
tuonten tärkeimmät fptämät lienet.
(®atfofaa fienifarttaa).

«Sienten fofoomincn ja pelaam inen.
faa repäistä foto ftentä fantoineett maasta, fiEä fietten maan* 

alainen ofa fen fautta raal^ingoittuu, eifä raot fynnqttää uufia ftentä. 
parasta  on teilata fienet teräraällä raeitfellä läheltä maanpintaa, 
^aiffi fienet oraat foottaraat nuorina, poim itut fienet pannaan raäl* 
iään foppaan, etfeiraät fuljettaeSfa lifiStqifi. $ol)ta fotiin tultua perataan fienet leiffaamaKa pois matofet ja pilaantuneet fofybat. @i faa erottaa pois nuorilta fieniStä peittoja ja tateista lafin alapuoletta ole* 
raia pilliä, fittä peität ia pillit juuri antaraat parhaimman maun, mutta 
raanfjoiSta ne oraat raälttämättömäSti pois otettaraat. peratut fienet 
peitetään fol)ta ft)lmään raeteen ja fuurimntat leifataan fappaleiffi. 9Je fienet, jotfa foljta raalmiStetaan ruuaffi talji aiotaan fäilqttää eti* 
faSfa, liekutetaan paljoSfa raebe§fä fuolan fanSfa, fiiS fyöpätään, mutta 
fuiraattaraia fieniä ei faa oEenfaan huuhtoa raebeSfä.

(Sienten fäifyttäminem
Shutoaamuten on erittäin fopiraa fäilqtqStapa forraafieniHe eli mörSfqille ja tateille. §iefaSta ja mullalta pud iste tu t forraafienet 

pujotetaan liina* eli pumpulilangoilfe, jotfa ripustetaan rafennuffen 
tjlifelle tal)i aittaan haraamaan. Auringon paiSteeSfa ne menettäraät ofan f^raäStä maustaan, huimattuja forraafieniä fopii fäilnttää rauofi* 
faufia. £ a t i t  oraat aina fuiraattaraat uuniSfa, pienet fofonaan, 
mutta fuuret pienemmiffi fappaleiffi leifattutna. Uuni et faa olla 
niin fuuma, että tatit fiellä paiSturaat, fiUä fiHoin on raaifea faaba 
niitä pefjmeiffi, ja menettäraät ne ^ raän  mafunfa. huiraatuita tat*= 
teja fopii fäilt)ttää jofo lanfoifjin pujotettuina talji raaatepuSfeiSfa, 
jotfa ripustetaan fuiraaan tuulifeen paiffaan. ©nnenfuin fuiraatuita 
fieniä raalmiStetaan ruuaffi, oraat ne liotettaraat ja fen jälfeen fielju* 
iettaraat raebeSfä, funneS turpoaraat.Suolaamtiten foraeltuu etenfin f a t f i l l e  m a i t o f i e n i l l e  
peratut f a r r a a l a u f u t  liotetaan rauorofauft eli faffi fqlmäSfä rae* 
beSfä, pannaan Jen jälfeen f)arraaan foriin talji feulaan raalutnaan ja 
fuoiataan niinfutn falat pt)th)iljin. ©ienien päälle pannaan irtonai* neu fanfi ja fen päälle f oraa paino, aistia on fäilqtettäraä fylmäSfä 
paifaSfa. $äHä taraoin fuolatut fienet oraat erittäin $gnriä fqöbä perunoin fanSfa falan afemeSta. ©uolatuita fieniä' fopii mqöSfin liottaa raebeSfä ja paistaa raoiSfa tai muuSfa raSraaSfa/ § a a p a *



f ie n iä ,  le p p ä f ie n iä ,  f i fo ro u S f u ja  ja p i lp e r o i f i a  tulee en
nen fuolaamiSta fieljauttaa fuolaraebeSfä.

(Sttfaäfa fftityttftmiueu on fopiraa f a r r a a la u f u i l l e ,  ruS* f u a iS f ie n i l ie ,  p t l p e r o i f i l l e  ja erittäinhn b e p o ta te i l le .  
2 8af)raero ife t ia p i ip e r o i f  et herautetaan fuolaraebeSfä, raefi raa? 
lutetaan pois, fienet pannaan Xafi«* tai firai-aStiaan \a niitten päälle faabetaan feitettr)ä htumaa etiffaa, Jof)on on fefoitettu f)iufan fuolaa 
ja muutamia rt)t)ti*pippuria. 2Boipi mqöShn panna fienien raäliin 
neilifoita ja laaferinlef)tiä. Astiaan on pantaraa fienien pääEe paino, niin että ne pqfqraät etif an peittäminä. 9 tu S fu a iS f ie n te n  ja f je p o ta tt ie n  fanSfa meneteEään famatta taraalla, mutta meteen, joSfa 
ne äffiä herautetaan, niin että raefi t ) ^ en ainoan ferran fuo|afee qlöS, ei panna fuolaa. ©ienet pannaan fof)ta lämpiminä lafiaStiaan 
ja faabetaan tyix htumaa etiffaa päälle, ©tiffaan on mqöSfin feit* 
täeSfä fefotettaraa fuolaa ja rqqtipippuria. 3oS tatteja heiluttaa fau* 
raemman aifaa, oraat ne, fummalliSta ft)Uä, raaifeammat fäifyttää. 
£ällä taraoin raalmiStettuja ^epotatteja tuobaan jofa rauofi fuurien 
fummien ebeStä Söenäjäliä, raaiffa niitä on gltäfyllin ornaSfa maaSfa.

Sienten nmlmiStaminen rnnaffh
©ieniä ei faa paistaa \a feittää liiafft, fillä fen fautta tulemat 

ne raaifeammin fularaiffi ja fabottaraat omituifen mielfyttäraän ma* funfa ja Ijaiunfa.
©ieitifoppa* ©ientfoppaa fopii valmistaa faifenlaifiSta fefä tuoreista että fuolatuiSta fieniStä. huimatut ia fuolatut fienet liote* 

taan jonfun aifaa mebeSfä. kuoreet pannaan oitis raeben ja peruno* 
jen fanSfa pataan hekumaan, mutta fatferanmafuifet fienet, forraa* 
fienet, pilperoifet q. nt., oraat fitä ennen heljutettaraat fuolaraebeSfä. heittoon pannaan ohrar^niä ja maitoa, ©e tulee mauffaammaffi, 
joS fe l)öt)Stetään fipulilla Ja pippurilla.

p a is te tu t fienet haiffia fyötäraiä fieniä fopii paistaa Ja paistettuina oraathn ne mauffaimpia. paistinpannuun pannaan 
raotta eli muuta raSraaa ja Ijienoffi ^ fa ttu a  ftpulia färifemään. ©it* 
ten pannaan ftifjen peratutta tatteja t). m., mutta feUaifet fienet, jotfa oraat fatferanmafuifia, oraat fitä ennen hef)utettaraat fuolaraebeSfä. hun fuolatuita fieniä tallo taan paistaa, on niistä enin fuola liotta* 
maila poistettansa. 3oS tahtoo, tuot ly s tä ä  fieniä pippurilla, hui* 
raatuita forraafieniä on ennen paistamista feitettäraä. 3oS fienet 
oraat tuoreita, älföön un^otettafo fuolaa.

$luJjennetut („ftuuraatut") fienet» 28oita ta^i raSraaa qnnä fipulia pannaan paistinpannuun färifemään ja fefotetaan fiifjen mai* 
toa tal)i feitetttjä li^anlientä, jof)on fitä ennen on raiSpattu fjiufan 
ruis* ta^i raeljnäiauroia. $äl)än faSteffeefeen pannaan famalla ta* 
raalla raalmiStetut fienet, f uin ebeEifeSfä on neuraottu. SBaltniiffi f ei* 
tettr>ä fuolataan ja työstetään pippurilla.

©ieniö (tljafetto^fa* haifenlaifet fgötäraät fienet, fefä fuolatut että fuiraat, antaraat li^afeittoi^in fefoitettuina tyqraän maun niille.
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I. 1’akkipienct,
^elttrtficnct.

1. $erffufiettt (Psalliota campestris Linn). Saffi filffitya* 
tuinen tai pienifuomuinen, fanta täyteläinen. §eltat enfin raaalean* aifet, pian liljanpunaifet, lopufft ruSf eat. Sitya taitettuna punerta* 
raaa. — Pj)tä yleinen on ^cltoficni (Psalliota arvensis), jonfa litya 
on raalfeata, muuttumatonta. 3JlyöSfin fyötäraä.humpifin laji taraataan fyffyKä, raäliStä fefälläfin, fefä aufeiUa 
paifoiHa, että metfiSfä, puutarljoiSfa ja teillä, yleenfä raäferaäSfä 
maaSfa. käytetään paistettuina ja feitettyinä. — &unfioida taraa* taan tyarraoin myrfyllinen fieni, jonfa ulfonäfö raätyän muistuttaa 
tyerffufientä. ©en erottaa fyelpoSti tyerffufieneStä, fillä fen f annan 
alapuoli on fuljettu tuppeen ja tyeltat oraat enfin raalfeat, fitten raaa* 
lleanpunafet, eiraät foSfaan ruSfeat.

2. ^artoalauffu * (Lactarius torminosus Schseff). Saffi lil)an* raärinen, raätyän tummemmanraärifiHä renfailla, reuna raalfearaiHainen. 
9ttaitoneSte aina raalfeata, fitferänmafuiSta. — Du tätyän asti yleifin 
fyöty fieni ©uomcSfa. ©e on raälttämättömäSti lyöpättäraä fuola* raebeSfä tai fietyutettaraa faffifin fertaa, joS fitä paifalla raalmiStetaan ruuaffi. ©nnen fuolaamiSta on fe liotettaraa rauorofaufi tai pari 
fylmäSfä raebeSfä.

3,4. S e^ a ften i*  (Lactarius deliciosus Linn). Saffi tiilenfel* täinen, raantyempana ufein raityeriään rairaatytaraa tummilla, ympyrä; 
mäifiHä renfaiEa eli raöiHä. SttaitoneSte tulifeltainen. haSraaa fyffyllä 
etenfin foSteiHa niityillä, ufein myös tyaraumetfiSfä. Dn hienoimpia 
fieniämme, mutta ufein raairaaa fitä tyyönteiStoufat.

5 ,6. ©ifurmtSfu* (Lactarius necator Pers.). Saffi tumman* raityeriänruSfea fellanruSfeaEa reunalla, ©en feSfellä raantyempana fy* 
raennyS. hauta alaspäin fapeneraa, raaaleanrail)eriä. §eltat feUatytäc 
raat. 9)taitoneSte raalfeata, fitferää. ©ieni ufein tyyrain fuuri. — 
haSraaa fyySpuoleen etenfin foSteiSfa letytimetfiSfä, taraallifeSti fuu* rtSfa joufoiSfa. hun fieni fifältää runfaaSti raalfeata maitoneStettä, lienee fitä helppo erottaa faifiSta muista tummanraärifiStä fieniStä. 
3 tä‘©uomeS[a fitä paljon fäytetään. SöälttämättömäSti lyöpättäraä ennen fäyttämiStä.

7. 28affimm£fu* (Lactarius resimus Fr.). hartaSfa furaattu 
fieni on falpeanraalfoinen, limainen. SSalfotyatuinen reuna aluSfa 
fifääufääriytynyt; lafin feSfuS fuopalla; maitoneSte feUatytaraa.

3JiyöSfin toinen raalfea rouSfu (Lactarius piperatus Bull.), on 
fyötäraä; fileä*, fuiraalaffinen, täyteläiSfantainen, maitoneSte aina 
raalfoinen. — $e(törou$ftt* (Lactarius scrobiculatus Scop.), fimai= nen, ilman raöitä, reuna raiUainen, maitoneSte feHertäraä, on myöSfin fyötäraä.

* f. aJlaitofieniä.



haiffij folrne lajia, jotfa oraat hynrin tyyratä ruofafteniä, faSraa* 
raat metfiSfä fyySpuoleen. — Draat lyöpättäraät ennen täyttämistä.

8. ^aupafien i*  (Lactarius flexuosus Fr.). Saffi tyarmaa 
raoitta raaruStettu tai ilman, ufeimmiten raino ja fäännötön, reuna 
alaStaipunut. MaitoneSte raalfoinen, fitferä — haSraaa foSteitta ruo* hoifilla paifoiHa, enimntiten teiben raarfilla fefällä ja fyffyttä. ©uola* 
raebeSfä lyöpättynä tyyraä ruofafieni.

9. hattgö^ftctti * (Lactarius rufus Scop.). Saffi raaruStettu 
pufamatta, punaifenruSfea, fileä, reuna aluSfa fifäänfäärit)uyt, hienof)atui* 
nen. hauta punaifenruSfeanlainen. MaitoneSte raalfea, fitferä. haS* 
raaa haraumetfiSfä l)ieffapohjalla fefä fangaSmailla fefättä ja fyffyttä fuu* 
riSfa joufoiSfa. On fentieS yleifin meibän fieniStämme. 3tä*©uomeSfa fitä yleifeSti täytetään, pibetään fuureSfafin arraoSfa ja raiebään fuolattuna 
V iipurin torille. — 28älttämättömäSti lyöpättäraä.

10. ^ilperotuen (Russula integra Linn.). Saffi raaruStettu 
falraotta, jofa faattaa olla punainen, raityeriä, feltainen, ftnertäraä, ruSfea 
tai raalfea. hauta raalfoinen, tyeltat nuoremmiSfa raatfoifet, raanhent* 
miSfa feUatytaraat. gajuton, eifä fitferänmafuinen. SoSfuS tapaa fit* 
ferämpimafuifia, joita, joS tahtoo, fumminfin raoi fäyttää. haSraaa fefä 
fefättä että fyffyttä faifiSfa metfiSfä. Söälttämättä lyöpättäraä. hei; tettynä tai paistettuna on fe erittäin Ijyraä.

11,12. 9ht3fuai3ftem (Cantharellus cibarius Fr.), hauttaaltaan feltainen, reuna aaltomaifeSti foufiStunut, laffi melfein pifarimainen. 
©eität harraoja. haSraaa fuuriSfa r^miSfä tai fäännöttömiSfä fäyriSfä 
raiiraotSfa enimmäffeen haraumetfiSfä. — ©yöbään faiffialla ©uroopaSfa. 
Mainio ruofafieni. ©aa olla mahoilta ja Ijyönteifiltä rautyaSfa, jonfa 
rauoffi fe on ainoa fieni, jota Suutalaifet fyöraät. $alraeffi raoi fitä 
fuiraata, fäilyttää etifaSfa tai|fuolata. ©nnen fäyttämiStä on fe lyö* 
pättäraä, jotta tulee petymeämmäffi. kuoreena paistettuna tai feitet* tynä tyyraä.

13. 9)Jcfificuct (Armillaria mellea Wahl.). Saffi tummaSti mebenfeltainen tummemmilla farraatupfuiHa, fuontuinen. hanta ren  ̂
faalla raaruStettu. §eltat tyiufan fannalle ulotturaat, feUatytaraat. haS* 
raaa fyySfefättä fuuriSfa joufoiSfa puunfannoilla ja juuritta ifäänfuin fienimättäiSfä; maaSfa oraat enemmän hajallaan. Ainoastaan nuoret ja 
pienet felpaaraat rarainnoffi. häytetään yleenfä 3tä*@uroopaS[a. ©a* mantapainen on SBaifytelcnm Je^tifieni (Pholiota mutabilis), jofa niinifään faSraaa fuuriSfa mättäiSfä puunfannoilla. ©en heltat oraat 
ruSfeanraärifet. — Sftiitä fäytetään paistettuina, feitettyinä, etifaSfa 
fäilytettyinä, fuolattuina ja fuiraatettuina. pienet fienet ja lafit eten* fin oraat etifaSfa fäilytettyinä mainioita.

14. Sauffaftcni (Marasmius oreades Bolt.). Saffi feltainen, 
raanhempana raalfoifeen rairaahtaraa, fitfeä. §eltat raalfeanfeltaifet. 
hauta täyteläinen, tafapaffu. haSraaa fefän alusta myöhäifeen fyffyyn aSti fuiraitta ruohoifitta paifoitta, etenfin maantien raarfilla, ufein fuu* 
riSfa joufoiSfa, jonfa rauoffi fe piertuubeStaan huolimatta on fuuri* 
arraoinen. ©itä pibetään paraana faifiSta fieniStä ja pibetään fuu* 
reSfa arraoSfa ufeimmiSfa ©uroopan maiSfa. SBenäjättä eiraät fyö fitä. 
%ätä fientä ei faa fefottaa erääfeen ruSfeanfeltaifeen fieneen, jofa faSraaa 
hiefatta ja jonfa heltat oraat ruSfeanraärifet.
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15, 16. |>epotatti (Boletus edulis Ball). Sitya muuttumatta 
raalfoiSta. pillit enfin raalfoifet, fitten feltaifet tai nrityeriät. haSraaa fe* 
fättä ja fyffyttä leljti* ja HaraumetfiSfä, mutta runfaimmin fangaSmaitta. On arraoffaimpia fieniämme. ©itä fyöbään paistettuna ja feitettynä, 
fäilytetään fuiraattuna.17. fieljmätttötti (Boletus scaber Bull). Saffi ruSfea, fettalj* 
taraa, raalfea tai raäliStä iljan tnuSta. Sitya muuttumatta raalfoiSta tai tyarmatytaraaa. haimaa fefättä ja fyffyttä metfiSfä ja leljboiSfa, ufeim* 
miten foiraumetfiSfä. ©yraänmafuinen fefä feitettynä että paistettuna, 
^atroeffi on fitä paraS fäilyttää fuiraattuna.18,19. DtahJiffo (Boletus versipellis Fr.). Saffi punainen tai 
punaifenruSfea. Sitya raalfoiSta, taitettuna finertäraää. haSraaa fefä 
fefättä, että fyffyttä leljti* ja tyaraumetfiSfä. ©rittäinfin nuorena on fjy* 
toin tyieno ruofafieni. Mutta tyyönteiStoufat fiitä myöSfin pitämät, 
©oraeltuu fefä foppafienefft että paiStettaraaffi.20, 21. P o l ta t t i  (Boletus luteus Linn.). Saffi aluSfa raaruStettu 
limafalraotta. hannaSfa raalfoinen rengaS. Sitya raalfoifenfeltaiSta. haS* raaa etenfin fyySfefättä IjaraumetfiSfä tyieffapoljiatta fefä teiben raarfilla. 
On terraeettinen ja raraitferaa, raaiffei niin maufaS futn muut tatit.22,23. $ e lta ta tti (Boletus bovinus Linn.). p illit itfe ytybiStet* 
tyjä pienemmistä pilleistä, taraattifeSti alaS faunalle faaffa ulotturaia 
Silja raalfeata tai falpeanfeltaiSta. haSraaa fyffyttä fuuriSfa joufoiSfa tyieffamaatta IjaraumetfiSfä, etenfin mäntyfanfattta. MaufaS ruofafieni.

24. kangasta tti (Boletus variegatus Swartz.). p illit tum* 
maSti ruoSteenraärifei tai ruSfeat. Sitya taittaeSfa fiintäraää. haSraaa 
runfaaSti fefättä ja fyffyttä tyaraumetfiSja, etenfin mänty metfiSfä. ^aiS* tettuina ja etifaSfa fäilytettyinä tyyraiä. ©äilytettäraien täytyy olla 
nuoria.25. Sam paantatti (Polyporus ovinus Schseff.). Saffi taraal* 
UfeSti fäännötön. hanta lyijyt, fäännötön, raalfea. ©yffyttä faSraaa 
fuuriSfa mättäiSfä rauorifiSfa IjaraumetfiSfä, enimmiten tyieffamaaSfa. 
§t)raä ruofafieni, jota fopii fyöbä fefä raafana, että paistettuna jafei* 
tettynä. ©opii tyyrain myöSfin fuiraattaraaffi tai muuten fäilytettäraäffi.

26. £§aa(ea ovatatä (Hydnum repandum Linn.). Saffi ta* 
raallifeSti fäännötön, falpeanfeltainen. ^ iifit famanraärifet fuin laffi, 
fannatte faaffa ulotturaat. £araattinen fefättä ja fyffyttä metfiSfä. §yraä 
fieni fefä paistettuna, että feitettynä. Sftaafanafin fyöraät fitä.27. ©uomuucn oratatti (Hydnum imbricatum Linn.). Saffi 
tummanruSfea, farfettta fuomuitta raaruStettu. ^ iif it ^armaita, ©yf* 
fyttä yleinen tyaraumetfiSfä. §yraä fieni, jota fyöbään ufeimmiSfa @u* 
roopan maiSfa. Syöpättäraä, että tulee petymeämmäffi.

H.
28. $aarafa£fieiu (Clavaria flava Scbseff.). ©ieni tyauraS, 

Ijyrain tyaaroitturaa. haSraaa fyffyttä metfiSfä. MaufaS fieni, {ota fyö*
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bään feitettynä tai paistettuna. Mutta jo§ tatytoo fitä peljmeäm* 
mäffi, on [e lyöpättäraä. 28anl)emmiten fyienot Ijaarat muutturaat lifa* 
Ijarmaifft ja farraaSmafuififft ja oraat fen rauoffi leifattaraat pois.

III. fiitpttftenet.
29. SOfoantmttta (Bovista nigrescens Pers.). haSraaa fefättä 

ja fyffyttä aufeitta paifoitta. —• haiffi maanmunat \a fuufunanmunat 
oraat fyötänriä ja Ijyrain raraitferaia, niin fauraan fuin niiben lilja on 
raalfoiSta. ©tenfin SftanSfaSfa ja StaaliaSfa fyöbään niitä. §yrain pie* 
net myrfyttifet färpäSfienet oraat raäliStä raätyän maanntunien näföifiä, 
mutta erotuffen tyuomaa Ijeti fun leiffaa fyalfi ne.

IY . laonuafienct.
30. föormaftem (MörSfy; Gyromitra esculenta Pers.). haS* 

raaa feraäättä mäfifittä, raarjoifitta ja fonteitta paifoitta IjaraumctftSfä 
l)ieffapof)jatta. 9lrraofaS ruofafieni. Säilytetään fuiraattuna ja liote
taan fitten ennen raalmiStamiSta.

J tr iu r  %$ezhff.
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