jeszcze raz pół kwaterki ('/s litra), a potem dolewać 
potrochu rosołu, szumując pilnie. W końcu zalać kwa
śną śmietaną i zagotowawszy podać. 
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142. Fałszywy zając. 
Usiekać 2 funty (1 kilo) mięsa z pół funtem (V4 

kilo) wieprzowiny, dodać 1/i funta (% kilo) słoniny, 
2 bułki wiedeńskie w rosole namoczone, dobrze wyci
śnięte, cebuli, soli, pieprzu, kilka trufli w winie den-
stowanych, cieniutko pokrajanych, kwaśnej śmietany i 3 
żółtka. Wymieszać razem, zrobić z tego podługowatą 
kiszkę, naszpikować słoniną, zawinąć w papier masłem 
wysmarowany i piec na brytwannie. Po upieczeniu po
krajać tak jak się kraje zająca, oblać dzikim sosem 
nr. 90, str. 29, i podać. 

143. Polędwica zwijana. 
Kawał polędwicy wyżyłować, cienko ubić i posolić. 

Posmarować to mięso masą złożoną: z siekanej słoniny, 
tartej bułki, 3 siekanych sardynek, majeranku i imbieru, 
zawinąć i obwiązać nitką. Upiec w maśle, na końcu 
podlać śmietaną, a podając na stół nitkę odwiązać 
i wyrzucić. 

144. Wiedeńska zawijana pieczeń wołowa. 
Wziąć 4 funty (2 kilo) zrazówki, wyżyłować, ubić, 

nasolić. Poczem usiekać cienko dużą cebulę, i/i funta 
(V8 kilo) słoniny, 2 sardelki oczyszczone z ości, dodać 
trochę skórki cytrynowej, pietruszki i tą masą posma
rować to ubite mięso; poczem zwinąć, naszpikować, 
zawiązać szpagatem i dać do rondla na gorące masło 
podkładając pokrajaną cebulę, marchew, selery i pie
truszkę. Gdy się pieczeń zrumieni, dodać 2 bobkowe 
listki, z 10 ziarnek pieprzu, trochę majeranku i zalać 
w połowie czerwonem winem, a w połowie rosołem, 
tak, aby pieczeń była przykryta, poczem przykrywszy, 
dusić ze 2 godziny. Gdy zmięknie, wyjąć z rondla, od
wiązać szpagat, pokrajać w zgrabne kawałki i polać 
owym sosem. Półmisek obłożyć albo purée z kaszta-
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nów, albo ryżem, lub też makaronem posypanym par-
mezanem. 

145. Rostbeef. 

I. Kawałek dobrze odleżanego rostbeefu okroić 
z kości, ubić pałką, natrzeć dobrze solą i pieprzem, 
obłożyć plastrami słoniny lub tłuszczem wołowym, (które 
można szpagatem przywiązać) i na wolnym ogniu piec 
3 do 4 godziny, podlewając często gorącym tłuszczem 
i rumianym rosołem „jus". Rostbeef nie powinien się 
upiec całkowicie, lecz z wierzchu mieć lekką powłokę, 
wewnątrz zaś być miękkim i bladoróżowym, a za na-
kłóciem widelcem wydawać piękny, czerwonawy sos. 
Rostbeef można przyrządzać tylke z dużych kawałków 
mięsa i nie będzie dobrym, jeżeli mięso nie odleży się 
należycie. Można go piec w brytwannie lub na rożnie. 

146. II. Można też rostbeef piec krócej na bardzo 
mocnym ogniu, tak iż mięso prędko się przypiecze i za 
godzinę będzie upieczony. Wtedy pokrajać mięso w pla
sterki, polać sosem z brytwanny i podać z ziemniakami 
lub innemi jarzynami. 

Rostbeef dobrze upieczony powinien być miękki, 
soczysty, wewnątrz pięknego, różowego koloru. Najle
pszy jest pieczony na rożnie. 

147. Pieczeń domowa. 

Na pieczeń bierze się zawsze zrazówka środkowa. 
Kawał zrazówki, najmniej 4 funty (2 kilo), wytrzeć do 
suchości, zbić dobrze pałką, osolić, naszpikować grubo 
słoniną, obłożyć cienkimi plastrami słoniny, cebuli, do
dać do smaku 1 listek bobkowy, pieprzu, gałki muszka
tołowej i 1 goździk, przykryć szczelnie i dusić przez 3 
kwadranse. Wtedy podlać rosołem, dolać trochę wina 
i znów dusić 11/2 godziny. Chcąc, aby sos wytwarza
jący się z pieczeni był zawiesistym, obsypuje się pie
czeń mąką lub sypie łyżkę chleba utartego. Przed po-
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daniem zebrać tłuszcz ze sosu, przefasować go przez 
bardzo rzadkie sito i oblać pieczeń. Do tej pieczeni 
podają się rozmaite garnitury: ziemniaki krajane lub 
buraczki, kapusta czerwona, rydze lub marchewka. Rar-
dzo ładnie wygląda garnitur ułożony z tych wszystkich 
jarzyn. 

148. Pieczeń huzarska. 
Duży. kawał zrazówki środkowej ubić dobrze pałką, 

osolić i opiec na rożnie lub w szabaśniku, polewając 
ciągle masłem. Gdy się na pół upiecze, ponadkrawać 
głęboko i kłaść farsz następujący: kilka upieczonych 
cebuli utrzeć, zmieszać z tłuczonym pieprzem i angiel-
skiem zielem, łyżką masła, chlebem tartym1), wymie
szać dobrze i tem przekładać pieczeń. Potem włożyć 
ją do rondla, polać sosem z brytwanny i pod przykry
ciem dusić jeszcze 3 kwadranse. Podaje się z kapustą, 
ziemniakami lub sałatą. 

149. Pieczeń z grzybami. 
Upiec spory kawał środkowej zrazówki, usiekać 

sporo świeżych grzybów i usmażyć na maśle (w zimie 
zaś można użyć konserwowanych, lub suszonych, ugo
towanych), dodać do grzybów trochę tartej bułki i tro-
chę korzeni, poprzekrawać pieczeń i przekładać grzy
bami, sos z brytwanny wlać przez rzadkie sito do pie
czeni i pod przykryciem dusić jeszcze pół godziny. 

150. Pieczeń z chrzanem. 
Piękny, duży kawałek zrazówki wyżyłować, zbić 

pałką, posolić i położyć na rumiane masło, potem pod
lać rosołem i dusić na wolnym ogniu. Gdy już jest 
miękka, wyjąć, przerżnąć wzdłuż, ale niezupełnie, z obu 
stron nacięcia wyłożyć cienkimi plasterkami cytryny bez 

') Do tarcia bierze się zawsze czerstwy, żytni chleb. 
Znakomita kuchnia. 4 
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skórki i bez pestek, w środek kłaść następujący farsz : 
3 łyżki chrzanu tartego. 1 łyżkę masła, 1 łyżkę tartej 
bułki, łyżeczkę cukru, soli i 2 żółtka, wymieszać do
skonale, nakładać w nacięcia, związać pieczeń sznurkiem 
zwilżonym w wodzie, włożyć napowrót w rondel i du
sić jeszcze pół godziny. Wreszcie obsypać mąką i oblać 
dwiema łyżkami śmietany. 

151. Rozbratel z cebulą. 

Tak nazywa się mięso z górnej części łopatki', po
krajane wzdłuż żeber w kawałki grubości palca. 

Sposób ich przyrządzania bywa rozmaity. Zwykle 
zaś odkrawa się kości, ubija pałką, soli i piecze szybko 
na mocnym ogniu na patelni, na maśle lab smalcu; od
wraca na drugą stronę, gdy się na jednej upiecze i daje 
sporo cienkich plasterków cebuli. Gdy się cebula pięknie 
zrumieni, a rozbratel usmaży, dolewa się kilka łyżek ro
sołu na patelnię i polewa tym sosem mięso, które zwy
kle podaje się z ziemniakami. 

152. Rozbratel z czosnkiem. 

Smaży się jak poprzedni, i naciera się czosnkiem 
przed smażeniem, albo gdy się usmaży, daje się trochę 
czosnku siekanego na mięso i na gorący tłuszcz, do
lewa się później trochę rosołu, aby się z tego utwo
rzył sos. 

153. Rozbratel domowy. 

Włożyć do rondla cienkie plasterki cebuli i smalcu 
lub masła, potem rozbratel gruby na palec mocno zbity 
z kością postawić na ogniu, przypiec na obie strony, 
a następnie podlać rosołem (lub wodą) i pod nakryciem 
dusić do miękkości. Po uduszeniu dolać do sosu tro
chę śmietany, mąki, i zagotować i oblać mięso. Najsto
sowniejszym dodatkiem do rozbratla są ziemniaki ugo

towane, pokrajane w talarki i uduszone razem przez 
pół godziny. 

154. Rozbratel domowy z ziemniakami, czyli 
z maszyny. 

Pokrajać słoninę w kostkę, cebulę w cienkie pla
sterki i usmażyć na tem szybko rozbratel. Potem wło
żyć do rondla blaszanego z przykrywką kilka surowych, 
obranych i pokrajanych ziemniaków, włożyć na nie roz
bratel razem z tłuszczem, na którym się smażył i ce-
bu.ą, podlać trochę rosołem, 3 łyżkami śmietany, oso-
lić, przykryć i dusić, -dopóki ziemniaki nie będą mięk
kie, co zwykle trwa pół godziny. Rozbratel ten podaje 
się w zamkniętym rondlu na stół. 

155. Bifsztyk (Beefsteaks). 

Na bifsztyk bierze się polędwicę; z innego mięsa 
będzie zawsze twardy. Kawałek polędwicy gruby na pa
lec wjKżyłować-i obrać z tłuszczu, posolić lub natrzeć 
solą i pieprzem i zaokrąglić. Na patelni zrumienić mo
cno kawałek masła, wrzucić mięso i smażyć na bardzo 
mocnym ogniu, uważając, aby się nie przypaliło; gdy 
się zrumieni na jednej stronie, odwrócić na drugą. 

Najlepiej smażą się bifsztyki na ruszcie, na ogniu 
drzewnym (nie na węglach). 

Bifsztyki powinny być z wierzchu przypieczone, 
wewnątrz różowe, lecz to zależy od upodobania. Kto 
nie lubi takich bifsztyków z krwią, chociaż są poży-
wniejsze od innych, może smażyć mięso dłużej, ale na 
słabszym ogniu, wtedy wysmażą się i w środku. Sto
sownie do tego czy bifsztyk ma być mniej lub więcej 
wysmażony, smaży się go krócej lub dłużej od 5 do 15 
i 20 minut. 

Do bifsztyka nie daje się masła, na którem się 
smażył, lecz na podaniu podlewa się kilku łyżkami bar-
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dzo mocnego rosołu „Jus", bulionu, lub ekstraktu mię
snego. Obkłada się ziemniakami i struganym chrzanem. 

Uwaga. Niektórzy kucharze po natarciu solą 
i pieprzem dają na bifsztyk kilka kropli przedniej oliwy 
i zostawiają tak przez godzinę. Mięso nabiera przez to 
bardzo delikatnego smaku. 

S5S. Polędwica p ieczona. 

Polędwica jest najlepszym i najmiększym kawał
kiem z mięsa wołowego; do gotowania się on nie na
daje, ale znakomicie do duszenia, pieczenia, gdyż prędko 
zmięknie i w środku jest kruchym i soczystym. Przed 
użyciem trzeba polędwicę wyżyłować, oczyścić z łoju 
i błonki. Potem osolić i opieprzyć mięso i w regular
nych odstępach naszpikować płatkami słoniny. Polędwicę 
tak przyrządzoną kładzie się szpikowaniem do góry na 
brytwannę wyłożoną plastrami słoniny, wstawia do sza-
baśnika na mocny ogień i piecze trzy kwadranse lub 
godzinę, polewając sokiem tworzącym się podczas pie
czenia. Potem kraje się polędwicę w równe, ładne ka
wałki i podaje z ziemniakami, ryżem, chrzanem skro
banym, makaronem lub różnymi mieszanymi garnitu
rami, np. kapustą czerwoną, buraczkami, rydzami, grzy
bami, jarzynami wszelkiego rodzaju, stosownie do pory 
roku. 

Piekąc polędwicę przez trzy kwadranse lub go
dzinę, będzie i w środku upieczona, jeżeli zaś tylko 
pół godziny, będzie w środku czerwona polędwica po 
angielsku. , -

£57. Polędwica z r o ż n a . 

Każda pieczeń lepsza jest z rożna, niż pieczona 
w każdy inny sposób, chociaż w wielu miejskich ku
chniach jest to rzeczą niepodobną do wykonania. Wy
żyłować polędwicę, naszpikować, przywiązać do rożna, 
nie przekłuwając nim, tylko końce przekłuć, piec nad 
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mocnym ogniem, polewając masłem. Podstawić bry
twannę, aby sos ściekał, osobno mieć w rondelku ma
sło rozpuszczone i smarować niem piórkiem pieczeń. 
Można też piec na rożnie inaczej, a mianowicie przez 
pierwsze pół godziny na słabszym ogniu, przez drugie 
pół godziny na mocniejszym, lub owija się pieczeń pa
pierem wysmarowanym wewnątrz masłem. Gdy mięso 
się podpiecze, zrzuca się papier, aby się zrumieniło nad 
ogniem. Po upieczeniu kraje się w równe plastry i po
daje, jak powyżej opisano. 

158. Polędwica duszona. 

Wyżyłować dobrze polędwicę, obrać z łoju, na
szpikować ją słoniną, kawałkami ozora lub szynki. Sło
nina lub inne mięso kraje się grubo na mały palec, na 
11/2 cala (4-ry centymetry) długości, utarzać je w soli, 
pieprzu, zielonej, usiekanej pietruszce, i szpikować niemi. 
Tak przysposobioną pieczeń włożyć do rondla, w któ
rym ma się znajdować słonina pokrajana w plastry, 
masło lub inna tłustość, włoszczyzna pokrajana w ta
larki, cebula, 1 listek bobkowy, i w tem dusić. Po pół 
godziny duszenia podlać rosołem i trochę winem, du
sić pod przykryciem razem 1 '/2 lub 2 godziny. Sos prze
tasować i według upodobania dodać kaparów, kraja
nych korniszonów itp., zagotować i tem oblać polędwicę 
pokrajaną ładnie na półmisku. 

159. Polędwica à la m inu te . 

Przyrządzić polędwicę, jak zwykle, pokrajać na 
kawałki i ubić na cienkie plastry. Potem pokrajać ce
buli, zielonej pietruszki, szarlotek, dodać pieprzu i soli 
i usmażyć na maśle, zamaczać w tem mięso i piec je 
potem na mocnym ogniu na ruszcie. Pokrajaną cebulę 
i t. d. rozprowadzić rosołem, zagotować i sosem tym 
oblać pieczeń. 
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160. Polędwica z ziemniakami i szynką. 
Pokrajać polędwicę w małe zrazy, ubić dobrze 

i trochę osolić, potem zanurzyć ją w maśle, w ktorem 
usmażyła się cebula, zielona pietruszka i szarlotka. Wy
smarować rondel masłem, ułożyć warstwę surowych; 
obranych i pokrajanych w plasterki ziemniaków, posy
pać je gęsto usiekaną szynką, na to dać warstwę po
lędwicy i układać w tym porządku ziemniaki, szynkę 
i polędwicę, dopóki się wszystko nie ułoży. Potem na
lać tyle śmietany kwaśnej, aby się powierzchnia rondla 
zakryła, wstawić go do szabaśnika, i dusić do mięk
kości. 

161. Pieczeń domowa z ziemniakami. 
Dwa funty (1 kilo) zrazówki ubić, trochę osolić 

i dusić przez godzinę z łyżeczką tartej cebuli i szczyptą 
papryki, smażonej w maśle. Można też dodać łyżkę soku 
pomidorowego. Po godzinie dodać dwa funty (1 kilo) 
obranych, surowych ziemniaków i dusić dalej, dopóki 
ziemniaki nie zmiękną. Podczas duszenia podlewać cią
gle rosołem. 

162. Zrazy polskie zawijane. 
Na zrazy bierze się zrazówkę lub krzyżówkę. Ka

wał zrazówki pokrajać na cienkie plastry, ubić mocno 
i osolić. Potem wymieszać dobrze 1 łyżkę masła, wło
żyć upieczonej, utartej cebuli, wsypać chleba tartego, 
pieprzu, smarować tą masą zrazy i zwijać w tutki. 
W rondlu rozpuścić kawałek masła, wrzucić zrazy, do
dać cebuli pieczonej i dusić pod przykryciem na wol
nym ogniu; gdy się zrumienią, wlać trochę rosołu i do
dać chleba tartego. Za godzinę powinny się zrazy udusić. 

163. Zrazy bite. 
Kawał zrazówki pokrajać na cienkie zrazy, ubić, 

osolić, popieprzyć, osypać każdy zraz mąką i włożyć 
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w rondel, w którym zrumienić pierwej kawałek masła. 
Po zrumienieniu dodać cebuli, ze dwa grzybki, podlać 
rosołem- i dusić dalej, przy końcu wlać ze dwie łyżki 
śmietany kwaśnej. 

164. Zrazy faszerowane. 
Kawał zrazówki lub dobrej krzyżówki wyżyłować, 

usiekać na masę z łojem od nerek (na dwa funty 9l/2 
łuta mięsa — na 1 kilo 16 deka). Do tej masy dodać 
1 bułkę wymoczoną, trochę soli, pieprzu, cebuli tartej, 
dobrze razem wymieszać, robić duże, podługowate 
zrazy, włożyć w rondel na rumiane masło; gdy się zru~ 
mienią, podlać rosołem lub bulionem i dusić dalej pod 
przykrywą. 

165. Zrazy z włoszczyzną. 
Pokrajać spore zrazy ze zrazówki środkowej, zbić, 

nasolić na pół godziny, wysmarować rondel masłem, 
pokrajać w cienkie plasterki pietruszkę, marchew, ka
larepę i sporo liści z włoskiej kapusty, każdy na dwoje 
przecięty (głąbie poodcinać), kłaść na spód rondla, po
tem kłaść zrazy, posypać włoszczyzną z trochą pieprzu 
i angielskiego ziela w całości, znów warstwę zrazów 
i warstwę włoszczyzny z korzeniami; gdy rondel się 
napełni, włożyć na wierzch kilka kawałków masła, przy
kryć i dusić w szabaśniku 2 godziny. Na wydaniu przy
kryć rondel okrągłym półmiskiem i wyjąć zrazy jak le-
guminę. Jeżeli sos zbyt wygotowany, dolać parę łyżek 
rosołu do rondla, polać zrazy; w koło półmiska kładą 
się ziemniaki całe w maśle smażone. 

166. Zrazy à la Nelson. 

Kawał polędwicy lub zrazówki pokrajać na duże, 
ale nie grube zrazy, ubić wałkiem, posolić, opieprzyć 
na pół godziny. W blaszanym rondlu, mającym szczel
nie przylegającą przykrywkę, zrumienić spory kawał 
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masła i'układać warstwami zrazy przyrządzone jak po
wyżej, posypać cebulą pokrajaną i sparzoną, potem 
znów warstwę zrazów, masła i cebuli. Nakoniec nakryć, 
rondel szczelnie i dusić na mocnym ogniu, ale uważać, 
żeby się nie przypaliły. Zrazy te mają się nie prędko udu
sić, w 20 minutach powinny być gotowe. Można też 
dusić razem kilka ziemniaków na wpół ugotowanych, 
pokrajanych w talarki i kilka pieczarek także pokra
janych. 

167. Kotlety bite wołowe (Entre côte). 
Kotlety robią się z kotletowej części czyli górki 

i biorąc mięso, każe się rzeźnikowi porąbać je odrazu 
na kotlety, zostawiając żeberko, a odciąć grube kości 
w dole. Mięso zbić zlekka, zaokrąglić i osolić przed 
samem smażeniem. Zrumienić masło na patelni, wrzu
cić 2 lub 3 kotlety najwięcej, zrumienić na obie strony 
na mocnym ogniu, potem na wolniejszym, aby się po
woli dosnmżyły. Po usmażeniu ułożyć na półmisku, ob
łożyć ziemniakami i struganym chrzanem. 

Można też kotlety umaczać w jaju, posypać tartą 
bułką i smażyć. 

168. Sznycle siekane. 
2 funty (1 kilo) polędwicy lub zrazówki wyżyło-

wać, obrać z łoju, uskrobać nożem, zmieszać ze solą, 
pieprzem i korzeniami, porobić okrągłe sznycle, dusić 
na gorącym smalcu lub maśle, podlewając rosołem. 

169. Kotlety siekane. 
2 funty (1 kilo) zrazówki i 1 funt (% kilo) wie

przowiny usiekać na masę, wyżyłować, wbić 2 żółtka, 
dodać 1 bułko wymoczoną w wodzie i wyciśniętą, ce
bulę upieczoną i utartą, trochę soli, pieprzu, angiel
skiego ziela tłuczonego, wymieszać wszystko dobrze 
i robić kotlety okrągłe, potem obsypać mąką lub bułką 
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tarta i smażyć na maśle. Gdy się kotlety posmażą, wlać 
na patelnię ze dwie łyżki śmietany, zagotować i polać 
kotlety. 

170. Klopsy ze sosem. 

Robią się zupełnie tak samo, jak kotlety siekane, 
opisane powyżej, tylko po zrobieniu i obsypaniu mąką, 
obsmażają się parę minut na maśle zrumienionem, po
tem wkładają w rondel, podlewają obficie mocnym ro
sołem lub bulionem. Nadto dodać jeszcze łyżkę masła, 
sok z pół cytryny, łyżeczkę miałkiego cukru, trochę 
kaparów, garść tartej bułki lub łyżkę mąki i wszystko 
to dusić z klopsami. 

171. Gałki mięsne. 

Kawałek kruchej zrazówki usiekać, na 1 funt (V2 
kilo) mięsa, dodać 1 bułkę, 1 jajo, trzy łuty (5 deka) 
słoniny, usiekać wszystko na masę, dodać cebuli i soli, 
porobić małe gałki i włożyć na brytwannę na gorące 
masło, piec na wolnym ogniu i skrapiać rosołem. Gałki 
te używają się za garnitur do jarzyn, albo podają się 
osobno ze sosem i ryżem. 

172. Wyborny klops. 

2 funty (1 kilo) zrazówki i 2 funty (1 kilo) wie
przowiny usiekać na masę z kawałkiem nerkowego łoju, 
dobrze wyżyłować, dodać 1 bułkę wymoczoną i wyci
śniętą, upieczoną i utartą cebulę, trochę soli, pieprzu, 
angielskiego ziela tłuczonego, wbić 4 żółtka, wymieszać 
wszystko na masę, włożyć w środek i/i funta (12 deka) 
młodej słoniny, pokrajanej na kawałki grube na mały 
palec, zrobić jedną gałkę mocno ugnieconą lub podłu
żną bułkę (lub nadać formę, jaką kto chce), włożyć do 
rondla wysmarowanego masłem i pod przykryciem du
sić aa wolnym ogniu godzinę, podlewając ciągle sosem 
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ściekającym, w końcu śmietaną. Wreszcie posypać klops 
mąką. aby sos był gęsty. 

173. Gulyas-Hus (Gulasz węgierski). 

Ulubiona ta potrawa narodowa Węgrów, przyrzą
dza się w następujący sposób czysto po węgiersku : 

'/4 funta (12-cie deka) słoniny pokrajać w drobną 
kostkę i zrumienić na niej 1 lub 2 cebule pokrajane 
w cienkie plasterki. Potem wziąć 2 funty (1 kilo) mięsa 
z części przednich, wyżyłować i pokrajać w kostki do
syć duże (1 cal — 2 do 3 centymetrów grubości), do
dać soli, na koniec noża papryki i kminku, i dusić na 
słoninie, naprzód w soku, który sie sam wytworzy, po
tem dolać tyle wody, aby mięso nakryła. Gcly mięso 
jest już miękkie, włożyć surowe ziemniaki oskrobane 
i pokrajane w kawałki i udusić z mięsem, nic już nie 
podlewając. Jeżeli do węgierskiego gulaszu doda się 
oprócz wołowiny i skopowiny, nasypie się sporo pa
pryki i czosnku, to gulasz taki nazywa się g u l a s z - e m 
c y g a ń s k i m. 

174. Potrawka z mięsa wołowego. 

Kawał mięsa od żeber pokrajać w małe plastry 
na palec grube, ubić zlekka, nalać wrzącą wodą i go
tować, szumując ciągle, potem dodać soli, sporo cebuli, 
pieprzu, kilka liści bobkowych, kilka goździków, później 
jeszcze kiika plasterków cytryny i gotować zwolna. Po
tem włożyć kaparów, ale bez octu, a jeżeli sos za rzadki, 
trochę bułki tartej i dusić dalej. Osobno porobić okrą
głe kluski z dobrego farszu usiekanej wołowiny, wie
przowiny, cielęciny i ugotować je na rosole lub wodzie 
osolonej. Podając, włożyć potrawkę w środek półmiska, 
kluseczki dokoła mięsa, wyjąć z sosu korzenie i pla
sterki cytryny i oblać mięso. Podaje się z ziemniakami. 
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175. Ozór solony. 
Oczyszczony dokładnie ozór natrzeć solą zmie

szana z pół łyżeczką saletry i kilku goździkami, włożyć 
w miskę, nakryć denkiem i wynieść w chłodne miejsce. 
Przez 10 dni przewracać codzień i nacierać sosem two
rzącym się z soli. Po 10 dniach można go użyć, lecz 
można i po dwóch tygodniach wyjąć z soli, opłukać 
w wodzie, gotować do miękkości na wolnym ogniu 4 
godziny. Potem ściągnąć skórkę, pokrajać w ukośne 
talarki i podać z chrzanem surowym, skrobanym i „pu
rée" z kartofli. 

Można też obsypać go siekanemi jajami, polać 
chrzanem gorącym, duszonym w maśle, a z wierzchu 
polać młodem masłem z bułeczką. 

176. Ozór wędzony. 
Ubić ozór drewnianym młotkiem, namoczyć przez 

noc i gotować 2 do 2'/2 godziny do miękkości. Skórkę 
ściągnąć póki gorący. Ozór wędzony podaje się na go
rąco, pokrajany w plasterki, jako dodatek do jarzyn, 
ale jeszcze częściej na zimno z chrzanem, masłem sar-
delowem i auszpikiem. 

177. Ozór ze sosem kaparowym. 
Ozór ugotować jak zwykle, pokrajać i oblać na

stępującym sosem: W łyżce masła (27 2 łuta — 5 deka) 
lub innego tłuszczu zrumienić włoszczyznę i cebulę po
krajaną w plasterki, rozprowadzić masłem i winem i za
gotować. Osobno zasmażyć na rumiano łyżkę masła 
'/• łyżką mąki, wlać sos powyższy, przecedzić i zagoto
wać w nim półkwaterek (7 8 litra) śmietany i łyżkę ka
parów z octem i solą. 

178. Kotlety z ozora. 
Ugotować ozór ze solą i włoszczyzną do miękko

ści, zdjąć skórkę, pokrajać w plastry grube na palec 
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i wystudzić. Potem zmaczać w gorącem maśle i jaju 
rozmąconem, obsypać w bułce tartej, usmażyć prędko 
na patelni i użyć jako dodatek do jarzyn. 

179. Kołduny czyli pierogi l itewskie. 

2 funty (1 kilo) polędv\icy lub zrazówki środko
wej wyżyłować, posiekać, ale niezbyt drobno, 1 funt 
C/2 kilo) łoju nerkowego, wołowego, posiekać na masę, 
posolić, popieprzyć, 2 cebule pokrajać i udusić osobno 
w małym rondelku z żyłami i resztkami mięsa, podle
wając odrobiną rosołu, potem utłuc tę cebulę z mię
sem w moździerzu i wymieszać wszystko doskonale. 

Zrobić ciasto z kwarty (1 litra) mąki, 1 jajo i tro
chę zimnej wody, rozkawałkować bardzo cienko, układać 
mięso kupkami i robić pierogi średniej wielkości, zle
piając mocno brzegi. Gotować na wrzącej wodzie w sze
rokim rondlu, gdy spłyną na wierzch, kłaść w durszlak 
i na półmisku oblać masłem zrumienionem z bułką, 
jak wyżej. 

180. Flaki. 

Najważniejszą rzeczą przy flakach jest oczyścić je 
jak najstaranniej, płukać je, odmieniając ciągle wodę, 
póki woda z nich nie będzie zupełnie czysta, tłustość 
wszelką obrać. Potem nalać wodą miękką i obgotować 
szumując ciągle. Po wyszumowaniu odlać wodę, wy
płukać flaki w ciepłej wodzie, garnek wymyć i gotować 
dalej 4 do 5 godzin w wodzie, gdy są zupełnie mięk
kie wyjąć i pokrajać w podługowate paski. Pokrajane 
flaki trzeba jeszcze gotować i to na dobrym rosole 
z mięsa wołowego, pokrajać włoszczyznę w cienkie 
paski i razem z flakami gotować Jeszcze parę godzin, 
dopóki flaki nie będą miękkie. Soli się je na pół go
dziny przed wydaniem, prócz tego wsypać pieprzu miał-
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kiego i majeranku kruszonego albo muszkatołowego 
kwiatu lub też imbieru. Na surowo ugnieść łyżkę masła 
(lub łyżkę łoju z flaków obranego) z łyżką mąki, z pie
truszką zieloną, usiekaną, włożyć we flaki, zagotować, 
i podać. 

Kiszki do flaków robią się równocześnie. 
Kiszkę wołową jak najcieńszą wymoczyć, oczyścić 

doskonale/wypłukać w kilku wodach, przewrócić na 
drugą stronę, wyrzucić wszelki tłuszcz i nadziewać ka
szką drobną częstochowską (kaszką gryczaną) w nastę
pujący sposób: 

Kaszkę zatrzeć jajkiem, gdy wyschnie, dodać albo 
łyżkę roztopionego masła lub frytury. Na kwaterkę ('/4 
litra) kaszki wziąć 1 bułkę namoczoną i wyciśniętą, 
usiekać z kaszką, wsypać trochę soli, pieprzu, maje
ranku, wymieszać dobrze i nadziewać tern kiszki, przy
płaszczając ręką na stole, żeby były płaskie (bo jeżeli 
za wiele kaszy, to pękają w gotowaniu), końce zwią
zać. Kiszki te gotuje się osobno na mocnym ogniu, na
lewając zimną wodą, po ugotowaniu kraje się w ka
wałki'i daje do flaków. Na podaniu polać masłem ru
mianem z bułeczką tartą. Dając flaki za rosół, robi się 
je rzadsze i z kluskami z bułki lub ze szpiku (rozdział 
II, nr. 60 lub 61). Flaki można przechować i na drugi 
dzień, ale nie przykrywać ich, aby nie skwaśniały i trzy
mać w zimnej spiżarni. 

181. Nerki wołowe duszone. 

Obgotować nerki w wodzie, wyżyłować, pokrajać 
w plasterki i na łoju lub maśle dusić z cebulą na mo
cnym ogniu, podlewając trochę wodą; potem posolić, 
popieprzyć, gdy już będą miękkie, wsypać trochę tar
tego chleba i podać. 
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Użytek z pozostałego mięsa wołowego, gotowanego lub pieczeni. 
182. Krokiety z mięsa. 

Mięso pozostałe z rosołu usiekać, włożyć w mocno 
korzenny, rumiany sos (rozdział III-ci), zaprawić kilku 
żółtkami, posmarować na deseczce na dwa palce grubo, 
gdy oziębnie, robić kiełbaski, obsypać w bułce tartej 
i smażyć na rozpalonym smalcu. 

183. Mięso na kwaśno. 
Zrobić sos cebulowy (rozdział III-ci, nr. 83), ale 

bez cukru, mięso pokrajać w małe kawałki i zagotować 
w sosie. Podaje się z ziemniakami. Można też potrawę 
tę zrobić ze świeżego mięsa i podać na drugie śniada
nie lub na kolacyę. 

184. Pasztet. 
Resztki z pieczeni lub mięso z rosołu usiekać na 

masę, dodać wieprzowiny pokrajanej w kostki, również 
szynki, ozom, (jeżeli jest, to surową wątrobę usiekać 
też na masę), dodać trochę słoniny krajanej w kostkę, 
pieczarek iisiekanych, soli, pieprzu, kilka jaj i trochę 
śmietany kwaśnej i wszystko razem wymieszać dosko
nale. 

Wyłożyć formę plasterkami słoniny, włożyć tę masę, 
obłożyć z wierzchu słoniną i piec godzinę. Gdy ostygnie, 
wyrzucić z formy, pokrajać w cienkie plasterki i ubrać 
auszpikiem. 

185. Sznycle faszerowane. 
Usiekać mięso pozostałe z rosołu lub pieczeni, do

dać tyleż wieprzowiny surowej, usiekanej, usmażyć na 
maśle cebulę i zieloną pietruszkę, wymieszać z mięsem, 
dodać soli, pieprzu, korzeni, do l/2 funta ('/4 kilo) wie
przowiny 1 bułkę namoczoną w wodzie i dobrze wyci-
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śnięta, 1 lub 2 jaja, 2 do 3 łyżki tartej bułki, porobić 
okrągłe sznycle, obsypać bułką tartą i smażyć na smalcu 
lub na maśle. 

186. Sałata z pozostałego mięsa. 
Mięso pozostałe z rosołu lub od pieczeni pokra

jać w cieniutkie plasterki i wymieszać dobrze ze sosem 
następującym: utrzeć trochę przedniej oliwy ze śmie
taną! dodać cienko pokrajanej cebuli, utłuczonego pie
przu, soli i trochę octu. Co ładniejsze plasterki zma
czać w tym sosie i ułożyć na wierzchu. Można też do
dać do sosu korniszonów, pokrajanych w cienkie pla
sterki. 

Sałata ta podaje się jako dodatek do sałaty zie
lonej, oraz do potraw ziemniaczanych wszelkiego ro
dzaju. ' 

187. Tłuszcz wołowy czyli f r y t u r a . 
We Francyi, gdzie prawie wszystko, prócz mięsa, 

smażą na fryturze, przyrządzają ją w następujący 
sposób : 

Świeży tłuszcz wołowy pokrajać drobno, nalać 
w glinianym garnku zimną wodą do pełności i goto-
,wać na wolnym ogniu tak długo, dopóki się woda do 
ostatnich kropli nie wygotuje, co można po tem po
znać, że tłuszcz pocznie pryskać. Wtedy przelać go przez 
gęste sito, przecedzić i postawić w chłodnem miejscu. 
Jeżeliby na spodzie zostało choć trochę wody, tłuszcz 
popsułby się. Tłustość ta pięknego, białego koloru, może 
śmiało zastąpić topione mrsło do smażenia wszelkich 
smażonych legumin, pasztecików, ryb i ziemniaków, do 
smarowania pieczystego w ciągu pieczenia aż do zru-
mienienia; na końcu jednak polać młodem masłem zru-
mienionem z bułeczką dla lepszego smaku. 
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ROZDZIAŁ V. 

C i e l ę c i n a . 

188. O pieczeniu mięsa w ogólności. 
Z tym gatunkiem mięsa rozpoczyna się właściwy 

dział pieczeni. W krótkości podamy tu ogólne zasady, 
na które trzeba koniecznie zważać, aby pieczeń była 
i smaczną i pięknie się na oko przedstawiała. 

Każde mięso przeznaczone na pieczeń, musi od-
razu piec się na mocnym ogniu i polewać gorącym 
tłuszczem, aby ścięło się z wierzchu, przez co sok zo
stanie wewnątrz, a mięso zyska na smaku i mocy. 
Mięso, które w zimnym szabaśniku zwolna się wygrze
wa, utracą prawie cały sok czyli cząstki pożywne, daje 
dużo sosu, ale jest mdłe i niespore. Po kwadransie lub 
półgodzinie takiego pieczenia na mocnym ogniu, można 
piec dalej na mniejszym, aby się mięso w środku na
leżycie upiekło. Podczas pieczenia podlewać po łyżce 
zimnym rosołem, ale trzeba uważać, aby nie podlewać 
zanadto, a nawet, gdy pieczeń zbyt wiele soku wydaje 
(jak np. skopowina), trzeba go odlewać, aby go tyle 
tylko było, ile niezbędnie potrzebne. Podlewając mięso 
zbyt hojnie, sprawia się to, iż ono się napół piecze, 
a napół gotuje. Jeżeli zauważymy, że pieczeń już miękka 
a nie jest należycie zrumieniona, wtedy trzeba wzmo
cnić ogień i smarować tłustością lub rozpuszczonym 
auszpikiem. 

Czas pieczenia trudno dokładnie określić, gdyż 
zależy to od wielkości, gatunku i wieku mięsa. Ale prze
ciętnie na łopatkę cielęcą liczy się 2 do 2'/-2 godziny 
pieczenia, na pieczeń z nerką i dyszek cielęcy V/2 go
dziny, na łopatkę baranią 2—3 godziny. Tylko z pra
ktyki można się nauczyć rozpoznawać po kolorze, za-
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pachu i soku wypływającym za nakłóciem, czy pieczeń 
już gotowa lub nie. 

189. Cielęcina pieczona. 
Najlepsza cielęcina jest z cielęcia mającego od 4 

do 8 tygodni, gdy cielę ssie jeszcze. Ćwiartkę cielęciny 
włożyć na kilka minut do gorącej wody, a potem wy
jąć prędko i zanurzyć w zimnej. Przez to nietylko na
bierze mięso większej białości, ale i prędzej się upiecze. 
Można też namoczyć cielęcinę w mleku na 1 godzinę 
przed pieczeniem. Potem obmyć w czystej wodzie, otrzeć 
do suchości, ściągnąć nożem błonę, wyciąć kość płaską 
i szeroką od dyszka, naszpikować gęsto młodą słoniną 
i nasolić na dwie godzjny lub więcej, włożyć na bry-
twannę wysmarowaną masłem lub innym tłuszczem do 
gorącego szabaśnika i piec z początku na mocnym ogniu, 
aby się odrazu zrumieniła i soku nie puściła, i polewać 
masłem lub fryturą. Po zrumienieniu piec na wolniej
szym ogniu, przewrócić i polewać sokiem ściekającym 
z pieczeni. Gdy się już prawie upiecze, polać miodem 
masłem, a zwłaszcza, jeżeli się podczas pieczenia pole
wało fryturą i posypać bułeczką. — Go do ognia, to 
należy wiedzieć, że prędzej się zrumieni i ładniej upie
cze, paląc drzewem, niż węglami. Po upieczeniu pokra
jać na grube plastry i podać. 

Pieczeń ta podaje się nietylko na gorąco, ale i na 
zimno. 

Gdzie jest kominek stosownie do tego urządzony, 
tam lepiej upiec cielęcinę na rożnie. Naszpikować, oso-
lić na 2 godziny i piec na silnym ogniu przez 2 go
dziny, polewając ciągle masłem lub fryturą. Pod pie
czeń podstawić brytwannę, aby sos do niej ściekał. 
Przed wydaniem osypać tartą bułką i oblać masłem. 
Pieczeń cielęca z rożna jest bez porównania lepszą, 
kraje się lepiej, jest więcej soczystą od pieczonej w sza-

Zuakomita kuchnia. B 
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baśniku, to też radzimy każdemu, kto tylko może, piec 
na rożnie. 

190. Pieczeń cielęca naśladująca sarninę. 
Ładną, tłusią łopatkę cielęcą przysposobić jak 

zwykle, obsypać tłuczonym pieprzem, korzeniami, jało
wcem i sparzyć następującą mieszaniną. Połowę octu 
i połowę wody zagotować z włoszczyzną uszatkowaną, 
cebulą, plasterkami^cytryny i liśćmi bobkowymi, ostu
dzić i włożyć w nią ćwiartkę na kilka dni (2, 3, 5 dni, 
w miarę potrzeby). Przed pieczeniem naszpikować sło
niną, osolić i albo piec na rożnie, kto może, polewa
jąc masłem, a w końcu śmietaną, albo w brytwannie 
w szabaśniku. Do sosu ściekającego z pieczeni dodać 
trochę bajcy, kwaterkę (l/i litra) śmietany kwaśnej, soku 
cytrynowego i z łyżką pokrajanych kaparów zagotować. 

191. Pieczeń cielęca z beszamelem. 
Upiec cielęcinę na rożnie lub w szabaśniku; gdy 

już prawie dopieczona, ponakrawać głęboko i przekła
dać beszamelem. Na beszamel zagotować V4 funta (12 
deka) masła z łyżką mąki, wlać '/.2 kwarty ('/2 litra) 
śmietanki słodkiej, wygotować tak, aby się połowa zo
stała, zaprawić 3 żółtkami rozbitemi i przekładać tern 
cielęcinę. Z wierzchu polać także beszamelem, ale do
mieszać sos z brytwanny i wstawić w piec na kwa
drans, aby się beszamel zrumienił. Można, kto lubi, do
dać do tego sosu '/i funta (12 deka) parmezanu. 

192. Cielęcina w serwatce. 
Piękną i tłustą cielęcinę obmyć jak zw)kle, prze

kłuć, jeśli jest zbyt nadętą i na 24 godzin włożyć w ser
watkę, potem obetrzeć ją doskonale, nasolić na godzinę 
przed pieczeniem, a piec na rożnie, polewając masłem. 
W końcu posypać grubo bułką. Podaje się z sałatą lub 
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kompotem owocowym. Do sosu można wcisnąć trochę 
cytryny. 

193. Cielęcina duszona. 
Przyrządzoną należycie cielęcinę od łopatki, ubić 

dobrze drewnianym młotkiem, natrzeć solą i odrobiną 
białego pieprzu i potem dusić na wolnym ogniu ze sło
niną, cebulą i włoszczyzną, obracając pilnie na drugą 
stronę. Jeżeliby się sos ściekający sam z mięsa zbyt 
wygotował, dolać trochę rosołu. 

194. Pieczeń cielęca duszona z sosem selerowym. 
Ćwiartkę cielęciny ubić, osolić i naszpikować. Do 

rondla z masłem włożyć uszatkowanego selera, korze
nie pietruszki, marchew, na to mięso i podlewając ro
sołem dusić do miękkości. 

Dwa selery ugotować na rosole, jeden pokrajać 
w talarki, włożyć w zasmażkę, rozprowadzić rosołem, 
zagotować i dodać kwiatku muszkatołowego. Ćwiartkę 
pokrajać, w ładne plasterki, ułożyć na półmisku, sos 
przetasować, oblać cielęcinę, drugiego selera pokrajać 
i obłożyć nim pieczeń. 

195. Mostek cielęcy pieczony. 
Opłukać jak zwykle tłusty mostek cielęcy, osuszyć, 

oblać gorącem masłem lub fryturą i piec z początku na 
silnym ogniu, potem na wolniejszym, polewając masłem 
lub fryturą. Po godzinie pieczenia wyjąć kości, co ła
two przychodzi i piec dalej mostek kwadrans lub pół 
godziny, póki się ładnie nie zrumieni. 

196. Mostek cielęcy nadziewany. 
Utrzeć 3'/2 łuta (6 deka) masła z 1 całem jajem 

i 1 żółtkiem, dodać soli i sporo zielonej, drobno usie-
kanej pietruszki, 3 bułki otarte ze skórki i namoczone 
w mleku, wszyslko to wymieszać doskonale razem. Przy-
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rządzoną jak zwykle cielęcinę, naciąć nożem szeroko 
popod błoną, tak, aby między żebrami a mięsem utwo
rzyła się szeroka szpara i nadziać ją tą masą, potem 
zaszyć otwór, ugnieść mocno ręką z wierzchu, aby się 
nadziewka równo rozeszła i piec odrazu na mocnym 
ogniu w szabaśniku, smarując masłem ciągle i niczem 
nie podlewając. Można też wyłożyć rondel plastrami 
słoniny, a gdy się pieczeń zrumieni, obsypać bułką tartą. 

197. Pieczeń cielęca z nerką. 
Tak się nazywa tylna część z grzbietu z dłuższemi 

żebrami, przy których wiszą nerki, obrosłe tłuszczem. 
Do pieczenia zostawić kości, tylko je przerąbać 

na połowę, ponieważ przez wyjęcie ich traci mięso 
nietylko kształt, ale też wiele soku i smaku. 

Obtarłszy mięso i osoliwszy, włożyć je w rądel, 
oblać gorącem masłem lub fryturą, albo obłożyć sło
niną. Można też dodać cebuli siekanej, skórki cytryno
wej i papryki i piec V/2 do 2 godzin. Gdy w środku 
będzie miękkie, a z wierzchu pięknie zrumienione, po
krajać je wzdłuż żeber na kawałki, nerkę zaś pokrajać 
razem z mięsem lub osobno na plasterki. 

U w a g a . Co do krajania pieczeni, zwracam uwagę, 
aby tyle tylko pokrajać, ile wymaga potrzeba, resztę 
zostawić w całości, gdyż każde mięso, a zwłaszcza cie
lęcina, wysycha prędko w małych kawałkach i traci 
smak. 

198. Bifsztyki cielęce. 
Z łopatki cielęciny lub mostku pokrajać plastry 

dosyć grube, ubić zlekka młotkiem drewnianym, nadać 
kształt okrągły, posolić, posypać mąką i smażyć prędko 
na gorącem maśle lub innym tłuszczu na obie strony, 
póki się pięknie nie zrumienią. Podają się z jajami 
w koszulkach. 
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199. Sznycle cielęce „ a u n a t u r e l " . 
Kawałek cielęciny od łopatki lub innej mięsistej 

części, wyżyłować, pokrajać na plastry, potem ubić, po
solić, obsypać mąką i smażyć na patelni na rumianem 
maśle lub smalcu; gdy się zrumienią na jednej stronie, 
odwrócić na drugą. Nakoniec podlać kilku łyżkami ru
mianego rosołu lub bulionem i sosem tym oblać szny
cle, które też można skropić sokiem cytrynowym i ubrać 
plasterkami cytryny. 

2 0 0 . Sznycle siekane. 
Można na siekane sznycle użyć pośledniejszego 

mięsa od łopatki lub górki, które należy najpierw do
brze usiekać na masę lub utłuc w moździerzu, do tego 
dodać 1 lub 1 bułki otaite ze skórki i namoczone 
w mleku lub rosole, 2 ubite żółtka, zielonej pietruszki, 
słoniny i cebuli, soli i pieprzu, porobić okrągłe sznycle 
grube Jia palec, umaczać w jajku i bułce i usmażyć na 
rumiano na obie strony. 

Podają się z rozmaitymi sosami lub jarzynami. 
Kostki i żyły można wygotować na smak do sosu. 

201. Sznycle zawijane. 
Smaczniejsze bodą te sznycle, jeżeli do 3 funtów 

(l '/ 2 kilo) cielęciny,- weźmie się 1 funt (l/2 kilo) wie
przowiny. Z mięsistej części łopatki pokrajać sznycle 
grubości palca, ubić ostrożnie młotkiem drewnianym, 
osolić, nasmarować jakimkolwiek farszem mięsnym lub 
kiełbasianym (można użyć farszu podanego przy mostku 
nadziewanym, numer 196), — potem zwinąć, obwiązać 
grubą bawełną i dusić na maśle, póki się nie zrumie
nią. Potem odlać Avieksza połowę tłuszczu, dodać pół-
kwaterek ('/s litra) śmietany i trochę kaparów i zago
tować sznycle w tym sosie. Przed wydaniem trzeba 
odrzucić bawełnę. 
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202. Kotlety cielęce bite, w jajku i bułce maczane. 
Zrobić kotlety, jak powyżej nr. 210, utarzać naj

przód w mące, potem zmaczać w jajku, w tartej bułce 
i smażyć na rumianem maśle na obie strony. 

203. Kotlety cielęce w papilotach. 
Przyrządzone jak zwykle kotlety osolić, opieprzyć 

i dusić z pieczarkami uszatkowanemi, z masłem i ro
sołem. Potem wyjąć kotlety, dodać do sosu słoniny po
krajanej w drobną kostkę, cebuli zielonej, pietruszki, 
i otartą ze skórki i namoczoną bułkę i całe jaje. Wy
mieszać dobrze tę masę i nasmarować nią kotlety po 
obu stronach; a na wierzch dać cienkie plasterki sło
niny. Potem z grubego, złożonego we dwoje papieru 
do pisania wystrzydz listki sercowatego kształtu tak 
wielkie, aby rozłożone były na palec większe od kotle
tów. Papier nasmarować masłem, rozłożyć, położyć na 
nim kotlety i owinąć je nim tak, aby papier szczelnie 
otulał mięso i tylko kostka wystawała z kotletów. Po
tem piec na ruszcie, pokrytym papierem posmarowa
nym masłem, na średnim ogniu zwolna na obie strony. 
Jeżeli papiloty udadzą się i nie popsują, można w nich 
podać kotlety, w przeciwnym razie odrzucić je ostrożnie 
i ułożyć kotlety dokoła półmiska, w środek zaś nalać 
sos tatarski lub inny stosowny, ale ostry sos. 

204. Gulasz z cielęciny. 
Przetopić 1/4 funta (12 deka) słoniny pokrajanej 

w kostki, i dodać do tego 2 duże lub 3 małe cebule 
pokrajane w talarki. Gdy się cebula zrumieni, włożyć 
cielęciny li funty (1V2 's"uo) 0(^ łopatki lub mostku po
krajanej w kawałki wielkości orzecha włoskiego, sporo 
papryki i soli. Dusić tak dobrze pół godziny, potem 
dolać kwaterkę (Y4 litra) śmietany i zagotować. 
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205. Z r a z y wołyńskie. 
Pokrajać cielęcinę w cienkie plastry, jak na zrazy, 

ubić lekko, układać w rondel grubo masłem wysmaro
wany, osolić i opieprzyć, na to położyć warstwę cienko 

«* pokrajanej słoniny i tak dalej układać warstwami cie
lęcinę i słoninę. Pod przykryciem dusić na wolnym ogniu 
godzinę. Zrazy te obkłada się na półmisku smażonymi 
ziemniakami. 

206. Zrazy cielęce. 
Kawał cielęciny od dyszka pokrajać w cienkie 

zrazy, zbić lekko i posolić. Na 2 funty (l kilo) cielę
ciny wziąć jeden móżdżek, wymoczyć, oczyścić z błonki, 
rozetrzeć z 2 żółtkami 1 bułką namoczoną w mleku 
i wyciśniętą, osolić i dodać trochę zielonej pietruszki 
siekanej. Tą masą smarować zrazy, zwinąć w tutkę, 

«. związać, posypać mąką i wrzucić w rondel na rumiane 
masło. Gdy się zrumienią, nakryć, wlać pół szklanki 
białego wina, dusić jeszcze dalej, wsypać trochę tartej 
bułki, odwiązać bawełnę i podać. 

207. Potrawka z cielęciny. 
Pokrajać w kostkę lub paski kawałek sparzonej 

pierwej cielęciny, z uchem lub ozorem i dusić do 
miękkości z '/2 łuta (3 deka) masła (tyle co pół łyżki), 
kwaterkę (*/4 litra)# rosołu i z włoszczyzną. Potem zro
bić biały sos zwyczajny, dodać do niego 1 lub 2 łyżki 
madery i trochę soku cytrynowego, włożyć w to mięso 
i zagotować jeszcze. Potrawkę tę można rozmaicie przy
prawić, stosownie do potrzeby i smaku; można dodać 
do niej duszonych grzybków, trufli, karczochów, kala
fiorów, wątróbek gęsich i kurzych, wreszcie drobnych 
kluseczek z tartej bułki i inn}rch, móżdżku pieczonego, 

„ szyjek rakowych i nóżek i t. p. 



2 0 8 . T u r e c k a pilawa z r y ż e m . 
1 funt C/2 kilo) cielęciny od łopatki pokrajać na 

kawałki, wielkości orzecha i upiec na maśle lub szpiku 
z cebulą. Potem wymieszać mięso z 12-tu łutami (20 
deka) ryżu, zgotowanego na gęsto w wodzie słonej, 
i dodać tartego parmezanu. Korzeni żadnych nie dodaje 
się, ale do wody. na której się ryż gotuje, można do
dać 1 łyżkę stołową ekstraktu mięsnego. 

2 0 9 . Galareta z główki cielęcej. 
Oczyścić główkę jak powyżej, wyjąć mózg i ozór, 

namoczyć, mózg oczyścić ze skórki i żyłek, główkę je
szcze raz dobrze wypłukać i nastawić w garnku z vyoda, 
dodawszy pieprzu, liści bobkowych, 3—4 cebule, soli 
i tyle octu, aby woda była kwaskowata. Gdy już miękka, 
odstawić aby wystygła, poczem pokrajać w paski lub 
kostki, równie jak ozorek i mózg. zgotowane w takiej 
samoj wodzie jak główka. Przecedzić ową wodę, w któ
rej się gotowała, przez sito, dodać kilka plasterków 
cytryny i gotować tak długo aż wzięta na łyżkę nie za
styga na galaretę. Wtedy włożyć mięso do tego sosu, 
napełnić tem porcelanowy lub gliniany garnek i posta
wić, aby zastygła. Gdy się ma użyć, włożyć garnek na 
kilka minut do gorącej wody, poczem wyrzucić gala
retę na półmisek, ogarnirować płatkami z cytryny i po
dać z oclem i oliwą. 

210. Móżdżek cielęcy, pieczony. 
Wyjąć mózg z główki, wypłukać, włożyć w gorącą 

wodę, aby można zdjąć skórkę i wyżyłować, potem 
włożyć znów do zimnej wody. Usmażyć trochę soku cy
trynowego i piec najwyżej przez kwadrans. 

211. Móżdżek z jajem. 
Do móżdżku przysposobionego jak powyżej, roz

bić 2 całe jaja, wymieszać dobrze z móżdżkiem i piec 
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jak wyżej, albo po upieczeniu ubrać na wierzchu ja
jami w koszulkach, posypanemi szczypiorkiem lub zie
loną pietruszką. 

212. Móżdżek ze sosem. 
Sparzyć móżdżek, włożyć do zimnej wody i go

tować w wodzie ze solą. Potem pokrajać w dowolne 
kawałki, włożyć do sosu białego, zwyczajnego, do któ
rego można wcisnąć trochę soku cytrynowego i zago
tować. 

213. Kotlety z móżdżku. 
Wymoczyć móżdżek z godzinę, wyżyłować, nalać 

wodą osoloną, do której trzeba dodać łyżkę octu, za
gotować raz, odcedzić i pokrajać na kawałki kształtu 
kotleta, maczać w rozmąconem jajku, obsypać tartą 
bułką i smażyć na rumianem maśle na obie strony. 

Kotlety te robi sic nietylko z móżdżku cielęcego, 
ale i ze świńskiego, baraniego, sarniego i t. d., albo 
samego, albo mieszanego z cielęcym. 

214. Kiełbasa z móżdżku. 
Ugotować móżdżek, jak zwykle, potem wymieszać 

go dobrze ze solą, pieprzem i zieloną, siekaną pietru
szką, nakładać tą masą opłatki zwilżone wodą, zwinąć, 
aby miały kształt kiełbasek, zmaczać w jaju i bułce tar
tej i smażyć na gorącym smalcu. Kiełbaski te, jak i ko
tlety z mózgu stanowią smaczny dodatek do jarzyn. 

215. Wątróbka cielęca, duszona. 
I. Dobrze jest przed użyciem wątróbki czy to do 

pieczenia, czy do smażenia lub duszenia, namoczyć ją 
przez kilka godzin w mleku, nabierze przez to krucho
ści i delikatniejszego smaku. 

Potem obciągnąć ze skórki, naszpikować słoniną 
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i dusić w rondlu wyłożonym plasterkami słoniny z ce
bulą i włoszczyzną pod pokrywą na wolnym ogniu. 

216. II. Gdy jest na pół uduszona, wyjąć, osolić, 
obsypać mąką, sos przecedzić lub nie, wlać parę łyżek 
śmietany i dusić dalej. 

Gdy się wątróbka dobrze zrumieni i za nakłóciem 
krew ńie pokaże się, jest już dobra, bo twardnieje, je
żeli się ją dusi zbyt długo. 

Kilka ziarnek jałowcu wrzuconych podczas dusze
nia, podnosi bardzo smak wątróbki. Podaje się pokra
jana w plasterki i oblana sosem. 

Zdjąć skórkę, pokrajać w plasterki, obsypać 
mąką, włożyć w rondel włoszczyzny i sporo cebuli, 
wyłożyć słoniną i dusić w tern wątróbkę, póki nie bę
dzie miękka, co zwykle trwa godzinę. Soli się na końcu, 
nie pierwej, aby nie stwardła. Po uduszeniu przetrzeć 
sos, dodać pół kwarty (1/2 litra) śmietany, zagotować 
i oblać wątróbkę. 

217. Wątróbka cielęca, pieczona. 
1. Wymoczyć wątróbkę w mleku przez godzinę 

lub więcej, zdjąć skórkę, naszpikować cienką słoniną 
i piec w rodłu wyłożonym albo plastrami słoniny, albo 
masłem i cebulą pokrajaną, ale nie za długo, aby nie 
stwardła. Solić przy końcu. Można podczas pieczenia 
dać szczyptę białego pieprzu i majeranku. Gdy się upie
cze, posypać mąką, podlać rosołem lub śmietaną kwa
śną i raz zagotować. 

218. II. Zamiast w całości, można ją pokrajać na 
plasterki na pół palca i piec jak wyżej. 

219. Nóżki cielęce smażone. 
Oczyścić nóżki cielęce ze sierści, ugotować z wło

szczyzną i solą. Gdy będą miękkie, wyjąć, poprzecinać 
wzdłuż na dwoje, wyjąć kości. Do 4 nóżek ubić 5 żół-

— 75 — 

tek na pianę, wsypać kwaterkę (% litra) mąki, pianę 
z białek, trochę śmietany kwaśnej lub słodkiej, wymie
szać dobrze, maczać w tern nóżki, a na gorącem maśle 
lub fryturze smażyć. Podają się z chrzanem tartym, ze 
śmietaną, lub w lecie ze szpinakiem. 

220. Nóżki cielęce smażone z ostrym sosem. 
Ugotować nóżki cielęce w wodzie z octem i solą, 

dodać kilka ziarnek pieprzu, goździków, marchwi, se
lera i liści bobkowych. Gdy się ugotują na miękko, wy
jąć kości, utarzać w jaju i tartej bułce i usmażyć na 
rumiano na gorącem maśle. Potem zrumienić łyżkę ma
sła z łyżką mąki i cebulą, dolać trochę smaku wygo
towanego z nóżek, trochę octu, czerwonego wina, mu
sztardy, krajanych ogórków lub kaparków i gotować 
ten sos godzinę. Nóżki smażone ułożyć na półmisku 
i oblać sosem. 

221. Nerki cielęce pieczone. 
Pokrajaną w talarki cebulę zrumienić w gorącem 

maśle i włożyć w to nerki cielęce lub wieprzowe (kto 
lubi, można też i baranie), pokrajane w cienkie talarki 
i piec z cebulą, mieszając ciągle, ale tylko przez pięć 
minut, nie dłużej, gdyż inaczej stwardną i wysuszą się; 
potem obsypać trochę mąką, podlać rosołem lub łyżką 
wina, dodać soli, pieprzu i szczyptę majeranku i goto
wać jeszcze z nerkami przez 2 minuty, nim się je poda 
na stół. 

222. Nerki cielęce na kwaśno. 
Zrobić rzadką zasmażkę z 2% luta (cztery deka) 

smalcu lub masła i stosownie do tego mąki, gdy się 
zrumieni, rozprowadzić rosołem i 2 łyżkami octu lub 
kwuśnej bajcy. jeżeli jest pod ręką. W tym sosie ugoto
wać nerki pokrajane w plasterki z solą, pieprzem i ma
jerankiem, można też dodać trochę kwaśnej śmietany. 
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223. Plucka cielęce. 
Wypłukać płucka kilka razy w czystej wodzie 

ugotować w wodzie osolonej i pokrajać cienko jak ma
karon. Zrobić białą zasmażkę z x/± funta (12 deka) ma
sła lub smalcu i mąki, rozprowadzić rosołem lub sma
kiem wygotowanym z kości, dodać trochę octu, soli, 
włożyć w ten sos trochę skórki cytrynowej i krzaczek 
majeranku, który należy wyjąć przed podaniem. Goto
wać przez kilka minut, dodawszy do smaku śmietany 
kwaśnej i soku cytrynowego. Podaje się z plasterkami 
cytryny, jajami w koszulkach albo z kluskami. 

224. Szynka z cielęciny. 
Ładną, dużą, ćwiartkę cielęciny nasolić 1/i funtem 

(12 deka) soli i z 1/i łutem (1 deka) saletry tłuczonej, 
posypanej kolędrą, włożyć we faseczkę i przycisnąć ka
mieniem. Codzień przewracać mięso i polewać słonym 
sosem. W tej zaprawie może mięso leżeć jeden lub dwa 
tygodnie. Wyjąwszy z zaprawy, uwędzić, potem piec 
w gorącym piecu, oblepiwszy żytniem ciastem przez 2 
do 3 godziny. 

225. Króliki. 

Najlepsze króliki są z papryką, albo w potrawce, 
szczególniej dynstowane z pomidorami. Mięso to deli
katne, lekko strawne i pożywne nie jest jeszcze u nas 
dostatecznie ocenione. 

226. Kotlety z królików. 
Wziąć do tego lepsze części jak uda, grzbiet, lub 

szyję. Wyżyłować, pokrajać w kawałki grubości trzech 
palców, każdy z tych kawałków posolić i popieprzyć. 
Poskładać jeden kawałek na drugim, żeby tak poleżały 
kilka minut, poczem zamaczać w mące, potem w roz-
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bitem jaju, nakoniec w tartej bułce i smażyć na gorą
cem maśle lub smalcu na kolor ciemno-żółty, Do tego 
podaje się sałata z ziemniaków, fasoli lub sos tatarski. 

227. Króliki duszone. 

Wziąć mięso z większego, podkarmionego królika, 
namoczyć je na godzinę w letniej wodzie, wyjąwszy, 
dobrze nasolić. Przyrządza się ono rozmaicie, tak jak 
cielęcina lub baranina. 

228. Z papryką: W gorącej słoninie przyrumienić 
kilka pokrajanych cebul, dodać papryki, a potem mięso 
pokrajane w kawałki. Gdy się zagotuje i puści sok, po
sypać mąką, podlać rosołem i gotować dopokąd nie 
zmięknie. Można włożyć także pietruszkę, selery, zie
mniaczki, przy podaniu na stół wyjąć, lub też pokrajać 
i podać jak gulasz. 

229. Ze śmietaną: Pokrajać grzbiet w drobne ka
wałki, udusić w maśle z cebulą, podlewając rosołem 
dopokąd nie zmięknie, na końcu podlać śmietaną, do
dawszy soku cytrynowego. Pokrajać młodego królika, 
udusić w maśle, podlewając bulionem, w końcu polać 
mięso sosem grzybowym lub pomidorowym. 

ROZDZIAŁ VI. 

W i e p r z o w i n a . 
230. Przy wieprzowinie uważać, aby była świeżą 

i nie miała w sobie wągrów, które łatwo można w mię
sie poznać, gdyż wyglądają jak biała kasza i są nie
zmiernie zdrowiu szkodliwe. Dobra wieprzowina po-
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winna być łagodnego, różowego koloru, oblana i przero-
śnięta białym tłuszczem. 

23!. Prosię pieczone na rożnie. 
Gdy się prosię zabije i krew odejdzie, włożyć je 

w cebrzyk, do gorącej wody, posypać sierść miałkim 
zimnym popiołem i trzeć mocno rękami, przez co sierść 
łatwo zejdzie. Gdy woda ostygnie, dolać gorącej. Oczy
ściwszy zupełnie ze sierści, obmyć kilka razy w zimnej 
wodzie, obetrzeć, rozciac'brzuch, wyjąć, wnętrzności, ale 
uważać, żeby żółci wiszącej przy wątrobie nie zgnieść, 
wyczyścić i w środku nasolić, oraz wsypać do środka 
majeranku lub kminku. 

Delikatne mięso prosięcia nie potrzebuje się od
leżeć i tego samego dnia po zabiciu można je piec. 
Tylne i przednie nogi związać mocno szpagatem, skórę 
między głową a szyją pod spodem przeciąć głęboko 
w poprzek, oczy wyjąć i włożyć w ich miejsce suszono 
śliwki lub wielkie rodzynki. Ogon i uszy okryć papie
rem nasmarowanym tłustością. Natarłszy prosię dobrze 
i z wierzchu solą i kminkiem, włożyć na rożen, ale 
dobrze je utwierdzić, aby się w czasie pieczenia nie 
ruszyło. Przed pieczeniem i w czasie pieczenia smaro
wać często młodą słoniną, a gdy się już zacznie ru
mienić, maczać tę słoninę w piwie, przez co skórka 
nabędzie ładnego połysku i będzie chrupać w jedzeniu. 

Piec można 1 lub dwie godziny, przy końcu zdjąć 
papier z uszu i ogonka, aby się te zrumieniły, potem 
zdjąć z rożna, przekrajać najprzód wzdłuż na dwie 
części, odciąć głowę, potem łopatki i piersi, boczki 
i piersi, boczki przekroić na szerokość dłoni, ale wszy
stko poskładać napowrót na półmisku, aby prosię wy
glądało jak całe. 

W koło można ubrać pieczonymi ziemniaczkami, 
duszoną kapustą, czerwoną kapustą i t. d., w uszy we
tknąć kępki zielonej pietruszki, w ryjek plasterki cy-
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tryny. Można też podać prosię na stół w eałos-ci i kra
jać je przy podawaniu, co o wiele pokaźniej wygląda. 

232. Prosię pieczone w piecu. 
Nie mogąc piec na rożnie, piecze się je w szaba-

śniku. Przyrządziwszy je do pieczenia, jak powyżej, 
przebić przez całą długość ciała cienkim patykiem, aby 
się piekło stojąc, nóżki odciąć od kopytka do pierw
szego zgięcia. Piec na średnim ogniu l 1/, do 2 godziny 
w brytwannie posmarowanej tłuszczem lub wyłożonej 
plasterkami słoniny, smarując ciągle słoniną i piwem 
(lub słoną wodą), aby skórka była połyskująca i w zę
bach chrupała. Jeżeli na skórce tworzą się bańki, prze
kłuć je, aby skórka była wszędzie gładką. Przy końcu 
wzmocnić ogień, a gdy prosię pięknie się zrumieni i po
łyskiwać będzie jak szkło, naciąć szyję głęboko z pod 
spodu, aby wyszła para i nie zmiękczyła kruchej skórki. 

233. Prosię pieczone nadziewane. 
Ugotować płucka i nerki z prosięcia z kawałkiem 

młodej słoniny, usiekać ze surową wątróbką jak naj-
drobniej, wlać dwa całe ubite jaja, 2 łyżki masła, kwa
terkę (l/4 litra) tartej bułki, dodać soli, pieprzu, maje
ranku, wszystko dobrze jak wyżej wymieszać, nadziać 

. tem prosię, zaszyć i piec. Można też, kto lubi, dodać 
do tej nadziewki garść drobnych, czarnych lub wię
kszych rodzynków bez pestek i łyżeczkę cukru. 

234. Prosię w galarecie. 
Rozebrać prosię starannie oczyszczone na kawałki 

i gotować, dodawszy rozmaitej włoszczyzny pokrajanej 
w talarki, całą cebulę, pieprzu w całości, 1 listek bob
kowy i innych korzeni, ale niewiele, skórki cytrynowej, 
trochę mocnego octu (2 do 3 łyżki), trochę białego 
wina, grzybek i osolić. Szumować ciągle; gdy się mięso 
ugotuje, wyjąć i ułożyć na półmisku tak, aby wyglądało 



— 80 — 

jak całe, rosół wygotowany zaś z prosięcia przecedzić, 
zebrać tłuszcz i sklarować białkami, t, j . ubić dobrze 
pianę z 3 białek na tęgo, wlać w rosół i gotować, póki 
białko nie wypłynie na wierzch, a płyn nie będzie cał
kiem czysty; przecedzić jeszcze raz przez czyste płótno, 
zalać tern prosię ułożone na półmisku i wynieść w zi
mne miejsce, aby się galareta ścięła. 

235. Rulada z prosięcia. 
Oczyścić prosię jak najdokładniej, rozkroić wzdłuż 

pod spodem główkę i nóżki odciąć, wyjąć wszystkie 
kości i rozciągnąć na stole grzbietem na spód. Kości 
i główkę obrać z mięsa, dodać 1 funt. (ty. kilo) cielę
ciny, wątróbkę z prosięcia, można też dodać i cielęcą, 
usiekać to wszystko na masę, dodać soli, pieprzu, 
kwiatu- muszkatołowego i podsmażyć trochę na maśle. 
Potem wyziębić, dodać 2 bułki wymoczone i wyciśnięte, 
trzy małe jaja rozmącone, wymieszać wszystko dosko
nale, przetrzeć tę masę przez durszlak i nałożyć nią 
prosię, wyrównać, na to położyć warstwę młodej sło
niny gotowanej, tłustej szynki gotowanej albo wieprzo
winy przerastałej, na to warstwę jaj twardych, pokra
janych w plasterki, nałożyć warstwę farszu, zwinąć, za
szyć, obwinąć w płótno i gotować z włoszczyzną, solą 
i octem przez 2 godziny. Gdy przestygnie, wyjąć i przy
cisnąć jakim ciężarem, aby się rulada trochę spłaszczyła. 
Podaje się zawsze na zimno, pokrajaną w plasterki 
z octem i oliwą. 

Rosół wygotowany z rulady, przecedzić, sklarować 
białkami, jak powyżej, przecedzić jeszcze przez płótno; 
gdy zastygnie na galaretę, ubrać nią ruladę, 

236. Pieczeń wieprzowa. 
Schab lub kark nasolić i natrzeć kminkom nà 

kilka godzin przed użyciem. Brytwanne wysmarować 
słoniną lub smalcem, włożyć mięso, oblać gorącym tłu-
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a) Wziąć wielki garnek lub kocioł od bielizny, 
napełnić go wodą do połowy; gdy się woda zagotuje, 
wrzucić weń ziemniaki na 5 sekund, tak, aby je woda 
przykryła, poczem wysuszyć je i jak zwyczajnie zsypać 
do piwnicy. Wrząca woda niszczy oczka, nie szkodząc 
zupełnie ziemniakom, przeciwnie skutkiem tego za
chowują się tak dobrze, iż warto zadać sobie tę małą 
pracę. 

281. b) Drugi sposób jest następujący: Ostrym no
żem wykroić ostrożnie oczka; to również nie szkodzi 
ziemniakom, owszem trzymają się doskonale aż do maja 
lub czerwca. Dobrze jest także, począwszy od Bożego 
Narodzenia przesypywać często ziemniaki. 

282. Sposób zużytkowania stodkich ziemniaków. 
Słodkich ziemniaków można bezpiecznie użyć, jeśli 

się je przechowało w ciepłem miejscu 3—4 dni; w cie
ple ulatnia się w krótkim czasie nagromadzony cukier 
i ziemniak jest zupełnie dobrym, jeżeli tylko nie był 
przemarzniętym. Zupełnie bowiem mylne jest zdanie, 
że słodkie ziemniaki muszą być przemarznięte, a prze
marznięte słodkie. 

Przemarznięte ziemniaki obrać z łupy, dać do 
garnka szczelnie przykrytego bez wody, posypać miałką 
solą, dać na ogień i gotować w parze. Poczem wysy
pane na półmisek mają smak zdrowych ziemniaków. 

283. Gotowanie ziemniaków. 
Zdawałoby się, że nic nie ma łatwiejszego jak 

zgotować ziemniaki, a jednak od sposobu przyrządze
nia zależy smak tychże do tego stopnia, iż podajemy 
tutaj rady, jak je należy gotować. 

Do obierania wybrać mniej więcej ziemniaki je
dnakowej wielkości, obrać czysto, przekroić wzdłuż i dać 
do wody. bwieże na pół godziny, zimowe na 4 do 5 
godzin. 

Znakomita kuchnia. 7 
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Poczem wypłukawszy je dobrze, posolić, nalać zi
mną wodą, przykryć i dać na ogień. Ziemniaki zimowe, 
które już kilka miesięcy leżały w piwnicy, nalać gorącą 
wodą i gotować bez przykrywy, często szumując- Po
próbować widelcem, gdy miękkie to są już ugotowane, 
do czego w lecie potrzeba 16—20, w zimie 40—50 
minut. Odlawszy wodę, potrząść kilka razy garnkiem, 
postawić na blasze bez pokrywy, aby wyparowały, i na
tychmiast podawać na ogrzanym półmisku. 

Przy starych ziemniakach bardzo dobrze jest od
lać wodę, gdy są na pół ugotowane, a nalawszy inną 
gorącą, gotować do reszty. Chcąc gotować ziemniaki 
z łupą, wypłukać je przynajmniej ze trzy razy, nalać 
zimną trochę posoloną wodą i postawić na ogień. Gdy 
się zagotuje odlać, a nalawszy wrzącą wodą i raz jeszcze 
posoliwszy dogotować do reszty. Poczem odlać wodę, 
potrząść garnkiem kilka razy i postawić na blachę, aby 
wyparowały. 

Nowe ziemniaki najlepiej gotować w parze, do 
czego bierze się garnek z pokrywą szczelnie dopaso
waną i wkłada się go do gorącego pieca, posoliwszy 
wprzód ziemniaki. Jeżeli chce się nowe ziemniaki goto
wać w wodzie, trzeba je trzymać 4—5 dni na gorącej 
blasze w paczce napełnionej piaskiem. Skutkiem tego 
nabierają więcej mączki, stają się dojrzalsze, a zatem 
i zdrowsze. 

Z u p y z i e m n i a c z a n e . 

284. Posilna zupa ziemniaczana. 
Wziąć trochę bulionu, pozostałego sosu z pieczeni 

i tłustości, zgotować, wkrajać marchew i ziemniaki, 
opłukane poprzednio i pokrajane w kostkę, a gdy są 
miękkie przetrzeć przez sito, dodać trochę tłustości 
z pieczeni i tyle sosu pieczeniowego, aby zupa przy-
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brała kolor brązowy, jeszcze raz zagotować i podać na 
stół z grzankami z bułki. 

285. Zupa zwyczajna. 
Czysto obrane i wymoczone ziemniaki, nalać zi

mną wodą, dodać soli, 2—3 marchewek, kawałek se
lera" porów, wszystko to gotować razem. Gdy już mięk
kie przetrzeć przez sito, jeszcze raz zagotować i podać 
na stół. 

2 8 6 . Wyborna zupa. 
Zrobić tak jak wyżej, dodać pietruszki, marchwi, 

a gdy już przetarte, kawałek świeżego masła i posta
wić ńa ogień. Tymczasem ubić kilka jaj i kilka łyże
czek mleka (na 1 osobę liczy się 1 jaje i 1 łyżeczka 
mleka), wlewać do tego, ciągle bijąc i podawać natych
miast z grzankami z bułki. 

287. Zupa ziemniaczana ze słodką śmietaną. 
Zrobić tak jak powyżej, z tą różnicą, iż wziąć 

tylko 1—2 jaj, a zamiast mleka dać pełną łyżkę słod
kiej śmietanki. Przed podaniem dobrze ubić, aby na 
stół podać z pianką. 

2 8 8 . Zupa ziemniaczana z kwaśną śmietaną. 
Obrane i wymoczone ziemniaki, gotować z pie

truszką, selerem, marchwią i porem; gdy miękkie prze
trzeć przez sito, rozprowadzić rosołem i jeszcze raz za
gotować. Wziąć filiżankę kwaśnej śmietany, dodać ka«-
wałek masła, 2 żółtka ubić dobrze, a mieszając ciągle 
lać po trochu do zupy. Podaje się z grzankami. 

2 8 9 . Zupa ziemniaczana postna. 
Zrobić jak powyżej, tylko zamiast rosołu, rozpro

wadzić gorącą wodą. Do tego podać grzanki z bułki 
posypane serem parmezańskim. 
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Ziemniaki. 
2 9 0 . Purée z ziemniaków. 

Świeżo zgotowane ziemniaki utrzeć łyżką, wymie
szać z gorącem mlekiem, przepuścić przez rzadkie sito 
a dodawszy łyżkę masła i soli, postawić na ogień. Mie
szając ciągle, gdy się rozgrzeją, podać na półmisku, po
lewając cebulką w maśle duszoną, lub skwarkami sło
niny. Proporcya: kwarta (litr) ziemniaków, kwaterka 
(ćwierć litra) mleka, łyżka masła. 

291. Delikatne purée. 
Robić tak jak powyżej, tylko wziąć mniej mleka 

i masła. Gdy się zagotuje, dodać 2 żółtka, tyleż łyżek 
gęstej słodkiej śmietanki i dać na ogrzany poprzednio 
półmisek. 

292. Purée ze śledziem lub sardelami. 
Tak jak powyżej, tylko po zagotowaniu dodać 6 

pokrajanych sardeli lub śledzia, wymoczonego wprzód 
w wodzie i cienko pokrajanego. 

2 8 3 . Świeże ziemniaczki. 
Nowe ziemniaczki obrać z łupy, opłukać, przekroić 

na pół i prędko ugotować w osobnej wodzie. Odlawszy 
wodę polać świeżem masłem, posypać zieloną pietru
szką i zaraz na stół podawać. 

294. Ziemniaczki z kwaśną śmietaną. 
Zgotować ziemniaki w łupie w wodzie dobrze oso-

lonej; gdy są gotowe obrać i pokrajać w talarki. Wziąć 
filiżankę kwaśnej śmietany, garść zielonej pietruszki, 
łyżkę mąki, 3 cienko usiekane sardelki i łyżkę rozto
pionego masła; to wszystko razem zagotować, wrzucić 
do tej masy owe ziemmaki i podawać gorące. 
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29S. Biszamel z ziemniaków. 
Ugotować ziemniaki z łupą w wodzie osolonej; 

gdy miękkie odcedzić, obrać z łupy i pokrajać w ta
larki. Filiżankę cebuli przysmażyć 1/i funtem (12'/2 de
kami) masła, dodać 3 kwaterki (3/4 litra) ciepłego mle
ka, łyżkę mąki, trochę soli, białego pieprzu, wsypać do 
tej masy ziemniaki, a gdy się rozgrzeją, podawać. 

296. Ziemniaki ze słodką kapustą. 
Główki kapusty oczyścić z żółtych liści, przekroić 

na 4 części, wyciąć głąbie i zagotować przez 10 minut 
w gorącej wodzie; poczem wyjąwszy położyć na dur
szlaku aby ociekły z wody. Do garnka włożyć łyżkę ma
sła, kawałek baraniny lub mięsa wołowego, ową kapu
stę, kilka ziarnek pieprzu, soli, a zalawszy rosołem go
tować 20—25 minut. Gdy już mięso zmięknie, włożyć 
obrane z łupy i na pół rozkrajane ziemniaki, zgotować 
wszystko do miękkości i podać na stół. 

297. Świetna kapusta myśliwska. 
Czysto wypłukane i obrane ziemniaki włożyć do 

wysokiego garnka, posolić i nalać do pół wody, dać na 
ogień, a gdy się zagotują, wsypać pełen talerz cienko 
szatkowanej kapusty i nalać naslępującym sosem: 

V4 funta (12y2 deka) topionej słoniny ze skwar
kami, 2 łyżeczki mąki, dwie łyżki octu winnego i kilka 
ziarnek pieprzu, rozprowadzić rosołem, a nalawszy tym 
kapustę, przykryć i gotować tak długo, dopóki ziem
niaki nie będą miękkie. Poczem potrząść kilka razy 
garnkiem, jeśli za rzadkie, odkryć, aby wyparowało tro
chę i podać na stół. 

2 9 8 . Ziemniaki w parze. 
Drobne młode ziemniaczki, wypłukane i obrane 

z łupy, położyć na durszlak, a przykrywszy szczelnie. 
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postawić na garnek z wrzącą wodą, tak aby całe były 
w parze nie dotykając wody. Gdy miękkie, wysypać 
na półmisek, polać masłem z bułeczką i podać. 

299. Ziemniaki ze śledziami. 
Ziemniaki zgotowane w łupach, obrać i pokrajać 

w talarki. Wziąć 3 cebule w maśle wysmażone, trochę 
pieprzu, pół łyżeczki mąki, 1 listek bobkowy, obrane 
z ości śledzie, mleczko, co wszystko przepuściwszy przez 
sito, wymieszać razem z owymi ziemniakami, zagoto
wać i podać. 

Ziemniaki p r z y r z ą d z a n e z m i ę s e m . 
3 0 0 . Ziemniaki z kiszką. 

Kiszkę usmażyć w maśle, wyjąwszy, zrobić zawie
sisty sos z trochę mąki, i rozprowadzić bulionem. Do 
tego sosu dać warstwę ziemniaków świeżo zgotowanych, 
w talarki pokrajanych, na to kiszkę pokrajaną również 
w talarki, potem resztę ziemniaków, posypać z wierzchu, 
tartą bułką, obłożyć kawałkiem masła i dać na pół go
dziny do szabaśnika. 

301. Ziemniaki ze szynką. 
Pozostałą szynkę usiekać, świeżo zgotowane zie

mniaki pokrajać w kostkę, wymieszać ze szynką, wło
żyć do formy masłem wysmarowanej i nalać następu
jącym sosem: 3 całe jaja, 3 łyżki mąki, dwie filiżanki 
mleka, trochę soli, poczem dać do szabaśnika i upiec 
na bronzowo. 

302. Ziemniaki ze szynką i serem. 
Kartofle przyrządzone jak powyżej, dać do formy 

masłem wysmarowanej i polać następującym sosem: 
ubić y2 kwarty ('/2 litra) gęstej kwaśnej śmietany z 3 
jajami, i łyżką tartego sera parmezańskiego i 1 łyżkę 
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mąki polać tą masą ziemniaki, posypać z wierzchu se
rem parmezańskim i piec na kolor bronzowy. 

303. Ziemniaki z mięsem wieprzowent. 

1 funt (V2 kilo) wieprzowiny przepuścić przez ma
szynkę, dodać V4 funta (12l/2 deka) ziemniaków dzień 
naprzód ugotowanych, 1 tartą cebulę, 1 szklankę wina, 
trochę soli, pieprzu, 1 — 3 łyżki tartej bułki i łyżkę ma
sła, jeżeli mięso nie było dość tłuste. Do formy masłem 
wysmarowanej, kłaść warstwę surowych ziemniaków, 
pokrajanych w talarki, wlać trochę wody, na to dać 
ową masę mięsną, przykryć szczelnie i dać do gorą
cego pieca. 

304. Ziemniaki z mięsem wołowem i wieprzowem. 

1 funt ('/2 kilo) mięsa siekanego, może być pół 
funta (l/4 kila) wołowego, a pół funta ('/4 kila) wieprzo
wego, kwartę (1 litr) ziemniaków surowych, pokraja
nych w talarki, gorącą wodą polanych, układać w for
mę masłem wysmarowaną, warstwami-, do każdej war
stwy dodać trochę kminku, soli i masła. Gdy zapeł
niona, gotuje się dwie godziny. Trzeba ostrożnie wyj
mować. 

305. Ziemniaki z baraniną. (Na 8 osób). 

Wziąć dwa funty (1 kilo) baraniny, ubić, pokrajać 
na drobne kawałki, ll/2 kwarty (l'/2 litra) ziemniaków 
obrać z łupy, wypłukać, pokrajać w talarki. Wysmaro
wawszy formę masłem, układać warstwami ; ziemniaki, 
mięso i cebulkę w maśle duszoną, dodając trochę pie
przu i soli i roztopionego masła; w końcu wlać 4 łyżki 
gęstej śmietany, a przykrywszy formę, gotować we wrzą
cej wodzie ze 2 godziny. Poczem razem z formą poda
wać na stół. 
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306. Gulasz z ziemniaków. 
1 funt (72 kilo) mięsa wołowego, najlepiej z bio

drowej lub zrazowej, pokrajać w kawałki, a dodawszy 
papryki soli, małych cebulek, przykryć i postawić na 
ogień. Gdy już upieczone, posmarować formę tłuszczem, 
włożyć 1I2 funta (V4 kila) surowych ziemniaków, na to 
dać mięsa, a na wierzch drugie 72 funta ('/4 kila) zie
mniaków; posolić, dodać masła, włożyć do szabasnika 
i tak długo piec, dopokąd ziemniaki nie będą miękkie. 

307. Mostek cielęcy z ziemniakami. 
Mostek cielęcy obrać z kości, ubić, pokrajać w ka

wałki, popieprzyć, posolić, a dodawszy sporo masła, 
upiec na bronzowo. Wtedy dodać 1 filiżankę gęstej śmie
tany, a gdy się zagotuje, włożyć warstwę surowych zie
mniaków. Jeśli jest bulion w domu, wlać na nie fili
żankę rozpuszczonego bulionu, w przeciwnym razie wy
starczy wrząca woda. Przykrywszy rondel, postawić na 
ogień, trzeba jednak często potrząsać i dolać 2 lub 3 
łyżeczki wody, aby się nie przepalił. 

308. Paszte ty z z iemniaków. 

Ziemniaki pieką się w formie lub radiu, można 
także zrobić formę z ciasta kruchego, lub kartoflanej 
masy, podług następującego przepisu: 

I. Utrzeć 1 funt (72 kilo) ziemniaków dzień naprzód 
ugotowanych, dodać 1 jaje, trochę soli, l/Ą funta (1272 
deka) zimnego masła i tyle mąki pszennej, żeby ciasto 
można cienko rozwałkować. Postawiwszy to ciasto na 
zimnem miejscu na 2 godziny, rozwałkować i wyłożyć 
niem formę. 

309. II. Ciasto kruche do małych pasztecików, 
przysposabia się następująco: pół kwaterki (7'8 litra) 
słodkiej śmietanki, 3 całe jaja, 1 funt (*/, kilo) mąki, 

— 105 — 

pół funta (74 kilo) zimnego masła, trochę soli, wymie
szać i postawić na godzinę w zimnem miejscu. Poczem 
rozwałkować i robić małe foremki, lepiąc białkiem. 

310. Pasztet ziemniaczany z mięsem wołowem. 

Surowe ziemniaki obrać czysto z łupy i włożyć 
do zimnej wody. Kawał mięsa wołowego ubić, pokra
jać w małe kawałki, a dodawszy łyżkę masła, garść 
pieczarek, kilka płatków cytryny, trochę cebuli, selerów, 
soli i pieprzu, piec na wolnym ogniu. Wysmarowaną 
masłem formę wyłożyć kruchem ciastem, na to położyć 
warstwę owych ziemniaków pokrajanych w talarki, po
tem warstwę mięsa, dopóki forma nie zapełni się. Na 
samym wierzchu muszą być ziemniaki, a polawszy je 
pozostałym sosem z mięsa, dać do gorącego szabasnika, 
podlewając od czasu do czasu bulionem lub rosołem, 
dopóki ziemniaki nie zmiękną. 

311. Pasztet ziemniaczany z wieprzowiną» 

1 funt (7'2 kilo) ziemniaków obrać z łupy i poło
żyć do wody, 1 funt ('/2 kilo) świeżej wieprzowiny do
brze usiekać, dodać 1 szklankę wina, trochę skórki cy
trynowej, 1 łyżkę bułki tartej, soli, pieprzu, kawałek 
słoniny, a wymieszawszy wszystko, dodać masła i upiec 
w szabaśniku. 

312. Pasztet ziemniaczany z cielęciną. 
1 funt ('/j kilo) ziemniaków surowych, obrać z łupy 

i utrzeć na tarle, 1 funt (72 kilo) cielęciny cienko usie
kać, dodać 1 małą filiżankę mleka, dwie łyżki słodkiej 
śmietanki, 2 łyżki tartej bułki, trzy całe jaja, usiekane 
trufle i sardelki, soli, pieprzu, wymieszać dobrze i prze
puścić przez rzadkie siio. Połowę owych ziemniaków 
dać do formy masłem wysmarowanej i wyłożonej kru
chem ciastem, na to mięso, w końcu drugą połowę zie-
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mniaków, a obłożywszy masłem i posoliwszy, upiec na 
bronzowo. 

M a ł e p a s z t e c i k i . 

313. Paszteciki ze szynką. 
Dziewięć ugotowanych, jeszcze gorących ziemnia

ków, przetrzeć przez sito; dodać 3 łyżki słodkiej śmie
tanki, trzy łyżki mleka, trzy jaja, białka ubić na pianę, 
a w końcu tyle surowej szynki, cienko usiekanej, ile ta 
masa waży, wymieszać razem i napełniać małe foremki. 

314. Paszteciki ze szynką gotowaną. 
Pół funta (74 kilo) jeszcze gorących ziemniaków 

pokrajać w kostkę, tak samo l/2 funta ('/4 kilo) goto
wanej szynki, kwaterkę (l/4 litra) kwaśnej śmietany, 3 
do 4 jaj, soli, pieprzu i trochę cebuli. Wymieszawszy 
to wszystko, dobrze nakładać w małe foremki masłem 
wysmarowane. 

315. Paszteciki z mięsem wołowem. 
Pół funta (V4 kilo) mięsa siekanego, 1 łyżkę ma

sła, 2 żółtka, 1 filiżankę gęstej śmietany, tarte ziemniaki 
dniem wprzód zgotowane, soli, trochę cebuli, wymie
szać dobrze i nakładać w małe foremki. 

316. Paszteciki ziemniaczane z r a k a m i . 
Wziąć kilka cebulek w maśle przysmażonych tro

chę wrzącego bulionu, 5—8 usiekanych trufli, filiżankę 
ziemniaków pokrajanych w kostkę, zmieszać wszystko 
razem i gotować dopóki nie zmiękną. Móżdżek cielęcy 
obrawszy z błonki, zgotować, pokrajać w kostkę, jak 
również 30 nóżek rakowych, zagotować wszystko razem, 
podlewając bulionem, a gdy gotowe, napełniać małe fo
remki i podawać na gorąco. 
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317. S a ł a t y z z i e m n i a k ó w . 

Ugotowane ziemniaki obrać z łupy i pokrajać 
w talarki. Do filiżanki ziemniaków, wziąć jedne filiżankę 
jabłek; 1 filiżankę pokrajanej pieczeni cielęcej, 1/2 fili
żanki pokrajanych korniszonów, jedne łyżkę buraczków 
i łyżkę cebuli, wszystko o ile można jak najcieniej po
krajane. Wymieszać wszystko z dobrą oliwą, winnym 
octem, solą i pieprzem, ułożyć na salaterce i ubrać bu
raczkami i cebulką w gwiazdy wycinaną, co bardzo 
dobrze wygląda. 

318. Delikatna sałata z ziemniaków. 

1 filiżankę ziemniaków zgotowanych i w talarki 
pokrajanych, 1 filiżankę jabłek, 2 łyżki ogórków, 1 łyżkę 
buraczków, 3—4 sardelek, 1 łyżkę kaparków, wszystko 
pokrajano w kostkę, rozmieszać ze szklanką burgunda, 
oliwy, octem winnym, solą i pieprzem. Ułożywszy na 
salaterce, ubrać kawałkami sardelek, burakami i mar
chwią. 

319. Sałata ziemniaczana z kwaśną śmietaną. 

Wziąć 1 filiżankę ziemniaków, 1 filiżankę jabłek, 
1 filiżankę pokrajanej pieczeni cielęcej, kilka korniszo
nów, kilka sardeli lub śledzia, 2 filiżanki kwaśnej śmie
tany, octu winnego, soli i pieprzu. 

320. Sałata polska. 

Wziąć trzy cebule, trochę kaparków, szczypiorku, 
wszystko usiekane, 2 jaja na twardo ugotowane, dwa 
żółtka, pięć łyżeczek najprzedniejszej oliwy, soli, octu, 
wina i głęboki talerz ziemniaków, pokrajanych w talarki, 
jeszcze ciepłych. Z powyższych ingrydyencyj zrobić sos 
i polać nim ziemniaki. Podaje się na ciepło. 
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321. Sałata mieszana (bardzo piękna). 
Ziemniaki ugotowane w lupach obrać czysto, po

krajać w talarki. Do pełnego talerza ziemniaków wziąć 
1 filiżankę ugotowanych selerów, 1 filiżankę korniszo
nów, i/i filiżanki buraczków, wszystko pokrajane, dwa 
jaja na twardo zgotowane, przetarte przez sito, 1 su
rowe żółtko, 3 łyżki kwaśnej śmietany, trochę dobrej 
oliwy, octu, soli, cukru, wszystko to ostrożnie wymie
szać i podać. 

S o s y z iemniaczane ciepłe. 

322. Sos ziemniaczany do mięsa lub innej pieczeni. 
7—8 ziemniaków, obrać z łupy, ugotować, poczem 

odlawszy wodę wymieszać z masłem i bulionem, lub 
sosem z pieczeni i przetrzeć przez sito. Dodać łyżeczkę 
mąki, bulionu tyle by sos był gęstawy i zagotować. Na 
końcu dać 2 łyżki tartego sera szwajcarskiego, sok z pół 
cytryny, trochę kwaśnej śmietany a wymieszawszy po
dawać. 

323. Sos ziemniaczany do ryta. 
4—6 ziemniaków ugotowanych dnia poprzedniego, 

utrzeć na tarle, dodać trzy jaja, 2 — 3 łyżki musztardy, 
tyleż octu, łyżeczkę cukru, łyżeczkę mąki, 1 filiżankę 
bulionu, wszystko razem wymieszać i zagotować. Za
miast bulionu można dać filiżankę wina. 

S o s y z iemniaczane z imne. 

324. Sos ziemniaczany ze śledziem lub sardelkami. 
Utrzeć 1 seler, 3 ugotowane ziemniaki, 1 żółtko 

na twardo zgotowane, dodać 1 wymoczonego śledzia, 
albo G sardeli, 2 surowe żółtka, filiżankę kwaśnej śmie-
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tany, trochę soli, octu; to wszystko bić tak długo, aż 
zgęstnieje. Podać do zimnego mięsiwa. 

325. Sos ziemniaczany z k a p a r k a m i . 
1 żółtko zgotowane na twardo, 1 żółtko surowe 

i łyżkę oliwy bić 10 — 15 minut, poczem dodać 1 tartą 
cebulę, 4 tarte, dnia poprzedniego ugotowane ziemniaki, 
octu, pieprzu, soli, białego wina i ciepłego rosołu 
z ryby. Trzeć tak długo, aż zgęstnieje, w końcu dać 
łyżkę kaparków, kto chce można łyżkę musztardy 
i cukru. 

326. Kluseczki z iemniaczane. 

Do kluseczek z ziemniaków należy używać tylko 
ziemniaki dnia poprzedniego ugotowane w łupie, piękne 
i sypkie. Trzeć je należy z góry na dół, uważając, by 
do masy nie padały kawałeczki ziemniaków. Zrobiwszy 
ciasto, najlepiej rzucić jedną na wodę dla spróbowania, 
gdyż nie zawsze można ściśle oznaczyć ilość mąki, ma
sła lub mleka. Zależy to od sypkości ziemniaków i wiel
kości jaj. 

327. Zwykłe ziemniaczane kluseczki. 

Talerz ziemniaków utrzeć na tarle, dodać trzy 
łyżki mąki, 2—3 jaj, łyżeczkę topionego masła, tyleż 
soli, łyżkę cukru i trochę gałki muszkatołowej. Robić 
małe podługowate kluseczki, posypać mąką i gotować 
10 minut w osolonej wodzie. 

3 2 8 . Wyborne kluseczki. 

Filiżankę ziemniaków utartych na tarle, filiżankę 
mąki, filiżankę tartej bułki, przysmażonej w maśle, 4-ry 
do 5 jaj, cukru, soli, wszystko wymieszać, robić krągłe 
kluseczki, mąką posypać i gotować 5—10 minut. 
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329. Kluseczki ze surowych ziemniaków. 
1 filiżankę tartych surowych ziemniaków, a 1 fili

żankę tartych gotowanych ziemniaków, półtorej liliżanki 
mąki, łyżeczkę soli, 1 jaje i tyle słodkiej śmietanki, aby 
ciasto nie było zbyt gęste. , Poczem łyżeczką biorąc, 
formować zgrabne kluseczki i gotować w wodzie oso-
lonej. 

330. Kluseczko z szynki lub pozostałej pieczeni. 
Filiżankę usiekanej szynki lub pozostałej pieczeni 

usiekać cienko i zmieszać z następującem ciastem: dwie 
bułki wymoczone w mleku, wycisnąć i utrzeć na sala
terce, pół filiżanki mleka, 1V2 funta (3/4 kilo) tartych 
ugotowanych ziemniaków, 3 całe jaja, 1—2 łyżek tartej 
bułki, dwie łyżki topionego masła, trochę soli i jak kto 
lubi majeranku. Z tego formować średniej wielkości 
kluseczki i gotować w osolonej wodzie. 

331. Strudel z ziemniakami. 
Zagnieść l/2 funta (% kilo) mąki z jednem jajem, 

1 żółtkiem, trochę soli i dwiema łyżkami ciepłego mleka, 
tak, aby się pęcherzyki formowały, przykryć ciasto ser
wetą i zostawić na godzinę. Utrzeć na tarle Vs funta 
(V4 kilo) ziemniaków, dnia poprzedniego zgotowanych, 
dodać 3 żółtka, 6 łyżek słodkiej śmietanki, pianę ubitą 
z owych 3 żółtek. Roztaczać cienko ciasto, napełnić tą 
masą, zwinąć, włożyć do formy masłem wysmarowanej 
i upiec na bronzowo. 

Naleśnik i z z i e m n i a k ó w g o t o w a n y c h . 
332. Zwykle naleśniki z ziemniaków. 

Na jedną osobę należy liczyć dwa tarte ziemniaki, 
1 łyżkę mąki, 1 jaje, trochę soli i tyle mleka, żeby cia
sto było wolne. 
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333. Delikatne naleśniki z ziemniaków. 
1 funt C/2 kil°) tartych, dnia poprzedniego ugo

towanych ziemniaków, 3 łyżki mączki cukrowej, 10 jaj, 
z których białka ubić na pianę, 3 do 4 łyżek słodkiej 
śmietanki, garść rodzynków, trochę skórki cytrynowej 
i soli. To wszystko dobrze wymieszać, dać na patelnię 
dosyć masła i upiec z tej masy 4 naleśniki. 

334. Naleśniki z jabłkami. 
Zrobić ciasto jak powyżej. Piękne jabłka obrać 

z łupy, pokrajać w talarki i dobrze ocukrować. Dać na 
patelnię masło, gdy już gorące, wlać ciasto, posypać 
z wierzchu jabłkami i pomału piec. Gdy już gotowe, 
obsypać cukrem i gorące podawać. 

335. Zwykły auflauf z ziemniaków. 

Łyżkę masła utrzeć na pianę, dodać V2 funta ('/4 
kilo) cukru, 5 żółtek, 74 funta (1272 deka) tartej bułki, 
V2 funta (V4 kilo) tartych dnia poprzedniego ugotowa
nych ziemniaków, skórkę z pół cytryny, a w końcu ubitą 
pianę z owych żółtek ; wymieszawszy wszystko razem, 
dać do formy masłem wysmarowanej i piec w szaba-
śniku. 

T o r t y z i e m n i a c z a n e . 
336. Wyborny tort ziemniaczany. 

1 funt (*/a kilo) ziemniaków gotowanych, tartych, 
ubić z 6-ma całemi jajami i V2 funtem (V4 kilo) cukru. 
Potem dodać 15-cie żółtek, skórkę z pół cytryny, łyżkę 
mąki, a w końcu ubitą pianę z owych żółtek, wymie
szać i wstawić na godzinę w piec. 

337. T o r t ziemniaczany z waniliowym k r e m e m . 
Ubić 18 żółtek z il/t funta (62 dekagramami) cu

kru, dodać 3/4 funta (37 72 deka) tartych migdałów, V2 
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funta (V4 kilo) gotowanych, tartych ziemniaków i ubita 
pianę z 8 białek. Z tej masy upiec trzy lub cztery krą
żki i oblać następującym kremem: 1j2 kwarty C/2 litra) 
śmietanki, pół laski wanilii, pół łyżeczki pięknej mąki, 
łyżkę cukru i 7 żółtek; ubić na ogniu na krem, po
smarować każdy krążek osobno i układać jeden na 
drugim. 

Ciasta d r o ż d ż o w e z z iemniaków. 
338. Babka z ziemniaków. 

Ziemniaki muszą być dwa dni naprzód ugotowane, 
a dzień naprzód utarte. Wziąć 1 funt C/2 kilo) tartych 
ziemniaków, 72 funta ('/, kilo) pięknej mąki, 1/i funta 
(Vs kilo) masła utartego na pianę, 3 żółtka, kwaterkę 
('/., litra) śmietanki, 6 łutów (9 deka) drożdży rozpu
szczonych w mleku, w końcu białka ubite na pianę 
z owych żółtek. Najpierw zmieszać mąkę z ziemniakami; 
wlać drożdży, a gdy • ciasto podejdzie, dodać masła, 
śmietanki, cukru, po kolei, w końcu ubitą pianę, to 
wszystko wlać do formy, postawić, aby ciasto jeszcze 
raz ruszyło sięmj ;vłożyć w piec na godzinę. Dopiero 
w pół godliny po wyjęciu z pieca, wyrzucić z formy. 

339. Strucla ze ziemniaków. 
Dać do miski ;,/4 funta (37y.2 deka) pięknej mąki. 

zrobić w środku zagłębienie, wlać w nie 8 łutów (12 
deka) drożdży rozpuszczonych w ciepłem mleku, wy
mieszać z połową mąki, dać 1 funt ('/2 kilo) tartych, 
dnia poprzedniego ugotowanych ziemniaków i położyć 
na ciepłem miejscu, aby ciasto podeszło w górę. Potem 
dodać '/4 funta C/s kilo) ubitego masła, 1 całe jaje, 3 
łyżki cukru, skórkę z cytryny lub pomarańczy, a wy
miesiwszy dobrze ciasto, zrobić zeń trzy podługowate 
kawałki, z których spleść warkocz, a posmarowawszy 
jajem, jeszcze raz położyć na ciepłem miejscu, aby po
deszło i włożyć w gorący piec. 
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340. Strucla z makiem. 

1 funt (V2 kilo) tartych, dnia poprzedniego ugo
towanych ziemniaków, V4 funta (12l/2 deka) mąki, 1 
łyżka topionego masła, 2 łyżki cukru, do 3 łutów (5 
deka) drożdży rozpuszczonych w ciepłem mleku. Wszy
stko dobrze wymieszać łyżką lub ręką tak, aby na cie
ście pęcherzyki powstały, zrobić z tego trzy podługo
wate kawałki, spleść razem w warkocz i położyć w cie
płem miejscu, aby ciasto podeszło w górę. Poczem po
smarować topionem masłem, obsypać makiem i wsta
wić na godzinę w piec lub szabaśnik. 

341. Precelki ze ziemniaków. 
Zrobić ciasto jak powyżej, a gdy się ruszy, robić 

zeń zgrabne precelki i posmarowawszy topionem ma
słem, wstawić w piec. 

342. Makaroniki z ziemniaków. 

1 funt (V2 kilo) obranych z łupy, tartych migda
łów, 1 funt (V2 kilo) cukru, wymieszać, dać do rondla 
i mieszając ciągle, trzymać na ogniu, dopóki nie utwo
rzy się masa. Gdy .ostygnie wbić 4 białka, V2 funta C/4 
kilo) tartych ziemniaków, trochę cykaty, sok i skórkę 
z pół cytryny. Robić małe całuski na papierze i wsta
wić w piec. 

343. Auflauf z mąki ziemniaczanej. 
Trzy kwa'terki (3/4 litra) mleka, V2 funta (»/< kilo) 

mąki, tyleż cukru i masła, 10—14 jaj, skórkę z jednej 
cytryny i pół łyżeczki cynamonu. Ubić mleko z dwoma 
całemi jajami, 2 żółtkami, trochę cukru, soli i połową 
masła, włożyć w rondel i mieszając, gotować tak długo, 
aż się zrobi jednolita masa. Zdjąwszy z ognia, wbić 2 
całe jaja, a gdy ostygnie, resztę ingredyencyi. Poczem 

Znakomita kuchnia. 8 
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wlać do formy masłem wysmarowanej i włożyć w piec 
na iy 2 godziny." Podawać w formie z sokiem owo
cowym. 

344. Auflauf z poziomkami z mąki ziemniaczanej. 

Zagotować kwartę (1 litr) mleka z V4 funtem (12'/2 
dekagramami) cukru, dodać ciągle mieszając dobrą łyżkę 
mąki kartoflanej i 12-cie żółtek, a gdy masa ostygnie, 
ubitą pianę z owych żółtek i pełny talerz czystych su
chych poziomek, wymieszawszy delikatnie wlać do formy 
masłem wysmarowanej i wstawić w piec. 

345. Wyborna babka z mąki ziemniaczanej. 
Ubić na pianę l/4 funta (I2V2 deka) masła, pół 

funta (Y4 kilo) cukru, 6 żółtek, wanilii, funt mąki karto
flanej, kwaterkę ('/4 litra) ciepłego mleka, 3 łyżki kre-
mortartary, 1 łyżkę sody, i ubitą pianę z owych białek. 
Wymieszawszy dobrze dać zaraz do formy masłem wy
smarowanej i wstawić w piec na godzinę. (Można do
dać rodzynków, migdałów i cykaty). 

ROZDZIAŁ X. 

D r ó b . 
Jak rozeznać m ł o d y od s t a r e g o d r o b i u ? 

Kupując drób, trzeba koniecznie znać cechy, po 
których poznaje się młody à stary drób. Stary drób 
daje, co prawda, mocniejszy rosół, ale niezdatny jest 
do pieczystego. Poznać go łatwo po silniejszej budowie 
ciała, grubszej kości piersiowej, kruchej i grubej skórze, 
grubych, tępych pazurach, a zwłaszcza po grubej skórze 
na łapach. 
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Stare k u r y mają łapy cienkie, pokryte grubą po-
łuszczoną skórą, szyję chudą, skórę na udach siną, aż 
fioletową; młode: grube łapy i kolana, a skórę gładszą 
i bielszą. 

Stare g ę s i i k a c z k i mają zgrubiałą skórę na ła
pach, bardzo grubą błonę między palcami i twarde 
dzioby. Młode poznać po miękkości dolnej części dzioba, 
który powinien się łatwo zgiąć i łamać i tłuszcz ich po
winien być biały i przeźroczysty. 

I n d y c z k i powinny mieć białą skórę i biały tłuszcz, 
stare podrastają włosem i mają sine uda, czerwone nogi 
i grubszą, gąbczastą narośl czerwoną na głowie i pod 
gardłem. 

Według tych oznak można też rozpoznawać i dzi
kie ptactwo, chociaż co do tego, należy głównie rozpo
znawać węchem, czy jest świeże lub nie. 

Dzikie ptactwo po zastrzeleniu można w jesieni 
przechować przez kilka dni w pierzu, zawiesiwszy je 
na kołku w miejscu chłodnem i przewiewnem; lecz na
leży natychmiast po zastrzeleniu wyjąć wnętrzności. Nie 
można go też trzymać zbyt długo, gdyż mięso zacznie 
się psuć i będzie nie do użycia. 

Kupując drób domowy, trzeba uważać, aby był 
tłusty, chociażby był znacznie droższym, kupować bo
wiem chude, jest to samo, co kupować gorsze mięso — 
i nic się na tem nie oszczędzi. 

346. Kapton lub pularda pieczone. 
Oczyścić jak zwykle kapłona, natrzeć w środku 

i z wierzchu solą, kto lubi majerankiem lub siekaną, 
zieloną pietruszką i masłem sardelowem; gdy się od
leży ze 2 godziny, piec na rożnie lub w szabaśniku, 
polewając ciągle masłem i własnym sosem. Jeżeli natopi 
się zbyt wiele tłuszczu, odlać z brytwanny. Piec musi 
się kapłon czy to na rożnie, czy to w brytwannie przez 
174 godziny, pularda zaś 3 kwadranse. 
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Jeżeli kapłon niezbyt tłusty, można go naszpikować. 
Na dopieczeniu obsypać bułką tartą; podając, po

lać masłem rumianem z bułką. 

347. Kapłon nadziewany. 

Do nadziania użyć jednego z następujących na-
dziań : 

7. 30 deka (przeszło 2̂ funta) cielęciny, 10 deka 
(6 łutów) ozoru wędzonego i 10 deka (6 łutów) słoniny 
usiekać na masę, dodać do tego 2 całe jaja utarte, 2 
żółtka i Vs u t r a (półkwaterek) śmietany, 2 otarte ze 
skórki bułki w mleku namoczone, wymieszać dobrze, 
utłuc tę masę w moździerzu i przetrzeć. Potem dodać 
soli i korzeni, 3 usiekane sardelki, trochę poszatkowa-
nych trufli lub pieczarek i — jeżeli można — obranych 
szyjek i nóżek rakowych. 

348. II. 15 do 20 małych ostryg wyjąć ze skoru
pek i dusić z kawałkiem masła, trochą zielonej pietru
szki i garstką bułki tartej. Gdy się bułka zrumieni, do
dać trochę soku cytrynowego, soli, pieprzu i kwiatu 
muszkatołowego, zagotować wszystko i wystudzić. 

Pierwszem lub drugiem nadzianiem nadziać mię
dzy skórą i mięsem od piersi kapłona, obłożyć go cien
kimi plasterkami słoniny i piec na rożnie lub w sza-
baśniku. 

349. Kapłon lub pularda z kwaśną śmietana. 

Nasolić kapłona, natrzeć korzeniami, obłożyć pla
strami słoniny i dusić z cebulą, rozmaitą włoszczyzną, 
szklanką wina, szklanką wody z octem, pieprzem, an-
gielskiem zielem, listkiem bobkowym, odrobiną gałki 
muszkatołowej i skórką cytrynową. 

Gdy kapłon zmięknie, wyjąć, małą łyżeczkę mąki 
rozmącić w 3/io nfra (IV2 kwaterki) śmietany kwaśnej, 
wlać do sosu z kapłona, zagotować i przefasować. 
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Dodać pieczarek duszonych w maśle z zieloną pie
truszką, zagotować raz jeszcze i oblać kapłona roze
branego na części. 

350. Kapłon lub pulardy w majonezie. 
Ugotować kapłona lub pulardę z włoszczyzną, kilku 

grzybkami lub pieczarkami i kwiatem muszkatołowym, 
nie dając dużo wody. Wyjąwszy z rosołu, wystudzić, 
rozebrać na części i ułożyć na okrągłej salaterce, od
rzuciwszy co grubsze kości ; uda położyć na spód, a pierś 
na wierzch. W środku półmiska lub naokoło ułożyć ła
dnie pokrajane w kostkę i ugotowane kartofle, marchew, 
kalafiory, drobną fasolę lub groszek zielony, kapary, kor
niszony, grzybki marynowane, kury zaś polać majone
zem białym lub z twardych żółtek. Majonez z twardych 
żółtek podany jest w sosach zimnych Nr. 95. G. Pro-

• poreya na jednego kapłona; do więcej sztuk trzeba 
podwoić lub potroić ilość. 

Majonezem oblać kury, tak, aby tylko garnitur było 
widać, a kur nie. Z pozostałego rosołu z kur zrobić 
galaretę, dodawszy 2 nóżki cielęce, sklarować 2 lub 3 
białkami, gotując razem, póki płyn nie będzie zupełnie 
czysty. Potem przecedzić przez płótno i połowę wylać 
na talerz, z czego będzie biała galareta do drugiej po
łowy dodać trochę soku burakowego lub bardzo mało 
karmelu, a otrzymamy różową lub żółtą galaretę. Gdy 
zastygnie, pokrajać jedne i drugą w ładne paski i ubrać 
nimi majonez. Na wierzchu ubrać świeżą, zieloną sałatą, 
co bardzo ładnie wygląda. 

351. Biały majonez do drobiu. 
12 deka ('/., funta) klarowanego, młodego masła, 

zagotować z 2 łyżkami przedniej mąki, wlać w to i/A 

litra (kwaterkę) tęgiego rosołu z kur, tłuszcz zebrać 
i zagotować razem; gdy oziębnie, wiercić w donicy na 
pianę, dolewając ciągle po łyżeczce od kawy przedniej 
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oliwy, nie przestając wiercić, aż wyjdzie 25 deka (% 
funta) oliwy (tyle co kwaterka), dodać soli, a gdy już 
majonez zbieleje i zgęstnieje jak piana, wcisnąć całą 
cytrynę bez pestek i łyżeczkę miałkiego cukru dla zła
godzenia smaku. Kury lub kapłony rozebrać na części, 
wyjąwszy grubsze kości i polać je majonezem. 

352. Kurczęta pieczone. 
Bardzo młode kurczęta sparzyć po zabiciu w go

rącej wodzie — trochę starsze oskubać, sprawić i po
wiesić w chłodnem i przewiewnem miejscu na 12 do 
24 godzin, aby skruszały. Kurczęta pieką się zwykle na 
rożnie i takie są najlepsze. Skruszałe kurczęta osolić 
i piec na rożnie, pierwej jednak zgnieść kość piersiową, 
aby kurczę było ogrągłe, potem piec, polewając masłem 
lub fryturą: z początku obsypać mąką, potem nie prze
stając smarować piórkiem masłem lub śmietaną kwaśną, 
obsypywać kilka razy bułką tartą. Gdy się zrumienią, 
zdjąć i oblać masłem rumianem z bułeczką. Mniejsze 
kurczęta zawsze się nadziewają (patrz niżej Nr. 353). 
Nie mogąc piec na rożnie, trzeba je piec w szabaśniku, 
poddawszy masła na wolnym ogniu i obracając na drugą 
stronę. Smaczniejsze są, gdy się je wewnątrz natrze ma
słem sardelowem. Nieco starsze kury, mające zwykle 
twarde mięso, dobrze jest poddusić pierwej w rondlu 
pod przykrywką. 

Piec trzeba kurczęta pół godziny do 3 kwadransy, 
przy końcu wzmocnić ogień, aby się zrumieniły. 

Kto chce, może kurczęta naszpikować, a miano
wicie po obu stronach piersi w dwóch rzędach, oraz 
uda. Im równiej się naszpikuje, tern ładniej będzie wy
glądała pieczeń. 

353. Kurczęta nadziewane. 
Do nadziania kurcząt bierze się małą łyżkę masła, 

jedno całe jajo i jedno żółtko, i wierci razem lub do-
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brze wymiesza, do tego dodać soli, 3 otaite ze skórki 
i w mleku namoczone, dobrze wyciśnięte bułki (lub 
także utarte) usiekanej, zielonej pietruszki. Wymie
szawszy wszystko dobrze, wydąć (dmuchając zapomocą 
piórka włożonego pod skórę szyi) próżnię między skórą 
a mięsem, którą naciągać aż tam, gdzie się kość pier
siowa kończy i do ud. Próżnię tę nadziać tą masą, 
skórę ze szyi naciągnąć i przytrzymać ją skrzydełkami 
i udkami ku plecom. Kość piersiową zgnieść, kurczę 
zaokrąglić i piec jak wyżej. Kurczęta nadziewane nie 
rozbierają się na części, jak zwykle drób, lecz krają 
wzdłuż na dwie połowy. 

354. Kurczęta duszone. 
Bierze się do tego trochę większe kurczęta, prze-

krawywa po sprawieniu i skruszeniu na 4 lub 2 części 
"(jeżeli są mniejsze), soli i dusi w rondlu z łyżką masła 
i zieloną, usiekaną pietruszką lub koperkiem, podlewa
jąc trochę rosołem i skrapiając cytryną; gdy kurczęta 
będą miękkie, obsypać je bułeczką, i wstawić na 10 mi
nut w gorący szabaśnik, dolać 2 lub 3 łyżki śmietany 
i podać sos pierwej przetasowawszy. 

355. Kurczęta smażone. 
Do smażenia bierze się tylko bardzo młode kur

częta. Po zabiciu i oczyszczeniu włożyć do zimnej wody, 
opłukać, potem pokrajać na ćwiartki tak, aby głowa zo
stała przy jednej ćwiartce, z której wyjąć oczy i odła-
mać dolną połówkę dzioba. 

Skrzydełka zawinąć w tył, nóżkę w zgięciu naciąć, 
aby ją można zawinąć pod udo. Tak przygotowane 
kurczęta, a także żołądek i wątróbkę (jeżeli się ich ina
czej nie użyje), posolić, utarzać w mące, zmaczać w roz
biłem jaju, obsypać tartą bułką i smażyć. 

Do smażenia wziąć głęboką brytwannę i smażyć 
albo na maśle, albo na smalcu, albo na fryturze. Tłu-
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szczu tego lub owego powinno być tyle, aby kurczęta 
do połowy w nim pływały. Ponieważ przy smażeniu 
wypryskuje tłuszcz na blachę, co jest bardzo nienaiłem, 
dobrze jest posypać blachę około brytwanny węglem 
drzewnym, piaskiem lub popiołem. 

Kurczęta odwrócić na drugą stronę jak kotlety, 
gdy się po jednej zrumienią, a gdy się usmażą, wyjmo-
mać łyżką dziurkowaną, osaczyć z tłuszczu, położyć 
w tym celu na bibule, poczem ułożyć na półmisku tak, 
aby głowy były u góry, ubrać ładnie gałązkami pietru
szki smażonemi na maśle i podać z sałatą lub kom
potem. 

356. Potrawka z kurcząt. 

Oczyszczone kurczęta pokrajać na ćwiartki, oso-
lić i dusić z masłem, rozmaitą włoszczyzną i jarzynami 
(np. kalafiorami, kalarepką, groszkiem zielonym, szpa
ragami, łyżką ryżu i t. p.), podlewając zwolna rosołem. 
Gdy się kurczęta uduszą na miękko, zrobić białą za
smażkę z łyżki maki i łyżki masła, rozprowadzić ją so
sem przefasowanym, dodać trochę soku cytrynowego, 
zagotować i oblać nim kurczęta. 

Jarzynki, które się razem dusiły, dać także. 

357. Potrawka z kur w garniturze. 

Kurczęta uduszone na miękko jak poprzednio, uło
żyć symetrycznie na półmisku, dokoła zaś obłożyć go
towanymi grzebieniami kugucimi, truflami, pieczarkami 
w całości ugotowanemi w wodzie z solą, duszonymi 
truflami, kawałkami wątróbki gęsiej, żołądkami i wą
tróbkami ugotowanemi ipokrajanemi, oraz jarzynką, sto
sownie do pory roku. Całą potrawę oblać dowolnym, 
ale białym sosem. Garnitur ten można rozmaicie i do
wolnie zmieniać, lecz zawsze kurczęta muszą stanowić 
główną potrawę. 
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3 5 8 . Kurczęta z papryką. 
Usmażyć cienkie plasterki cebuli na maśle, włożyć 

w to kurczęta nasolone i pokrajane na ćwiartki, wsypać 
papryki na koniec noża i dusić podlewając po łyżce 
kwaśną śmietaną. Można też, gdy się kurczęta uduszą, 
wyjąć je, wsypać do masła z cebulą, trochę papryki, 
rozprowadzić rosołem i śmietaną i zagotować raz je
szcze sos z kurczętami. Podają się z ryżem, makaro
nem lub kluskami. 

359. Wyborna potrawka „ f r i c a s s é e " z kurcząt, ka
płona, lub gołębi. 

Oczyszczone kurczęta pokrajać na ćwiartki, gołębie 
wzdłuż na połówki, kapłona całkiem nie krajać. Potem 
ze solą i sporym kawałkiem masła nastawić pod przy
kryciem na wolny ogień, odwrócić na chwilę na drugą 
stronę i po pół godziny duszenia dodać gorącego, mo
cnego rosołu, kilka plasterków cytryny bez pestek, tro
chę kwiatu muszkatołowego, trochę tartej i przesianej 
bułeczki i pod nakryciem dusić zwolna, ale nie rozgo
tować; na kwadrans przed podaniem dodać do tej po
trawki, co następuje: obgotowane mleczka cielęce, szpa
ragi (ale tylko miękką połówkę), pieczarki lub inne 
grzybki lub zagotować w sosie, przez ten kwadrans, po
tem włożyć na podaniu ugotowane poprzednio z solą 
ostrygi, nóżki i szyjki rakowe, kluseczki z bułki i masła 
rakowego łyżkę, wreszcie zaprawić sos kilku żółtkami. 
Potrawka ta jest wyborna i może zastąpić pasztet, je
żeli się ją obłoży ciastkami francuskiemu 

360. Jak przyrządzić starsze kury? 
Młodsze kurczęta jak wiadomo, używają się głó

wnie w kuchni do pieczenia, smażenia i t. d., ale i star
sze można również użyć, należy je tylko stosownie przy
rządzić, a będą równie dobre, jak młode. 



— 122 — 

Starszą kurę sprawić zaraz po zabiciu, ale nie 
skubać, lecz z pierzem polać zimną wodą i zmieniając 
codzień wodę, trzymać ze 3 lub 4 dni w zimnem miej
scu. Potem oskubać na czysto, wypłukać, nasolić i niech 
się tak odleży przez kilka godzin. Kurę taką można 
udusić, zrobić potrawkę, upiec i t. p., a będzie nieza
wodnie krucha i dobra. 

Starsze kury są bardzo smaczne, jak poniżej. 

361. Kury z sosem. 

Zarzynając kury, zebrać wypływającą krew do gar
nuszka i rozmącić ją z octem, aby się nie ścięła. Po
trzymawszy kury przez dwa dni w zimnej wodzie, aby 
skruszały, oskubać je, oczyścić, pokrajać w kawałki 
i dusić w rondlu z masłem, cebulą, skórką cytrynową 
i solą przez l'/2 godziny. Polem dodać tyle wina, ro
sołu i trochę octu, aby kura była całkiem pokryta i du
sić jeszcze dalej, dodawszy kilka kawałków czarnego 
razowego chleba; gdy kury się uduszą, dolać krew i za
gotować. Sos ma być zawiesisty. 

Wiadomo, iż wybornym i bardzo pożywnym jest 
rosół ze starych kur. Np. rosół z kury z makaronem 
i kura z rosołu podana z białym lub rumianym sosem, 
stanowi już wyborną i prawdziwie pożywną potrawę. 

362. Indyk pieczony, nadziewany. 
Indyka, jak wszelki drób, zabić na kilka dni przed 

użyciem w zimie, a w lecie przynajmniej na 24 godzin. 
Skubie się go, póki jeszcze ciepły i wyjmuje wnętrzno
ści jak zwykle. Dróbka po oczyszczeniu zostawić do in
nego użytku. Chcąc go upiec, szpikuje się go gęsto sło
niną na piersiach i udach, soli wewnątrz i zewnątrz 
i nadziewa rozmaitym farszem, oderwawszy skórkę ostro
żnie palcem od piersi i wydawszy ją za pomocą piórka 
aż do ud. Nadziawszy indyka od szyi popod skórę, aż 
do ud, wyrównać ją przyciskając ręką i zaszyć otwór 
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lub zatkać go selerem lub bułką. Przed nadzianiem wy
trzeć indyka w środku tłuczonym imbierem, aby zagłu
szyć właściwy mu, a bardzo niemiły, odór tranowy. 

Lepszy jest z rożna; obłożyć go plastrami słoniny 
i owinąć papierem posmarowanym masłem. Piec trzeba 
stosownie do wieku i wielkości 1 do 2 i pół godziny, 
z początku na słabszym ogniu, potem zrzucić papier 
i piec na mocniejszym, aby się pięknie zrumienił, i przy 
końcu obsypać kilka razy bułeczką. 

Jeżeli zaś musi się piec w szabaśniku, wysmaro
wać brytwannę masłem i albo obłożyć indyka plastrami 
słoniny, albo polewać go gorącem masłem, z początku 
na słabszym, a w końcu na mocniejszym ogniu. 

Stare indyki trzeba godzinę przed pieczeniem du
sić pod nakryciem, aby były miękkie, ale lepiej jest nie 
piec ich wcale, lecz użyć inaczej. — Podajemy tu kilka 
sposobów nadziania : 

363. /. Nadzianie, słodkie. Łyżkę niepełną masła 
utrzeć i uwiercić z 1 całem jajem i 3 żółtkami, potem 
dodać jedne bułkę w mleku namoczoną, bez skórki 
i wyciśniętą, łyżkę rodzynków, usiekanych migdałów, 
orzechów i trochę cukru, i wymieszać razem na masę. 

364. II. Nadzianie z szynki. Łyżkę masła uwiercić 
z 1 jajem i 2 żółtkami, 1/s litra (półkwaterek) śmietany 
z solą i odrobiną pieprzu, potem domieszać 10 deka 
(6 łutów) ryżu ugotowanego na miękko i tyleż ugoto
wanej i usiekanej szynki. 

365. III. Nadzianie kasztanami. Kilo (2 funty) ka
sztanów obrać ze skórki i zagotować w wodzie. Po 
krótkiem wrzeniu zabarwi się woda na brunatno, wtedy 
ją odlać, nalać inną i gotować dalej kasztany z solą 
i kminkiem, póki nie będą miękkie i cienka bronzowa 
skórka sama nie zejdzie. Kasztany te udusić z cukrem 
i masłem, dolać trochę rumianego rosołu i nadziać nimi 
podgarle, jak najdalej i w środku. 
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366. IV. Usiekać wątróbkę indyczą, dodać bułkę 
namoczoną w mleku i wyciśniętą, cebulę pieczoną, 2 
całe jaja, trochę młodej słoniny gotowanej, soli,, pieprzu 
i odrobinę kwiatu muszkatołowego. 

367. V. Nadzianie z farszu mięsnego. Wziąć 3G 
deka (3/4 funta) usiekanej cielęciny, 36 deka (3/4 funta) 
wieprzowiny przerastałej i również usiekanej, pół fili
żanki topionego masła, 3 jaja, z których ubić białka, 2 
bułki bez skórki namoczone i wyciśnięte, trochę piecza
rek pokrajanych, 4 obgotowane i obciągnięte ze skórki 
mleczka cielęce, soli i kwiatu muszkatołowego. Można 
też dodać zielonej pietruszki usiekanej. 

3 6 8 . Indyczka z sosem „ f r i c a s s é e " . 
Przyrządzić indyczkę jak do pieczenia, potem z ka

wałkiem masła i kilku szarlotkami dusić w rondlu zwolna 
pod przykryciem, podlewając po trochu rosołem lub 
wodą, dodać skórki cytrynowej, kwiatu muszkatołowego, 
a w pół godziny sporo pieczarek i dusić raz'em z in
dyczką. Na sos wziąć mocnego rosołu lub zrobić sos 
z ekstraktu mięsnego, i na pół godziny przed poda
niem dodać mąki zrumienionej z masłem (według gu
stu) i j e ż e l i m o ż n a dodać obgotowane mleczka 
cielęce, szyjki i nóżki rakowe, szparagów, (tylko miękkie 
połówki) lub kalafiorów i udusić na miękko, ale nie 
rozgotować. Tłuszcz indyczy z sosu duszonego zebrać, 
dodać ten sos ugotowany, kilka plasterków cytryny bez 
pestek, zaprawić 2 żółtkami i masłem rakowem (jeżeli 
się je ma) zagotować razem i podać indyczkę z klu
seczkami z bułki, z cielęciny albo z grzybków i z so
sem. Obłożywszy indyczkę ciastem francuskiem, pokra-
janem w kawałki, można ją użyć za pasztet. 

369. Perliczki czyli afrykanki pieczone. 
Aby miały smak dziczyzny, zgonić je przed zabi

ciem, tak, aby ze zmęczenia upadały, po zabiciu zaś 
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oskubać, sprawić i w chłodnem miejscu zawiesić, aby 
skruszały, w zimie na tydzień, w lecie najdłużej na trzy 
dni. Naszpikować potem piersi cienką słoniną i piec na 
rożnie, jak zwykły drób polewając fryturą, a w końcu 
młodem masłem. Po upieczeniu rozebrać ładnie na czę
ści i oblać rumianem masłem bez bułeczki. 

370. Kotlety z drobiu. 
Oczyścić pulardę lub młodą kurę, zdjąć skórkę, 

pokrajać z piersi płaskie zrazy czyli plastry kształtu ko-
tletu i trochę posolić. Usiekać na masę pół kilo (funt) cie
lęciny, utłuc jeszcze w moździerzu, aby była jak masło, 
dołożyć 12 deka (ćwierć funta) szpiku wołowego i 1 
żółtko: wymieszać razem doskonale, każdy plaster z piersi 
nasmarować tą masą grubo na palec z obu stron, po
robić zgrabne, podłużne kotlety, w środek można wło
żyć kostki ze skrzydeł (ale to niekoniecznie), posolić, 
umaczać w tartej bułce i smażyć na gorącem maśle, na 
średnim ogniu. Kotlety te podaje się same lub z sosem 
ostrym lub pieczarkowym albo z cytryną. Można też ro
bić te kotlety bez farszu. 

371. Kaczki pieczone. 
Oczyściwszy kaczki potrzymać je ze 2 dni, aby 

skruszały, wytrzeć je wewnątrz i zewnątrz solą i maje
rankiem, a jeżeli nie jest kaczka zbyt tłustą, włożyć 
w środek kawałek masła. Jeżeli jest dosyć tłusta, podlać 
łyżką wody, potem zaś polewać tłuszczem i sosem, który 
kaczka piekąca się obficie z siebie wydaje. 

Chcąc, aby się kaczka pięknie upiekła, owinąć 
w papier masłem nasmarowany, który jednakże trzeba 
później zrzucić, aby się zrumieniła. 

Na więcej osób poleca się nadziać ją albo zwykłem 
nadzianiem z bułki i jaj, albo obgotowanych ziemniaków, 
albo też kasztanami, jak indyka, ale wtedy nie dawać 
majeranku. 
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Wyborne nadzianie do kaczki lub gęsi jest nastę
pujące : Obrane, surowe ziemniaki pokrajać w kostkę 
i udusić z solą, masłem, zieloną pietruszką i szarlot
kami. Inne nadzianie na sposób francuski: Usiekać wą
tróbkę z kaczek ze słoniną i szarlotkami, dodać 2 bułki 
(lub więcej) namoczone i wyciśnięte, 2 jaja, muszkatu 
i soli i zrobić farsz. Kaczki i gęsi szpikuje się nie pod 
skórą, lecz w środku. 

Kaczkę piecze się trzy kwadranse lub godzinę. 
Starsze kaczki muszą przez kilka dni kruszeć i nim się 
je upiecze, trzeba je trochę poddusić pod nakryciem. 

372. Gęś pieczona. 
Oskubać gęś, a pozostałych kiełków i puszku nie 

opalać, jak u innego drobiu, lecz utrzeć dobrze spro
szkowaną kalafonią (żywicą), polać gorącą wodą, wy
trzeć potem mocno i opłukać; aby była bielszą, natrzeć 
mąką pszeniczną, potem natrzeć solą i majerankiem 
w środku i zewnątrz i piec jak kaczki Nr. 371. ziem
niakami obgotowanymi lub kasztanami Nr. 365 III. Nie
którzy nadziewają gęś jabłkami pokrajanemi na ćwiartki 
i jabłka te podają potem osobno. Ale jabłka przejdą 
odorem gęsi i nie są wcale smaczne, także gęś nabie
rze od nich pokwasku, więc lepiej nadziać czem innem. 
Po nadzianiu zaszyć gęś. Jeżeli się niczem nie nadziewa, 
można włożyć do środka ze 2 cebule. Gdy się wytopi 
dużo smalcu, odlać go, aby się gęś nie przypaliła. Piec 
1 lub 2 godziny, stosownie do wielkości i wieku, star
sze gęsi poddusić pierwej trochę, a potem piec. Bardzo 
tłuste gęsi nakłuwać podczas pieczenia widelcem w brzuch 
i kuper^ aby tłuszcz wypływał. Starsze gęsi lepiej jest 
udusić, niż upiec; gdy już miękkie, przyrumienić w piecu. 
Gęś duszoną przyrządza się tak samo jak kaczkę, tylko 
dusi się dłużej 2 godziny lub więcej. 

Smalec obrany z kiszek i odlany przy pieczeniu 
przetopić razem z solą i majerankiem — przecedzić 

przez sito i można go jeść z chlebem lub użyć inaczej. 
Z krwi zebranej przy zarżnięciu robi sio wyborna zupa 
lub smaży się ją z masłem i cebulką. 

373. Potrawka z młodych gęsi lub kaczek. 
Oczyszczone i starannie oskubane młode kaczki 

Jub gęsi, ugotować z włoszczyzną, cebulą, 3 listkami 
bobkowymi, kilku ziarnkami pieprzu z solą, szumując 
jak rosół; wody nalać tyle tylko, aby kaczki pokryła. 
Gdy się ugotują, zrobić biały sos zwyczajny, rozprowa
dzony smakiem z kaczek i włożyć w mięso kaczki lub 
gęsi rozebrane na części. Stosownie do gustu można 
do sosu dodać klusek z wątróbki gęsiej lub kalafiorów, 
szparagów, zielonego groszku albo klusek z bułki. 

Do sosu można też wcisnąć soku cytrynowego. 

374. Wątróbka gęsia. 

Wątróbkę gęsią przyrządza się w rozmaity sposób; 
słusznie uchodzi ona za szczególny przysmak. Najwięcej 
cenione bywają wątróbki tuczonych gęsi, które się od
znaczają białością i wielkością. Jeżeli wątróbka ma sta
nowić osobną potrawę, musi być piękną i dużą, na farsz 
zaś lub do pasztetów może być pośledniejsza. Wątróbkę 
gęsią trzeba użyć zara? po wyjęciu z gęsi, gdyż jak 
wszystkie wogóle wątroby, ulega bardzo łatwo zepsuciu. 

O użyciu wątróbki do pasztetów, będzie osobno 
mowa przy pasztetach. 

375. Gęś w galarecie. 
Zostawić piersi i wątróbkę na inny użytek, resztę 

gęsi pokrajać i ugotować z 2 cebulami, korzeniami, 1 
listkiem bobkowym, włoszczyzną, solą i 4 nóżkami cie-
lęcemi, nalawszy 3 części wody, 1 octu. Gotować zwolna 
gęś do miękkości, potem wyjąć i ułożyć w kamiennym 
garnku lub formie. Wygotowany smak z gęsi przecedzić 
przez gęste sito, zebrać tłuszcz, sklarować 3 białkami, 
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potem jeszcze raz zagotować, przecedzić przez płótno 
i wlać do naczynia z kawałkami gęsi. Galaretę tę trzy
maną w zimie można przechować dłużej. Jeżeli nie zbie
rzemy tłuszczu z sosu, to można ją trzymać 6 do 8 
tygodni. 

376. P ó ł g ą s k i . 

Oczyścić tłustą, tuczoną gęś, oskubać i zostawić 
ją przez 24 godzin, aby zastygła. Na drugi dzień wy
kroić piersi, t. j . przekroić gęś od góry, gdzie się skrzy
dła poczynają i poniżej piersi i kości wyjąć, zająwszy 
mięsa, ile się tylko da najwięcej ; skórki przytem nie 
uszkodzić. Na jeden półgąsek wziąć garść soli i saletry 
na koniec noża, na 10 pół kilo (funt) soli 2 deka (łut) 
saletry i nacierać tern półgąski z obu stron. Potem z 3 
stron zaszyć ładnie i równymi ściegami skórkę i ułożyć 
je na misce (jeżeli jest ich więcej, do baryłki dębowej 
byle nie sosnowej), ułożyć szczelnie obok siebie, przy
kryć denkiem i przyłożyć kamieniem. Codzień prze
wracać na drugą stronę i polewać sosem słonym, który 
się sam wytworzy. Jeżeli sosu za mało, dodać soli. 
W soli powinny leżeć 6, a najdłużej 8 dni. 

Wędzi sio je dwojako: 
I. Po wyjęciu ze słonego sosu maczać na mokro 

w otrębach pszennych, tak, aby otręby oblepiły grubo 
półgąski, potem wiesza się je w dymie niezbyt gorącym 
i zostawia 2 lub 3 dni. Po wyjęciu z dymu obetrzeć 
otręby grubera płótnem, a półgąski zawiesić na 14 dni 
w przewiewnem miejscu, aby dym wyszedł. II. Owinąć 
półgąski w papier lub woreczek muślinowy i zawiesić 
w dymie, póki papier lub woreczek nie przybierze cie-
mno-żółtego koloru i wietrzyć tak samo przez 14 dni. 

377. Gołębie p ieczone n a d z i e w a n e . 

Oczyścić gołębie, opalić cienkie włoski, wyjąć wnę
trzności, odciąć skrzydła, głowy, szyje i nogi i nadziać 
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jak następuje : 4 deka (2'/2 łuta) masła (mała łyżka) 
utrzeć, pół bułki namoczonej w mleku, 1 żółtko, sól, 
zieloną pietruszkę i trochę gałki muszkatołowej wymie
szać z masłem doskonale. Polać gołębie roztopionem 
masłem, wstawić do szabaśnika, podlać trochę rosołem 
i piec 20 minut, póki się pięknie nie zrumienią. Można 
też nadziać gołębie piersi popod skórę farszem mięsnym, 
lub wntrobianym i piec jak poprzednio. 

378. Gołębie szpikowane. 
Oczyszczone gołębie naszpikować na piersiach 

i udach, osolić i piec, podlewając masłem, śmietaną 
i rosołem. 

Można je też owinąć w płatki słoniny i tak piec. 

379. Bigos l itewski. 
Uszatkować główkę kapusty, nasolić, a gdy się 

uleży, dobrze wycisnąć. Pokrajać w kostkę kwaśne jabłka, 
ze dwie cebule, mięso wołowe gotowane, surową wie
przowinę, jeżeli jest zwierzynę, wszystko gotowane lub 
pieczone. Poczem warstwami układać w rondlu, kapu
stę, jabłka, mięsiwa i t. p. Tak ułożona zalewa się bu
lionem i pod przykrywą dusi ze dwie godziny, uważając, 
aby się nie przypaliła. Kiedy bigos już gotów, zrobić 
lekką zasmażkę, z łyżki mąki i ze dwie łyżki masła, 
wymieszać, jeszcze podgotować i dać na półmisek. Bi
gos taki podaje się na śniadanie, a odgrzewany zyskuje 
na smaku. 

3 8 0 . Bigos z kapusty kwaszonej. 
Kwaszoną kapustę zagotować nalawszy zimną wodą, 

poczem włożyć 74 funta (% kilo) słoniny krajanej, kawałek 
bulionu i jedną sparzoną cebulę. Pozostałą pieczeń wołową, 
schab, lub zwierzynę, obrać z kości, pokrajać i włożyć 
w kapustę. Gdy się dostatecznie wydynstuje, zrobić 
zasmażkę z łyżki mąki i 2 łyżki masła, wymieszać, za-

Znakomita kuchnia. 9 
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gotować i podać. Każdy bigos ma tę właściwość, że im 
częściej przygrzewany, tem lepszego nabiera smaku, byle 
go tylko nie trzymać w żelaznym rondlu; przy tem mo
żna spożytkować pozostałe mięso i zrobić zeń potrawę 
nader smaczną i bardzo lubioną. 

ROZDZIAŁ XI. 

D z i c z y z n a . 

I. B a j c o w a n i e . 
Nie każda pieczeń z dziczyzny musi być bajco

waną, jak to ogólnie przypuszczają. Bajcuje się tylko 
mięso bardzo twarde, pochodzące ze zwierzyny więk
szego kalibru, i w tym razie oddaje bajcowanie praw
dziwą przysługę, lecz delikatniejsze mięso utracą przez 
bajcowanie wiele smaku i pożywności i wystarcza, aby 
się odleżało przez kilka dni dla skruszenia, lecz znów 
nie tak długo, aby je aż czuć było. 

Przed bajcowaniem nie soli się nigdy mięsa, gdyż 
solone czerwienieje zanadto. Wszelkie kwaśne bajce wy
magają glinianych, kamiennych lub drewnianych naczyń, 
opatrzonych przykryciem, nadto, każde bajcowane mięso 
dobrze jest przycisnąć jeszcze deseczką i kamieniem. 

Bajca zwyczajna składa się z cebuli pokrajanej 
w plasterki, z pokrajanej włoszczyzny, t. j . marchwi, 
pietruszki, selerów, kilku listków bobkowych, skórki cy
trynowej, krzaczku majeranku, pieprzu białego i angiel
skiego ziela w całości. .Wszystkie ingredyencye ugoto
wać w wodzie z octem przez 3 kwadranse i wystudzić, 
nim się w nie włoży mięso. Delikatniejsze i mniejsze, 
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sztuki dziczyzny można zalać gorącą bajcą, gdyż przez 
to zetną się wierzchnie warstwy mięsa. 

Bajce trzeba codzień odlewać i na nowo prze-
warzyć. 

Bajcując delikatniejsze i mniejsze sztuki dziczyzny, 
można po części zastąpić ocet winem, do większych zaś 
i twardszych kawałków dziczyzny dodać prócz powyżej 
wymienionych : imbieru, goździków, szpilek jodłowych, 
jałowcu i t. d. 

II. Ogólne uwagi dotyczące się pieczenia dziczyzny i stosownego użycia 
rozmaitych części dziczyzny. ' 

Dziczyzny nie moczy się nigdy w wodzie, tylko 
zlekka obmywa, chyba, że sztuka będzie bardzo postrze
lana i zakrwawiona. Mięso na pieczeń trzeba wyżyło-
wać, pięknie naszpikować i piec na średnim ogniu, pod
dawszy pod pieczeń sporo masła i słoniny i polewając 
wciąż własnym sosem i masłem. Potem dolewać do sosu 
po trochu śmietany kwaśnej, co bardzo podnosi smak 
pieczeni i sosu. 

U każdej zwierzyny, prócz dzika, należy głowa do 
najpośledniejszych części i można ją jedynie użyć na 
potrawkę razem z szyją, ale język jest bardzo dobry. 
Piersi należą też do gorszych części, zwłaszcza, jeżeli 
bardzo postrzelane; nadają się także tylko na potrawkę. 
Potem idą: polędwica i łopatki, nadające się do bajcu, 
a łopatki do pieczeni; najlepszą zaś częścią z dziczy
zny jest comber, stanowiący pieczeń właściwą. 

III, Jak długo da sie dziczyzna przechowywać. 
Zając w skórce zawieszony w przewiewnem miej

scu może się w zimie przechować przez 8 dni, potem 
można go sprawić, zabajcować pieczeń i trzymać je
szcze dalej. Sarninę, mięso jelenia i dzika przechowuje 
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się przez dłuższy czas jak następuje : Część przezna
czoną na pieczeń posypać solą, porobić ostrym nożem 
ukośne nacięcia w mięsie i włożyć w nie krótkie, na 
pół palca grube paski słoniny, utarzane w soli, tłuczo
nych goździkach i pieprzu i upiec pieczeń prędko na 
mocnym ogniu ze wszystkich stron. Gdy całkiem ozię
bnie, włożyć je z kilku cebulami, ziarnkami pieprzu, 
świeżym jałowcem, cytryną pokrajaną w plasterki i solą, 
w małą beczułkę, lub odpowiedni garczek kamienny. 
Przegotować i oziębić tyle octu piwnego, aby nakrył 
całkiem mięso i zalać je roztopionym łojem na 2 palce 
grubości. Przez to zabezpieczamy mięso od przystępu 
powietrza, możemy je w najlepszym stanie przechować 
jak najdłużej, a nabiera ono wybornego smaku. 

Po wyjęciu kawałka trzeba znów tłuszcz przeto
pić i resztę mięsa zalać. Dziczyznę tak konserwowaną 
można użyć na pasztety i pieczenie. 

381. Zając pieczony. 
Jeżeli -Ärjac jest świeżo zastrzelony, powiesić go 

w skórce na kilka dni w chłodnem miejscu. Skórę z za
jąca ściąga się od tyłu, zawiesiwszy go tylnemi skokami 
na 2 mocnych hakach brzuchem naprzód. Przeciąć skórę 
wzdłuż na brzuchu i naciąć ją koło ogona i zadnich 
nóg, pomagając sobie tępym nożem: ściągać ostrożnie, 
aby skórki nie podrzeć, zwłaszcza w miejscu przestrze-
lonem. Tylne nogi czyli skoki obciąć po kolana, prze
dnie całe. Po zdjęciu skórki wytrzeć zająca mocno mo
krym kawałkiem płótna; oczyścić z pozostałej sierści, 
potem położyć na desce brzuchem do góry, rozpłatać 
wzdłuż, zbierając krew do glinianego garnuszka. Wyjąć 
wnętrzności, przerąbać kość kuprową i wyczyścić. Cały 
przodek, t. j . nogi, przednie łopatki, głowę i szyję aż 
do pierwszych żeber odrzucić, dalej żebra i mięso z^brzu-
cha wykroić, tak, iż pozostanie tylko grzbiet czyli'com
ber ?. oboma tylnemi udami. 
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Potem obetrzeć comber najprzód mokrym kawał
kiem płótna, następnie suchym i małym ostrym noży
kiem zdejmować ostrożnie błonki, którcmi zwłaszcza 
comber jest obficie pokryty, uważając, aby nie nadwe
rężyć mięsa. Grubsze kości z ud wyjąć na surowo, 
a comber ponadrębywać ze spodu. Podajemy kilka spo
sobów pieczenia zająca. 

382.1-szij sposób. Niezbyt stary i skruszały zając może 
się obejść bez bajcowania i można go zaraz po spra
wieniu użyć na pieczeń. W tym celu nasolić go dobrze, 
naszpikować rzędami gęsto i symetrycznie paskami sło
niny grubości ołówka na grzbiecie i udach. Właściwie 
powinno się zająca piec na rożnie, przywiązawszy go 
szpagatem, lecz można go też piec i w szabaśniku, po
lewając ciągle masłem i własnym sosem, przy końcu ze 
śmietaną kwaśną. Podając bez śmietany — polewa się 
zająca suto masłem, a w końcu posypuje bułką tartą 
i polewa rumianem masłem. Zająca piecze się dłużej 
lub krócej, stosownie do wielkości i wieku od 3 kwa-
dransy do 1 '/ł godziny. 

383. 2-gi sposób. Ugotować bajce, jak podane pod 
nr. I. na początku tego rozdziału, ostudzić i oblać zająca 

- sprawionego jak wyżej, tj. tylko comber z tylnemi udami. 
Potrzymać zająca najwięcej 3 dni w tej zaprawie i wy
jąć na godzinę przed pieczeniem, posolić i piec na bry-
twannie, zrumieniwszy pierwej kilka plasterków cebuli 
i kawałeczek cukru na maśle. Włożyć w to zająca, dolać 
2 do 3 łyżki bajcy, oraz włoszczyznę i trochę korzeni 
i piec, polewając ciągle zająca własnym sosem i masłem. 
Można też dolać więcej bajcy. 

1/4 litra (kwaterkę) kwaśnej śmietany rozbić trze-
paczką z 1 łyżeczką mąki i przed samem podaniem, gdy 
się już zając pięknie upiecze, oblać tern pieczeń. Gdy 
się sos zagotuje, wyjąć, pokrajać zająca i oblać sosem 
przetasowanym. Przodek zająca udusić ze słoniną, bułką 
pokrajaną w plasterki i z kilku łyżkami bajcy, póki nie 
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będzie miękki, potem pokrajać mięso i utłuc w moź
dzierzu z bułką i słoniną, dodać 2 żółtka, 2 łyżki śmie
tany, trochę pieprzu i przetrzeć przez sito. Porobić pła
skie grzanki z bułki, usmażyć w maśle, nasmarować 
grubo tym farszem, przykryć drugą grzanką i ugarni-
rować tern zająca, nadto dodać jeszcze sałatę lub kompot. 

384. Zając z papryką. 

Przygotowanego jak wyżej zająca pokrajać w pla
stry, i posypać papryką. 

Włożyć w rondel 2 duże, uszatkowane cebule, 
łyżkę masła i zająca dusić do miękkości naprzód we 
własnym sosie, potem z kilku łyżkami rosołu. Wreszcie 
rozbić rogalkiern pół litra ('/2 kwarty) śmietany z ły
żeczką od kawy mąki, oblać nią zająca, a gdy się za
gotuje, podawać. Obłożyć wkoło kluseczkami jakiemi, 
makaronem i t. p. 

385. Zając na zimno. 

Upieczonego zająca pokrajać w cienkie plasterki. 
Gorsze mięso usiekać na masę, dodać do tego 2 sar-
delki bez ości, 1 łyżkę musztardy i trochę octu. Prze
trzeć wszystko i dodawszy 4 żółtka i kilka łyżek oliwy, 
wymieszać na sos, dodać jeżeli trzeba irochę octu i prze
kładać tem plastry zająca ułożone na półmisku. 

Można ubrać półmisek sardelkami i kaparami. 

386. Kotlety z zająca. 
Wziąć duży, starannie wyżyłowany comber zajęczy, 

wyjąć kości pacierzowe i pokrajać w plastry grube na 
palec, ubić je ostrożnie, osolić i opieprzyć, posmarować 
masłem rozpuszczonem i niech się tak ze 2 godziny 
odleżą. Potem smażyć je w gorącem maśle na mocnym 
ogniu na obie strony i podać ze stósownem jakiem „pu
rée" lub ostrym jakim sosem, np. korniszonowym lub 
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kaparkowym. Można też przed smażeniem obsypać je 
tartą bułeczką i smażyć. 

387. Potrawka z zająca. 
Przednie łopatki, szyję, boki, serce i płuca (co się 

odrzuca od pieczeni), ugotować na miękko w wodzie 
z domieszką bajcy, lub jeżeli jej niema, octu z cebulą, 
włoszczyzną, listkiem bobkowym, krzaczkiem tymianku, 
skórką cytrynową, solą i korzeniami w całości. Osobno 
zrobić rumianą zasmażkę z 3 łyżek mąki i 2 masła, 
rozprowadzić smakiem z zająca, dodać trochę krwi za
jęczej i kilka łyżek śmietany, i włożywszy mięso, zago
tować razem. Potrawka ta podaje się z kluskami lub 
inną mączną potrawą. 

388. Sarna. 
Sarnę w skórze można w zimie po zastrzeleniu 

zachować do 4 tygodni, napoczętą zaś i zabajcowaną, 
jak na początku tego rozdziału pod II. i III. można 
w piwnicy lub spiżarni przechować przez kilka tygodni, 
przewracając na drugą stronę. -

Najlepszą częścią sarniny comber, tylne ćwiartki 
mogą też służyć na pieczyste, zaś łopatki przednie, szyja, 
i bok nie pieką się wcale, lecz jedynie mogą być użyte 
na potrawkę. 

Sarnina na pieczeń może być zabajcowaną lub nie. 
Mięsa, pochodzącego z młodej sarny, mającej naj

wyżej 2'/2 do 3 lat, można nie bajcować do pieczenia. 
Aby było kruchsze, może się jak każda dziczyzna od
leżeć, albo jak robią niektórzy kucharze, obwinąć je 
w serwetę umaczaną w occie i zakopać w ziemię na 
parę dni, który to sposób można zastosować do każ
dego mięsa, nawet wołowego, aby skruszało. — Po wy
jęciu z ziemi wyżyłować, nasolić, naszpikować gęsto 
i symetrycznie młodą słoniną, i upiec w szabaśniku na 
brytwannie lub na rożnie. Piekąc na rożnie, przywiązać 
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szpagatem, sarninę owinąć w papier posmarowany grubo 
masłem i piec godzinę lub półtorej na niezbyt mocnym 
ogniu, potem zrzucić papier i piec jeszcze pół godziny 
przy mocniejszym ogniu, aby się po wierzchu pięknie 
zrumieniła. 

Piekąc w szabaśniku, polewać sarninę ciągle ma
słem i własnym sosem, w końcu śmietaną i piec tak 
samo długo jak na rożnie. 

Po upieczeniu kraje się sarninę w ukośne plasterki. 
Ćwiartki tylne piecze się tak samo jak comber, po 

upieczeniu kraje się w plasterki, odkroiwszy od kości, 
następnie układa się je na kości, żeby ćwiartka wyglą
dała jak cała: kość od goleni obwija się białym, fryzo
wanym papierem. Do sarniny podaje się kompot owo
cowy w occie, sałata lub marmolada z porzeczek, bo
rówek, głogu i t. d. 

3 8 9 . Sarnina bajcowana. 
Wyżyłować sarninę, tylko ćwiartkę lub comber, 

naszpikować i włożyć do bajcy przepisanej na początku, 
w której ma leżeć 3 do 6 dni, odwracając codzień na 
drugą stronę, a co drugi dzień przynajmniej odlać bajce 
i przegotować. Wyjąwszy z zaprawy, natrzeć solą, na
szpikować po wierzchu, włożyć do brytwanny posma
rowanej tłuszczem, poddać włoszczyzny z bajcy i piec 
zwolna, podlewając ciągle masłem, własnym sosem i kilku 
łyżkami bajcy, w końcu śmietaną i jeżeli potrzeba roso
łem. Zresztą jak wyżej. 

390. Sarnina duszona. 
Bajcowaną lub niebajcowaną ćwiartkę nasolić, na

szpikować i z kawałkiem masła, cebulą i włoszczyzną 
dusić pod nakryciem w szabaśniku, podlawszy z po
czątku rosołem i octem (bajcem) później V4 litra (kwa
terką) śmietany. Śmietana musi się zagotować i wymie
szać z sosem. 
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I przednie łopatki można przyrządzić w ten sam 
sposób, tylko pierwej wyjąć kości i tylko przez 2 dni 
trzymać w bajcy. 

391. Potrawka z sarny lub jelenia. 
Przednie łopatki i piersi z sarny lub jelenia po

krajać w odpowiednie kawałki, posolić i przez godzinę 
gotować do miękkości z cebulą, włoszczyzną, 1 listkiem 
bobkowym, 1 krzaczkiem majeranku, skórką cytrynową 
i korzeniami w całości w wodzie z octem. Potem z 3 
łyżek mąki i masła zrobić gęstą, rumianą zamażkę, roz
prowadzić przecedzonym smakiem z mięsa i kilku łyż
kami śmietany, i zagotować raz jeszcze z mięsem. 

392. Kotlety z sarniny. 
Wyżyłować, ubić, posolić, posmarować roztopio-

nem masłem, obsypać bułką tartą i smażyć prędko na 
rozpalonem maśle lub smalcu. Można je też zmaczać 
w jajku. 

393. Comber jeleni, duszony. 
Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabajcowania combra, 

natrzeć go mocno solą i tłuczonymi korzeniami i niech 
tak poleży kilka godzin. Potem włożyć go do rondla 
wyłożonego słoniną i włoszczyzną, oblać mięso szklanką 
gorącego wina czerwonego, potem podlać trochę octem, 
wreszcie drugą szklanką wina czerwonego i wodą, aby 
mięso było całkiem nakryte. Potem dodać korzeni w ca
łości, tłuczonego jałowcu, skórki z chleba żytniego i du
sić do miękkości przez 2 do 3 godziny. Pieczeń tę mo
żna podać albo z własnym sosem przefasowanym i za
gotowanym jeszcze osobno lub na sucho bez sosu, ob
sypaną bułką tartą, zrumienioną na maśle i słodkim 
jakim sosem, kompotem owocowym w occie albo mar
moladą z głogu, porzeczek i t. p. rozcieńczoną winem 
czerwonem. Podobnie dusi się tylne ćwiartki jelenie. 
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394. Przodek jeleni. 
Dusi się z włoszczyzną, korzeniami w całości, ma

słem i tylu łyżkami wina, octu i wody, aby mięso było 
całkiem tern pokryte. 

W osobnym rondlu zrumienić 2 łyżki mąki z ma
słem, dodać kawałek cukru, rozprowadzić rosołem, dać 
sos z duszonego mięsa, kilka łyżek śmietany i wreszcie 
mięso obrane z kości i pokrajane. 

Kluski i tym podobne potrawy mączne podaje się 
do tego. 

395. Pieczeń z dzika duszona. 
Na pieczeń bierze się polędwicę lub tylną ćwiartkę. 

Na 4 kilo (8 funtów) mięsa ugotować l'/2 litra (l'/2 
kwarty) czerwonego wina, pół litra (pół kwarty) wódy 
z pieprzem, irnbierem, angielskiem zielem, gałką mu
szkatołową (ale tylko */,, cała byłaby za dużo), 2 bob
kowymi listkami i 1 garścią jałowcu. Po ostudzeniu 
oblać tą bajcą nasolone mięso. 

Trzymać w tej bajcy 8 do 10 dni, odlewając ją 
i gotując na nowo przynajmniej co drugi dzień, a mięso 
przewracając na drugą stronę. Po wyjęciu z zaprawy, 
wyłożyć rondel plastrami słoniny, 2 uszatkowanemi ce
bulami, 1 burakiem, korzeniami pietruszki, seleru, po
krajanymi w paski, przysmażyć trochę na słoninie, wło
żyć potem mięso, dusić z początku bez bajcy na obie 
strony, potem dolać potrosze bajcy i dusić razem 3 go
dziny. 

Gdy się sos wygotuje, wstawić pieczeń do szaba-
śnika na krótko, aby się trochę zrumieniła, 2 małe ły
żeczki mąki rozmącić z pół litrem (pół kwartą) dobrej 
śmietany, oblać tern pieczeń, zagotować, odlać, przece
dzić, mięso pokrajać w plastry, oblać sosem, podać 
z porzeczkami i winem czerwonem, marmoladą z głogu 
lub borówek. 
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3 9 6 . Pieczeń z dzika. 
I. Mięso z grzbietu lub tylnej ćwiartki młodego 

dzika upiec ze skórką jak wieprzowe i podać z kwaśną 
kapustą. 

397. II. Część z grzbietu lub tylnej ćwiartki mło
dego dzika włożyć na kilka dni z szarlotkami i korze
niami w całości do czerwonego wina, a potem osolić 
i z masłem piec zwolna przez 2 lub 3 godziny, podle
wając czerwonem winem z bajcy. Resztą tego wina roz
prowadzić rumianą zasmażkę, dodać do niej skórki cy
trynowej, tłuczonego jałowcu i '/s l ' t r a (półkwaterek) 
śmietany, zagotować razem, przetasować i podać z mięsem, 

398. III Wyżyłować udziec starannie, włożyć do 
bajcy na 24 godzin, potem wyjąć, posolić, niech tak 
położy ze dwie godziny, następnie zagnieść ciasta ży
tniego, oblepić udziec, wstawić na brytwannie w gorący 
piec na 2 godziny, po wyjęciu odjąć ciasto, udziec po
krajać w duże plastry i na wierzchu polać masłem 
z tartą bułką. 

3 9 9 . Kotlety z dzika. 
Część z żebrami z młodego dzika porąbać na ko

tlety, tak jak się je zwykle robi — ubić mocno, osolić, 
niech tak polezą kilka godzin, potem podsmażyć prędko 
na mocnym ogniu, podlać rumianym rosołem lub eks
traktem mięsnym z wodą i dusić jeszcze pół godziny. 
Podaje się z ziemniakami smażonymi na maśle i z ostrym 
jakim sosem. 
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ROZDZIAŁ XII. 

R y b y , r a k i , ż a b y . 

I. Ogólne uwagi co do przyrządzania i podawania ryb. 

Przy kupowaniu ryb, trzeba szczególną zwracać 
uwagę, aby były świeże, najlepiej żywe zupełnie, gdyż 
nieświeże są bardzo niezdrowym pokarmem. Znaki po 
których się poznaje, czy ryba jest świeżą, są następu
jące: Oczy i łuska muszą być jasne i błyszczące, skrzele 
czerwone; w zimie zaś, gdy wszystkie ryby są zamro
żone, poznaje się po wypukłości oka ich świeżość. Im 
więcej oko jest wpadłe, tern ryby są dawniejsze. 

Przy zabijaniu najlepiej rozpłatać rybę wzdłuż 
przez wierzch łba do ogona, wnętrzności wyrzucić, przy-
czem trzeba ostrożnie odcinać żółć, gdyż rozlana pozo
stawia gorzki smak w mięsie, który mimo kilkakrotnego 
płukania wcale się nie gubi. 

Większą część ryb wrzuca się do wrzącej wody 
i prędko się gotuje. Najgłówniejszą rzeczą jest, aby były 
dobrze ugotowane; poznać to można, gdy wypływają 
na wierzch a ości łatwo się wyciągają. 

40D. Karp. 
Są trzy gatunki karpia; karp zwyczajny, karp lu

strzany czyli królewski i karp skórzany. Najlepsze i naj
smaczniejsze jest mięso karpia lustrzanego, nazwanego 
dlatego królewskim. Stawowe karpie nie mają tak do
brego smaku, można go jednak poprawić, puszczając je 
na kilka dni do rzeki. Z karpia można robić kawior. 
Karpie tak samo jak pstrągi muszą być żywe kupowane. 
Aby zdjąć łuskę z ryby trzeba ją naprzód z pół godziny 
w zimnej wodzie potrzymać, po wyjęciu przytrzymuje 
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się za głowę i od ogona do głowy skrobie się ostrym 
nożem. 

401. Karp w sosie brunatnym (Carpe à l'allemande). 

Do 16 deka (9'/2 łuta) masła daje się jedną ce
bulę i trochę korzenia; przykryte niech się trochę zru-
mieni. Potem dodać 12 deka (ćwierć funta) mąki i zru-
mienić na bronzowo. Wreszcie dodaje się l/t litra (kwa
terkę) octu, f/, litra (1/2 kwarty) wody, 3 gałązki ma
cierzanki, 3 ziarnka rozgniecione jałowcu, 1 liść bob
kowy, z każdego gatunku korzenia po 5 ziarnek, 5 ga
łązek zielonej pietruszki i mały kawałek skórki cytry
nowej. To się gotuje pół godziny. Do tego wrzucić kilo 
(2 funty) ryby nasolonej i pokrajanej w drobne dzwonka 
i gotować znowu pół godziny. Krew ryby rozbiera się 
łyżką octu, 74 litra (kwaterką) śmietany i 3 żółtkami 
i robi się sos. Częścią tegoż polewa się rybę, reszta 
zaś daje się do sosierki. Do tej ryby podają się knedle 
âlbo kluseczki. 

4 0 2 . Karp w białym sosie (po żydowsku). 

Rybę trzeba przedewszystkiem oczyścić z łusek 
i opłukać. Następnie przekrajać rybę na połowę, wnę
trzności wyjąć, pokrajać na kawałki i razem z ikrą lub 
mleczkiem dołożyć do ryb, kiszeczki zaś i żółć odrzucić. 
Następnie posolić każdy kawałek z osobna i tak ma 
poleżeć 1V-2 godziny, aby były ryby kruche. Po V/2 go
dzinie włożyć do rondelka te ryby, wkrajać cebulę 
w plasterki, następnie wsypać troszeczkę pieprzu, tłu
czonych migdałów i kawałek cukru, wreszcie nalać do 
rondelka wody tyle, aby pokryła te ryby i wstawić w piec 
a gotować tak długo, dopóki cebula się nie ugotuje. 
Przed zdjęciem z pieca polać troszkę zimną wodą, aby 
ryby stwardły. 
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403. Karp studzony (Carpe à la gelée). 

Robi się go jak karpia gotowanego na niebiesko 
i tak samo polewa się go octem, żeby był niebieskawy. 
Jeden litr (kwartę) wody, '/2 litra ('/2 kwarty) wina, ce
bulę, goździki, liście bobkowe, macierzankę, dwie łyżki 
soli i trochę pieprzu, gotuje się przez kwadrans, wlewa 
się do ryby i zostawia się ją w tem godzinę. Smak rybi 
cedzi się przez płótno i polewa karpia. Gdyby go ca
łego nie pokrył, wtedy nakrywa się rybę bibułą, ale 
bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić pięknej, niebieskiej 
barwy. Do smaku dodać \x/t deka (łut) rozpuszczonej 
żelatyny i gotować przez godzinę. Jeśli sos nie jest kla
rowny, to go dwoma białkami sklarować. Poczem uło
żyć rybę na półmisku, polać tym smakiem, a gdy za
stygnie, ubrać pokrajaną w prążki białą i różową ga
laretą. Każda inna ryba może być tym sposobem przy
rządzona. 

404. Szczupak. 
Szczupak ma ściślejsze mięso jak inne ryby, jest 

przeto zdrowszą i strawniejszą potrawą. Mięso małych 
szczupaków jest o wiele smaczniejsze niż dużych. W każ
dym razie dobrze jest potrzymać zabitego szczupaka 
kilka dni w chłodnem miejscu, bo wtedy dopiero na
biera delikatnego smaku. 

4 0 5 . Szczupak pieczony. 
Po wyczyszczeniu, wymyciu i zeskrobaniu łuski, 

następującym sposobem zdejmuje się z niego skórę: Na 
grzbiecie ryby od ogona do głowy robi się cięcie, dru
gie takie samo na brzuchu i przy głowie. Gdy się to 
zrjbi, z łatwością już zdejmie się skóra aż do ogona. 
Jeżeli potrzeba, to można pomódz sobie nożem. Skrzele 
i ogon obcinają się trochę, a mięso szczupaka szpikuje 
się naprzemian sardelkami i słoniną, poczem obsypuje 
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się je solą, wkłada na rożen, obwiązuje papierem za
maczanym w tłuszczu i piecze godzinę przy mocnym 
ogniu. Na kwadrans przed podaniem odejmuje się pa
pier, aby mięso i słonina nabrały ładnego koloru. Po
tem zdjąć go z rożna i ułożyć na podługowatym pół
misku. Do tego podać ziemniaki i sos sardelowy. 

Można go także dać do szabaśnika, ale wtedy po
lewa go się 16 dekami (972 łutami) masła i piecze go 
się s/4 godziny. Gdy już jest na pół upieczony, dać */a 
lilia (l/2 kwarty) śmietany i polewać często tym sokiem. 

4 0 6 . Szczupak gotowany. 
Po oczyszczeniu nadciąć rybę w małe dzwonka, 

posolić i zostawić tak kilka godzin. Dać do rondla wody 
ze solą i korzeniami; gdy się woda zagotuje, włożyć 
rybę, a wyjąć gdy się na nowo zacznie gotować. Tak 
ją zostawić przez trzy kwadranse, w którym to czasie 
woda musi być gorąca, a nie gotować się. Do podania 
kładzie się szczupaka na podługowaty półmisek, albo 
na deskę przykrytą serwetą. Ubiera się naokoło zieloną 
pietruszką, ziemniakami i podaje sos sardelowy, albo 
musztardowy. 

4 0 7 . Smażony sandacz (Filets de sandre à la Hoily). 

Oczyszczonego sandacza rozpłatać na dwoje, od
rzucić kość grzbietową i ości. Pokrajać w niezbyt duże 
dzwona, pokropić je sokiem cytrynowym, posolić, po
pieprzyć i tak z godzinę zostawić. Na kwadrans przed 
podaniem osusza sieje, posypuje bułką zmieszaną z mąką 
i smaży się prędko. 

4 0 8 . Smażone pstrągi. 
Używają się. do tego malutkie pstągi. Po oczysz

czeniu rozcina się je po trochu na obu bokach, soli się 
i zostawia przez jakiś czas w chłodnem miejscu. Później 
obciera się je troskliwie, macza na obu stronach w mące, 
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potem w rozbitem i posolonem jaju, a wreszcie w tar
tej bułce i smaży się je na bardzo gorącem maśle. Uło
żone na podługowatym półmisku, garniruje się pietru
szką i cytryną pokrajaną w talarki. Większe pstrągi kraje 
się w dzwonka i przyrządza jak powyżej. 

4 0 9 . Łosoś w dzwonach (Filets de saumon). 

Po oczyszczeniu i nasoleniu łososia, wybrać dwa 
wielkie, krągłe kawały mięsa, położyć do rondla wy
smarowanego masłem, popieprzyć, polać klarowanem 
masłem i nakryć papierem zmaczanym w tłuszczu. Krótko 
przed podaniem postawić rondel na dobrym ogniu i piec 
je 2 — 3 njinut, obracając na obie strony. Do podania 
układa się na okrągły półmisek, we środek zaś wlewa 
się sos holenderski albo musztardowy. 

410. Węgorz. 
Węgorz oprawia się bardzo sztucznie, gdyż naj

pierw trzeba naciąć skórę około głowy, potem zawiesić 
go na haku, a wtedy oderżnąwszy nożem skórę, ciągnąć, 
aż się cała do ogona ściągnie. Ponieważ mięso węgorza 
jest bardzo delikatne, przeto nie powinien leżeć długo 
i kupować go trzeba żywego. 

411. Węgorz duszony (Anguille braisée). 
Po oczyszczeniu węgorza jak powyżej, położyć go 

w wanienkę do gotowania ryb, włożywszy do niej 16 
deka (O'^hita) masła, jedną małą cebulę, korzeni, wiązkę 
macierzanki, pieprzu, angielskiego ziela, oraz dać pół 
litra ("2 kwarty) wina czerwonego i tyleż rosołu, tak, 
aby pokryło rybę. Tak go dusić godzinę. Potem wyjąć 
ostrożnie, oczyścić z tłustości i kłaść na półmisek. Ze 
smaku robi się sos, który przetasowawszy, tłustość wy-
zbierać, jeżeli kto chce, dodać trochę madery, jeszcze 
raz zagotować i osobno w sosierce podać. 
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412. Węgorz pieczony (Anguille à la broche). 

Po oczyszczeniu węgorza kraje się go w dzwona; 
to wkłada się rzędem na rożen. Soli się, pieprzy, pie
cze się prędko (ze 20 minut) i podaje ubrane talarkami 
cytrynowymi. Zamiast na rożnie, można tak samo upiec 
w szabaśniku. 

413. R a k i. 
Są rozmaite gatunki raków, jak: raki czarne, czer

wone, rzeczne, stawowe, morskie. Ponieważ wszystkie 
mniej więcej są pokryte szlamem, przeto żyjące jeszcze 
płucze sio. w świeżej wodzie tak długo, dopóki nie są 
zupełnie czysto. Raki jada sio przeważnie w lecie. 

414. Gotowanie r a k ó w . 
Dać do rondla 20 żywych, czysto wypłukami-li 

raków, nalać wodą tak, aby były przykryte, posolić, dać 
łyżeczko kminku, pietruszki i gotować 15—20 minut 
pod przykrywą, t. j . dopóki nie będą czerwone. Potem 
ułożyć je pięknie na półmisku, z wierzchu posypać zie
loną pietruszką i podać na stół. 

415. Raki z kwaśną śmietaną. 
Do IG deka (9'/2 łuta) masła dać zieloną pietru

szkę, kilka pieczarek, kilka trufli, pokrajanych cienko 
i wszystko to zrumienić. Potem dodać V4 litra (kwa
terkę) octu, łyżeczkę kminku, trochą soli, litr (kwartę) 
Śmietany i razem zgotować. Dać do rondla 24 żywych 
wymytych raków, polać je tym smakiem i gotować przez 
kwadrans dopóki nie będą czerwone. Gdy już są gotowe, 
ułożyć na półmisku, przykryć serwetą, a sos podać oso
bno w sosyerce. 

416, Sztokfisz. 
Mięso sztokfisza, jest białawe i nie bardzo sma

czne; ażeby się stał miękkim, trzeba go zrobić nastę-
Znakomita kuchnia. 10 
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pującym sposobem. Namoczyć go w miękkiej wodzie, 
poczem wyjąwszy, ubić go ostrożnie wałkiem od mięsa. 
Przygotować ług z popiołu drzewnego, a gdy sie pod-
stoi i jest zupełnie czysty, zlać go i włożyć doń sztok
fisza na jeden dzień. Poczem włożyć go znowu do mięk
kiej wody na 8 dni, zmieniając ją trzy razy dziennie. 
Poczem wyjąć i zrobić go następującym sposobem. Zdjąć 
skórę, włożyć go na godzinę do świeżej wody, wyjąw
szy zalać go wrzącą posoloną wodą, tak aby go przy
kryła ; po zagotowaniu odstawić go na pół godziny, po
zostawiając w tym smaku. Poczem wziąć rybę na sito, 
aby z wody ociekła, pokrajać w drobne dzwonka, polać 
sardelowem masłem i podać na stół. 

ROZDZIAŁ XIII. 

J a r z y n y . 
Jarzyny muszą być troskliwie i z uwagą przyrzą

dzane, inaczej tracą na smaku, są mdłe i zamiast stać 
się środkiem pożywczym, są często przyczyną słabości 
żołądkowych. Świeże jarzyny trzeba dobrze wypłukać, 
oczyścić, a do gotowania nie dawać dużo wody z wy
jątkiem kartofli. Marchew, brukiew, kalarepę i t. p. nalać 
trochę wodą, dodać masła i tak do miękkości gotować. 
Zaprawa robi się do wszystkich jednakowa; soli się ja
rzyna podczas gotowania. 

417. Buraki. I 
Opłukane buraki nalać miękką wodą i wstawić na 

ogień. Gdy już są miękkie, wyjąć, obrać z łupy i utrzeć 
na tarle lub cienko poszatkować. Zrobić zasmażkę z łyżki 
masła i mąki, dać trochę cebuli, włożyć buraki, posolić, 
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dać octu do smaku, trochę cukru, a w końcu parę ły
żek kwaśnej śmietany; przykryte niech się duszą z pół 
godziny. 

418. Zielony groszek gotowany w parze. 
Świeży zielony groszek dać do wrzącej, solonej 

wody, gotować, aż trochę zmięknie, a potem dać do 
zimnej wody. Tym, groszkiem napełnić do połowy flaszki 
z wina szampańskiego, lub inne mocne słoje, nalać je 
osoloną i przegotowaną, a później ostudzoną wodą, tak 
aby przynajmniej na trzy palce flaszka była niedopeł
niona. Zakorkować dobrze, obwiązać pęcherzem i przez 
godzinę w parze gotować. Przechowują się na miejscu 
chłodnem i przewiewnem. Trzeba dodać, że woda, którą 
się groszek zalewa, musi być bardzo mało osoloną. 
Chcąc go użyć, odlewa się woda, groszek ogrzewa się 
w słonej wodzie i jak kto chce, przyrządza. Tym sa
mym sposobem można przechować zieloną fasolkę, 
bób i t. p. 

419. Jarzyny gotowane w parze. 
Świeże szparagi oczyścić bardzo starannie z wierzch

niego naskórka, związać po 10 sztuk razem, wiążąc je 
2 razy, w górze raz, w dole drugi raz, urównać, aby 
główki równą powierzchnię tworzyły i w dużym rondlu, 
na bardzo obfitej wodzie gotować, kładąc w gorącą wodę 
osoloną i ocukrzoną, nie więcej jak na pięć do dzie
sięciu minut. Wtedy wyjąć ostrożnie na sito do ostu
dzenia, przelewając je zimną wodą, a następnie osaczyć. 
Mieć słoje z szerokimi otworami, włożyć dwa związane 
pęki w słój, nalać zimną wodą osoloną, przykryć pę
cherzem, obwiązać mocno i ugotować w rondlu z zimną 
wodą, gotując od zagotowania pół godziny. 

4 2 0 . Pikle. 
Przy marynowaniu tych jarzyn trzeba bardzo uwa

żać. Dzień albo dwa naprzód można przegotować ocet. 
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Bierze się mianowicie 2 części octu a jedną część wody, 
dodaje się korzeni, goździków i gotuje się pół godziny 
szumując, poczem zlewa się to wszystko do kamiennego 
lub porcelanowego naczynia, aby ostygło. 

Marynuje się: zielony groszek, młoda mała mar
chewka, małe cebulki, młode głąbie, mała kukurudza, 
trufelki, szparagi, małe kawałki kalafiorów. Z każdego 
gatunku jarzynę trzeba zagotować w osobnej wodzie, 
aby cokolwiek zmiękła, potem zaś ułożyć na sicie, aby 
należycie ociekła. Wreszcie nalewa się tym przegoto
wanym octem. Po dwóch tygodniach zlawszy ten ocet, 
dopiero nalewa się bardzo mocnym octem, z różnymi 
korzeniami przegotowanym, ostudzonym i obwiązuje 
pęcherzem. 

421. Kwaszenie kapusty. 
Gdy przyniosą z pola kapustę, zostawić ją tydzień 

lub dwa, aby skruszała. Potem każdą główkę oczyścić, 
odrzucając zwiędłe liście i ścinając głąby. Poczem szat-
kuje się podłożywszy czyste prześcieradło. Spód beczki, 
w której ma być kapusta, wyściela się liśćmi kapusty, 
tartą solą z kminkiem zmieszaną, poczem wkłada się 
uszatkowaną kapustę na wysokość ręki, i tak ciągle na-
przemian. Gdy beczka jest do połowy napełniona, ubija 
się ją za pomocą ciężkiego walca, w większych beczkach 
zaś nogami. Ten kto ubija, musi mieć naturalnie czyste 
szkarpetki i być porządnie umytym. Kapusta musi być 
tak ubitą, aby stanowiła gładką powierzchnię bez ża
dnych wgłębień. Gdy już jest ubita, nasypuje się ją 
znowu sposobem wyżej opisanym, dopóki nie jest pełna. 
Z wierzchu układa się znowu liście kapuściane, dobiera 
stosownie, dobrze dopasowane denko i obciąża kamie
niami. W denku robi się świdrem otwór, ażeby zbyte
czna woda miała odpływ. Po trzech tygodniach, kapusta 
jest już dobrą. Wtedy odbiera się szumowiny i odlewa 
wodę, kapustę czyści się, płucze i nalewa świeżą wodę, 
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tak, aby na palec była pokrytą. Wybierając kapustę 
z beczki do używania, trzeba uważać, aby zawsze była 
gładko ugnieciona i nie formowały się żadne zagłębienia; 
każdym razem trzeba nalać świeżą wodą i przyłożyć 
kamieniami. Główną rzeczą jest, aby kapusta była czy
sto trzymaną, dlatego trzeba co tydzień umyć tak ka
mienie jak denko do beczki. 

4 2 2 . Doskonały sposób kiszenia ogórków. 
Zielone, piękne ogórki opłukać i nie nacinać. Przy

gotować i opłukać liście: dębowe, wiśniowe, chrzanowe 
i winogronowe; ze 4 pfeferonów, bo nadają twardość 
ogórkom i czosnek, układając warstwę ogórków a war
stwę wyżej wymienionych ingredyencyj, aż się beczułka 
napełni. Potem roztopić sól w wodzie, pokosztować, 
aby nie była zbyt słoną, nalać pełno i zabić beczkę, zo
stawiając w denku mały otwór. Tydzień niech tak stoi 
w chłodnem miejscu, codziennie przez ten otwór dole
wając wodę osoloną, gdyż ogórki dużo wody wciągają. 
Po tygodniu zabić ten otwór korkiem dobrze dopaso
wanym i dać do piwnicy, od czasu do czasu przewra
cając beczułkę do góry dnem. 

423. Korniszony. 
Na trzy kopy korniszonów wziąć 25 deka (pół 

funta) soli i czysto wypłukane zostawić na miejscu lub 
w szafliku z tą solą przez 24 godzin. Potem z tej soli 
wytrzeć czystą ściereczką, nalać je przegotowanym i ostu
dzonym octem, niech leżą znowu 24 godzin. Dopiero 
na trzeci dzień zagotować dobry, winny ocet z estra-
gonem, a gdy kłębuje, wrzucić korniszony, żeby się kilka 
razy dobrze zagotowały. Potem wybrać je niech ostygną 
i układać warstwami: pieprz, angielskie ziele, bobkowe 
liście, paprykę, malutkie cebulki, estragon, potem kor
niszony, i znowu tak samo, dopóki się słój nie napełni, 
w końcu nalać tym samym octem, w którym się goto-
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wały, ale ostudzonym. Często dolewać przegotowany 
ocet, bo go dużo potrzebują. 

424. Świeża kapusta na kwaśno. 
I. Kapusta świeża trwa od sierpnia do grudnia, do

broć jej zależy na białości i świeżości. Oczyściwszy ka
pustę, przekroić na pół, wyjąć głąbik i zagotować w wrzą
cej wodzie 10 lub 15 minut. Potem położyć na durszlak, 
aby z wody obciekła, zrobić zasmażkę, włożyć poszatko-
waną kapustę, dodać jeszcze soli, trochę tłustości lub 
masła, przykryć i niech się gotuje dopóki nie zmięknie. 

425. II. Drugi sposób jest: oczyściwszy główkę ka
pusty, poszatkować, sparzyć wrzącą wodą, odcedzić, wy
cisnąć, włożyć w rondel, podlać rosołem, dać octu, 12'/2 
deka (ćwierć funta) masła albo słoniny, pieprzu, soli, 
cebuli i dusić pod przykrywą, dopóki nie będzie miękka. 
Gdy już miękka, zrobić zasmażkę, dać trochę cukru, 
zasmażyć kapustą i dać na stół. 

426. Kapusta kwaśna duszona. 
12 deka (ćwierć funta) tłustości zrumienić z 10 

deka (6 łutami) cukru i jedną cebulą. Dać do tego pełny 
talerz kapusty, przykrytą dusić z 10 minut, potem wlać 
do tego tyle rosołu, aby przykrył kapustę. Niech się tak 
przykryta dusi, często mieszając. Gdy już miękka, dodać 
7 8 litra ('/2 kwaterki) sosu maślanego, pełną łyżkę cu
kru, trochę soli, a jeśli potrzeba, jeszcze trochę rosołu 
i octu. Zamiast octu można wziąć białe wino. Wszystko 
to zmieszać razem i dusić. Kapusta powinna mieć słodko-
kwaśny przyjemny smak. 

427. Kapusta czerwona. 
Do 12 deka (ćwierć funta) gorącego tłuszczu dać 

6 deka (3'/2 łuta) tłuczonego cukru, niech się zarumieni, 
razem z jedną cebulą. Potem dać do tego uszatkowaną 
kapustę, żeby się trochę dusiła. W końcu podlać roso-
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łem i octem, aby nakryły kapustę. Gdy się smak. wy
gotuje, a kapusta jest zupełnie miękka, dać 3 łyżki mąki, 
wymieszać dobrze i niech się jeszcze trochę dusi. W końcu 
dodać jeszcze pół litra ('/2 kwarty) rosołu, trochę octu 
i soli, zagotować raz i podać na stół. 

4 2 8 . Kapusta czerwona innym sposobem. 

Wziąć główkę kapusty, odrzucić liście zwiędłe, 
rozkroić na 4 części, wypłukać, wyciąć głąbie i poszatko
wać. Na 8 osób trzeba 2—3 główki niezbyt duże. Roz
grzać 1/4 funta (!/8 kilo) smalcu lub masła, dolać trochę 
wody, soli, włożyć w to kapustę, przykryć i gotować. 
Gdy na pół ugotowana, wlać gorącego octu winnego, 
szklankę czerwonego wina i dalej gotować, dopokąd nie 
będzie miękka. W końcu zrobić lekką zasmażkę, dodać 
cukru i wszystko razem wymieszać. Kapusta powinna 
mieć smak kwaskowato-słodki. — Można także zrobić 
całkiem na kwaśno, w miejsce cukru, dając garść kminku, 
podaje się ją do kotletów wieprzowych, do zająca, gęsi 
lub kaczek. 

4 2 9 . Kapusta kwaśna. 

Kapustę lekko wycisnąć, płukać zaś tylko wtedy, 
gdy bardzo kwaśna, włożyć do kamiennej rynki lub 
garnka, dać tyle wody, aby ją przykryła, łyżkę smalcu 
gęsiego, lub świńskiego, cebulę i tak gotować 3—4 go
dziny. Potem zrobić zasmażkę z łyżki masła i mąki, 
wymieszać z kapustą, a jeśli bardzo gęsta, dodać szklankę 
białego wina i jeszcze ją trochę gotować. Można dodać 
trochę cukru do smaku. Głównym warunkiem dobrej 
kapusty jest, aby była soczysta, ale nie rzadka. Smak 
jej bardzo podnosi dodany do gotowania kawałek 
szynki lub schaba. Podaje się do zająca, do kiełbasy, 
schabu i t. p. 
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430. Kwaśna kapusta ze śmietaną. 

Zgotowawszy kapustę, jak powyżej, udusić kilka 
pokrajanych cebul na maśle, dodać łyżkę maki i Vi litra 
(kwaterkę) kwaśnej śmietany; sos ten przetasować i wy
mieszać z kapustą. 

431. Jarzyny mieszane. 

Ta potrawa przyrządza się z rozmaitych jarzyn, 
jak: marchewki, szparagów, kalafiorów, zielonego gro
szku, ogórków i t. p. Młodą, drobną marchewkę goto
wać z bulionem, masłem, cukrem, dopokąd nie zmięk
nie. Oczyszczone szparagi, pokrajać podługowato i go.-
tować w wodzie osolonej. Młody groszek ugotować 
w wodzie, ale tak, aby pozostał zielony. Ogórki obrać 
z łupy, powybierać ziarnka, pokrajać w talarki, osolić 
i zostawić na godzinę, poczerń otarłszy usmażyć w ma
śle. Gdy już wszystkie jarzyny przysposobione, zrobić 
zasmażkę, zalać bulionem, a przetasowawszy dodać kilka 
żółtek, sos ma być gęsty. Poczem włożyć do niego owe 
jarzyny, wymieszać i garnirować nienii kotlety, kurczęta, 
omlety, móżdżek i t. p. 

' 432. Młody groszek. 

Dać do rondla trochę wody. łyżkę masła i świeżo 
wyłuszczony groszek ; powinien gotować się na dobrym 
ogniu, gdyż za długie gotowanie odbiera mu smak i kolor. 
Dodać kilka kawałków cukru, a gdy zmięknie, posypać 
lekko mąką, zagotować i podać na stół. 

433. Groch szparagowy. 

Obrany z żyłek wrzucić na gotującą się osoloną 
wodę, gdy miękki odlać, dać na półmisek, polać ma
słem zrumienionem z bułeczką i podać na stół. 

t 
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434. Masło rakowe. 
Wziąć skorupki z 15 gotowanych raków, wyjąw

szy wprzód mięso, potłuc doskonale z 20 deka (12 łu
tów) masła, dać do rondla i zarumienić. Potem prze
tasować je przez sito, trzymane nad zimną wodą. Gdy 
stwardnieje, wyjąć z wody, nadać dowolną formę i uży
wać do czego się podoba. 

435. Masło sardelowe. 
2G deka (przeszło % funta) oczyszczonych i wypłu

kanych sardelek potłuc w moździerzu z 30 deka (18 
łutów) masła, przefasować przez sito i ułożyć na talerzu. 

436. O g r z y b a c h w ogólności. 

Każde grzyby, nawet dobre i jadalne, są zawsze 
niezdrowe, dlatego też przy płukaniu i czyszczeniu, trzeba 
bardzo uważać, by nie zaszkodzić zdrowiu, a nawet 
o śmierć nie przyprawić. Mianowicie nie kupować grzy
bów podczas deszczów długo trwających. Przy czysz
czeniu odrzucać nadpsute, albo takie, które po złamaniu 
mają brudnawy, niebieski lub żielonkowaty kolor. Głó
wkę odciąć, wyczyścić z robactwa, nadpruchniałe części 
odrzucić, z większego grzyba zdjąć skóreczkę i wrzucać 
do zimnej wody, nie na długo jednak, gdyż stają się 
wodniste. Korzonków nie używać, chyba na smak do 
zupy. Długo grzybów nie trzymać, lecz świeże zaraz 
gotować. 

Odpadki z drogich grzybów, jak n. p. trufli, pie
czarek i t. p. użyć można na sosy i zupy, które się fa
suje. Chcąc ażeby świeże grzyby były białe, dodać do 
dynstowania trochę soku cytrynowego. 

Pieczarki trzeba płukać w kilku wodach, aby zmyć 
piasek i ziemię, w końcu namoczyć w mleku. 

Trufle włożyć do świeżej wody i oczyścić dobrze 
czystą szczotką. Ponieważ w pieczarkach najsmaczniej-
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sze są łupiny, gotuje się je przeto na smak do sosów, 
które się potem fasuje. Po obraniu z łupy pokrajać 
cienko, wydynstować z masłem, trochę posolić i gorąco 
podawać. Można także wymoczyć je na kilka godzin 
w maderze, a potem dynstować; albo też podczas dyn-
stowania podlewać maderą. 

ROZDZIAŁ XIV. 

S o s y . 

437. Sos maślany (Sauce au beurre). 

Dać do rondla 8 deka (5 łutów) masła i zasma-
żyć z 8 deka (5 łutami) mąki, rozprowadzić ł/j litrem 
(72 kwartą) rosołu tak długo mieszać, aż dopóki się nie 
zagotuje. Potem przefasować to przez sito i używać do 
rozmaitych sosów i jarzyn. 

4 3 8 . Sos biały ze śmietany (Une béchamel). 

8 deka (5 łutów) gorącego masła, zasmażyć z 8 
deka (5 łutami) mąki, zrumienić i rozprowadzić 72 litra 
(72 kwarty) zimnym rosołem, dodać 1/i litra (kwaterkę) 
śmietanki i tak długo mieszać, dopóki się nie zagotuje. 
Jeśli za gęsty, dolać śmietanki. 

439. Sos kaparowy. 

Wziąć łyżkę masła, w gotujące się rumiane masło 
wsypać łyżkę mąki, zamieszać, zarumienić, rozprowadzić 
szklanką rozgotowanego bulionu, włożyć dwa kawałki 
zwyczajnego cukru, zagotować razem i podać do ryb 
lub do jarzyn. 
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4 4 0 . Chrzan ze śmietaną. / 

Utrzeć na tarce korzeń chrzanu, sparzyć go, zlaw
szy wodą, dać do rondelka trochę masła, niech się pod-
dusi; 1/i litra (kwaterkę) śmietany rozbić z łyżeczką mąki, 
rozetrzeć z chrzanem, wcisnąć trochę soku z cytryny, 
wlać łyżkę rosołu, posolić i zagotować. Na końcu wbić 
2 żółtka, 4 kawałki cukru i nie gotując wydać na stół. 

441. Sos cebulowy, ostry. 
Zrobić zasmażkę z łyżki masła i tyle mąki, gdy 

się zrumieni, wkrajać jedne cebulę i rozprowadzić ro
sołem. Gdy zgęstnieje, przefasować, dać ze dwie łyże
czki cukru, tyleż octu, a kto chce mieć sos ostrzejszy, 
łyżeczkę francuskiej musztardy. 

442. Sos sardelowy. 
Usmażyć w maśle pokrajane i obrane z ości 

sardele. 
Osobno zrobić rumianą zasmażkę, rozprowadzić 

rosołem, zmieszać z sardelową masą, wcisnąć do smaku 
i podać. 

443. Sos polski. 
Do '/a litra (72 kwarty) wina dać 8 deka (5 łutów) 

rodzynków, goździków 2 deka (dobry łut) cynamonu 
i razem zagotować. Dać do rondla G deka (372 * u t a ) 
masła, zagotować i zmieszać z 4 deka (272 łutami) cu
kru. Gdy się zrumieni, dodać 4 deka (272 *uta) niąki, 
tyleż tartej bułki, dolać to wino z korzeniami, wymie
szać i podać do ozora, kotletów cielęcych lub ryby. 

444. Sos ogórkowy. 
Zrobić rumianą zasmażkę, rozprowadzić smakiem 

z grzybów, wlać trochę kwasu ogórkowego, włożyć kilka 
ogórków w kostkę krajanych, trochę cukru, zagotować 
i oblać sztukę mięsa. 
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445. Chrzan z jabłkami. 4 

Sześć jabłek obranych i na cztery części pokraja
nych namoczyć w wodzie. Dać do rondla trochę zimnej 
wody, G deka (372 * ut a) cukru, soku z pół cytryny; gdy 
się zagotuje, wrzucić jabłka i przykryć, niech się dyn-
stują. Gdy zmiękną, przefasować je przez sito razem 
z 8 deka (z 5 łutami) wymoczonych w wodzie i dobrze 
wyciśniętych bułek. Gdy ta masa ostygnie, dodać soli, 
dwie łyżki tartego chrzanu, łyżeczkę oliwy i octu do 
smaku. Sos powinien być gęsty; gdy potrzeba dodać 
jeszcze cukru. 

446. Sos majonezowy. 
Piętnaście jaj ugotować na twardo; oddzielić żółtka 

i wiercić wałkiem w donicy razem z łyżeczką francuskiej 
musztardy i dworna surowemi żółtkami. Gdy się zrobi 
masa z tego, wziąć 25 deka ('/2 funta) dobrej oliwy 
i po łyżeczce dolewać ciągle wiercąc, co trwa z godzinę. 
Wtedy wsypać łyżkę cukru i dwie łyżki winnego octu 
lub soku z całej cytryny. Wiercić trzeba długo, aby się 
oliwa nie oddzielała od żółtek. Sos ten służy do ryb 
i pulardy, ale powinien być starannie zrobiony. 

447. Sos t a t a r s k i . 
Ugotować na twardo 6 jaj, oddzielić żółtka, utrzeć 

na masę, rozprowadzić dwoma łyżkami świeżej oliwy, 
dodać ze trzy łyżki musztardy i dobrego octu tak, aby 
sos był gęstawy. 

4 4 8 . Sos śledziowy. 
Wymoczonego w mleku śledzia posiekać cieniutko. 

Dać do rondelka 2 łyżki mąki, tyleż masła: gdy się zru-
mieni, rozprowadzić rosołem, dodać pieprzu, liści bob
kowych, goździków, dwa płatki cytryny, wlać do tego 
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śledzia, niech się zagotuje, w końcu dodać dwa żółtka 
i podać na stół. 

4 4 9 . Sos grzybowy. 
Wydynstować w maśle cienko pokrajane grzyby 

razem, z pietruszką i cebulą, potem dać do tego 1 łyżkę 
mąki, rozprowadzić rosołem, podlać kwaśną śmietaną, 
zagotować i na stół wydać. 

4 5 0 . Sos czosnkowy. 
Zrobić ciemną zasmażkę, dać do niej 3—4 ząbków 

czosnku, rozprowadzić rosołem, posolić, zagotować, przez 
sito przepuścić i podać na stół. 

451. Doskonały sos. 
Pełną łyżkę pokrajanych korniszonów, tyleż kapa

rów, trochę posiekanej, zielonej pietruszki zrumienić 
w 7 deka (4 łutach) masła, a podlawszy rosołem, wy
dynstować. Zrobić żółtawą zasmażkę, wrzucić do niej 
wyżej wymienione jarzyny, dodać pieprzu, soli, szklankę 
białego wina, zagotować wszystko razem i podawać. 

ROZDZIAŁ XV. 

S a ł a t y . 
Wszystkie gatunki jarzyn, ugotowane w wodzie 

osolonej, mogą być użyte jako sałata. Po ostygnięciu 
dodać soli, pieprzu, octu i oliwy. Każdej dodaje smaku 
żółtko jaj ugotowanych na twardo, a wymieszanych 
z octem i oliwą. Niepodobna oznaczyć ile dać octu, 
a ile oliwy, zależy to od smaku i gustu osób. W jednym 
domu jadają witpej pieprzno, w drugim mniej. Zielone 
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sałaty muszą być troskliwie wybierane i daleko są lepsze, 
gdy polezą kilka godzin w piwnicy; nie powinno się 
ich kłaść do wody. Na krótko przed podaniem wypłu
kać dobrze, najlepiej maczać je w wodzie i znowu na 
wierzch wyjmować tak długo, aż woda nie będzie zu
pełnie czysta. Potem osaczyć z wody na sitku lub 
w serwecie, nigdy nie Avygniatac rękami, co jest nie-
apetyczne i niehygieniczne. Sałata zielona nie potrze
buje dużo soli; posolić przed samem podaniem, gdyż 
przez dłuższe leżenie w soli więdnie i staje się twardą. 
Tylko sałaty z ziemniaków, ryb lub śledzia są smaczniej
sze, gdy przed podaniem polezą z pół godziny w occie 
i soli. Do sałaty niezbędną jest dobra prowansalska 
oliwa. Jeżeli do której sałaty używa się jaja ugotowane 
na twardo, utrzeć najpierw żółtka, wlać trochę octu 
i oliwy, wymieszać dobrze, a taki sos prędzej złączy 
się z innemi częściami. 

452. Sałata z ogórków. 
Obrane z łupy ogórki pokrajać w cienkie talarki, 

dać soli, octu, oliwy, zamieszać wszystko razem i po
dać. Można także pokrajane ogórki posolić na kwadrans 
przed podaniem, tracą jednak przez to na smaku i nie 
są tak strawne. Zamiast oliwy można dać kilka łyżek 
śmietany. 

453. Sałata z rozmaitych jarzyn. 
Wziąć 2 duże, zgotowane i w talarki pokrajane 

ziemniaki, 4 pokrajane również korniszony, burak upie
czony, oczyszczony i pokrajany; kalafiory zgotowane 
w wodzie osolonej i rozebrane na małe części, 20 sztuk 
szparagowego, ugotowanego grochu, 10 grubych szpa
ragów, kilkanaście płatków gotowanego selera i trochę 
pokrajanej marchwi. To wszystko dać do głębokiej sa
laterki, polać octem i zostawić na 10 minut. Z 4 jaj na 
twardo zgotowanych oddzielić żółtka, dać łyżkę francu-
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skiej musztardy, trochę soli i pieprzu, 8 łyżek świeżej 
oliwy, 4 łyżki octu, jedno surowe żółtko, wymieszać 
wszystko na masę i dać do tych jarzyn. Ta sałata używa 
się do pieczonych ryb albo do pieczeni. 

454. Sałata z fasoli. 
Piękną, młodą, zieloną fasolę czyli tak zwany groch 

szparagowy oczyścić, pokrajać na sposób makaronu 
i ugotować w osolonej wodzie. Potem wyrzucić na sito, 
a gdy z wody ocieknie, dać na półmisek i wymieszać 
ze solą, pieprzem, zieloną pietruszką i dwiema łyżkami 
oliwy. Sałatę taką podaje się do ryb. 

455. Sałata z seleru. 
Selery duże, włoskie, opłukane, gotuje się nieo-

brane w wodzie słonej niedługo, uważając, czy są już 
dobrze miękkie. Wyjęte z gorącej wody, włożyć w zimną 
wodę, aby nie zczerniały. Gdy ostygną, pokrajać w pla
sterki, posolić, nalać oliwy, octu, popieprzyć i wymie
szać razem. Taka sałata miesza się także z marynowa
nymi rydzami. 

456. Sałata ze śledzi. 
6 ładnych śledzi wymoczyć, oczyścić, wyjąć z nich 

ości i pokrajać w zgrabne dzwonka. Wziąć kilka ziem
niaków pokrajanych w plasterki, ogórków, kilkanaście pla
sterków ćwikły, kwaśne jabłka, cielęcinę pokrajaną w pla
sterki, trochę szynki i kilka jaj ugotowanych na twardo. 
Ze cztery zostawić do ubrania, a z reszty wyjąć żółtka, 
utrzeć je dobrze, dać octu, oliwy, soli i pieprzu. Wy
mieszać to wszystko dobrze, polać tym sosem i podać 
do stołu. 

457. Sałata z jajecznicą. 
Zaprawić sałatę jak zwykle, po osaczeniu z wody 

roztartem żółtkiem z oliwą, octem, solą i pieprzem. 
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Oddzielnie zrobić dość gęstą jajecznicę, podać razem 
i jeść albo dobrze wymieszane na talerzu, albo też^od-
dzielnie. 

4 5 8 . Sałata z sardeli. 

Po oczyszczeniu sardeli, wyjąć ości, ułożyć je na 
salaterce z kaparami, korniszonami, suszonemi śliwkami, 
pokrajaną krakowską kiełbasą, marynowanym węgorzem 
i kilku kawałkami łososia. Brzegi półmiska ubrać cy
tryną w talarki pokrajaną i polać sosom zrobionym 
z tartych żółtek, oliwy, octu, pieprzu i soli. 

459. Sałata z pomidorów, i 

Zupełnie dojrzałe pomidory obrać ze skórki, roz
krok': w środku niezupełnie, lecz tak, aby można wybrać 
pestki, następnie pokrajać w plasterki, posolić odrobinę 
popieprzyć, na 4 pomidory wlać łyżkę oliwy i pół łyżki 
octu, wymieszać i podać. Kto chce, może pocukrować. 

4 6 0 . Rydze w maśle. 

Dać do rondla łyżkę masła, pietruszkę, cienko po
krajaną cebulę, do tego włożyć drobne i. młocie rydze, 
opłukane w zimnej wodzie, posolić i niech się duszą 
pod przykrywą dopóki nie będą miękkie. Przed poda
niem posypać pieprzem; można także, gdy już miękkie, 
zalać śmietaną i niech się w niej jeszcze dynstują. 

461. Rydze solone. 

Opłukane i oczyszczone rydze układać warstwami 
w garnku kamiennym lub w słoju, mianowicie warstwę 
rydzów, a warstwę soli i cebuli pokrajanej w talarki. 
Gdy się naczynie napełni, przykryć dopasowanym den
kiem i przycisnąć kamieniem. 
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462. Grzyby solone. 
Do tego nadają się wszystkie grzyby jadalne; używa 

się ich do sosów, jako przyprawę do mięsiw, pamiętać 
tylko należy, że już solone. Grzyby wypłukać, oczyścić, 
a gdy już zupełnie czyste, dobrze posolić przykryć i tak 
przez noc zostawić. Na drugi dzień bodzie dużo sosu 
z tym więc sosem zagotować grzyby, gdy ostygną, na
pełnić słoje, z wierzchu zalać tłustością i zawiązać pę
cherzem. Muszą być przykryte sosem. 

ROZDZIAŁ XVI. 

P o t r a w y z m ą k i i j a j . 
463. Makaron ze szynką. / 

Funt (7j kilo) mąki zagnieść na twardo 3 jajami 
i dobrze wymiesić. Rozwałkować ciasto, zwinąć i kra
jać cienko ostrym nożem. Ugotować we wrzącej wodzie 
i odcedzić. Mieć pokrajaną szynkę, wziąć na miskę ma
karonu, łyżkę masła i tę szynkę wymieszać, włożyć 
w rondel wysmarowany, przykryć papierem w maśle 
namaczanym i wstawić do szabaśnika. 

464. Kluseczki. 
Zrobić ciasto jak wyżej, ugotować, odcedzić i wrzu

cić do masła z przyrumienioną bułeczką, wymieszać 
i obkładać półmisek z pieczenia. Można także wziąć pół 
kwaterki ('/s litra) grysiku, zrumienić go w maśle, wlać 
kilka łyżek mleka, w końcu wrzucić odcedzone kluseczki, 
postawić na gorącej kuchni i trzymać tak długo, aż sio 
przyrumienia. Podaje się do mięsa z brunatnym sosem. 

Znakomita kuchnia. ' J 
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Odcedzone i polane masłem kluseczki posypać sie
kaną, zieloną pietruszką, ubrać małymi rakami i podać 
do pieczeni. 

Najlepsze kluseczki są gotowane w soku z pie
czeni lub pieczonego drobiu z dodaniem rosołu. Gdy 
się zagotują nie odcedza się je, lecz razem z tym so
sem, obkłada się niemi pieczeń. 

465. Kluseczki przypiekane. Zrobić ciasto z 2 żół
tek, zagotować w wodzie osolonej, dać do gorącego 
masła, a gdy trochę ostygną, posypać serem parmezań-
skim i zieloną pietruszką. Poczem wyłożyć je na pół
misek, posmarować ubitem jajem, posypać jeszcze raz 
serem i postawić do szabaśnika tak długo, dopokąd się 
nie zrumienią. 

466. Włoski makaron. 
Pół funta (25 deka) grubego makaronu sparzyć, 

ugotować w osolonej wodzie, odcedzić, polać gorącem 
masłem, posypać zieloną pietruszką i zaraz podać. 

467. Makaron ze serem. Gruby, zgotowany na 
miękko makaron, posypać serem, polać gorącem masłem 
i podać z tartym parmezanem. Ze sosów najlepiej na
daje się do tego sos pomidorowy. 

468. Makaron z resztkami pieczeni. Zgotować cienki 
makaron; do roztopionego masła wrzucić zieloną pie
truszkę, resztki pokrajanej pieczeni, kilka udenstowanych 
na maśle i przetasowanych przez sito pomidorów, ów 
makaron wymieszać, dać na półmisek i posypać par-
mezańskim serem. 

469. Makaron z bulionem. 
Włoski makaron ugotować, odcedzić, ułożyć na 

półmisku, polać sosem z bulionu, zrobić zwykłą za
smażkę, rozprowadzić bulionem rozpuszczonym w ro
sole i zagotować. Na półmisku można posypać serem 
szwajcarskim. 
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4 7 0 . Kluski zwyczajne. 
Zagnieść"ł/2 litra (pół kwarty) mąki dwomajajami, 

rozwałkować niezbyt cienko, pokrajać ciasto w pasy, 
kłaść jeden na drugim przesypując mąką i krajać w paski. 
Wrzucić na wrzącą wodę; gdy wypłyną, odcedzić, dać 
na półmisek, polać masłem i posypać serem lub bryndzą. 

471. Pierogi z powidłami. 
Zagnieść ciasto jajkiem i wodą, rozwałkować jak 

najcienicj, nakładać kupki powideł i wykrawać kielisz
kiem małe pierożki. Wrzucić na wrzącą wodę, potem 
wyjmować ostrożnie łyżką durszlakowa, polać młodem 
masłem i podawać. 

472. Pierogi ze s e r e m . 
Zagnieść ciasto jak zwyczajnie, rozwałkować cienko, 

nakładać kupki sera roztartego z masłem, żółtkami i cu
krem. Przykryć ciastem i wykrawać szklanką. Gotować 
na wrzącej wodzie, wyjmować łyżką durszlakowa, polać 
młodem masłem i podawać. 

473. Pierogi z jagodami. 
Zagnieść na twardo ciasto albo z wodą i całem 

jajem albo tylko z białkami. Rozwałkować je cienko, 
nakładać jagodami, przykryć ciastem i wykrawać szklanką. 
Brzegi posmarować białkiem, żeby w gotowaniu nie roz
leciały się, bo owoc daje wilgoć. Wrzucać na ukrop 
i gotować jak zwykle, póki nie wypłyną. Podaje się do 
nich kwaśna śmietana i cukier. 

474. Pierogi z ziemniakami. 
Zagnieść ciasto jak zwykle, rozwałkować cienko, 

nakładać kupkami ziemniaki — roztarte poprzednio z 12 
dekami (ćwierć funtem) masła, 12 dekami (ćwierć fun
tem) dobrej bryndzy, pieprzem i solą. Rzucać na wrzącą 
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wodę; gdy spłyną, wyjmować durszlakową łyżką, ułożyć 
na półmisku, polać rumianem masłem i podać na stół. 
Podaje się do nich kwaśna śmietana. 

475. Pierogi leniwe. * 

72 kilo (funt) sera rozetrzeć z łyżką masła i czte
rema żółtkami, wsypać soli i dwie łyżki pięknej, pszen
nej mąki. Gdy to wszystko dobrze uwiercone, ubić pianę 
z czterech białek, wymieszać dobrze, włożyć tę masę 
na stolnicę mąką posypaną, zrobić gruby wałek, nakar-
bować nożem i krajać ukośne kawałki, formując pie
rożki. Gotować na ukropie póki nie spłyną. Na półmisku 
polać świeżem masłem z rumianą bułeczką. 

476. Pierogi z mięsem. 

Wziąć mięso, które zostało od wczoraj, sztukę 
mięsa lub pieczeń, cienko posiekać, wyżyłować, dać bułkę 
namoczoną w mleku i dobrze wyciśniętą i łyżkę masła 
lub słoninę, dwa żółtka, pieprzu, cebuli krajanej, wszy
stko to razem dobrze wymieszać. Zagnieść ciasto jak 
zwykle, rozwałkować cienko, nakładać kupkami to mięso, 
przykryć ciastem i wykrawać szklanką. Wrzucić na ukrop; 
gdy spłyną, wyjąć durszlakową łyżką. Na półmisku po
lać młodą słoniną. 

477. Knedle z bułki. 
Wziąć 4 bułki wiedeńskie, pokrajać w cienkie ta

larki, wymieszać w gorącym smalcu, lub słoninie i po
stawić, aby wystygły. Ubić 3 jaja, trochę soli i mleka, 
polać tem owe bułki, a przed samem gotowaniem do
dać pół kwaterki (V8 litra) mąki. Ugotowawszy je w oso-
lonej wodzie, każdą na pół przedzielić, ułożyć na pół
misku i polać gorącem masłem i przyrumienioną cebulą 
lub bułeczką. 

Podaje się je do gulaszu, sosu pomidorowego itp. 
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478. Polenta. 

Do kwarty (1 litra) wody, wrzucić */% litra ('/2 kwarty) 
pięknej mąki kukurudzanej, posolić, zrobić łyżką na 
wskroś dziurę, przez którą woda się zagotuje i gotować 
tak 10 minut, poczem wszystko wymieszać dobrze i po
stawić na miernie gorącej kuchni, na kwadrans, aby doszła, 
czyli dogotowała się. Poczem kłaść łyżką wielkie kawały 
do rondla, posypać je serem, skrajaną cebulą i polewać 
•gorącem masłem. Kto chce polentę krajać, musi dać 
więcej mąki do tej samej ilości wody. W takim razie 
po dogotowaniu, wyrzuca się na talerz, kraje nitką 
cienkie płaty i garniruje się tem pieczeń, lub inne mięso, 
posypując serem i oblewając gorącem masłem. 

479. Polenta z bryndzą. Zgotować jak powyżej, 
kłaść łyżką do formy masłem wysmarowanej, warstwę 
polenty, posypać bryndzą, potem znowu polenta, znowu 
bryndza, dopokąd forma się nie napełni; wtedy polać 
masłem i piec w szabaśniku; poczem wyrzucić na pół
misek. 

4 8 0 . Jaja sadzone. 

Wziąć forme na dołki, do każdego zagłębienia 
wrzucić grudkę masła lub smalcu, gdy sio roztopi, wbić 
w każde zagłębienie jajo, posypać solą i pieprzem i tak 
długo smażyć, dopóki białko się nie zetnie. Wyjmować 
jaja dwoma blaszanemi łyżkami i ubierać niemi jarzynę, 
purée lub co innego. 

481. Jaja sadzone na occie. 

Wziąć formę na dołki, do każdego zagłębienia dać 
trochę masła, trochę octu i soli, gdy się roztopi, wbić 
w każde zagłębienie jajo, i tak długo smażyć, dopóki 
jajko się nie zetnie. 
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4 8 2 . Jajecznica. 
Rozbić jaja, posolić, wlać na wrzące masło; gdy 

ze spodu stwardnieją, a z wierzchu są jeszcze miękkie, 
podać razem z rondelkiem. 

4 8 3 . Omlet francuski. ' * 

28 deka (17 łutów) masła utrzeć na pianę, 28 deka 
(17 łutów) cukru, 12 żółtek, 28 deka (17 łutów) mąki, 
12 łyżek mleka dodawać pomału, mianowicie: 1 żółtko, 
t łyżkę mąki i jedne łyżkę cukru, wymieszać i znowu 
dawać 1 żółtko, 1 łyżkę mąki i t. d., a nakoniec pianę 
z owych 12 białek. Omlety smaży się na patelni; każdy 
omlet posmarować konfiturami i kłaść na to drugi, aż 
dopóki się wszystkich nie ułoży. Można robić po po
łowie. 

484. Jaja faszerowane. 

12 jaj na twardo zgotowanych przeciąć na pół, 
oddzielić ostrożnie żółtka, 8 deka (5 łutów) otartej, 
w mleku namoczonej i dobrze wyciśniętej bułki z 6 
oczyszczonemi sardelami i wyjętemi żółtkami dobrze ro
zetrzeć. Dodać do tego 8 deka (5 łutów) roztartego 
masła, 1 całe jajo, 2 żółtka, łyżkę śmietanki, pieprzu, 
soli i trochę posiekanej, zielonej pietruszki. Tym farszem 
napełnić każdą połowę jaja. Gdy już wszystko napeł
nione, położyć je w rondel, oblać śmietanką, posypać 
tartą bułką, dać na kwadrans do szabaśnika i podać 
razem z tą śmietanką. 
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ROZDZIAŁ XVII. 

L e g u m i n y . 

4 8 5 . Naleśniki tanie i dobre. 
4 jaja całe rozbić z letnią wodą, wsypać 25 deka 

(pół funta) czyli V2 u ^ r a (pół kwarty) mąki. dolać jeszcze 
letniej wody, tak, aby ciasto było dosyć rzadkie, rozbić, 
aby grudek nie było i lać na patelnię na rozgrzane 
masło. 

4 8 6 . Naleśniki innym sposobem. 
Wziąć 10 deka (6 łutów) mąki, 3 jaja, kwaterkę 

('/4 litra) mleka i trochę soli. Ciepłe mleko i mocne 
ubicie całej masy dodaje ciastu delikatności i dobroci. 
Zamiast całych jaj. można ubić pianę, wówczas naleśniki 
są kruche i miękkie; zresztą zależy to od gustu. Można 
także robić następującym sposobem: wziąć 4—6 łyżek 
kwaśnej śmietany, trochę pięknej mąki, 6 — 7 żółtek, 
trochę soli i ubitą pianę z owych 6-ciu jaj. 

4 8 7 . Naleśniki z jabłkami. % % 

Udynstować dwa talerze jabłek cienko poszatko-
wanych z cukrem, winem i skórką cytrynową, tak, aby 
b)ły gęste. Ubić 6 żółtek z l/4 litra (kwaterką) kwaśnej 
śmietany, 2 łyżki mąki kartoflanej, trochę soli, cynamonu 
i ubitą pianę z owych 6-ciu jaj. Upiec z tego dwa placki. 
Gdy pierwszy gotów, posmarować go temi udynstowa-
nemi jabłkami, przykryć drugim, posypać cukrem i po
dać na stół. 

4 8 8 . Naleśniki z móżdżkiem. « 
Móżdżek sparzyć, ściągnąć skórkę i cienko usiekać." 

Do roztopionego masła wrzucić pokrajaną cebule, pie-
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przu, soli, ten usiekany móżdżek, a na końcu 2 żółtka, 
to wszystko razem wymieszać, a gdy ostygnie smarować 
tem naleśniki. 

489. Naleśniki g migdałami. Ubić 4 żółtka z 4 łyż
kami cukru, dodać skórki cytrynowej, a na końcu ubitą 
pianę z dwu białek. Posmarować tem naleśniki, posypać 
krajanymi migdałami i rodzynkami, zwijać i kłaść do 
rondla, polać je ubitą i pocukrowaną pianą z 2 białek 
i piec na mocnym ogniu. 

490. Naleśniki z orzechami. Utłuczone w moździe
rzu orzechy, wymieszać z cukrem i cynamonem. Kłaść 
do rondla, warstwę naleśników, warstwę orzechów, do-
pokąd się forma nie napełni, w końcu polać śmietanką 
ubitą z cukrem i żółtkami i wypiec w szabaśniku. 

491. Legumina z bułki i jabłek. \ 
2 bułki wiedeńskie otrzeć lekko na tarle, pokrajać 

w talarki i umoczyć w 4 jajach rozbitych z mlekiem. 
Kilka dużych jabłek obranych z łupy pokrajać w talarki 
i układać w wysmarowany rondel: warstwę bułek, 
rodzynków i konfitur i warstwę jabłek ocukrzonych, 
każdą warstwę oblewając klarowanem masłem. Gdy się 
rondel wypełni, wstawić do pieca, przykrywając papie
rem wysmarowanym masłem. Musi się dobrze wypiec. 

4 9 2 . Legumina lekka. 
10 białek ubić mocno na pianę. Utrzeć wałkiem 

kubek jakichkolwiek konfitur, najlepiej wiśni z kubkiem 
cukru; gdy utarte, dodać piany, wylać do formy, lub 
na blaszany półmisek i dać do pieca. Gdy się podniesie, 
jest gotowa. Podawać trzeba z formą lub półmiskiem, 
na którym się piekło. 

4 9 3 . Ryz z jabłkami. 
yA kilo (pół funta) sparzonego ryżu włożyć w ron

del razem z 12'/2 dekami (ćwierć funta) masła aby się 

— 169 — 

dynstował. Gdy zmięknie, dać do wysmarowanego ma
słem rondla warstwę ryżu i warstwę jabłek w talarki 
pokrajanych, cukru, cynamonu tłuczonego i rodzynków. 
Gdy się cały rondel wypełni, podlać % litrem (pół kwartą) 
wina austryackiego i dać do pieca. Przy podaniu posy
pać cukrem. 

494. Ryź na zimno z jabłkami. 

Ryż udynstować z masłem jak powyżej, dać go 
na półmisek, niech ostygnie. Obrać z łupy duże, piękne 
jabłka, wykrawaczką do ziemniaków, wykrawać małe 
kulki i zaraz wrzucać do wody ze sokiem cytrynowym, 
aby nie zczerniały. Gdy jest już takich kulek z 50, wło
żyć je do rzadkiego syropu, dodać skórki cytrynowej i go
tować dopokąd nie będą miękkie, ale muszą być całe, 
poczem odstawić, aby ostygły. Wziąć część owego ryżu, 
wymieszać z zimnym szodonem i konfiturami, n. p. wi
śniami, obłożyć tem resztki ryżu pozostałego na półmi
sku, środek ryżu zaś ubrać galaretą morelową lub ma
linową. Wtedy jabłka wylać na durszlak, połowę z nich 
ufarbować na czerwono alkiermasem i kraj półmiska 
ubierać tcmi kulkami naprzemian to białą, to czerwoną. 

495. Ryź na zimno z poziomkami. 

Wziąć % funta ('/s kilo) ryżu, % kilo ('/, funta) 
cukru, % litra (3 kwaterki) śmietanki i 1 litr (kwartę) 
poziomek, l/2 litra (pół kwarty) bitej śmietany i 2 łuty 
(3'/2 deka) żelatyny. 

Ryż ugotować ze śmietanką i cukrem. Poziomki 
• przefasować przez sito, wymieszać z resztą tłuczonego 
cukru i żelatyną i wlać do ostygłego ryżu. Całą ową 
masę bić na lodzie, dopokąd nie zgęstnieje, wówczas 
dodać mocno ubitą śmietanę i dać do formy na lód. 
Przy podaniu wyrzucić na półmisek i ubrać pięknemi, 
świeżemi, cukrem obsypanemi truskawkami. 
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496. Legumina z trześni. 

5 żółtek utrzeć z 12l/2 dekami (ćwierć funta) ma
sła, dodać 3 bułki otarte, w mleku namoczone i dobrze 
wyciśnięte. Utrzeć to dobrze, na końcu wlać ubitą pianę 
z 5-ciu białek. Wymieszawszy, wsypać V2 kilo (funt) 
lub więcej pięknych czereśni, dać w rondel wysmaro
wany masłem i włożyć do pieca. 

497. Tania migdałowa legumina. 
5 żółtek utrzeć z 12'/2 dekami (ćwierć funta) cu

kru aż do białości; gdy utarte, dać 1272 deka (ćwierć 
funta) migdałów obieranych, cienko posiekanych, na 
końcu ubitą pianę z 5-ciu białek. Wymieszawszy dobrze, 
wylać w rondel wysmarowany masłem, a podając na 
stół, oblać, st)kiem lub szodonem. 

4 9 8 . Legumina makowa.. 
'.''., kilo (pół funta) mąki rozetrzeć na stolnicy z 12 

dekami (ćwierć funta) masła, tak, aby grudek nie było. 
Gdy roztarta, dać 3 żółtka, jedno całe jajo, 3 deka (2 
łuty) drożdży, 12'/2 deka (ćwierć funta) cukru i trochę 
kwaśnej śmietany; ciasto ma być wolne. Dobrze wy
mieszać i postawić w ciepłem miejscu, żeby się pod
niosło. Gdy wyrośnie, posypać stolnicę mąką, wyrzucić 
to ciasto, rozwałkować dość grubo i posmarować utar
tym i przysmażonym makiem, wymieszanym z cukrem 
i rodzynkami. Można także smarować konfiturami lub 
masą migdałową. Potem zwinąć w kształcie rogala 
i włożyć w piec. 

499. Kruche ciasto. 
37 '/a deka (3 ćwierci funta) mąki rozetrzeć na 

stolnicy z V4 kilo (pół funta) masła; gdy już tworzy 
masę i żadnych grudek nie ma, dać 1272 deka (ćwierć 
funta) cukru, 2 żółtka, 2 łyżki słodkiej śmietanki, skórki 
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cytrynowej i muszkatołowego kwiatu. To wszystko razem 
dobrze wygnieść i zrobić 3 placki jak talerz wielkie, 
pokłuć je widelcem i dać do pieca. Gdy już upieczone, 
posmarować konfiturami, przełożyć jeden drugim, z wierz
chu polukrować i podać na stół. Jest to bardzo tania 
i elegancka legumina, raczej tort. 

5 0 0 . Legumina z jabłek. 

Piękne, duże jabłka obrane z łupy i wydrążone 
dać w rondel, nalać zimną wodą, dodać goździków, 
cukru i gotować tak długo, dopóki nie zmiękną; potem 
ułożyć na sito, żeby z wody osaczyć. Utłuc w moździe
rzu na masę 12V2 deka (l/i funta) migdałów obranych, 
dodać soku lub konfitur i tern nadziać środki jabłek, 
układając je na półmisku. Nakoniec ubić pianę z cu
krem, obłożyć nią jabłka i dać z półmiskiem do pieca. 
Gdy piana pożółknie, są gotowe. Wyborna i elegancka 
legumina. 

501. Hiszpański tort. / 

8 białek ubić mocno, dodać 1272 deka (ćwierć 
funta) cukru, a wymieszawszy dobrze, układać łyżką 
zgrabne kupki na wysmarowanej blasze i dać do pieca. 
Gdy wyrosną i pożółkną, wybrać na stolnicę. Dobrą 
kwaśną śmietanę ubić mocno z cukrem, a ułożywszy 
ową piankę na półmisku, polać śmietaną. 

502. Legumina cytrynowa. 

Jedne cytrynę zgotować na miękko, utrzeć na masę, 
wbić 12 żółtek, kubek cukru, ciągle mieszając: gdy ta 
masa zgęstnieje, dodać ubitą mocno pianę z 12 białek, 
łyżeczkę tartej bułki, a podmięszawszy wszystko razem, 
wylać na wysmarowany półmisek i dać do pieca. Gdy 
podrośnie i zżółknie podać na stół z półmiskiem. 
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503. Placek z wiśniami. 

12'/2 deka (ćwierć funta) masła utrzeć dobrze, wbić 
do tego 2 żółtka, 121/.2 deka (ćwierć funta) cukru, 12'/s 
deka (ćwierć funta) mąki, a nakoniec ubitą pianę z dwu 
białek. Gdy wszystko wymieszane, dać do podłużnej for
my i kłaść gęsto drylowane wiśnie. Piec ma być mierny. 

504. Budyń z bułki. 

4 jaja, 12'/2 deka (ćwierć funta) cukru i łyżkę ma
sła ucierać do białości. Dodać 2 wiedeńskie bułki wy
moczone w mleku i dobrze wyciśnięte, garść rodzynków 
i ubitą pianę z owych 4 jaj. Tę masę dać do formy 
masłem wysmarowanej, wstawić do rondla z wodą i go
tować godzinę dolewając po trosze wody. Gdy legumina 
gotowa, dać na półmisek i oblać szodonem. 

505. Budyń z czekolady. 

4 żółlka wiercić z 12'/2 dekami (ćwierć funta) cu
kru dodać 2 tabiiczki tartej czekolady, ubitą pianę 
z owych 4 jaj, a na końcu 2 łyżeczki tartej bułki, prze
sianej przez sito. Tę masę wlać do formy masłem wy
smarowanej i wsławić do rondla z wodą lub też upiec 
w szabaśniku. 

506. Legumina chlebowa. 

Wziąć dwa talerze jabłek cienko uszatkowanych, 
udynstowanych z cukrem, skórką cytrynową i rodzyn
kami, na gęstą marmoladę; talerz tartego razowego 
chleba, zmieszanego z cukrem, cynamonem i kilku goź
dzikami. Dać na patelnię masła, a gdy zawrze, wrzucić 
połowę tego chleba, zrobić z niego placek, położyć na 
to jabłka i przykryć drugą połową chleba. Upiec na 
obie strony, a gdy gotów, posypać cukrem i podać na 
stół gorący lub zimny. 
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507. Kaszka na śmietanie. 
Wziąć kwaśnej śmietany, młodej i gęstej, wymie

szać z piękną, częstochowską kaszką, aby wolną była 
i dać w rondel, ciągle mieszając. Dodać rodzynków, cu
kru i cynamon. Podać na stół, gdy się rozsypie. 

5 0 8 . Dołki na śmietanie. 
Cztery jaja, 5 łyżek kwaśnej śmietany, 12'/2 deka 

(ćwierć funta) cukru i mąki tyle ile to wszystko zabie
rze. Ciasto zrobić wolne jak na naleśniki. Smaży się na 
maśle. Po usmażeniu układać na półmisku i oblać sokiem. 

5 0 9 . Strudel z jabłkami. 
Zagnieść % ^ r a (pół kwarty) mąki jcdnem jajem, 

1 deka (dobre pół łuta) masła i trochą letniej wody, 
tak aby bjło miękkie ciasto, wymiesić doskonale, a gdy 
się pokażą pęcherzyki, położyć na stolnicy i przykryć 
ciepłym rondlem na pół godziny. Poczem rozciągnąć na 
stole przykrytym obrusem i posypanym mąką i rozcią
gać od środka nie zważając, choćby się gdzie przedarło. 
Gdy już jest tak cienkie jak błonka, zostawić na pół 
godziny, aby przeschło. Wtedy posypać jabłkami cienko 
poszatkowaneini, rodzynkami i bułką przyrumienioną 
w maśle. Zrobiwszy to, zwinąć ciasto, dać do rondla 
masłem wysmarowanego, obłożyć masłem z wierzchu 
i włożyć do pieca. 

510. Strudel na drożdżach. 
Rozczynić zwykłe drożdżowe ciasto, mianowicie 

V2 litra (pół kwarty) mąki, 3 deka (2 łuty) drożdży, 
trochę mleka, 12'/2 deka (ćwierć funta) cukru, G żółtek 
i trochę masła. Wyrobiwszy postawić w ciepłem miej
scu, aby wyrosło; poczem wyrzucić na stolnicę mąką wy
sypaną, ciasto rozwałkować i posmarować serem lub 
makiem. Zwinąwszy, dać do rondla wysmarowanego 
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masłem i postawić jeszcze raz w ciepłem miejscu, aby 
trochę podrosło. Gdy się ruszy, włożyć w piec. 

511. Suflet z ziemniaków. 

Utrzeć 16 deka (9'/2 łutów) masła, dodać 24 deka 
(72 funta) cukru z wanilia, 8 żółtek wbijać po jednemu, 
50 deka (funt) ugotowanych, przetartych przez sito i ostu
dzonych ziemniaków, w końcu ubitą pianę z owych 8 
białek i wymieszać wszystko razem. Poczem całą masę 
wlać w rondel wysmarowany masłem i bułką wysypany 
i gotować w parze przez trzy kwadranse. Gdy już go
towy, wyrzucić na półmisek, posypać cukrem i podać. 

512. Suflet z migdałami. 

16 deka (9'/2 łuta) mąki miesza się z ćwierć litra 
(kwaterką) śmietanki, 16 deka (9V2 łutami) obieranych, 
cienko uszatkowanych migdałów, 8 żółtek, 15 deka (9 
łutów) cukru, ćwierć litra (kwaterką) śmietanki i pianę 
z 8-miu białek zmieszać razem. Tę masę dać w rondel 
masłem wysmarowany i piec w szabaśniku, lub goto
wać w parze przez trzy kwadranse. 

513. Suflet cytrynowy. 
12 deka (7 łutów) roztartego masła zamieszać z 16 

deka (9'/2 łutami) cukru, 8 żółtek wbijać jedno po dru-
giem, a po półgodzinnem tarciu dodawać po trosze 16 
deka (972 łuta) obieranych, tartych migdałów. Dodać 6 
żółtek z jaj gotowanych na twardo i 10 deka (6 łutów) 
cienko uszatkowanej skórki cytrynowej, w końcu ubitą 
pianę z 6 białek. Tę masę dać w rondel wysmarowany 
i gotować w parze lub piec w szabaśniku przez trzy 
kwadranse. 

514. Suflet migdałowy z j a b ł k a m i . 
12 deka (7 łutów) utartego masła wymieszać z 8-miu 

żółtkami, 16 deka (91/2 łutami) cukru z wanilią, 12 deka 
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(? łutów) tartych migdałów, % litra (półkwaterek) śmie
tanki i w końcu ubitą pianę z 8-miu białek. Piękne, 
duże jabłka obrać z łupy, oczyścić ze środków, a próżne 
miejsce napełnić jakąkolwiek marmoladą, posmarować 
masłem, dać w rondel mąką wysypany, polać masą wy
żej opisaną i dać do szabaśnika na godzinę. Gdy upie
czony, wyjąć, położyć na półmisku, posypać cukrem i na 
stół podać. 

515. Plum pudding. 

16 deka (91/2 łuta) utartego masła wymieszać z 20 
deka (12 łutami) cukru z wanilią i 12 żółtkami, trzeć 
to pół godziny, 28 deka (17 łutów) obdartej ze skórki, 
w kostki pokrajanej i mlekiem skropionej bułki, 14 deka 
(8% łuta) rodzynków, 3 łyżki araku, 14 deka (8]/2 łuta) 
nerkowego łoju i w końcu ubitą pianę z 10 białek.- Tę 
masę wlać do wysmarowanej formy, mającej we środku 
rodzaj cylindra, przykryć i godzinę w parze gotować. 
Poczem wyrzucić pudding na półmisek, próżne miejsce 
we środku napełnić cukrem, polać go arakiem i przy 
'podaniu zapalić. Podaje się go ze sokiem lub szodonem. 

V 
516. Legumina kartof lana. 

Ugotować piękne, duże ziemniaki, obrać z łupy 
i utrzeć na tarle. Do 25 deka (V2 funta) tartych kartofli 
wziąć 8 deka (5 łutów) świeżego masła, roztopić, dać 
do ziemniaków, a potem po jednemu wbijać 8 żółtek, 
następnie wsypać 8 deka (5 łutów) tłuczonych, obiera
nych migdałów, między tymi 3 — 4 gorzkich. Gdy cała 
masa dobrze utarta, dać ubitą pianę z 4 białek, włożyć 
do formy masłem wysmarowanej i dać do pieca. 

517. Legumina z mąki hreczanej. 
4 żółtka utrzeć z 4 łyżkami cukru, dać 4 łyżki 

pięknej mąki hreczanej, ubić pianę z owych 4 białek, 
wymieszać wszystko dobrze i dać do pieca. Gdy się zru-
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mieni, spróbować patyczkiem, a jeśli sucha wewnątrz, 
jest gotowa. Gdy ostygnie, pokrajać zgrabnie, ułożyć na 
półmisku i oblać bitą śmietaną z cukrem. 

518. Jabłka smażone w cieście. ; 
Przygotować zwykłe ciasto biszkoptowe, miano

wicie: 4 żółtka, 3 łyżki mąki, 12]/2 deka (ćwierć funta) 
cukru, a na końcu ubitą pianę z owych 4 białek. Piękne, 
winne jabłka obrać z łupy, pokrajać w talarki, maczać 
w tern cieście i rzucać na gorące masło. Przewracać 
ostrożnie, a gdy sięzrumienią, podać obsypawszy cukrem. 

519. Grzanki. 
Pokrajać bułkę w cienkie plasterki, maczać w roz

biłem jajku, posypać tartą bułką i smażyć na maśle. 
Gdy nabierze żółtego koloru, wyjąć, posmarować mar
moladą lub jaką inną konfiturą, złożyć dwa kawałki 
razem, ułożyć na półmisku, posypać cukrem i podać. 

5 2 0 . Ciasto pół francuskie. 
Ćwierć kilo ('/2 funta) mąki podzielić na trzy części, 

jedne część zamiesić z l/A kilo ('/2 funtem) masła, roz
wałkować na grubość palca i dać do piwnicy na kilka 
godzin. Do dwóch pozostałych części mąki dać kawałek 
masła, trochę soli, jedno jajo i trochę mleka i zrobić 
z tego ciasto jak na Strudel. Dobrze je wyrobić, roz
wałkować, położyć na to kruche ciasto, i przykryć je 
ciastem strudlowcm, rozwałkować, znowu złożyć i znowu 
rozwałkować, tak powtarzać trzy razy. Można z tego 
robić ciastka, albo co się konUi podoba. Ciasto trzeba 
robić w chłodnem miejscu. 

521. Ciasto francuskie. 
Wziąć 30 deka (21'/2 łuta) masła, 50 deka (dobry 

funt) pięknej mąki, podzielić na dwie równe części, wy
robił- dobrze masło z jedną częścią mąki i położyć na 
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• kilka godzin do piwnicy. Do drugiej części mąki dać 8 
żółtek, 4 łyżki wina, 4 łyżki śmietanki, trochę soli, dwie 
łyżeczki soku cytrynowego i kawałeczek masła, wyrobić 
to dobrze. Dać obitf"części ciasta do piwnicy, lub w inne 
chłodne miejsce; niech tak zostaną przez noc. Na drugi 
dzień wziąć obie części, położyć jedną na drugiej, raz 
złożyć w chusteczkę, rozwałkować, znowu złożyć i tak 
powtarzać trzy razy. W końcu wykrawać ciastka. Sza-
bagnik nie powinien być gorący. 

522. Buchty do kawy. / 
Wziąć 12 deka (7 łutów) smalcu, 12 deka (7 łu

tów) świeżego masła utrzeć dobrze z 10 żółtkami; 3/4 
kilo (1 y2 funta) pięknej mąki, 3 łyżki dobrych drożdży, 
74 litra (kwaterkę) śmietanki, 12 deka ('/4 funta) cukru, 
skórki cytrynowej, szczyptę soli i ubitą pianę z 4 białek. 

523. Tanie i bardzo wydatne knedle ze śl iwkami. 
Ugotować ziemniaki z łupą, po ugotowaniu obrać 

je, utrzeć na stolnicy, posolić i tyle mąki domieszać, 
ile przyjmą kartofle. Ciasto dobrze wyrobić, aby nie 
było żadnych gruzełków, krajać po kawałku i owijać 
śliwkę. Reszta tak samo jak wyżej. 

523. Pączki. 
Wziąć 8 żółtek, 8 deka (5 łutów) cukru, skórki 

cytrynowej, 10 deka (6 łutów) roztopionego masła, łyżkę 
rumu, 72 n ' r a CA kwarty) mleka, trochę soli, ucierać 
przez kwadrans w garnku, 3 deka (2 łuty) drożdży roz
puścić w mleku z cukrem i postawić w ciepłem miejscu; 
gdy podejdą, wlać do 3/Ą kilo (l'/2 funta) wygrzanej 
mąki, a dolawszy powyższą masę, wyrobić ciasto, po-
czem postawić w ciepłem miejscu. Gdy ciasto wyrośnie, 
dać na stolnicę, wykrawać szklanką krągłe płatki, kłaść 
konfitury, przekładać drugą połówką i układać na desce, 
mąką wysypanej. Gdy wyrosną, po raz drugi, wrzucać 

Znakomita kuchnia. 12 
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na smalec i smażyć na kolor bronzowy. Nie powinno być 
dużo tłustości i nie bardzo gorącej, przyczem często 
potrząsać rynką, aby pączki dostały tyle upragnioną 
białą obrączkę. 

525. Kruche ciasto z czereśniami albo śl iwkami. 
Wziąć 47 deka (prawie funt) mąki, 28 deka (17 

łutów) masła, rozetrzeć razem, dodać % litra (pół kwa
terki) surowej śmietanki i łyżkę cukru; wyrobić ciasto 
i zostawić je w chłodnern miejscu. Po godzinie rozwał
kować, dać na blachę wysypaną mąką, układać raz koło 
razu połówki śliwek lub czarnych trześni, pocukrować 
i piec. 

526. Ciastka do kawy. 
Wziąć 1 kilo (2 funty) ogrzanej mąki (na co trzeba 

zawsze uważać), 3 deka (2 łuty) drożdży, trochę cukru, 
soli i mleka. Ciasto dobrze wyrobić, postawić w cie
płem miejscu, a gdy podrośnie, dać do formy wysma
rowanej masłem; w formie musi się ruszyć jeszcze raz, 
poczem posmarowawszy jajem dać do szabaśnika. Wy
borne do kawy. 

527. Strudel. 
Pół litra (pół kwarty) mąki dać na stolnicę, wbić 

do środka 4 jaja, 1 deka (dobre l/2 łuta, masła i tyle 
wody, aby ciasto było wolne; wszystko to dobrze wy
robić, wybić aż dopóki nie pokażą się na cieście pę
cherzyki. Wtedy kładzie się na stolnicy mąką wysypa
nej, przykrywa ciepłym rondlem i tak przez pół godziny 
pozostawia. Poczem kładzie się ciasto na stół obrusem, 
zaścielony, troszkę rozwałkuje, a potem delikatnie roz
ciąga rękami, aby go nie przedrzeć. Na krajach bywa 
ciasto grubsze, trzeba więc je o"bciąć, posypać jabłkami 
lub czem kto chce, a podniósłszy lekko obrus z jednej 
strony, zwinąć strudel i włożyć do wysmarowanej rynki. 

— 179 — 

528. Strudel z makiem. 

Wziąć 21 deka (12'/.2 łuta) masła, 2 całe jaja, 2 
żółtka, 2 łyżki śmietany, 18 gramów (łut) drożdży, 56 
deka (dobry funt) mąki, kawałek cukru i trochę soli. 
To ciasto wyrobić dobrze i postawić w ciepłem miejscu. 
Gdy wyrośnie, rozwałkować, posmarować makiem przy
prawionym z masłem, cukrem, rodzynkami, korzeniami 
i upiec. 

529. Bardzo dobra chartotka z jabłkami. 

20 pięknych jabłek obrać z łupy, wykroić środki 
i z cukrem na marmoladę zgotować. Pełny talerz czar
nego tartego chleba wymieszać z 20 deka (12 łutów) 
tartego cukru i łyżeczką cynamonu, oraz przyrumienić 
w szabaśniku. Gdy już przyrumieniony, dać 18 deka (11 
łutów) cienko pokrajanej cykaty, tyleż skórki cytrynowej, 
wreszcie pokropić l/4 litra (kwaterką) czerwonego wina. 
Wysmarować rondel masłem, obsypać tartym chlebem 
i dawać warstwę owego chleba z cykatą, a warstwę 
marmolady, tak długo, dopóki się rondel nie wypełni. 
Na wierzch dać małe kawałeczki masła i włożyć do 
szabaśnika. Po wyjęciu ostrożnie podważyć nożem, wy
rzucić na półmisek, oblać czerwonem winem i na go
rąco podać. 

530. Auflauf z j a b ł k a m i bardzo dobry. 

15 deka (9 łutów) pięknej mąki, 15 deka (9 łutów) 
masła, '/s ^^' a (P°* kwaterki) surowej śmietanki, wy
mieszać doskonale, dać na blachę, mieszając ciągle, do
póki nie zgęstnieje. Wtedy zdjąć z blachy, a gdy osty
gnie, wbijać po jednem 9 żółtek, 15 deka (9 łutów) 
cukru, wreszcie ubitą pianę z 9 białek." Wysmarować 
rynkę masłem, wyłożyć małemi jabłkami, wydrążonemi 
w środku i napełnionemi marmoladą, na to wlać cia-
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sto wyżej opisane i dać do pieca na :'/.t godziny. Po 
wyjęciu obsypać cukrem i na gorąco podać. 

531. Auflauf z chleba. 
W 15 deka (9 łutach) masła przyrumienić 9 łyżek 

tartego chleba, wlać do tego '/,„ litra (7i0 kwarty) wina 
i wszystko razem zagotować; poczem odstawić, aby 
ostygło. Utrzeć 8 żółtek, wlać do tej masy, w końcu 
dodać ubitą piane z 8 białek, wlać do formy masłem 
wysmarowanej i dać do pieca, albo też gotować w parze. 

R O Z D Z I A Ł XVII I . 

Ubranie stołu wielkanocnego. 

Duży stół nakryć cienkim adamaszkowym obrusem, 
końce upiąć w kształcie wachlarza, tak jednak, aby 
szpilek znać nie było. Na środku stołu postawić duży 
bukiet, po bokach mniejsze, (makartowskie nadają się 
do tego bardzo dobrze); kto ma kwitnące kwiaty, to 
można postawić w fajerkach kwitnące hyacynty, kame-
lie i t. p. Można też ustawić kwiaty po bokach, na 
środku zaś umieścić pięknie przystrojoną głowę dzika, 
lub świńską, albo małego prosiaka ładnie upieczonego, 
ubranego chrzanem, rzerzuchą lub bukszpanem, albo 
wreszcie piękną szynko otoczoną niby wieńcem sma-
cznemi polskiemi kiełbasami. Po bokach, pomiędzy kwia
tami, ustawić ozory świeże i wędzone, indyki w auszpiku 
lub pieczone, cielęcinę przyrządzoną na sposób szynki. 
Wogóle mięsiwa powinny być rzędem ustawione, na 
końcach stołu baby, a ramy tego obrazu stanowić mają 
placki i mazurki. Torty ubrane kandyzowanemi owo
cami, pomadkami lub konfiturami, na wysokich torto-
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wnicach, ustawione pomiędzy mięsiwem, ładny i nęcący 
przedstawiają widok. 

Obok powinien być drugi stół nakryty, zapełniony 
kieliszkami, butelkami wina, koniaku, likierów, jakoteż 
talerzami, widelcami i nożami. 

Jaja, ów symbol wielkanocny, pięknie ubarwione, 
powinny stać na głównem miejscu. 

532. Ciasta drożdżowe. 
W ciastach drożdżowych główną uwagę należy 

zwracać na piękną suchą mąkę i na świeże masło. Na 
Vj do 1 litra (Va c'° 1 kwarty) mąki liczy się 2 deka 
(dobry łut) drożdży. Dobroć ciasta zależy od ilości jaj 
i masła; na pół litra (% kwarty) można brać od je
dnego do pięciu jaj, jakoteż od 12 deka ('/4 funta) 
i wyżej masła. Ilość mleka nie można ściśle oznaczyć, 
zależy to bowiem od suchości mąki. Wszystkie składniki 
wchodzące do ciasta drożdżowego, powinny być ciepłe. 
Dlat ego dobrze jest wygrzać mąkę, stawiając na noc 
gdzieś w ciepłem miejscu. Drożdże rozprowadzać cie
płem mlekiem i zawsze je wypróbować najpierw. Mia
nowicie rozpuściwszy w mleku dodać ze dwa kawałki 
cukru lub trochę mąki i postawić w ciepłem miejscu. 
Gdy się wkrótce tworzą na nich pęcherzyki, są dobre 
i można je zaraz wlać do mąki. Przesianą mąkę wsy
pać do głębokiej, ogrzanej poprzednio miski kamiennej, 
wlać do niej rozbite żółtka, roztopione ciepłe masło 
(lecz nie gorące, coby popsuło cale pieczywo), owe 
drożdże, cukru ile kto chce, podług gustu, i dobrze wy
rabiać ręką lub łyżką tak długo, dopóki na cieście nie 
pokażą się pęcherzyki. Wtedy nakryć czystą serwetą 
i postawić w ciepłem miejscu, aby wyrosło, lub też jak 
n. p. na babki odrazu dawać do formy i z formą po
stawić w ciepłem miejscu. Gdy ciasto wyrośnie, powinno 
go jeszcze raz tyle przybyć, t j . gdy jest pół miski, ma 
być cała, i t. p. Nie powinno być zbyt rzadkie, gdyż 



w piecu potem opada, twarde zaś zbytecznie jest ciężkie, 
trzeba więc i tutaj, jak wszędzie,' utrzymać miarę. 

533. Jajecznik z rodzynkami. 
Na jeden jajecznik wziąć l'/2 kilo (czyli 3 funty) 

mąki, 15 deka (10 łutów) drożdży rozpuścić ciepłem 
mlekiem i wlać do tej mąki. Gdy podrośnie dodać 4 
ubite jaja, 7 2 kilo (funt) cukru, trochę soli i mleka tyle, 
aby ciasto było dość twarde. Wyrzucić na stolnicę, dać 
Vi kila (funt) masła nietopionego, 10 deka (7 łutów) 
cykaty w paski pokrajanej, 10 deka (7 łutów) słodkich 
a 1 deka (przeszło 72 łuta) gorzkich migdałów cieniutko 
pokrajanych, skórki z pół cytryny, Vi kilo (pół funta) 
rodzynków sułtańskich, 12'/2 deka (l/i funta) drobnych 
i 5 łyżek araku. To wszystko razem wyrobić, a gdy 
ciasto dostaje pęcherzyki, podnosi się go w górę i ude
rza o stolnicę, podobnie jak się robi przy strudlu. Po
wtórzywszy to kilka razy, nakryć ogrzanym rondlem 
i zostawić na stolnicy na dwie godziny, aby wyrosło. 
Poczem formuje się jajecznik, kładzie na wysmarowaną 
blachę, stawia w ciepłem miejscu, aby ciasto raz jeszcze 
podeszło i wkłada w piec. Po wyjęciu gorące jeszcze 
obsypuje się cukrem. 

534. Jajecznik z migdałami. 
Ciasto jak powyżej: il/2 kilo (3 funty) mąki, 15 

deka (10 łutów) drożdży, 2 jaja rozbite z 3 łyżkami 
araku, l/2 klg. (funt) cukru, l/2 kilo (funt) migdałów. 
7 4 kilo (72 funta) cykaty. l/s kilo (funt) masła, skórki 
cytrynowej. Wyrabiać jak powyżej, a gdy podrośnie for
mować jajecznik i wstawić w piec na godzinę. 

535. Parzone baby bardzo dobre. 
Wziąć 11/.2 kilo (3 funty) najpiękniejszej mąki, prze

cedzić na połowę, jedną połowę sparzyć x/2 litrem ('/2 

kwarta) wrzącego mleka, rozetrzeć by grudek nie było, 
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a gdy ostygnie, dodać 10 deka (6 łutów) drożdży roz
puszczonych w mleku, drugą połowę mąki, i postawić 
w ciepłem miejscu, ażeby podrosło. 40 żółtek ubić z fili
żanką cukru, tak żeby aż zbielały, wlać to do ciasta, 
dodać skórkę z jednej cytryny, trochę soli, a na ostatku 
szklankę masła klarowanego, ciepłego. Wyrabiać dwie 
godziny, dać do formy napełniając 3-cią część, a gdy 
dobrze podrośnie wstawić w piec. 

536. Babka tania a dobra. 

Wziąć V, kilo (funt) mąki, 121/, deka (74 funta) 
masła, Wi2 deka ('/4 funta) cukru, 372 deka (2 łuty) 
drożdży rozpuszczonych w ciepłem mleku, skórkę z pół 
cytryny. Żółtka wbić z cukrem, masło topione, na ostatku 
białka ubite na pianę. Wszystko razem dobrze wyrobić, 
a gdy pokazują się pęcherzyki na cieście, dać do formy, 
gdy wyrośnie w piec. Ciasto powinno być wolne, jak 
zresztą zawsze na babki. Gdy za twarde, rozpuścić cie
płem mlekiem. 

537. Placek ze s e r e m z ciasta drożdżowego. 

Ciasto bierze się kruche lub drożdżowe. Drożdżowe: 
15 żółtek ubić z 74 kilo (72 funtem) cukru, tak, aby 
zbielały, 74 kilo (72 funta) masła klarowanego, ciepłego, 
7 deka (4 łuty) drożdży rozpuszczonych w ciepłem mleku, 
1 filiżankę śmietanki, mąki tyle, aby ciasto było dość 
wolne. Wyrobić to wszystko dobrze, a gdy się pokażą 
pęcherzyki, nakryć ogrzaną serwetą i postawić w cie
płem miejscu. Gdy podrośnie, rozciągnąć cieniutko na 
blasze i smarować serem. Z tej proporcyi będą 3 placki. 
Ser robić następującym sposobem; Funt sera suchego, 
niesionego utrzeć na tarce, przesiać przez sito, dodać 
łyżkę masła, 74 kilo (1/2 funta) cukru, 15 żółtek i kie
liszek araku. Wymieszać wszystko razem, nakładać grubo 
na ciasto, a zaraz po wyjęciu z pieca polukrować. 
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538. Placek ze serem z ciasta kruchego. 
Wziąć 74 kilo (l/2 funta) świeżego masła, '/, kilo 

(72 funta) cukru, 2 'żółtka, 2 łyżki słodkiej śmietanki, 
skórki cytrynowej. Dobrze wszystko wyrobić w chłodnem 
miejscu, aby się masło nie rozpuściło. Wyrobiwszy, 
cienko, rozciągnąć na blachę. Ser utrzeć na tarce, na 
funt sera szklankę cukru, łyżkę masła. Ser utrzeć wał
kiem w donicy, a potem cukier i masło, następnie do
dać garść migdałów, drobno uszatkowanych, wanilii dla 
zapachu, skórki cytrynowej, cykaty drobno usiekanej, 
jaj G, 3 całe, a 3 żółtka, nie wbijać jednak odrazu, tylko 
po jednemu, uważając, aby ser nie był ani rzadki, ani 
zbyt gęsty. 

539. Placek kruchy. 
Rozetrzeć 14 deka (8'/.2 łuta) mąki, 14 deka (8'/.2 

łuta) masła, dodać 7 deka (4 łuty) drobno uszatkowa
nych migdałów, 10 deka (G łutów) cukru, 1 żółtko, 
z połowy cytryny soku i skórki, wreszcie łyżkę śmie
tanki. Wyrobiwszy wszystko razem, podzielić na dwie 
połowy, jedną połowę posypać grubo tłuczonym cukrem 
i migdałami, upiec każdą osobno, po wyjęciu z pieca 
posmarować konfiturami, kładąc na wierzch posypaną 
migdałami. 

ROZDZIAŁ XIX. 

C i a s t a i i n n e p i e c z y w a . 
540. Jajeczniki. 

Wziąć 1 kilo (2 funty) mąki, '/» litra, (pół kwarty) 
mleka, 8 jaj, 1/4 kilo (]/2 funta) masła i 7 deka (4 łuty) 
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drożdży. Mąka musi być wygrzana, jak również jaja 
i masło. Drożdży rozpuszczonych w !/s H^a (72 kwa
terce) mleka wlać do połowy tej mąki, przykryć i po
stawić w ciepłem miejscu. Gdy się ruszy, dać do tego 
ciasta jaja, cukier, masła i resztę mąki i wyrabiać rę
kami. Gdy ciasto odstanie od rąk i formują się na niem 
pęcherzyki, wtedy już dobre i postawić je z niecką 
w ciepłem miejscu, niech rośnie. Gdy wyrośnie, robić 
na stolnicy bułki. Gdy znowu na stolnicy wyrosną, wsa
dzić do gorącego pieca, na blachach masłem wysmaro
wanych, a przed wsadzeniem posmarować jajkiem. Chcąc 
wypróbować drożdże, zamiast wlać je do ciasta, można, 
rozpuściwszy w mleku, dodać kilka kawałków cukru 
i postawić w ciepłem miejscu; gdy się ruszą, są już 
dobre, a wtedy wlewa się je do mąki, daje wszystkie 
inne ingredencye i miesi odrazu. W takim razie dwa 
tylko razy rusza się ciasto, po wymieszaniu i na stol
nicy gdy już wyrobione, przed wsadzeniem do pieca. 

541. Strucle parzone. 
Pół litra (pół kwarty) mąki zaparzyć pół litrem 

(pół kwartą) mleka, rozbić, żeby grudek nie było, a gdy 
ostygnie, wlać drożdży 8 łutów (13 deka) rozpuszczo
nych w mleku i zostawić, żeby ciasto podrosło. Ubić Ki 
żółtek z ,/i kilo (1/2 funta) masła klarowanego i dodać 
jeszcze 2 litry (2 kwarty) mąki, wybić dobrze, a gdy 
już "od ręki odstaje, a na cieście formują się pęcherzyki, 
postawić w ciepłem miejscu, aby wyrosło. Poczem wy
rabiać tak jak wyżej. 

542. Strucle z makiem. 
Ze zrobionego jak wyżej ciasta, brać po trosze, 

rozwałkować na stolnicy okrągły placek i smarować ma
kiem. Zwinąć ciasto, przez co uformuje się podłużna 
strucla, dalej robić jak. opisano wyżej. Mak sparzyć, po 
odlaniu wody uwiercić, wreszcie dać w rondel na roz-
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grzane masło; gdy się trochę przysmaży, wymieszać 
z cukrem i rodzynkami, a gdy ostygnie, smarować ciasto. 

543. Parzone baby doskonałe. 
Sześć litrów (kwart) najpiękniejszej mąki, przedzielić 

na połowę. Jedne połowę sparzyć półtora litra (l i/i kwartą) 
mleka, wymieszać dobrze, aby grudek nie było, a gdy 
ostygnie, dać do tego 27 deka (16 łutów) drożdży, roz
puszczonych w mleku i postawić w ciepłem miejscu, 
aby się dobrze ruszyło. Wziąć 90 żółtek, dwie szklanki 
cukru, ubić dobrze, aby zbielało, dać do tego rozczynu 
soli, z jednej cytryny skórki, a na ostatku półtora ćwierci 
litra (półtora kwaterki) masła klarowanego, ciepłego. 
Wyrabiać ciasto dwie godziny, a gdy już dobrze wyro
bione, wlewa się do. formy tylko jedna trzecia (ciasto 
ma być wolne), niech się jeszcze raz ruszy. Gdy pod
rośnie, dać do gorącego pieca. Z tej proporcyi będzie 
duże 4 baby. 

544. M a z u r e k rodzynkowy. 
Wziąć na wagę 6 dużych jaj, ile one zaważą wziąć 

tyle mąki, cukru, rodzynków dużych bez pestek, ro
dzynków drobnych i migdałów. Tych 6 jaj całych ubić 
i trzeć z cukrem, aby aż zgęstniały, potem wsypać ro
dzynków i migdałów, w końcu mąki. Wlać na blachę 
masłem wysmarowaną i wsadzić do gorącego pieca. 

545. Mazurek najlepszy ze s e r e m . 
Ćwierć kilo ('/2 funta) świeżego masła, 37'/2 deka 

(a/4 funta) ładnej mąki, 2 żółtka, 2 łyżki słodkiej śmie
tanki, 12V-2 deka ('/4 funta) cukru, skórki cytrynowej, 
muszkatołowego kwiatu, razem dobrze wyrobić. Wyro
biwszy rozwałkować i rozciągnąć na blachę cienką war
stwą. Na to kłaść masę ze sera następującą. Wziąć ij.l 

kilo (funt) sera suchego i niesionego, utrzeć na tarce, 
przesiać przez sito, dodać '/•; kilo (funt) cukru, 15 żółtek 
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i kieliszek araku. Wymieszać wszystko, nałożyć grubo 
na ciasto, a na wierzch posypać cukrem z wanilią. 
Wstawić w gorący piec, a natychmiast po wyjęciu po-
lukrować. 

546. Placek przekładany. 
Wziąć kilo (2 funty) mąki, 72 kilo (funt) masła, 

10 żółtek,' y4 kilo ('/2 funta) cukru, 7 deka (4 łuty) 
drożdży, X/Ą litra (kwaterkę) śmietanki i razem dobrze 
wyrobić, poczem postawić w ciepłem miejscu. Gdy się 
ciasto ruszy, wyrobić 3 albo 4 placki, przekładając masą 
migdałową, figami, konfiturami i t. p. 

547. Placek kruchy ze swiezemi śl iwkami. 

Wziąć V2 k i l° ( f u n t ) pięknej mąki, 12'/2 deka ('/4 
funta) masła, 3'/2 deka (2 łuty) drożdży, 4 żółtka i kwa
śnej śmietany tyle, ile mąka zabierze; ciasto ma być 
wolne. Po wyrobieniu rozciągnąć na blasze, układając 
drelowane śliwki jedna koło drugiej. Postawić w cie
płem miejscu, a gdy podrośnie dać do pieca. 

5 4 8 . Placek ze serem. 
Wziąć szklankę mleka, szklankę masła, szklankę 

cukru, szklankę żółtek, 7 łutów drożdży namoczonych 
w '/« litra (pół kwaterce) mleka i mąki tyle, ile to za
bierze; ciasto ma być wolne. Postawić w ciepłem miej
scu; gdy się ruszy, rozciągnąć ciasto na blasze i sma
rować ,̂ serem, który przyrządza się następującym spo
sobem : 

Wziąć ser nie kwaśny, nie słony i nie zbyt świeży. 
Utrzeć na tarce, do jednej kwarty utartego sera, dać 
dużą szklankę cukru i łyżkę masła młodego, niesionego. 
Ser utrzeć wałkiem w donicy, a potem włożyć cukier 
i masło, następnie dodać garść migdałów drobno uszat-
kowanych, wanilii dla zapachu, skórki cytrynowej, cy
katy drobno usiekanej, jaj sześć, 3 całe, a 3 żółtka, 
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ale nie wbijać odrazu, tylko po jednemu i uważać, aby 
ser nie był ani rzadki, ani zbyt twardy. To wszystko 
razem wymieszać, trochę jeszcze uwicrcić w donicy i na-
kładać^sera grubo na ciasto jak najcieniej rozciągnięte 
na blasze. 

549. Kruche rogale. * 

Ćwierć kilo (% funta) pięknej mąki, 20 deka (12 
łutów) masła wymieszać dobrze. Wbić do tego jedno 
jajo, 2 żółtka, 2 łuty drożdży, 3 łyżki kwaśnej śmietany, 
to wszystko dobrze wymieszać i robić rogale. Potem 
postawić w ciepłem miejscu, a gdy podrosną, dać do 
pieca. 

ROZDZIAŁ XX. 

T o r t y. 

5 5 0 . T o r t dziad. 
1 kilo (2 funty) mąki, 1 kilo (2 funty) masła, 1 

kilo (2 funty) cukru, 30 jaj, % litra (3 kwaterki) śmie
tany, skórkę z 2 cytryn, trochę cynamonu i kwiatu mu
szkatołowego. Najpierw ubić śmietanę, potem na prze
mianę dawać jedno jajo i jedną łyżkę cukru. Potem 
dać mąkę, korzeni, a w końcu ubitą pianę z 30 białek. 
Do tego tortu potrzebna jest forma, najpierw rożen że
lazny do kręcenia, a potem wałek z suchego drzewa, 
w formie głowy od cukru. 

551. T o r t chlebowy. 
IG żółtek trzeć godzinę z 20 dekami (12 łutami) 

cukru, dodać 3 deka (2 łuty) tartego chleba, skórki 
z całej cytryny, 8 gramów (pół łuta) goździków, S gra-
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mów (pół łuta) cynamonu, '/4 kilo (pół funta) migdałów 
nieobieranych, cienko uszatkowanych, na końcu ubitą 
pianę z 8 białek. Wymieszać to wszystko dobrze i dać 
do formy masłem wysmarowanej, chlebem wysypanej 
i wstawić do gorącego pieca. 

552, Makowy t o r t bardzo dobry. 

V4 kilo (pół funta) cukru, 12'/2 deka (ćwierć funta) 
migdałów z łupą miałko tłuczonych, 8 całych jaj, 10 
żółtek, trzeć godzinę. Potem dać skórkę z jednej cy
tryny, 17 gramów (łut) cynamonu, 8 gramów (pół łuta) 
goździków, 17 deka (10 łutów) maku. Mak najpierw 
sparzyć, potem wysuszyć i potłuc miałko w moździerzu, 
zmieszać to wszystko razem i dać do wysmarowanej 
formy. W piecu ma być godzinę. Można dodać parę ta
bliczek czekolady, aby był ciemniejszy. 

553. T o r t kamienny. 

Wziąć V2 kilo (fant) migdałów obieranych, drobno 
tłuczonych, 7-2 kilo (funt) cukru, 1 całe jajo i jedno 
białko, z jednej cytryny sok i skórkę. Wymieszać to 
wszystko dobrze, kłaść do formy białym woskiem wy
smarowanej i dać do pieca. 

554. T o r t orzechowy na miodzie. 
'/2 litra (pół kwarty) miodu dać do rondla, żeby 

się zagotował. Gdy się zrumieni, wyszumować, dać 2 
łyżki mąki, a gdy się rozetrze, tak, że nie ma żadnej 
grudki, odstawić, aby ostygł. Utrzeć gęsty lukier z 3 
białek, dać do tego 100 włoskich orzechów drobno po
krajanych, miodu wlać do tej masy, wymieszać, dać do 
formy woskiem wysmarowanej i opłatkami wyłożonej. 

555. T o r t jabłkowy. 
Pół kilo (funt) tartych, kwaskowatych jabłek, pół 

kilo (funt) cukru, sok i skórkę z jednej cytryny, goto-
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wać na ogniu, ciągle mieszając, dopóki nie zgęstnieją, 
w końcu dodać '/s kilo ('/4 funta) cienko pokrajanej 
cykaty, '/s kilo ('/4 funta) krajanych migdałów i gotować 
to jeszcze przez kwadrans. Gdy ta masa zgęstnieje, od
stawić, a gdy ostygnie dać do formy tortowej i do pieca 
na kwadrans. Tort ten nie potrzebuje się piec, lecz 
tylko trochę wysuszyć. Poczem oblać go przeźroczystym 
lukrem. 

556. Doskonały t o r t kasztanowy. 
10 deka (6 łutów) ugotowanych kasztanów po

krajać cienko, zmieszać z 10 deka (6 łutów) nieobie-
ranych, tartych migdałów i z 4 deka (2'/2 łuta) krajanej 
cykaty, 30 deka (18 łutów) tłuczonego cukru, utrzeć 
z 5-ma żółtkami, dodać do tego owe kasztany z mi
gdałami i cykatą, skórki cytrynowej, cynamonu, gałki 
muszkatołowej, a na końcu ubitą pianę z owych 5-ciu 
białek. Po wyjęciu z pieca, polukrować następującym 
lukrem: Do czterech łyżek wrzącego mleka, wrzucić Y4 
kilo ('/.2 funta) mączki cukrowej, mieszać na ogniu 
srebrną łyżką; zdjąwszy z ognia dodać soku cytryno
wego i 4 łyżki rumu, mieszając ciągle, dopóki nie ostygnie. 

557. Mały t o r t . 
Utłuc w moździerzu 72 kilo (funt) migdałów z łupą, 

75 deka (iy 2 funta) cukru; 16 żółtek i ubitą pianę z IG 
białek trzeć przez godzinę. Potem dodać skórkę z jednej 
cytryny, 2 deka (dobry łut) tłuczonego cynamonu, tyleż 
goździków, dobrze wymieszać, dać tę masę do formy 
masłem wysmarowanej i do pieca. 

L u k r y . 
558. Lukier wodny. 1 

Do mączki cukrowej dodać tyle wody, aby była 
gęstawą i trzeć z godzinę. Do tego lukru można dodać 
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likieru waniliowego lub jakiego innego; różany likier 
otrzymuje się, jeżeli do lukru wodnego doda się kilka 
kropel olejku różanego. 

559. Lukier pomarańczowy. 
Mączkę cukrową trzeć godzinę z sokiem poma

rańczowym; utrzeć na małem tarle skórkę pomarań
czową, dobrze wycisnąć i dodać także. Gotowy jest 
wtedy dopiero, gdy się stanie gładki i błyszczący. Za
miast tartej skórki pomarańczowej, można dodać kilka 
kropli olejku albo tynktury pomarańczowej. 

5 6 0 . Lukier cytrynowy. 
Lukier cytrynowy robi się, jeżeli do mączki cu

krowej doda się soku cytrynowego. 

561. Lukier czekoladowy gotowany. » 
14 deka (8'/2 łuta) najlepszej czekolady rozgoto

wać z wodą, dodać 28 deka (17 łutów) cukru, trochę 
wody i tak długo gotować, aż będzie tak gęsty jak sy
rop. Poczem wziąć z ognia, mieszać jeszcze dobrze jakiś 
czas, a gdy trochę ostygnie, oblać tort. 

5 6 2 . Lukier nieprzeźroczysty. 

Jedno białko z dużego jaja trzeć godzinę z 25 deka 
C/2 funta) cukru, dodając po trosze soku z jednej cy
tryny. Lukier można zafarbować na czerwono alkierma-
sem, a czekoladą na bronzowo. Szafran wymoczony w al
koholu lub białym araku nadaje żółtą barwę, sok z fioł
ków fioletową. 
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ROZDZIAŁ XXI. 

K r e m y i g a l a r e t y . 
563. Bita śmietana. 

Pół litra (V2 kwarty) dobrej śmietany położyć na 
pół godziny na lód, dodać potem pół łyżki tłuczonej 
gumy i bić śmietanę na lodzie, aż stanie się gęstą pianą. 
Tak ją zostawić przez kwadrans. Poczem wlać ją do 
salaterki, dodać smaku jakiego kto chce: n. p. łyżeczkę 
esencyi kawowej z 8 deka (5 łutów) cukru albo 8 deka 
(5 łutów) cukru z wanilią albo 3 'łyżeczki maraskina 
z 8 deka (5 łutów) cukru; każdy smak może być do 
tego domieszanym. Na półmisku ułożyć biszkopty albo 
hiszpański tort lub inne jakie ciastka i polać tą śmietaną. 

564. Ryż ze śmietaną. 

IG deka (9l/2 łuta) sparzonego ryżu zagotować z pół 
litra (1/2 kwartą) mleka tia gęsto i przykryty odstawić. 
Tymczasem 8 żółtek, 1/4 litra (kwaterkę) mleka i 24 
deka (blisko 1/2 funta) cukru mieszać w rondlu tak długo, 
dopóki nie zgęstnieją, nie dać jednak zagotować się. 
Tę masę przetrzeć przez sito do ryżu, wymieszać do
brze i postawić na ogniu. Dwa deka (dobry łut) żela
tyny rozpuścić w '/4 litra (kwaterce) letniej wody. Uać 
tę żelatynę do ryżu, wymieszać dobrze na ogniu, żeby 
się jednak nie zagotował. Tę masę ułożyć na półmisku, 
aby ostygła. Ubić mocno */2 Utra ('/2 kwarty) śmietany 
na lodzie i dać do formy, oliwą wysmarowanej, która 
na godzinę przedtem rna być w lodzie. Tak ją zostawić 
przez dwie godziny, poczem gdy już zupełnie stężeje, 
okłada się nią ryż, ubierając biszkoptami, małemi cia
stkami lub w parze gotowanymi owocami. 
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565. Krem kawowy (Crème au café). 

Do V4 litra (kwaterki) gorącej, kawowrej esencyi (bar
dzo mocnej, czarnej kawy) dać 16 deka (9'/2 łuta) cukru, 
dodać 2 deka (dobry łut) rozpuszczonej żelatyny, wylać 
na salaterkę i tak długo mieszać, dopóki nie ostygnie; po
czem wlać V2 litr-a. (V2 kwarty) bitej śmietany i całą tę 
masę dać do formy oliwą wysmarowanej i postawić na 
lodzie. Gdy zastygnie, okrążyć nożem i wyrzucić na pół
misek, gdyby nie chciała wyjść, zamaczać na jedną mi
nutę w ukropie i prędko wyrzucić. 

566. Krem czekoladowy (Crème au chocolat). 
1/4 litra (kwaterkę) gorącej wody, 12 deka ('/4 funta) 

cukru, 6 tabliczek czekolady mieszać dobrze, dopóki 
wszystko nie utworzy jednej masy. Wtedy wlać 2 deka 
(dobry łut) rozpuszczonej żelatyny, a gdy ostygnie, de-

'dać '/a litra (V2 kwarty) bitej śmietany, wlać do formy 
oliwą wysmarowanej i dać na lód. 

567. Galareta różnokolorowa. 
Do formy oliwą wysmarowanej nalać na grubość 

palca mleczka białego, gdy zastygnie, wlać znowu na 
grubość palca czerwone, gdy zastygnie zielone, bronzowe, 
i t. d. dopokąd forma się nie napełni. 

ROZDZIAŁ XXII. 

K o n f i t u r y . 

Ogólne uwagi o przechowaniu i smażeniu konfitur. 
Przedewszystkiem każdy owoc do smażenia, musi 

być dokładnie i starannie wytartym. Ażeby się konfitury 
Znakomita kuchnia. 13 
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trzymały, trzeba je smażyć w nowem naczyniu, a przy
najmniej w takiem, w którem nic tłustego się nie ro
biło; najlepsze jest naczynie mosiężne, wewnątrz nie 
pobielane, bo w takiem owoce koloru nie zmieniają. 
Również do szumowania musi być czysta i nie tłusta 
łyżka, najlepiej przeto mieć do smażenia osobne na
czynie. Podczas smażenia nie powinno się na kuchni 
nic tłustego gotować, jak również nie stawiać jarzyn, 
mających silne zapachy, jak: kapusty, karpieli itp. Od
stawiwszy z ognia konfitury lub soki, trzeba natychmiast 
nakryć czystem płótnem, aby nie wpadła mucha lub 
inne żyjątko, z czego powstaje ferment Po ostygnięciu 
nalewać do słojów i zaraz obwiązywać, gdyż przez dłuż
sze zetknięcie się z powietrzem powstaje również fer
ment. Wszystkie konfitury powinien przykrywać sok 
z wierzchu; dobrze utrzymują się, gdy pod pęcherz da 
się papier w araku zamaczany. Ażeby nie psuć pęche
rza, gdy się słoik otwiera, najlepiej obłożyć go płótnem 
zamaczanem w gorącej wodzie, gdy odmoknie, z łatwo
ścią można go zdjąć. Pewnym środkiem utrzymania 
długo konfitur oraz dodania im przyjemnego smaku, 
jest dodać trochę imbieru. Na '/2 kilo (funt) owoców 
wziąć imbieru wielkości pół palca, pokrajać go w dro
bne kawałki i wrzucić do wygotowanego syropu a później 
do słojów. Soki najlepiej przechowywać w małych fla-
szeczkach, osobliwie w mniejszem gospodarstwie, gdyż 
napoczęta flaszka już się długo nie utrzyma. Przed na
laniem trzeba flaszki wypłukać i na słońcu całkowicie 
wysuszyć. Gdy się napełniło flaszki lub słoje, dobrze 
jest na wierzch wlać łyżeczkę araku lub wódki francu
skiej, skutkiem tego nie pleśnieją. Potem zakorkować 
nowymi korkami, zalakować albo obwiązać pęcherzem 
i ostrożnie poustawiać w suchej piwnicy lub w innem 
suchem i chłodnem miejscu. Piwnica nie nadaje się do 
przechowania konfitur, chjba w lecie; najlepiej je po
stawić na szafie stojącej w miejscu chłodnem, przc-
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wiewnem i nie wystawionem na mrozy. Jeżeli jeszcze 
będzie się uważać, aby przy wybieraniu konfitur używać 
łyżki czystej, zaraz słoik na nowo obwiązać, a od czasu 
do czasu zwilżać papier arakiem, to można być pewnym, 
że konfitury psuć się nie będą. Mimo tego trzeba często 
zaglądać, a jeśli się spostrzeże, że się konfitura zmienia, 
zagotować trochę cukru i w nim przegotować, albo gdy 
ma dosyć soku, włożyć słoik otwarty w garnek z^wodą, 
żeby się w niej zagotował. 

568. Brzoskwinie. 
Sparzywszy gorącą wodą, zdjąć skórkę i zostawić 

tak jakiś czas przykryte. Potem w tej wodzie gotować, 
dopokąd nie zmiękną; poczem włożyć je do zimnej 
wody z ałunem, wreszcie do czystej, świeżej wody. Te
raz napełnić niemi słoiki, nalać zimnym syropem, za
wiązać pęcherzem i włożyć do garnka z wodą i ze sia
nem, gdzie się mają gotować, większe 60 minut, mniej
sze 20 minut. 

569. Gruszki. 
Małe muszkatelki obrać ze skórki, dać zaraz do 

wody z sokiem cytrynowym, potem do wody z ałunem, 
a zresztą robić tak jak renklody. Z wielkiemi gi uszkami 
postępuje się tak samo z tą tylko różnicą, że się prze-
krawa na połowę lub na cztery części. 

570. Śliwki w occie. 
Na 2 kilo (4 funty) pięknych, dojrzałych śliwek, 

wziąć 1 kilo (2 funty) cukru, 4 gramy ('/4 łuta) goździ
ków, 8 gramów ('/2 łuta) cynamonu zagotować razem. 
Jeden litr (kwartę) octu zagotować i wrzącym poparzyć 
śliwki, przykryć i zostawić tak przez noc. Na drugi dzień 
śliwkami napełnić słoje, syrop zaś zagotować, cokolwiek 
ostudzonym polać, obwiązać słoje pęcherzem i gotować 
w garnku z wodą i w sianie. 
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571. Owoce gotowane w parze. 
Owoce mające się w parze gotować, nie powinny 

być zupełnie dojrzałe; trzeba jo wybrać i czysto wy
trzeć. Dać je do słojów i do połowy zalać syropem. 
Poczem obwiązać papierem pergaminowym albo jeszcze 
lepiej pęcherzem i gotować w garnku z wodą, dłużej 
niż zwyczajnie; mały słoik gotuje się 30 do 40 minut. 
Najlepiej brać do tego same małe słoiki, gdyż otwo
rzywszy raz, trzeba wszystko użyć. 

572. Konfitura z rozmaitych owoców. 
Wziąć pół litra (pół kwarty) dobrej francuskiej 

wódki, a na każde xj% kilo (jeden funt) cukru. Owoce 
nie mogą być zanadto dojrzałe, a prócz malin, pozio
mek i porzeczek, każdy owoc troskliwie wytrzeć ście-
reczką. Na początek można wziąć poziomki, potem 
agrest, maliny, porzeczki, wiśnie, renklody, brzoskwinie, 
morelo, melony obrane i pokrajane w kawałki i zresztą, 
jakie kto sobie życzy owoce. Wódki nalać do czystego 
rondla, którego pokrywa ma być dobrze dopasowana. 
Do tego samego rondla włożyć pół kilo (funt) poziomek, 
pół kilo (funt) cukru, postawić rondel w chłodnem miej
scu, tak jednak, aby nikt nie mógł ruszać. Do każdego 
funta (50 deka) owoców, dodać pół kilo (funt) cukru, 
i każdym razem delikatnie zamieszać, jeżeli się zaś daje 
dużo owoców, to dodać jeszcze i/i litra (kwaterkę) wódki. 
Gdy się już dało ostatnie owoce, napełnić słoiki, obwią
zać papierem pergaminowym i schować wr miejscu Su
chern, chłodnem i nie zbyt jasnem. 

573. Dojrzałe brzoskwinie w cukrze. 
Na pół kilo (funt) brzoskwiń wziąć pół kilo (funt) 

cukru. Dojrzałe brzoskwinie obrać z łupy lub wytrzeć 
ścioreczką, przeciąć na połowę i wyjąć pestki. Potem 
ułożyć ją na salateice, skórką na dół i posypać tartym 
cukrem. Na drugi dzień zagotować na małym ogniu, 
wyjąć, ułożyć w słojach, syrop zagotować tak, aby zgę-
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stniał i zimnym polać owoce. Po ośmiu dniach jeszcze 
raz zagotować syrop i znowu zimnym nalać owoce. 
Słoiki zawiązać pęcherzem i schować w suche miejsce. 

574. M a r m o l a d a 

Marmolady robią się na rozmaite sposoby i z roz
maitych owoców, jedno tylko mają wspólne, że muszą 
gotować się pomału i że je trzeba często mieszać. Cie
płe jeszcze należy wlewać do słojów, które aby nie pę
kały, trzeba wprzódy ogrzać. Jeśli marmolada nie zgę
stnieje, domieszać soku malinowego. Wszystkie konfi
tury, kompoty, soki, trzeba często oglądać, uważając, 
czy nie formuje sio grzybek czyli pleśń; w takim razie 
trzeba zaraz przegotować, zebrawszy troskliwie pleśń: 
papier zanurzony w araku chroni przed pleśnią. Nigdy 
nie brać konfitury ze słoika do tortów lub ciastek, ale 
na talerz, a gdy się co zostanie, nie kłaść już do słoja. 
Do marmolady obrać owoce, pokrajać i cukru dać tyle, 
ile ważą owoce. Dobra i tania marmolada ze śliwek 
robi się następującym sposobem: Gotować śliwki bez 
wody tak długo, aż dopóki zupełnie sio nie rozgotują, 
wtedy przetrzeć przez sito. Na 3 kilo (6 funtów) śliwek 
dać '/s kilo (funt) cukru zagotowanego z 1/4 litrem (kwa
terką) octu, włożyć do tego śliwki i gotować je pół go
dziny na małym ogniu. Można dodać goździków, cyna
monu, skórki cytrynowej lub pomarańczowej. 

575. Marmolada z trześni. 
Trześnie wydrylować, dać cukru o pół mniej niż 

owoców i gotować dopóki nie zgęstnieje. 
576. Marmolada z brzoskwiń. 

Wziąć kilo (dwa funty) brzoskwiń, pół kilo (funt) 
cukru, dwie łyżki stołowe dobrego octu, 4 gramy ('/4 
łuta) cynamonu. Brzoskwinie obrać z łupy, pestki wyjąć, 
syrop zagotować, wyszumować, a gdy zgęstnieje, dać 
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do niego owoce razem z octem i cynamonem, gotując 
tak długo, dopóki się brzoskwinie zupełnie- nie rozgo
tują. Po jakimś czasie marmolada wodnieje, trzeba więc 
ją znowu przegotować, potem pozlewać do słojów, ob
wiązać papierem pergaminowym i schować. 

577. Śliwki w occie. 
Wziąć 1 1/Î kilo (trzy funty) śliwek obranych z łupy, 

3/4 kilo (1 '/2 funta) cukru, 8 gramów ('/2 hita) cynamonu, 
12 goździków, G pełnych łyżek wódki francuskiej i jeśli 
można, kilka kawałków imbieru. Zrobić syrop, dodać 
korzeni, wódki i wrzącym polać śliwki. Po kilku dniach 
odlać sok, zagotować i znowu polać; tak powtórzyć do 
trzech razy, poczem zlać do słojów, obwiązać pęche
rzem i schować do suchego miejsca. 

578. Śliwki bez łupy. 
Wziąć 2 kilo (4 funty) śliwek obranych z łupy, 

72 Wrą ('/2 kwarty) octu, 3/s kilo (3/4 funta) cukru, 8 
gramów (pół łuta) cynamonu. Zagotować cukier z octem, 
wyszumować, dodać korzeni i odstawić, aby ostygł. Śliwki 
dać do garnka kamiennego albo do słoja, polać tym 
cukrem i to naczynie wstawić do garnka z wodą, go
tować z pół godziny i dopiero wyjąć, gdy ostygnie. Po 
ośmiu dniach zagotować ocet, polać zimnym śliwki 
i uważać, aby zawsze były pokryte sokiem. Przykryć 
papierem zamaczanym w wódce i obwiązać pęcherzem. 

579. Dobra marmolada ze śliwek do tortów lub 
ciastek. 

Wziąć 4 kilo (8 funtów) dojrzałych śliwek, obra
nych z łupy i z pestek, 1 kilo (2 funty) cukru, 78 litra 
(półkwaterek) winnego octu, 8 gramów (l/2 łuta) cyna
monu. Zagotować cukier z octem, wyszumować, dodać 
korzeni, śliwek i tak długo gotować ciągle mieszając, 
aż się zrobi gęsta marmolada. Po 8 lub 14 dniach, gdy 
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zrzednie, zagotować jeszcze raz, po ostygnięciu przykryć 
papierem zamaczanym w wódce, obwiązać pęcherzem 
i schować do miejsca suchego. 

5 8 0 . Marmolada z czereśni. 
Wziąć 2 kilo (4 funty) słodkich, soczystych, czar

nych czereśni wydrylowanych, '/2 kilo (funt) cukru, tro
chę cynamonu i goździków. Z cukru zrobić syrop, a gdy 
zgęstnieje, dać trześnie, korzenie i tak długo gotować, 
aż zgęstnieje. Po kilku dniach jeszcze raz przegotować, 
nakryć papierem skropionym arakiem, obwiązać pęche
rzem i schować. 

581. Poziomki. 
Wziąć V2 kilo (funt) dojrzałych poziomek, '/, kilo 

(funt) cukru. Zrobić gęsty syrop, wyszumować, dać po
ziomki i zaraz zdjąć z ognia. Na drugi dzień postawić 
na ogniu z tem samem naczyniem, a gdy się rozgrzeją, 
odstawić. Na trzeci dzień powtórzyć to samo. Gdy osty
gną, dać do słojów, a gdyby syrop był za rzadki, je
szcze go trochę zagotować i ostudzonym polać poziomki. 
Żaden jednak owoc nie burzy się tak łatwo jak po
ziomki, otóż po 8 lub 14 dniach, słoik obwiązany pę
cherzem, postawić do garnka z wodą i ze sianem, go
tować z pół godziny i wyjąć, gdy ostygnie. 

582. Gruszki. 
Wziąć małe muszkatelki. dojrzałe już ale jeszcze 

zielone i twardawe, obrać z łupy i wkładać zaraz do 
zimnej wody z sokiem cylrynowym, aby nie zczerniały. 
Zagotować w miękkiej wodzie z 'ałunem, gdy miękkie 
wyjąć i włożyć do zimnej, a jak ostygną, na sito, aby 
ociekły. Poczem włożyć do syropu, gotować pomału, 
gdy miękkie, wyjąć, sok gotować dopóki nie zgęstnieje 
i ostudzonym polać owoce. Na trzeci dzień, wyjąć gru
szki, do soku dodać cukru, wyszumować i ostudzonym 
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polać owoce. Przy nalewaniu do słojów uważać, aby 
syrop pokrywał gruszki, inaczej czernieją. 

583. S k ó r k i cytrynowe. 
Piękne, włoskie cytryny cieniutko obrać, rozkroić 

na 4 części, włożyć na 24 godzin do wody osolonej 
i przez następne dni powtarzać to kilka razy, dopóki 
woda nie przestanie być gorzką. Poczem włożyć do zi
mnej wody, gotować pół godziny, położyć na sito, aby 
ociekły, łyżeczką zdjąć mięso, włożyć na kilka minut 
do gęstego syropu, a w końcu odstawić. Na drugi dzień 
wyjąć owoce, zagotować syrop i polać gorącym, tak 
powtórzyć kilka razy. 

584. Skórka pomarańczowa. 
Na 1 kilo (2 funty) pomarańcz, wziąć l1/2 kilo 

(trzy funty) cukru. Pomarańcze namoczyć w zimnej wo
dzie, po 24 godzinach gotować je w innej wodzie, póki 
nie będą miękkie, poczem namoczyć je jeszcze na 24 
godzin w zimnej wodzie. Zrobić gęsty syrop, pokrajać 
każdą pomarańczę na 8 części, wyjąć ziarna i gotować 
w syropie, aż staną się przeźroczyste, t. j . całą godzinę. 
Ostudzone wkładać do słojów. 

585. Owoce mieszane. 
Wziąć tyle cukru, ile owoców, t. j . funt na funt. 

Zrobić gęsty syrop, wyszumować, a gdy już sklarowany, 
dawać owoce jeden gatunek po drugim, jasny przed 
ciemnym. N. p. najpierw maliny, gdy się zagotują, wy
szumować, wyjąć, dać na sito, a gdy ociekną do słoja, 
potem porzeczki, wiśnie. Gdy już wszystkie gotowe, do
lać sok pozostały, wygotować syrop na gęsto i wlać 
do słoja z owocami. 

586. Borówki. 
Na 3 litry (trzy kwarty) albo 2 kilo (4 funty) bo

rówek, wziąć 1 kilo (2 funty) cukru miałkiego i gotować 
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je nie mieszając, póki sok nie będzie gęsty. Podaje sic 
je jako kompot do sarniny, zajęcy i t. p. 

K o m p o t y . 
Wszystkie kompoty robią się jednakowo, miano

wicie owoce wkłada się do słojów, nalewa syropem 
i zawiązuje pęcherzem, lub jak obecnie pergaminowym 
papierem. 

Przy zawiązywaniu najgłówniejszą rzeczą jest wy
puścić powietrze ze słoika. W tym celu bierze się wy
moczony i obtarty pęcherz, albo pergaminowy papier, 
kładzie się lewą ręką na słoiku, a prawą trochę wciska, 
przez co powietrze uchodzi ; poczem obwiązuje się kilka 
razy cienkim szpagatem i nie bardzo obcina naokoło, 
gdyż w gorącej wodzie kurczy się równie pęcherz jak 
papier. Jak długo pęcherz jest cokolwiek wpadnięty, 
kompot jest dobry, gdy jednak wyprostuje się, to znak, 
że fermentacya następuje. Do gotowania tak słoiki jak 
flaszki stawia się w garnek, nalewa zimną wodą tyle, 
aby przy gotowaniu nie dosięgała pęcherzy, gdyż ina
czej popękałyby, i przy miernym ogniu goluje się licząc 
od chwili wrzenia 10 — 15 minut. Poczem odstawia się 
go i przykrywa. Na drugi dzień wyjąć, obetrzeć z wody, 
jeszcze raz obwiązać i zachować w chłodnem miejscu. 
Do garnka na spód i między flaszki, aby się nie po
tłukły, włożyć świeżego siana lub słomy. Syrop ma być 
gęsty, na kilo (2 funty) cukru wziąć litr czyli kwartę 
wody. Na kilo (2 funty) owoców, liczy się zwyczajnie '/a 
kilo (funt) cukru. Można także zalać owoce gorącym 
syropem, na salaterce, a na drugi dzień dopiero przelać 
do słojów i gotować w parze. 

587. Wiśnie. 
Wziąć wiśnie tak zwane łutówki, dojrzałe, ale nie 

miękkie; obciąć im ogonki, nalać zimnym syropem i go
tować w parze 15 minut. 
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588. Śliwki. 
Obrać z łupy, polać w salaterce gorącym syropem, 

na drugi dzień dać do słojów i gotować w parze. Kto 
chce gotować je w łupach, trzeba przekłuć kilka razy. 
Można także robić kompot ze śliwek innym sposobem, 
mianowicie: 5 kilo (10 funtów) śliwek, 1 kilo (2 funty) 
cukru, ćwierć litra (kwaterkę) wody; zrobić gęsty syrop, 
wrzucić weń owoce wyłuskane z pestek i raz zagoto
wać. Poczem gorące jeszcze, wyjmować do ogrzanych 
słojów, rozdzielić syrop, zawiązać podwójnym pergami
nowym papierem i po obiedzie wstawić do szabaśnika, 
wysypawszy go piaskiem. 

589. Renklody. 
Dojrzałe, ale jeszcze nie miękkie, przekłuć igłą, 

włożyć do gorącej wody, i zaraz z tą wodą odstawić. 
Na drugi dzień w tej samej wodzie postawić na ogień, 
i pilnować, aby się mocno rozgrzały, ale nie zagotowały. 
Poczem włożyć je do zimnej wody, po godzinie wyjąć, 
wytrzeć, dać do słojów, nalać zimnym syropem i goto
wać w parze. 

590. Brzoskwinie i morele. 
Dojrzałe, ale nie miękkie, piękne i zdrowe, obrać 

z łupy, rozkroić ostrym nożem. Na kilo (dwa funty) 
owoców wziąć tyleż cukru, zrobić syrop i przez minutę 
zagotować owoce, poczem wyjąć i gotować inne aż do
póki wszystkie nie będą zagotowane. Poczem dać do 
słojów, rozkrojoną częścią na dół, rozdzielić syrop, do 
każdego słoika dać 3 ziarnka z pestek morelowych i go
tować w parze. 

591. Gruszki. 
Obrać z łupy, ogonki zostawiając, dać do zimnej 

wody, potem do gorącej, w końcu na sito, aby ociekły; 
poczem włożyć do słojów. 
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S e i ' k i o w o c o w e . 
592. Ser z jabłek. 

Robić tak samo jak z pigwy. Gdy się daje na bla
chę do suszenia, można mu nadawać rozmaite formy. 
W kształcie tabliczek, krążków, suszyć w szabaśniku, 
gdy jeszcze ciepły zdejmować nożem, kłaść po dwa 
razem. 

593. Serki z moreli. 

Nieobierane owoce gotować w wodzie, gdy mięk
kie przepuścić przez sito. Ile to powidełko zaważy dać 
cukru tłuczonego, soku cytrynowego i tak długo goto
wać, póki nie zgęstnieje i od łyżki zupełnie nie odstaje. 
Poczem dać na salaterkę a po 3 dniach brać łyżką małe 
kawałki, robić krągłe kulki, obsypać cukrem i kłaść na 
papier, aby wyschły. 

594. Serki śliwkowe. 

Dojrzałe śliwki obrać z pestek i gotować tak długo, 
póki nie ściemnieją i nie będą gęste. Gotować najpierw 
przy wielkim ogniu, potem przy mniejszym, w naczyniu 
płytkiem, ciągle mieszając, gdyż bardzo pryskają i przy
palają się. Gdy zgęstnieją dać skórki pomarańczowej, 
cytrynowej, cynamonu, goździków i kilka całych ziarnek 
z pestek. Potem suszyć tak jak serki z pigwy. 

S o k i . 

Ażeby otrzymać czysty sok, najlepiej dojrzałe, 
świeże rwane owoce rozetrzeć, dać do płóciennego rzad
kiego woreczka, powiesić gdzieś na gwoździu, a pod
stawiwszy czystą miskę, lub inne naczynie, pozwolić, 
aby pomału sok ściekał. 
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595. Soki gotowane w parze. 
1 kilo (2 funty) cukru, zagotować z litrem (kwartą) 

wody. Gdy zgęstnieje, ostudzić, wlać litr (kwartę) czy
stego soku, ponalewać w małe flaszki, zakorkować, mo
cno zawiązać i gotować w parze 10—15 minut rachując 
od chwili wrzenia. Odstawiwszy niech w garnku ostygną, 
poczem zalać korki smołą i zachować w suchem i chło-
dnem miejscu. 

596. Soki gotowane. 
Na 1 litr (kwartę) czystego soku owocowego, dać 

1 kilo (2 funty) cukru, i razem zagotować dobrze szu
mując. Gdy już żadnych szumowin niema, ostudzić, po
nalewać do flaszek a na drugi dzień do każdej flaszki 
wlać na wierzch trochę araku lub oliwy. Po zupełnem 
ostygnięciu zakorkować, zalać smołą i zachować w pi
wnicy w piasku. 

597. Sok malinowy. 
Piękne, wybrane maliny posypać cukrem warstwami, 

nakryć i postawić w chłodnein miejscu. Na drugi dzień 
gotować przez 15 minut, poczem wylać wszystko na 
sito postawione na misce, przykryć i zostawić tak przez 
noc. Poczem przecedzić raz jeszcze ten sok przez czy
stą serwetę i zagotować przez 10 minut. 

5S8. Sok poziomkowy. 
Zrobić gęsty syrop z 1 '/2 kilo (3 funty) cukru i % 

litra (pół kwarty) wody i polać gorącym 40 deka (24 
łutów) poziomek, położonych na flaneli, rozciągniętej 
w ramach. Gdy sok przeciekł, położyć flanelę nad miską 
i znowu lać ten sam sok na poziomki, co powtarzać 
tak długo, póki poziomki nie nabiorą zupełnie jasnego 
koloru. Poczem sok ów dać na ogień, mocno rozgrzać, 
ale nie zagotować, zdjąć z blachy, włożyć rynkę do zi-
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mnej wody i ciepły jeszcze nalewać do flaszek. Zamiast 
flaneli, rozciągniętej w ramach, można użyć płócienny 
woreczek, ten jest mniej kosztowny i mniej ambara-
sowny. 

599. Sok malinowy zapomocą fermentu. 
Rozetrzeć sześć do ośm litrów (kwart) malin, (im 

więcej bowiem malin, tern prędzej następuje ferment) 
w misce, nową łyżką, wlać do wielkiego słoja, zawiązać 
tiulem i postawić w kuchni, w cieple 15-sto stopnio-
wcm, ale nie na słońcu. W kilka dni zaczną fermento
wać, co łatwo poznać po zapachu i wznoszących się 
pęcherzykach. Poczem wylać sok na flanelę, rozciągniętą 
w ramach, lub do woreczka płóciennego i nie wyciska
jąc zostawić tak, aby samo ściekało. Poczem, gdy zu
pełnie czysty wziąć na litr (kwartę) soku, 1 kilo (2 funty) 
i 12 deka (f/4 funta) cukru; gdy tenże rozpuści się zu
pełnie w soku, gotować go 4—8 minut, licząc od chwili 
wrzenia, poczem odstawić i jeszcze ciepły nalewać do 
ogrzanych flaszek. Gdy ostygną zakorkować, zalać smołą 
i zachować w piwnicy. Można także, zamiast dawać 
cukier do soku, zrobić zeń syrop, wlać dopiero sok 
i zagotować. Dłuższe bowiem gotowanie psuje kolor, 
Tym samym sposobem robi się sok z czarnych trześni, 
z poziomek i t. p. 

6 0 0 . Sok wiśniowy. 
Wziąć l'/2 litra (l1/2 kwarty) soku 1 kilo (2 funty) 

cukru tłuczonego, zamieszać, a gdy się cukier rozpuścił, 
nalać do flaszek i postawić na 14 dni w słońcu. Po
czem zakorkować i dać do piwnicy. 

601. Soki surowe. 
Wycisnąć sok z poziomek albo malin za pomocą 

roztarcia, jak było wyżej, i dodać do '/j litra (pół kwarty) 
soku 1 kilo (2 funty) cukru. Gdy cukier rozpuści się, 
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wlać do flaszek ze szklannymi korkami i postawić w Su
chern a chłodnem miejscu. Przechowuje się dobrze i za
trzymuje smak świeżych jagód. 

602. Sok poziomkowy surowy. 

Piękne, wybrane, niezbyt dojrzałe poziomki kłaść 
do nowego glinianego, wewnątrz polewanego garnka, 
posypać warstwami tłuczonym cukrem, na 1 kilo (2 
funty) poziomek, 1 kilo i lji ,(2 funty i pół) cukru, za
wiązać papierem, i tak pa^fawić na kilka dni w chło
dnem miejscu, aż się sok oddzieli. Wtedy na dnie garnka 
wywiercić otwór i dać na miskę, aby pomału ściekał. 
Gdy już ścieknie, przecedzić przez rzadkie płótno, na
pełnić do pół mocne flaszki (najlepiej z szampańskiego), 
dolać trochę likieru waniliowego, zakorkować, zalać 
smołą i postawić w piwnicy, w suchym piasku. 

603. Sok borówkowy. 

Wybrać troskliwie borówki, a rozgniótłszy je, zo
stawić tak przez 48 godzin. Sok przecedzić przez płó
tno, dać do flaszeczek, potrzymać je jeszcze jakiś czas 
na słońcu, wreszcie zakorkować i schować. 

604. Sok poziomkowy. 

Pół kilo (funt) poziomek trzeć z jednym kilo (2 
funtami) tartego cukru, potem przefasować, napełnić 
flaszeczki sokiem do połowy, zawiązać je pęcherzem 
i schować do piwnicy. 

6 0 5 . Naj lepsze soki owocowe. 

Rozgnieść troskliwie wybrane owoce, jako to: po
ziomki, maliny i porzeczki. Do flaszki z szeroką szyjką 
dać na wysokość 2 centymetrów ('/2 cala) tłuczonego 
cukru i tyleż tych rozgniecionych owoców, znowu cu
kru, i znowu owoców, aż dopóki nie zapełni się flaszka. 
Wtedy zakorkować, w korku zrobić świderkiem dwa 
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otwory i postawić w chłodnem miejscu, codziennie po
trząsając flaszką. Po trzech dniach przewrócić flaszkę 
nad sitem, pod sito dać jeszcze rzadkie płótno, aby sok 
ściekał przez te otwory w korku. Gdy już ścieknie, dać 
do garnka na ogień, a mieszając ciągle, tak długo trzy
mać, dopóki nie zacznie się gotować. Wtedy zdjąć 
z ognia, jeszcze ciepły przefiltrować przez bibułę i na
pełnić flaszki. Sok taki jest przeźroczysty i delikatny, 
tylko trochę za gęsty. Robić można z niego lody. 

606. Galareta z niedojrzałych jabłek. 

Szkoda każdego niedojrzałego jabłka, które spa
dnie z drzewa i nie zostanie podniesionem, gdyż z ta
kich właśnie robić można wyborną galaretę następują
cym sposobem. Wziąć niedojrzałe jabłka, pokrajać z łupą, 
wykroić miejsca robaczliwe, wypłukać, włożyć do mo
cnych woreczków i gotować w garnku. Gdy już są mięk
kie, położyć razem z woreczkiem na półmisek i zosta
wić tak do drugiego dnia, poczem dać pod prasę. Wy
duszony sok zamieszać z tym, który sam ściekł, zważyć, 
na 4 części soku dać 3 części cukru, dać na ogień 
i mieszając gotować pomału, tak długo, dopóki nie zgę
stnieje. Jeszcze gorącym sokiem napełnić słoje. Wszyst
kie galarety trzeba gotować pomału często mieszając, 
gdyż cukier opada i łatwo się przepala. 

G a l a r e t y . 
Galarety mające przeźroczysty kolor, robią się 

z owoców w łupach, gdyż łupa właśnie ma najpiękniej
szy kolor i najlepsze aroma. Owoc przekrajać i goto
wać w wodzie, poczem przefasować najpierw przez sito, 
a potem przez rzadkie płótno. Na litr (kwartę) soku 
wziąć 1 kilo (2 funty) cukru, zagotowanego w pół litrze 
wody. Tak się robi galareta z jabłek. 
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607. Galareta cytrynowa. 
Raczej galaretka z jabłek, gdyż jabłka gotują się 

ze skórką cytrynową, a potem przecierając przez sito, 
dodać soku z cytryny. Ze 7 cytryn jest V4 u t r a (kwa
terko) soku, co wystarcza na litr (kwartę) soku jabłko
wego. 

6 0 8 . Galareta z pomarańcz. 

Tak samo robić jak z cytryny. Trzy pomarańcze 
wystarczą na litr soku z jabłek. Tak z cytryn jak po
marańcz trzeba ostrożnie obrać białą skórkę. Zgotowana 
z tą skórką, byłaby marmolada nie do użycia z powodu 
goryczy. 

609. Galareta z m a l n podług starych przepisów. 
2 do 3 litrów (kwart) malin dać do garnka, ob

wiązać go płótnem, ten garnek wstawić do kociołka 
z wrzącą wodą i gotować w nim pół godziny. Poczem 
przecedzić sok przez płótno, zagotować, znowu prze
cedzić i zagotować, aż dopóki już nie ścieka więcej. 
Do >/2 litra 0'2 kwarty) wziąć 36 deka (2172 łuta) cu
kru tartego i tak długo gotować, dopóki nie zgęstnieje. 

610. Galareta z brzoskwiń. 

Zagotować 1 kilo (2 funty) cukru z '/a litrem ('/2 
kwartą) wody, dać do tego brzoskwiń bez pestek, go
tować na obie strony, a gdy już przeźroczyste, ostro
żnie wybrać łyżką na sito. Sok zlać natychmiast do sło
jów, gdzie zastygnie, brzoskwinie zaś wysuszyć w piecu 
lub szabaśniku i zachować w puszkach. 

Galarety ś m i e t a n k o w e . 

Aby śmietanka dobrze się ubiła na kremy lub ga
larety, musi być gęsta, słodka, przed użyciem zaś musi 
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stać z godzinę na lodzie. Bije się w głębokiej salaterce, 
lub głebokiem naczyniu miedzianem. Do śmietanki na 
galarety dodaje się żelatyna. Jeżeli galareta podaje się 
z formą, używa się mniej żelatyny, jeżeli po zastygnię
ciu wyrzuca się na półmisek, to trzeba dodać więcej. 
I tak na litr (kwartę) śmietanki wystarcza w zimie 1V2 
deka (1 łut) żelatyny, jeżeli podaje się z formą; 

" przeciwnie zaś, t. j . jeżeli chce się wyrzucić na półmi
sek, do tej samej ilości potrzeba 5 deka (3 łuty) żela
tyny rozpuścić w odrobinie ciepłej wody. Wlewać do 
śmietany po trosze, bijąc ciągle. 

611. Galareta z wanilią. 
Pół litra (kwarty) śmietanki ubić mocno, dodać '/4 

kilo (Va funta) cukru z wanilią i 1V2 d e k a l 1 ł u t ) ż e _ 

latyny. Wlać do formy i dać do piwnicy. 

612. Galareta kawowa. 

Upalić 7 deka czyli '/s f u n t a k a wT» w l a ć n a n i a 

74 litra (kwaterkę) gorącej śmietanki, przykryć i posta
wić na godzinę na piecu. Poczem przecedzić, dać 8 
żółtek, V4 kilo (l/2 funta) cukru, 8 gramów (pół łuta) 
żelatyny, a gdy ostygnie, V2 litra (Va '".warty) bitej śmie
tanki z wanilią. Wlać do formy i postawić na lód lub 
do piwnicy. 

ROZDZIAŁ XXIII. 

L i k i e r y . 
613. Likier śliwkowy. 

Śliwki, które się ma użyć do likieru, muszą być 
zerwane dopiero po pierwszym przymrozku. Na 1 kilo 

Znakomita kuchnia. 14 
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(2 funty) śliwek utłuczonych razem z pestkami w na
czyniu drewnianęm, wziąć 3 litry (3 kwarty) wódki, 30 
deka (przeszło */* funta) cukru, dać tę mieszaninę do 
dużej flaszki i postawić ją na słońce albo przy ciepłym 
piecu przez 4 tygodnie. Po 4 tygodniach przefiltrować 
i przelać do małych flaszek. 

We Francyi piją ten likier na noc, gdyż sprawia 
mocny i zdrowy sen. 

614. Likier wiśniowy. 
Kilo (2 funty) wielkich, czarnych wiśni utłuc w moź

dzierzu razem z pestkami, dać 20 gramów (dobry łut) 
cynamonu, 15 gramów (łut) goździków, 2 gramy (Y8 łuta) 
muszkatołowej gałki i 2 litry (2 kwarty) żytniówki. Mie
szaninę tę dać na słońce i trzymać ją przez 4 lub 5 
tygodni, potrząsając dobrze co drugi dzień. Po 4 tygo
dniach, przecedzić przez czyste płótno do innego na
czynia, dodać V2 kilo (funt) cukru tartego, potem prze
filtrować i pozlewać do małych flaszeczek. 

615. Likier poziomkowy. 
Przesypać w słoju, jak na sok, poziomki miałkim 

cukrem, biorąc na szklankę poziomek szklankę cukru 
i zostawić tak na tydzień lub dłużej, póki nie przejdzie 
fermentacya, a poziomki nie oddzielą się od soku. Wtedy 
zlać czysty sok ; gdyby jeszcze był kwaskowaty, dodać 
1j2 litra (V2 kwarty) soku, % kilo (funt) cukru rąbanego, 
zagotować i do gorącego jeszcze wlać na litr (kwarlę) 
soku kwartę spirytusu, w którym trzy dni przedtem 
moczyły się świeże skórki pomarańczowe, jedna poma
rańcza, na litr (kwartę) spirytusu. Wymieszać, wlać 
w gąsior, a za kilka dni sklaruje się; gdyby był mętny, 
przefiltrować przez bibułę. 

616. Wiśniak. 
Zupełnie dojrzałe wiśnie, roztłuc w wielkim moź

dzierzu. Dla lepszego zapachu dodać jedne trzecią ziar-
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nek z pestek, które mają tę samą własność co gorzkie 
migdały. Tę masę dać do naczynia przykrytego szczel
nie i zostawić przez trzy lub cztery tygodnie, potrzą
sając dwa razy dziennie. Po ukończeniu fermentacyi 
postawić na ogień, a gdy się zacznie gotować, wlać do
brego spirytusu. 

Tym sposobem robi się ś l i w o w i c a , j a r z ę -
b i n k a i inne podobne; najgłówniejszą rolę odgrywa 
tutaj fermentacya. 

6!7. Nalewka malinowa. 
Dwa litry (2 kwarty) dojrzałych malin nalać 8 li

trami (8 kwartami) wystudzonego syropu, zrobionego 
z 3 kilo (6 funtów) cukru i 4 litrów (4 kwart) wody. 
Dolać 1 litr (1 kwartę) dobrego spirytusu, zatkać i po
stawić na 10 dni w ciepłem miejscu, ale nie na słońcu, 
potrząsając codziennie gąsiorkiem. Po 10 dniach, gdy 
płyn będzie klarowny, zlać w butelki, zakorkować i za
chować w piwnicy. 

618. Sposób robienia jabłecznika. 
Dojrzałe jabłka ogrodowe krajać na połowę, rzu

cać na jedną kupę, na której powinny leżeć 24 godzin, 
dla przygotowania do fermentu. Poczem rozbić w stę
pach i wygniatać w prasach, w cienkich workach. Uzy
skany sok wlać do otwartej beczki i zostawić przez 24 
godzin. Poczem zlać do beczki z wina siarką wykadzo-
nej, nakryć lekko grubym końcem szpunta i zostawić 
w piwnicy bez poruszenia przez 2 tygodnie. Po upły
wie tego czasu, beczkę zatkać dobrze i zostawić aż do 
roku przyszłego; poczem spuścić w inne beczki lub bu
telki, również wysiarkowane i już gotowe. 

619. Wódka pomarańczowa słodka. 
Zrobić syrop z 1 kilo (2 funtów) cukru i 1 litra 

(kwarty) wody, raz zagotować, wlać do niego 2 litry 
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(2 kwart) spirytusu i wierzchnią skórkę z 4 pomarańcz. 
Wlać w gasiorek i postawić w cieniu na 4 dni. Poczem 
zlać w butelki i przefiltrować. 

620. Wódka cytrynowa. 
Z 10 cytryn obrać cienko skórkę i namoczyć w 4 

litrach (kwartach) spirytusu przez 24 godzin. Zrobić sy
rop z 2 kilo (4 funtów) cukru i 2 litrów (kwart) wody, 
szumując. Gdy się parę razy zagotuje, wlać go do wazy, 
i w ten gorący syrop zlać wszystek spirytus bez skórek, 
mieszać, aby się spirytus połączył z cukrem i zostawić 
w spokoju. Z tej proporcyi będzie 6 litrów (kwart) do
skonałej wódki, trzeba tylko pamiętać, aby lać spirytus 
do gorącego syropu (inaczej będzie wódka mętna). 

ROZDZIAŁ XXIV. 

L o d y . 
Do lodów trzeba mieć odpowiedni cebrzyk ze 

szpuntem u dołu, aby rozpuszczoną wodę wypuszczać. 
Puszka powinna być cynowa, okrągła, z przykrywą, 
a łopatka do rozbijania z twardegq drzewa. Lód potłuc 
na drobne kawałki; wsypać na spód cebrzyka i posolić, 
aby się nie rozszedł tak prędko : poczem wstawić pu
szkę, obłożyć lodem również posolonym. Gotową masę 
ostudzoną wlać w puszkę, przykryć pokrywą i kręcić. 
Za kwadrans otworzyć puszkę, zeskrobać łopatką krze
pnącą masę, wymieszać razem, nakryć i znowu kręcić. 
Tak powtarzać co kwadrans, dopóki masa równo zsia
dać się nie zacznie, obsypując solą lód naokoło puszki. 
Gdy już grudek nie będzie, pokręcić jeszcze trochę, 
osypać puszkę solą i lodem i tak zostawić aż do chwili 

Î
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iu lodów, trzeba je mocno wybijać 
łopatką, i nie żałować soli, sól bowiem obniżając tem
peraturę, wzmaga tęgość lodów. 

621. Lody śmietankowe. 
15 żółtek rozbić 3/i kilo (l'/.2 funtem) cukru miał

kiego, przesianego, rozbierać je powoli 2 litrami (kwar
tami) śmietanki. Masę tę postawić na ogniu, mieszać 
ciągle pilnując, aby się nie zagotowała. Cała dobroć 
polega na tern, aby się masa nie zagotowała lecz mo
cno rozgrzał^L a potem, żeby ją dobrze w zimnem 
miejscu ostudzić, poczem wystudzoną wlać w puszkę 
i kręcić aż stężeje. Nie będziemy powtarzać całego po
stępowania, które skreśliliśmy wyżej, a które jest za
wsze jednakowe, nvahowicie : wlać do puszki obłożonej 
posolonym lodom, kręcić i co kwadrans ostrożnie pu
szkę otwierać, zbierać skrzepłą masę i kręcić na nowo. 

622. Lody poziomkowe lub malinowe. 
Pół litra e/2 kwarty) poziomes przefasować przez 

sito, dać 37lj2 deka (trzy ćwierci funta) cukru, l/2 litra 
C/2 kwarty) wody, zagotować mieszając ciągle. Poczem 
ostudziwszy wlać do puszki. 

623. Lody morelowe. 
Morele bardzo dojrzałe obrać ze skórki i pestek, 

przefasować przez Jsito. Na l/i kilo (1 funt) takiej masy. 
zrobić syrop z V2 *ilo (1 funta) cukru i 1 litra (kwarty) 
wody, wcisnąć sok z 2 cytryn, wymieszać z masą owo
cową, przecedzić przez sito i wlać do puszki. 

624. Lody brzoskwiniowe. 
Obrany z łupy owoc pokrajać, posypać cukrem, 

polać kilku łyżkami dobrego wina i postawić na kilka 
godzin. Poczem przecedzić, dodać syropu, soku cytry
nowego i wlać do puszki. 
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625. Lody ananasowe. 

Vj kilo (funt) cukru zagotować z l/j litrem (pół 
kwartą) wody, włożyć kawałki ananasa świeżego lub 
smażonego, dodać soku z 1 cytryny, ostudzić, przece
dzić i wlać do puszki. 

ROZDZIAŁ XXV. 

R o z m a i t o ś c i . 

626. Farba na podłogę. 
15 deka (9 łutów) białego wosku dać do zimnej 

wody, domieszać trochę ługu, dać na ogień i mieszać 
ciągle, dopóki nie zacznie się gotować. Poczem odsta
wiwszy, mieszać dopóki nie ostygnie. 4 deka (272 łuta) 
kleju stolarskiego rozpuścić w garnuszku ; gdy ostygnie, 
wlać do wosku, jak również 4 deka (21/2 łuta) orleanu 
i 7 deka (4 łuty) złotego satynobru. Tą masą posma
rować podłogę, a gdy wyschnie, wyfroterować. Ilość 
powyższa wystarcza na dwa mniejsze pokoje. 

627. Farba na twardą podłogę. 

Pięć litrów (kwart) wody, % kilo (funt) wosku, 
5 deka (3 łuty) potażu, mieszać ciągle, dopóki się nie 
zagotuje i dopokąd wosk się nie roztopi. 

6 2 8 . Farba do zapuszczania posadzek. 

W żelaznym garnku rozparza się 8 części żółtego 
wosku z 40 częściami wody, tak długo, dopóki się wosk 
nic rozpuści. Potem dodać potażu i gotować, aż się 
zrobi jednolita masa. W końcu dodać orleanu z trochą 
spirytusu, mieszając, dopóki farba nie ochłodnie. 
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629. Środek przeciw żółtej bieliźnie. 

Dać do wody z farbą, albo do krochmalu, mie
szaninę złożoną z trzech części; to jest z dwóch części 
mocnego spirytusu a jednej części olejku terpentyno
wego, a to na jeden kubeł wody, dwie pełne łyżki tej 
mieszaniny. Olejek terpentynowy nie szkodzi bieliźnie, 
a ma własność bielenia lepiej niż osławiony klork. 

630. Nowy sposób prania bielizny. 
Bieliznę z 4 lub 5 osób namoczyć na noc, do

dawszy do wody pół łyżeczki czystej benzyny. Powtó
rzyć to samo nazajutrz, gdy bielizna już wyprana ma 
iść do gotowania. Lekkie potarcie wystarcza, aby wszelki 
brud zeszedł, a bielizna była czysta i biała. Nieznośny 
dla niektórych osób zapach benzyny, ginie zupełnie pod
czas gotowania. 

631. Pranie kolorów. 

Nigdy nie trzeba moczyć, lecz odrazu prać w zi
mnej, miękkiej wodzie; mydło powinno być rozgoto
wane, najlepiej zielone. Wypłukawszy wieszać natych
miast na strychu, lub na polu w cienistem miejscu, 
nigdy na słońcu. 

632. Tępienie mrówek. < 

Utłuc cienko siarki, zmieszać z cukrem i posypy
wać miejsca, gdzie się mrówki pokazują. 

633. Tępienie robaków drzewnych. 

Kilka kropel benzyny, wpuszczonej do otworu, 
gdzie robaki przebywają, zabija je nieodwołalnie. W sza
lach, gdzie się znajdują robaki, postawić małe, płytkie 
naczyńka z benzyną. 

WÈÊSXÊÊÊ 
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634. Tępienie moli. 
Mole zabija się, gdy na gorącą cegłę, lub żelazko 

od prasowania, nalać mocnego octu winnego. Para po
winna napełnić pokój, lub też miejsce, gdzie się mole 
zagnieździły. 

635, Tępienie myszy. 
Myszy tępi się najlepiej, gdy się zatka dziurę zkąd 

wychodzą, kawałkiem płótna zamaczanego w karbolu. 
Przeciw szczurom jedynym środkiem jest dobry kot; 
stworzenia te bowiem są bardzo rozumne i rzadko kiedy 
jedzą truciznę. 

636. Sposób tępienia szwabów lub prusaków. 
Szwaby lub prusaki najlepiej tępić następującym 

sposobem: 4 części cukru, 3 części boraksu, 2 części 
mąki i jedną częś^ niegaszonego wapna, wymieszać 
i posypywać w tych miejscach, gdzie się szwaby pokazują. 

637. Bardzo skuteczny środek przeciw pluskwom. 
Bardzo skutecznym środkiem przeciw pluskwom 

są liście orzechowe ; położyć je pod łóżko, w łóżko 
i w kąty pokoju. W krótkim czasie pluskwy wyginą. 

638. Sposób wygubienia pcheł. 
Sproszkować miętę i posypać tym proszkiem po

ściel. Dobrze jest także rozrzucić listki róż, a z pewno
ścią pchły wygubią się. 

639. Muchy. 
Jak wiadomo, uprzykrzone te owady mają zwyczaj 

zanieczyszczania branżowych ram u zwierciadeł i obra
zów. Aby te plamy zginęły bez śladu, należy wziąć 
miękki kawałek płótna, zamaczać w piwie i zwilżyć spla
mione miejsce. W jednej chwili znika plama bez śladu. 
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640. Środek przeciw molom we futrach. 
W mocnym spirytusie rozpuścić garść kamfory 

i tłuczonego pieprzu; zostawić to na słońcu, albo przy 
piecu, przez kilka dni, dopóki nie rozpuści się kamfora, 
poczem przecedzić ten płyn. Tym płynem pokropić fu
tro raz koło razu i zawinąć je albo w grube przeście
radło, lub nowy kawałek płótna. Tym sposobem można 
latami przechowywać futra, a nigdy mole w nich się 
nie zagnieżdżą. Środek ten znany w krajach północnych 
pod nazwą „Chińskiej tynktury", trzymany jest w wiel
kiej tajemnicy przez kuśnierzy. 

641. Środek przeciw zaczerwienionym oczom. 
Słoneczne i jasne dni wywołują często zapalenie 

oczu lub zaczerwienienie oprawy. Przeciw temu wyna
leziono obecnie nowy środek. Zgotować jabłko, rozgnieść 
je, zawinąć w kawałek muślinu i ciepłe położyć na oku. 
W przeciągu dwu godzin zapalenie ustąpi. 
642. Siarka jako środek przeciw cholerze i innym 

zaraźliwym chorobom. 
W sierpniu i lipcu roku 1879, w kilku kasarniach 

wybuchła cholera. Kwas karbolowy używany jako śro
dek desynfekcyjny, pozostawał bez skutku. Gdy jednak 
potem zaczęto kadzić siarką, słabość przestała się sro-
żyć. Jest to faktem, zasługującym na wielką uwagę w za
raźliwych chorobach. Jeżeli prawdą jest, że powstają 
one i rozszerzają się tylko zapomocą grzybków, to do 
ich wytępienia niema lepszego środka. Każdy ogrodnik 
wie, że najłatwiej wytępić szkodliwe grzybki zapomocą 
dymu siarkowego; spalona zaś siarka działa naturalnie 
jeszcze silniej. 

643. Środek przeciw influenzy. 
Znaczna część lekarzy, zamiast wszelkich medyka

mentów, poleca tylko leżenie w łóżku. Dobrze jest dać 
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pacyentowi szklaneczkę ciepłej wody, domieszawszy ły
żeczkę prawdziwego koniaku. 

644. Liście jadalnego kasztana jako lekarstwo 
na koklusz. 

Dawniej z liści kasztanowych przysposabiano her
batę, później robiono ekstrakt. Ekstrakt ten rozpuszczony 
z białym syropem, daje się co trzy godziny po łyżeczce. 

Są dzieci, którym często idzie krew z nosa, a na
wet dorosłe osoby nie są wolne od tëj przypadłości, 
w gorącą szczególniej porę roku. Otóż najlepszym środ
kiem jest włożyć do nosa kilka listków pietruszki. Krwa
wienie przestaje natychmiast i nie powraca tak prędko. 

645. Spodek przeciw Czkawce. 
Napić się 10—15 razy wody, nie zaczerpując od

dechu, zatkawszy sobie oba uszy. Albo wziąć soli, po
łożyć na środek języka, niech się rozpuści. 

646. Przeciw bólowi zębów. 
Korzeń bluszczu leśnego, który można wykopać 

w każdej porze roku, ugotować w miękkiej wodzie 
i płynem tym płukać, gdy ząb boli; ból ustąpi natychmiast. 

647. Sposób poznania prawdziwego płótna. 
Przy kupowaniu często jest niepodobieństwem roz

poznać, czy mamy przed sobą czyste płótno, czy po
mieszane z bawełną. W takim więc razie wziąć kroplę 
oliwy, zwilżyć kawałeczek płótna na szerokość; natych
miast nić zafarbuje się na ciemny, a bawełna na jasny 
kolor, że wygląda, jak gdyby było poliniowane. W czy-
stem płótnie plama będzie jednakowa. 

6 4 8 . Perfumy z konwali j. 
Garść konwalij namoczyć w mieszaninie złożonej 

ze 16 deka (9!/2 łuta) alkoholu i 50'deka (30 łutów) 
oliwy. Z tego otrzymuje się przepyszne perfumy. 
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649. Woń lasów szpilkowych w pokoju. 

Skrapianie pokoju esencyą szpilkową, tyle zalecaną 
przez lekarzy ostatnimi czasy, można sobie zrobić bez 
żadnych kosztów, jeżeli nie wyrzucimy drzewka gwiazd
kowego, lecz zużytkujemy je następującym sposobem : 
Porąbać w równe kawałki i układając na krzyż zrobić 
z tego wiązkę. Tę wiązkę drzewa, naturalnie razem ze 
szpilkami codziennie rano skropić dobrze w kuchni, 
wnieść do pokoju i wyznaczyć jej miejsce na szafie, 
lub gdzie w kąciku, aby mogła spokojnie regulować 
i odświeżać powietrze. Dodać potrzeba, że zapach ten 
jest milszy, jak wszystkich olejków i esencyj szpilkowych. 

6 5 0 . Sposób wzmocnienia oczu i powiek. 

10 dekju(6 łutów) bławatków rozetrzeć, namoczyć 
w 1 litrze («warcie) deszczówki, po 24 godzinach wlać 
do flaszki, i przez 3 tygodnie postawić na słońcu. Po-
czem przecedzić i wieczór przed udaniem się na spo
czynek, umyć tą wodą oczy. 

651. Przeciw łupieży. 

Zamieszać dwie części araku, 1 część olejku ryci-
<> nowego, a jedną część oliwy prowensalskiej. Natrzeć 

tem głowę na noc, drugi raz rano, po 2 godzinach zaś 
wyczesywać. 

652. Przeciw obieraniu palców. 

Ugotować białą cebulę, rozkroić i gdy jeszcze cie
pła przyłożyć na palec. Utrzeć surowy ziemniak i przy
kładać na zbolałe miejsce. Skutek pewny przy częstem 
odmienianiu. 

Ugotować dobrze jęczmienną kaszę, owinąć w czy
sty kawałek płótna i gorącą przykładać. Gdy wrzód 
pęknie, owinąć palec kawałkiem czystego płótna, uma-
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czanego w dwuprocentowej wodzie karbolowej. Naj
wyższa czystość potrzebna jest w takich razach. 

Sposób ten można zastosować w każdym wypadku 
mniejszej wagi; nie mogę jednak pominąć sposobności, 
aby nie przestrzedz przed rozcinaniem lub przekłuwa
niem choćby najmniejszego pęcherzyka lub wrzodu, bez 
porady i obecności lekarza. Sposób ten bardzo rozpo
wszechniony, osobliwie na wsi między ludem i uboższą 
klasą ludności, był powodem niejednej śmierci, skutkiem 
zatrucia krwi, sprowadzonej z przekłucia szpilką, igłą, 
lub innym jakim instrumentem. 

653. Przeciw brodawkom. 

Smarować kwasem saletrowym i nie obcierać, niech 
sam wyschnie. Powtarzać to rano i wieczór, dopóki 
brodawka nie zniknie. Często w ciągu dnia nacierać 
brodawkę krydą a wkrótce zniknie. 

Rozkroić wielką cebule, wydrążyć ją, część wy
drążoną nalać octem i tym płynem kilka razy w ciągu 
dnia zwilżać brodawkę. 

654. Przeciw poparzeniu. 
Kompresy z octu, lub zimnej wody często od

mieniać. 
Na miejsce zraniono przykładać watę maczaną 

w oliwie i żółtku, 5 do 10 gramów (pół łuta) kollodium 
w płynie zmieszać z 2 kroplami gliceryny i pędzlem 
zwilżać ranę. 

655. Ziemniaki mogą również służyć jako wyborny 
środek do czyszczenia rozmaitych przedmiotów i tak: 
szklanki i flaszki myją się wybornie wodą i łupami 
z ziemniaków. Naczynia cynowe.lub ołowiane stają się 
prawie jak nowe, szorowane w ługu kartoflanym. Zie
mniakiem przepołowionym czyścić można noże. Pióra 
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stalowe Włożone w surowy ziemniak, utrzymują się 
przez dłuższy czas dobrze. Roboty włóczkowe, jak pasy 
na meble, pasy do dzwonka i t. p. piorą się wybornie 
w ziemniakach. Używają się do tego ziemniaki w łupach, 
wypłukane, utarte na tarle, rozpuszczone deszczówką. 
Prać w nich dwa lub trzy razy, w końcu wypłukać 
w miękkiej wodzie, domieszawszy kilka łyżek octu. 

656. Cebula, jako środek leczniczy. 

Gotować 50 deka (funt) zwykłej cebuli obranej ze 
skórki i pokrajanej, w 1 litrze (kwarcie) wody, z 8 deka 
(5 łutami) miodu i 40 dekami (24 łutami) cukru na 
wolnym ogniu 4 godziny. Gdy ostygnie, przecedzić przez 
sito, wlać do flaszki, zakorkować i schować do piwnicy. 
Sok ten jest doskonałym lekiem na kaszel kataralny; 
zażywać po łyżce co dwie godziny. 

657. Również jako środek lekarski używać można 
ziemniaków w rozlicznych wypadkach. 

Obrane z łupy i utarte przykładać na obierający 
palec lub inne zapalone miejsce. Przy częstej odmianie, 
wkrótce zniknie zapalenie. 

Przy ranach, pochodzących ze sparzenia lub opa
lenia, surowe, tarte ziemniaki zmniejszają ból zapalenia, 
a lekarstwo to ma tę wielką zaletę, że zawsze jest 
pod ręką. 

658. Plaster przeciw reumatyzmowi. 
Rozpuścić w równych częściach kalafonii, bursztynu, 

wosku i trochę żywicy. Masę tę gorącą rozsmarować 
cienko i przykładać do miejsc bolesnych; zostawić póki 
nie odpadnie. 

' ̂ HH 



DYSPOZYCYE OBIADÓW 
na miesiące całego roku, z zastosowaniem potraw 

do produktów każdej pory roku. 

Spis rzeczy na M e n flzieła Mieszczony wskazuje stronnice oanośnycn potraw. 

S T Y C Z E Ń . 

1. Rosół z francuskiemi kluseczkami. Sztuka mięsa 
ze sosem pomidorowym. Pularda z ogórkami i sa
łata z ziemniaków. Tort lincki. 

2. Rumiana zupa (z kości i wątróbki) z grzankami. 
Ozór z buraczkami — auflauf z ryżu. 

3. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z sosem ogór
kowym. Strudel z jabłkami. 

4. Zupa grochowa. Cielęcina z ogórkami. Naleśniki 
z konfiturami. 

5. Rosół z kluseczkami grysikowemi. Sztuka mięsa 
ze sosem grzybowym. Zając ze sałatą. Tort orze
chowy. 

6. Zupa cytrynowa. Sztuka mięsa z chrzanem. Szar
lotka z jabłek. 

7. Zupa ziemniaczana. Polędwica wieprzowa ze sa
łatą. Buchty. 

8. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z fasolką. Ma
karon ze szynką. 

9. Rumiana zupa z ryżem. Pieczeń sarnia ze sałatą. 
Pierożki z powidłem. 
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10. Zupa jarzynowa z grzybkiem. Pieczone ryby ze 
sałatą ziemniaczaną. Pierożki z powidłem. 

11. Zupa wątrobiana. Sztuka mięsa z kapustą. Stru
del drożdżowy z makiem. , 

12. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z ogórkami. Indyk 
z kasztanami. Pudding orzechowy. 

13. Rosół z kluseczkami. Sztuka mięsa ze sosem ogór
kowym. Knedle z bułki. 

14. Zupa z soczewicy. Kotlety z purée. Legumina bi
szkoptowa. 

15. Rosół z grysikowemi kluseczkami. Sztuka mięsa 
z cebulowym sosem. Placuszki ze serem. 

16. Rosół z kluseczkami wątrobianemi. Cynadry wo
łowe z sałatą fasolkową. Grzanki z konfiturami. 

17. Zupa kminkowa. Szczupak z knedlami. Pierożki 
kruche. 

18. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa ze sosem kapa
rowym. Jabłka smażone w cieście. 

19. Zupa rumiana z ryżem. Kaczki ze sałatą. Tort 
kawowy. 

20. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z marchewką. 
Ptysie parzone. 

21. Zupa wątrobiana. Kotlety wieprzowe z buraczkami. 
Ryż z jabłkami. 

22. Zupa włoska „Risotto". Sztuka mięsa z chrzanem 
i ogórkami. Makaron włoski z parmezanem. 

23. Zupa z selerów. Pieczone gołąbki ze sałatą. Stru
del z jabłkami. 

24. Rosół z ryżem. Karp z czarnym sosem. Legumina 
chlebowa. 

25. Krupnik. Sztuka mięsa ze sosem sardelowym. 
Francuskie omlety. 

26. Rosół czysty lub bulion. Indyk z kompotem. Pączki. 
27. Zupa sagowa. Sztuka mięsa z sosem kaparowym. 

Legumina z ryżu. 
28. Barszcz z uszkami. Sarnina ze sałatą. Suflet z jabłek. 
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29. Rosół z kluseczkami wątrobianemi. Sztuka mięsa 
z buraczkami. Pierożki leniwe. 

30. Zupa grzybowa z płatkami. Zrazy ż kaszą. Sma
żone jabłka. 

31. Zupa z kasztanów. Szczupak pieczony. Krem cze
koladowy. 

L U T Y . 

1. Zupa rumiana z grzankami. Sztuka mięsa z chrza
nem. Naleśniki z konfiturami. 

2. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa ze sosem grzy
bowym. Pieczeń sarnia z kompotem. Pączki. 

3. Zupa francuska. Rostboeuf z ziemniakami. Legu-
mina parzona z sokiem malinowym. 

4. Zupa grzybowa. Sztuka mięsa z sosem korniszo
nowym. Strudel z jabłkami. 

5. Zupa cytrynowa. Cielęca pieczeń ze sałatą. Cze
koladowy auflauf. 

6. Zupa z chleba. Sztuka mięsa z rydzami. Chrust. 
7. Zupa ziemniaczana. Szczupak gotowany. Szarlotka. 
8. Zupa wątrobiana. Sztuka mięsa z ogórkami. Krem 

ponczowy. 
9. Barszcz z jajami faszerowanemu Sarnina z kom

potem. Legumina z makaronu. 
10. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z sosem grzybo

wym. Kluseczki ze serem. 
11. Zupa pomidorowa z ryżem. Polędwica z ziemiacz-

kami. Auflauf z grysiku. 
12. Kaszka na bulionie. Pierożki z mięsem. Zając 

z kompotem. 
13. Barszcz ze śmietaną. Ozór na szaro. Tort makowy. 
14. Zupa z soczewicy. Sztokfisz z kwaśną kapustą. 

Paszteciki w naleśnikach. 
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15. Zupa pomidorowa. Sztuka mięsa z korniszonami. 
Budyń z szodonem. 

16. Zupa neapolitańska. Sztuka mięsa z sosem cebu
lowym. Potrawa z kury. Lincki tort. 

17. Zupa ogórkowa. Sztufada duszona. Pierożki leniwe 
z sera. 

18. Zupa żółwiowa. Kaczki z kompotem. Omlet bi
szkoptowy z malinami. 

19. Zupa pomidorowa. Pekelfleisz na gorąco z chrza
nem. Łazanki z serem. 

20. Zupa z płucek. Pieczeń cielęca ze sałatą. Francu
skie omlety. 

21. Zupa ziemniaczana. Szczupak na gorąco. Strudel 
z jabłkami. 

22. Barszcz ze śmietaną z kartoflami. Kotlety cielęce 
z marchewką. Pierogi ruskie z serem i ze śmietaną. 

23. Zupa cytrynowa z grzankami. Sarnia pieczeń 
z ziemniakami. Tort chlebowy. 

24. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z chrzanem. Pie
rożki drożdżowe. 

25. Zupa ziemniaczana. Sznycle ze sardeli. Pączki. 
2G. Rosół z kluseczkami. Sztuka mięsa z sosem grzy

bowym. Suflet z jabłek. 
27. Zupa pomidorowa. Polędwica ze śmietaną. Pie

rożki z powidłem. 
28. Zupa grochowa. Karp pieczony ze sałatą. Kaszka 

na śmietanie. 
29. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z sosem pomidoro

wym. Legumina czekoladowa. 

M A R Z E C . 

1. Francuska zupa. Sztuka mięsa z sosem ogórko
wym. Cielęca pieczeń ze sałatą. Naleśniki z kon
fiturami. 
Znakomita kuchnia. J5 
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2. Rosół z tartem ciastem. Sztuka mięsa z ogórkami 
Ryż z jabłkami. 

3. Zupa rumiana. Bite zrazy z cielęciny. Pudding ka
wowy. 

4. Rosół z grysikowemi kluseczkami. Sztuka mięsa 
z sosem sardelowym. Knedle z ziemniaków. 

5. Barszcz z uszkami. Kotlety wołowe z chrzanem. 
Strudel z jabłkami. 

6. Zupa kartoflana. Klops. Budyń orzechowy. 
7. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z ogórkami. 

Legumina migdałowa. 
8. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z chrzanem. Kapłon 

z kompotem. Tort chlebowy. 
9. Rosół z kluseczkami. Sztuka mięsa z sosem po

midorowym. Pierogi leniwe. 
10. Zupa cytrynowa. Pieczeń wołowa, duszona z bu

raczkami. Omlet z konfiturami. 
11. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z duszoną kapu

stą. Tort kruchy. 
1.2. Zupa ziemniaczana. Zrazy z kaszą gryczaną. Le

gumina cytrynowa. 
13. Zupa włoska. Sandacz z jajami. Legumina czeko

ladowa. 
14. Rosół z grzybkiem. Sztuka mięsa z sosem pomi

dorowym. Naleśniki z jabłkami. 
15. Zupa szczawiowa z jajami faszerowanemi. Kotlety 

cielęce z sosem kaparowym. Tort orzechowy. 
16. Rosół z kluseczkami. Sztuka mięsa z chrzanem. 

Chrust. 
17. Zupa grysikowa. Potrawa z kaczek. Łazanki za

piekane z twarogiem. 
18. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z ćwikłą. Suflet 

z ryżu. 
19. Zupa cytrynowa. Cielęca pieczeń z sałatą. Legu

mina biszkoptowa z konfiturami. 
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20. Zupa kartoflana. Sandacz z jajami. Naleśniki ze 
serem. 

21. Rosół z łanem ciastem. Sztuka mięsa z chrzanem. 
Śmietana kwaśna bita z marengami. 

22." Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa garnirowana. Ko
tlety cielęce z marchewką. Tort chlebowy. 

23. Rosół z płatkami. Sztuka z mięsa z sosem grzybo
wym. Kluseczki ze serem. 

24. Zupa grochowa. Polędwica z ziemniaczkami. Stru
del z jabłkami. 

25. Rosół z kluseczkami francuskiemu Sztuka mięsa 
z ćwikłą. Pierogi ze serem. 

26. Zupa grzybowa. Polędwica- wieprzowa z czerwoną 
kapustą. Legumina czekoladowa. 

27. Barszcz z uszkami. Karp ze sosem. Omlet z kon
fiturami. 

28. Kapuśniak z kiełbasą. Pierożki z mięsem. Pieczeń 
cielęca. 

29. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa garnirowana. 
Kapłon z kompotem. Pierogi leniwe. 

30. Rosół z ryżem. Sztuka mięsa z ogórkami. Jabłka 
w kruchem cieście. 

31. Krupnik. Pieczeń wołowa, duszona z ziemniacz
kami. Strudel na drożdżach. 

K W I E C I E Ń . 

1. Rosół z kluseczkami. Sztuka mięsa z chrzanem. 
Budyń z szodonem. 

2. Zupa rumiana. Pieczeń nerkowa ze sałatą. Ryż 
z jabłkami. 

3. Zupa cytrynowa. Karp na szaro. Jabłka smażone. 
4. Rosół z kluseczkami grysikowemi. Sztuka mięsa 

z ćwikłą. Knedle z ziemniaków. 
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5. Zupa cytrynowa. Polędwica z ziemniakami. Legu
mina z kwaśnej śmietany. 

6. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z sosem grzybo
wym. Makaron opiekany ze szynką. 

7. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa ze szczypiorko
wym sosem. Knedle z bułki. 

8. Zupa migdałowa z ryżem. Pieczeń wołowa z kar
toflami. Legumina z jabłek. 

9. Rosół z lanemi kluseczkami. Sztuka mięsa z chrza
nem ze śmietaną. Łazanki ze serem. 

10. Zupa kartoflana. Pieczeń cielęca ze sałatą. Legu
mina z mąki hreczanej. 

11. Zupa kminkowa. Karp pieczony. Legumina z bułki. 
12. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z sosem korni

szonowym. Strudel z jabłkami. 
13. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z sosem grzybowym. 

Tort lincki. 
14. Zupa szczawiowa z jajami. Sztufada z makaronem 

włoskim. Andruty z bitą śmietaną. 
15. Rosół z kluskami. Sztuka mięsa z ogórkami. Dołki 

na śmietanie. 
IG. Zupa z suszonych śliwek. Kotlety cielęce. Legu

mina makowa. 
17. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z korniszonami. 

Kruche ciasto. 
18. Zupa rakowa. Rostboeuf. Kluseczki z masłem. 
19. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z sosem sarde-

lowym. Tort makowy. 
20. Zupa z kalafiorów. Kapłon z kompotem. Naleśniki 

z konfiturami. 
21. Rosół z lanemi kluskami. Sztuka mięsa z sosem 

szczypiorkowym. Grzanki z konfiturami. 
22. Zupa grzybowa. Kotlety wieprzowe. Pierogi z ziem

niakami. 
23. Zupa grochowa. Polędwica wieprzowa. Legumina 

czekoladowa. 
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24. Rosół z pulpetami. 'Sztuka mięsa z sosem szczy
piorkowym. Strudel. 

25. Zupa jarzynowa. Szczupak gotowany. Legumina 
chlebowa. 

26. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z chrzanem. 
Naleśniki z móżdżkiem. 

27. Zupa z selerów. Polędwica z purée. Obwarzanki 
kruche. 

28. Rosół z tartem ciastem. Sztuka mięsa z sosem 
grzybowym. Legumina migdałowa. 

29. Zupa ziemniaczana. Pieczeń wołowa z buraczkami. 
Strudel z makiem. 

30- Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z korniszonami. 
Dołki. 

M A J . 

1. Zupa cytrynowa. Cielęcina z kompotem. Legumina iii 
z chleba. 

2. Zupa grzybowa. Karp na szaro. Omlety. 
3. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa garnirowana. Pie

rożki z mięsem. 
4. Zupa szparagowa. Befsztyk z kartoflami. Paszteciki 

w naleśnikach. 
5. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z sosem szczy-

piórkowym. Legumina czekoladowa. 
6. Zupa selerowa. Polędwica z kartoflami. Legumina 

parzona. 
7. Rosół z grzybkiem. Sztuka mięsa z musztardą. 

Budyń czekoladowy. 
8. Zupa cytrynowa. Pieczeń cielęca ze sałatą. Nalc- ! 

śniki z konfiturami. 
9. Zupa szczawiowa z jajami. Polędwica wieprzowa 

z buraczkami. Grzanki z winem. 
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10. Rosół z lanemi kluseczkami. Sztuka mięsa z so
sem chrzanowym. Budyń ze szodonem. 

11. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z sosem cebulowym. 
Raki ze śmietaną. Tort chlebowy. 

12. Zupa neapolitańska. Sztuka mięsa z grzybkami. 
Paszteciki w naleśnikach. 

13. Zupa szczawiowa z grzankami. Kotlety cielęce 
z gruszkami. Legurnina parzona. 

14. Rosół z grzybkami. Sztuka mięsa z sosem grzy
bowym. Legurnina z'mąki hreczanej ze śmietaną. 

15. Zupa cytrynowa. Polędwica z kartoflami. Suflet 
z jabłek. 

16. Zupa rakowa. Kurczęta z mizeryą. Strudel. 
17. Rosół z ryżem. Sztuka mięsa ze szpinakiem. Klu

seczki francuskie. 
18. Krupnik. Sztuka mięsa garnirowana. Smażone kur

częta ze sałatą. Biszkopty z bitą śmietaną. 
19. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa ze sałatą. Ryż 

z kwaśną śmietaną. 
20. Barszcz z uszkami. Mostek cielęcy nadziewany. 

Kruche ciasta. 
21. Rosół z kluseczkami grysikowemi. Sztuka mięsa 

z sosem musztardowym. Omlety francuskie. 
22. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z grzybkami. 

Marchewka z grzankami. 
23. Zupa szparagowa. Węgorz smażony ze sałatą. 

Grzanki z winem. 
24. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa z sosem musztar

dowym. Pularda z sardelowem masłem. 
25. Rosół z tartem ciastem. Sztuka mięsa garnirowana. 

Szparagi. Rostbef. 
26. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z chrzanem. Bef

sztyk z kartoflami. 
27. Zupa grzybowa. Kotlety wołowe z kartoflami. Raki 

ze śmietana. 
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28. Rosół z liśćmi szczawiowymi i jajami. Sztuka mięsa 
z sosem szczypiorkowym. Kaszka na śmietanie. 

29. Zupa rakowa. Pieczeń wołowa z groszkiem i mar
chewką. Kluseczki ze serem parmezańskim. 

30. Zupa kwinkowa. Naleśniki z móżdżkiem. Sandacz 
z jajami. 

31. Zupa rumiana. Sztuka mięsa z sosem szczypior
kowym. Krem kawowy. 

C Z E R W I E C . 

1. Rosół z groszkiem. Sztuka mięsa garnirowana. 
Kurczęta smażone. Szarlotka. 

2. Rosół z ryżem. Sztuka mięsa z ogórkami. Strudel 
z makiem. 

3. Zupa cytrynowa. Pieczeń wołowa z kartoflami. 
Legurnina migdałowa. 

4. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa z sosem pieczar
kowym. Krem czekoladowy. 

5. Zupa rakowa. Kurczęta z papryką. Pierogi leniwe. 
6. Zupa rumiana. Jesiotr pieczony ze sałatą. Krem 

śmietankowy. 
7. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z sosem sarde-

lowym. Legurnina z rodzynków i migdałów. 
8. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa garnirowana. 

Kurczęta pieczone ze sałatą. Poziomki z kwaśną 
śmietaną. 

9. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa ze szpinakiem. Cia
stka parzone z galaretą malinową. 

10. Zupa jarzynowa. Pieczeń barania z buraczkami. 
Francuskie omlety. _ 

11. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z mizeryą. Ryż 
z kwaśną śmietaną. 

12. Zupa szczawiowa z jajami. Polędwica z groszkiem 
i marchewką. Pierogi z czereśniami. 
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13. Zupa ze świeżych grzybów. Szczupak smażony 
z kartoflami. Krem ponczowy. 

14. Rosół z kluseczkami. Sztuka mięsa z sałatą. Po
trawa z kurcząt. 

15. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa z mizeryą. Kapłon 
z kompotem z agrestu. 

16. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa ze świeżymi grzyb
kami. Strudel z jabłkami. 

17. Zupa grzybowa. Mostek cielęcy nadziewany. Cia
stka z agrestem. 

18. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z zieloną fa
solką. Kotlety cielęce bite. Suflet poziomkowy. 

19. Zupa grzybowa. Pieczeń wołowa z kartoflami. Koch 
czereśniowy. 

20. Zupa szczawiowa. Jesiotr pieczony ze sałatą. Koch 
czekoladowy. 

21. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa z sosem agresto
wym. Szparagi. Suflet kawowy. 

22. Rosół z kluseczkami lanemi. Sztuka mięsa garni-
rowana. Kurczęta pieczone. Szarlotka z poziomek. 

23. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z zieloną fa
solką. Tort kruchy. 

24. Zupa rakowa. Polędwica. Koch z czereśni. 
25. Zupa z zielonego groszku. Sztuka mięsa z sosem 

porzeczkowym. Poziomki ze śmietaną. 
26. Zupa szczawiowa. Gołąbki nadziewane. Pierogi 

z czereśniami. 
27. Zupa ziemniaczana. Szczupak z knedlami. Suflet 

z ryżu. 
28. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z sosem grzy

bowym. Kurczęta z mizeryą. 
29. Zupa z podróbek gęsich. Gęś pieczona. Suflet 

z poziomek. 
30. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa ze szpinakiem, 

Naleśniki z agrestem. 
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L I P I E C . 

1. Rosół z łanem ciastem. Sztuka mięsa z zieloną 
fasolką. Koch wiśniowy. 

2. Zupa jarzynowa. Kotlety cielęce, bite. Legumina 
parzona. 

3. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z sałatą. Ciastka 
z wiśniami. 

4. Zupa z czarnych jagód. Pstrągi gotowane. Legu
mina cytrynowa. 

5. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z mizeryą. Koch 
wiśniowy. 

6. Zielona zupa grochowa. Sztuka mięsa garnirowana 
Kurczęta z kompotem z wisien. 

7. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z sosem grzybo
wym. Tort poziomkowy. 

8. Zupa szczawiowa z jajami. Pieczeń wołowa z kar
toflami. Obwarzanki kruche. 

9. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa z mizeryą. Kur
częta ze śmietaną. 

10. Zupa kalafiorowa. Pieczeń huzarska z kartoflami. 
Pierogi ze serem. 

11. Krupnik z jęczmienną kaszą. Karp pieczony. Ka
pusta włoska, faszerowana. 

12. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z grzybkami. 
Marengi ze śmietaną. 

13. Zupa rumiana. Sztuka mięsa garnirowana. Kaczka 
z sałatą. 

14. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z sałatą. Budyń 
z szodonem. 

15. Zupa szczawiowa. Pieczeń cielęca z kompotem 
z jabłek. Ciastka z wiśniami. 

16. Zupa kalafiorowa. Kotlety baranie. Groszek zielony 
z grzankami. 

17. Rosół z ryżem. Sztuka mięsa z sosem chrzano
wym. Koch czekoladowy. 
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18. Zupa rakowa. Pieczeń huzarska z kartoflami. Koch 
wiśniowy. 

19. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa rumiana z kar
toflami. Kaczki z kompotem. Tort lincki. 

20. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z grzybkami 
suszonymi. Kruche ciasto z jabłkami. 

21. Krupnik z jęczmienną kaszą. Pieczeń wołowa z bu
raczkami. Budyń z szodonem. 

22. Rosół z ryżem. Sztuka mięsa z włoską kapustą. 
Strudel z jabłkami. 

23. Zupa grzybowa. Ozór na szaro. Kluseczki krajane 
z serem. 

24. Zupa z czarnych jagód. Befsztyk z kartoflami. Ma-
rengi ze śmietaną. 

25. Rosół z kluskami francuskiemi. Sztuka mięsa z zie
loną fasolką. Legumina z chleba. 

26. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa garnirowana. Kur
częta z kompotem z agrestu. 

27. Krupnik z jęczmienną kaszą. Sztuka mięsa z grzyb
kami. Szarlotka z jabłkami. 

28. Zupa szczawiowa z ryżem. Polędwica z kartoflami. 
Legumina czekoladowa. 

29. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z sosem ogór
kowym. Knedle z bułki. 

30. Zupa rumiana. Pieczeń cielęca nerkowa. Legumina 
cytrynowa. 

31. Zupa grzybowa. Kurczęta z sałatą. Strudel z jabł
kami. 

S I E R P I E Ń . 

1. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z sosem szczy-
piókowym. Grzyby ze śmietaną. Kurczęta ze sałatą. 

2. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa garnirowana. Kur
częta z kompotem z wisien. Tort kawowy, 
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3. Rosół z francuskiemi kluskami. Sztuka mięsa z wło
ską kapustą. Ciastka z wiśniami. 

4. Zupa z czarnych jagód. Zrazy zawijane z karto
flami. Jabłka w cieście francuskiem. 

5. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z mizeryą. Pie
rogi leniwe. 

6. Zupa wiśniowa. Pierożki z mięsem, Kapłon z kom
potem z renglot. 

7. Zupa kminkowa. Sandacz z jajami. Ryż z baraniną. 
8. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z chrzanem. 

Kaczki z kapustą świeżą, duszoną. 
9. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa garnirowana. 

Gęś młoda, nadziewana jabłkami. 
10. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z chrzanem. Szar

lotka. 
11. Zupa rumiana. Ozór na szaro. Pieczeń barania 

z buraczkami. 
12. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z grzybkami. Ła

zanki z serem. 
13. Zupa ziemniaczana. Kurczęta ze śmietaną. Mar

chew z groszkiem i szparagami. 
J4., Zupa grochowa. Szczupak z kartoflami. Strudel 

z jabłkami. 
15. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z zieloną fasolką. 

Pierogi z ziemniakami. 
16. Zupa wiśniowa. Kotlety wołowe. Krem kawowy. 
17. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z sosem grzy

bowym. Kalafiory. Gęś młoda, nadziewana jabłkami. 
18. Zupa rakowa z ryżem. Kurczęta smażone. Jabłka 

zapiekane w kremie. 
19. Rosół z kluskami francuskiemi. Sztuka mięsa z mi

zeryą. Paszteciki we francuskiem cieście. 
20. Zupa rumiana z jarzynami. Polędwica z kartoflami. 

Tort jabłkowy. 
21. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z musztardą. 

Kalafiory. Pieczeń barania. 
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22. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z sosem grzybo
wym. Strudel drożdżowy. 

23. Zupa szczawiowa z ryżem. Sztuka mięsa z sosem 
pomidorowym. Kaczki z kompotem z gruszek. 

24. Rosół z lanemi kluskami. Sztuka mięsa z buracz
kami. Krem ze słodkiej śmietanki z biszkoptami. 

25. Rosół z kaszką. Kotlety cielęce z marchewką. Kne
dle ze śliwkami. 

26. Zupa pomidorowa. Kurczęta. Kruchy tort. 
27. Zupa rakowa. Pieczeń wołowa z kartoflami. Fran

cuskie omlety. 
28. Zupa szczawiowa. Szczupak z chrzanem. Knedle 

ze śliwek. 
29. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z sosem ogór

kowym. Krem z jabłek. 
30. Zupa pomidorowa z ryżem. Kaczki z mizeryą. 

Tort lincki. 
31. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z rydzami. 

Gołąbki pieczone. Jabłka w kruchem cieście. 

W R Z E S I E Ń . 

1. Zupa neapolitańska. Sztuka mięsa z słodką ka
pustą. Ryż z jabłkami. 

2. Zupa śliwkowa. Polędwica wieprzowa z czerwoną 
kapustą. Pulardy młode z kompotem z gruszek. 

3. Rosół z francuskiemi kluskami. Sztuka mięsa 
z ogórkami. Strudel z jabłkami. 

4. Zupa jarzynowa. Sarnina z kompotem z gruszek. 
Pudding. 

5. Zupa pomidorowa. Polędwica z kartoflami. Knedle 
ze śliwek. 

6. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z musztardą. Kaczki 
nadziewane z jabłkami. 

7. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa garnirowana. 
Kapłon. Tort kruchy. 
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8. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z rydzami. Kala
repa nadziewana baraniną. 

9. Zupa grochowa. Kurczęta ze sałatą. Rydze du
szone w maśle. 

10. Zupa grzybowa. Potrawa z baranich mostków. 
Strudel z kapustą. 

11. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z musztardą. 
Knedle ze śliwkami. 

12. Zupa grochowa. Okonie smażone. Groszek zielony 
z rakami. 

13. Krupnik. Sztuka mięsa z ogórpami. Kuropatwy. 
14. Zupa francuska. Sztuka mięsa garnirowana. Kaczki 

z sałatą. Knedle ze śliwkami. 
15. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa garnirowana. Ka

pusta słodka, faszerowana. 
16. Zupa ziemniaczana. Gołąbki pieczone. Jabłka 

w cieście. 
17. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z sosem kaparo

wym. Placek ze śliwkami. 
18. Zupa pomidorowa. Móżdżki cielęce w konchach. 

Pieczeń wołowa z kartoflami. 
19. Zupa Vwtrynowa. Ryba z sosem holenderskim. 

Strudel drożdżowy. 
20. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z rydzami. Kne

dle ze śliwek. 
21. Barszcz ze śmietaną. Indyczki młode z kompotem. 

Tort chlebowy. 
22. Zupa rumiana. Sztuka mięsa z sosem cebulowym. 

Knedle ze śliwek. 
23. Rosół z grysikowemi kluseczkami. Sztuka mięsa 

z ogórkami. Zrazy zawijane z hreczaną kaszą. 
24. Rosół z grzankami. Sztuka mięsa z grzybami. Tort 

makowy. 
25. Zupa pomidorowa. Pieczeń cielęca z kartoflami. 

Tort kapucyński. 
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26. Zupa cytrynowa. Polędwica z masłem sardelowem. 
27. Rosół z kaszka. Sztuka mięsa z rydzami. Kruchy 

tort. 
'•28. Zupa grochowa. Sarnina z kompotem. Tort orze

chowy. 
29. Rosół z lanemi kluskami. Sztuka mięsa z włoską \ 

kapustą. Knedle ze śliwkami. 
30. Krupnik. Kotlety baranie z grzybami. Tort orze

chowy. 

P A Ź D Z I E R N I K . 

1. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z chrzanem. 
Placek ze śliwkami. 

2. Zupa pomidorowa. Zając. Legumina migdałowa. 
3. Zupa cytrynowa. Szczupak z knedlami. Tort lincki. 
4. Zupa jabłkowa. Ryż z baraniną (pilaw). Omlet 

z konfiturami. 
5. Rosół z grzybkiem. Sztuka mięsa garnirowana. 

Szpinak z jajami. Kapłon z kompotem. 
6. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z kapustą. Le

gumina chlebowa. 
7. Rarszcz z uszkami. Pieczeń wołowa z kartoflami. 

Suflet z jabłek. 
8. Krupnik. Sztuka mięsa z rydzami. Legumina cze

koladowa. 
9. Zupa francuska. Ozór na gorąco z chrzanem. Pie

czeń cielęca z kompotem śliwkowym. 
10. Zupa szczawiowa. Ryba smażona. Tort orzechowy. 
11. Rosół z grysikowemi kluskami. Sztuka mięsa j 

z chrzanem. Zając z buraczkami. 
12. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa garnirowana. Cia

stka ze śliwkami. 
13. Rosół z ryżem. Sztuka mięsa z sosem sardelowym. 

Omlety francuskie. 
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14. Zupa śliwkowa. Paszteciki we francuskiem cieście. 
Indyk z sałatą. 

15. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa z rydzami. Jabłka 
w cieście. 

16. Krupnik. Cielęcina pieczona. Krem z jabłek. 
17. Zupa rumiana. Sztuka mięsa z grzybkami. Rudyń 

z szodonem. 
18. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa garnirowana. Gęś 

pieczona z sałatą. 
19. Rosół z kluskami lanemi. Sztuka mięsa z włoską 

kapustą. Kruche ciasto. 
20. Zupa pomidorowa. Pieczeń wieprzowa. Tort chle

bowy. 
21. Zupa grochowa. Zając z kompotem. Obwarzanki 

kruche. 
22. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z grzybami. Cie

trzew z kompotem ze śliwek. 
23. Rosół z kluskami grysikowemi. Zając z buraczkami. 

Krem z jabłek. 
24. Zupa kartoflana. Kiełbasa z kapustą. Pieczeń cie

lęca z kompotem śliwkowym. 
25. Krupnik. Sztuka mięsa z sosem ogórkowym. Stru

del z kapustą. 
26. Zupa jarzynowa. Sztuka mięsa garnirowana. Go

łąbki pieczone z kompotem. Tort kasztanowy. 
27. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z sosem cebu

lowym. Pierogi z powidłami. 
28. Zupa cytrynowa. Sarnina z kompotem. Suflet ka

wowy. 
29. Zupa pomidorowa z ryżem. Sztuka mięsa z wło

ską kapustą. Makaron opiekany z szynką. 
30. Zupa rumiana. Sarnina z kompotem. Strudel z jabł

kami. 
31. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa garnirowana. 

. Kruche ciasto. 
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L I S T O P A D . 

1. Zupa z soczewicy. Pieczeń huzarska z kartoflami. 
Tort kasztanowy. 

2. Rosół z lanemi kluskami. Sztuka mięsa z chrza
nem. Ryż z kwaśną śmietaną. 

3. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa garnirowana. 
Indyk pieczony, nadziewany. Tort migdałowy. 

4. Zupa grzybowa. Zrazy. Legumina z makaronu. 
5. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z musztardą. Gęś 

z kompotem. 
6. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z ogórkami. Stru

del z jabłkami. 
7. Zupa ziemniaczana. Kuropatwy z kompotem śliw

kowym. Jabłka w cieście kruchem. 
8. Rosół z lanemi kluskami. Sztuka mięsa z ćwikłą. 

Schab z kapustą. Mleczko z konfiturami. 
9. Zupa pomidorowa. Sztuka mięsa z sosem cytry

nowym. Pudding. 
10. Zupa kartoflana. Sztuka mięsa garnirowana. Sar

nina. Tort makowy. 
11. Rosół z grysikowemi kluskami. Sztuka mięsa z so

sem grzybowym. Pierogi leniwe. 
12. Zupa cytrynowa. Pieczeń, barania z buraczkami. 

Legumina z ryżu z konfiturami. 
13. Rosół z makaronem. Sztuka mięsa z ćwikłą. Szar

lotka z jabłek. 
14. Zupa grochowa. Pieczeń cielęca z nerką. Kruche 

ciasto z jabłkami. 
15. Zupa żółwiowa. Szczupak z chrzanem. Kaczki pie

czone z jabłkami. 
IG. Rosół z tartem ciastem. Sztuka mięsa z rydzami. 

Wieprzowe kotlety z buraczkami. 
17. Rosół z jarzynami. Sztuka mięsa garnirowana. Pu-

larda z kompotem. 

18. Rosół z kaszką. Sztuka mięsa z sosem cebulowym. 
Kluseczki z parmezanem. 

1*.). Zupa rumiana. Potrawa z kaczek z sosem kapa
rowym. Legumina migdałowa. 

20. Rosół z płatkami. Sztuka mięsa z sosem grzybo
wym. Legumina z hreczanej mąki. 

21. Zupa grzybowa. Gołąbki w pasztecie. Tort da
ktylowy. 

22. Zupa grochowa. Karp na szaro. Legumina cytry
nowa. 

23. Rosół z grysikiem. Sztuka mięsa z sosem sarde-
lowym. Legumina z jabłek. 

24. Rosół z pulpetami. Sztuka mięsa z ćwikłą. Gęś 
z sałatą. Tort orzechowy. 

25. Rosół z lanemi kluskami. Sztuka mięsa z sosem 
ogórkowym. Legumina makowa. 

26. Krupnik. Ozór na szaro. Ryż z jabłkami. 
27. Zupa kalafiorowa. Sztuka mięsa z sosem grzybo

wym. Kaszka na śmietanie. 
28. Zupa grochowa. Pieczeń barania z buraczkami. 

Królewski placek. 
29. Zupa pomidorowa z ryżem. Okonie z jajami. Pie

rożki drożdżowe, parzone. 
30. Zupa cytrynowa z grzybkami. Sztuka mięsa z wło

ską kapustą. Naleśniki śmietankowe. 

G R U D Z I E Ń . 

1. Zupawątrobiana. Cielęcina pieczona. Budyń z bułki. 
2. Barszcz burakowy, zabielany. Zrazy polskie, za

wijane. Legumina kartoflana. 
3. Zupa myśliwska. Polędwica z ziemniakami. Suflet 

z migdałami. 
4. Zupa grochowa. Bifsztyk faszerowany. Legumina 

cytrynowa. 
Nnakomita kuchnia. IG 
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5. Zupa medyolańska Risotto. Szczupak pieczony. 
Budyń z orzechów włoskich. 

6. Rosół z fasolą. Sztuka mięsa z ogórkami. Maka
ron z parmezanem. Indyk pieczony. 

7. Barszcz ze śmietaną. Kotlety z ryb. Zając z bu
raczkami. 

8. Rosół z kaszką. Paszteciki w naleśnikach. Polęd
wica z kompotem. 

9. Rosół z kartoflami. Sztuka mięsa z sosem cebu
lowym. Polędwica wieprzowa z buraczkami. 

10. Zupa grzybowa. Pierożki ze serem. Kapłon z kom
potem. Krem czekoladowy. 

11. Zupa pomidorowa z grzankami. Zając z kompo
tem. Krem czekoladowy. 

12. Zupa cytrynowa. Polędwica z kartoflami. Suflet 
migdałowy z jabłkami. 
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