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Sienet ja marjat Suomenamme.
(Uuhelta ©uomettareSta).

$un fienet enfin pu^bi^tetaan ja mebeSfä fppfäffi feitetään 
fefä fitten talojen tamatta fuotataan, muutoin mitenfään niitä 
päästämättä, omat ne erinomaifen pprnä ruofataji, tobettafin ra= 
mitfemaifempia fnin fuotafalat. 9Jieiban feubuittamme malmiSte= 
taan fieniä ruofa-aineeffi juuri tällä tatuoin, ja fii§ tunnetaan 
niiben ramitfemaifuuS oimattifeffi. Senenfään ei pitäifi Ipömän 
taimiin fienien fofoamiSta fpffpttä; pääoman fofoamiSta fefin on, 
pptä anfiotCi^ta fnin muutin elinfeinoon fuuluma tpö.

2)ptä QffinfertaifeUa ja puofeatta tamatta tooibaan matmiS= 
taa puotoiStafin, jota m arjalajia maaSfamme epfä enin faSmaa, 
iepottista ja ramitfemaa ruofa=ainetta. ju o ta t pudistetaan en= 
fin, famoin fnin fienetfin, roSfaSta ja pannaan fitten amopäifeen 
astiaan, jofo faatoiin taiffa tpunpriin, joSfa ne taimen maraffi 
aiotaan fäilpttää. ©iipen faabetaan tarpeellinen määrä mettä, 
ettei puolat otifi tuimitta, ja fittä tamatta ne fäilpmät ppminä, 
maiffa fuinfa fanan. ©ittä tamatta moipi niitä miebä fanppa= 
faluna faupunfeipht tapi muuaS mppntipaiffaan, ja ppä ebetteen 
moipi niitä fittä tamatta, nimittäin mebeSfä, fäilpttää, eimätfä ne 
pilaannu foSfaan, jos ei main niitä lämpiminä paifoisfa fäitptetä.

Niiben rnoaffi laittaminen ei ote mitään monimutfainen 
tpö, eitä „nlfomaalainen fonSti". Otetaan noin fapattinen pno= 
loja ja toinen fapattinen jauhoja tapi fnmpaafin main fen mu= 
taan, miten maufaSta tahtoo tutin „marja=rieSfanfa" tepbä, jofo 
ruiSjaupoja taiffa toufojaupoja, fe on fama. 9le piinataan me= 
ben fanSfa niin fafeaffi taifinaffi, tuin tamattifeSti aluStettama 
taifina on ja pannuitta fitten uunina paistetaan, ©uolaa ei 
tarmitfe panna ottenfaan „marja=rieSfaan". —  ©itä ei moi tuttia 
„fuinfa paljon pffi tpnnpri pnotoja maStaa ruistpnnpriä, mutta 
fen main tiehän, että fpttä f estää mies „marjarieSfaafin" fpö= 
tpään, eitä fimntoifnntta ole mietä niistä täpän asti tiettp.
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Saman piffu tirjafen tarfoituS on opettaa juurta yleiföä 
maaSfamme tuntemaan niitä ruofafieniä, joita yleifemtnin maas* 
famme lamataan ja jotfa fentäljben taloubesfamme anfaitjemat 
fuurempaa merfitystä. SBalitettamaSti fyttä on tieto fienien 
telpaamaifuubeSta ruoatfi fe!ä niitten fäyttämifeStä peräti mä= 
l)än leminnyt, maitta jo muofitymmeniä fitten on painatettu 
fuomentietifiä anfiottaita teotfia tällä alatta. käyttää ftltä !uin 
toinen ihminen ei moifi eitä taljtoifi ^pmäffeen täyttää toifen 
iljmifen fofemuSta, maitta je otift tuinta ebuttinen taljanfa; 
etentin näyttää fe oleman (aita meibän tanfaSfa, jota niin 
itfepintaifesti* tahtoo pyfyä manljoisfa tamoisfaan ja pettää 
taitfia uutta, marfintin jos tämä uufi ilmestyy ruota^aineitten 
muobosfa. ©ettaifena aitana tuin tutuneena muonna, jolloin 
halla on turmellut ja ofatfi totonaan ^ämittänptfin miljatasmit 
ja perunat, tuntuu jotaifeSta ijänmaan etua harrastamasta 
tusfattifelta nä^bä fettaisten aarteiben, joita antelias luonto 
tarjoaa ifääntuin palttiotji fyattan  aifoinfaamaSta maljingoSta, 
niintuin fienien ja marjojen, jäämän täyttämättöminä metfiin 
mätänemään. Käännpntin fentäljben funtin tfänmaan ystämän 
puoleen tehotutfetta, että tutin toljbaStanfa foettaift täyttää 
jieniä hymäffenfä, fetä tarjoamatta matmistettuja fieniruofia 
naapurilleen ja Uittamilleen totuttaa ^cttäfin fienien fäyttämi= 
feen. ©anotaan putoamien mefipifarojen fomertaman uurteita 
lomaan tattiohontin. Soimoifin tämäntin tirjafen oleman tn o U  
laifen mefipifaran, jota muitten anfiottaimpien oljeSfa poistaifi 
ennattoluuloja fienien fu^teen.

Sefijä.

pienoitta firjaimitta on jälfimuiStutuffina lifätty tietoja muu* 
tamiSta fyötätiStä fieniStä, jotta löytymät futattuina famaan aitaan 
tuin tämä firja painosta tlmeStyneeSfä pra SyeSleffin toimittamaSfa 
tärtllifeSfä fienitauluSfa, :joSta foiftmme löytytoän fappale jota talon 
feinäSfä. SRiitä ei alfuaan aiottu otettanmffi tähän ftrjaan, foSfa ne 
meistä e itä t ole (Suomenmaalle yhtä tärfeät tuin muut.
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Sätytännöttifintä lienee jafaa «Suomen ruofajienet fol* 
meen rä m ä ä n :

I  §elttajienet. I I  S ä tit. I I I  2JförSftfienet.

V
I.

k äittä  fieniöä on m aasto foljoama l a n ta  eli jatfa, 
jonla latteaan on fiinnitettt) temeä t a f f i  eli t ja ttu . 8afin 
alapuoletta töljtee lannan latteasta talin reunoihin fäteiben 
tapaifeSti oljumija tem^jä eli t i e t t t o j a .  tpetttoifjin ottrnt 
fientett fiemenet eli i t i ö t  fiinnitettt.

ipelttafieniä fopinee feuraamatta tantatta jafaa:
1. Söarfinaifet fjelttafienet.
2. SBalmuSfat.
3. SJfaitofienet.
4. ^itperoifet.
5. 9?uSfuaiSfienet.

1. Söarfmaifet £>elttaftenet.
8affi evoaa f(etpo«ti lannasta, jota pntpärbipi rengas. 

§>ettat omat fatmomaifet ja ttiisfä ci ote meben eti maibon 
tapaista nestettä.
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U to n fie n i e tt S B a rjo S tin fien i.

(L ep io ta  p ro cera ).
Saffi on atusfa munantapainen, tdpfifasmaneena fa= 

teenmarjon muotoinen, maateanfyarmaan ruöfea, täpnnä 
tumntanruSfeita ^itfeitä ett fuomuja. Santa on torfea ja

tpmeStä fiputintapaifeSti paifunut. jRengaö on irtonainen. 
£ elta t omat temeitä ja matfoifia.

2)(einen (auramaitta ja tefjbifoiSfa @telä= ja Sesft=<3uo= 
rneSfa. <5tot. ©pp§(. £ ä tä  ftentä fpöbään tjavmaSfa patfaSfa 
©uomeSfa, maitta fe on erinomaifen tjpmänmafuinen. Santa 
on (oma ja ruoa(ft (etpaamaton.

tp e r t tu f ie n i .  (1)
( P s a l l io ta  ca m p estr is) .
• ,8afti on maaleanruuni, toifinaan tuntmanruuni, fitffi* 

Rotuinen. Silja on mefjernä ja maitoinen, mutta taitettuna 
muuttuu fe punertamaffi. §etta t omat titjanpunaifet, man=
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fjempana muStanruS*
!eat. kuoren fierten 
peittoja peittää Ijieno 
taitto, jota »anljetm 
miten repeää ja muo* 
boötaa repaleifen rem 
taan.

3otenfafin pleinen faSttilattoiSfa, lantatunfioisfa ja puu= 
tar^oisfa, joita on lannoitettu gettojen lannalla; tatoataan 
mpösfin metfisfä mannojen luufien ja Routien juurella. (Stel. 
pof)j. §einäf.— Sota!. Sienee cljfä mauttain faifiSta fieni6= 
tärntne. 9tan§ta6fa ttiljellään tätä fientä pleifeSti ja fieltä 
tuobaan fttä nteibän maahan jota touofi ujeantpien tufjanften 
marttojen ebeStä, »aitta  fttä olifi pljtä peippo ttiljellä täälläfin.

$ e l to f ie n i .  
(P s a ll io ta  a rv en sis) .

Saffi ja lanta »alfeat, toift= 
naan feöertättät, filEfifyrtuifet. 
9tengaS tatfintertainen. p eitä t o»at 
alnfjt »aaleita, 
mpöfjemmin ti*
Ijanfarttaifia ja 
ttiimein tum* 
man ruunia.

■ Yleinen faiffialta ja tattataan toarftntin tastoitarljoisja 
ja pedoilla, jolta otsat rooimalfaaSti lannoitetut. Äejät.— Sotat. 
Grrittäinfin Ijgtoänmatuinen. ©efoitettuna ja malmistettuna 
muitten toäfjentpiarttoisten fienien faneja antaa fe niiHetin 
fjpttän matunfa.

2. SOalmuöfat.
Saffi ja fattta omat eriämättömästi pljteen faSttettu* 

neet. Alapuoletta fatfoeöfa näpttää tannan ja peittojen wä* 
lidä otettan rengasmainen uurros.



© in tm a tm u S ta .
(T r ich o lo in a  p er so n a ta ) .

Safft olulfi fupera, ntetfein pation 
mainen, fttte taafea. Saffi, fanta ja 
Ijettat omat enfin punertamamfinifet, 
mpöljetntntn maafeanruunit.

Sateinen fefametftsfä Ijaroupuiben juu= 
ritla. Slot.— ©ppst. Airaan fjprnä

ruofafteni, jota, maljinto fpflä, peräti maljan on meiltä totuttu 
fpöntään.

3. Uttaitojtenet.
Sofo fient on tätytettt) matfeatta talji teltaifctta ne8= 

teettä, jota fientä taittaesfa matuu nlo8. Satfi ja Ijettat 
omat tjauraat.

ffia ljm ero inen  e li f a r m a ta u t tu .  (2).
(L a c ta r iu s  to rm in o su s).

Saffi on feSfeltä fuopattaan, märiltään punaifen*fetter* 
tämä ja pmpäröitp tummemmitta mi/öltytfittä; tatin reuna 
on atutfi malfomittainen.

Yleinen leljtis fefä Ijamumetfisfä ja ruoljoU 
fitta niityittä. §einäf.— Sofat. Sama on 
ainoa fieni jota maafanfa pleifemmin fäpt* 
tää, fummattista tyttö, fittä fen maitoneSte 
on erittäin tirpeätä ja mieläpä ntyrtyttistäfin 
eitä fientfään mebä matunfa puolesta mertoja 

monelle felpofienette, jota felmottomana ftyljätään. Suon ntyrfty* 
aineen rooipi ffialjmeroifista farnoin tuin muistatin ntyrtytti* 
fistä fienistä fjelpoSti Ijämittää, jos [ienet fieljauttaa fuolame* 
beSfä. Sfteumommefin fentäfjben jofaista, jota on mäljänfin 
epäroarma ftenien ntyrtyttöntypbeStä aina liekuttam aan fienenfä 
fuolamebesfä ennen paistamista. Samattifin feino fäityttää 
SBa^toeroifia talmimaraffi on perattua liottaa niitä muorofau*



ben eli pari fylmäsfä mebcSfä ja fuolata ne niinluin Jalat 
tynnyreihin talji muihin astioihin, Säliä tatuoin malmiset* 
tuna omat ne erittäin mauffaita fyöbä Jalojen afemesta JeL 
tettyjen perunoiben JanSfa. SBoipi niitä myöslin liottaa 
mebesfä liian fuolan poistamista marten, feJä paistaa moisfa 
^ienoJfi leiJatun fipnlin fansfa. 3oS halutaan lohta malmisi 
taa tuoret mahmeroifet ruoaJfi, omat ne aina fitä ennen tie* 
hautettamat fuolamebesfä.

S epp ero in en . (3, 4.)
(L a cta r iu s  d e lic io su s) .

D n ^ m in  ma^meroifen uätöinen, mutta maitoneSte on 
punaleltainen.

pasmaa JangaS* 
maiöa ja ruohifoiSs 
fa joffeenftn yleL 
feen foto ntaaSfa.

§einäJ.— Solat.
Dlifi tytoa ruota* 
fieni, mutta mali* 
tettamasti omat hhönteistoulat myöslin mieltyneet fiifjen, niin 
että Jarmoin tapaa nuoriaJaan lepperoifia termeinä.

StaSma* eli S e lta ro u S fu .
(L a ctar iu s  scro b icu la tu s).

Salli on ufetn lupera, fitte leSleltä 
alaspainunut, melfein fuppilomainen ja 
heleänleltainen, joSluS tummemmilla 
myohylleillä; fabe^tlmalla on fe tyrnin 
limainen. Santa on pitfä ja onto.
SDZaitoneSte on ypmin Jirpeöä ja mal=
Joista, mutta muuttuu ilmaSfa fini= 
punermalfi, josta mahingoittuneet paitat fieneSfä faamat 
märinfä.

9
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Yleinen Ijiftfiefä fuufxmetfisfä. Sefät.— ©ppst. © 150= 

bään lei f esti StcUSuomeSfa etenfin fuotattuna.
/

© ita v o u s tu .  (5, 6).
(Lactarius necator).

Cafin testetta on tuoppa ja fen 
reuna on atuSfa fifdänfäreentt)npt, 
mutta mpbljemmin taata; ptapinta 
on tummammitjeriänruuni, toöteatta 
ilmatta limainen, jottoin fiiljen tart» 
tuu tuimia teljtiä ja muuta roStaa. 
Santa on niin tptjpt ettd tatti tuetin 
toljoaa maanpintaa ptemmätfi.

2)teinen tiroittomätitöiltä, joitta täsmää fetametfää. $ei= 
nät.— ®tol. tpp»ä ruotafieni, jo8 fen fuota»ebe8fä fiel)u= 
tettuna paistaa. Satmimaraffi fitä tuetin tniefäfään fuotataan, 
»aitta  fitä toifina »uofina ta6»aa niin runfaaSti, että pie* 
ncttä mäentermäättä »oipi toota mintä mie8 jatfaa lantaa.

S 8 a Ifo ro u $ fn  eti 9?u if i t to .
(Lactarius piperatus).

Satti on toma ja fen feStettd on 
atu^fa tuoppa, fitte muuttuu fe 
fuppitomaifetfi. to to  fietti on ai* 
man mattea. Santa on tt)f)pt ja 
patfu. äftaitoneStettä on »äijän 
mutta Ijpmin firpeätä.

Seljtimetfiefä ja teiben »arfitta pteinen. §einäf.—Sofat. 
@uota»ebe6fä liekutettua on fe tjproänmafuinen teitettpnä talji 
paistettuna.

Soinen Söalf e rousf u ffi (7) ntpöS tutfuttu fienilaji (Lacta- 
tarius resimus), on fatpeannmtfoinen, limainen. Söalloljatuinen reuna 
alusfa fifääntääru)tpnt)t; tatin feShis f nopalla; maitoneSte fellafjtama.



. S Jfta itero inen  eli fp a a p a f ie n i. (8).
(L a cta r iu s  flex u o su s).

Saffi on foton, fupera, ufeaSti toino ja epäfäannöllt* 
nen fefä finipunerman harmaa.

yleinen metfäpoluilla ja leljboiöfa. (Slof.— Sofaf.
©uolamebeöfä liekutettua on maiteroinen ^toänmafntnen pais* 
lettuna.

t a n g a s f i e n i .  (9). .
(L a c ta r iu s  ru fu s).

8nfft, iofn on fäännöHtnen ja fe$feöä nmru&tettu pie
nellä pufamalla, on toäriltäön punaruuninen.

Siiman yleinen fanfaifla ja fefamet* 
fiefä. Slof.— Sofaf. ^tbetään 9luot* 
fisfa ja muiöfa maisfa ^ptoinfin tnpr* 
fgKifenä, mutta fpöbään pleifesti Sarja* 
laSfa. SJHnä puolestani pibän (itä fir* 
peän mafunfa täfyben, |ofa ei fieljuttaes* 
fafaan fotonaan fatoa, märempi armot* 
fena tuin mitään muuta täöfä firjafeöfa 
felmitettpa ftentä.

4t* plpemfet*
.......................Salfi ja fjettat omat hauraat. to to  fieni ott luima 

ja Jarmoin ftinii on mebentapaista, ei milloinldan maito* 
maista nestettä, ipitperoifia on monta lajia, jotta omat 
maifeat erottaa toifistanfa.

SRieto p ilp e ro in e n . (10).
(B u ss u la  in te g ra ).

Salli on leSleltä tummempi ja Ritilän alaspainunut 
fefä märiltään punaruuninen, ruuninfinertämä tafji muninen, 
p eitä t omat manljempana leöertämät. SRaalanafin on fieni 
mieto, metlein mantelin matuinen.

11
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^teinen foto maasfa 

maantetben tnarfiUa, 
metfiöfä, niittytUa Ja 
fammalifoisfa. Reittä. 
— ?ofaf. ©itä toot^t 
fgöbä raafanaftn, mut* 
ta feitetttynä taljt patö* 
tcttmta on fe ^ lo u t 
matea.

k i r p e ä  ptlperoixten*
(R u ssu la  em etica ).

Cm Iito in  ebellifen näfBinen, mutta toimitaan ruu* 
[un* tal)i toeripunainen, fcltainen taf)t finimiljertätoä. QeU

tat otoat aina toatfeat. ta a la n a  on fieni erittäin tirpeä, 
toatjmeroistatin tirpeämpi.

taSroaa famoisja paifoisfa ja fantaan aitaan tuin ebet= 
linen. pbe tään  iRuotfisfa peräti tnprfpHifenä, mutta teoin 
omasta totenmtfeStani toafuuttaa, että fe fuolamebesfä teitettpnä 
on aitoon mafuifa. SJtaafanfa 3ftä=tarjalasja fpöpi fttä pteU 
feSti.
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5. 9tugfuai§ftenet.

p eitä t jatfumat tatista jontun toerran lantaan, niin 
että on roaifeata erottaa migfä lanta loppuu ja tatti at* 
taa. huimalla ilmatta tuimettunmt ne fotoon, mutta foS* 
teotta paifumat ne entifetteen.

tR uS fu aiS jien i. (11, 12).
(Cantharellus cibarius).

8affi on pifarintainen, fitfeä, fileä ja munaruSfuaifen 
värinen; reunat omat f ouf istuneet. 8i^a on feöertätoää ja 
raafana t)iu!an faippuan pajuista.

Eteinen foto maasfa. Magmaa ufein 
fuuriöfa r^m iöfä  foSteaöfa fammatesfa 
ja mäbänneisfä le^biefa. ©einä. —(Stof.
Stusfuoisfieni on ainoa fteni, jota 3uu* 
tataifet fyömät, fiöä fiinä ei töyby rnil* 
lointaan hyönteisten touffia. Sattuen 
maralft moipi [itä fuimata tahi fäilyt= 
tää ctifaefa. Suoreena fitä paistetaan tahi feitetään, mutta 
on fe aina fitfeäntainen.

3JIcfifieni 13 (Armillaria mellea). Saffi tummaSti meben* 
fettainen tummemmilla farmatupfuilla, fuomuinen. Ääntä renfaalla 
marugtettu. §eltat Riutan faunalle ulottumat, fellahtamat. ÄaSmaa 
fyySfefällä fuuriSfa joufoiSfa puufannoilla ja juurilla ifäänfuin fieni* 
mättäisfä. 3ftaa3fa omat enemmän hajallaan. SlinoaStaan nuoret ja 
pienet felpaamat raminnoffi. Ääytetään yleenfä Stä^uropasfa.

S a u f fa f ie n i  14 (Marasmius oreades). £affi feltainen, man* 
hempana malfoifeen mimahtama, fitfeä. ©eität malfeanfeltaifet. Ääntä 
täyteläinen, tafapaffu. ÄaSmaa fefän alusta myöhäifeen fyffyyn asti 
tuimilla ruohoififla paifoiUa, etenfin maantien marfilla, ufein fuurisfa 
joufoisfa, jonfa muoffi fe pienuubeStaan huolimatta on fuuriarmoinen. 
^ibetään fienistä parhaimpana ufeiSfa ©uropan maisfa, maiffa äöenä* 
läifet tofin eimät fitä fyö. — T ä tä  fientä ei faa fefoittaa erääfen ruS* 
feanfeltaifeen fieneen, jofa faSmaa hihalla ja jonfa heltat omat ruS* 
feanmärifet.



• /

kateilla on famoin tuin Ijetttafienittä lanta ja talli, 
mutta talin alapuoletta on pienoja p i l l i ä  eti to rn ia , joi«fa 
itiöt »atmisturoat.

§ e p o t a t t i  eti § e p o  = o ra w ilfo . (15, 16).

14

I I .

(B o le tu s  ed u lis) .

Salfi on paffu, fiteä ja muninen, alapuoli alufjt toal* 
fea, myöhemmin fettertätoä. $an ta  on paffu, etenfin ala* 
päästö, yläpäästä riStijuomuinen.

©oraperäifisfä metfämaisfa, marfinfin yamumetfisfä ylei* 
nen. §einäf.— ©yysf. Slrmoffain fatfista tateista. 2Benä*
jättö, joSfa tätä tattia nimitetään ,2B aIf o ta t i f f i " ,  pibetään 
fitä erittäin fuureSfa artoosfa. ^aaSton^aifana maffetaan fui* 
matuista §epotatei8ta yffi rupla ja toieläfin enemmän nau* 
laita, ©itä moipi fyöbä raafanafin, mutta etifan fanSfa fei= 
tettynä on fe merraton.

O ra to iffo . (18, 19).
(B o le tu s  v e r s ip e llis ) . . •

Caffi paffu, timis, nuorempana reuna fifäänfätoerty* 
nyt, punaifenruSfea. ta u ta  paffu, yläpuolelta Ijoifempi.

t S  < ‘ :
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$ id it omat pienet, tiheät \a lom at Silja murtuu foljta 
taitettua Ja etenfin Jo$ fen teiffaa meitfettä fappafeiffi.

8el)ti= fe!ä IjamumetfiSfä pteinen. §>einäf. — ©ppsf. 
§pmätnafuinen paistettuna talji feitettpnä. CStifaefa fitä ei 
fomi fäilpttää, [idä fiinä fe fätjpi muStaffi.

8 el)m ctn ta tti, (17).
(B o le tu s  scaber).

Salli on pehmeä, tuljfan* 
harmaa, jo^tuö rneHein m a t 
lea talji muninen. Santa on 
pirta, Ijoirta ja farfea. 8i£)a 
on matlea, mutta ruoalfi mat* 
miStaeSfa muuttuu fe mu$* 
talfi.

2){eifin laifiöta tateistamme. 
Sasmaa foitoumetfisfä ja nii= 
tpiflä. §einäf.—8ofaf. 6ti= 
faSfa muuttuu tämäfin tatti 
muStaffi. §pmänmafuinen lei= 
tetipnä fefä paistettuna. £afmi= 
maratfi on fitä paras fäitpttää 
fuimattuua.
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k a n g a s t a t t i  24 (Boletus variegatus). pillit tummaSti 

ruoSteenroärifet tai ruSfeat. Silja taittaeSfa fiintäroää kaStoaa run* 
faaSti fcfällä ja frtffpllä IjaioumetfiSfä, etenfin mäntpmetfiSfä. p iS* 
tettuna ja etifaSfa fäilptettpnä fjproä. ©äilptettäroien tä^tpp olla 
nuoria.

k e l t a t a t t i  22, 23 (Boletus bovinus). p tt i t  itfe x)ljbiStet= 
tpjä pienemmistä pilleistä, taroatlifeSti alas Jannelle faaJJa ulottumia. 
£il)a malfeata tai falpean keltaista. kaSroaa fpffijllä fuurisfa jou* 
foiSfa Ijieffamaalla fjaummetfiSfä, etenJin mäntptanfailla. 9flauJaS 
ruo!afieni.

S B o ita tt i .  (20, 21).
(Boletus luteus).

Satti on fupera, tumman ruuni* 
nen ja peitetty patfufla febettä, jota 
toöteatla ilmatta on limainen. 8a* 
tin alta on laitimmainen rengas, 
jota atu8fa peittää piUirppmän. 8i* 
pa on feltertämä ja Ijappamen ma* 
tuinen.

9)teinen pamumetfiefä ja teiben marfiHa tjietfaperäifettä 
maatta. Slot.—2ofat. 0 n  termeettinen ja ramitjema, maiffei 
niin tjpmänmafuiuen tuin muut tatit.

S a m p a a n ta t t i .  (25).
(Polyporus ovinus).

Öatti on tjauvas, epäjäännöltiuen, 
maitoinen tat)i tellertämä; mantjem* 
pana tjatfeifee latin pinta fuomuitjin 
talji ruutuihin. Santa on Ipppt ja 
tamaltife«ti fiinnitettp mittoSti tat* 
tiin.

Sateinen mäfiftefä tuufimetfiefä. Ostot.— Sotat. ©opii 
fpöbä taatana ja fuimata tatmenmaratfi. §pmänmatuinen pais= 
tettuna fefä teitettpnä.
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SCBaoIea o r a t a t t i .  (26).
(H y d n u m  repandum ).

Salin alapuoli on täpnnä nas* 
lalimaifia pehmeitä pällejä. Salli 
epäfäännollinen, IjauraS, päältä maa* 
leaSti rufolettainen. Silja malloista, 
taittae$(a muuttuu fe maaleanruS* 
lealfi.

Samattinen faifenlaifiefa metfiöfä. äftuistuttaa fuurestt 
lampaantattia. (Slot.— Solat. §pmänmatuinen paistettuna fetä 
feitettpnä; (opii (itä fpöbä raatanalin.

© uom uinen  o ra ta t t i  27 (Hydnum imbricatum). Salli 
tunmtanruSlea, larleitta fuomuiUa nmruöiettu. Riitit ^armaita, ©pl* 
fpllä pleinen IjaroumetfiSfä. §proä fteni, fpöbään ufeimtniSfa ©uropan 
tnaiSfa.

III. 'Q$Lcx&&*?fieriet.
Näitten fienten tatti on onfi, rtyjDptyincn ja maljamai* 

feöti fjauraS; fen pinta on peitetty itiöpcfätfeittä, jotfa \U 
jättämät itiötjiutfafia.

£ a tt> a ttin e n  307brefp eti S o rtn a f ie n i. (30).
(G yrom itra  escu len ta).

Salli on epäfäännötlinen, ruSlea tafji tummanruuni, 
(iellä täällä liinnilaSmanut lantaan. $anta malfea talji 
rufottama.

SDtälifiefä Ijamumetfisfä teitten mars 
ftfla Ijpmin pleinen, toifiua muofina eten*
Iin, jos femät fattuu oleman fateinen.
Soulol.— $efäf. SÖiörSfp on erinomaU 
(en maulaS (ieni, jota (opit Ijpmin fäi*
Ipttää luimattuna, mutta ennen ruoaffi

2



raalmistamista on fe fuiraattuna talji tuoreena aina fiefyau* 
tettatoa taljbeSfa raebeSfä.

18

3ftainitfemme raielä tatfi, eri fieniluoffiin tuuluraaa, lajia: 
§ a a ra ta f ie n i  28 (Clavaria Aava). @ieni §auraS, fj^rain 

f)aaroitturaa. ÄaSraaa metfiSfä. 9JtautaS fieni, jota fpöbään
teitettpnä tai paistettuna. 3^3 tafjbötaan fitä peljmeätnmätfi, on fe 
enfin fuolaraebeSfä fiefjutettaraa. Söanljemmiten hienot fjaaraat muut= 
turaat litafjarntaiffi ja tarraaSntafuifitfi ja oraat fen rauotfi leifatta= 
raat pois.

•ötaanm una 29 (Bovista nigrescens). $aSraaa tefällä ja 
fptfpllä anteilla paitoilla, §nraä niin tauan tun fen lil)a on raal* 
toista, ©pöbään etenfin 9tanStaSfa ja SiöliaSfa. (§i faa fetoittaa 
pieniin tärpäSfieniin, joista erotetaan fjelpoSti tun leitataan fjalti.
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(Sienien fofoomifeöta ja j)er!aamifc§ta.
iBieittä on tapana fieniä looteöfa repäistä toto fieni 

lantoiueen m aasta, mutta niin ei pitäifi te^bä, fitlä fieneit 
maanalainen ofa fen lautta mahingoittuu, eitä moi fpnnpttää 
uufia fieniä. £äntän  mätttämifeffi on parasta teilata fie= 
net terämättä meitfettä läheltä maanpintaa, kuorena omat 
laitti fienet parempia, ja fentäfjben tootaantin ainoaSti fet* 
taifia. poim itut fienet pannaan mätjään toriin eti toppaan, 
jotta ne eimät fntjettaeSfa tifiSttjifU holjta totiin tuttua 
perataan fienet teittaamatta pois matoifet ja pitautuueet 
foljbat. jolu mato fattuifi jäämään fieniin, ei fe Ijai* 
taifi, fitlä fe ei ote matjingottinen eitä fe anna patjaa ma* 
tua fienitte. SOfonetta on tapana erottaa pois fienistä tjet* 
tat ja tateista tatin alapuoletta olemat piltit, mutta tämä 
tapa on turtja ja mietäpä matjingotfifin, fittä peität ja piltit 
omat juuri ne, jotta antamat parhaimman maun. peratut 
fienet heitetään lohta tptmään meteen ja fuurimmat fienet 
teilataan fappateitfi. 9?e fienet, jotta toljta matmistetaan 
ruoaffi tahi aiotaan fäitpttää etitaSfa, fietjautetaan patjoSfa 
mebeSfä fuotan tanSfa; mutta niitä fieniä, joita aiotaan 
fuimata, ei tute huuhtoa mebeSfä taifintaan.

Sienten fäifyttänunen.
h u im a a m in e n  on erittäin fopima fäithtpstapa ntörS* 

fljitte ja tateitte. Rietasta ja muttaSta puhbistetut mörStpt 
pujotetaan liina* eti pumputitaugoitte, jotta ripustetaan ra* 
tennuffen tjlifettc tahi aittaan tuimamaan. Sturingon pais* 
teefeen niitä ei pibä panna, fittä fiettä menettämät ne ofan
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tjpmästä maustaan, © idä taltioin turnattuja mörSfpjä 
fopii fäirtjttää tnuofifaufia pitautumatta. iDioneSfa fieni* 
firjaSfa neumotaan fuimaamaan t a t t e j a  famatta tamatta, 
mutta auringonpaisteesfa. •äJtonimuotifen fotemutfeni no* 
jotta moin tummintin toafuuttaa, että tämä tapa on peräti 
fetmoton, fitlä tatit matoutumat lämpintäsfä muutamaan 
päimään, niin että tippumat pois langoista. Statit omat 
aina tuimattamat uunisfa; pienet tatit fopti fuimata toto
naan, mutta juuret on paras teilata pienemmiffi tappateitfi. 
On pibettämä tartfa määri fiitä etfei uuni ote niin tuuma, 
että tatit fiettä poistumat, fittä fettaifia tatteja on maifea 
faaba pefjmeitfi, ja ne omat fitä paitfi menettäneet Ijpmän 
mafunfa. Suimatuita tatteja fopii fäitpttää, jofo tangoille 
puijotettuina talji maatepusfeisfa, joita ripustetaan tuimaan 
tuutifeen paitfaan. (Snnenfuin tuimatuita fieniä matmiste* 
taan ruoatfi, omat ne tiotettamat ja fen jätteen fie^utetta* 
mat mebeSfä, tunneS turpoamat.

© u o ta a m in e n  on fäitptpstapa, jota fomettuu eten* 
tin taifitle maitofienitte. peratut roafjmerotfet ja raSma* 
rouStut liotetaan muorotaufi eti tatfi fptmäsfä mebeSfä, 
pannaan fen jätteen tjarmaan toriin tatji feutaan luotuinaan 
ja fuotataan mintuin tatattin tiinuifyin eti tormoif)in. ©ie* 
nien päätie pannaan irtonainen fanfi ja fen päätie toma 
paino. SlStia on fäitptettämä fptmäsfä paitaSfa. Stättä 
tamoin fuotatut fienet omat äimän tjpmänmafuifia fpbbä 
perunoin fanSfa tatan afemeSta. ©uotatuita fieniä fopii 
mpöstin liottaa mebeSfä ja paistaa moisfa. SJtaiteroifia, 
tepperoifia, fitorouStuja ja pitperoifia tutee ennen fuolaa* 
mistä fieljauttaa fuotamebeSfä.

(S tifaS fa  f ä i t p t t ä m i n e n  on fopima maljmeroifilte, 
rustuaisfienitte, pitperoifitte ja erittäintin Ijepotateitte. 3BaE)= 
meroifet ja pitperoifet fieljautetaan fuotamebeSfä, mefi matu* 
tetaan pois, fienet pannaan tafiastiaan ja niitten päätie 
faabetaan teitetttjä tuumaa etitfaa, jopon on fetoitetettu t)iu* 
fan fuotaa ja muutamia rpptipippuria. Sufa fitä fumait*
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fce, tooipi mpööftn panna fienien toälttn ncilifoita ja 1 aa* 
terinleptiä. SlStiaan on pantatta fienien päätie paino, niin 
että ne ppfpitoät etifan peittäminä. 9tuStuaiSfienien ja pe* 
potattien tanSfa menetellään famalla tattatta, mutta tteteen, 
joSfa ne älliä liekutetaan, niin että ttefi p k en ainoan 
terran lu o k a a  plöS, ei panna fuotaa. Sienet pannaan 
topta lämpimänä otleSfa tafiaStiaan ja taabetaan tuumaa 
etitlaa t)eti päälle. Utiltaan on mpöStin leittäeSfä [etoi* 
tettatoa fuotaa ja rpptipippuria. ^o« tatteja tieputtaa lau= 
ttemmin aitaa, ottat ne, tummallista tptlä, ttaiteammat jäi* 
Ipttää. Säilä  tattoin matmiStettuja ^epotatteja tuobaan 
jota ttuofi juurien fummien ebeötä SSBenäjältä, maitta niitä 
on pltäfpllin omaSfa maaSfa. 9te omat erittäin ppttän* 
matuijia ftjöbä li^apaiötin tanSfa.

Sienien toalmistantinen ruoafft.
Sopinee täsfä alutfi kom anttaa , että jieniä ei jaa 

paistaa ja feittää liiatji, fillä fen lautta tulemat ne mai= 
teammin julamitji ja fabottattat omituijen miellpttämän 
mafunfa fetä pajunfa.©ienifeitto elt ftenifoppa. ©ieniteittoa jopii malrnis* 
taa taitentaifista fetä tuoreista, tu ittatuista ja (nolatuista 
jieniStä. ^u itta tu t ja fuolatut fienet liotetaan jontun aitaa 
ttebeSjä. Suoreet pannaan topbastaan mcbeit ja perunojen 
fanSja tiekuntaan pataan, mutta fellaijet fienet, jotta omat 
tatteran matuifet, tuten ttaptteroifet, pilperoifet p. m., omat 
fitä ennen tieputettamat fuolattebeSfä. (Snnentuin näin 
owat fuolattebeSfä teitetpt, u fe a t n i i s t ä  om at ppm in  
m p r tp l l i f i ä .  Seittoon pannaan oprarppniä ja maitoa, 
©e tulee mauttaammatfi jos fe pöpstetään tantalla eli fi= 
pulilla ja pippurilla.

(paistetut fienet. Saiftia fpötämiä fieniä fopii paistaa 
ja fiten ttalmistettuina oroattin ne mautfaimpia. paistin*
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pannuun pannaan luotta ett muuta vaginaa ja pienoffi pa* 
fattua fiputia färifemään. «Sitten pannaan fiipen peratutta 
tatteja, utonfieniä, a^ofieniä p. m., mutta feCtaifet fienet, 
jotta omat fatteranmatuifia, om at f i t ä  ennen fiepu tet*  
ta m a t fu o lam eb eS fä . Sun fuotatuita fieniä ta llo taan  
paistaa, on niistä enin juota Koittamatta poistettama. Sufa 
tahtoo, moipi pöpStää fieniään pippuritta. Suimatuita mörS= 
fpjä on ennen paistam ista teitettämä. ^oS fienet-omat tuo= 
reita, ättöön unpotettato fuotoja.

fUtupennettuja ([tuumattuja) fteniä. SBoita tapi raS* 
maa puna fiputia pannaan paistinpannuun färifemään ja 
fiipen fefoitetaan maitoa tapi teitettpä tipantientä, jopon 
fitä ennen on mispattu piutan ruis= tapi mepnäjaupoja. 
SSäpän tastetfeefeen pannaan famatta tamatta matmistetut 
fienet, tuin ebettifeSfä tappaleeSfa on neumottu. SBatmiitfi 
teitettpä fuotataan ja pöpStetään pippuritta.

Sientä Itpafeito§fa. Saifentaifet fpötämät fienet, fetä 
fuotatut että tuimat antamat tipateittoipin fetoitettuina pp= 
män maun niitte.
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„$uolameHiä" faabaan feiltömäHa. kaitfialla tiebetään 
tuinfa melliä feitetään, joten minun ei tarmitje fitä opettaa, tuin 
fen, että marjat meHiSfä pitää feitettämän rifti, ja että marjatiemi 
pymin ypbiStyt) jaut)oif)in. ©noloja ei fiipenfään tarmitfe ollenfaan.

„9Dtarjapiiratfoa", — pymät lutijat minä jatfan miclä — 
faapi tet)bä fiHoin fnn emäntä ^leipoo". §än  leipofoon famaSta 
leipätaitinaSta myöStin hienon fuoren, jonta fifään tätteföön marjat, 
kuoren pän fääritöön tarfaSti marjojen ympäri, ettei marjatiemi 
pääfe uuniin muotamaan. kun fe on uunina paistunut, tietänee 
jotainen mitä fitte fitten on te^tämä.

itämät tä^fä mainitut fofeet eimät ote mitään äSteifiä pa= 
maintojani; feubuiHamtne on fanan jo tältä tamalla marjaruofia 
malmiStettu. ©e main itämää, että firjoituffeni myöhästyi, 
tööt muut femiallifia tuttimutfia marjojen ja leimän fupteen; fiitjen 
en minä pysty.

©amaan aitaan tuin tämä mipfonen temitetään yl)beSjä 
neiti 91. S£rygg’in ja tjra 9Jt. Jpeleniutfen toimittaman „kanfan= 
lepben" tanSfa märittifen feinätaulun tnuoboSfa

©ienifartta
„© uom en tä rfe im m ät fyö täm ät fienet", tum. 91. SljeSleff, 
johon on turnattuna tamallifeSfa fuuruubeSfaan ufeimmat täSfäfin 
turnatut fienet ja niiben lifätfi mietä feuraamat:

SQtefifieni (Armillaria mellea).
Sauftafieni (Marasmius oreades). 
k e l ta ta t t i  (Boletus bovinus). 
k a n g a s ta tt i  (Boletus variegatus).
©nomninen o ra ta tti (Hydnum imbricatum). 
§ aa ra taS fien i (Clavaria Aava).
9Jtaanutuna (Bovita nigrescens).
Sriffeen mainittua fumatautua moi titata myös meibän 

tauttamme. ©en tainta on 25 penittä, mutta myönnetään fiitä, 
fun nfeampia yhtaifaa tilataan, hinnanalennus.
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^attfauwaCistus=fettrau toim itusten
pf)bef{änne§tätoi3ta m uofiferra§ta omat pain o sta  \U 
m e n n e e t :

Spuuljebelmien u>HieIentife§ta S uonteen , fcfä fctytän= nöttifiä neumoja tt>a§ta=aIfatx>iHe. kirj. 91. Smintoff. £rinta 50 p.Suom enm aan tamallijtmmat ruofaftenet. kirj. 91. x$. ©enetä. grinta 25 p.$aino§fa omat:6rimtelift)t)be8tä. kirjoittanut O . 9Wanber. Änmaelmia 3tä=Suom afat8ten nmntjoiSta lam oista.II. äftaafjanpaniaifet. kirj. 3of)anne§ gmtjfjä.
heteittä oraat mmm muaöfa: Suomen tärfeimmät peru£tu8tait. kirj. & 9Jiecf)elin. ^a(ofainmutuffe$ta ja patofnnuiSta Suomena, kirj. gr. 3. gärting. U$fonpnl)bi3tuffen liitteitä gtatiaSfa. kirj. 3- ©aloraaara. 98aatetu£ainei§ta ja niibeit mafauStuffeSta. kirj, §. garaorin. Smaantictceflifia tmoactmia. SBetöia. 9. m.
Htjt raalmiina faataraana ja fibottuna kauuiifiin rat()e= rtaifitn raaatekanfiin:k a n fa n m a ti§ tu § = fe u ra n  t ) i§ to r ia t t i f ia  tu fu f i r jo ja .  I. D iuutt), 3. 28. 9 tan§fan tjiStoria. 9tunfaa§ti maruStettu f)ie= noitta tumilta. 457 fimua. £rinta ainoastaan 6 martfaa. 
Saljbeofa fieraäofa fiteeofa faabaan:
3. krom it. Ä ertom nffta S uom en  historiasta*  §inta 10 martfaa. 0 n  firja, jonfa armo aina on ppfprnä.
Huorifon erihjifeen tjnomioon fuljetaan:9fJobiufon nuorempi, kirjoittanut 3. §. (Sampe. (Ŝ botto** maSti eterain faifista t̂obinfomfirjoista ja rttfaaSti raaruötettu fyie? noitta Juroitta. §inta fanpfa 2 martfaa.kertomaina runoja. koulupainoS. §inta 75 penniä. 28änriffi Stoolin tarinat. koutupainoS. §inta 75 penniä. kanfdmoali§tu§=fenran pieni fartaSto. §inta 1 m. 25 p.
$ttltfönU)ali3iuHcurön tefjtiftä löytyi) malmiina 16 nu= nteroa, „$ilfu laututirja" ja „Jtoti=eläintcn fuojeluS", joista näyte» tofoelma faabaan ä 1 m. 50 y. Uufia numeroita loatmiStetaan.

S  ftaufafirjostoille huomautetaan että S euran  uuft o. tosia luetellaan tuhat eri fuommfteltätä ftrjaa ,


