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U jo in  ja  juuston toalmiStamifeSta piti fRoutoa Jpanna
ätielfen Äöpenljaminan läänin maantoiljeltjSfeuran to* 

toutfeSfa £ aa ftru p isfa  toiirne tammituun 17 p. lutuifatte 
tuulijatunnatle efitelmän, jonta ebeltinen, mointoalmiStuSta 
toStema oja oli näin tuuluma:

äfteijerinljoitomme on toiintc touofina paljon ebistp* 
nt)t, jo sta  tiitettp olioon fe arm otas apu, jonla m aatalous 
on jaanut ofaffeen tiebemiefjiltä jemmoijilta luin omat pro* 
loeSforit ^örgcnfen ja  ©egetcfe; mutta mielä olemme lautana 
tarloituSperäStämme, jota on olema fiinä, että laitti rooimnte 
matfetaan enfimmäifen tai toifen luolan tamarana. SDleibän 
tulee tef)bä laitti mitä moimme taljan fuuntaan eteenpäin 
pprtiesfämmc, maamme lunnialfi ja  omalji tjpöbpfjetnme, ja  
fentäljben taljbon tä s jä  felittää miten minä enjimmäijen 
luolan moita- malmistan.

@nfin on rnainittama, että o s t a n  taiten rnaibon mie* 
kettäni, ja  olen fitä teljntjt jo monta touotta. S iih en  olen 
niin ttjtjttjmäinen, että teloitan taittia emäntiä m aalla fitä 
tetemään, fiitä fun Ijatu tpöljön ja  uutteruus aStareiSfa tnai* 
bon tanSfa tiif)tt)t). ^ in ta  määrättätöön paitallisten olojen 
mutaan. SDJinä olen matjanut 30 penniä fannuSta ja  fitä 
paitfi ilmafetfi jättänet talonbeSfa tarmittaman moin ja  
rnaibon, fetä laitti meijerin fimutuotteet.

(Sttä emäntä faattaifi tämän tef)bä tappiota tärfim ättä, 
tätjttjt) lehmien ruotinnan mätttämättömästi olla niin rutt* 
jaan  ja  moimattaan, että oitein fjtjmää maitoa faabaan. 
älleillä omat leljmät monta touotta faaneet 4 naul. toeljnän* 
tefeita, 4 naul. oljratt ja  tauran fefalin jauljoja, l 3/* naul.
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rapfitattu ja, 3 7 3 lappaa repujunritfaita fetä f)t)lvän annoin 
fctt apitanpeiniä pentueitta jota teeman ofaffi, ja  täm ä ru o
ti n ta on huomattu fopituatji. g)Iipätnfä on niin, että mitä 
tafajem paa ja  pptätäifempää rnofintaa annetaan, fitä pa= 
rempi f e on, f osta maitotin fiten tulee taabuttaan pptä» 
täifetji.

i)3pptämämme tartoituSperän faatouttaminen, jota on 
enfimmäifen tai toifen tuotan tuoin m atm istam ifesfa, ei ote 
tuaitea, toeta tobettatin ppluän tuoin matmistaminen ei tpfp 
enemmän tpötä tuin puononfaan teteminen, mutta ppmän 
tuoin matmistaminen on paljoa tuottatuampi, eitä ainoaS* 
taan fiitä fppstä että fiitä enemmän matfetaan, toaan fiitä* 
tin, että fiten ntpösfin tamattifeSti faabaan enemmän tuoita 
maiboSta, tuin puonompaa tuoita tepbeSfä. -äJiinun fäpttä* 
mäni menetpstapa on fenraatuainen.

karto in  matmotaan, että mitä fuurinta puptautta ttou* 
batetaan tppfpsfä, fittä jo s  tulee Iitaa maitoon ei fiitä tuoiba 
ppmää tuoita faaba. S itä  antaa papan maun fetä maibotte 
että moitte, eitä fitä m itään fiituitöiminen paranna, ©itten 
on astia , peti niin pian fun fe on faatu maitoa täpteen, 
tuietätuä nametaSta meijeriin, toeta maito pian pilaantuu 
natuettaifmasta.

Su n  maito on tullut maitotam ariin, fiituitöibään fe 
peti tinatusta rautatetupetä teptpipin ppttpipin, jotta metä* 
tuät noin 39 naut. tai 6 tam m a, ja  pannaan termannou» 
fua marten jäämeteen, ©emmoifet pieneitlännät pptpt otuat 
föpfäfempiä tiifutefla ja  fiitätin ebuttifemmat, että maito 
niiSfä jääptpp pitemmin tuin ifommiefa faameiSfa.

Serm an noufemista tuarten faapi aamumaito feifoa 
24 tuntia ja  ittamaito 12 tuntia. Su n  maitoa on tuorittu 
fiituitöibään terma tinattuun rautaletupaStiaan, jotta on fe 
etu tatuattisten puisten termatpnnprien rinnatta, että tätfi* 
aStiaSfa faattaa petpoSti läm m ittää ja  jääpbpttää terman 
taStematta astian  joto tämpöifeen tai tptmään meteen.
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© efä maibotte että fermalte fäptettpnä ftiioitäitä on 
minulla täffinen fepä, jopon on fibottu tuota om aista par» 
fontapaiöta lan gasta , jotta tuotta peitetään, niin futfuttua 
moiparfoa 9?:o 10. -Dtoinen fiimilä on paljoa puofeampi» 
pintainen luin joupinen, ja  pibättää toietä farmatfin pa» 
remmin.

S u n  ferma on aamutta tuttut aStiaanfa, lämmitetään 
fitä fittä taitto, että tuo täffinen a stia  taSfetaan tämpöfeen 
meteen, jotta ferma tulee 25 tai 29 asteen lämpöifeffi. © a» 
taan mittaan ferm aa pannaan 6 mittaa firnumaitoa, jo sta  
läm pöm äärä alenee 24  ta i 26 aSteeffi. Säpempänä puolta» 
päim ää lienee ferntan läm pöm äärä 16 tai 18 astetta ja  
fittoin ferma faabetaan astiaan , jofa on peinäpatjatla pm» 
päröittp, ettei ferma tiiaffi jääptpifi. fe rm a  fefoitetaan 
jofa toinen tunti; ja  fun f:to 6 eptootta fatjotaan ferma» 
aStiata, pitäift pappaantmnifen otta atjettu ja  parasta  on, 
jo s  ferma fittoin on 15 tai 16 asteen lämpimänä.

3SoS läm pöm äärä on forfeampi, ei tule moi niin pie» 
noffi ja  fermaan ilmestpp juustoa. $ o 8  läm pömäärä on 
atpaifempi, alle 15 astetta, ei tule ferma tafaifeffi, mutta fe 
fen pitää otta, foSfa puoleffi papan ferma antaa mäpäfen 
ja  puonoa moita, jofa ei festä fäitpttäm istä. f : t o  8 tulee 
ferman otta tafafen ja  fittoin fe ppmin fefoitetaan, ja  fun 
fc parin tunnin tututtua on 14 asteen läm pimänä, fefoite» 
taan taaSfin, jotta moibaan otta fiitä marmat, että pappa» 
neminen tulee pptätäifeffi lautta fofo joufou.

fu n  ferma faa feifoa liifuttam atta fofo pön on fe 
aamutta 11 tai 1272 asteen läm pimänä. $o8  fe fefättä 
tutee tiian tämpimäffi, jääpbptetään fe jäämebeSfä, jofa ot* 
foon 10 asteen lämpimänä, fittä äffinäistä jääptpm istä ei 
faa  tapaptua, foSfa fe m aifultaa mapingottifesti fermaan. 
$io8 ferma taimetta päinmaStoin tutee tiian fptmäffi, täm» 
niitetään fe firnuam istämpim äffi, eti 14x/ 2 aSteifeffi, tasfe» 
matta fernta»aStia tämpöfeen meteen, fu n  tämä lämpö»
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m äärä on faamutettu pannaan >/8 luoti märiä 100 nautaa 
fermaa fohbett, ja  täm ä faabetaan npt lim uun.

^tyrnin tärfeätä on, että on femmoinen lim u , jo ta  
looltaan fopii lirnuttatoaan term am äärään, eilä ole mäljem» 
min tärleä felään, että lim u  läp helposti ja  moibaan 
pobti p u d is ta a . SRjiitä maatimuffia mastaam ia lim u ja , 
joita on faatam ana eriloloifina, telee tehtailija i($. jltielfen 
^rilferöbiit faupm tgisfa STansfatt maalla. * )  Su n  m äntä 
fiinä tim n sfa , jonia minä fätjtän, telee 180 tai 200 iiertoa 
m inutisfa, niin pitää, jo s muuten laitti on tuin olla pitää, 
»o ita  faatam an 30 tai 35 minutin tirnuamifeu perästä.

Su n  moita aitaa nätpmään, huuljbotaan fitä a la s  me= 
bellä, jonta tulee olla 10 tai 11 asteen lämpimänä. Sftinäpi» 
bäit ennemmin mebett pieneSfä, ainoastaan lV 2 torttelia metä» 
m äsjä aStiaSfa, tuin ifommaSfa, to sia  fiten helpommin faapi 
meben taittiin tomeroihin, mälttäen tuitentin että moiljin tn» 
tee liian paljo mettä, ©ett jälteen tirnutaan hetfifen aitaa 
hhmin hitaasti, tunnes moipallutat tulemat fuuremman nup» 
pineulanpään fofoifitfi. © illo in  tauotaan tirnuam asta, lim u  
nostetaan plös jalalle ja  tirnumaito laStetaan pois firnun 
pohjaSfa olemasta tappireijästä. (Sttä firnnsja on fern» 
moinen reitä, jo sta  tirnumaito fopii laSfea u los, pibän 
hpmin tärfeänä, fun fiten mältetään moimumsten toifiinfa 
talertum ista, jota ei moiba estää, jo s  moi on fiim iläöä tir» 
nnSta noStettama.

Sirnum aito poislastettua faabetaan 10 moinaulan 
firnuatnifeen puoli fangollinen 10 ta i 11 aSteifett Iplntää 
mettä. SBefi huuhbotaan muutaman terran moin tjlitfe, tir= 
nua pubistam alla. SCöefi fitten laStetaan tappireijästä pois, 
ja  moi fen jälteen hullh^otaatl toaan hh^en terran mielä, 
hhtätäifellä mefimäärällä.

SBoi nostetaan npt firnuSta, pannaan moifautaloon,
*) Kirnuja tansfalaiSta mallia gteifeSti ©uomeSfa täytetään ja roatmiStetaantin »n. m. giStarilla. Suomentajan muiSt.
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punnitaan ja  f o tietään' 3 — 4 lertaa (ämitfenjä tujifatta. 
«Sitten pannaan 3 o jaa fuotoja 100 ojaan raoita, ja  fotfe= 
taan uuhestaan 3— 4 lertaa, jotta fuolat f)t)tmin jefaantu» 
ro at. Äapentpmmenen ntinutin tututtua maimataan tooi 
taajen ; fitten faapi feifoa tunnin aitaa ennentuin otetaan 
p ö s  4 — 5 nautan pataijina ja  pannaan taubatte miinteijen 
terran »anutettam atji. Manian manutuffen jälteen furmo» 
taan tooi fo p a  t p p r i i n  niin lu jasti tuin faabaatt, jotta 
f i ip n  jäifi niin m ä p n  ilm aa tuin maljboUiSta, fillä ntuu= 
ten fe ei p rn in  teStä.

^otapaitoäinen tomuaminen on aiioan mätttämätön 
p m ä n  tooin faam ifetfi; fitä jaottaa jetin tetjbä, jolla ei ote 
tuin p j i  ainoa lei)mä, fu n p n  » a a n  tirnu on juuruubettaan 
fen mutainen.

SOtuuten pibetään p o l t a :  että lämpömittari ja  jäätä  
» a r a f j i  p n tita a n , että mitä » ifu in ta  tartfnntta noubate» 
taan astio ita ja  meijeriä puhtaana pibettäiSfä, ja  että ilm a 
m eijerisjä aina on ra it is .

Su om en ta jan  m u istu tu s. SEanSfaSta m p b ä ä n  laitti 
moi Englantiin, ja  tä sfä  jetite ttp n  tapaan »alm istettu  » o i  
on englantilaisten maatimuSten m utaista, ipietarisfa, jo p n  
meiltä paljon » o ita  m p b ä ä n , on äimän toifeöaijia maati* 
mufjia. S ie l lä  m p täm än  moin pitää olla atman riem ästä 
term aSta »alm istetu n , tun m äpntäfään p p a n ta  matua 
» o i s ja  ei enjintään jum aita. S e n  pitää olla äimän fuotaa* 
mattoman, eitä jaa  olla m ärjättp ään . SOieillä Suom eSfa* 
fin pibetään pietarilaisten maatimuSten mutaan »alm istettu  
moi penoim pana. SBatm iStajan tulee aina noubattaa oS* 
tajan  mielitetoa eitä omaa.
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