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dbamin*juuStoa teftbään nptpjdnfd moniSfa ^aifoin,
mutta parasta matmiStetaan poljjaifeSfa -§ottanniSfa (Sba*
min, ^Sutmerenbin ja Stlfmarin feubuitta, fuSfa fe, ptj*
beSfä li^ati fanSfa, on raottaan etetoimpänä raljaläljteenä.
(Se |uudto on luonnottaan raSmaiSta ja fttä tetjbään tuo*
rimattomaSta maiboSta feuraamatta tamatta.
(Sitä myöten tuin ennätetään tppfää, tiimitöitään
maito temeämoittoifeen [aarniin, jonfa päältä fttfaifaa pi*
betään tjpmin tiimiiöti peittämää puufantta, jotta maito matj*
botlifuutta mpöten ppfpift Ipp[ptämpintänä Ipp[ämifen top*
puun aSti. paremman mufamuuben muofjt pitää maito*
[limitän, jota aina ottoon jouhista tatji metallista, toaan
ei foSfaan fanfaaSta, oleman fiinnitettpnä [aatoin ftfään
fannen atte rautaifen ristin päätie taiffa. taiteen [aatoin
reunatta tippumaan fouftuun. Sämä tulee felmäfjt fu*
maSta 1.

Sftatbott fttmifötminen.
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dnrten maitoit ftimilöimiStä luovitaan cnftn uitit
tarfaSti fuin fuinfin faifft IppfäeSfä. tefeptpnpt maasto,
ja eniten fuin juustoa tefemään rumetaan, footaan maasto
famoin fiimilöitpStä maiboSta pois. £äSfä tpöSfä tulee olla
fangeu tarffa, joS taiotaan peraSta faaba rnoita, ftlla
piimittpmifen perästä tulee perän jäälle npStermiä, joten
moi huonontuu. SuSfimpa tarmitfee mainita, että pitää
maarinottaa fuurinta puhtautta niin pprnin maibon ruo*
foSfa fuin faifiSfa ftinä fäptettämiSfä aStioiSfafin. 9te
pitää peti fäpttämifen perästä pupbiStettaman ja niiSfä
ei faa olla mitään omituista papaa pajua.
SÄatbon laabun fupteen on puomattama, etfei äSfett»
poifineiben lepmäin maitoa ppmiit oteta juuStontefoon en*
ltcn fuin 9:teitä muorofautena poifimifeSta, ja etfei fitmal*
liSten eifä jollafiit tatuoin lipeäin lepmäin maitoa mil*
lointaan fäptetä, foSfapa jttä fatfotaan piimittpmifelle tuv*
miolltfefft.
9)?itä taaS tarmittamaan maibon paljouteen tulee,
niin on, aina miten maito en parempaa tapi puonompaa laatua, tarmiS ottaa 6V2 tai 7 fannua femmoifen
juuston malmiStuffeen, jofa täpben malmitna painaa 41/ 2
jonfa fuuruifta faupaSfa fulfemat juustot tamatlifeSti
omat. liiempana ilmoitetut juuStofepäin eli mormujeit
mitat omat fen fuuruifta juustoja marteti.
Jgeti Ippfpn ja maapbon oton perästä pannaan juof*
futin* ja märiaine fomeljaimmin pienellä laafealla puu*
fupilla. (Snftn on fuitenfin maibon lämpömäärä tutfit*
tama ja järjeStettämä. 2}?eneStpmätIe piimittpmifelle fo*
meljaimmafft lämpömääräfjt näpttää fefällä 32°—34°
(5elS. ja taimella 34 36° (Seis. 2>oS lämpö on for*
feammaUa asteella, jääpbptetääit maitoa piuffafella fplmää
ja pupbaSta läpbemettä; joS fe taaS on alemmalla, pienne*
° —
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tään fe jtten, että jotu mäpempi määrä maitoa lämmitetään
40°—45° (5:n aStcellifeffi ja faabetaan ppteen. (Sttä jttä
fttlä mätin täptyp taottaa famuittumifeSta, fepän on luon*
nollilta. SJlaibon lämpömäärää näin järjestettyä pan*
naan piimitin ja märi fefaan. Enintä paljo fumpaafin
on ottaminen, tulee ufeiSta ajtanpaaroiSta. Äuta moi*
maffaampaa maito on ja tuta tylmempää, jttä arempi
piimitintä pitää ottaa ja jttä märempi mätiä. ©opima
feSfenäinert fupta on opittaloa parjaantumifella. Smifi
tarpeellista on, että maito juoffettuu täpbellifeSti 10—
15:Sfä tapi forfeintaan 20 minuutiSfa. 2>oö fe faument*
min miippp, niin ei piimittyminen ppmiit onnistu; famoitt
on piimittyminen puonoSti meneStynpt, joS on tartoiS It*
jätä piimitintä. ©angen tärfeätä [entänen on, että on
moimafaSta piimitintä. 9tiin malmiStetuSta piimittimeStä,
tuin tuonnempana [anotaan, tamallifeSti x/4 jumprua tty*
loin piimetyttää 10 tannua toapmaa maitoa, ©enfäpbett
[opit tällä määrällä työpön rutoeta, funneS opitaan tnn*
temaan piimittimenfä. 2Bäri fefoitetaan aina piimittimeen,
eitnenfnin jttä pannaan maitoon. Söärin paljous tulee
aina iouobenajan ja loäritt looiman mutaan. Dteljän*
neffeen jumpritun piimitintä eli 10 fanituun maitoa on
tapa taimella ottaa teelujtfallinen liumennettita £>tleanaa
tapi mielä paremmin 2lnnattoa. «Refällä tullaan toimeen
puolella merralla ja mäpemmälläfin. ©efoitettu piimitin
ja märi pannaan fefaan ftten, että punfuppia piufan pai*
nutetaan maitoon, ei fuitenfaan niin, että mattoa pääfee
ftfään, fäännetään fttte ppfäffiä fumoon, jotta piimitintä
niin paljo tuin fuinfin jäijt fupin alle, ja laSfeutetaan
fttte popjaan päin, jonfa perästä maitoa Jupilla ppmin
pämmennetään puolen minuutin patioin, niin että piimi*
tiiltä ja mätiä tulee ttylout tafatuffi piltin foto astiaa.
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(Sitten peitetään [aatoi taas lannetta, ja joS npt biimt*
tintä oli tarbeefft ja Ijbtoää, juuStettuu maito 10—15
minuutiSfa.
9teljännef[en tunnin beräStä eli niin }nan tuin maito
on tä^bettifeSti ^iimett^nt>t, jota näftyb ftitä, että täljän
juoffettuneefen juuStojouffoon fotmetta bainettaeäfa toä*
l)äife^n ^alfeamifeen aöti l)eraa tiljfuilee näin font^neefen
lotoeen, otetaan juuStotaibe (mcSftnfi*toäIbbä)f ffltfo fttto.
2, afettautaan [aatoin toieteen ja ^uutetaan faihetta
Suustojoufon teittmröfaiSe.

toista laitaa myöten ^iljatteen ja toävotoaSti [aatoin bolj*
jätte asti. (Sitien fttä toebetään bitfto bottjaa letoin
toarotoaSti huoleen b<*in laitaan aSti, niin että [e taiten*
fin aina bb[bb bbStbfuorana", jonfa b^väStä [e liljaan
otetaan tylSS, jätteen [amatta tatoatta buntatoafjt ftfään
bitfin [aatoin toista laitaa ja toebettätoäfft [en toista lai*
taa toaSten. £ätä toimitusta [elittää futo. 3.
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Äuttfft 3.

Äuinfa juustofaibctta pibetänn.

Sata teljbeöfä on toaarinotettatoa, että loetofuunnat
aina fätyloät toiftanfa toaötaan niin toJjtifuoraan fuin
fuinlin, jotta juuStojoulfo leiffaantuifi fyljä roäljemmitjt
:palajtfft. ähtto. 4 tefee tämän felmälfu
C

3>o§ ejtm. enjtmmäinen toetofuunta eli -toiitoa oli
ab, jritää toinen olla cd, tolmaS ef, neljäs gh, toiibeS ik
j. n. e., funneS juustojoulfo leiflaantuu 1—1V2 tuu*
man ^aloitjt, jolloin fe jätetään noin buolentoiäta mi»

6
nuutin ajatfi mäpän afettumaan. Xoifett ja fotntannen
metoferroffen mäliaifaa moipi olla minuutin Railoin, niin
että juuStojouffo ennättää Riutan metäptä fotoon. SBaiffa
fofo tämä toimitus itfeSfään on peippoa, tarmitfee fttä
futtenfin tepbä pmrnärtämäifeSti, fxtlä äfitiinen ja maro*
maton feiffaantuminen enft atuSfa maifuttaa fjetpo§ti, että
pien paljo moiainetta jääpt jäljelle petaan. SBaSta muu*
tämän metämifen perästä, fuin juuStopatat pprfimät fpr*
jään taiteen ebettä, moipi rumeta metämään itfeenfä päin
joffeenfin joutuifammin. SaroattiSten olojen otteSfa tn*
luu läpän toimeen 6—8 minuutta. @en loputtua jäte*
tään juuStojouffo 1— l 1/ 2minuutin ajatfi taSfeutumaan ja
pibetään fttfä mätin faamia taimettaan peitettynä, joS on
atpainen lämpömäärä iltnaöfa, eftm. 15° 6. tapi ftitä
atemmaS, maan ei muuten.
j?un fe näin paloiteltu jouffomäärä, mintuin fu=
maSta 5 näpbään, on taSfeutunut

3uu$tojoufon (a$feutumtnen jaanrisfa.

niin fttten fuuretta taafeatta puufupitta, painuttaen fttä
funtteS perä juoffee ftfääit reunoitta, ajetaan utoS niin
paljo perää, fuin ilman juuSto*ofain feuraamatta faat*
taa eroittua. Jlatfo fum. 6.
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Ä'u»a 6.
Öcrati ulosajo.

teroitettu hera fuioilöttään, jotta fentiefi jeuranneet
juuStopalat faataiftin talteen. Sitten otetaan taaS juusto*
faibe (meSfinft=toätppä) ja möyhennetään fttä jo joffeen*
fin tiitoiimpää juuStojouffoa ftten eitä faibetta ratoafaSti
loebetään pitfin pohjaa toifelta laihalta toifette, fmtneS
juusto tulee niin hienoa, ett’ei ftinä näe ifompia foffa*
reita fuin juureljfon häneen fofoijta.
Jtun juuStojouffo näin on tullut niin hienofjt fuin
janottiin, jätetään fe taaS rauhaan parifft minuutifjt
ajettumaan ja heitetään jaatoi fanneöanja. Sen jperä^tä
pistetään fäbet hiljaa alaS feSfelle jaaioia ja jaetaan
juustoaine jaaloin feSfufjeSta taitoihin päin, futen futo.
7 ojoittaa:
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£dmd näin a:§ta b:^en lämmenillä leifattu juuäto=
joullo lääritään jttten perin ^itjaffenfa ja toarotoaifeäti
luteen, ftten että letllauStoiitoaSta lähtein molemmin läjin
läännetään juuätojoulfoa plod jommallelummatle puolelle,
fdmmenid toetäen pillin (aatoin laitaa ja fierittden juu§=
toa itfe päällenfä, mintuin lum. 8 jeltoäljt tefee.

3uu$tojoufon valloittaminen.

Uldin npt juuätojoulon palloljt muututtua lierite*
tddn jttä toielä tarlaäti pari fertaa pmpdri faatoia ja li*
liitetään jttd tehbedfä ^iljaffeen (aatoin laitoja toaäten,
jotta tulijt toäljän tiitoiimmäljt. £ämä toimitut on fen*
tähben te^tdtod toarotoaifeäfi, niin että pienimmät ja hie
noimmat juuäto=ofat fetfutoat fetoeäöti pitfin alaäpaine*
tun juuätojoulon pintaa ja pilaifemman liifunnon tapalj*
tucdfa felaantuijttoat heraan ia ^änjidijttodt. 2>uu3ton
lierrdtpS ei ole letoin tehty, jo§ fen perältä ainoatafaan
foffaretta litytyp he*aSfa*
Äun npt fofo juitdtojoullo on pl)tend länttinä (aa=
toin pohjalla, niin fitten, luten luto. 6 näyttää, lupilla
ajetaan niin paljo hfraa luin tooibaan ja loppu laabe=
taan poiä; fatfo luto. 9.
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Sttpöö tdmdtin tjera fLinjtlöttddn ja faabetaan ptjteen
entifeu fandfa taatetta tefeniadn eli fermoittumaan. .Kuta
fetfeämpää ja vaaleanttriljeridmpdd fe on, fttd tdpbellifem*
min on juudtettuminen tapahtunut.
fe taad on fe=
tavaa ja vattoifenvoipaa, on jo£in virhe tapahtunut
tahi Riimitin ollut voimatonta.
2>uu3tojouffoa puferretaan fttte filld ifotta puutu*
pitta (johon mpö§, jo§ tallotaan, voibaan panna paino)
fatlettenfa afetetnn juuStofaavin laitaa Vaaten ja lähtevä
hera taabetaan Poi3. .Kuv. 10 ndpttdd, fuinfa tätä
toimitetaan.

3miStojoufon tyfyteettyuferni*.
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£emeäfjt latistettua {äännetään juuStojoulfo uuhet*
lenfa toteen ja puferretaan jätteen pari fotme fertaa fa*
matla taiatta, funneS fe tuntuu fomaljfolta, fttfeältä ja
mäljän natifemalta tjampaiben toätiSfä. ©en tulee npt
olla mäntittään 28° (5:n ja forfeintaan 32° (5:n lämpö-’
asteista. 2>oS lämpimppS toti ei olift nätben mainittu’
jen tämpöaStetten maineetta, jota tarEaSti on määrittä pi*
bettämä, täptpp juitStojouffo faattaa {tiljen lämpömäärään
tifäämältä jofu merta 50°—55° (Sm asteen lämpöistä
tjeraa ja Eierittelemätlä ftittä, taiffa fptmää mettä pane*
matta, aina miten lämmintä tarmitfee enentää talji mä’
lentää.
Jbun npt faiffi tjera on tarfoin faabettn pois, alfaa
juuöton muotoilu. £ätä marten eritetään niin fuuri ofa
fuin ptjbefft juuStoEft on tarpeen, puferretaan fe Eäfxtlä
joffeenfin maljtoaSti juuStofeljään, pannaan toinen fetjä
päällepäin ja {altistetaan juusto jti^en. ©arnatta tamoin
teljbään topunfin fanSfa, funneS fofo jouffo on feljiSfä
muoboittuna. 3oS eimät {eE)ät ntatjbn faamiin, afetetaan
ne matalaan, latteaan laufaloon eli {uurnaan. $um. 11
tefee tämän toimituffen ^amaittamafjt.

juuston muotoilu.
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£ätä feljiöfä feifotoaa juuStojouffoa bainetlaan jotenfin fomaSti fäjtllä, niin että ftfäSfä tö^t^tuä tyera ma*
luu })oi3, jonfa perästä juustot jälleen otetaan teetätä ja
noitaan niin t»ian ja ^ienifjt muniifft tuin fuinfin ofittain juuStofaamiin, oftttain faufaloon. £ätä riffintybbi*
mistä teljbegfä t»itää muta, joS ufeantpia juustoja yty'*
aitaa tefybään, juuStontefijällä oOa abuna tyfjt tatyi ufeambt
Ijenfiö, jotta juusto taimella ei pääjtjt liian ftylmäfjt, joi*
loin fe ei talibo uubeileen tatymiStua
eitä fefäöä
^len lämpimäfjt, jolloin fe ^el^oSti tatjtoo (jabata ja mtyr*
ttyä. Someljain juuStojoitfon lämbömäätä tätä toimitet*
taeSfa on 24°—26° (S. Sittenfuin juuStojouffo täten
on ntybittty muruifft, rubee juuStontefijä taaS juuStofaa*
miSfa, jotyon faiffi viffi nbbittb juusto ferätään, mäljän
femSfaan uubetfenfa magmaan ja lujaan bainelemaan
fttä Jeniin, jolloin mietä baljo maitomaista Ijetaa eritttyty.
3oS ufeambia juustoja tetybään, ottamat aburit maStaan
juuStofetyät, jttä mtyoten tuin juuStontefijä ennättää tätyt*
tää ne faamiSta, ja buf^tamat juustoa fäfttlänfä mielä
tomembaan, famalla bäri fettaa fttä faataen uloS ja tään*
täen feJä jälleen ftfään b^naen, ftten faabaffeen Ijeraa
niin baljon tuin fuinfin erfanemaan ja juustoa niin tii*
miifjt fuin maljbotliSta on. g)^tä ainoaa juustoa mal*
miStaeSfaan ennättää juuStontefijä itfe fen toimittaa. —
Jämä muotoilu eli felfiin-bano biiää, niinfuin jo on fa*
nottu, teljtämän niin joutuifaSti fuin fuinfin, jotta eStet=
täifttn juuStojouffoa taimella jäähtymästä talji fefällä ^ab=
banemaSta.
Äun ntyt juustot näin on faatu felfillÄ muoboilluifft
ja fäftllä bufemtuifft, faabetaan h ta fefä faamiStä että
faufaloSta ja ftimiloitään entifen fanSfa tyljteett. Sitten
bibetään faatamitfa b<wi fannua fieljumaa mettä, faabetaan
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tämä juuStofaamiin ja feloitetaan niin paljotta perällä,
että moipi fätenfä ftinä pitää. ÄepiSfä feifomat juustot
nostettaan jitte taaS juuStofaamiin, laabetaan fumooit
fepiStänfä, lieritettään ftinä tämpimäSfä petaSfa, läänne»
tään toifapäin lepiin ja paineitaan uubeltenfa lomaan ja
tiittriifen. Jäätä menettelpStä tulemat juustot tiimiimpiä
pinnattaan. Sen toimen pitää luitenfin läpbä joutui»
faSti eitä jttä faa leStää faumemmin luin pari miuuutia.
Jämän jätteen nostetaan juustot ptöS ja afetetaan
jittä mätin pupbiStettuun laufatoon, otetaan utoS levätä
ja lääritään tämpimäSfä mebeSfä tapi peraSfa mäännel»
tpipin juuStomaatteipin fefä painetaan jätteen lepiinfä.
2Suuätomaate on pieno, parma pumputipalttinainen maate,
jota ei faa olta pattettu, maan ainoastaan plimteten»pei*
tettp, ctfei levene. 2>uuStoipin, jommoifma ne laupaSfa
läpmät, pitää maatteen otta 23—24 tuumaa pitlä ja
11 — 12 tuumaa lemeä, moibatfeen pttä pmpäti peittää
juuston. Jäpän fiebotaan juusto niin, eitä jääpi pptä
paljo fäännettämäffi ftfään tummaStafin päästä. (Sitten»
luin maate on jtleäSti läännettp ppbeStä puoteSta eli
päästä 5 tai 6 pptä fuureen poimeefen, painetaan fe puoti
enftn lepään, jonla perästä toinen puoli famoin pannaan
taSlolftin ja lanft fomitetaan päätie. ^piirujen ja loro»
jen eStämifefft juustoon tulemasta pitää maate läännettä*
män tarfalta puoletta. juuston teoSfa ja puferrulfeSfa
läptetpt mormut eli lepät omat formatuSta puusta tep»
tpjä ja aina mallotftlft maalattuja. Äum. 12 on mallina.
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SPuriStuSMjä fanfincei!.

l(<i(rilciffan$.

ijSuriStuSfeljä ott

73/4 falutuumaa torfea jalf eineen.
6
fant. ftytoa.
8% fant. ^otfftmitafteen ulfofcuolelta.
fam.
fifättä.
7y2 fam.
©en on !pot)ja§fa 5 neljdnne3=tuumai§ta reifää.
Äanjt ei faa elia Lfom^t tuin että fe fuljagti menee lekaan ia
iättad todliä reunalle noin •/» tuumaa.

Äofo juustonteon taljan aSti, Ijeran enft ajosta aina
ftfft luin juusto on maatteefenfa pantuna, ^itäd tapal)*
tua mitä fiiteimmiu, toaan ei fuitenfaau IjätäifeSti, ett’ei
tpö tule epäfelpoa. (Si mpoSfään tartmta ufeampia aS=
tioita fuin npt on mainittu, joten perän raSioeen fabo*
tuS faabaatt mältetpffl
0i*9t on juusto ioatmiina 4?urigtuffi£fe pantatoaljt.
painoa lifätääu toäpitelleen 20 ^f.:Sta atfaeu aina 80—
100 $C:aau aSti. 2>oS ilma on lammin, tartoitfee juusto
{omempaa puristusta; Jplmällä ilmalla ei fen päälle tar*
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mitfe kantta enempää vainoa hiin 70—80
painoa
enennetään, futen fanottiin, mäljitellen, tunnet fc 3 tun=
nin perästä on niin rastaana fuin tallotaan. iPurtS*
tuffen aitana, jolloin taaS ^iuffa maitotoalfeata Ijeraa
maluit alle bantuun laufaloon, on fatfominen, että fanji
on fuoraSfa ja tafan juuston päällä ja että painot fttä
painajat pf)t’fuoraa tekään. Äoman puriStutfen perästä
tuleentuu juusto mäljän mpöljemmin, mutta huonon meneStpmifen maara on märempi.
juusto jääpi puriStufftlle 6 tai 8 tunnifjt laitta,
joS fe tehtiin illalla, feuraatoaan aamuun aifaiftn, jolloin
fe nostetaan terästä, maate otetaan pois ja fe reunaani*
pio, jota on tullut fannen ja fe^än mältSfä, jietoäSti
touollaan pois onnella ja terämällä meitfellä.
SuuStonpuriStimia moibaanfäpttäämonelfaifta. £äSfä
alla oletoa Into. 13 näpttää pleiftmmin tatoallifen, jonfa
laitelman ja fäptännön jofainen IjuofeaSti moi pmmärtää.
SBipumarren päähän ripuStettamien painojen afemeSta fäp=
tetään mpöS puutaatiffoa, joljon pannaan fimiä aina fen
mutaan tuin mielitään puferruSta enentää.
Äurna 13.
3ttu$t0n)>uri$tin.
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äBiclä pfftnfevtaifempi puviStuSlaitoS faabaan, joS
lauta ta^i palffi liitetään (avannoitta feinääit ja (en toi=
feen 4?äät>än pannaan timiä talji muuta painamaan; mutta
tämä juristin et paina juustoa niin fuovaan ja tafaifeSti
tekään, tuin plempänä turnattu, tttäitä puristimia fäpt*
täeSfä on muistaminen, että tangon tal)t lauhan pääSfä
olema mäljempi paino maStaa monta mertaa fuuvempaa
painamuSta itfe juustoon.
ifhmStuffilta otettua pestään juusto fuolamebeSfä
ja afetetaan fuolauSfeljään (fum. 14), jonfa, joS fe on
uuft, pitää olla päimän ollut fuolamebeSfä. SlipöSfin
fuolauSfeljä on formatuSta puusta, mutta ntaalaa*
maton. ©uolauS tapahtuu ftllä tamalla, että laafeaan

©uolau$feI)ä.

£ä$>tfeiffauö.

©uolauSfetjä on

&% falutuumaa fotfea {aitouteen.

5
7%

fam. fymä.
fam. ^oifftmitalCeen ftfältä.
fam.
ultofmolelta.
8'A fam.
on ainoaltaan tyfft 3/8 tuuman fuuruinen teitä £otj{a8fa,
josta on totoerrettuna tuotu fuolatoeben muotoa matten.

puufuppiin“otetaan mäpn jttä fuolamettä, jota on juoS*
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nut fuolauSarluSta ja fofoontumtt alla feifomaatt faamiin,
ja lifäfjt pannaan mielä jolit määrä fuolaa. 3oS et ole
fellaiSta, niin tekään tamatliSta moimalaSta fuolamettä.
juustoa mieritetlään npt täSfä, Ijimutellaan fuolatta ja
pannaan fuolaroettä vuotamana fuolauSleljään, niin että
alaspäin tulee fe puoli, joSta puriStulfen aifana teleptp*
npt ljulpio poi§ teilattiin. (Sitten pannaan nnelä pillu
fourallinen loSteata fuolaa lupiSta juuston päälle, $atfo
lum. 15.
Suma 15.
©en perästä afetetaan juusto fuolauSarlluun, luto.
16 ja 17, jota on foilea, matala, loimen lorttelin pitui=
jtlla jaloilla feifoma lannellinen laatillo, jota on niin
paljon toifapäin laitama, että juustoista maluma fuola*
mejt juolfee arlttn alifeen faamiin ta^i punllaan. XäSfä
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&uma 17.

arfuSfa juusto faa rauljaSfa feifoa feuraamaan aamuun,
jolloin fe taaS otetaan fepäStä uloS, mieritellään ja pi*
mutellaan fuolamebeSfä niinfuin enjtnfin ja {äännetään
feljäSfä plöS=alaijtn olemaan ja jäälle vihoitellaan piffu
fourallinen foSteaa fuolaa, äimän fuin enft fevvatlafin.
9fätn npt pljä ebetlenfä 8—12 päimää, aina fään mu*
taan, jofa aamu fttä fuolataan, funneS jtilfen tulee jof*
feenfin fotoa ja luja fuori, jolloin fe otetaan fuolaitSar*
fuSta, ljuuljbotaan miimmeiS juustonteosta jääneeSfä Iäm=
pimäSfä ja mafeaSfa IjeraSfa ja pannaan hädälle fui*
mahtamaan, ©uolauffen loppupuolella ei juuston päälle
enää panna fuolaa niin paljoa fuin ennen, maan ainoaS*
taan fen merta fuin ftiften tarttuu fiinni fuolamebeSfä
fuolalla IjierottaeSfa. ©uoiauSarffuun partneSfa on tar*
fotn noubatettama otfeaa järjeStpSfeurauSta, etfei juusto
ftellä maljba miippä tarpeellista faumemmin.
Äun fuolattu ja äSfen fanotulla tamatla ljuuljbottu
juusto on fuimatjtanut, pimutetaan fttä puhtaalla pyyhe*
maatteetla ja hennaan olemaan jofo feifomatle tapi rip=
piimälle juuStoppllplle, joSfa fe luotettamaSti fäilpp pii»
riitä. £änne fe npt jääpi tuleentumista eli oifein mal*
2
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miStumiSta marten 6—8 njtifotfl, jolla ajalla fitä fään*
netään, lunneS tulee 4 mitfon manljafft, ferta bäimäSfä
ja jtttemmin jofa toinen talji tolmaS ^ditod, etfei mat=
taift latistua eitä ^ome^tua. SuuStoljtylltyllä pitää mpöS
tarfoin maarinottaa iän mutaista järjestetä, niin m^öS
että eimät juustot faa foSfea toiftinfa, jtlld jtten fpntpp
mdrfid paiffoja, joihin hometta tefeptpp. (Si mpöSfään
fäp juustojen paneminen ilmaljöttfäätt, jitld ftitd ne ru*
teemat taiteilemaan. 2>uuStol)pllp afetetaan fomeljaimtnin
joiiteddn ja ilmanfäppään, maan Ijöngättömään minttiin,
joSfa lämpö dlföön nouSfo 20°—22° (S. plemmäffi eitä
ntenfö 6°—
7° (S. alemmaffi. $ätä Ipllä on maifea
faan faaba, mutta ftiljen pitää tofi maljbollifuutta mpö=
teit pprfiä. ^uto. 18 on feifoman fuimauStpllpn mallina.
Uuma 1 8 .

Kyynärää.

Äuufaitben manioina faStetaan juustot 60°—70°
(Sm asteen lämpöiseen meftljauteefert, fuSfa faamat maata
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noin % tai 1 tunnin, jonfa perästä ne puetetaan
harjatta ja fuittataan, joS maljbottiSta on, taittajalla.
Sturingon paiSteeSfa ne tnlettat 30—40 minuutiSfa tuifi
fuittifft ja afetetaan jätteen titityille. Sata menettettyä
uujttaan, fun ne ottat 6 ttiifon ttantyoja, ja fttte ttoi*
baan niitä mtyöbä.
Sätyän ntyt loppuu juuston ttalmiStuS ja fätyttetty,
ja ttaiffa afta on ejttritty niin latteasti ja tarfaSti, että
jotaifen juustoa tefemään opetetun Ijentiön pitäift olla
peippo tymmärtää ja noubattaa jitä menettyStapaa, niin
ntyt ttielä paremmafft muiStamifeffi pääajtatlifimmat toi*
mituffet fertattafoon ja niiben tätyttämifeen liifimääräi*
feSti tarpeeltifet ajat ofoitettafoon.
l:fjt.

2:fft.
3:fft.
4:fft.
6:fft.

00
£4*

7:fft.

9:fft.
10:fft.

ju m ittu n e n ja ttä rin fefoituö
m aitoon, fu n fen läm pö on jä r 
jestetty ..................................................
S u u S te ttu m in e n ............................. .......
(Snjtm tnätnen ju uS to jo ufo n leit*
tau ö . . . . . . . . .
S u u S to jo u fo n laSfeum ifen a ita a .
(Snjtm m äinen tjeran poiSajo . .
S o in en ju uS to jo ufo n leiffauS eli
f ä ty tte tty ...................................................
S tifaa juuS tojoufotle taaS afet*
t i t a f f e n f a ............................................
Ju u S to jo u fo n fierittyS ptyteen fönt*
tiin ja Ijeran poiSfaato . . .
Ju u S to jo u fo n pufetruS fa a ttin
p o h jaan ju u S to fu p illa, 3 tai 4
f e r ta a ..........................................................
Ju u S to jo u fo n enjt painam in en te*
'tyiin ja tyerart uloSpufetruS . .

i 1 min1 0 — 15 n
6—8

i-H

1— 2

tr

tr

rt

li—2

tr

2— 3

rt

1 0 — 12

rt

1 0 — 12

rt

3— 4

n
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5uuStojouEonmurenteleminen; fett
lämpömäärän pitää npt olla 24°
—26° @..................................... 6—8
12:fft. 2>uuStojouEon mtfi painaminen
Eeliin......................................... 6 —8 n
13:Eft. juustojen EieritpS lämpimäSfä pe*
raSfa ......................................... l i —2 min.'
3uuStojen Eäärintä maatteefen . 6 - 1 0
SuuStojen
pano puriStulftlle. .
15:Eft.
eli ppteenfä 68i:n ja 961 minuutin mälillä.
juuston fuoraan teEemifecn menee fiiS noin l:Stä
iy 2:een tuntiin.
juustot moibaan, Euten jo plempänä fanottiin, mpöbä
6—8 miilon iEaiftnd ja niin aina tapaptuulin, miSfä
tämä juuStontelo on pleifempää. Jtauppiaiben luona ne
fttte mielä fäilptplfen ja ppmänä ppfpmifen muolfi joututoat uuhen tavpeelltfen pitelpn alatfiffi, ennenEutn lähete*
tään maailman marEEinoille. ©Jutta meillä, EuSfa ei EumminEaan peti moi obottaa pptä peippoa meiteEEid, pitää
teEijdn ofata toimittaa tämä miimmeinenEin menettelp,
faabalfeen juuStoiStanfa halutun Eauppatamaran. £ätä
tarloituSta marten ne toifen pefenndit jälleen ja taaS pp*
min Euimapbuttua moibellaan pellais*öljpllä. Mäntän jifään
Euimettua Eaaputetaan niitä terämällä meitfellä, jota tep*
beSfä Eoetaan faaba pois EaiEEi epätafaifuubet, joita mielä
faattaa olla tulleena lepästä, juuStomaatteeSta tapi muusta
fppStä. 9täin teptpä tulee niiben olla jtleitä ja Eiiltämiä
Enin farmi, ©en perästä ne joEo jtmellään pari Eertaa
feuraamatla feolfella:
ft

„
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Soutmejolia ((Sroton tinetorium) 14 ojaa
33erlinin*jtneä . . . . . . 1 ofa
S B e ttä .......................................24 ojaa
taiffa Aitoutenaan niin janotuilla toutnejbltfajntiHa, fun=
neg fai£!ialta tuletoat tafaifeäti ftnifen jmnertatoifft. Jlun
iDätijitoettyö on fuitoanut, ^ittmtellaau juustoja toäljällä
Aerlinijtnen fefaifetla tooimääoäM ja ntyt otoat ne »atmiita mtyöbä.
2>oö ne ntyt otoat lätjetettätoät fautoemmafjt, Aan*
naan ne laatiffoityin, joiben muoto on tämmöinen tuin
jeuraa.

Kutoa 20.

Saastojen paffcmsfaadffo.
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©e fttitoa ioäljätnen toiljeriänfinertätoä tjomeljbuS,
jota tämän perästä tat(etettaeS[a jrianftn tulee juustojen
bintabuoteen, ei toaljingoita niitä.
(5bamin*juuSton toalmiStuffeen tarvitaan [euraatoat
inbentarifatut.
©aarni tbbfbä ja jmmitty§tä toarten, forfuuttanfa
tetoeämbi ja fannetlinen.
puinen toim ijalta, 1—iy 2 jalfaa fortea (fatfo fu*
toia). g)fji jaloista ulottuu reunabuitetta ^lemmäfft
ja on [obitoana nojabaiffana [aatoin fumarruffttfe
banemifeSfa.
Spari faatoia Ijeran talteenottoa toarten, joS ftitä pi*
tää tähteä taatetta.
$ ari [anfoa, joitta l)eraa otetaan ja boi§ fannetaan
fitä eroiteltaeSfa juuStomoSfaSta. Sätkän tarbeefen
tooibaan mböS fäbttää niitä [antoja, joihin lbb[f;
tään.
$Pieni taafea buufubbt/ jotta biimitintä ja toäriä [e*
taan bc'nnaan* XäSfä on Ijbtoä aina fäbttää [a*
maa astiaa, että [aabaan tarffa jtlmämäärä bit=
mittimen b“Hon [uuteen. 3a bifni lattea buufubbi
on [enfin täljben [ohitoin, että fttfä [aattaa letoin
[efoittaa maitoa ja ta[an jataa biintitintä.
© uuri taafea buufubbi Ijetan ajoa toarten juusto*
joufoSta ja [en enjtmmäiStä bfytonbuframSta toar*
ten. (§tt’ei [e bufmtttaeSfa Ijalfeaift, on baraS ^ttä
bmbäri fääntää reunan bäätte bati folme tuumaa
tetoeä rauta* tatti meSfinfitootu.
SBä^ätäntä faufato, matatareunainen.
£atoallinen maito[iitoiIä jouhista talji metallista.
3uuStofaibe eti toätbbä, bart)aiten meSjtngiStä talji fu=
bariSta, juuStojoufon teiffauSta toarten.
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2—5 puriStuSfeljää, maalattua ja fannelliSta (fatfo
fum.)
Sftielenmufaincn määrä fuolauSfeljiä (fatfo fum.).
3oS jofa päimä tekään fafft juustoa, tarmitaan
P / 2—2 tuftnaa fuolauSfetjiä.
4—5 juuStomaatetta, jotfa otoat 23—24 tuumaa
pitfiä ja 11—12 tuumaa lemeitä, malttamattomia
ja ohuesta pumpulipalttinaSta.
2>uu Sto puristin muutamien p a in o je n talji fimien fanSfa.
© uolauSarf fu.
SuuStoljpnp.
©itä piimitintä, jota fäptetään ($:Pamirt*juuSton juof*
futtamifeffi, ei faiffialla malmiSteta äimän piellä tamatta.
©euraama menetpS oit fuitenfin tamallifinta. SBajtfan
neljäs matjafefi eli ^aima pudistetaan droin faifeSta
piimettpneeStä niaiPoSta, pestään tarfaSti fplmällä me*
Peliä, Jjtoutellaan d ent)öa fuolalla ja ripustetaan fttten
fuimamaan jofo puhallutettuna taiffa mePettpnä niin fai*
Pafft ja pitfäfft fuin fuinfin. ipuljPiStettaeSfa pitää ftitä
mitä tarfimmaSti eroitettaman faiffi fen päällä fulfemat
raSmajuomeet, jotfa muutoin fuimaeSja eltaantumat "eli
IjävSfiptpmät. «!petfomp>ain ja juottamattomain mafiffain
m aljani fopimat parhaiten piimittimefft. SBajtfan faa*
tua nauttia muuta ruofaa fuin maitoa, ei fen haimaa
enää fatfota felmotlifeffi juuStontefoon. haimat pitää
mpoS, ilmoitusta mpoten, piPettämän tuimina tallella pari
fuufautta, ennenfuin niitä piimittimefft täytetään.
Äun rumetaan piimitintä eli juoffutinta tefemään,
leifetlään fuimatut maljafttel pienifft liuSfaleifjt, jolloin
mielä e^fa fiinni olemat raSmaofat otetaan pois, pan*
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naan fltten jofo laferrettuun ruuffuun taiffa ftfft fo^t=
maan puuastiaan ja päätie malellaan niin paljo Ijatleaa
mettä, että liuSfaleet moimat fäpbä turpeoiffi, maan ei
enempää. 2>oS on matalla lämmintä ja mafeata Ijetaa
miimmeifeStä juuStonmalmiStuffeSta, niin on pataS ottaa
fttä meben ftjaan. SMaljaliuSfaleiben liottua ja turmottua
1 talji 2 tunniSfa, faabetaan futaftn thaimaa fof)ti puoli
tuoppia niin mäfemää fuolamettä, että munan fannattaa,
ja foto feoS afetetaan Ijailean lämpimään paiffaatt, joSfa
jttä jota päimä fefoiteöaan. £ämpimppS, joSfa piimitin
on, ei fuitenfaan [aa olla tamalliSta juoneen lämpöä fuu*
vempi. Jloljtuutltfen moimafaS fuolameft faabaan, joS
puoli tuoppia fuolaa fulautetaan 1 y2 fannuun mettä.
Äaljben miifon päästä moitaneen jo piimitintä fäpttää,
mutta J^otlanniSfa laitetaan aina uuft fatft ennen man*
Ijan loppumista, niin ett’ei jtellä piimitintä fäptetä 3 ä
4 miiffoa nuorempana. Jtun piimitin on malmiina, moi*
baan fttä jofo ftimiloitä hienon maatteen läpi ja faataa
putelleitjin, jotta forfitaan Ijpmin ja fäilptetään forfille
ppStptettpina miileäSfä paifaSfa, taiffa, joS aStia on pui*
nen, [omittaa pohjalle Ijana ja laSfea aStiaSta tarmetta
inpöten.
ipiimittimen feifoeSfa malmiStumaSfa ja [en jälfeen*
fin, joS ei fttä ftimiloitä pulloihin, on aStia pibettämä
peitettpnä taimella, jota älfoön fuitenfaan fäpfö liian tti*
miifen. lapana on pitää pari fouralltSta foSteata fito*
laa fanneöe ripoiteltuna, eSteefft färpäiftlle ja muille
Ijponteifille, jotfa muutoin fompimät piimittimeen ja tur*
utelemat [en.
3oS npt jofa ferta malrniStetaanfin piimitin tätiä
[anotulla lamalla, niin ätfoon toti luultafo fttnä aina
oleman [amaa juuStouttamifen motmaa, ftllä [en moi»
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ntaffuuS ttyjmu ufeiSta aftanijaavoiäta, joita ei tuoi ax»ata. Ratasta on fentäfyben }>itää jofainen teelmä eril*
tään ja foetufftlla o^ia tuntemaan fen tooimaa; fitlä,
niin!uin jo tytemjjänä fanottiin, on fe mitä tärfeintä, että
maito juuStettuu määrätpä ajaSfa ja aina tyljtä malj*
maSti. 3o§ ei tätä määrillä ^ibetä, ei tämän fcäimäinen
juusto tulee laabutieen eiliS^äimäifen faltaiSta.
Karl Johan Forsberg.
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