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Johdanto.
®oSfa nuoret neibot ufeinfirt juuri tnoöfa, tuin tus»
fin omat jättäneet aSfaroimifenfa uuffien eti toautoojen
jib o S fa , futfutaan oman fotonfa täjellifeen jolenpi»
toon, e j ä ennen f un oifein omat ferjenneet faamaan fef»
foa taifista tärfeistä metmollifuuffista, jotta tulemat ijei®
bän toimitettaroiffenfa; tuin Ije lufemifenfa, fyumituStenfa
ja jnfituffenfa puolen fiaait faamat jotenpibon talo*
ubeSta ja ta ite ta fiinä te jä m istä ostareista; ja fun tuo
ylistetty feittämifen taito tufatieS tulee tefemään j i l l e
murhetta, toSta fen fautta miehen j l u kerttujen perään
on t j jettäm ä — fitloin, ja moninaifisfa muiSfa »ai*
feisfa tilaifuuffisfa, toitoomme näiben, täSfä annettamain
neutoojen tuleman j ö b jlififfi. Slifomuffemme ei ote f n*
rettaa, maan päin mastoin telottaa ja jo j a t t a a nuoria
naifia, jotta tiebuStamat nemooa täSfä tärfeäSfä muutotfeSfa
ojattam ista ojaam iffi, ja fentä j e n fuisfafemme jille
ufeempia foettelemuffen fetfimiä, ei ainoaSti erittäin ruu»
miittifia talon toimeja foSfemiSfa afioiSfa, maan m j S
niisfä armoifemmiSfa melmoöifuuffiSfa, jotta maatimat
j i t ä olemaan omaistenfa efifumana ja jib ä n meneSt j »
fenfä o jaajana. S jö n te f o , jä r je S j S , p n j a u S ja
fä ä S tä m ä ifp p S omat fen ölj j aineet, jota pmmärtä»
mäinen perheen emäntä ei anna puuttua tobottifeSta lam»
pusta.
2 j ö n te to on kumotan l a j a jota je n tä ä ijn is tä
jalouteen. @i futaan m a j a maatia ihmistä, fitä mä»
Remmin maimoa, t j»eläim effi, aina ifeen alla paine»
tuffi; mutta t j n teto maljmiStaa ruumiin ja fielitn moi»
m ia, t j j t ä ä mieltä jobptlifeSti mietetpn päimän pe»
räStä, je n tä ä fielumme Suutalan puoleen, jonfa tartoi»
tuSta m ä jä moimiamme tnpöben olemme toteneet nou»
battaa, ja auttaa fauniisti tobon, puolifoit ja lasten me»
n e S tjtä tartuttamaan.
x
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M intuin jä rje s ty on taiten maailman fannattatoa
tooima ja jopbattaa taiffi taitoaan epälufuijet täiset mää*
rätpiöjä raboisfanja, niin tulee emännän järjeStpS*neron
olla fe tooima, jota pitää taiffi foto*elämän toimituffet
rajoiSfanja. äitinä fyaluaijtn fuitenfiu jataa tämän moi*
man toimeen ojaStoon, nimittäin: jä r je S tp f je e n toi*
m itta m ije S ja , p u o n eeS ja ja a ja S ja .
O ä rje S tp S t p ö n t e o S f a o n mälttämättömästi tar*
peeHinen faifeSfa mitä fäjtlle otamme, faabaffentme teot*
fen pitätoäffi ja fauniin näföijeffi niin orniSfa jitntisfäm*
me tuin muibenfin. Ufeimmat nuoret naifet oppimat um*
peluffia, talon aSfareita p. m., mutta monifin tefee niitä
huolettomasti ja niin ettei pibä mitään. Siitä on, taitfa
pitäifi fmnminfin oleman jofaifen ipmijen tallein toara.
huolettomasti teptp teos maatii [itä pian unbellenfa. ?Jtn*
märtätoäinen emäntä apferoitfee fentäfjben, aifaafin jääS*
tääffenjä, itfe tarfaSti tefemään ja faifilla fäSfettätoil*
länjä jamaten teettämään taiffi teptätoänfä. SpäjärjeS*
tpS ja huolettomuus ^ajottatcat ^irmuifeöti aitaa fefä ra*
paa. £arffuuS oStautijiSja, mielä pinnanfin polfeminen
ja ilmanfin oleminen, auttatoat mapein, joS ei emäntä ote
järjestöjen pitämä; jillä ne eimät estä häntä tähbeltifim*
miSjä ajioisfa olemasta tuhlaamainen. £p5, jota talo*
ubeSfa toaatii erinomaista tarffuutta, on ruoan laittami*
nett. SEBäpinfin huolettomuus jiinä moi tuottaa emännälle
• paljon fiujaa ja paljon tarpeetonta fuStannuSta. hänen
tulee ojottaa miehellenfä — Janelle, jonfa toettootlijuuS
on pitää murheen taittein elättämijeStä — jen armon,
ettei hänen eteenjä pane mautonta ruofaa; joS jiiS raota
ruofottomuubeSta eli toaarin pitämättömppbeStä on pol*
tettu tahi muutoin raiSfattu, niin on ujeaStifin uufi toii*
meijellä hetettä laitettatoa.
O ä r j e S t p S huoneeSf a toaatii rnpiJS emännäntarf*
taa perään fatfomiSta. OoS hän toaatefammioihin, taa*
peihin, arffuipin ja piironfeihin panee tauniisti foufuil*
lenja fiHumaan tahi taitatoaSti taSfutettuina laSfee omat
ja omaiStenja toaatteet ja taiffi liinamaatteet, niin pän
tulee faamaan paljon atoonaista tilaa afuinpuoneeSja ja
taiffi fappaleet fautoan ppjpmään luontoijeSja fauneubeS*
fanfa. £äm ä emännän toelmctlifuuS on fuitenfin melfeitt
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puofeinta, (itiä fiinä on faunotunto aputaifena. Suin
taiffi on fiirooSti ja fauniiSti fioitettu paifallanfa, niin
on puonompifin puone itoifempi hm fomea, fuSfa fefa*
fo£a ja epäjärjcött>ö on näptämänä. ©itiä toimetta, että
jofainen työfalu pannaan omaan paitfaanfa fopta tuin
tarttitfemaSta lafataan, fääStpp paljo aitaa ja mältetään
monta tiujaa. ©iittoatnifen maitta ttäpenee famaSfa.
■3oS fitä ttaStaan tifäämme tatua tatun päätte, niin läjä
tulee fitä ttaittaloifentmaffi fetittää.
3 ä r j e S ty tf e ilä a j a n puolelta ymmärrämme päi*
toän petfien tarh aa jafamista fen moninaifitte erinäifitte
toimituffitte. SEäSfä afiaöfa tulee meibän itfehmfin päät*
tää oman ajatuffemme mutaan, fuitenfin aina muistaen,
ettei mitään enemmin hämmennä talon toimituffia fun
fe, ettei jcfainen afia tule tepbpffi oiteatta ajattanfa, tuin
ttiimeffi teptättä otetaan enfiti läjiin, tuin monta työtä
aljetaan yptä yaamaa, taifta ei mitään oifein päätetä.
Sijan oitea jataminen tetee ufeaSti paljon toaStuSta nuo*
rette emännälle, ©aabaffenfa palfottifilta toettocllifen ar*
monfa on tarpeellista, että yän faifiSfa talon toimitut*
fisfa ttafatoaSti pitää ferraSfanfa määrätyn järjeStytfen.
Rotuinen neutoomme faifitte nuorille emännille olis,
etteittät foStaan rafittaifi peitänfä ufeemmitta paltollifitta
fun tarmeS toälttämättömästi ttaatii, ja fofifittat fomit*
taa aSfareet niin, että palfottifet tattattifeSti pääferoät
aifananfa lemotte, fillä ei muutoin fotti ttaatia peitä toar*
päin nonfemaan. 2Jie pyybämme peitä muistamaan man*
paa fanalaStua: (laamuSta päittä pitenee, ei illasta";
aamutta putattu puolen petien aita pyytää tuntua faifiSfa
päittän aSfareiSfa; fillä talon toimituffet rippumat toi*
fiSfanfa fiinni. Suin talttiSaifana eineen feittämifeffi
toalfia toiritetään taialle, on puofea famaltanfa lafaifuut*
taa ja fiitoouttaa puoneen eli feittiön, ja fitte on aitaa
parjata »aatteet ja tengät, fenjäffeeit tulee porstuan ja
porrasten tafafeminen. ©yp fiipen, että palffatytöt pleen*
fä niin mietellänfä jättämät tämän ttiimeffi mainitun toi*
men teferaättä, on ollut ja on ttietäfin meille arttaama*
ton afia; fitä ei f aa fuitenfaan laimin lyöbä, fillä fitte
tulee muobetten torjaaminen ja fiitooaminen matlasmäen
afuinpuoneisfa. ©itte foptaamat tattattifeSti feittiötoimet
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ja puolipäitoällifen to äimistämme», joi a aina pitää ote*
ma» määrätyttä ajalla toalmiS, ja [en fieputnifen aitana
ferjetään tatoatlifeSti pefemään eineptieSfä pibetpt astiat
ja pudistam aan lamput ja fpnttitäjatat. ipuolipäitoäl*
tiS^aterian perästä on taas pupbiStuStoimi ebeSfä, ja jen
jälteen tantaminen ^alfoja ja »että fifäöe p. m., niin
että fe oattfatyttö jonfa, ufeaSti epfä pffin, teptätoiffi
laitti närnät luetellut aStareet otoat uSfotut, partooin en*
nen fun eptoolla, jaa toäpän aitaa joponfupun fäjitpöpön.
ältfäämme täSjä tapautfeSfa, eitä muiSjafaan, toaatito
palfottifittamme plöttistä; peiliä on peiffoitffia, niintuin
meillätin; pe tartoitfetoat fäälimpstä eli ofaiuottatoaifuutta
puoleisjanja ja meibän fopii ja tuleetin ofottaa peille fitä,
ilman fentouotfi alentamatta meitämme tiitaan pstätoälli*
fppteen, tn louffaift fääbptlijiä fupteita, joista jotaifen
emännän tulee pitää toaaria. ipptoät paltottifet toaifut*
tatoat fuureSti talon fiunauffetfi ja meneStpffefji; mutta
niitä faabatjemme, tulee meibän tiinnittää peitä meipim*
me ppmäntaptoifuuben ja usfollifuuben fiteellä.
sj 5 u p ta u S on tieltämättä foboti juuri fauniStuS ja
lunnia, töppimmäntin faatatoana; fitlä toefi niin tuin il:
matin otoat Suutalan lapjoja, joita tatoatlifeSti faabaan
ilman mafjotta. Sftutta joS tarpeen lapjettin puptaubella
mietiStpttätoät pmpäristöä, niin tulee meibän toiela fuu*
temmatta oiteubella toaatia fitä paremmalla onnella laps
jotetuilta ipmijiltä.
^Kuumiimme puptana pitäminen on enjimmäijiä »et*
toollijuutjiamme. @iis neutootaan jofaiSta, joS niin tar*
toitaan, pitemmin noujemaan puolta petfeä toarpentmin
aamulla, ainoaSti faabaffenfa aitaa oifein peStäfjenjä }iU
mönjä ja tätenjä, parjataffenja pintfenfa ja puteatjenja
»aatteet pllenfä. Ja rm o t ajiat otoat iljettätoämmät jo:
taijelle, mutta erinomattain miepelle, fun näpbä emännän
faifet aamufaubet, tapi foto puolet päitoätfin tipfuttele*
toan prnpäri pefemättömäuä, pajapiuffin ja aluStoaatteiS*
fanfa. @i pän tartoitje näin tepbä, jitlä panen on puo=
fea pangittuanfa jitoa pienon puitoiit pääpänfä piuSten
tapi lafin fuojaffi, ottaa topötiinan topöttenfä ja fitoer:
tää pianfa, joS jofu aStare toaatii täm änlaista toarotoai*
f uutta.
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(Samanlaista puptautta tuin itfe pihamme, taibam»
me maatta patftatpttöjäfin pitämään; älläämme fumatfo
ruoan feittäjän tetemän tpötänfä pefemättömin fäfin taitta
fuortumiSfa roiftumin pilttiin; eitä muoteen tetijän ja puo»
netten ftimoojan oleman ilman puptaatta mpöliinatta mpöl»
tärtfä .eifä pefemättömin fäfin.
tlfä ä t naurato näitä marotutfia eli pitätö niitä tur»
pino, luullen jotaifen piian tietämän fen itfeStänfä. .to»
jettelemuS näpttää ufein että niitä täptpp ufeimmiHe pal»
follifille monet tervat m uistuttaa; fillä pe laimin Ipömät
ufeemmin tun ppben terran tämän puptauben tarpeen
muiStamattomuubeSta, mälinpitämättömppbeStä taitta pi»
tanbeSta.
tpuptautta afuinpitoneisfa ja liinamaatetten muutot»
feSfa pitämät tamallifeSti faitti marallifemmat ja peitän
etunfa täsfä afiaSfa ei oietaan mäpästä armosta; fillä fe
ebistää termepttä ja ppmää elämää. iDiutta mäpemmän»
fin marallifen emännän tulee m uistaa, että pellamaifen
maatteen taumemmiit feStäminen paljon tulee fiipen, ettei
pefemättä pibetä tornin lifaifetfi, ja morattaan, ettei ole
fpptä panna maatteita melfein pefomäfifina uuteen pe»
foon; fillä jotaifeSfa pefoSfa maatteet tnlumat jonfun
merran.
S ä ä S t ä m ä i f p p S on talouben moimaSfa pitämifen
perustus. @i fe fuitenfaan fomi fäpmään faituubetfi;
maan jotaifen emännän tulee prnmärtämäifeSti oijentaa
itfenfä määrättpin tuloinfa mutaan.
Jotaifen nuoren parifunnan tulee mifuSti miettiä
fuinfa paljon faamat mnobeSfa fäpttää talon tarpeiffi.
S itte on nuoren puolifon melmollifnuS prnmärtämäifeSti
fomittaa fulut fen jälteen tuin morat mpöben antamat.
äitinä tunnen äitin, jota poifanfa naibeSfa, pnnä
muiben neumoien fanSfa, mafaaSti pani pänen mieleenfä:
„2lnna maimolleS riittämä eli ulottuma fumma talon tar»
peiben tuStannuffitfi, fitte tuin olette päättäneet, miten
tapbotte taloutenne afettaa, ja anna fe pänelle ottein fnu»
taufittain tai miifottain; mutta älä ole mifu päntä top»
taan, älä tiellä pänettä mitä pän rapaSfa tarmitfee; fillä
joS finä fen teet, niin pafotat pätien fäpmään fatateitä,
faabatfenfa mieftaubella mitä tarmitfee."

o
„fm !" — puutanet nuori pstämäifeni — £>ennoi»
[tulo minä tepbä mäpintäfään mieffautta miestäni maS»
taan, jota on elämäni ilo, minun faiffeni, toinen itfeni.
(St tiebä mipin £>ätä moi pafottaa ipmifen! Stuiten»
fin, färfi faiffi ennen fun tefifit jotafin, futa täptpifi faif;=
taa tiebuStetematta miepettäfi; mutta ätfäämme pptjätfö
niitä fifarparfojamme, jotfa eimät ote tooineet pillitä pa»
tuanfa fofemaan fiertofeinoitta mätttää metfein jofapäi»
mäistä fiufaa ruoasta, jota ei tybptä rniepen perffuja ra»
faStamaa mafua. Salomietinen ©ötpefin juuri pupun
faunistetlen maimoSta, jota fuotinmuoteettanfa tunnusti
maraStaneenfa miepenfä rapaStoSta, foSfa pän ei millä»
tään muotoa faanut päntä tifäämään tatoubeu futurapaa,
maiffa peibän ppbeSfä etämifenfä miimeifinä muofiua h i
lut, fuinfa ppmänfä otiS fofenut fäästää, otimat enentp»
neet fiitä fuin amion atfumuofina otimat. tpän tunnusti,
ei fen muoffi, että tunfi omantunnon foimauffia, taiffa
petfäfi itmitutoa, maan poistaaffenfa maStufjia ja fiufoja
fiitä, jofa pätien jätfeenfä tutiS tatoubeSta puolta pitä»
mään, ettei fitte joSfuS fanottaifi: ^Söairnomainajani ei
tarminnut enempää fun niin ja niin paljon."
SoS mies määrättyinä aifoina antaa maimottenfa
fen panette määrätyn fumntan, niin pän pääfee monesta
fiufaSta, pän pääfee fittä tamoin näfemäStä rapafuttan,
josta niin rnaifea on tuopua, limaptaman pppppfistänfä
pieniin jofapäimäifiin tarpeifiin; pän mirfistää maimon
patua taitoin taSfemaan tarpeet ja futut, taitaaffenfa epfä
jottafutta mäpempään tytpmifettä tepbä miepettenfä taiffa
lapfiltenfa obottamatonta itoa.
Ufeatfin aineet tulemat maffamaan jotenfin paljoa
enemmän, joS peräti mäpä erättänfä ostetaan, ja papa
on fefin joS muutamat ostot maffetaan mtepen, toifet
maimon rapaStoSta; fittä fiten fäästpp maimon faSfaSfa
m itä toifeSta futuu. (Sentäpben on paras molemmin pito»
tiu, jos emäntä epbottamaSti faa fen pänette tarpettifeffi
fatfotuu fumntan, armaten pänetiä oleman fen oifeuS»
tunnon ja pmmärrpffen, ettei fäptä määrin miepenfä uS»
fomaifuutta, josta afiaSta päneltä jo ennen naim ista pi»
täifi mafuuS oleman. ©itiä taito ja fetmottifnuS itmot»
tamat itfenfä faifiSfa elämän maipeisfa, ja näiben armot»

tiSten omaifuutten puutos on pian puornattama. SBai*
molla on mpöS tila toteuttaa miehen luottamutfen, muo*
ben loputta näyttämältä taotan tulo* ja tutu*tirjanfa.
SKuiStotirjaSta, tuetut naifet mietuifimmin pistämät
jotapäimäifet futunfa, on puotea fuutauben loputta metää
tutut tauluun. (Smäntä tarmitfee main paperille tapi ti*
mitautulte tirjottaa nimet eripalStoipin ja fitte muistotir*
jaSta panna tuutin pinnat. ftjpteenlaStu tulee näin puo*
leotft, ja fiitä faatu jumma muofitauluun firjoitetaantin.
(Stfä tutottin oifein ptöSfirjoitetaan, on itfeötänfä pmmär*
rettämä afta.
5)tfi rnarfin pstämättinen neuloo täSfä annetaan nuo*
ritte: S ttäät itänänfä turpaan tai joStatuSta ällistä ppt*
jättö mitään jopontupun loietä telpaaloaa, ottoon puoneen
latua, fauniStuSta tapi maatetta. 3 a uutta oStacSfanne
tatfotaat pyöbpttifpyttä ja pitätoäifppttä. SKarotaat patua*
maSta mitättömiä forennutfia, ne loetäioät rapaa, toaifta
niittä ei ote mitään oiteaa armoa.
Suin mairno on oitein omantunnon jälteen poitanut
taloutta ja pitänpt määrin fen m o n in aista erinäifistä
tutuista; mutta fittefin foimataan tuptaaman; niin pän
tarjoo — tuitentin tpmeneSti, fiimaStumatta — miepet*
tenfä itfe ottamaan päättenfä ppbetfi ainoafft tuutaubetfi
laitti rapatoimet, fen perästä antaaffenfa tiebon, raiSfä
fopbaSfa fääStöjä fopeifi tepbä. Siufat ja maötuffet eteen*
päin pitäifi tältä feinotta poistettaman, ja pptoä fe oliS*
fin; fittä juuri täSfä piirisfä omat fypt niin epätufuifiin
typneteipin, fnin tasteen perneet ruopoSfa lämpimän fefä*
päimän aamuna.
SÄutta muuttautaamme nyt topta näistä aineetifiSta
eti ruumiiltifista afioiSta pengettifentpiin, enemmin mieltä
foStetoiin foptiin miepen ja mainion feSten. Suin fe pypä
fibe on fotmittu, jonta ainoaSti tuotema taitaa päästää,
fittoin mairno astuu maifutuSpiiriin, jota maatii pänettä
fuurempia, maiteempia ja tärteempiä metmottifuutfia, fun
pänettä oli naimattomana otteSfanfa.
SJliepen, jonta tulee pitää mitrpeett maimon ja taS*
ten etätteeStä, pitää mpöS oleman, tuin fanantapa faitoo,
i f ä n n ä n t a l o Sfa; mutta ei ainoaöti ifämtän, pänen pi*
tää oleman maimonfa ystämän, neumonantajan ja fuoje-
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lijau, taStenfa jopbattajan ja efititvan. Suutta toSta mie*
^>et mintuin Vaimotfin, omat peitot, puuttuvaifet olennot,
niin nuori vaim o, jota toivoi löptävänfa faitfi ppvät
omaifuttbet ppbiötettpinä fiinä miepeSfä, jolle pan on Im
loannut ifuifen rattautenfa, tuntee itfenfä ufein pettpneeffi
toftooSfanfa. (gnnen naimista pan oli fulpafenfa epäju
malatta ja piti panta faman toertaifena itfeänfä toptaan.
©e tari, jolla ntonettfin onni on paaffiriftoon joutunut,
on että vaimo naituanfa v a a t i i famanlaista palvelusta
väpiSfätin afioisfa, tuin pan fitä ennen fai vapaaeptoi*
feSti. Suitenfin tulee panen muistaa, että miepella npt
ett m uuta ajateltavaa, että pänen velvoöifuutenfa on
toimittaa faifilte leipää, että tunnian ppptttö, ifänmaan
raftauS, voiton palu p. m. m. puolta vetävät pänen
fotopiiristä ja että vaimon VetVotlifuuS on — pänen
Väfpneenä, eptä alatutoifena ja papoilla mielin taas to
tiin tulleSfanfa — ratfaubelta, pStäväöifppbetta ja tärfi*
väifppbellä ottaa pänta vastaan.
peräti järjettömästi tetee fe Vaimo, jota tottumatto
mana {otatin itfe joptamaan ja ajattelemaan, v a iv a a Vä=
fpnpttä mieStänfä mitättömillä tpjpmptfillä, laitta jen
jiaan tuin pänen pitäifi puojentaman pänen alatuloijuuttanja, lifää mielipapaa ppöbpttömällä valittam alla omia
tiufojaufa. Oppilaat, nuoret pstäväifeni, [itä vastaan,
toptaamaan toto*elämän moninaifia vaStutfia iloifella ntie*
teliä, ©itiä tavalla te meneStptte paljoa paremmin, tun
nprepbetlä, ittulla tapi pitfmriiballa eli jantatla. SJtpön*
tpväifppS on niitä fiunauSta tuottavimmia tuttafia fiina
VetvollifuuS^jeppeteeSfä, jota vaimolle on tarjona mor»
fiamfeppeteen jiaan.
3ofaifen vaimon tuliS apteroita omistamaan mie*
penfä mielen laabun ja muistamaan mitä pän ppvänä
pitää, ettei aviopuotijoin feSten vallitjeva pffimietifppS
tuliS päiritptfi itfepintaifella erimielellä tapboSj'a ja toi*
VotuffiSfa. ?)pbeSjä eläminen on raftanben ja pstävpp*
ben fojetin. 9?iin fauvan tuin faffi ipmiStä elävät tus
tin itfeffenfä, näfpvät pe olevan pptäpitäväijet moninai*
fisfa täpbeHifiSjä afioisfa; mutta aina etäeSfänfä ppben
taton alla, näpttävät ufein turpamaifet tilaifuubet jontun
erinäifppben mielisfä ja ajatuffisfa, jota tauvan, itfepin*
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taifeSti pibettpnä, teot tuottaa furettamia feurauffia, joita
feuraa eripuraifuuS ja ifätoppS.
ifJitääffenfä raudan ja miepenfä raffanben, luopuu
pmmärtämäinen ja pellätuntoinen toaimo omasta mietipi*
tceStänfä ja taipuu miehen mieleen, ja f en pan tefee ei
ainoaSti melmoltifuubeSta, toaan omaffi ebutfenfa. 3bS
mieg ppmäffpp feuraa, mutta pan pitää pffinäifppttä tai
juuri parmain pstämäin piiriä parempana, niin ei pänen
fotoi juroSti eli folfaSti fopbeöa niitä mieraita, joita mies
tuottaa fotiittfa, maan ofottaa peilte fopteliaifuutta ja maa*
rinottamaifuutta. iBtutta joS pän fuitenfin aitaa moit*
tain faiS fpptä peljätä feuraitt ja pumituStett tuottaman
marallifuuben pämiöä, niin fäpttäföön fomeliaiSta titai*
fuutta ofottaatfenfa oleman tarpeellista, muuttaa elämän
laatua, toSfa täpän asti mietettp mälttämättömäSti meifi
talon rappioon. 3oS pän mäpänpätPifiSfä afioisfa on
ofottanut taipumanfa miepen taptoon, niin pän metfein
raeneStpp tärfeemmisfä faamaan miepen ottamaan maa*
ria pänen ajatuffiStanfa.
Stuori, lempeä ja meremä nainen, jota ppbistäpp ma*
faifen tietoa rafaStaman miepen tanSfa, on melmollinen
!o!emaan faaba pumitutfenfa fotona, ja niin mäpän tuin
mapbolliSta pätemään niitä muualla. S illä ei foto mies*
tunnasfa ole tetään, jota niin ppmin tuin oppinut, tar*
mitfee maimottista apua ja tarffuutta. Sellaifen miepen
m aimo on melmollinen tieltämään omat paluifimmatfin
mielitefonfa ja taipumaan pänen mieteenfä, eitä tosiaan
unpottamaan tuinfa paljoa fentmoinen mies monisfa afi*
oisfa on päntä plempi, ja fentäpben, jollei juuri omista*
maan, fuitenfin feuraamaan pänen mieltänfä. DiaiSluon*
non taipumaifuuS on pänetlä apuna täsfä apteroimifeSfa,
ja monimuotifen amion perästä puomaitaan ufein merfit*
linen pptätäifppS pnolifoin mieliSfä ja ajatuffiSfa, jota ei
alfupääSfä olluttaan. Jä m ä on mainiolle funniaffi ja
lifää pänen armoaitfa jofaifen fitmisfä.
9? a u p a i f u u S on oifean naistuonnon futoifin tan*
niStuS; fe on humalan lapja, jota fopuifeSti täpttää tai*
ten pänen olentonfa. „3lutnaat omat raupan tefijät; fillä
pe pitää Ountalan tapfiffi tntfuttaman." Sllfäät antato
tinfnHe mattaa! S e riffoo fotoraupan iSfoffen eli fiteen,

10

i

i

jota ferratt rifottuna, ei ele yymä liittymään, eitä itä*
nänfä liity altuperäifeen maymuuteen.
fÖiieyelle, jofa mirfanfa töillä ja toimituffitla miipyy
enimmät ojat päimää poisfa fotoanfa, on tarpeellinen to*
tiin tulleSfanfa faaba taiten ilon ja yupaijuuben, fuin toi*
meen taibetaan faaba. SBaimon melmoöifuuS on, että
yän faifiSfa yäntä foSfemiSfa foybiSfa poistaa faiffi tiu»
fat ja mietipayat., Ipänen tulee ayferoita tefemäätt fitä
aitaa, tun mies faa mieltää yänen feuraSfanfa, niin juo*
tuifeffi ja yupaifeffi fuin mayhollista on; yänen tulee
mieltyä niiyin afioiyin ja töit;in, jotta fiinnittämät yänen
ajatuffenfa ja toimenfa, joista yänen fuittaa olla yymä
fayben*feSfen ilmaista ajatuffenfa.
©imiStyneen mieyen mainto älföön tosiaan tnulfo
fen ajan oleman yufaSfa, tun yän — talon toimitnffet
teytyä — täyttää yyöbyllifeen lufemifeen. SJleibän yen*
gellinen olentomme, jota niin ufeaSti tuntee olemanfa ra*
fitetnn maallifen elämän mnryeilta, tarmitfee ramintoa,
jofa moi eläyyttää ja maymistaa yäntä yänen taimaalli*
fiSfa fefä maallifiSfa afioisfanfa.
@n fuinfaan feyoita nuorta naista tyytymään m ai*
tiomiifaStetemifiin, etiffä päimä päimältä funltelemaan
maltiofofouSten feSfuStelemuffia; mutta fyltä nenmoifin
yeitä jofaiSta yymin toimitetuista fanoma*leybeiStä otta*
maan tietoa nyfyifiStä maltiotapauffiSta. 3)le naifet, jotta
futfumme meitämme fimistyneiffi, olemmepa jääneet oppia
ebeSmenneiben aitojen yiStoriaSta: eifö meibän fiiS pitäifi,
yuofeimmin faatamaöa feinolla, ottaman tietoa omasta
ajastamme?
(Sitä myös naineen maimon fomi laimin työbä niitä
faunotaitoja, jotta foto*elämää faunistamat ja yumitta*
mat; ne taitamat peryeeSfä teybä paljon iloa, ja joybat*
taa mieyen mieleen monta fuloista entistä nuoruuben
muistoa.
©opiifo maimon iymetellä mieyenfä nyreyttä eli pa*
yaa mieltä, joS yän, yuolimatta mieyen mielestä, ei pibä
tutua fiiStiybeStänfä, antauu nulouben, tärttyifyyben ja
jnonittelemuSten maltaan; maimaa yäntä alinomaifilla ma*
lituffilla turyista fotomaStuffiSta pakollisten ja lasten
fansfa, rifotnista tatrifeiSta, tahrituista matoista y. m.?
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(St futataan, et Janella ole oifeutta ihmetellä ei!a toalit^
taa, joS mies farttaa päntä niin paljon tuin taitaa, ja
patee lt)läS[ä purnatusta ja mirtiStpStä, tuta ei löpbä to*
tonanfa.
peitot ja fimutloifen tuontoifet nuoret toaimot maro*
foot, etteimät toaiita miepellenfä faitfia pieniä fisuja.
Jarm o t otoat ne miehet, jotta eitoät fuutu naisten rnifu*
tutfiin. 9iäitä parmoja otoat ne, jotta piljattoin otoat
futanneet morfiamenfa, ftfarenfa tai jontun muun titifen
ontaifen, ja fiitä muistaen ipmistunnan mipetiäifppttä, ar*
maptetemat äitin tustaa näpbeSfä nuoren tpttärenfä poS*
tet maatistuman j. n. e.
Ufeimmat miehet painamat, ja peibän tutiS ainatin
hatuta ripfaita toaimoja, joiben termeisfa ruumiiSfa ter*
toe fielu afnn. £ällä ei ymmärretä niitä luonnottomia
naiSmtentoja, jotta ottamat moniaita miesten törteempia
tapoja tefeptfenfä mieSmäififfi, maan niitä, jotta luonnot*
lifett lemmen ja perttätuntoifuuben tanSfa ppbistämät itoi=
fen mielen, ppmän fämpn teptoifuuben ja toafatouuben. _
SBiimetfi mainittu omaifuus joutnutin jollointulloin
lomaan tojettelemutfeen, jos, niintuin moniaaSti täp, rnie*
pen fitmät tääntpmät toifen nai84pmi(en puoleen, tun*
teillä jotta louttaamat maimoa, ja taitamat tulla panette
tomatfi foteetfi. hiljainen mietintö ja maimollifen (pbä*
men tartta miete paraiten ofottatoat pänette, miten panen
täSfä tärteäSfä afiaSfa tulee täpttää itfenfä, mutta ennen
taittia marotoon ettei näptä papaa mieltä, tplmätiStoi*
(uutta ja epäluuloa, ^lim altaan tulee maimon, jota oi*
tein rataStaa mieStänfä, peittää pänen mirpeenfä rnuiben
filmittä niin pptoin tuin omiltanfafin. 3 a eitöS pettepS*
Iin, tämä luonnollinen, ipmistä tobeHa plentämä tunto,
ole fepottama päntä (nojaamaan miepenfä tunniaa, jota
on tämän elämän paratmmia etuja. Eliöön fentäpben
tosiaan uStoto tenetlentään tuStaanfa. 3oS pän näin täp
tietänfä piljaifnubeSfa, täpttäen talouben ja äitin metmol*
lifuubet, niin on tämä mielen tutemnuS, jota pän ofot*
taa, tuottama pänelle armon taititta, miepeltänfä tiitotli*
(en nStotlifuuben ja eptä mielä fen joStuS porjaptaneen
rattaubentin.
jfliiepet omat, lapfunbeSta ottaen, mäpemmän tnn
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naifet, totutetut itfenfä f iettämifeen; tuonnoStanfa pe otoat
pimotlifemmat *), rnpöS ppteiS*ctojen ja tätien fupteiSta
pe faatoat mattaa antamaan pimoittenfa toapaatnman juot*
fun; fentäpben tulee jotaifen äitin taitetta täptötfettänfä
panna poitainfa päähän ja fpbämeen toaimott armoSfa
pitämifen niin lujasti, että pe terran naituaitfa, atoio»
miehinä, fpbämen fptoppbeSfä tuutetoat äitinfä fanotoan:
„2Jiitä tätte teet, fen olet minulle tepnpt."
Onnettifentin atoion fuloifimmina pettinätin tntee
näyttää artooifuutta ja malttatoaifuutta joS pan tahtoo
ppfpä miehen artooSfa. 9Jtutta joS murheet ja toaStutfet
pimittätoät panen etämänfä taitoaan, niin nämät cmai*
fuubet faatoat toietä fuuremman armon, tuin toaimo pert*
taifuubetta pmtä färfitoäifppbettä, nerotta ja toimettifuu*
betta totee tooimaSfa pitää miehen uStatluSta, futoStuttaa
murhetta ja tieioittää onnen touttauSta.
SöaStointäpmifeSfä mies ufein näpttää artamieti*
fppttä; pänen mietenfä on alaSpainettu, pänen uStattut*
fenfa lannistunut, ja famaten tuin mprStpttä faabettu
puu, ei pän tooi pptä pian topbentaa itfeänfä. © itä toaS*
taan toaimo, toäpänarmoifen penfaan toertaifena, jonta
mprStp nottistaa, toaan ei m urra, ufein paljoa pitemmin
nostaa tattistuneen päänfä ptös ja toteaa ropteaSti on*
nettomuutto, jonta jo e p ä lienee ebettä näpnpt, toaan ei
tooinut torjua.
£ äb än ja fojettetemutfen aitana toaimon tntee antaa
omaifittenfa efimerfitt toaptouubeSta ja nStattutfeSta, tut*
leSfattfa toatittamatta aitoin fanien paljon muuttuneeSfa
tatouben titaSfa, ja piimättään totea pitää mielen jänte*
toppbett, jota auringon fäteen tatoatta tuntenu patfuim*
mau pittoen täpi, unbeSti tetoittääffenfä toatoa rniepen elä*
mätte ja toto-otoitte.
äöaitta ipmispenti on imetetty ja faStoatettu m aasta,
niin fen atfuperä tnitenfin tutee ijantaittifeSta Siunatun*
ben pengeStä, fiis tntee fen oppia tuntemaan tooimanfa,
eitä petetiäästi porjua tämän elämän rafituSten alta. £o*
*) SBtitä nat8(ä taufeisfa on totta, fe tutee faSmatutfeSta, jtttä
ei faitisfa maisfa ja fanfoisfa niin ote, eitä taifisfa perpeigfätään.

©uorn. muist.
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fin on tuSlan latteutta mastaan annettu — erittäinlin
meille naifitte — topbutulfetfi ittu, mutta fitä tulee fääö*
töifeSti täyttää; fittä alinomaa itlemä mainto tutifi mte*
^ette fuututtamalfi niinlnin pitlätötnen fabefää on ^setto*
miehelle. SÖtutta mainio, jota tulee ja moimaSfa pitää
miepenfä neroa ja uSlatluSta, moittaa jalon naistuontenfa
lautta panen ppfpmän rallautenfa ja armoSfa pitämifenfä.
SBanpuuben päiminä tulemat, onneltifimmisfatin ami=
oiSfa, otot ja topbat plfitotifemmilfi. Oa tuin nuoruus
on rnennpt, menee fett mpötä mpöS moni rattauben mie*
pätpS; mutta jospa peiflouben pämäräsfä amion mato ei
toista lirttaaSti, niin rallaubett ja uStottifunben tuti ei
luitenlaan (ammu; maan faa päimä*päimättä uuben miritptfen tottumutfen mallasta, motemminpuotifeSta maa»
rinottamaifuuben tarpeesta ja entisten murpetten muiS=
toSta, joita ppbeSfä on lotea faatu.
taileSfa etämäsfä on fentäpben ppmä, että maimo
mieStänfä loptaan m uistaa tätä miifaSta nenmoa:
fr2lin’ ote arm as, joS pan anfaitfee,
3oS ei, niin ote tiufattaliu!"

g u fiM M ö itm t

keittiö ja föuofataltect.

(Slämän nautintojen feaSfa, joita ifjmiöjärti on feffi*
npt, pitämät piimättään miehet pöptämautintoja fangett
fuureSfa armoSfa. @i monitaan nuori nainen arinaa
miniä toaifutuffen ppmä ateria moi tepbä miehen mie*
lelle. ©omittaufaamme fuitenlin tämän peiftouben mu*
taan. (Snfä tapbo fitä fiffi tutfua, filtä mintuin fitraättä
on pumituS tauneubeSta, lorinalta ppmäfointofeSta, paiS*
tiliä pptoäpajullifiSta, niin tefee ppmämatuinen ruola fuulte
ppmää. Ääpttätäämme fii« tätälin taipumusta ebuffem*
me. g}ffin pellppStin fepottaa nuorta maimoa toimelli*
feSti taittamaan niin, että mies, apferoimiStenfa alalta
toäfpffiSfä totiin tulleSfanfa, löptää letoin laitetun piip;
bän ebeSfättfä. Ääpttäläämme läpän afiaan paras puo*
lemme, muistaen ettemme meneStp fiinä, jollemme itfe
taiba joptaa ruoan laitosta. SOtutta joS fiipen terran to*
tumme, niin pian puontaamme feittotaibon oleman fan*
gen miellpttämän taitoteinon, fillä fe antaa meille tietoja
taitisfa tolmeSfa luonnon maltafunnisfa, ja ofottaa millä
täptännöllä fen lapjat tulemat meille ppöbptlifemmiffi ja
matuifimmitfi. $ptoän ruoan taittaminen tetee jofaifelle
naifetle tunniaa, ja tätä taitoa maimollanfa mies pitää
tamallifeSti paremmaSfa armoSfa tun foitannon taitoa,
firjailemiSta ja muita fenfaltaifia.
Suutta ppmää rnotaa laittamaan ei opita tottitir*
jäin leptejä lääntelemätlä. ©e on jotatin peräti toista
tun paljas ofotuSten jälteen taitenlaisten lifäpSainetten
fetotuS. © tipat tarmitaan erinomattain p e rä ä n a jo *
tu S ta , t a r f f u u t t a ja ta ito a . £aito faabaan apfe*
talla parjoitutfella. gaittaaffemme ruofaa ppmin, tarmit*
femme tietää ei ainoaSti jofaifen ruoan oiteat erinäifet
aineet, maan rnpöS tuinfa paljo tntatin tarmitaan; tar*
mitfemme tietää taittein itäiben ainetten erinäifet omai*
fuubet ja monta muuta afiaa. Sftutta ei fiinä fpllä että

emäntä taittaa m aniasta ruofaa, hänen tulee teljbä fitä
myös taitamatta tamatta, faabaffenfa mähimmättä fuS*
tannuffelta yaraintman matmiin. §änen tntee tietää mi*
ten tamattifeSti fattiit yoltin*aineet havaiten fääStymät,
ytjben toitoffen maatieSfa hiljaista, toifen hitaista liehu*
m istä, haistam ista ja tyhjentämistä. §änen tulee oyyia
tietämään foyiman järjeStytfen, jotta ateriat tulemat ra*
m i t f e m i l f t , t e r m e e t t i f i f f i ja m a u t t a i t j i j. n. e.
■Stfelunlin märät omat tuonnottijeSti tuluun taSlet*
tamat ruota*aineita matiteSfa ja ruoan matmiStamijen
taabuSfa. SaSfu ja tutu on näytämä laitisja, toto maait*
man ralennutfeu jalosta jä r je s ty s tä , yienimmän tay*
hateen liituntoon asti luonnon äärettömäSfä juotjuSfa,
niin tulee rneibän naiStentin mifuSti hitää tutua, joS mie*
timme hitää järjestystä töiSfämme ja toimiSjamme.
•LÖtutta ennen fun antaumme itfe teitto*taibon feti*
tyffeen, niin huljutaamme juuri feittiön taitoffeSta; filtä
mintuin ruumis tarmitfee termeitä jäfeniä, täyttäätfenfä
toirnitettamanja, niin metin feittiöSfä tarmitfemme ote*
maan täftltä faitti taryeeltifet totut ruofain jofayäimäi*
jeett taittamifeen.

k e ittiö ia
J a la n ratennuS ja laatu moi yatjon huojentaa fefä
maiteuttaa ruofain taittam ista. OOtutta foSfa emäntäin
tamattifeSti täytyy tytyä fiihen femmoifena, tuin fe f;et*
bän afuttamaSfanfa ajunnoSfa on, niin on taryeetonta fa*
noa, mittinen fe yitäifi oleman; foSfa fuitentin rantctyaafi*
taftain hyöbyttifyys aina enemmin ja enemmin huontai*
taan, niin on fyy toimoa, että nuoret emäntämme mä*
hittäin jofainen faamat fettaifen hymän yuita fääStämän
taian, teihä*uunin ja mefifäityn fanSfa.
§ym in maruStetuSfa feittiöSfä tarmitaan monta eri*
laista feitto*aStiaa; maSfifet (fuyarifet) omat feStämim*
m ät ja fetyaamimmat, foSfa niisfä, yymin tinattuina, fo*
yti feittää melfein faifentaista ruofaa, yaitfe muutamia
farfeaSti h^hyofia hebetmä* eli marja*!eitoffia, jotta niisfä
huonontumat muoboltanfa. @e maromaifuuS on ainafin

pibettämä, ettei anneta minfään vuoan jäptpä maSfi*a$ti*
aSfa eitä tutta ftiitä f auman feifomaan.
308 tinauS joStafuSta Raitasta on tutunut, niin on
foto astia uubeSti tinattatoa, eitä fe fotoin paljoa ntaffa.
Suutta feit taimintpöminen tooi, rnaSfen ruoötitmifeifa
tuottaa juuria furfutettatoia mapinfoja; jittä rnaSfen ruoste
on anfara mprffp. ©unen fun tinattua astiaa uubeSti
täytetään, pitää fiiuä feitettämän farfeaa tipiää. Samat*
tijeSfa pibännPSfä ma8fi*a8tioita tartoitaan pestä toain
tiinaifetta riemutta ja jottoinfuttoin feittää puptaafji tup*
fafeitoffetta.
Stimi* ja fami*feitto*a8tioita OtuotjiSfa pibetääu ai*
loan mäpä; jittä, toaiffa ne oStettaeSja maffatoat mä*
pemmän fun loaSfi-aStiat, tutetoat ne fuitenfin enemmän
mafjamaan, jittä ne omat patjat hajoamaan joS niitä rau*
tatangattafin fääritään.
© atetut ja taotut rauta*a8tiat fopimat oifeaStanfa
ainoaSti pannufaffujen, tättpin j. m. fettaisten, mpöS ti*
pan ja fatan paistamijeen, maan ei juinfaan fijantipan,
opran*, riifi* ja fauran*rppnien, marjain tai puitnpebel*
mäin, papoSten ainetten eitä fuorittuin pernnain teittä^
mifeen, ei mpcSfään patfomitjain ja miperiäisteit faatiS*
ten, jittä faiffi näm ät aineet liumettatoat mäpän rautaa
ja tntemat jiitä jinertämifji.
£pm ä on jittoin tättöin feittää rauta*a8tioita pup*
taiffi potaSfatipiättä ja jijantipan famaratta tapfoa pan*
nuja ja paiStmtaattoja mäpää ennen fun niittä paiste*
taan. ttufia matettuja astioita pitää jijättä pimutetta*
man fieratla tapi tiitifimettä, jifji fuin je tutee äimän f
teäfji, ja jen perästä niisjä feitetään farfeaa tipiää muu*
tamain petfein aifana. 3o8 ne jitte mielä muStuttamat,
niin ne täytetään mebettä ja jiipen 4:jän tuohin paifoit*
ten ipraa ja fieputetaan jifji fuin metfein faiffi mefi on
fuimiin fiepunut, niin että rauta rnetää raStoan fijäänfä,
taiffa mpöS pierotaan ppmin raSrnaa astian jijätte, pan*
naan mettä täpteen ja annetaan fiepua. Soinen feino
onMäpttää astian maibotta, juuston perättä taiffa meft*
fefaifetta etifatta, antaa jen jiten jeijoa moniaita päimiä
ja jitte pestä ja tapfoa riemutta ja jottafutta raSmatta.
© alettuja astioita ei jomi foSfaan pitää fomin tuumatta

tulella, [tila fittä ne puoteaSti palfeemat *). 9?aubaSta
poistetaan ruoste parhain puunöljpllä ta£>i talilla.
Safitetut, eli jifältä timijulalla fitatut pabat omat
ppmät täpttää ja puoteat puhtaina pitää. Uujina, ennen
tun niillä teitetään, pitää ne täptettämän toebellä, jopon
20:tteS oja meben painon jupteen fuotaa ja tolmaS oja
etiffaa jefotetaan. £äm ä fefotuS jaa fiepua tietien aitaa,
fitte astia tihennetään ja pudistetaan. jaloattijeSja
pibännöSfä näitä feitto»aStioita p u d o tetaan lipiällä, ja
dioutetaan loälittäin potaStajutaan taStetulla millaijella
rieioulla ja mäpän pienolla d i a l l a .
hinatusta rautalempstä t e d d pannut, luonnut ja
tannet otoat ppmin feStätoiä. 5Jie p u d o te ta a n jämällä
lailla tuin muut rauta-astiat ja tuurataan lipiällä, '/•*
oja naulaa potaSfaa tai footaa fadeen tanuuun mettä
teitettpnä.
£ina»aStiat eimät feStä fedm iSta, jillä tapan ai»
taan ei niitä jaaba muuta fuu paljolla Ippjpllä jetotet»
tuja, josta ne tulemat jofapäimäijeen täptäntöön fangen
mapingollifitji. $upbas tina pelijee i<* on puptaan m ai»
tonen tuin popea, eitä parmapta tapi jinertämä. 2Ba=
dugollinen tppjpfefainen tina eroitetaan rnpös jiitä, että
je on niin pehmeää, että jormen tpnjitin ppStpp jitä piin
täm ään, ja mäpintin papoS pimentää fiilion peräti.
SEinaijet, niin ppmin tuin laitti muut metalli»aStiat
pitää, topta pitäm ästä pääStpä, pettämän tuumalla me»
betlä, ja joutuu terran lipiällä. Reinoja tina»aStioita pi»
mutetaan main naptatilfulla ja liibulla.
SDlitä meSjinfi» ja malmi» eli metalli»aStioipin tu»
tee, niinfuin pannuipin, mortteleipin, tuorinlufiffoipin j.
n. e. on niiben puptaubeSta tartta määri pibettämä. 9ie
pitää topta täpttämijen perästä mijuSti pupbiStettaman
ja tuimatji pppjettämän, jillä mäpinfin toSteuS eli mär»
tpps tuottaa niipin ruostetta, rnpös jamu ja mejipöprp»
tin tuottamat tätä mprtpltistä ainetta. (Snnen tun niitä
uubeSti täptetään, pitää ne taaS pppjettämän, ja aina
marottaman pappojista aineista.
*) 3o3 tuletta olemasta pahasta n>ejt on tuhmin liehunut,
niin fiipen ei faa taataa mettä ennen fun jäptbb mallian (ammu»
tettna.
©no m. ntnist.
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•äJtpöS male* eli teto^o^ean ( a rg e n ta a n in ) täp*
tänncSfä on tarfta marotoaifuuS pibetätoä, fitlä fe on pp*
biötett^ tinasta, fintiStä ja toaSteSta, ja tämä metalli*
feoS, gatmanifäptöteinolla filattu ohuella popeafelmulla
jota pian fuluu ja pappofilla aineilla tiutuu, fitte on pi*
täinen ruostumaan.
©entäpben on tarpeellifin neittoo m etalliastioita pi*
täeSfä, pitää niitä mapbollifimntaSti puhtaina, ja aina
toivuttaa ja pppfiä ennen täyttäm istä, maitta ainoaSti
päitoätaubeit olifimat olleet täyttäm ättä, rnpöS ei niisfä
pitää mitään vuotaa lauman.
SBiperiäiSten taaliSten ja erinomattain perimäin teit*
tämifeSjä on muiStettatoa, että ne tulemat mauftaammitfi
ja pepmenemät pitemmin, joS ne teitetään pcprpsfä, f. o.
joS teittopannuun eli tattilaan pannaan mettä ja fen pii
afetetaan tinattu vautalempinett tapi maSfinen fiimilä tapi
feula, jopon taalifet, perunat, taitta, joS niin tapbotaan,
taiat pannaan teittijmään toebeStä uoufemaSfa pöprpsfä.
©etiäinen fiimilä fopii olemaan folmijaltainen feifomaan
Ieitto*aStiaSfa taitta toaruStettu tontuilla, jotta paban
partaille afetetaan, taitta teitto*aStian taibaSfa fifäpuo*
telia pmpärinfä fprjpS, tnn päällä fiimilä feifoifi toSte*
matta meteen. 2lStia peitetään timiällä lännellä ja joS
mettä tartoitaan lifätä, pitää fe teptämän tiepuroalla me*
bellä, fitä toarten miereSfä olemasta astiasta.
SOtoneSfatin teittiösfä, tuSfa ei mebenjoptoa ole, pi*
betään puifia mefiaStioita; mutta paitfi fitä etteimät teStä
tautoan, ne omat muutointin paljoa puonommat pptoin
tinattuja maStifia toefifäilpjä. ^araim m atfin puu*aStiat
toetämät märtppttä fifääufä, altamat fiitä mäbätä ja po*
luettua, josta toefi tulee papan mafuifetfi. SJtuut mete*
Iät aineet faatoat rnpöS enemmän tai mäpemmän maina
puuaStioiSfa ennen pibetpistä aineista.
la itti puuastiat, joisfa {otatin aijotaan fäilpttää,
omat fitä ennen toebellä pptoin pupbistettamat ja tuu*
maila fatatoaliemellä paubottatoat ja fitte mielä toirutet*
tatoat. ipuifet mefitpnnprit omat rnpöS nfein tppjennet*
tätoät ja pibettämät päitoän paiSteeSfa ja ultoilmaSfa.
3oS mätänemiStä tapi pometta puomataan, niin taabe*
taan aStioipin tuumaa palomimaa tapi mefifetaiSta etit*
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laa feifomaan ftfft että fjctne lähtee, fett jätteen astia
taas kauhotaan väfevättä fataVan liemettä, virutetaan
ja annetaan huvita päivän paisteena.
gueno ja ptjvin fifään tainnutut öljtjmoati valjven*
taa pmuaStioita että pitävät enemmän aitaa; mutta ei
fe fovi muuta fun utfopuotette; jittä ötjljmaatiSta lähtee
mtjrfftjä faiffiin aineifiin, jotta tulemat taumemmin ote*
maan fiiljen foSfemaSfa.

SKttä fcittokStioita ja feittiölduja taloja
tartuttuun.
keittiön totut ja v aru stu s omat tuonnotlifeSti fo»
mitettatoat varoja ja muita afian haaroja myöten, jonta
m utaan mtjöS tamattifeSti taittein totuin aine, muoto ja
V alm istus fomitetaan. S£äSfä ofotetaan fentäljben main
mitä Ijtjvin varuStetuSfa varattaan teStifäät^ifen per»
tjeen teittioöjä pitäifi oleman, ilman m äärääm ättä, että
juuri laitti
olla. 3oS väljemmän tavallifia pot»
tinkineitä täytetään ruotain taitotfeeu, niin fe tetee juu*
reSti aätiain paljouteen ja laatuun. (Seuraama feittiöfa»
tuin tuettetu ei ote fiiS pibettävä elo tto m an a, Vaan
ainoaSti efittetemifcnä.

SBftrftnaifta fcitto=aStioita 9, m, tarvitaan:
2 tai 3 vaSfipanmta tatji tafitettua rautafaStruttia
tjnnä fattita; fuurempi rautapata; fuurempi ja vähempi
rautanen paistinpannu, vietä matala munanfeitivpannu,
ifompi ja väljempi matmipata; ifompi ja väljempi fivi»
pata; pannutatfu* ja tättppannu; vaStiiten tee=fattita;
ifompi ja väljempi taljveen feittpri ja foifea eti pitfutai»
nen paistevpata.
9iäiben erilaisten pannuin tanfiffi on Valtonen Iät»
tifepän lätti parempi fun rautapetli, jota pian ruostuu,
fan n et pitää fopiman astioihin niin vifuSti tuin malj».
bottiSta ja futfeman ne Ijtjvitt, fun Vuoffi on paras matifoita femmoifia joiben partaat ovat fäännetpt eli taite»
tut mufaviffi, vifuSti futfemaan astian fuun.
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SSÖtuita tarpedtifta feittiön aitioita ja
faluja omat:
Ofomainen patafaupa, 1 tai 2 fuorintufiffaa, toi*
neu fuuremmitta toinen pienemmiltä reijittä, molemmat
tinatulta rautatempstä, 6:ben paifoitte ifompia ja m ape m*
piä puu*fapu8toja eli naappuja fefä farmitaStoja ja tina*
tufiftoja; ifo lopipuuffo, eteenteitfauSpuuffo, mäpä opu*
täinen toeitfi taifentaiSta fiementämistä marten; patfuu*
rauta eti töfipetfet tapi teitfauStone (toitoottama otiS ti*
pampttp); taffipiiftinen lipapanfo eti lipapaaruffa; mun*
tamia tamattifia meitfiä ja paavit tf oja; patjumpi ja pie*
nempi fitamuu8*marra8; mäpänen fäfifirmeS; omenameitfi
fiemenfoban puvfamifeffi, ja tinatusta tempstä tepbpt tan*
nun, tuopin, puotentuopin, forttetin, puotenforttetin, jumf*
run ja puolen jumfrun mitat; malmi* ja timimortteli;
ifompi ja ioöpempi fiimin laitpa; raastin eti riiminrauta,
pannufaffutaSta, fippu (tratti); tinatatufta (m äti); tupfa*
lapio ja piitipipbit; ifompia ja loäpempiä pabanjatfoja —
joS arinatatfa on — ; muutamia rauta*fanfia ja peltejä.
SBietä puntari, maafafatut pnnä rautaifia ja metat*
tifia painomääriä; pari tpnttitäjatfaa, ppbet fpnttilän niiS*
timet, lamppu ja Ipptp; pari pptoiit tinattua mefifanfoa
(jottei mefijoptoa ote) mefiamme ja mefifaupa.

fpattttufaffttjen tcfoa ja fppfenfämiötä marten:
SJtuutamia Iäffi*muottia (mormuja) taifentaifia taf*
fuja marten, putinfi* muotti tantenenfa ja putfenenfa, fattu*
ja torttu*pannu fapta peufatoa forfealta laihatta ja mar*
rettanfa.
SJtUattinen torttupporä, meSfinfitangoiSta patmifoittu
miSpitä munan matteaifen ja taifinan tpömifetfi.
§pm in tinattu fimurainen torttumuotti maSfeSta, 1
tai pari tufinaa pieniä pentuS*matimia, ifompi pentuS*
muotti; mopmeti* ja rooni*rauta; puferrinputfi (fpritS)
männättä ja täptireifäfettä fulfutaatatta, fun tämitfe pen*
tu8*tailina puferretaan.
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spuitMuja:
^ a ri fotoin ftleäfft ^öt;tattt)ä (eiffanStoutaa toalto*
feSta totoaSta puusta; ^affuri eli allas; muutamia ifont*
pia ja toäljempiä puulautafia; topoS ifompia ja loöpern*
piä roies^itöitä; puinen furtoin eti töltti; pari feitotfen
jiitoitää, Varmempi ja tipumpi; tif;itm^i ja partoempi feuia;
lautasten fuitoatin (talritsftege) astioita peStäeSjä; juo*
latto; pari jaupo*aStiaa; pari parjaa; toefiteili; ifompi ja
toäpempi toirutuSpönttö; toirutuStoefi»fanto; pietalaatitto;
pitempi ja taem p i luuta; jaupepar ja ; tuufifia puiSfuja
tai juuriharjoja; täjipalfeet.

«Posliini*, fitoi*, fatoi= ja lafnaötioita:
^3ari teitoS^maljaa, mataloita ja fptoiä toateja ja
talriH eja; pari pittumia; muutamia mufeja erinäifeStä
fuuruubeSta.
Ujompia ja toäpempiä titoi*toateja (tulpoja) ja fitoi*
punttia, 6 fitoitalriftia, fruuftuja ja teoi*purfteja. Simu*
raifen toaSfifen torttumuotin puutteeSja fetpaa tulta Eeö=
tehneistä fatoeSta teptp; famaSta aineesta pibetään mpöS
faStin* (foofis) ja faptoee*pannujatin, jos niitä tapbotaan
feittäeSfä fäpttää; 1— 2 tarafiinia, juomatafeja ja tointa*
pitareita; huonompia faptoe* ja teetuppeja ja taft* tai
poSliini*pillo*purffeja.
©iimeifetfi tarioitaan jotaifeSfa feittiösfä:
Seittiö*faappi hentireifinenfä otoisfa, taifta toto otret
hartoaSta tantaaSta fepptfillä, että ilma fiinä liiftumaan
pääjee; je [aabaan toimeen mpöSfin lätoistämällä reifiä
taapin fpltiin, mutta näm ättin reijät peitetään h a j a l l a
tautaalla; tutetoa teittiön pöptä, jileällä pöptätauballa ja
toeto=taatitolla; pari puutuolia, jattara ja pienenen fu*
toastin, Ipupaifuubeffi otoat fietoät atuttimet ja tatan
toaltafeminen {illoin tällöin, mpöS että jeiuättin ja tatto
fitoellään liimamaalilla, feltamullalla tai muulla fen tai*
taijella.
fflipöS on feinään fiinnitettp ppCp, talritfeja ja muita
astioita toarten, teittiösfä tarpeellinen.
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9fcuofa=fmnero ia fafiUJarafanmtia»
«Samoten tuin feittiösfä täptpp olla omafet tatunfa,
että motoin matmiStaminen ottein m enesty, niin on
ntpöS mälttämätöntä ettei fomeroSfa ote tarpeellisten ai*
netten puutosta; fittä ei mitään ote paittamampi, fun fe,
että juuri ruofaa matmiStaeSfa pptä taifta toista puut*
tuu, jota toaSta fittoin täptpp panna noutamaan, jotta
paljo aitaa futataan.
SSBätttämättömimmin tarpeettifia toarana pibettämiä
aineita omat: rasitut, teot, tpra, juotat, pippuri, ntuS*

tutti, rpptineititot, cttrmtnit, pumeranfit, fipulit, jtttappi,
fotot, jttrnppi, taiteli, tai)tue, tee, jaupot, etitfa, mu*
«at, maito ja taale eli ferma.

3oS tulot eli märät antamat mpöbctt, tetee emäntä
taitamaSti tuin ostaa tahmeita, foteria ja jaupoja run*
faamman matan erättänfä; fittä näitä faabaan fiten puo*
teemmatta pinnatta, ja nämät eimät papene fauman pi*
tämifeStä. SOfutta ainoaSti maatta afumia emäntiä neu*
motaan ostamaan rpptejä mäpää tooinmatta; fittä niistä
paiptuu mafu ja moima jottei niitä pibetä ppmin pengot
pitämiSfä aStioiSfa. hautana taupungista fe tuitentin on
tarpeettista. 2)tuutamia eritaifia rppnejä, rufinoita, taa*
geriteptiä, tuminoita, anetfia j. m. f. tulee jotaifen emän*
ttän ntpöS pitää morana.
Soetettuaufa taitama perpeen emäntä armaa tuinta
paljo fapmeita, jaupoja, raSmaa j. m. f. miifon toaraffi
tarmitaan, ja tetee toimettifeSti joS pan terraSfanfa antaa
nämät feittäjän eti ruofain taitoffen päättä oleman ipmi*
fen puoStaatt, niin tämän on puofeempi taittaa mauttaita
ruotia, tun fiten että aineet jofaifeen eriruotaan erittäin
fittä paamatla annetaan, heittäjää tulee tuitentin muiS*
tuttaa fääStijfeSti pitämään puoStaanfa uStottuja aineita.
SuSfa enempi maitoa mitjettään, fiinä on rnpöS ti*
taifuuS tuoria taatetta niin että tuoretta fetä papanta
aina on tarpeefft morana. Sefän aitana ei näptä ppö*
bpttämän ostaa munia enempää tun miiton maratfi erät*
länfä, että aina omat tuoreita; mutta etotuun ja fppS*
tnun tutneSfa on taimen mora tatfottama niin munia
2
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tuin ufeempia muitafin tarpeita, joista fotjta tacom m e
jotatin puljua.
■Sofia tilatta erinäinen juotte on fäithttääffenfä ome*
itiä ja feöaifia Ijebetmiä täitten toaraffi, on fe parempi
fun niiben paneminen fefiaviin, joSfa ne tulemat ummeh
tuneen mafuififfi. 3)1 litta joS ei muu auta fun fefiarisfa
pitäminen, niin ne otoat pantattat feuloi^in talji toreihin
feifomaan jatfain päättä ptempänä laattiaSta ja jofaifen
outena»terroffen mätiin pantatta ohut ferta puhtaita fui*
teia otfeja tahi, ttietä paremmin, paperia. 3iiitä on fui=
tentin toätimiten fatfominen, ja joS joSfafuSfa teätjinfin
toifa huomataan, on fe fotjta otettatoa pois. SoS tjuo*
neeSfa pibetään, niin on toarominen etteimät tule patet=
tumaan, kauneimmat, parhaat omenat ppfhtoät fautoan
hhttänä, joS jofainen omena htfittäin fääritään h ^ o o n
paperiin ja lahotaan toierethSten feutan tahi torin pohjatte.
perunat eli potatat ja muut juurihebetmät fäitpte*
tään parhain tefiariSfa. perunat pannaan läjään tai
laariin fuittatte hiotatte; muut juuri=faSttut hiotan fifään,
ja phfhttätfin taitaman peräänfatfannon alta pti taimen
Ihoina.
3oS tila mpoben antaa, tulee emännän fefättä ja
fhffhttä pitää huolen, että herneitä, papuja, taatiffia,
gurffoja j. m. f. tulee fuimatuffi, fuotatutfi laitta muu»
toin tutin tamattanfa talteen forjatuffi.
Dtuofafomero ja täfimarafammio on aina pibettätoä
toittoaffana ja tuimana. tfos ne omat päitoän puoletta,
niin pibetään affunaluufut päitoän aitana fiinni ja maSta
ehtoolta ametaan affunat raitista ilmaa fifäfie päästä*
tnään. kärpäfiä toaStaan pibetään joutjitanfaifia eli t;ar*
miffo*affunoita. kammioSfa tarttitaan aina tjonfireitäi*
nen faappi, pöptä, ufeemmat feinään fiinnitettjt
touffuja ja nautoja i;mpäri feiniä.

9ftuofa=aincttfn fdifyttdntifeStd*

mi
Sbfia ei ote omaa tarjoa ja niin muoboin et faa
totona firnua ja fuotata tooita tarpeetfenfa, fen täpthh

27

puutufifatla pe6tä ja maitoata oötomoita fiffi että faifft
^timä ja mäntiä juota lähtee; fitte juotataan teot uubeSti
pienoitta Spnetmrgin juotoitta fimipurffiin ja priisfote*
taan juotoja jäätte.
9iäin forjattuna to oi ppfpp fautoan tjpmänä mitma»
faöja paifaSfa. Sefä» ja peinäfuu«fa on tooi raSmai*
finta; elo» ja fppbfuuSfa jitä ujeintin faabaan tjuofeem»
malta pinnatta.

SSoita fättptetään fulattamatfa nätti:
£>ptoää tuoretta tooita pannaan totoin tinattuun
toaStipannuun tai fimipataan ja nostetaan tulette. Stötia
pitää oleman niin atoara, ettei tule moista muuta tun
puotettenja. Suin tooi aitaa futata, toaatii je tarftaa
peräänfatfomiSta, on afyferaöti tiilutettatoa ja faatatoa oi»
tein liehumaan, toaromaöa ettei jaa tuotua pii. 3oS
tiiatji tahtoo totuta, niin nolataan fiipen tinatujifta fitä
toarten faaputoilla pibettätoä» SBoi on teitettätoä fiffi
tuin fetfenee äimän firffaaffi, fitte je nostetaan poiö tu»
tetta ja tiifutetaan noin puolen petfen aitaa, taabetaan
fitte pienen liittojen täpi fiif;en astiaan, fuSfa je tulee
olemaan ja tiifutetaan pumpaarufalla fiffi tuin ottaa
f?Wä.
Softa lamatta futattu moi ppfpp muofifauben pp»
mänä ja on tornin riittäm ää eti ulottumaa ruofain tai»
toffeöfa. 5:Stä moinautaSta faabaan 4 letoin feitettpnä.

HJfmtain fäUtjttämincn.
SoSfä afiaöfa on pää»e^to, että munat omat epeät.
S ätä tietääffenfä fopii fen, jotta ei ote niin futfuttua
munain fojetinta, tepbä feuraamia fofeita:
SJlunat taitetaan puptaafeen meteen.*) Grpeät up*
poamat fopta pohjaan, pahentuneet ppfpmät meben pin*
naöfa.
kuoreet munat pifoitemat matfian paisteena, maan
ei m aniat.
*) Äautvan pibettätviä munia ti fät> tiiltä taivalla fojettclemi*
tten, ftttä fastunut muna pahentuu pitemmin.
Suoni, muiät.
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SatfoeSfa muuan läpi ftynttitan matoa tai aurintoa
maStaan, on eheä muna täpinäfhmä ett luuttama, mutta
pahentunut hintiä tai peräti musta.

g)fft munain fäilpttämifen feitto ott tämä:
^ptoin mannetetun pöntön tahi netiton pohjalle pan
naan pimottinen fainmuttamatonta fattfia ja fiitmn reettä,
tuin talutetaan mifuSti fetafin. Säljän upotetaan munat
fauniisti ja astia peitetään. <Sen fopii pitää fettarisfa.
3o8 mefi alfaa fefaantua tai tuimaa, niin fe on taabet*
tama pois ja uutta fiaan pantama. 3o8 matjingoSfa
jotu muna färfph, on fe lohta otettama pois, muutoin fe
pahentaa laitti muutfin.
Säp mpöS laatuun, että munat main laitetaan hie
noon fatffimeteen, fitte faamat fuimua ja pibetään fui=
maSfa paifaöfa.

Soinen f etno:
Suimaa tuhlaa tahi hietaa tailfa liitimiä eti tarn
noja pannaan puu=aStian pohjalle ja munat lahotaan fii=
hen ppSthhu, hmmhriäinen pää alaspäin, jättäen mähän
mätiä, fitte feutotaan tuhlaa, hietaa tai faunoja päälle
niin että munat peitthmät ja toinen ferroS laitetaan fa*
matta tamatta ja peitetään; tetjben fitä teloa niin pitlättä
luin munia riittää. terran fuufaubeSfa täpthh näitä
fuitenfin fatfoa fhnttitää maataan pimeäsfä IjuoneeSfa, ja
erottaa mäljänfin himenthneet tai mustuneet lohta fätjtet=
tämiffi.

Äolmaö feitto:
SOiunat afetetaan huotetlifeSti mieretpSten ruumenitta
täptetthhn loriin eti mafuun, jota talletetaan mitmaffaaSfa
huoneeöfa. 3oS niitä jota miiffo fatfotaan Ipnttitää maS=
taan ja hiutenthneet erotetaan, niin ei mene metfein i)U
fifään huilaan.
SDiuniSta on mielä fanominen, että fhpSfuuSfa mu=
nitut omat paremmat ppfhmään Itiöittä tun etofuuSfa
munitut. Stionen fofemuS nhlhifempinä aifoina ofottaa
mpöS, että ne munat, luin afetetaan paffummatta päättä
alaspäin phftjmät enemmän aitaa ^t^roinä fun ^uipp>n-
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alaspäin tai tappeettenfa lahotut. (St ote pitämistä
munia foSteaSfa lettariSfa, fiitä fiinä ne faatoat pomeifen
eti ummehtuneen maun ja pahenemat pian. (St niiben
rnpoS faa antaa tptmettpä, [itiä fiitä ne färlproät. SJtutta
joS mapingoSfa näin fattuu läpätään, niin pannaan ne
munat, luin lerrattanfa tarvitaan, Iplmäätt eti foipeaan
meteen fulaptamaan; tailla futataan fuotoja äslen tuobuSfa laimomebeSfä ja munat pannaan fiipen, että jää
lähtee ja munat tntemat täptettämilfi.

päättä

(Sitruunaut ja pomcraitften fäitpttämincn.
SOIotemmat nämät pebetmät omat pilaifet papene=
maan, erinomattain loSteubeSfa, ja jos ne jätetään amoi*
meen ilmaan, niin niistä paiptuu mepemppS ja luoret
lomenemat luin limi. SOIoninaifiSta fäitptpSleinoiSta on
feuraama tuotettamimmia.
Viettoa hietaa luimataan luumaSfa päimän pais*
teeSfa tai leipomuSmuniSfa. ©itte luin fe on jäptp»
npnnä, pannaan fitä fopimaan astiaan, jolainen citruuna
tai pomeranfi lääritään hienoon oputaifeen paperiin ja
ne taSletaan fiipen tilitpSten, ei luitenlaan niin että toS=
lemat toifiinfa. ©itte feutotaan pietaa päätie noin peti*
latoa (tuumaa) tai lapta patfutta, ja famatta tamatta
läärittpjä pebelmiä fopii fitte mietä lerrolfen tai lalfilin
fätleä, ja päätlimäinen peitetään piebatta. S äitä leinotta
pebetmät ppfpmät ppminä 8 luulautta ja mietä enem*
mäntin. Veeroina ja omenia läp famatta lamatta fäitpttärainen pahenemasta.
SBäpemmät m ärät citruunia ja pomeranfia fäitpmät
lettariSfa tailla ruolalamntioSfa marrettanfa feifomaan
ppStptetpSfä toimufeSfa tuubaSfa, ainalin joS marfitam
taan fimettään tottobiumia estämään tomua fifään timteumaSta.
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SBaariitt ottam ifia ru o fa a in e ita

uStaeSfa*
Sftonifin nuori emäntä on epäneumonen ruofa*ainet*
ten oStamifeSfa, fuinfin fuin niitä ufein tuupataan t?uo=
noja ja ptimääräifeen pintaan. SjTaSfä annetaan tjeilte
mieleitänfä muutamia neumoja, mutta fyuofeaSti prnmär*
r et tämä on, ettei täsfä ote puhetta eritieteettifistä tutfin*
noilta, maan tpbpmme fiitjen mitä termeittä filmittä ja
muitta tjuomaimitta fetitetään.
Sitfafaamme fiiö miiffofautisten tarpeifcen oötamifeSta.
§>pmän tuotu tuntomerffi on, että fe on lujaa, toto*
nanfa pljtätäifen, maan ei tiian teltasta.
mäfjä l)i*
tunen otetaan tjppppfeen, niin fe fofyta futaa eitä tunnu
rateifeffi eitä tuimatfi tai tapmeaffi. -SoS moita paino*
teilaan puutufitatta, niin ei pibä fuotamettä eitä lintu*
piimää toteaman päätte. Stärteä foetug, jota ei futaan
emäntä moita oStaeSfa jättäne tefemättä, on maiStami*
nen; fittä fe on tuotettaroin tuntomerffi, että fypmä moi
futaa pian tieteitä ja tuntuu ntauffaalta, ei tuifi fuotai*
fetta eitä farfeatta.
iOtuntamat petottifet maataifet fofemat tifätä moin
painoa erinäifittä aineitta, mintuin jauhoitta, perunafot*
tulta j. m. f. £oifet fofemat parantaa m aniaa moita
fefottain fiiljen jauhoja, painaen fitä fettaifeffi moitiaifitta,
itettafuffain liemettä j. m. f., mielä munamatfeaifen fotfe*
matta faaba fitä tuoreen näföifeffi.
Siian paljon fuotattu moi on näöttänfä epätafaiSta,
farfean mafuiSta, rauSfuu pampaisfa ja meitfettä miit*
täeSfä. -Saukoitta tai perunafotfutta fefoitettu moi on nä*
töänfä paiffutaista, tuntuu tuimatta ja rannattom alta;
munamatfeaifetta turmeltu moi tjaifce m aniatta ja ruo*
taa feitettäeSfä muna eroilee foffareiffi. petollinen paine
m uuttaa pefomeben fettaifeffi.
SJtitä ntunnitt oStamifeen tulee, niin ei ote paljo ti*
fättämää fiifyen tuin jo ebettä fanottu on. tatffimebeSfä
pibettpjä on mätttäminen; niiben fuori on omempi ja mat
to jempi fun tuoretten munain ja matfeainen metetämpi,
fun muoffi ne omatfin huonommat, fun tuoreet.
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huim attua patfottuljaa on loetteteminen emtcn fun
ostetaan taimen maraffi. © itä marten niitä pannaan
fabe= tai jofi*meteen, tupiin on fetoitettu teetufifallinen
piitipappoista natria (fuotaa), tiekuntaan tuletta. 3oS
perneet tai pamut tuntitauben fie^utettua pepmenemät ja
liemi fafenee, omat ne oStettamat. S iitä puptaamman
näföifet fitä tuoreemmat ne omat. ©ofcriperneiStä omat
pienet peteän miperiäifet parpaimmat; feittoperneistä omat
parmapfaat parempia fun äimän feltafet, ja malfofet puo*
noimmia. Siinfutf utuista materioista eli täiriäp atoitiöta
pibetään matfofia pmmpriäifiä ja fileitä mauftaimmina.
peruuta taimen maraffi oStaeSfa on tarpeellista tut
tia niiben feimollifuutta fofematta feittää ennen fun oSte*
taan. §pm ät perunat pekmenemät pian ja omat pprnän
mafuifet; tamattifeSti omat punertamat jaukoifempia fun
oput ja fifeäfuorifet. OStaeSfa on fatfominen että ne
omat matmiiffi tulleita, fu näfpp filmistä; mietä että pi*
betleSfä tuntumat lujatta ei napiStuneelta, ja ettei niisfä
ele ruSfeita pitffuja, fppliä, npStelmiä tapi faaputettuja
paiffoja. tu in raafa peruna teifataan patti ja opufaifen
iopfon läpi fatfotaan päimää maStaait, niin fe pitää ote*
man täpinäfpmätön, fillä muutoin fe on laillista mapein*
män jaupofaS. ©e, jonfa femäpuoleen täptpp lifätä pe*
runa*marojanfa, fatfofoon mifuSti perään, ettei perunat
ote itäneitä, joten jaupo*aine on muuttunut ja mäpennpt.
(Si mpöS niisfä pibä oleman fnrfaStuneita, rppppifiä ja
paleltuneita, joilla on imelä mafu, joista pufertaeSfa fi*
poaa rnsfeaa mettä ja omat maifeat fulamaan ja fiitä
fppStä ei termeetlifet.
taalta ostetaan enempi paljous ainoaSti papanta
faalia tepbäffenfä. ta a tin päät pitää oleman lujat ja
fuuret, maaleilla mipertämiöä lepbeitlä, pienillä juonilla
ja niin tipeisfä ferroffisfa feSfenänfä että palfileifattaeSfa
ppfpmät ppbeSfä fo’oSfa. painosta pian näpbään, onfo
faalinpää eli faalifupu poto eli fopo, fillä femmoinen on
paljoa femeempi. OStaeSfa pptjätään nä-mät ja nefitt, joi*
ben päällpSlepbet tamallifeSti omat puolittain mäbänneet.
paleltuneita faateja, f eli astuneilla ja metifillä lepbeitlä,
jotfa paisfaptamat imelältä, ei mpösfään ole ostamista.
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^unajuurtfat, joita feitettpinä tihetään falfatiSfa,
pitää oleman tummanpunaifet, lujat ja lipoffaat eli möp*
peät, pienin juuripapftneinfa ja lestein tpminenfä *).
Suurtilat eitoät ole pptoät fotoin pieninä eitä plön
juurina, fillä nämät ppptämät olla Rennot (polot) fifältä.
SJiuoboltanfa pmmpriäifet ja latuSfaifet otoat parempia
fun pitfulaijet. Sinermä*fuorifet otoat mureimmat.
SeHerijmtriSta otoat fesfifuuret parpaimmia, fuin
otoat jileitä, juuripapfettomia ja tajajia.
fjpmät SRetifat tunnetaan fiitä, että fpbänlepbet otoat
pääsfä eitä toartta ole näfpnpt faSmaneen. IRetifan pt=
tää tuntuman fotoalta ja poiffileifattuna ei oleman nap*
fistuneen, fillä femmoitten on mauton, lauman amoi*
meSfa paifaSfa pibetpt retifat napfiStumat ja pämittämät
omitnijen mafunja.
^tparntullia oStaeSfa fatjotaan että juuret otoat
ppöreitä, foptuullifen pafjuja, puhtaita ppötpmefoiSta ja
punertamista pilluista.
^arfapcintSfä on erinomattain fatjottama, että omat
äSfen teilattuja, näfpmä fiitä, että omat fileitä, läpinäfp*
miä, eitä rppppifiä, tellaStnneita. Sormen paffuifet, ei
plön pitlämeteifittä päitlä, omat parhaita; rppistpneet ja
piltullifet omat aina puonoja.
^alSterttaffoja täytetään ruofatta lotatnuSta uuteen
muoteen asti; mpijpemmin eimät ote termeetlifiä. See pi
tää oleman fofonanfa tettaifen toalfofia, ntepemiä ja pp*
män pajuifia, ja mielä oStettaeSfa fpbäntepbet pääsfä.
tnffafaaliSta on parpaana pibettämät ne, joilla omat
laajimmat ja toalfofimmat Intät, niistä fopii maljaa jo*
tainta enemtnänfin päätä foptaan, fun femmoifista, joiSfa
fufat omat parmaSfa. ffiiperiäfuffaifia mustilla pilluilla
ja fuclettuneilla marfilla ei ote oStamistafaan.
Silitä mäpempiä ja maateamman miperiäifiä piitatut
lepbet omat, fitä ne omat mauffaampia. Suuret, tum*
man miperiäifet, piltullifet, matoin fpömät tai päistä
fellaStuneet omat farmaita eitä leipää oStettamiffi.
*) ©Mä jos ne mifnäti poisteifataan, niin punajuurifat toaU
ienetoat leitettäesfä.
©uontent. muistutus.
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•äJJitä timuraijemmat {a peteän toiperiäijemmät
tooifaaltffi futfutut taatifjet otoat, [itä parempana niitä
pibetään. -äJiauffaimmina pibetään fimuraifet fuippupäijet
©traSpurilaijet ja pienipäijet -Diarcellinifaalit, jotta tai*
joella otoat toallan pprnät.
@aiHa}>atomtt paitoja pibetään parhaina pieninä en*
nen tun patout otoat taSmaneet, muutoin on ppmä mertti
että puoteaSti murtumat ja otoat mepuifet fifättä. Sun
faittapamuu paitoja tuitoattuina ostetaan, pitää niiben
oleman pieniffi leifatuita, lieroja ja haperoja. SBaaleat,
fuorat ja toufan touffaamat otoat huonoja.
0Stettatoa fjapfllifaati pitää oleman toaaleait tel*
täistä, raifaSta, letoin pienetfi fnrtoottua, tarpeeffi juo*
lattua, täpnpttä ja rppbättpä, toiiniltä tulemalla pajulla
ja maulta. ©urtaStuuut, papan pajuinen, pomeptunut ja
fipistpnpt ei ole tertoeellinen.
jRimfitfaalia on oStettatoa ainoaSti fauniita toiperi*
äijiä lujia päitä. SeltaifiSta ja p operoi jiS ta ei tule pp*
toää ruofaa.
(Sotcriperneea paitoja on pptoä teittää toaiit niin
lauman tuin omat pullatoita, firttaan miperiäifiä ja pap*
raita murtumaan, ©itfeät naptamaijet eimät ole ostet*
tamat eitä tornin opnfaifet libut; paras toe on murtumi»
nen ja pienet perneet fifällä.
©oflatiSta omat tipeät, mupeat, epeäleptijet futout
eli päät parpaat.
S ip u lista omat punaifet mäfemimmät, matfoifet ma*
teimmat ja teltaifet teSfimälifet. 8ujat ja pilfuttomat
omat aina malitoittamat. SpnfilautoiSta omat lujafpnji*
fet parpaita.
9ilU)faStt>it pitää aina oleman tuoreita ja toiperi*
äijiä, tutin omituijella pajutlanja ja maullanja. Sfimer*
titji firtoelt mafiatta aneffen pajulta tulema; ptrfiljatt
tepbet jefä juuret antamat ppmän pajun joS niitä jormitt
pierotaan, jolla fe erotetaanfin tumman miperiäijen pu*
fanputfen tepbeiStä. ^araS on ostaa fiperää perfiliaa,
jolla mältetään tuo mapinfo ja jota muutoinfin pibetään
parempana. £iU tä oStaeSja fatjotaan että faabaan tuo*
reita, pafjuja, ppöreitä ja ppmättä pajaptamia.
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^raSfiSto omat pieniteptifet, tumman ruSfeat parem*
mat fun ifoleptifet, jotben matu on farfeempi.
Ippmä hunaja pitää oleman fafeaa ja fuitenfin ftr*
lasta ja fauniin toaalean teltoista. ©en pitää oleman
ppmän rppbittifen pajuista, pistämän mafiaa mauttanfa
ja tuntuman tieteitä foferimaifen rafeifelta. hum m an
ruSfea tai punertava, fafoueu, tahmea, jaupomainen ja
farfea*mafuinen punaja on pptjättämä, fittä fe on enint*
rnästi »äärillä aineilta lifättp. iPatjoubeu enentämifeffi
lifätään punajaan ufein petottifeSti »että. 3oS muna
laitetaan täpän, niin fe uppoo pifaifesti, joS fitä tipau*
tetaan talrifitle, niin ei tipauS ppfp fooSfa, »aan pajoaa.
3oS punaja on lifättp moitiaiSmeputla, niin fe on ruS*
feempaa ja fafoSta ja ilmottaa itfeufä moiliaifen pajulla,
■kaupoilta ja tärfillä lifättp fafenee ja fangistuu fuurnuu*
beSfa; fen fiaan fuin pupbaS punaja pepmenee eli futaa,
© tinan »äeSfä futatusta punajaSta jaupot eroa»at ja
painuwat popjaan.
kuoreita fotoja on paras ostaa elättinä; mutta
joS ei niitä faa, niin on fatfominen että o»at tipaltanfa
jämiät, uimuffet puitaifet, niin mpöS fibnffet epeän pu*
naifet. ©«alistuneet fibuffet, pupjenneet ja pääpän pai=
nuueet fitrnät ja »etelä lipa o»at merffi fiipen että
falat jo fau»an o»at olleet tuotteina ja niinmuoboin
puonoja.
äJiatfuStatoaifet fano»at faiffi jofi* ja jär»i*fatat
$oltanbiSfa oleman mauffaampia fun miSfäfään muisfa
maiSfa. £äm ä tulee ar»atta»aS ti fiitä, että £>ollanbi*
taifet tappamat falan fautaSfa fuin faa»at plöS »ebeStä,
futa »aStaan meillä on tapa antaa falan elää ja fitua
fauman, ufein päimäfauben, fuolemait tuSfaSfa, ja tappaa
»aSta fiinä fuin ruofaa laittamaan rumetaan. <5ipä fe*
nenfään mieti tee fpöbä tautiin taiffa muutoin tappo*
m atta tuotteen eläimen tipaa; ompa tautiin eli itfefuol=
leen raaman lipan mppminen fomaSti fiettettp, foSfa fen
fpöminen on termepbefle »apingottinen. iöfutta fufapa
taitaa fieltää falan fairaStaneen etämänfä pääepbon —
raiffaan »eben — faipauffeSfa, ia fen fpömifen fentäp*
ben oleman termepbette »apingottifen. DoS fiis ei fiitä*
tään puolita, että fopta tapettu fala on mauffaampi fun
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tautoan fibutettu, niin tulis tertoetybenfin touofjt toaatia
että taiat fel;ta toebeöta otettua tapetaan. Sam a tappaa
minen fäp tavoatlifeSti fotoin fauljeaSti mattien taian
päätä fitoeen taiffa puudun, fiffi tuin Ijenti lähtee; toaiffa
fctoeliaampi oli$ ferraSfavtfa ottaa hengen felfä*ptimen
fatfaijematla aitouiSta, leifaten juuri pään tataa toiittou
poitittain. *)
S p p fiiljen ettei tataa tapeta totuta toebeStä jaatua
lienee fe tuuto, että fe fiitä aitaa pitemmin mäbätä;
mutta tämä luulo on fuitentin aitoon perätön, (itiä totjta
tapettu fata faabaan toiltoafaSfa paifaöfa ppftjmään 1)1)*
toänä faffifin touorofautta toäljintänfä. Saijan aöti toä*
jemman artoattu afia on, että tuotleöfa fotoasti peljätet*
tpin eläinten lilja, niinfuin metjäfauriin ja jäneffen, niin
mpö$ mätfimällä tapettuin falainfin, on pifainen mätä*
nemään.
Soljta oStaeSfa on fatfominen, ettei ole mitään näp*
ptjjä pääöfä eitä lilja ruSfeamaiSta, fiitä ne otoat taubin
merffejä. Skaalatta tai taimuinen Soitta on famaSta
fppstä f)t)ljättätoä.
Slnteriatta eli Slirolfaita on faljta laatua: joft= eli
järl»i=aitferiatta ja nteruanteriaita; ebetlinen on mustan*
Ijarmaa **), etemäleufanen, ufeinfin 2 fppnärää pittä.
3)teri*anferiaS on Jarm oa, toalfofitla pilluilla ja to aito*
jetla jitoutoiiroalla, noffa eteen piStätoä; tulee 5:fitt ftjtj*
närän pituifetfi ja painaa 30— 70 nautaa; tätä pieetään.
parempana.
®aj)atur3ta (tabeljo) ei pibä oleman pilfuUinen eitä
tpmpeän Pajuinen. (Suurimmat tappaleet otoat oStetta*
toat, toaan ei tpnnprisfä murentuneita.
S illi pitää oleman puetaan näföinen, lifjafaS fel*
jäitä, toatfonen ja toatfofilmäinen. S en lilja pienifär*
mäistä ja mureaa, toaan ei toetelää. 9iuStea ja Ijptfeen
raStoatta Ijatfetoa on fjtjljättätoä.
*) Sata tuotce mp88 pian jos ruotorangan läpi pistetään
tili pprStöa.
©uom. muist.
**) Söfapapuoti fettanen.
©liotti, tuuist.
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eli jamuSfaln, repaleisena, tat lomana,
ta i puutumana, laitta m etelänä ja ^äröfittä paifemana,
et ele cStettama.
SJtphiät puhaltamat ufeinlin meritaloja pään puo»
IcSta, että nöpttäifimät paljulta ja juurelta. ©Staja
painafoon fentäljben taloja maljan päälle, niin puhallettu
ilma pian lähtee ulos tehbpStä reijästä.
Ilola ostaa Jjattheja jpöttäätfenjä, tatfoteon jitä,
että ne omat nuorta, jaman muoben femäijiäj je näfph
fiitä, että notta on maatean punainen ja marpaan tpn*
net main mäljän pistämät ulos uimatalmeSta. Stuoren
linnun fiimet omat pehmeät ja futtafpnät notfeat painua
maan litteäfji. UroSljanhen lilja on jitfeempää tun naa*
raan, tunmuotji tätä pibetään parempana, ja tunnetaan
IpIjemmiStä jaloiStanja ja turtuStanfa ja mähemmän räif*
fpmäStä taatotuffeStanfa. hanhet, joilla on m aalatta
(maltofenharmaa) notta, muotamat, himeät ja pään jijään
painuneet filmät, pöb&eät hö^^eutet ja toitottamat fiimet,
eimät ole olettam at.
©hötettpjä hallheia o8tae§fa malitoitaan armatta*
maSti funrimmat ja lipamimmat, tuin nätph painosta
fetä jiitä, että formelta painaen rintaan tulee tauman
nätpmä fuopanne. tjppmin fpötetpu ^an^en fiipein alla
on päpltynän Moinen raSmapaljta, tuntuma elämisjätin
hanljeisfa. Siljama hanhi 011 tapettuna, fpnitthnä ja
muuten oitein fiimottuna tellaStama. ©omaten on attf=
Intit fanSfa afia.
Sulot ja Innat omat jtipifabon aitana äimän tel*
mottomat ruumaffi, jamaten hflutomaifet tanat. (§i ole
ostamista pien pieniä fanan poitia eitä liian laihoja ta*
noja, joiben rintalnu on torrollanfa, fitlä fhnittpä niistä
ei jaabq muuta tun luut ja nafjfa. SBanljat tanat eimät
ole mautfaita ja tunnetaan huoteaSti fuuruubeStanja, jäi*
tain Ip h h h ^ tä ja mähemmän fuifeaSta muoboSta. tpau*
toma lana on aina äreän muotoinen, h u o rista linnuista
hophenet läptemät puoleemmin tun manljaSta. ©e tuin
tanoista on janottu, fopii thhthfiin^ n *
SCtiitä jäneljttn tulee, niin on arnpumahaama taifeti
haettama, tietääffemme ettei fe ole lyömällä tapettu eitä
itfetuollut; jillä ainoaSti ammutut jänetjet mauftaita omat.
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Uluort jäneS pibetään paremmatta maittaa, tte eroitetaan
fiito, että jo$ natsaa törmäin tala piljattenfa menetetään,
niin fe painuu nuoritta lastuun, maan ei manioitta, fittä
fe on liinni laSmanut.

Siljan osto.
@uuremmi«fa laupmtgeiSfa on tumallista että itfe*
tulin talous ostaa tarmittamat lipanfa aina edeltä tipan
lanppiaatta, ja nuori emäntä tefee oilein, jos fjatt ostaa
tarmittamanfa joltafutta etememmältä teurastajalta; fittä
luonnoflifeSti on näillä runfaampi malilointifen mora,
Initt itfefin paremmin faamat matifoita teuraanfa ja
rnp&S — runfaamman mppntifen lautta — aitta omat
tilaifuubeSfa mppmään oilein tuoretta lipaa.
SJtutta parpainafin pibetpiltä liljan lauppiailta fa*
tutaan joSluS parjän liljan meroSta faamaan fonnin
tailta lehmän liljaa, luitenlitt ainoaSti fiittä tapaulfeSfa,
joS ostaja ei tiebä erottaa näitä lipalaia ja fiiS jättää
ostamatta fitä, luin ei ote Ijänelle fomeliaSta. SOIutta
ainalin on rnuiStettama, että nuoren fonnin, lehmän
laitta fpötetpn Ijef/fofett lilja taitaa olla tjfjtä ppmää ja
parempaalin luin manaan (järjätt.
§)tjmä nuoren järjätt lilja on tumman punaista,
matlofetta fiemenifettä talitta loiStamaSfa jätneäitt, map*
main tipafpiben mätistä. Söanljaitt tjärfäin tali on lei*
tanen, ja toattljain fonnein lilja on Ijtjmiit tummaa ja
laihaa palfitilla larfeitta fpittä; mäntäin leljutäin tieä
on rn tjö S fin tummaa, lomafpistä ja leltaiStatiSta. Sen
paju ott mälemämpi luin fjärjän liljan, kuoren nattban
tipa on maatean punaista, metlein tuin lo lje n . SDluStan
punaifeSta lipasta on ftjtj armata elämän fairaStaneen;
metetäStä ja metifeStä, fen lituneen täbtjn (leuplon) mä*
tänemifeStä.
SJiitä malfofempaa maftlattlipa on, fitä fe on mu*
reempaa ja maullaampaa. punainen mafilan lipa on
tuimaa ja melutonta. Seuptot pitää oleman termeet
eitä niiSfä pibä näfpmän tummanpnnaifia, finifiä tapi
tettaifia laimuja, maffa timiä, munaSluut pepmeät, pei*
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tetpt hienotta mallofella talilla ja pää ja jalat ppmin
pupbistetut.
3oS mafifan lilja ott puhaltamalla pullisteltu, näp»
Pään fiitä, että formella painettu fuopaune lopta noufee
tafalleu.
Sitein ppmää ja maulaSta on ainoaSti nuorten
fifaitt lilja; [ilatoainen pitää oleman felleää ja mallosta.
Sum m an punainen fianlipa, p affulia tellaptamalla fila=
maila ofottaa fen oleman manpan elämän tipaa. i)3a»
rasta on fianlipa SofalunSta 2)iaatiSlnupun.
Sampaan ja oinaan lipa on paljoa maaleampaa
tun nauban lipa, ja mitä malfofempaa fen tali ja raSma
on fitä parempaa ja mauflaampaa on lipa. SoufoluuSta
fptfpn allnun fe on parasta.
Satmmtettu pärjän lipa pitää lofonanfa oleman
fauniin punaista ja mureaa. Soma, tuima ja niinmuo»
boin puumainen leipää pptä mäpän, luin _löppä eli me»
telä ja fifältä mipertämä. ©amuStettu fijanlipa pitää
päältä oleman leltaifen ruSleaa, fifältä fauniin punaista,
filamainett mallosta ja timiää. Sietäälfemme onlo pöpsti
eli tiiffiö lofonanfa fifältä ppmää, pistetään fiipen te*
rämä meitfi luupun asti, niin meitfen paju utoSmebet»
täeSfä ilmottaa pilaunneen tapi pomeptuneen.
SamuStettu lipamallara olioon lofonanfa pptäläifen
timiää ja ppbeit muotoSta; fentäpben leifatfoon ostaja
fen palli, näpbälfenfä mitä aineita piriä on ja fuinla
ppmin fe on famuStettu.
§pmä ©ilaltmiitcn on timiää ja fauniin mallosta;
pepmeä, lettanen ja pärSfi on felmotonta.
S p toa oStaeSfa lipan lauppiaalta, latfotaan että fe
on puptaan mallosta, pajutonta ja niin timiää, että for»
ntella painuu niinfnin moi. (Sulamattomana on fe pal»
joa pepmeempää luin nauban tali; mutta futattuna ei
pibä fiitä pufertamalla läptemän pptäfään mefipifaraa.
6 ifä fen pibä oleman fuolaiSta, ei juomifaSta ja aina»
Iin ei pärSfiä.
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3aul)ojett ja rattien ostaminen.
SÖtitä hienompia jauhot omat, fita runjaatnpiaj ja
ulottumampia ne omat tarmittaeSja. §>t)mät nijujauijot
omat maltofia, huonommat harmahfaita. Saumojen rnuo*
bon eroituS näfpp paraiten, i°8 eri M * pannaan pie*
niin läjiin jinijelle paperille ja jofaista läjää jilitetään
hopealufifalla. £äS jä näfpp jauhojen fytenouöfin. 3oS
pimoSfa pujerretaan jauhoja ja ^ tl ja a lapetaan pöpbälle,
niin Ijtymät jauhot ppfptoät tooSja, mutta huonot hajoa*
mat. StfeStänjä hmmärrettämä on, ettei märfiä eli foS*
teitä, foffaraifia, muStaraiSfaifia taifta tomulta Ijaifemia
jauhoja ote ostaminen.
©efafin jauhetut ritfiilt jauhot pitää oleman joten*
tin pienoja, puetaan näföijiä maitta mätjän harmahfaita
ja tuntuman tuimalta, hienom m ilta, jihtijauhoifji tut*
jutuista on meltein jama fanottama tuin nifujauboista
jo fanottiin.
^>ptt>ät ohrajauhot eimät jaa olla faunaijia, maan
eimät ppfh fooSfa eli foffaraSja.
kaurajauhot tuntumat jpreältä, omat ruSfean har*
m aita; feitettäeSfä ne paijumat tjpmin ja fatoamat pian.
iRiijijauhot omat t/pmht malfojia; mutta tuntumat
tuimalta ja teStämät lauman teittää.
jRiifit^net pitää oleman pitfulaijia, pl;tentofoifia,
tornia ja puhtaan maltojia. Suurenneet, mabon jpömät,
tomu* ja fuorijefaijet omat huonoja, parhaita omat
Sarolinavppnet, tunnettamat puhtaista, tajafista, meltein
läpinätpmistä jpmiStänjä; uiiben perästä tulemat kaarna*
rppnet, tat;ben(aifia, p^bet pitfulaijia pienillä ppfälittä,
toifet, tamallijet -3aama*vppnet, mäpemmän läpifuultamia,
tuitenfin tajajia ja malfofia. heilahtamat riifirppnet omat
huonompia.
Cifeain Saagurt)t)nein jiaan omat pentnathhuet tnn*
teunneet, mutta nämät hajoamat huofeaSti hhPPhfeäfä ja
mebeSfä, tuta maStaan oiteat pitämät feitettpitäfin muo*
tonfa ja läpinätpmäifppteufä. Dtaafana oiteat faagorpp*
net omat punertamat, firffaat, fomat, hajuttomat ja ma*
uttomat.
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.fjelmirppttet pitää oleman ppben fotoifia ja pmmp*
tiäifiä ja fifättämän hienoa, hP>®än mafuiSta jauhoni*
netta; oljrarppnet pitää mpöSfin hptoän mafuifia oleman.

taufamaibcn tattmroibcn ja ututktt raafa^aincttcu
ostaminen.
SCarffuutta tarvitaan tahmeat oStamifeSfa ja nuo*
ren emännän on ufeintin maifea monesta faupaSfa tar*
jona olemasta erilaista, raafain fahmeepapujen ulfomuo*
bon jälleen armata niiben pptoppttä. SCäSfä on Ijaju
eniten tefetoä päätöffen; fillä fahmeepapujen mnoboSta
ja luäriStä ei ole paljo päättämistä. 3oS fumpaifeSfafin
pimoSfa mäpän aifaa pibetään fapta erilaia fapmeeta,
niin tarffa harjaantunut hajn=aistt taitaa erottaa fumpi
paremmalta haifee. @e luin fuitenfin filmällenlin ilrnot*
taa tahtoeett hpmppttä, on että patout fooltanfa ja
toäriltänfä omat jotenfin phtätäifiä ja toebeSfä painua
to at pohjaan, ja puolen muorolautta fttnä oltua muut*
tatoat toeben fellahtamaffi ja toähän tuin teen ntafuifeffi.
© itä maStaan ei niiben pibä peStäeSfä muuttaman toe*
ben muotoa, eitä täfin IjiercttaeSja tahriman läjiä, fillä
näistä näfpp niiben oleman huonompaa laatua ja mil
lillä märjättpjä, tultatfenfa hpmäin muotoifitfi.
Sahmeen hpmppS tulee fuureSti maanpaittaan, tuSfa
on faSmanut ja miufä ruoton fitte faanut. ^JaraS tai
on arabialainen eli SJtotfatahmee, jota meillä hermoin,
epfä ei foSfaan, on faatamana oifein tobetlista, maitta
fitä taiffialla tobellifen nimellä faupitaan. äBiefaS faup*
piaS toimittaa itfellenfä moffafahmeeta fillä teinein, että
hätt jaamatahmeeSta eli itäintialaifeSta fapmeeSta, jota
hpmpptenfä puolesta tulee titimmätfi mottafahmeeta, poi*
m ittaa pienimmät pamut, mppbäffenfä torteampaan pin
taan mottafahmeen meroSta, jonfa perään faupaSfa fpfp*
tään. £ äm ä petos on fuitenfin huofeaSti huomattama,
fillä pienimmätfin jaamapamut omat aina fuurempia fun
moffapamut ja maaleemmat näitä, gmonoimmia, mutta
helpon hiutanfa muoffi parhain faupaffi läppiä fuljete*
taan SeilomfaareSta, iörafiliaSta, 8änfi*inbiaSta, merfit*
tämiä finertämästä tai harmaan mihertämästämäristänfä.
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Söiitä enemmän aitaa fapmeet tulemat olemaan, fitä
mäfemämmän ^ajuififfi ja mautfaimmiffi ne tulemat.
■Soila fiiS tilaifuuS on, oetafoon fentänen ferraSfanfa
enemmän ajan maraffi.
SOioftapamut omat, luin jo f anoimme, pieniä, pm*
ntpriäijiä, ppbenfofoifia, tettaptamia ja fangen ppmän pa*
juifia. hiittä feuraamat arm o ja Saama*fapmeet, eritaa*
tuifia foottanfa, märiltänfä ja ppmppbeltän[ä. £äpän
luolfaan tuntumat pamut omat tuperalta puoleltanfa met*
tein meSfingin tarmaifia ja pahenneita, tatuSfaifetta puo*
leltanfa fetfafen ruSfeita. Ufeimmat jaamafapmeen lait
femenemät paahtamalla, ©rafilialaijet eli 9tio*fapmeet
omat omituifen mäfemän pajuifet, huonommat Saama*
tahmeita, ifompia feliahtamia papuja, ©urinani* ja $or*
torifofapmeet fäpmät pptoin taupaffi, teöfinfertaifia, pt)ö=
teitä, finertämän miperiäi[iä papuja; huonompaa laia
näitä omat lettaptamat, tarmaan mafuifet pamut. §p*
mät portorifopamut eimät fuureSti temene paaptamifeSta.
£)ontingo=fapmeita pibetään ppminä; pamut omat [otteita,
teltafia eli ruSfeita hienolla punaifella taimella ja [etoi*
tetut pienellä muröfatta. itäm ät omat ppmän pajuifia
ja mätemän matuifia.
SOiutta ei fetään emäntä, jota tietää erinäisten tap*
meetaien ulfonaifet tuntomertit, [aa fittetään olla mafuu*
tettu pettymistä maStaan; fittä ufein on taupan meri*
matfoilla mebeSfä lijonneita ja niin pilaunneita fapmeita.
Stärnät ilmottamat laatunfa tympeältä ponteen pajulta ja
[itiä, että niistä, poltettua, jää enempi tuplaa tun pt>*
mistä tapmeiSta.
^lim altaan tetee fapmeen ostaja miifaaSti, tuin ei
liiat[i pibä pinnan päätie, maan mieluifentmin mat[aa
muutamia penniä enemmän, [aabat[en[a ppmää latua,
jota u[ein tapbenfertaijeSti, fetä pajutta että maulla moit*
taa paremmatta pinnatta [aabun puonon. §>öprpttä pot*
lettuja ja jaupettuja fapmeita on puofea mitpittä puo*
nontaa, funmuotji niitä ei ote ostamista muutoin tun
äimän ppmin tietystä ja tutusta teptaaSta.
$ee eroitetaan tamattifeSti ruuniin ja mipertinfeen.
^arpain tutut ruunit teetait omat 1) £ee=bon (mätitai),
jonfa lepbet omat toptuultifen lemeitä, m ustan finijiä,
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täcftittyinä pittittäin ja marreumurun fefaifta. SuutnaSfa
tt>ebeöfä ne näfpmät bittinä, foutfina, piiffifinä ja ruu*
nina. 2) fiottp , mettein famannätöistä ja tieneefin par*
paita testejä famaöta taabuSta. 3) fpeffo on faöiinta
ruunia teetä; tobettifena fe pajaptaa armottifufitta, mutta
jos fe f^atfee mätemäit imelättä, niin tee on fetoitettu pie*
nittä pymänpajuifen öljypuun teleittä, Sepbet omat pei*
tetyt malfofetta pienotta untumatta, itäänfuin petutifitta
äärittä ja ufein pieniä mattopa tuttia feaSfa. ipeffotee
painaa meben tuttatettaifetfi. 4) armoSfa tätä tapin on
©oucptmg. ©iinä omat temeät popean parm aat tepbet,
paju tuin ppmäin peinäin ja ppmä mäfemä mafu. Jee*
mefi on tettafen miperiäinen. 5) ^abre, ©oucpong, ta*
ramautcc pibetään fuuresfa armoSfa, tuin fe äöenäjän
tantta tutjetetaan Eurooppaan ja niinmuoboin ei ollut
merituulella ja taiman toutuSfa, joilta teen arroataan
puononeman. Jo b eilinen taramantee on tuitentin par*
moin faatamana; tepbet fiinä omat ifoja, fotoontäärittpjä
ruSfean tiuptamaifia, futoifetta metonitta tulematta pa*
jutta. H aitista neljästä enfin nimitetyistä teelaiSta fe*
tafin, yötä patjo futatin, tulee ppmää teetä jota*aifaifeffi
tarpeetfi.
SSBiperiäifiStä teelaiSta on fetfarttt tee parasta ja
fatteinta. © iinä on ifoja, ppmin fäärittpjä, maatean mi*
periäifiä teptejä, mutta ufein, famaten tuin (£pltratttce,
fetoitettu pieniltä öljypuun tepbeittä, joista pieno mätiä
paju täptee. 2) .fjatjfantee ei ote niin tallista; fiinä lep*
bet omat pitfiä, patfuja, tiefuraifeSti täärittpjä, pannapa
tan märifiä m utta ppmän pajuifia ja mätemän otottifen
matuifia. §myfantee on mäpemmän Kuteita Kpottama
tun teifarin tee. 3) ©itte tulee petmitee, jota on pie*
niä, pienoja, papetoitfi täärittpjä ruSfean miperiäifiä tep*
tejä; paju on miettpttämämpi tun papfanteen ja teemefi
tummempaa. 4) Jon!ap, puonompitai teetä pienittä mi*
periäifittä murennetuitta tepbeittä ja paljoitta marren
tyngittä.
Je e tä oStaeSfa on ostajan fatfominen, että tepbet
pteifeSti omat pptä maan ei ptön fuuria, ei tuimia eitä
murennetuita, tai rupa* ja tomu*fetaifia, mpöS että omat
pymän pajuifia ja pymän, maitta tarmaan matuifia. 3oS
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tee on finetittä futjetuiifa paperitääröiifä, mintuin tätyän
aitaan ufein pibetään, niin on fauppiaan mafuutui ta*
fautfena). SBityeriäiitä teetä fatfotaan, että tetybet omat
finertämän mityeriäifiä; ruunista, että otoat tytyberttotoifia |
ja tumman ruiteita; motemmiifa etteiioät tytön pian
paina toettä.
(Srifaifen pitetemifen futyteen malmiitaeifa on ruu* i
ttisfa teeSjä mätyempi tinteita fityottamia aineita, tnn mi*
tyeviäifeSfä, tunmuoffi tyeifontuontoifet itymifet tytymäfftymät
fitä paremmin tun tätä.
Sietybään ttytlä tätyän aitaan petosta teefaupaSfa,
mutta fe tyuomataan tyuoteaSti lifätttyin tetytein eri mä=
riStä, muoboöta ja tyajuöta; päättifeffi nätybään malmiiSta
fuppiin tabfetuöta teemebeStä, joi fen pinta jätyttyneenä
toitoatytaa taiioaantaaren farmafena ja nätyttää toätyän
ötjtymäijettä, niin tee on »arm aan oiteaa tobettiita.
£ee on pibettätoä tytytoin umpinaifeöfa tafiaitiaifa
tatyi tinaijeifa tuofaSfa, ettei mäti pääfe tyaitytitmaan.
@ut(aatn on monentaiita. tEermeetlifinrä on puty*
bai tifäämätön. SJtitä enempi fiinä on taafao*ainetta,
fitä fe on parempaa, ötjtyfempää ja tummempaa. £tymä
futtaateipänen pitää oleman fiittätoä ja murettuna tytytä
tummaa tofonanfa. S o i fe on fifättä toaateempaa ja
juotoaiita ja tuntuu tuimatta, niin nättyty fen oleman
jautyoitta fetoitetun, fiii ei putybaita. ©uutyun otettuna
tatyi tulette pantuna pitää futtaa fulaman pitaifeiti, jät*
täm ättä mitään ruuppuja; tyaju ja mafu pitää oleman
mietttyttämää, ufein fen mafua parannetaan manitjatta.
Uliiben, jotta pitämät fuftaata ityaruofananfa ja iifeetn*
min nauttimat fitä, otii parempi oitaa tataopapuja, tun
niitä teipäfiä, jotta ufeintin omat tifättyt nifu* tai pe*
runa*jautyoitta taitfa taafaon tuorittia ja muitta fenfattai*
fitta. ttyartyaita taafaopapuja faabaan S araftaaita. fttyp*
fet pamut omat tymtntyriäifiä, tuori päättä tumman pu*
nainen tyarmaa*työttynen; papu tuntuu raimamaifetta ja
matu on tirpeä, mutta mietttyttämä.' -örafitiataifet taa*
taopamut, latuitaifitta, foutitta, raimattomifla punatetta*
fitta pamuitta omat tyuonoimmia; ne joiben manto on
maalean fettanen, tyaifemat patyatta ja tuntumat tuotettu*
neetta, omat patyentuneita.
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§pm ät rnafcat mantelit omat ifoja, patfuja, fiteitä
ja fettafen ruSfeita ja murrettuina mattofet tiittämät
maitomaifetta rnäpän rpptifettä mautta. IHppiStpneet, mu*
rentuneet, pärSfentpneet mantelit, joibeu manto on tel*
taStunut, eimät ote feputtamia.
harmaita manteleita, jotta puoteasti eroitetaan ma*
lioista ppöreäntmän ja mäpentmän tofonfa ja tarmaan
matunfa muctfi, pannaan ruotiin main mäpä ofa ma*
tioiben fupteen, jittä paljotta ne pahentamat maun ja
! omat mprfpUifettin. 9luoSfeaSfa ilmaSfa mantelit pärS*
?* fääntpmät ja pitataan töittä, tunmuoffi omat pibettämät
fuimaSfa paifaSfa. §apcratuorifia manteleita futfutaan
rouSfumanteleiffi ja pibetään (uutisteenä.
(Rnfinat pitää oleman tuoreita, fiteitä, foifeita, täp*
ftnäifiä ja pprnin mateita; ei niisfä pibä oleman juuria
fiemeniä, eimättä (aa otta tiittafia. Varpaita rufinoita
tuobaan ©mpruaSta.
pieniä rufinoita, forintteja, on tatfominen, etteimät
ote forafetaifia. 'M istä omat pienimmät mateimmia.
V arpaat torintit omat mustan finifiä ja pprnin mateita.
iPunertamat, rppppifet ja pappamat omat pitonoja. 9tu*
,'h finat fetä torintit omat pibettämät pprnin futjetuSfa aS*
tiaSfa; (itiä lämmön ja Unton maifutuffeSta ne puonone*
mat muotonfa fetä matunfa puolesta.
3Jionitaifista toiifunoiSta pibetään ©mprnalaifia par*
paina ja omatfin fuurimmia. ©omana muotena faSma*
nut, pprnin tuimunut miiluna on joteufin fettanen ja fo*
terinen. Sarteamafuinen miituna on papenemattanfa. @rin=
omaifen matioita omat pienet, pmmpriäifet tettaptamat
marfetjimiitunat.
2Jtitä fuurempia faStaujat omat, fitä parempia.
ijJäättpSfuori tauniin tumman ruStea, manto matfonen
ja ppmän matuinen. (Simät ne faa otta mabon touttaa*
m at eitä pomeen pitftuifet, fittä fittoin ei ote mantofaan
epeä. hornat, femeät ja itäneet omat puonoja.
(Jitniunia on paras fenfertaifeen tarpeefen matita
toreantettafia, oputuorifia, pepmeättä tuntumia; mutta
enemmän aitaa pibettämitfi tornia maateanfettafia. Cpu*
tuorifisfa on enempi ntepua fun fomiSfa. SBipertämät
ja paleltuneet omat puonoja.
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©oferiä pibetään faupaSfa monta taia, joista täöfipitpbnS (raffinabi), puoltpupbaS (metis) ja fttrafoferi
(farin) omat tamaltifimmat. ipepmeä, murenema, fetlap*
tarna tai pitfuttinen foleri ei ote äimän pupbaSta, fiiS ei
niin mafiaafaan luin pitäifi. Siian fatffifefainen on mpöS
mäpentntän mätiä; fe on tpttä matfoSta nätoänfä, mutta
murrettuna liittää mäpemmän, eitä futau niin fetteälfi
mebeSfä, tuin pupbaS. Suin foteria faunaan lajiin pui)*
baSta mettä, niin ei pibä laSfeuntan mitään fatoa pop*
jaan eitä noufeman maptoa päätie.
^ienisjä nopoisfa on tamattifeSti tanneempaa, tu*
jempaa ja puptaampaa foteria fun fuuriäfa. Stäpfipnp*
baS foteri on peijajeman maltosta, ppmin lomaa, mäpän
täpifnuttamaa ja tilaptamaa. ©inertämä on pptjättämä.
©orojoteri, jota pmtbmfofertffifitt nimitetään, on
maltosta tai fettaptamaa, mppbään muruijina puofeem*
paan pintaan fun noppofoteria; mutta oStaeSfa on tatjo*
minen että fe on pupbaSta, ei nuoSfeaa eitä oubon ma*
tuista.
©itrappi on foferin feitotfeSfa eroama, fnta eli ppp*
tpmä aine, enemmältä tai mäpemmättä foteri pibotta; fe
on fettaptamaa tai tumman ruSfeaa, fafeaa, fuitenfin juot*
femaa mafiamaifetta ufein firpeättä miinimäifettä mautta.
DoS ppmää fiirappia tipautetaan pifara fptmätte tatri*
fitte, ja pifara meitfettä paltaistaan, niin fe fopta juoffee
ppteen. ©etelä, epäpupbaS, pappamatta paifema fiirappi
ei ote oStettama.
Saudin oStaeSfa on parempi fatfoa tämän rppbin
ppmppttä, tuin pinnan petppoutta; fittä meitfen färjetti*
nen parasta fanetia antaa enemmän ja parempaa ma*
tua, tun faffi, fotme fen mertaa puonompaa. DoS fap*
pateina otetaan, niin on fatfominen, miten fe on fiertp*
npt. $araS Seitonitainen tai Daamatainen faneti on
moninferroin päättiStpffin fapbenpuoten feSfeä fopben itä»
nänfä tuin pitteiffi Kertyneitä pitmeitä, femeitä, tornia,
mureita ja utto* fefä fifäpuotetta punafen tettafia; fe on
futopajuSta ja mirfistämää. penintin muru pureSfel*
tnna antaa rniettpttämän, jotentin tirpeämäifen, mirmot*
tämän ja lämmittämän rpptimaun. Somina, poijuitta,
faffin tai toimin ferrotfin Kertyneinä fuortna ruSfea ta*
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neli huonommatta hajutta ja mautta ett perästäpäin far*
maatta tuntuma on huonompaa taia.
ttyuntyriäijet musfotit omat parasta, pitfutaifet tjuo*
nompaa taia. OStaeSfa on fatfominen, että omat raS*
taita ja raSmamaifia, mäfemättä rttytihajuUa ja mirmot*
tamatla joteulin öljpifettä typtim autta; niiben pitää ote*
man tuoffutettuna hienotta matlofetta itänänjä tuin jän*
h°n tomutta; fittä paffummatta peitettyinä on tattitta to»
jettu peittää jotafuta mivhettä. Semeät, tyhjäfifuifet, ma»
bon toutlaamat omat ttytjättömät.
9tifn futfuttu ntuSfotitt fitffa on fitä parempaa mitä
foreemmat tuttan fettajet fen tepbet omat ja mitä enent*
män farmimaifeSti täpitnuttamitfi ne nätymät. h iittä
pitää oteman tyrnin terämä mutta miettyttämä haiu ta
mäfemä rttybittinen, jotenfin firpeä mafu.
§hm ät rtytineitifat pitää oleman tummanruSfeita,
ifoja, täpjtnäifiä, hopeoita eheättä fuffa*nupitta. 3oS
niitä formen mätiSfä puferretaan taitta tynnettä piirre*
tään, pitää niiben tuntuman öljpjen foSteatta; niittä pi*
tää oteman mötemä rttytihaju ja matu, jota f auman ph*
ftty juuSja. pienet, typistyneet, muStamaifet, femeät ja
ötjhttömät omat armottomia.
pippurit pitää oteman lujia, pmntyriäijiä, tybett
totoifia ja niin rastaita, että mebeSfä uppoamat pohjaan,
harmaat pippurit omat pienipoimuifet, harmaamajfet, mä*
femättä, metfein polttamatta mautta; Oitytipippurit omat
mähää fuurempia, fileitä, hmntyriäifiä tumman ruSfeita
jpmäfiä; niittä on erinomaifen miettyttämä haju ja ttytoä
mafu. SRuStamaifia foifeita ja mät;än painamia pippu*
reita ei ote ostamista.
Salfofet pippurit eroamat ebettifiStä fenfautta että
niistä on musta farmaS fuori poistettu ja niitä pibetään
mähemmän fuumentamina.
ijJaraS tai Snfimääriii on matfonen, puhtaasti maa*
leait fettanen, fuima, paffu, mäfemänhajuinen ja terämän
tutifen mafuinen. pienemmät paffut ntytyrät omat aina
mäfemammät juuria, tuin infiroääri tulee manhaffi, niin
fe hötoittää mafuanja, typiStyty mustuu ja tulee tyhjä*
fifuifefji.
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^pm a S an ilja on futfamaifia, mäpän titteitä, muS*
tan tu k etta ja raStoaifia fotetoja ett listoja pitfin juot*
fetoilta Joroitta, jotta fifättämät muStamaiSta, öljymäistä
ainetta ja joufon pieniä, pmmpriäifiä, erinomaifen pprnän
paifemia ja mafuifia fienteniä. tpuonommat otoat maa*
tean ruSfeita, lomia ja mäpemmän ppmatt pajuipa. 3S5a*
nitja on fäitfatettämä tuiroaSfa paifaSfa ja totoin umpi*
naifeöfa aStiaSfa.
SJHtä fauneentman miperiäifiä laageriicpbct otoat,
fitä ne otoat otottifempia. tuim ia ne ainafin pitää
oleman.
‘Paras tai ruofa=öIjt)ä tuobaan ^romence nimifeStä
maafunuaSta; fe on maateanfeltaSta, firfaSta, p u la s ta ,
aitoon hajutonta ja pprnän mafuista. 355äpimmäsfalin
paffafeSfa fe ppptpp. huonommat tait öljyä otoat tum*
mantettafia ja mipertämiäfin, ja jotentin tuiman pajuifia
ja mafuifia.
Unifufan öljy on paljoa puonompaa !un puun öljy
ja pulloon pantuna fe muuttuu parin päitoän aitana mat*
tofeffi toeltimäifetfi fataffi. 9launSftemett=öIjt)ä ei pibetä
ruofana; toaan polttoaineena fitä pipettiin näipin aSti.
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©riitaisten fjcrffnjcn ostaminen.
£ äsfä nimitämme toain tatoattifimmin tuttuja ai*
neito, pnnä muutamia ruuman taitotfeen tarioittamia.
©artetit ja anfjotois. Siäitä molempia taia latoja
täp tyttä faupaSfa fuotattuina ifommisfa ja mäpemmisfä
puu*aStioiSfa; mutta perfuitfi niitä faupitaan fäitptet*
tpinä parpaaSfa ruofa*ötjpSfä, pengen pitämisfä tafi*aS*
tioiSfa tai tinaifisfa rafioisfa. Mäntät fatafet pitää ote*
man pieniä, mutta tipattaita. £pmpeän pajuifet ja ma*
fuifet omat tetmottomia.
ttoprifet pitää fetä fofonfa että muotonfa puolesta
oleman miperiäiSten perneiben näföifiä, fäitptettpinä pp*
mäSfä etifaSfa, puptaan pappamaifen mafuifia. SDiitä
fuurempia faprifet omat fitä palmempana niitä pibetään.
97e omat pibettämät utnpinaifeSfa aStiaSfa.
tapbeSta Satttofienen (murttor) laista omat pui*
puffaat parempia fun pmmpriäifet. tuim at tutua omat
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ebellifet parmaanrusfeita, toifet muStanruSfeita ja rppiS»
tpneitä. Santofienet omat pltänänfä fantoonfa {tintti faS»
maneet, ja niitä tuoreina oStaeSfa on takominen etteimät
ole pietaifia cifä raabon i?iötämiä, tuin ufein ppptää fat»
tua erinomattain uiiben ^>mmt;riäi6ten. SDhiutamia päi»
toiä fuimattuina fantofienet tulemat termeellifemmiffi. © itä
ennen teilataan fanto mifuSti pois ja fienet pestään pui?»
taiffi, fitte lanta pistetään neulalla niiben läpi ja pin*
foitetaan fattotouoiten mätiin ptifellä taiffa äimän ulfo»
itmaSfa. huimina ne fäitytetään paperipuSfiSfa.
jöfultnficttiä (trpffet) tuobaan ulfomaalta paffuisfa la»
fiputloiSfa, pantuna [äitymään orttapa mepuSfanfa. h iistä
eroitetaan erinomattain fapta laia, joista malfofia puna»
teltafilla [uottilla ja panettamilla pilluilla pibetään par»
paina; puonompi tai on muStanruStea finertämillä fuo»
nilla. tjjtymät muttafienet pitää oleman malfofia, tornia,
omituifella mäfemällä pajulla ja narSfuntan pantpaiSfa.
SBiafu on erilainen: ^iemontilaifet metämät tpnfitaufan
mafuun. Särm äät mabon pistämät ja manpat omat puo»
noja. 9Jiitä fetmemmin päältäpäin punertaman fuonifet
ja mälipaifoiSfa [inertämän malfofet nämät fienet omat,
fitä tuoreempia ja typfempiä olleet [äitymään pantaeSfa.
Ö ljptnarjoja (olimer) mppbään mpös fuolattuina
taiffa öljpsfä fäitytettpinä; päältä ne pitää oleman firf»
taan miperiäifiä, fiittämiä, tuntuman tornina, eitä fotoin
terämäu mafuifia. h a a le a n miperiäifet omat puoltoja:
ruSfeat, mustuneet, paiffulaifet ja pomeifet omat tertoep»
beHe mapingollifet.
_,-•
@i fenenfään pmmärtätoäifen emännän ‘p itäifi osta»
man niin futfutuita piffelfiä, maan paremmin malmista»
man niitä fotona, marmaan mälttääffenfä mprfptliStä
maSfen ruostetta, jota faupaSfa fäppiin [uittaa tulla fie»
puttamifeSta tinattomisfa maSfi»aStioiS[a, faabaffenfa niitä
forean miperiäififfi. ©ama on afia faifenlaisten marja»
pillain ja engelsfa foofin fanSfa. Saiffia näitä taitaa
miifaS emäntä fotona malmiStaa parempia ja puofeent*
paan pintaan, fun niitä ostamalla [aabaan.
huimattua lipanltetttö (bouillon de poche) ei mpöS»
fään anfaitfe ostaa, fillä [omalla pinnalla, fun [e metää,
ostetusta pärjän lipasta [aabaan paljoa mäfemempää fet»
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toSta, I un noilta oStopaafuiSta. fototta feitetpn ja fui*
matmt lihaliemen fanSfa on peräti toinen afta.
§erffuraöflU|Ct (oftron) oStaeSfa on fatfominen, että
omat elämiä, termeitä* umpinaifeSfa fuoreSfa. Enolleen
raafun luoret longottamat p eitata, ja on musta piiri
pmpärinfa* Sefän aitana ne fairaStamat, luin n ä r ä ä n
pepmepbeStä ja että elämän pmpäri fuoren fifätlä on
mallosta, maitomaista märfppttä. Difein ppmät mafiat
perffuraafut omat 4 muotifia ei pii 6:ben muoben mam
poja. h iiren ifa näpbään färmiStä eli ppfätöiStä pirtin
aluSfuorett parrasta, fitlä jofainen muofi lifää ppfälän.
9?iin on 2-muotifella pfjt ppfätä, 3*muotifella 2 j. n, e*
ÄeSfinlertaifet omat juuri meren rannalla parhaita,
g)!|infertaifinteu ratorato-ainefoen arvaaminen,
leivällä ja maiboflaftn omat tuntomerffinfä, joista
harjaantunut emäntä armaa niiben felmollijuuben.
Sotainen tietää monenlaista leipää leimottaman. §)ie*
nointa ja ramitfeminta nifuista, epfä mafuifinta ja ter*
meellifintä rullista*
§pm ä pehmeä leipä pitää oleman niin nouSnutta,
että fen päällpSpuoli tppfettpnä on lupera ja luori ruS*
fea ja fiiltämä*)* -SRafuttamifen pehmeän teimän poh
jaan pitää luutuman mäpän h ifiltä , eitä fameatta. Xeu
fattuna pitää mannon oleman tafaista eitä muruista
tattia limaista (fitfuiSta). SoS nifuleipä on liian femeä
tailfa popfainen niin [itä on nostettu jollafin oubolla aU
neella, jolla leipä on pämittänpt paljon mepuanfa ja fut*
mettuu plön pian* äBatfu leipä ei ole otlenfaan ter*
meellistä.
§pm ä, pupbaS maito on leltafen mallosta, ppmän
ntafuista ja tuntuu mäpän raSmamaifetta. SoS fe fit*
mittpnä faa liputtam atta feifoa puolen muorofautta, niin
noufee fen päälle jotenlin mapma fermu taaletta. !$faa*
mies, jolla on ppmä repumara, lufee tamallifeSti forttelin
taaletta maitofannuSta. Sattpungeisfa on afia parmotn
*) Ufein leipä jaupotetaan päältä* (Sila fe tule fiiltätoäfft,
jollei jita ixotbeUa*
<Suom. mui§t.
3
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niin etuifa, fillä ostoittako on panooni niin ^t>toäa;
ufeir.fin on fitä lifättt) mebellä. itäm än a [iän itmifaa*
mifeffi on feuraama mertfi: jos firfaS fuffamarraS faS*
tetaan maitoon ja Vitjaa plöS »eitetään, niin maito tart*
tuu fiipett, jo S fe on pupbaSta, mutta mebenfefainen ei
tartu, 3oS pffi pifara maitoa tipautetaan peulalon fpn*
nelle, niin pttpbaS maito ppfpp fooSfa fuperana, mefi*
fefaitten pajoaa. 3oS pupbaSta maitoa tiputetaan mefi*
iafxin, niin tipauS painuu pitaifeSti popjaatt. älcpöS ttäp*
bään rnaibon tuoreus, joS fuitate fiilistä latmufUpaperia,
jota 2lpoteifiSta faabaan ostaa, faStetaatr maitoon, niin
fe mprtpneeSfä punertuu. Sfiämät foetuSfeinot omat jo*
faifella faatatoina ja puofeaSti fäptettäminä, fen fiaan
tuin maitopuntarit ja muut foiteet omat maiteat faaba
ja panfatat fäpttää.

(Stiffa, falotm in a, Poratut, fottjaffi ja la r a tfi.
ÄaiffinaiSteu pebetmäin ja marjoin fäilpttämifeffi on
aittoaSti ppmä miinctiffa oifeitt otollinen; mutta fe tulee
aina enemmän ja enemmän parminaifeffi, moninaisten
puofeempapintaisten etittain paljoubeit muoffi. Diäiben
ppmppttä armatalfemme on muoto, paju ja mafu joptona.
§)pmä etiffa on marfin firfaSta, puptaaSti papanmaluista,
mäpän miinamälifeltä, maan ei palomiiualta metämää.
Ipuono etiffa on mautonta ja pomeptuu pian.
töittä parempaa paloinitna on, fitä puptaamman
muotoista, pajuista ja mafuiSta fe on; pudistettuna eli
bistilleerattuua ei fen pibä ollenlaan maistuman fifunalta, ei mpöSfään muutta oubolta aineelta. töittä eneni*
män patomiina faa manpeta, fitä fe tulee paremntalfi.
©efottamaton miinanmäfi (fprit) muuttuu ajan oloon lei*
laptamaffi.
£)ifea ppmä rommi pitää oleman firfaSta, fellapta*
maa, mäfemän miinamäen mafuiSta. töittä fefin tulee
manpemmaffi, fitä mpöS paremmaffi. Smnunan märiiten
on aina määriSteltpä ja pappanee enemmän aifaa pibet*
tpnä. 3oS puottoa rommia fefoitetaan fiepumaan meteen,
niin fiitä noufee fifunan paju.
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io ttja fft (cognac) on paralta miinamäen taia. ©e
on mäljää mäl/emmän mäfemää tun rommi, M ahtam an
nätöistä, mieli pt tämän, elä^ttäroän h auista ja mafuiSta.
SJtuSta, fafonett ja paidan pojunen on telmotonta.
Staraffi on mäfemäntpää tun rommi, tirfaöta fuitt
toefi ja mädein fcllabtamaa. kirpeä terämä mafu ja fe=
lainen märi ofottamat määrennpstä.
iOiitä täSfä ni)t on janottu, on mielestämme täfjbet*
lijintä nuoren naijen tietää, taitaaljenfa emäntänä ostaa
ja toimittaa mitä ruofamaraSfa ja feittiösfä tartoitaan.
|)äuen tulee ottaa faifeSta tästä tarfan määrin. Ohmi*
fen termepS, mielen luonne ja menestys tulee fuureSti
fii^en mitä l;äit uautitjee. (Sitä fiiS rarointominetten
luonto ja niiben malmistamijen laatu ole nuoren naijen
fotoin ohittama, ennen lun antauu atoiojäät^n ja niihin
toimiin, jotta jiinä omat huolenaitfa? $ ltäät niistä foS*
taan olio nuorena huolettomat! ©e tulee miehelle, Iaf>=
jille ja talonmäelle meneSthlfetfi ja itjellenne iluijelji
humitji.

S^uofain nmlmiStantineiu
SaitiSja leittolirjoisja, joita maailmaSja *) on monta
marfinfin bh®ää, on niin monta vuolain malmistamijen
neumoa, ettemme latjo tarpeellifeffi jätättää tähän tirjaan
peräti monta jellaiSta, ja ennen lun niihin rupeemme,
niin lertolaamme toielä terran muutamilla janoilla näistä
tototoimisfa tärleistä afioista, jotta omat: jä rje s ty , puh*
taus, tarffuuS, jääslnmäijiip, matit* ja hajuaistimet,
erittäin fatfoen niiben tarpeetlijuutta ruotain laitotfeSja.
S ä rje S tp huojentaa juureSti teittiötoimeja. iluin
jotainen astia, jotainen tarmetaln on oiteatla paitallanfa,
niin ei tarmita hufata tallista aitaa hufemijeen. P er
teillä ja ruoan jäännöfjillä pitää oleman erityinen paif=
tanja, ettei niitä ajeta jtnne tänne astioille, josta feittiö
tulee jiimottoman nätöijeffi.
*) SJluttta fteXtCCä, maan ©uomen fteXert et ole tieboStamme
muuta, fun bffi ainoa $ of filtoja painettu £uru§fa*
©uonu ntui§t.
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9tteria*ajatt tartan määrän pitämistä olemma jo
huomioon johtaneet; mutta terääm m e fitä m idä terran;
fillä fen laimin lyöminen tuottaa ufeaSti fiujaa ja tuS*
fallifuutta. 2)mmärtäkäinen teittäjä tietäföön jataa
tanfa niin, että jofaifetle aStareelle tulee määrätty ofanfa,
joten pän pitcfcaSti ferfeää taiffi toimittamaan.
93uptattbett tulee mpöS, järjeStpffen jijarena, jallita
feittiöSfä, ei ainooSti ruotain malmiStamifeSfa ja ruota*
astioin ruotoSfa, maan mpöS foitiSfa mälkaStareiSfatin.
@e keitfi, jolla fipulia, perfiljaa laitta jotain muuta
fellaiSta kitataan tai furkotaan, on topta pupbiStettaka,
ettei näiben faSkien tirpeä mehu antaifi mafuaufa muille
ruofa-aineille, joihin f e ei joki, joS jamaa keistä niihin
täytetään. «Sama on afia lipapangon ja ruofataupan
tanSfa. Dittcfaa taittaeSja on jofaiSta eriruotaa liifuttaniinen omalla erinäifellä tufifallanfa, ettei outo mafu pk
laifi itfefuntin ruofalain omituista matua.
Saitenlainen tipa on, ennen taittam ista, kifuSti tat*
fottaka, ettei muta elämän tarmoja taitta jotafuta muuta
raiStaa oliS fiipen liittpupnnä. drinemaifen puolellifeSti
on mpöS lipasta pibettäkä kaari, karjintin fefän aitana,
etteikät färpäfet faa fiipen munia, josta matoja tulee.
9fuotataSkien perfaamineit maatii ppkää tarttautta.
on fiiS teptämä täpbellä päimän kololla. Saalia ja fat*
taattia on tatfottama, ettei mitään itifoita jää leptimälek
pin, pinaattia, traSjia ja fellaifia tatfotaan, ettei pöppe»
niä, tarmoja tai pämmäpätin kertfoa j. m. f. niitä raiS*
taifi. ^icban ja multa*ainetten poistamifetji okat raota*
taSmit mpanettamat tapbeSfa, folmeSfa mebeSfä ja fitte
pajotettamat pnptaalle liiitafelle, kehen poijeö malumifeffi,
jollei niitä tcpkf famaSfa tiepauteta.
Seittiön pöpbät ja ppllpt pitää jota päikä peStämän,
etuifimmin eptoolla, että pöllä tuimua faamat.
Seittien pppfimet okat käpintänfä terran kiifoSfa
muutettamat ja aina ptfi ja jama pibettäkä fätten ppp*
timenä. Slinafin tulee feittiö*aStareita toimittaman ipmi*
fen pitää tartan puolen omasta ultonaifeSta pttptaubeS*
tanfa, ufein pestä tätenfä, kälttää törfeitä tapoja, efilii*
naita piteä otfaStanfa ppptimiStä, raappia päätänfä, nuuS*
tata ja muita fellaifia.
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©rinomaifen määrällinen tapa on keittäjättä pitää
nao^tnentofa maatteisfanfa taiffa irtanaifina muutoin fä*
fittä. J ä tä emäntä ei fan fattia eitä tamman tai pää*
harjan oleman näfpmiSfä feittiöSfä. © entänen on fiettä
aina pibettämä petti taatiffoinenfa.
-3tfe emännän on Ipttä httofea tarttua ruotain tai*
toffeen itfeänfä tahrimatta, foSta ei hän tartuitte rpptpä
raskaampiin aStareifin taian eitä pöpbän miereSia, ja ifo
matfonen efitiiita on fptta ppmä fuoiaamaan hänen.
Jarlfnubella pmmärrämme mifua määrin pitämistä
taifista annetuista neumoiSta ja maromaifuutta mebeit ja
matfian pitetemifeSfä.
^ iin pation tuin mapbottista, on jotimettä täpttämi*
nen ruotain taittamifeSfa; fittä taimomefi on lomin to*
maa, erinomattain ruotataSmien feitotfeen.
SBatfian poiboSfa on mpöS pptä ja toista määrin*
otettamaa.
©nintmäStt tuhlataan patio polttoainetta,
jota tuitentin tetee patjan tatouben tutuista, ©männän
tulee fentäpben fatjoa ettei mattiaa miritetä ennen, tun
teitettämä ruofa on matmiS pantuinaan pääfte ia että
fammutetaan niin pian tuin mahbottista. ^oS fpfiä pot*
tetaan, pitää pienet matfiaSta putoitteet putet topta tor*
jättämän tuteSta ja fammutettaman umpinaifeSja fpfipan*
nuSfa tutemaifen maratfi.
•
^Baltian mattattenfa pääfernifeStä ei ote mitään ma*
romaifuuS ptöttinen. J ä tin ja ipr-m pii fuohnmifeSta,
tuuman tuhtan maromattomaSta pitämifeStä, amonaifetta
fpnttitättä fäpmifeStä fonttooreiSja ja muiSfa marapuo*
neisfa on monta fanomatonta mahintoa tuttut, jotta tar*
reettifetta m.aromaifuubetta otifimat tulleet mättetptfi. ®ui*
tentin, ettei fettaifeSfa tapauffeSfa neunmttomana pätäit*
täifi. tulee emännän aina pitää puoten, että feittiöSfä on
tarpeetfi mettä ja päättifetfi muistaa, että, joS mattia
fpttpb joponfupun raSma* tahi miinanmäti*pannuun, fe
fohta on peitettämä rastaatta taimetta; fittä mattia tit*
feptuu itman puutteeSra. -3oS ei fopimaa tantta ote fä*
fittä, niin nakataan tuplaa tuitta pietaa matfian päätie,
ei fuinfaan mettä, josta fanotutta tumatta fpttpnpt tuli
main fiipfeneift.

T-
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f|5atamaifet fap^aleet fammumat mpöS joS ne pifai*
feSti peitetään märjittä jäteittä, täteittä tai muitta fettai*
fittä, jotta eötämät tuten temenemistä.
h e te ttä fammuttamifeSfa tuteemäpemrnän fiipentuinta
runfaaSti mettä mätetään, fun fiipen luinfa pifaijeSti ja
temeättä [itä tulee. ©amattifetta ruiSfufannutta priiö*
lottiminenfa faabaan ujeitt enemmän fammutetufft fun'
foto formottijen faatamatta ppteen paiffaait. Suftn fpttp*
neette paifatle pitää enfin mettä priisfotettaman, ja fitte
fen pmpäritlä fpttpneitte taiffa jpttpmifen m aaraha ote*
mille paifoitte.
3o$ mattia fattun tarttumaan jontun ipmifen maat*
teifiin, niin on par«$ neumo, että pän peittäpp pitfäf*
fenfä taattiatte, foteafjeitja fiten tufaputtaa matfian. ©e
jota fiinä tapaufjeSfa ppfpp jeifoattanfa, on fuureöfa maa*
raSfa; fittä tieffi noujee aina ptöspäin ja joutuu pian
faömoipin ja päähän. 9tiin pian tuin fuinfiit ferjbtään
fääriä onnettoman ntärfiin peitteijiin on tuonnottifeSti pa*
ra$ teino.
©nn§tntnäift)tjbe^tä piimättään otemma jo pupttneet;
mutta muutamia erinäijiä janoja jäänemme täSfä tifätä,
foSfa fääStäroäijppS feittiö*afioiSfa on pibettämä mäpini*
miSjätin tempuiSja.
Säännöfjet ateriasta jopii fäpttää ppöbpffi. Ltjeat
niistä taitamat mietä tutta mauffaiffi toiStamifeen taitto*
matta tai pcpStämättä. paistin tuutfin fetpaamat tijää*
mään tipafeiton moimaa ja faifentaifiin jefafeittoipin. Äiti*
tentin pitää ne fitä marten tattetettaman peiretpsjä as*
tiaSja fptmäsfä, etteimät tute papan mafuififfi.
SltaitomaroiSta on manpin enfin täptettämä jos join*
fin fopii. (Stitan, miinin ja fitruunin futunfia jopii mä*
pentää fiten, että näitä papotfia pannaan maSta miimeffi,
fittä ne paiptumat teitettäeSjä.
SJJunia ei jaa tuplata, fittä ne mafjamat eniten fan*
gen patjon. äftunan matfeaifia tai ruSfuaifia, joö niitä
joStafnSta taitoffeöta jää, pitää pibettämän taimen atta,
etteimät tuimetu ja laimene.
S o ita ja muuta raSmaa putataan ufein tarpeetto*
inabti, tuin ruofa tepbään liian raömaifeffi; ei fitä ote
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tetemistä; fiQä tulee ruota mauttomatfi fuuSfa ja Papin*
gollifefft terpepbelle.
9tuuan laitoffeSfa on emännän tatfominen, ettei
enempää palmiSteta, f un lerrallanfa ateriatfi tarvitaan;
fe tuin fiitä jää, nutistetaan toifeffi ateriatfi, ja anne*
taan lapfille tai paltollifiöe; et fuintaan fääStäen fitfi
että pappänee taitfa muutoin pitauu.
©ääStätoäifppS Paatii mpbS joS jotn aStia teit*
tiöSfä färfpp, että fe topta parannetaan, fittä pieni pato
on pifainen enenemään, niin että Pöpön ajan perästä
Paabitaan parantamifeSta monintertainen pinta.
, Opminen tarpitfee taitaPaSti täpttää laittia m itta
ulfonaiSta aiStintanfa pppöäu ruuan laitolleen; jotainen
aistin tulee tartemrnaffi pakottamalla.
ilfeimmaSfa laitotfeSfa tarpeellifin aistin on nätti,
erinomattain patetamifeSfa ja tppfentämifeSfö.
Siepnminen, täriseminen ja rätifetninen puomaitaan
fnulofla, fentäpben tulee feittäjän parjottaa tätä aistinta
niin että pän ebempäuäfiu tataSta taitaa tuulla tuinta
fieHä laita on.
§ p p ä paisti on tarpeellinen tietäätfemme oStaeSfa
erottaa ppPän papentuneeSta ja puonoSta, ja outo rpp*
heillä fe PäfepppS tuin pitäifi.
3JlaiSti on Ptelä fitätin tarpeeöifempi. äfhmt aiS*
timet eipät taiba auttaa eitä paltita maiStin puutetta;
fiitä joS ei fe ole niin tarfta tuin pitäifi, faattaa monta
pairauSta tulla, ©uolan, rpptien, to öin ja papoSten pal*
jouS on ufeaStt toain muistilla m äärättäpä j. n. e.
Siltalaamme upt teollifeSti felittää ennen mainittuja
afioita; ne par P at ofotuffet rnotain laittamifeSta j. m. m.,
jotta täSfä feuraapat, opat palifoitut ifommaSta fatfa*
laifeSta tirjaSta:
^aitSPcfen, tun S a a r ia ©u*
f a n n a . S ö p l e r on tirjottanut. (SnimmäSti olemrna pä*
next mietteitänfä täSfä fem&nneet. la itti ofotutfet otoat
arpollifia, erinomattain niiSfä annetut ruofain taittamia
fen neupot. lain en , jota on parjottauut ja taptoo par*
jottaa täpttä järteänfä, taitaa aiPan puoteaSti näistä
täSfä annetuista nenpoiSta tepbä niin moninaifia muu*
totfia ja toifentelemutfia tuin paluttaa.
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$eitto=ruo!<un laittamtfeSta.
•Suurta, (pnfilauttaa, purjo(au((aa, perfifjaa ja muita
ainetta fopit itfetuntin mieltä mpöben panna ufeimmitn
(ipafeittoipin taitfa offa panematta; mutta purjolaulfaa
pibetään luitenlin (aitiSja, tarpeeflifena*
SoS letto ja fuuruStetaan munatta, jotta malu jo*
tentin (aupfenee, fopii jotapäimäifeen ruokaan panna ma(*
(eatfen ppbeSfä menemään ruSteaifen faneja ppteen miS*
pilöittpnä. SoS (eitoS tapbotaan mauffaammaffi, niin
paunaan patjalta ruSfeai gta, jo!a erotetaan ma((eaifeSta
kaatamatta rnsteaista toifeSta !uoren puoliStoSta toifeen,
fiipen asti että laitti matfeainen eroaa, TOotemmiSfa ta*
pautfiSfa miSpitöitään muna mäpäfeen tptmää mettä ja
fitte taitamaSti teitotfeen, futa ei fen perältä ole tulette
nostamista, ettei juoffift. Saunaa fopii mpöStin miSpi*
(öitä pöptämatjaan, ja taataa teitotfen fiipen taitamaSti
aina (iituttamatta*
Ufeat ipmifet pitämät parempana, joS et (ipatiemen
pibä oleman marfin felteätä, tifätä fiiben, äSten janotun
fuuruffen fiaan ritfirppnejä, murSlarppnejä, pelini* tai
faaturppnejä; mietäpä tuffafaaliä, parfapeiniä, pinaattia,
lupmufaalia, (fa(rabbi) p* m. niin (auman luin nämät
faSmilfet omat pentoja; nämät (eitetään fitä marten eri
pannuSfa patjaaSfa mebeSjä; ennen eteen panemista ma*
(iloitaan mieltä mpöben niin paljo (uin tapbotaan niistä
ja pannaan ruofamaljaan ennen feitotfen fiimitfemiStä,
DfaaStittu ^armefaani* tai muu (irpeä juusto, p(en*
tää tipaliemen (bu(jong) mafua ja pibetääntin parem*
maSja armoSfa (un rppbit, femmoijet (uin muSfotit, pip*
purit j* m. f.
§pm än (ibaliemen faamifetfi fopii (aStea puolen nau*
(aa nauhan (ipaa penteä toptaan ja fiipen puolen tannua
mettä ja lujitan täpben rppnej#.
1. Äeifoö pärjän lipasta.
£ipan ramitfemin aine on munan malteiS*aineetfi
(ntjuttu aine, jota (iutuu tptmäSfä mebeSfä, mutta ppp*
tpp (uuntaSfa, (unmuotfi, ppmää moimataSta teitoSta faa*
batfemme, (ipa on mirutettama fcfä tulette pantama (p(*
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ntäSfä mebeSfä, mapittani foatettatoa liehumaan; tällä ai»
faa on faiffi mat) to mifuSti poiSfuorittama Ja maSta tä»
mäti teptpä, feitoS fuolattama, pantama muutamia felleri»
testejä, purjolauffa, i>ffi fpufilanffa (ristiin leifattuna)
ja pari moiliaiSta; fitte fuljetaan feittofattila mifufla fan»
neffa ja pibetään tafaifeSfa, mutta piljaifeSfa fiepitnnoSfa;
fittä jos tämä tapahtuu epätafaifeSti niin että toifinanfa
laffaa fiepumaSta, toifinanfa tiet)uu liian fomaSti, niin ei
faaba ppmää feitoSta, eitä maniasta fpötämää lipaafaan.
Säpän feittämifeen M uu tamallifeSti loimen ^etfen eli
tunnin aifa.
Snnett fun feitoSta jollafulla ennen ilmoitetulla ta»
malta fuuruStetaan, on fe fiimittämä, faabettama tafafin,
faamaan fauniin ruSfean mätin, lifäämältä fiipen ppmää
foijaa taiffa, fett puuttecSfa, färmennettpä foferia, fe on:
forafoferia, mäpä fuoloja ja mäpänen lihalientä tai mettä
fefoitetaan ppteen ja faabetaan paistinpannuun, jonfa toista
äärtä pibetään tulella, fiipen asti että foferi, alinomaa
liifutettuna eli fefoitettuna, färmentpp, ja fitte antaa fei»
toffelle muotoa ja mafua.
Soinen feitto faabaffemme tätä aifaan on, leifeUä
fappaleen lipaa pieniffi palafiffi, panna ne paisthtpan»
nuun ja antaa niiben outasfa mepuSfanfa paaptua muS»
tan ruSfeiffi, fitte faataa faiffi feitoffeen, ennenfun fe fii»
mitään.
■3oS putjonfia tapbotaan firffaaffi, niin fe on, faa»
titanfa tipasta faifen moiman luin fiitä läptee, fiimittämä
fruufuun tai muupmt fopimaan astiaan jäptpmään; fitte
otetaan faiffi raSrna poijeS ja uubeSti fiimiteSfä pibetään
maaria, ettei mitään popjaait uponnutta ruuppua faa
mennä liemen mpötä, jofa main foferilla tai faijalla ruS»
fotetaan ja tarjotaan eteen piiraffain, paistetun teimän,
putingin j. m. f. fanSfa.

2. Äeitoö maftEatt lipasta,
■Söaftfan tipa on en fin peStämä fplmäöä mebellä ja
fitte mirutettama fuumalla, fiffi fuin tulee fauniiffi mal»
fofeffi, ja fitte pantu feittofattilaan, mätetään fiepumaa
mettä päälle, fillä ei fiittä ole paljo mepua (munan mal»
feaiS»ainetta) puffaantumaan. Solmea lipana laa fop»
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taan pannaan | nautaa teotta, faabaffemme fen fetä tie»
men ppmän ntafuifelfi: fuotaa, purjulauffaa, fetteriitä,
moitiaifia ja perfitjan juurta pannaan mieltä ntpöben.
$uin tipa on fiepunut puolen tunnin aitaa, otetaan lientä
erittenfä tarpeeffi, riifirppnien, faago* taiffa muunlaisten
fuurimain fieputtamifeffi. ©itte tuin toafifan tipa tutee
foptuuttifen pepmeäffi, patotettaan fe ja pannaan eteen
tiemeSfä tai, jos parempana pibetään, jonfun faStimen
faneja, keitos muoboStetaan foijofla tai färtoennetpttä
joferitta ja fiitoitään eniten fun rppititiemen faneja pp»
biStetään.

3. ÄeitoS lampaan lipasta.
Sipa pestään pifaifeSti fptmättä toebettä ja jitä ma*
letaan mpöS fen päätie feittofattitaan pantua, to n tu n
aitaa fiepumijen ja toapbon mifuSti pois fuorimijen pe*
räStä, pannaan fuotaa, pfji fpnfitaitffa (lipomasta ruu 
masta tuleman matfan puremijen eStämifeffi), purjotauf*
taa ja fetteriitä j. n. e.
Pippnet, perunatopfot, tai pienet faaputetut perunat
fopitoat ppmin tämäntaifeen feitoffeen ja mietä parem
min toiperiäifiä perneitä, moitiaifia, tnffafaatia, parfa*
peiniä j. n. e.

4. Äufott tai manpan fanatt feitoS.
P iipittäm än tapettua taulan fatfafematta ja meren
mifuSti pois juoffutettua, nppitäätt pöppenet; ne omat
fatfeita, fetpaamat fnitenfin puonompiin mafauS»maattei=
fiin. Jääneet ipofarmat poltetaan palamain otfien tai
paperin liefisfä, fitte pestään taita paateaSfa mebeSfä ja
nifun tistimittä. fa n a on pibettämä tittumaSfa päimän
tai faffi, ennen fun taitetaan, ja maSta petfeä ennen ote*
taan fifätmpffet utoS, pestään pitptaaffi päättä fetä fifättä
ja teilataan rcäpemmiffi fappateiffi, netjään ojaan taiffa,
pibetään fofonanfa joS niin tapbotaan. Sofonanfa pi*
täeSfä fiipiluu liitetään fptfeen pienellä pnifotta ja fauta
painetaan reiben alle. SBanpa fana ei pepmene mäpent*
mätiä tuin toimen tai neljän petien fieputtamalta; fen
lipa on fuimaa, fentäpben fitä tamattifeSti pannaan eteen
tiemeSfänfä, fitte tuin tätä on fieputettu juotan, fetteriin
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ja purjelautan fan$fa ja fiipen £ifättp fitoipiira, fpbän ja
rnaffa, pupbi$tettuina ja palfifeifattuina. SRiifirppnet fo^
piteat opitut fanan feitoffeen, mutta mpöälin pentot fut*
fataalit, parfapeinät, pienet teiperiäifet perneet ja rnafrn
fienet (cham pignoner).
3o$ feitotfeen tapbotaan panna mateita lipafotfareita,
niin furrootaan fanan fitoipiira, fpbän ja matfa pieneffi,
fefoitetaan pienennetpillä lerpuilta, munan ruSfuaifiKa,
teoilla ja furteotulla muSfottif ulalla. Scffareet {eitetään
feifo^lieme^fä, mutta erinäifeSfä toäpemmäSfä pan n u ja.
Srapnn ppr$töjä ja lufifallinen frapuit tooita pien*
täteät tämän feitoffen muotoa fefä maina.

5. Sarpea jofa=aifainen feitoö.
^Jepmeätä nifuiSta tai ru tis ta leipää, jota pibetään
muta niin toanpana, ettei enää fotot eteen pantateaffi,
leifataan ppttoipin, pannaan fulpoon ja faabetaan fiepu*
maa lipan lientä päälle, fiinä ne fitte faatoat fiepua 10
minuutin ajan. © ilfaifaa on pffi tai faffi munan ru$*
featöta ja toäpä taaletta n>i$pilöittp ruofamaljaan ja fii*
pen molemmat ppbtötetään tafaife$ti liifutettae^fa.

6. $otfeUa tattmUa*
sJiifnleipää leifataan patafiffi ja taitetaan fetafin
toi$pilöitpllä munalla. S äpärt petfen perältä futataan
meitä pptein puptaaffi pe8tp$fä pannuöfa ja tääfä fär*
teennetään leipäfato fauniini fellafen ru$feaffi; tämä fm
latetaan fitte lipan liemenä ja fuuvuetetaan munalla
eteen pantateaffi.

7. Sfaupofeitoö*
O ta faffi tai fotme lufifallista pptoiä nifujaupoja ja
toi&pilöitfe ne pptein famaan teertään tai,, joS niin tar*
teitään, teäpää enempään toettä; lifää ftipen pptä monta
munaa fuin jaupolufifat, ja fitte luin U itti on pptein fe*
foitettuna, niin faaba fieputeaa lipan lientä päälle ja
anna faifen fiepua muutamia minuutteja.

,
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8. ÄeifoS tiift=tppttein fanöfa.
3?iifirppnet mirutetaan fapbeSfa tai totmeSfa tnebeSfä,
että fotfft outo matit poistetaan ja fiepautetaan ja teit etään fitte liigan tiemeSjä. 3oS teitoSta tapbotaan toarfitt
ppmätfi, niin fe fuuruStetaan munatta, mintuin ennen on
janottu.

9. ScifeHa letillä.
tRiifirppnet pupbiStetaan ufeempta fertoja paateaefa
mebeSfä ja fitte fiepautetaan, niin että paifumat. ©
niitä faa tiifuttaa, etteimät farfpifi, eitä fieputtaa, tun
eStämifeffi rautapetfi pannaan pannun atte fuumuutta
peifentämään. 2)?itä mitfaammin riifirppnet paifutoat,
fitä paremmin ne toetämät tipan liemen jifäänfä. 2}ptä
mittaan ja maroifaSti fiepautetaan fofonaiS®fuurimat ja
faagofuurimat, mutta tipan tiemeSfä. SDprafuurintia ei
miruteta maan ainoaSti perataan laitti m uta eli rupa
poijeS, ettei jaupoainetta putattaifi.

10. Suurimat potSjtimtten.
Kiepautetut riijirppnet feitetään tipan tiemeSfä niin
pepmeitji tuin mapbottiSta, fitte ne fiimitään poijeS ja
liemi fuuruStetaan munatta ja taateetta ja maustetaan
muSfottifufatta.

11. ^eruuafdto6.
perunat, paraiten punasta taia, jotta eniten omatfin
jaupofimmia, ja pari perfitjan juuria fuoritaan, pestään
ja pannaan tulette fptmään meteen, fittä fiepumaSfa eS®
täpifi tärtfPaine oitein paifumaSta. S itte tuin perunat
tuntumat oitein pepmeitfi, faabetaan mefi poijeS ja fafo
puferretaan taajan fiiminfaupan läpi, ja fetoitetaan pp®
män tipan liemen fanSfa, fuuruStetaan mäpättä moiSfa
tärmennettpjä nifujaupoja, tai paritta munan ruSfeaifetia
miSpitöittpinä tufitattifeen papanta taatetta. «Suolaa ja
muStottia mieltä mpöben. Keitos pannaan eteen paiste®
tun, pptföiffi tai patoitfi teilatun teimän tanSfa.
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12.

jotenftit fftäStöfemmätlä fatoallft.

SlteriaSta jääneet, jo ennen teitetpt perunat raasta»
taan raastimetta ja färiStetään pannuSfa mätään moin
tanSfa, ja fiipen faabetaan liehumaa tipan tientä, taitfa
fen puutteena mettä. SätfimäifeSfä tapautfcSfa taimi»
taan fuitenfin jotatuta enempi moita ja fuuruStaa ntu»
naita.

13. Äm pufeitoS.
Sapbeffatte pengette otetaan 60 feitettpä trapua, jotta
tuoritaan, f. t. f. pprStö ja tunnet paljastetaan, pannaan
erinäifeen astiaan ja peitetään; pptaifaa fnrmotaan faiffi
mitä frapuista on jäännöstä timipuumarisfa äimän fä»
mäffi eti pptetötfi, jota pannaan pannuun ptmä \ nau»
taa moita, pari ppttöä rutiista tai nifuiSta leipää, mäpä
juotaa ja muStottia niin mi)e8 muutamia tufifattifia ti»
pan tientä; taiten tämän pitää faaman fiepua mäpintänfä
puolen petfeä, ja fitte jiimitään fiimintaupan tai feitto»
fiimilän täpi. Suin fe on puolittain jäptpnpt, otetaan je
punonen raSmateipänen (frapitn moi) ja ppbistetään pprS»
töjen ja tpnjien tanSfa ja tämä laitti jätittä oleman tei»
totfen tanSfa, punä niin paljon tipan liemen tanSfa,
tuin tarpeettifetfi fatfotaan. SeitoS fuurnStetaan mäpättä
moita ia nifujaupoitta ja pannaan eteen paistetun teimän
tanSfa.

14. Äetffttittfeitoö.
sffiiifi munaa mispitöitään fefafin, rppbätään ja pp»
bistetään puoleen tuoppiin ppmää tipan tientä, fiipen pa»
tanen moita, ja laitti tämä taabetaau moitta fimettppn
putinfimonnnun, ja tämä afetetaan fiepumaan mefipataan
fiepumaan mäpintänfä petfitauben; tästä tulema ppptetö
teilataan opntaififfi tiuStoitfi jotta tabotaan pöptämatjaan
(feroeringsffäten); pptaitaa fuurnStetaan tipan tientä mu»
nan rnSfeaifetta ja taabetaan maroifeSti fiipen päätie.
tppmin maufaSta tulee, joS tipan liemen fiaan patt»
ttaan ebettifeSfä nnmeroSfa neumottua frapnfeitoSta.

15. £ernrteitt>§.
tpuotifaSmaneita, ppbenfofoifia, fitmottuja, foferiper»
neitä mirutetaan tptmäsfä mebeSfä ja famaten pieniffi

i
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muruitfi leifeltpjä moitiaifia, pnnä mäpä pienoffi fur»
mottua perfiljaa' ja palanen mettä pannaan tulette fpl»
ntään meteen. Suin perneet peprnenemät, fuuruStetaan
feitoö moitta, jauhoitta ja tuoreetta taaleetta ja rppbätään.
SeitoS»tnaljaan mispitöitään pffi tai pari munan ruSfe»
aiSta. Siljan lientä fopii panna meben fiaan. Sraputt
pprStöt ja pento fuffafaali plentämät feitoffen mafua fefä
muotoa.

16. ^crttcfcitoö perneet pois futmtfpinä.
SBatlan ppmä feitoS jaabaan mpöS, jos perneet mu»
ferretaan ja fiimitään poijeS, ja feitoS fitte pöpstetään,
rppbätään ja fuuruStetaan niin luin äslen janottiin, ja
pannaan eteen paistetun leiman lailla joulunlaifen putin»
gen fanSfa.

17. Äoffareita feitofftin.
1. SBmfoffamta. 9ieljäS oja naulaa moita piero»
taan filji että tulee malfofelfi tuin taate; fitte fiipen li»
fätään falfi felafin mispilöittpä munaa ja lotrne raota»
iufifattista ppmiä nifujaupoja, taifina juolataan ja rpp»
hätään muSfotilla tai muSfottifufatta ja fiitä otetaan lu»
jitalla mäpä erättänfä; priiSlotetaan pienemtetpittä for»
puitta ja feitetään lipan liemeSfä.
2 . Seipäfolfareita. iltifuleipäitt tai fämpptäin ji»
juhta murennetaan muruiffi lulpoon (mätiin), jiipett laa»
betaan 3 luotia futattua moita ja jotenfin jäptpneenä li»,
fätään falfi munaa, ja fitte fefoitetaan faiffi ppmiu, fuo»
lataan ja rppbätään. SmStä taifinaSta tepbään totta»
reita, jotta feitetään lipan liemeSfä.
3. SJlaffafoffamta. 2)pbeStä naulasta mafifan maf»
faa perataan laitti falmot pois ja maffa furmotaan mar»
fin pienoffi, fiipen tifätään \ oja naulaa maiboSfa lioi*
lettua nifuleipää, 4 munaa ja | ofa naulaa moita. Sailfi
tämä fefoitetaan ppmin ja laitetaan pienalla tuletta fileätt
taifinan faltaifeffi; fitte juolataan, rppbätään pippuritta
ja fefoitetaan, jcS niin tapbotaan, pienoffi furmotutta, paiS»
letulla fipulitta ja jottafin mäpältä persiljaa. Seetufifalta
tepbään tästä pieniä pattufoita, jotta faamat fiepua lipan
liemeöfä.
______
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Sftätbeu taöfä a unet tuin neumoin jopbannotta taita*
nee jotainen nuori perheen emäntä, eritpifen afiait taabun
mutaan taittaa jontuit jouten muuttetemaifia teitoSruofia.
|jpm ä afia otiS, jos pänettä aina otiji marana jofu mäpa
mattniiffi feitettpä tipan lientä, jota ainatin on tarpeetti*
fin pääpaine faifiSfa moimattifemmiSfa feitotfisfa. Suu*
rimoitta (rytmeittä), herneittä, juuritta ja faSmatfilta pän
taitaa pian tiettä taittaa ppmää erilaista feitoSta mettein
jefaifeffi päimäffi.
Reumoja {eittämään maiboSta, fuurimoista, omenista,
muista puun pebelmtStä, marjoista j. m. m. töptpp tpt*
tin marfinaifisfa toffitirjoisfa ja ne oloattin niin pnoteat
taittaa, ettemme tuule rnatfaman maimaa, niitä täsfä fe*
titettä.

Stljantofatn toidnustiumfcöta piimällään.
@i m intääntaista tipaa auta {eittämään tai paista*
maan tiian fomaSti, fittä fiten fe puttaa mafunfa ja me*
punfa. Siepuman meben maituttamatta tipaan, pepmene*
mät fen rpstöifet ja jänteifet ojat ja muuttumat tauman
{eittämättä tiimaifetfi aineetfi, jota miimein tuimneSfa to*
menee ja pienit)! teipäfitfi muoboStettuna on omaS mat*
töittä tipateitotfetfi, tuin niitä futataan tuuntaSfa mebeSfä.
SJtutta tipaa tamattifeSti teittäeSfä on eniten tartoituS ai*
noaSti lipan pepmeemmistä ofiSta metää moimaa mäte*
mempään tai taipempaan liemeen. 3oS lilja aijotaan eri*
näifeffi raminto*aineetfi, niin ei fitä tarmita teittää enem*
pää tuin että liljan färmät eti fäifeet peljmenemät, ettei
narStn eti rauSfu tai tornin pibä maStaan tipapantoa fp*
mempään piStäeSfä.
3)teitä patuttaifi nenmoa fotoista nuorta emäntää
tetemään tuttamuutta <£j. Stentfcu Semiotlifcn follifirjan
tanSfa, jota fifättää juuri fen mitä me naifet tarmitfem*
me tietää temiaSta, jota npt taifisfa pätememmiSfä opiS*
toiSfa opetetaan. 2uttitaam m e nimitettyä tirjaa faabat*
femme tarpeettifen tiebon monesta afiaSta, josta tieto*
patutaS mieti, ruotaa taittaeSfa, ufein epbottomaSti tp*
fpp: mitfi niin ja niin fäp? S iitä jaamme tietää fppn,
mintäpben ei tptmää mettä jaa toStettaa paistitfi aimotf

64

tuun lihaan, ja taas oleman tarpeellifen panna juuri tpl;
ntään meteen feu lipan, josta m aniasta ja ramitfemaa
leitoSta tapbotaan. SBiitfauS läpän afiaan on jo annettu
rneibän ebettifiSfä plfinlertaifiSfa netfmotSfamme, ja ebet*
lifen lo tjan fnpteen jupit npt janoa, että paiStilfi aimo*
tnn lipan pitää faamait pitää laifen malunfa ja ramitfe*
man moimanfa, fiiS pitää paiStinpabaSfa tapi pannuSfa
fulattaman motta filfi että fe tulee leltafen metämäffi,
jolloin lipa pannaan fiipett paistumaan eli lärmentpmään;
luin fe piljaifella tulella on paistunut ppbeltä puolelta,
{äännetään fe toifin puolin niin että fe jofatfeen paillaatt
pinnaSfanfa faa peittämän lerrulfen, ja maSta fitte ma*
letaan fiipen mäpä liepumaa mettä, estämään palamasta
popjaan felä lifäämään faStinta; itiin muoboiu että me*
filifäöä join ofa lipan mepua läptee ahtamaan laStimetle
maina ja moimaa.
^SaiStipaban pitää main itiin lauman oleman ilmi*
tulella että fe muutamia minutteja tulee olemaan meben
liepuntoluumubeSfa, ja fitte fiirretääit piilotelle, mifuSti
fuljettuna pengen pitämällä {annella, että tafanen loStea
lämmin pibetään, jola mitlaan pepmittää tipan fppt ja
telee f en mupialfi ja maullaaffi.
UuniSfa paistettu tipa on ebellä ofotetuöa lamalla
lärmennettämä moiSfa, ja pannua, jopou fe pannaan, ei
faa ennen pistää uuniin, luu uuni on oilein luuma, että
lipan pääöpS*pinnaSfa olema munan malloiSaine pitaifeSti
ppptpp, f. t f. paistuu, jolla lipamepun ulos tunleumi*
nen estetään, paistin päätie mätetään mälittäin liepu*
maa mettä, tapi fiitä läptenpttä nestettä, joS fitä niin
paljo on tullut, ettei päällpSpuoli larrelfi palaifi.
k ä rjistä eli nautaeläim istä on peräpuolen lipa mu*
peinta" ja maleiitta, fiiS fopiminta paiStilfi; etupuolesta
on rinta eli rinnule paras fappale leitoffeffi S aula on
puonointa ja fellärimi luifinta.
SEBafilan lipan on melle-in fama afia, mutta paiS*
tilfi otetaan tamallifeSti neljäs ofa mafiffaa, f. t f. jom*
pilnmpi reifi, pnnä munaSluu ja folme tai neljä fen
lopballa olemaa Iplfiluuta. hinnasta {eitetään tiemiruo*
laa lailla muuta pöpSielipaa. ©elläluut ja niiSfä tiim i
olema lipa tepbään enimmäSti paiStipallufoiffi-
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OfommiSta fif a* eläimistä täytetään tatoattife^ti perä*
puolet, pöpstiffi futfutut, f f t ,
muu lilja ia
filatoainen fuolattatoafft ia maffaran täptteeffi ja fplfi*
luut tiljoinenfa IplIipaiStiffi (tuoreina).

L patjan paisti.
3oS Ijärjän liljasta taljbotaan teljbä ioariin Ijptoä
paisti, niin otetaan reibeStä, niin lifeltä Säntää luin mafj*
boHtSta, fappate puljbaSta liljaa, jota Sptoitt nuijitaan ja
fen perästä filalooitaan filaioaiS^pptf öillä, ei fotoin pie*
nillä, joita enftn fieritetään pienennetpsfä ja fefotetuSfa
infitoäärisfä, pippurisia, netlifoiSfa, muSfotiSfa ja fuo*
laSfa. pataan pannaan fappate tooita, joSfa Paisti pab*
botaan;Nja plenfä jofa paifaSta paaSbottnna, fe pannaan
pataan pnnä muutamia laageritetjtia, ja pari lo^foifft
teilattua fipnlia, fnSfa tätä maina fjptoäffptään; toäljä,
toaan et fuinfaan paljo fieljutoaa toettä maletaan päälle
fefoitettuna toiittillä tai etilatta, mpös muutamia leipä'
pptföjä pihistetään fii^ett, ja fitte paban fanfi iSfoSte*
taan tailinalla ja paistaminen alfaa loillaan Sienellä
mutta tafafefla pitloStulella. S erran fanSft aulastaan ja
paisti fäännetään. © äijää ennen eteen panemista paisti
otetaan plöS, lastin fiitoitään ja fuuruStetaan loäljällä
Sapanta taaletta, faprifia lifätään, paisti leifataan taitaloaSti että tulee lofenaifen muotoifefft ja fitte toaletaan
lastin fen päälle.
SofapäitoäifeSfä oleSfa iopii jättää rppbit ja toimin
poijeS ja taaleen, ja ilman niitäfin fabaan Ijpioä paisti,
joS muutoin niin tdjbään luin äSfen [anottiin.

2, Äplmän faStimett fanSfa.
Dljulaifia paiStMoiipaleita lahotaan ferrol[ittain oljm
laisten peruna*, moiltaiS* ja punajuurilfa4oljfoin fanSfa.
SitoiljuutnariSfa fitrlootaait pieniffi leifeltpjä fuola^gurf*
luja, fiemeniStä purfatuita öljpmarjoja, fipnlia, faprifia,
pari anfiootoiSta tai farbellia ja pffi tai pari foloafft lei;
tettpä munaa. 9iämät bptoiit Telotettua lifätään fiiljen
öljpä tai taaletta, etiflaa, pippuria, finappia, foferia ja
fuolaa, niin tämä lastafe faabetan paistin päälle, jola
on ofiteltaioa pannulalun taloaöa.

r;t

66

(Sbeflä mainitut lastalleen aineet fopii palluurau*
battalin pienentää furmomifen meroSta.
3. Äalopft.
jpärjän tipan teilataan pttä mpötänfä taipua fefä
tipamaa, ia nuijitaan ppmin ruti, fitte rautapata moiset»
;; taan fifättä moitla ja tipamiipateet lahotaan fiipen f et»
rolfittain, ripotellen jofaifeen lerrosmätiin mäpän jaupoja,
pienelft palattua tai teilattua fiputia, muutamia larm aita
pippitreita, fuotaa ja taagertteptejä. Soilen tipan tacot»
tua pata peitetään ja fen fifättpS faa pienotta tuletta
paapfua. iärn ö u teptpä tifätään fiipen niin paljo tiepu*
fi maa mettä tuin armataan tarmittaman laStimelfi, ja fen
perästä lieputetaan ppmin umpeen peitettynä filfi luin
;I iipa pepmenee.

4. puolalaisten tumalla,
©onnen patfuja miipateita pupbaSta ppmää pärjän
■ tipaa nuijitaan äimän pepmeilfi ja fimettään, jolainen mä*
pate, pienelfi furmetuitta farbetteitta ja tabotaan moitt
päätie iipiään mieritpsten, fopimaan limi» tai rautaapa*
taan; jotaifen terrolfen päätie pannaan opulaifia citruu»
nin ja fiputin muotelteita ja muutamia larmaita pippu*
reita, niin taas moita, tipaa j. n. e. fantaSfa järjeStpl»
feSfä. SBiimeifelfi laabetaan fiipen miinifelaista liepit»
maa mettä, lanfi pannaan päätie ja iSloStetaan tailinatta.
©en annetaan fitte liepua pitjaifetta piiti4utetta, taifla
; pannaan loptuuttifen tuumaan uuniin ja pöllytetään fit»
toin tällöin, etfei pataifi tai tarttuifi popjaan. $ arin
petien päästä otetaan join ofa lientä, feloitetaan raaStim
teimättä ja laabetaan talafin liepumaait filfi tuin falenee.

5. Äieruffaat patjan lipasta.
f)pmää nauhan tipaa teilataan oputaifilfi mitotel»
teilfi, jotta nuijitaan ppmin ppbettä puoletta puunuijatta.
£oifette puolelle priiSlotetaan pienelfi palattuja anfioomi»
fia, fipuiia, pienenuettpä pippuria, fuotaa ja raastettua
muSfottia. Salfi tipamuoteletta pannaan maStulfin ja
opulainen pptä juuri fitamamuotele taSfetaau niiben päätie,
fitte ne tääritään täärppn ja tääritään mapmatta tan»
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gatta ympäri. Jäm än teptyä fimettään pata tai pannu
mottia, fääryt lauletaan fxt^en tilitysten, muutamia taa*
geriteptejä pannaan mietä päälle ja nostetaan tulelle. Suin
läärpt omat tulleet ppmin lettafen ruSfeitfi, otetaan ne
ytös ja langat firmotetaan. ^abaSfa olemaan liemeen
tifätään fitte moita, jopon Iitfifadinen nifujaupoja on fe*
toteltu ja paistettu, fitte fiipen tifätään tipantientä taitta
mettä. Sftuutamiä citruuni*muotetteita, pari tufifatti^ta
miiniä ja rpytineitifloja tifätään ylentämään matua. Jä*
pän liemeen pannaan fäärpt uubeltenfa tiepumaan fiffi
tuin tuntumat pepmeiffi. s$ eytämabitte ne taitetaan mie*
relfätn ja liemi fiimitään ja faabetaan päälle. 97iiben
tanSfa fopii panna eteen laSmalfia, mataroonia tai riifi*
rppnejä.

6. P a istettu h ä rjän liha

(R ostbiff).

Jä m ä perratn, erinomattain englantilaisten, pimo*
tuota on mitä maiteinta faaba ottein menehtymään.
©iipen otetaan launiS fytfilappate 7 tai 8 naulan
paifoin fuuri, nuijitaan pymin pepmeäffi, pierotaan fuo*
töittä ja pippureitta, taSletaan pitfään eti paistinpannuun
ja pistetään mäpään uuniin; (mietä paremmin) tipaa fi*
mettetään futatulta moitta, tafittinen fiepumaa mettä ma*
tetaan päätie ja paistetaan mapmaSfa fuumuubeSfa; fiitä
paiStettaeSfa juolfemaa lientä mätetään ufein paistin päätie.
SBaSta parin petfen päästä fe on matmiS. p äättä tipan
pitää oleman ruSfean, mutta fifättä mietä toteutin meri*
fen nätöifen. Siemen päätie noufema raSma tuoritaan
mifuSti pois ja fopii läytettää rnuipin paiStamifiin. Sipa
on m aniasta lytmänälin, tarjottuna joutuu fopimaifen !ar*
maan faStimen lanSfa.

7. H ärjän paisti englantilaisten tatnaEa (B eefstek).
SoStalin puptaaSta pepmeäStä paitasta pärjän perä*
puolesta teilataan tapta formea patfuja miipateita, jotta
pyöristetään ja perataan faitiSta fatmoiSta, jänteistä, fuo*
niSta ja raSmaSta; jotainen miipate erittäin palataan py
min meitfenpamaratta ja muoboStetaan tuontemaffi. 9iii*
pin lailtiin pierotaan fuotaa ja pippuria ja jätetään, joS
mapbottista, parilfi petfetfi taluttam atta. Suuri eteen*
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panemifen ebettä pannaan pannu mapmatfe tulette, juuri
mäpä tucita futataan fitnä ja paistilft aijotut viipaleet
lahotaan fiipen niin tititpSten luin tita antaa. 9?e jotfa
pian paistuvat ruSleilfi, {äännetään ja niiata täPtenpt
märtpps laabetaan poi$; ne ei faa että p atjo ja märfpp*
beSfä, että [itä pitemmin tutifimat päättä ruSleiffi, mietä
fifättä jotenlin meriltä otteSfanfa. Steenpanomati pitää
ebettä fättä oteman PUmin tämmitettp ja pibettämän tiepu*
man mefipaban päättä. Suin paistimtipateet omat ma*
bitte pantuna, muobatetaan niiben päätte citruunin mepua
ja niitä moibettaan futamattomatta tuoreetta Ujoitta, pei*
pilaifeSti fopimatta lannetta., ©itte tuin tailli
tetään pitaifeSti
laitti mii*
mti*
bateet omat matmiit,
Ujatmiit, pmpäröitään mäti pienittä, taalana
luorituitta, pöprpsfä teitetyittä
teitetpittä perimittä. @e jota pitää
tuorituitta,
fiputra parempana tun citruunia,
fiputia
citruunta, faa teilata fiputia opu*
latfiffi
latftlft muotetteilfi,
muotelteitfi, paistaa ne moiSfa ja ftttä mcibetfa
meibetta
paistimiipafeet citruunin meroSta.
8 SSaftfan pa isti
£äfft täytetään,
£äffi
läptetään, niinluin jo mainittiin, toinen mafP
mafi*
lan retft, yynnä
ppnnä munaSfmtn
m unattuun ja lotmen
loimen tai neljän tylli*
Ipflm
lanSfa. 3oS
3o$ ei mafilta
Ujafilta ote pymin
pprnin fyötetty,
fpötettp, laitta
taitto
tuun tanSfa.
ei muuta tuin main parin miifon manpa, niin paisti tm
tu*
tee
tee paljoa
paljoa mafuifemmalfi,
mafuifemmatfi, jo$
jos fefe fitamoitaan
fitamoitaan pienittä
pienittä fita=
fita*
ma*tiuSfoitta, tailla
taitta patStettaiSfa
patStettaiSfa peitetään
peitetään mäpää
mäpää palpat*
ma4iuSloitta,
tappate
fuitta fitama*mnotetteitta.
fitama*mnotelleitta. Uunipannmm
Uunipamtmm pannaan lappatc
moita ja paistia fimettään myös
mpöS moitta, tafittinen tietyt*
tiepm
maa mettä mätetään päätie
päätte ja pientä fuotaa priistotetaan.
©itte tuin
luin paisti attaa
atlaa rustottua,
m elottua, pistettään fiipen finne
tänne ja mätetään apteraSti
apleraSti liemettä, ettei pataifi. @i fe
fc
faa ofta muuta tun tettafen
lettafen ruStea,
rnSlea, ja fe, jota taptoo,
faa puolta petteä ennen eteen panemista, priiStottaa fii*
pen raaStittua leipää ja fuuruStaa taStinta taateetta ja
mäpättä jaupoja.

9. Soitin.
5)pteen tannuitn maitoa felotetaan muutamia rpyte*
jä, mintuin neititfoja, intimääriä j. m., fuotaa, moiti*
aifia ja perfitjan juuria. SBafifan Paisti fitamoitaan ta
pannaan fopimaan astiaan; maito tieputetaan ja taabe?
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taan fieputoana päcitte olemaan fiittd muorofauben, jolla
ajalta paisti fnitcnfin pari fertaa läänitetään. paistin»
pannuun pannaan 8 tuohin paifoin looita ja fiipcn ti jatään puoti maitoa rpptinenfä ja juurinenfa, toinen puoli
pibetään lämpimänä, lifättämäffi tarmittaeSja. p a is ta 
minen fäp parhain mäpäSjä uunisfa. Puolta petfeä en»
nen eteen panemista priistotetaan paisti raaStitutta lei»
mättä, ja pitää fitä ennen oleman fauniin fettaruSfean.

10. jpabaSfa paistettu umftfatt reift.
©itte fnir. mafifait reifi on nuijittu ja pifaijeSti mi»
rutettu, pierotaan fiipen pippuria, infimääriä ja juotaa.
©opimaSfa paiStinpabaSja futataan fappate moita ja paisti
paapbctaan fiinä molemmin puetin. ©itte r:n päätie priiS»
fotetaan puoti tufifaflinen nifujaupoja ja paistetetaan ttä»
mätfin fettaruSfeiffi, laji miiniä jefotetaan fitte faupatli»
feen tipan lientä, tapi jen puutteeSja fiepumaa mettä, ti»
fätään pari faagerilepteä, pffi moitiainen, citruunin fuor»
ta, pari fiputin topfoa ja, joS niin tapbotaan, muutamia
pieneffi teifatuita farbetteja. Sanfi jutjetaan ja paista»
minen fäp pitjattenfa pitjaifetta mutta tafajetta piitituletta.

11. jjJatöftpftffuffojft (fotletteja) maftfatt lipasta.
©pötettp mafiffa palastaan tamattifeSti niin, että
'fofo felfäpii tulee erifappateeffi; fupun fptfituun miimei»
nen pää tutee jäämään. 8ipa erotetaan fetfäpiistä niin
mijuSti fuin jaabaan ja jaetaan niin että fptfituun fap»
pate, jofa tpöbään ataS, jaabaan tipan feSfette. Sipaa
pafataan meitjen pamaratta ja teifettään fauniiffi pmmpri»
äijeffi. ipimottinen raaStinteipää taiffa, jen puutteeSja,
ppmiä nijujaupoja jefotetaan mäpään taatetta, ppben mu»
nan, pippurin, infimäärin ja juotan fanSfa, ja täpän faS»
tetaan pattufat, fitte fuin enjin omat fimettpt futatulta
moitta. ©itte ne pannaan moin fanSfa pannuun tifitpS»
ten ja paistetaan fettaruSfeiffi molemmin puolin.

12. paistettu ftjattteift (JiinMu).
§pm in fpötetpn, muutamia fuufaufia manpan por»
jaan reift tepbään ppmättä ebutta paiStiffi. ©e nuiji»
taan ppmin, fiipen pierotaan juotaa ja pippuria, pannaan
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paistinpannuun ja juomalafitt merta Hekumaa toettu taa»
Petaan päälle. S iitä tulemaa lientä toaletaatt ufeaSti
päälle, puolta petteä ennen luu pöpPälle pannaan pu»
Pistetään feit päälle pari toeitfen järjellistä jaupoja tai
raaStittua leipää.
13 . S o tftn .
Sluoren fifa»elätoän reifi piPetään 4 tai 6 päitoää
litoamaSfa fopitoaSfa aStiaSfa etitaSfa, fefotettuna fata»
toan marjoilta, citrnuuilla ja laagerilepPeiltä ja täännel»
lään fitloin tällöin, önnen paistamista pistetään fiipen
fifälle fimte tänne citruunin tuovia lipaan, fuotaa ja pip»
pnria priistotetaan päälle ja reifi pannaan paisthipan»
nuun' ja pääf*e toaletaan [itä etitfaa, tuSfa fe oli lijon»
nut. sj3aiStettaeSfa toaletaan ufeitt fiitä tutetoaa lientä
päälle fiffi tuin fe tulee launiilfi fettaruSfeaffi. SÖiäpää
ennen eteen panoa fuuruStetaan liemi taalleetia, tärmen»
netptlä foferilla tai fojalta.

14. ©ijanlipa faateitä.

;

Sopimia paitfoja fijan lipaa leitataan pittiffi opu»
faifitfi touoletfeiffi, joipin pierotaan pippuria ja fuolaa,
fitte ne tääritään totoon, pmpäröitään ifoilla faltoiian
lepPeitlä, taitfa, niiPen puutteesifa, faalin lepPeillä ja fiPo»
taan lujaan toaptoalla langalla. SopitoaSfa pamtuSfa
Reputetaan toettä ja fiipen afetetaan tääreet tipiään toie»
ritpsten; tuin ne tulemat tppfen näföififfi, tiputetaan nii»
Pen päälle citruunin mepua (nestettä) aina toäpän ajan
päästä ja pöpPätle pannaan pmpäröittpinä citruuuimuo»
tetteitta. Sangat leitataan näppärästi pois.

15. Sampaan ja fattffan paiöti.
Molempiin näipin paisteipin pistellään pieneffi fur»
toottna perfiljaa finne ja tänne lipaan. paistaminen
luonnistuu parpain uunisfa, tuin main toarotaan ettei»
toät pata j. n. e.
•SoS tatouPeSfa foto nautaeläin, toafitfa, fita, tapi
lammas teurastetaan, niin tulee jotaifeSta elämästä li»
paa, pää, jalat, matfa, meriä p. m. aineita ufeempiin
ruotalaitotfiin; mutta tosta neutooja niiPen molmistami»
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feen (Ötjtfyt;, nttnfutn jo mcunttftmnte, fatftSfa fofftfirjoisfa,
uitu olemina tä$fä, Jarmoitta eroituffitla, panneet mää* &
räffemme enemmin viittailla jota aifai$ten afiain toimit*
tamifen laatua, hm niitä varfinaife^ti felittää, ja niin
on aifomutfemme eheytin yäin tefybä, fiinä vafuutuffe^a
että jofaineu ymmärtäväinen, vietä fofematon nuori e* |
mäntä itfe felfii monenlaisia eritaatnja yyväffi fäyttäät*
fenfä niitä hum alan taajoja, luin Ijänelle uhotut ovat.

lintuja.
<5ttä linnun paidtt tutiS ei ainoaöti ntauffaaffi, maan
rnpöS fauniin iiäföfeffi, on fe taitatoaSti afetettatoa: f. t. f.
afetettatoa filmiä putoittatoaifeen muotoon [itiä lailla, että
taula ja pää, jollei niitä fatfaSta, painetaan toifen fti*
reen alle ja molemmat fiiteet fibotaan fiinni fptfeen taiffa
pistetään fiinni toiSpilän toarmuilla, tai muilla pienillä
pitifoitla.
Salffuunat, fanat ja fananpojat pudistetaan fiten,
että pitfin felfää faulan toiereen leifataan foptuullinen
reifä naftaan, josta fupu pnnä furffu otetaan uloS;
fitte pistetään formi famaSta reijäStä fifätle ja loäänne*
tään marotoaSti pmpäri, joten fifälmpffet irti läptemät;
fitte leifataan naistaan pmmpriäinen reifä fuolten luon*
nollifen ulfopään pmpäri, fuitenfin fnolia louffaamatta.
Sana laSfetaan lauhalle ja painottamalla rintaa tulemat
ne ebeS ja mebetään toarofaSti ulos. Simipiira ja maffa
erotetaan ja fappi otetaan mifuSti pois, fiöä toäpitt pi*
fara fitä turmelee fatferalla maullanfa faiffi niihin fitä
fattuu. Simipiira jalastaan , fifäfalmo nyljetään pois,
ja fe pestään d io in puptaaffi. Saiffi muut peitetään pois.
StatoallifeSti leifataan jotafuta enempi fun puoli fau*
laa pois linnusta, famaten fääret poltoinitoeleStä; rinta*
luu murretaan alas, mutta fitä ennen fe peitetään liina*
fella, ettei napfa tule färfpmään, olletifin falf f uunitta;
fimipiira ja maffa liitetään fiipein alle, ja niittfuin ennen
janottiin, lintu muobotetaau fauniiffi.
1. Äalffttunan paisti.
@itte fuin ppmin fpötettp falffuuna on oifein pup*
bistettu, täptetään fe paiffa fuSfa fupu on ollut, maitoon
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{ostetulla nifnleimän lappaleella, joS niin tallotaan, fefotettuna ppmillä rppbeitlä; fiimet afetetaan feljän taan ja
t>£)ben mäliin pannaan malja, toifen mäliin limipiira, jä 
mään miiteslcttpnä; fitte reibet {äännetään l^töö ja pai*
netaan alas jellää rnpöben, jibotaan, ummellaan tai litteä
tään tifuitla liinni; mutta jiitä en » aari pibettämä että Iin*
mm rinta tulee launiiSti ppöreälfi. ^aistettaeSja, jolo
uunisfa tapi pabaSfa, mätetään linnun päälle ujein moita
ja marotaan mijuSti lomasta luumuubeSta, ettet fuinlaan
palatfi. SBäpää ennen lun paisti pöpbälle tnobaan, ma»1
letaan fen päälle moita, priiSlotetaan raaStinleipää tapi
mäpän juolafelafia jaupoja. k astin pibetään lirtfaana
tapi fuuruStetaan taaleella.

2. S anan pojan paisti.
@ittc luin lanan pojat omat niin pupbistetut ja luon»
iemaSti afetetut, luin ennen fanottiin, täptetään ne nppitpillä ja ppmin muutetuilla perfitjan lepbeillä, felotettui=
na moilla. ilte paistetaan jopimaSja rautapannuSfa tapi
pieneSfä pabaSja, maletaan ujeaSti moilla ja marotaan
patamijelta.

3. Sppfpfen paisti.
fpplpfet pupbiStetaan jamaten luin muutlin linnut,
pierotaan juotolla ja pippurilla, fimellään meillä, ja pan»
naan fitamaismuolelleilla pmpäröittppn pannuun tai faStrulliin. 9ie paistetaan peitettpina lännellä, mutta tään*
nellään ttfein ja mätetään lietnellänjä. ©rinomaijen pp*
män maluifilfi ne tulemat joS ne paiStettacSfa lääritään
moilla jimetlettpipin miinapuun tepteipin. ©teen panneSfa
teilataan main langat pois teptejä pitämästä, maan lep*
bet jätetään fiipen.

4. fiattpett paisti.
jppmiit fpötettp panpi painaa ainalin 13 tai 15 nau*
laa. <Sett fpöttämifeStä, tappamijeSta ja pupbiStamifeSta
annetaan eri lufu; npt mainitjemme, että paisti!ji teptäeSjä, tpöbään taula, jiimet ja jalat poifti, jijälmplfet
ja ipra otetaan utoS, fitte panpi pestään ppmin paateaSfa
mebeSjä ja täptetään pienillä, ppmin piStellpillä omenilla
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tapi mäSlpntflä. StJapla ammettaan litnni, ulfo^uolt ft*
mettään moitta ja paistetaan pabaSja, mutta uSloltijelta
perään latjannotta ja lienten päälle matamatta. SBäpää
ennen lun pöpbätte pannaan liekutetaan mäpän juotan
ja Jan k in lanSja.
______
Hailentaijet metfätinnut nplitään ja matmistetaan
mintuin ebettä neuvuottu on, ne tulemat paljoa maut*
laammilfi jos niitä pibetään muutamia pellejä tiloamaSfa
maiboSfa ja niitän pistettään fitamaiS*miitelleitä, tailla
lääritään opulaifiin fitamaiS*muotelleifiin. Heittä paisto
taan moiSja ja taateeSfa tapi ppmäSjä maiboSfa, läämte*
tään ufein ja mätetään tientä päätie.

ta lo ja .
SKellein laitti taiat fnomuStetaan, teilataan aufi,
jifätmplfet otetaan utoS ja fitte mirutetaan ttjeaSfa me»
beSjä, että laitti jätmä lähtee, (Srotuljen tetemiä nimi*
tetään touta ja luuta eti fuutari, ebettinen jenmnotfi että
fuomut omat niin juuret, että ne jpöbeSfä puoleaSti ero*
telaan, ja itman fitä omat liiani taian raSmapinnaSfa.
(Suutarin taas niin pienet että ne puoleaSti juotatta pie*
rotaan pois.
9InleriaS ja mabe nyljetään, f. t. j. teilataan mi*
fuSti pmpäri pään, niin että tata faabaait teumaSta pistetplfi
magmaan feinälouttuun eti nautaan, n ak u paljutta ppp*
jimtiinalta mebetään pois, ja fen perästä pierotaan juo*
taita ja p u kaalji mirutetaan.
S ata matmistetaan pöpbätte pantamalfi tamattifeSti
leittämättä tapi paistamatta. feittäeSjä ott määri otet*
tama, että lata pannaan liepumaatt mäpä juotattuun me*
teen, että mätimepu paremmin ppfpp jiiuä; jos lolonanja
tapi patotettuna, tulee latan taipuu, juuruuten ja jiipen
mitä tulin ppmälfpp. §öpStettämä, eti tiemenenjä fpötä*
mälji feittäeSjä pannaan lata tamattijeSti moin, raastin»
teimätt, jaupoin ja jopimain rpptien tanSja pannuun ja
Iptmää mettä laabetaan päätie; mutta laumentmin fäitp*
tettämälji ja Iptmänä jpötämälji otetaan lata liemestä,
liemi teitetään loloott ppptpmälfi, ja jottei pppbp, lijä*
4
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taon fantpilumaa (puSPIoj?) tai pirmenfarmen fäft>ä; fitte
futa liemi faabetaan aStiaanfa lahotun taian päälle.
PaiStaeSfa otetaan määri, että fata, ennen fun pan»
ttaan paistinpannuun, taitetaan raastin leipään tapi fuo»
lafeEafiin jaupoipin, Eatfoen perään ettei polteta, ja että
EaStinta tulee tarpeeEfi. paistaminen Eäp laatuun piili»
tulella taiEEa EoptnuUifen EuumaSfa ituniSfa.
SoSEa EaiEEeiit erinäisten Ealalaien matmistamifia on
Epllin felitettp matfinaijtSfa EoEEi»tirjoiSfa, fuotanee mei»
bän ofottaa niipin ja rumeta antamaan muutamia jop»
batuEfia tamaUiSten maanEaSmiemme Eäpttämifeen ppö»
bpEfemme.

3Jiaan|cbcImätn ja rotunaan faöiuteu Uiat=
mi8tainife$ta.
(SbeUifiStä omat perunat enfimmäifiä, aiitaEin moni»
itaifen Eetpaamaijuutenfa ja ntafuufa puolesta. SÖEuuta»
main parpaiben laien tuntomerEEejä olemma jo epeliä lue»
telleet (E. fim. 38) ja lijäämme täSfä, että parpaita omat
pietamaaSfa EaSmaneet perunat, opuella ppben ttäEöfeUä
EttoreUa, jota EeitettäeSfä pian palteilee ja näpttää run»
faSta ppmäit maEuiSta jaupoa.
Perimiä fopii Eeittää Euorittuiita fefä Euorimatta;
Euorittuipin meji tnuEeuu piEemmin fifäUe. Sttolemmisfa
tapauEfiSfa ne pannaan tulelle Eplmään meteen, että jaupo
eli fanto»aine oiEeiu paifuu. (Suola on peruniUe mäittä»
mättömäSti tarpeellinen rppti, fuolattomina ne omat maut»
tornia. SUtinEa niitä malmistetaan ja jeEotetaan muiben
raminto»ainetten EanSfa, Eäptetään perEullifempaan ja jo»
Ea»aiEafempaan ruoan laitoEfeen, moninaisten juomaiu
EeitoEfeen, EuinEa niistä tepbään fuuremia, jaupoja p. m.
on niin moninaista, ja enimmäSti joEaifeUe tuttu afia,
että meibän täSfä main tulee ottaa näpttääEfemme:

1, ^erunaputittfia lipan fanöfa,
8ipa ja perunat ppbeSjä Eeitettpinä omat termeeUi»
fimtniä ja ramitfemimmia ruotia. SaabaEfemme fem»
moista oiEeitt mauEEaaEfi, pannaan putinEi»mormuun Eer»
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roffittain oputaifitfi muoleffeiffi teilattuja peruuta ja efirn.
lampaan lipaa, priisfottain mäpän pienennettejä fuotoja,
pippureita ja fipulämuoletfeita terroSten mätiin. @i mor»
ntna täptetä äimän täpteeu parrasten tafän, maan on pää
funtifett mara jätettämä. Sitmprun mitta mettä faabe*
taan päätte, fanjt futjetaau liinni ja mormu taitetaan
tiepumaan mefipataan, jonfa fanfi mpBStin pannaan tiiitni, ja annetaan fiepua 2 tai 3 petien aifaa, fitte mormu
nostetaan ptöS ja annetaan jotenlin jäptpä ennenfun ama=
taan ja eteen pannaan.
Sätitä ruola on moimattiSta fetä maulaSta. Sotain
nen peruna»muotete on lipan maluitten ja pajuinen, tipa
pepmeää, meputaSta ja otollista; ne omat molemmat lei*
tetpt ontaSfa pöprpsfättfä, lifättpnä mebelläfja ppjptettpnä
mormutt umnteSfa pitämisellä.

2* petuitta englantilaisten patjan paistin ntpötä.
pieniä, raalana luorittnja perunia pibetään puolen
petien ailaa IptmäSfä mebeSjä. SBoita tai jotatin muuta
ppmää rasmaa futataan pannuSfa, lupun perunat fitte
pannaan pnnä mäpä fuolaa ja pippuria, pannun lanft
Suljetaan ja iSloStetaan mifuSti, pannaan tafaifelle piljai*
felle tulelle, puiSlutetaan nfeitt felafin, mutta omaamatta
tantta, ennen luit perunat armataan oleman Ippfeinä, jo»
pott tamallifeSti folme neljättä ofaa petleä tarmitaan.
|)öprp ja loptuuöinen luumuuS pitämät niitä palamatta.
SaSmaSteit (grönfaler) nimelläJpmraärrämnte niitä
ruotalaSmeja, joiben leptejä, juurimapluria, juuria tapi
palloja ruolana pibetään. Cepbet, joita fpöbään, teitä»
taan ennen lun fiemenelte tulemat, mintuin laalit, falla»
tit, pinaatit p. m. Saali on aina ettfin taltattama f. o.
pilaifeSti tiepautettama erimebeSfä, että papa matit ja
tpmpeä paju läptce, ennen lun ruumatfi {eittämään ru»
metaan. ©omaten on teptämä pallomiljaitt, perneiben,
papujen ja pinaatin lanSfa. Suim atut perneet ja pamut
omat tuitentin toifetla tantalla pibettämät; jos ne omat
manpoja, niin ne ennen {eittämistä pannaan paritfi pet»
tetfi liloon paaleaan tai Iplmäätt meteen; mutta joS nuo;
ria eli farnatt muotifia, maitta tuimia, pepmenemät ne ta»
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todtfifeöti fylfä joS ne pannaan Iplmäan teeteen feitteefle.
Siina on teaari otettatoa, ettei teefi pitää oleman pepmeää,
f. t. f. joli*, oja* tai fabe-teettä. istaitoo* ja läpbe*toefi on
enemmän tai mäpemmän laitti* ja pappoSainetten fefai=
tten, jotta aineet liitfyteät patlotoiljoipin ja foteentatoat
niitä.

3. pinaatti.
Jä m ä tertoeellinen ja rnaulaS ruotalaStoi on par*
paatta fetoääöä ja alfutefänä, [e otetaan plös ennen fun
altatoat fiemenöitä, tepbet np pitää n toifusti toarfista, toi*
rutetaan ja taltataan tieputoaSfa toebeSfä; annetaan pp*
toin tealua, jäptpneinä pufevretaan, palataan pieneffi priis*
totellen toäpätt ppteiä nifujaupoja felaan. Piijitjaitpoitt
lanSfa liepautetaan teoita tinatuSfa pannusta, lifätään
maitoa tai lipan lientä, ja tämän pptein felafin teippitöittpä, ei liian falealfi, lifätään pinaatit fiipen Oilein lei*
tettätoilfi. SOtafua lifätään fuolalla, pptein teäpättä mitS*
lottia ja, joS tapbotaan, folerilla. pinaatti pmpäröitään
eli loristetaan luorittuua leitetpiöä munilla, tapi lotoalfi
leitetpitlä pieneffi palatuilla tailta letopilfi teileöpitlä mu*
niitä, paistetulla leiteätlä lailla teietä pienillä lipapalle*
töillä.
4. fJJatfapeinä (fpartis).
^atfapeinät oteat leilattateat luin teain toallonen,
punafella teitoaptatoa pää näfpp maan päällä, ©entäpben
pitää parfa*fittamia jota aamuna ja eptoona lattein lat*
fottaman ja laitti ptöspistäpteäifet teartet teilattaman ja
fäitptettämän tellarisfa, tai pantuna fopiteaan astiaan,
afetettaman tearjofeen paittaan puutarpaSfa ja peitettämän
mullalla, joten ne teuorolauben ppfpteät tuoreina ja me*
peteinä. Äopta ennen teittämistä jotainen parfatearfi tuo*
tilaan, f. t. f. ulfomaifet talfeat (fitteät) luihut erotetaan
fieteäSti teeitfellä, m utta päätä ei fillä faaloutata. SBar*
ret toteutetaan pepmeäSti ja pannaan laillifiin timppui*
pin, erottain patfummat pienemmistä, ja jotainen limppu
lääritään langalla, fitte ne pannaan fuolattuun tieputoaan
teeteen, paraiten fiiteinlaupaan, patfummat enfin, pienem*
mät jotatuta jälemmin, ‘Jtiin pian tuin tuntumat pep*
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rneiffi otetaan ne totuta ptöS, tangat teilataan ja erote*
taan fietoästi. flle pannaan toabitte ja pibetään pptoin
lämpiminä, jottei totuta eteen tuoba. Sttiitä f^öbään futa*
tnn teoin taitfa ntuun pptoän tooitaStimen tanSfa.

5. ÄuKaJaali.
la itti tepbet erotetaan lulfajsäiStä ja ne fttfeät, jät*
toäfet utfofärmät toebetään pois toarreSta. 3bS futfapäät
näpttäptoät liian ifoitji, niin ne jafaittaan, m utta fauniisti,
että pptoin ppfptoät tooSfa utfoäärittä. itie pannaan pan*
nuun tieputoaan, toptuuiifeSti juotattuun teeteen ja ote*
taan fiitä taltattuina, f. t. f. puotitppfeinä. @itte pan*
naan uutta teettä, jopon lifätään fappate tooita, ja täSfä
laati tppfetfi teitetään. Saati pannaan eteen niin täm*
pimänä tuin mapbottista futatun teoin tanSfa. Saalia
fopii mpöS feittää maiboSfa tai lipantiemeSfä.

6. ^äd*iw:tifoffoja (tvonärtstodor).
9lämät teifataan toarreSta poitfi, mutta lattea on
pibettäteä pptoin tooSfa, etteiteät tepbet pääfe pajoamaan
tuin tearfi fappatetta ptempää juuresta tafan poifli lei*
tataan. @e toivutetaan fitte pptoin pptoäSti fptmäSfä tee*
beSfä ja taputetaan patfun tiinafen päättä, että laitti tart*
tunut pieta ja mutta täptee. hinattuun teitto»aStiaan
faabetaan teettä, jota fuotataan, ja tämän tuletta pptoin
tiepueSfa, pannaan artifolat fiipen ja tieputetaan pitjaa,
lännen alta, fitfi tuin tepbet puoteaSti täptetoät, jottoin
artifolat otetaan ptöS ja laitti parjaffet toaroteaSti perä*
taan, ettei pää pajoa; artifolat afetetaan tauniifeen tut*
turaan eteenpanotoabitte ja tämä nostetaan tieputean tee»
fipaban pii, ppfpäffenfä pptoin lämpimänä; niitä fpöbään
tepti tepbettä, taStettuina faStimeen, jota on teatmistettu
paistamatta tooita, nifitjaupoja, teettä, teiiniä ja muStotti*
tutfaa, jotta pienoSti fieputettaesfa pptoin fetafin toiSpi*
töitään, tifäten pari munan ruSteaiSta ja toiimetfi toäpä
citruunan mepua.

7. ©oferiperneen palloja.
<Sitte tuin tutan jäännös ja fuoni molemmin puotin
pattoa on pois toebettp, taltataan palot tieputeaSfa tee*

78

beSfä, josta ne otetaan plös. SBoita, jauhoja, iuäf;ä tuetta
tapi tipan lientä, pietteffi palattua perfitjaa ja foteria pan=
naan tulette, toispitöitään ja tämän liemen tiepuesfa pan=
naan patot fiitjen, peitetään tunnetta, pplfptetään fittoin
tättöin toarotoaSti, mutta ei niitä faa liifuttaa, etteitoät
tifti eli fämätfi menift.

8. ®iltootfuja fofetiperneitä (fpritabe foderärter).
©itte tuin foteriperneet otoat fittootut ja toifuSti tat*
fottu, ettei pptään mabon toutfaamaa ote feaSfa, toirute*
taan ne tieputoaSfa toebeSfä; fitte fiepautetaan tooita pp=
toin tinatuSfa toaStipannuSfa, joSfa perneet paapbotaan,
pmtä muutamain pieniffi patotettuin moitiaisten tonSfa;
niitä pplfptetään uSfoSti, päätie priiSfotetaan muutamia
pppppfiä pptoiä nifujaupoja, pieneffi palattua perfitjaa,
fuotaa ja toäpä pippuria; tarpeeffi tipan lientä faabetaan
päätie je leitetään tafafetta, mutta pitjaifetta tuletta.
herneitä fopii rnpöS pifaifeSti fiepauttaa fuotatuSfa
toebeSfä, jota faabetaan pois, ja perneet niin tuumina tuin
mapbottifeSti pannaan tarotilte ja fappate tuoretta tooita
teSfette. 9täin niitä SngtanniSfa totoattifeSti toalmiste»
taan.
9. «Salfopapuja (£urfiffa bönor).
9täiben peilaaminen täp tutan jäännötfen ja fitä
feuraaioain juonten pois ottamatta, teilataan töitään ja
paapbotaan futatuSja tooiSfa ja nifujaupoiSfa, fitte tifä»
tään tipan tientä ja patout faatoat tiepua prntä toäpätt
pptoin pienetfi patatun perfitjan fanSja. -Kiitä vppbätään
piparitta tai muStotitta.

10. Siuöfeifa ja toniteitä papuja.
©pöbään aina enemmän tai tcäpemmän liemettä*
minä. 9te pannaan teitteeöe tptmään toeteen. SBoita ja,
joS tarloitaan, aitoon toäpä jaupoja pannaan fuurutfeffi.
£aloattifeSti mauStetaau ruSfeita papuja fiirapilta ja
etifatta, toatteita (prinfeSfan patouitfi tutjuttuja), foferilta
ja etitatta.
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taffuja ja ntunalaitoffta.
$aitfinaifet tallit omat fpötämät famaöfa tuin mat»
mitffi tulemat; fittä muutoin ne vppiätpmät ett litiötpmät.
$annutatfuipin ja vuotain laitotfeen Rimattaan ote=
taan pavpaita nifujaupoja; fittä, maitta ne oStaeSfa omat
tattiimpia, tulemat ne fäpttäeSfä petpommiffi, fittä ne f>ai=
fumat enemmän ja niiltä taitettu vuota tutee taim iini
ntatfi fa otottifemmatfi.
S ttä munat omat tyrniä ia eleitä on ppmin tavtat»
tama afia, fittä joö main pffitin muna on pilaantunut,
niin taitaa toto vuota fiitä faaba iljettämän papan maun.
Stnfan munat eimät tetraa tovtuitfi ia pavemmitfi tafuitfi,
mutta pienitfi ja opuitfi fjannulatuitfi ne omat ebutia
fäptettämät.
SOhttian matteainen faabaan pietf emättä mapmatfi
matteaffi mapboffi; pavaiten tämä meneStpp tvuufuSfa tai
fpmäsfä fitpiSfa, tauteatta mispilättä taiffa puupaavufatta,
jota liikutetaan niin tevteäöti tuin mapbottista, fitfi että
mapto tutee niin tanteaffi, että, taiboiöta evotettnna, pp»
fpp tooSfa. 3o$ vusteaiöta mädätin on fefaan tullut
niin mapto ei tule mavfin turnimatteatfi. (töiiten mat»
teainen vuSteaifeSta evotetaan, on ennen fanottu feitotfiSta
pteifeSti pupueSfa.)
fvoö mantelia vaatana jopontupun vuotaan täytetään
vaadittuna tai fuvmottuna, niin ne omat enfin taltatta»
mat, f. t. f. ne paunaan mäpätfi aitaa fiepnmaan me»
teen, joten vitStea fuovi puofeadi tuppena täptee.
Äovintit ja vufinat omat pevattamat mavfiöta ia ufeiit
mpötä feuvaamiSta vuupuista, ja, joö niin tavmitaan, mi»
vutettamat paateaSfa mebeSfä.
9?ppbit, fettaifet tuin faneti j. m. pitää oleman pa»
vasta taia (t. -Sopb.). SBiifaS emäntä malifoitfee rnpöS
mietuifemmin ifoja citvuuneja, tun pieniä, fatliintpinatin,
fittä ne omat mepufempia. SJfepua pufevtaeSfa, on ma»
vottama, ettei pptään fiementä mene mpötä; fittä fiitä
faifi toto vuota fattevan maun.
@i testaan faa unpottaa moitta ppmin moibetta, ia,
jolloin tavmitaan, vaaStinteimättä pviiStottaa movmu tai
pannuu, joSfa torttu tai taltu on paidettama.
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3oS jofu ruo!a on fppfcnnettärcä posliini* tai fitot*
aStiaSfa, niin astia on pantatoa juotoitta priisfotetulte
täffi*tetoptte, joten fe estetään fuumuubeSfa tjalfeamaSta.
SBormuun pantua, feitetään muutamia ruotia, joita
fitte fanotaan fyöprpttä feitetpiffi.
SoS faffua ei faaba lähtemään mormuSta, niin tää*
ritään fatmeetti fen pmpäritte ennen fun eteen tuobaan,
jollei fitä panna poSliinitoormuun.
Ufeimraat fefoituffet fietätoät feifoa jonfun aitaa en*
nen fppfentämiStä, tuin toaiit toiitopteltään munan toat*
teaifeu fiipen panemalta fitfi tuin tuota juuri fppfelte
pannaan.
Saifentaisteu mafiamaisten taffujen ja torttujen
fanSfa tarjotaan marjaljittaa talji jotafin tjebetmämefjun
(faft) tai muna*faStinta. 3oS faffu taabetaan loabitle,
niin muobatetaan faStinta fen pmpäritte, tai pmpäröitään
Riitalta (fptf).

1,

Sofjfunttinen pannufaffu.

Sotaista munaa toetaan otetaan fortteti fyptoää mai*
toa tai taatetta ja tufifattinen jauhoja, nämät toispitöi*
tään tjptoin fefafin ja tifätään foferitta ja mädättä fuo*
taa. Rännit tai fptoä poStiinitoati fitoeltään teoitta; tä*
fyän taabetaan taitina ja fppfetään foljtuultifen fuuntaSfa
ttnniSfa. Satun päätie priistotetaan foteria ja fanetia.

2. SBieniläinen faffu.
ffjljteen forttetiin tuoretta taatetta toispitöitään faffi
täpfiuäiötä ruofalnfiffaa jauhoja, faffi ruofatufifattiSta fo*
teriä, toiifi munan ruSfeaiSta ja jofu toäfjä raaStittua
eitrnunin fuorta. SBormuun taabetaan 25 orttia futata
tua tooita ja fofjta ennen fun taitina fiifjen taabetaan,
tifätään munan toatfeaifiSta tetjtp toaljto fiitjen. Saffu
tarroitfee taroaltifeSti fotme neljättä ojaa tjetfeä fppfpmi*
feffenfä. Säänuettpnä pöptätoabitte priistotetaan faffu
foferitta.

3. ©af[alainen jaufjofaffn.
Sotafin enempi fun fannu tjptoää maitoa feitetään
tappateen aitaa faneti fappateen fanSfa, faneti otetaan
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pois ja maitoon lifätään lapbeffan luotia tooita ja 8 tuo*
tia foteria; fitte fiifjen miSpitöitään fapbeffan luotia jau*
poja tafafeSti fiepueSfa fiffi tuin feitoS fatenee fanfealfi
kostettuna pois tuletta, tiifutetaan fita fiffi tuin jäptpp,
fitte fiipeu fetotetaau 4 munaa, 4 munan rusfeaista pitnä
35 tai 40 luotia pieniä rufinoita eli forintteja, ppben
citruunin raaStittu fuori, to äijä ruufutpettä, 6 crttia *)
raaStittuja mateita mantelia, joiben feaSfa muutamia far*
toaita mantelia ja nriimeffi niiben neljän munan matfeai*
fet mapboffi Ipötpinä. kaffu fppfennetään fopitoaSfa läffi*
toormuSfa neljännen ojan paifoin toista ftetfeä ja priis*
fotetaan foferilta eteenpanemifen ebeöä.

4. 9litfttpfmi=faWtt.
kitubelle tai feitfemäöe hengelle otetaan puoli nau*
laa puhtaita ppmitt toivutettuja riifirppniä, tpöpäptetään
fiepumaSfa toebeSfä, ja, toeben faabettua pois, feitetään
maiboSfa, fiffi tuin fafeneioat mapmaffi puuroffi, jofa
pannaan »abille jäptpmään. Säfjtpuecuä fiifjen fefote*
taan 30 orttia futattua moita, 10 orttia foteria, 7 mu=
nan rusfeaista, puoleen citruunin fuori raaStittuna, 1
orttia mantelia ja 1 ortti fanetia. @itte tpöbään niiben
7:tnän munan erotetut malfeaifet mafjmaffi mafjboffi ja
fefotetaan miimeifeffi toteen, ja tämän tefjttjä faabetaan
foto fefo moibettuun ja raaStimteimällä priiSfotettuun
mormuun.
k äp mpöS laatuun, jos niin tapbotaan, ottaa puo*
Ien riifirppnimaulan meroSta main neljännen ofan nau*
taa rppnejä, mutta fitä maStaan neljännen ofan naulaa
mantelia luovittuina ja furtoottuina, taiffa | ofan nau*
laa nifuteimän fifuSta. — kaiffi muut aineet niinfuin
ebellä fanottiin.

5. £>metta* tai muu pebelmä=faffu.

,

kuorittuja ja fafiaffi piöaffi feitettpjä omenia tai
puupeeronia, luumuja taiffa muita fopimia pebetmiä pan*
*) Ortti on
o|a nautaa, di nauta tetee 100 ^orttia;
ftiS luoti tetee 3J ofan orttia.
©uom. tnuiät.
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naan tarjouSVabin pohjatte, ja fityen päätte taabetaan
feuraava feto hetfen aitana uuniSfa typfennettäväffi:
hanttu maitoa feitetään fnuben tufifatlifen fanSfa
paraita nifujauhoja fatiaffi vettitfi, johon tuumana fefo=
tctaan puoti nautaa Voita. Sähtyueenä tifätään foferia,
citruunin tuorta ja fanetia mieltä ntyöben ja viinteffi 12
munan valfeainen vahvana maitona. (Si tarvittane fa»
noa, ettei Vähemmälle joutolte tarvita muuta titn puoti
tai fotmaS ofa näitä määriä.

fputmfeja.
iputinfeja fopii feittää fefä Voitta fiveltySfä falVee»
tiSfa että ppvin umpinaifeSfa, täffifeSfä tai vaStifesfa,
putintivormusfa. (St jaa fuitentaan unhottaa, että vor=
mu on voitta (tyvin fivettävä ja raaStinteiVättä tai jau
hoitta priisfotettava.
tputingiu teittämijen aita tutee taVattifeSti fen ai»
neifiin; mutta tuin fen arvataan olevan typfen, noste»
taan vormu pois ja pannaan vähän aitaa feifomaan tyt»
mäsfä VebeSfä, joten fe paremmin lähtee irti.
heittäminen tapahtuu vormun mutaan fopiVaSfa pa»
baSfa, johon fe niin tiinnitetään, ettei faa taataa; pa»
taan pannaan niin paljon vettä, että vormu feifoo vä»
hintättfä tahben formen teVeättä ptempänä veben pintaa,
päätlifeffi on huovattava, että aina pitää oleman Vie»
reSfä astia tuumaa vettä, tifättäväffi pataan, niin pian
tuin fiinä oteva vefi tiehumifeSta vähenee; tiehumineit
ei faa tafata eitä vefi vähentyä.
SBormua ei faa täpttää paljoa enempää fun puolet»
tenfa, fittä eniten putingit paifuvat ja noufevat paljon.
Sama muistutus, tuin tafuista fanottiin, on muiS»
tettava putingeiSta, että matiaiit nipota on tarjottava
fovetiaista mafiaa faStinta, tai hittaa (tytttiä).
gtyaputinfien (joita (Snglantitaifet nimittävät paj)
taittamifeen töhthh varfiit htyoiä neuvoja 5Ucf, SotjetS
(praftiffa foftvt) fähtännöttifeSfä foffitirjaSfa,
joSfa ofotetaan moninaifia fovetiaita feitto»aStioita, ja
fiitä fppstä leijutaan Itytoäffi nuoritte emännitte tuttitta»
vaffi.
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1. © nglanttlaiSten ntftna=putinfi (ptunepubbing).
ippteää, putjbaSta, fuonibta perattua munaSfuutalia
fotmeneljättä ofaa naulaa palataan Veteen famatt teerran
tjpteäin mfujaupout fauefa, ia fuin tämä fefo faabaan
oifetrt pieneffi, tifätään fiiijen te ajama fovtteti Itämää m ai»
toa, lafittineu fonjaffia tai rommia, 30 orttia pienennet»
tpä fof eriä, 4 munaa, \ nautaa forintteja, \ nautaa rit»
finoita ja jofu teäljä pienetfi raavittua citruunin fuorta.
Saifti nämät aineet fefotetaan fotoin fefafin, fitte fiteet»
tään fattoeetin feSfifopta teoitta ja priibfotetaan jaupoja
jäätte. Jätjän faabetaan putinfitaifina ja fatmeetti fibo»
taan mifubti fotoon, jättäen fuitenfin paifumifen tearaa
tpljjäffi. ©e upotetaan fitte Hekumaan teefipataan ja tar»
toitfee Vitjaa mutta tafafebti fietjua puolen lotinatta tai
fotrne fofo tietfeä. SSätjän petien jäptpmifen perältä atea»
taan fatteeetti ja putinfi teieritetään fopiteatte teabitte ja
teatetaan fitumaa tai patateaa faötinta päätie.

2palama putinfi.
Suubett orttin paifoin furtoottnja mantelia fefotetaan
fapbeffau orttin fanöfa parhaita jauhoja, fantait teerran
futattua tooita ja foferia; fuin tämä on ppteitt fefafin
teaitoattu, tifätään fiipen 5 munan ruäfeaiäta ja teiimeffi
famain munain teatfeaifet toapbofft tpötpuä. 3ob putinfi»
taifina näpttää liian teetetättä niin fiipen fefotetaan ptfi
tai faffi pptoiit pieneffi furtoottua torppua. Jä m ä pu»
tinfi on feitettäteä femmoifeöfa mormuSfa, joöfa on putti
pp«tp«fä febfettä, ja putfi ppnnä fofo teormu fitattatea
teoitta ja priiöfotettatea jauhoilta, ©e tarteitfee fieput*
taa fofo l;etfifauben. käännettynä teabitte, pannaan pu»
tingin febfelte fometiab pieni ab ti a ja täytetään miinan mäettä
(fprit). s|3utinfi priibfotetaan foferilta ja teatetaan fote
jaffia päätie. ©amaSfa fuin eteentuobaan, fptptetään teii»
nan teäfi palamaan, josta tieffi teteenee fonjaffiin ja ftp
tpttää fenfin.

3. tperunaputinfia ftäöfitt faitöfa.
36 orttiin teaiteattna teoita teiSpitoitään 4 munan
rubfeaibta, 6 fofo munaa, nauta pieneffi teifattna fläb»
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fiä, tyfft vaadittu
ja niin paljo {eitettyjä pienelfi
raaStittuja peruma, luin arvataan tarmittatoan, malja
jauhoja tooSfa pitämään, fuolaa, foteria ja muStottia.
SBormuun pantuna putinfi feStää feitettää mähimmäffi»
fin foto fyetfen aitaa ja mabille mieritettpnä mätetään fen
päälle moifulaa ja prulotetaan raaStinjuuStoa päälle.

torttuja.
torttuja ja leimoffia on monentaifia; mutta ntie»
teetämme on paras ueumoa nuoria emäntiä, jotta afu»
mat faupungiSfa tai faupunginSläljeStötlä, mieluifemmin,
tarpeen tutleSfa, ostamaan näitä, ei aina fypmin ntetteS»
tyrniä teoffia, foferi»leipurilta, tuin niihin tuhlaamaan
omaa aifaanfa ja fuStannuffia. <£i fuUenfaan jättäen
foto afiaa äimän, feSfematia,pannamme moniaita neumoja.

1. SBoitorttutaifina.
kuoretta, Ijbtoää moita pestään l;pmin ja tapute»
taan liinafen^mäliSfä ofjutaifitfi fafniffi. jJ)ht’ailaa fefo=
tetaan lifimmiten fortteliin mettä pifarillinen Itymää fen»
jättiä ja hitoin miSpitöitty munan ruSfeainen. £äStä
ja hh^tStä nifujauljoiSta tehbäätyfpeljnteä mutta hpmin
maimattn taitina, jota muutamia' fertoja fautataan, pa»
taiten martnoripaabella fierrinfaulaimetla; fitte fe taite»
taan fotoon ja miebään olemaan hh^en Ijetfen tylmäsfä
IjuoneeSfa. ftuin tämä aita on fulunut, faulataan moi»
faffufet uubeSti ja punnitaan; famaten ntyöS taitina.
SBoileimotfiffi fopii taifinan painaa juuri mäljää enem»
tnän, mutta mormuin ferruStamifeffi faa taitina painaa
puolta enemmän fun moi.
Haitina taulataan marfiit oljuetfi ja puolelle fen le»
mepttä laSfetaan moifaffufet lifitySten ja toinen puoli le»
mpä fäännetään päälle, tähän priisfotetaan jauhoja, fau»
lataan ^teen ja taitetaan mielä toifen terran. Sitä pi»
hellään famaten mielä folmannen terran, mutta toSfetaan
täfin niin mähän tuin mahbolliSta, fitte fe miebään tyl»
rnään Jjuoneefeen. ?)hben heiton perästä fe taas otetaan
fifätte ja pibeöään famalla tamatla tuin ennenfin. ipity»
tää janotetaan tarpeeffi, niin ettei taitina tartu; mutta
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mitä väpempi jauhoja ftifjen vanutetaan, fita paremmalft
fe tulee, kolmannen terran Voin pantua fifälte otel
tuna, lautataan tattina niin palfulfi luin lalfi 10:nen
pennin raijaa ja, joS nivotaan tortulfi, teilataan leivos»
lannuffetta latfi tai folme ifompaa popjaa, fett to abin
mutaan, joSfa fe on eteen tuotava, taitla fiitä otetaan
mitalta väpentmilft teivolfitfi. 3oS teilataan popjilfi,
niin teilataan mpös laitaifia laistateita (remfor) tatti»
nasta, pantaviffi pttpmpäri torttupopjan ja ruutuilft päät»
limäifen päätie. 9iöiu tek ään fitä Varten, että torttu
faabaan täyttää puun pebelmä» tapt marja»pittatta. 2)m»
mpriäifettä mitatta otetun tailinatevpn puolen päätie pan»
naan ennen IppfentämiStä pebelmäpittaa, taitetaan toinen
puoti päätie ja ääri painetaan umpeen, taitla, tepbään
reilä päätie pantavaan levpptt, jopott fitte Ippfentämifeu
perästä pannaan Riitaa.

2, SÖfantelitorttu.
tpuoteutoista munatiun ruSteaifia vispilöitään ifoSfa
tupiSfa tapi IruuluSfa aina pptä fuuntaa; Väpittäin fii»
pen tifätään tufilattinen erättänfä nauta pienennettpä ja
feutottua föleria, nauta valioita ja 12 orttia larv aita
mantelia taltattuina ja munan vatleaifen lanSfa pienelfi
turvottuina ppben citruunin luori raaStittuna ja Viimelfi
pettitauben vispilöittpä, juuri tortun uuniin panentifen
ebettä 12 orttia pienennettpä ja feutottua foteritorppua.
Stortun vorm u on vifuSti ja tarpeelfi fivettävä
voitta ja priiSlotettaVa raaStinteivättä. Jä m ä tarvit»
fee tavattifeSti täpben petien tppfpmifelfi.

3, p ien iä fottfuleivoffta,
^3uoti nautaa pienennettpä feutottua foferia vispi»
töitään puolen petleä viiben munan ruSleaifen lanSfa.
fitte fiipen tifätään 4 luotia ppvin peStpä ja tiilutettua
Voita, 15 orttia jaupoja pnnä ppben citruunin raaStittu
luori, ja viimeifelfi vapbotfi tpöbpt munain vatfeaifet.
@ittä ailaa pitää pienet teivoSvormut oleman ppvin
voibettuina ja raaStinteivättä priislotettuina; näipin pan»
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«aan torttutaifina, toaan et paljoa ppteen, fittä fe paifuu
teaptoaSti.

4. ^orfugttliltttfta fotttuleiteoffta.
fjpteen nautaan pptein peStpä ja tiifutettua teotta
fetotetaan 8 toiSpitöittpä ntunatt ruSfeaiSta, nauta pie*
nennettpä ja fcutottua foferia, nauta täpfin fttiteia nifit*
jaupoja ja teitmeffi teapboffi Ipötpinä ntunatit toalfeaifet.
© atim et (teormut) toatmistetaan niin tuin ennetttiu.

5, ^ebelnttttofttuja.
Diäibeit torttuin tefeminen meneStpp niin pptein leiteipiltä tuin feittämättömistä marjoista ja puunpebelrnistä; ne pannaan taloattifeSti teoitaifinatta fxfuStettuun
tältiteormuun. ©euraatoat fetitptfet riittäneteät jopba
titffelfi näiben taittamifeen.

6. SSiinamarja-torttuja.
öäffitoormu tapi fpteä poStiinistoati fifuStetaan tooi*
toifinatta (fite. 83). © itä ennen otoat marjat, paraim
min fieStarU (mustat miina*) m arjat poimitut, fufan
jäännöfjistä peratut, fiiteitäSfä tai feutaSfa toirutetut ja
fitte pptoin toataptaueet. 9:fätt munan toatfeaifiin, teap*
boffi tpötpinä, fetotetaan lujitta tufifatta puoti nautaa
pienennettpä foteria ja 10:nen tuorittua ja pieuennettpä
mantelia. S a ta fefoa teloitetaan ferros tooitaifinan päätte
ja fett päätte pannaan fauniisti fpttäifettä foferilta fefote*
tut m arjat, ja päättimmäffi jäännös munan teatfeais*
fefoa. to r ttu pannaan fopta lämpimään uuniin ja pet*
tetään neljäuneS*petfen perästä paperitta. &ofo petien
perästä fe taloattifeSti on rnatmiS tppfi.

7. fSÄanftfftttorttu.
Di iin paljo pienenuettpjä forppuja tuin artoataan
tartoittatoan liotetaan toiiniSfä ja fetotetaan fitte foferitta,
Sonetitta ja efim. tuopin toerratta manfiffoja. Suin nä*
mät omat pptein fefafin liifutetut ja tarpeeffi foferoitut,
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lifätään niihin folitte u munan matfeainen mapbofji tois*
pitöittpnä ja fofo felo pannaan tooitaifinatta fifuStettuun
toormuun; taitajia moitaifina=faigtateita pannaan ruu»
butffi päätie, jimettään munatta ja pannaan fppjetle. Suin
je on roalmiö eteen tuotamaffi, pannaan jofaijeen ruu
tuun tuore faunia manjiffa, ja fofo tortun päätie priis»
fotetaan foferia.
8. Stnenaforffu.
tpptoiä, ei f arm aita, omenia fuoritaan, teifataan
iouoteffeiffi ja feitetään pelpoöti joferin fanöfa. @itte
fuiu tämä piit o on jäptpnpt, paunaan je tooitaifinatta •
jijuotettuun mormuutt ja jen päätte faabetaan jettraama:
l oja naulaa joferia ppmin fefotettu 2:ben munan fangfa,
| oja nautaa fuorittuja ja pienennettpjä mantelia, | oja
luotia fanetia ja niin paljo papanta taatetta, että jefe
tulee foptuuttijen metetäffi. Suin tämä fppjetegfä tulee
feltaruSfeaffi, niin monnit peitetään paperilta.
loinen tai päättpötaifinaa tepbään näin: 5 munan
matfeaista tpöbään tujaffi mapbofji ja fiipen fefotetaan
mäpitetten 20 orttia feutottua joferia, 10 orttia fuorit
titja ja pienennettejä mantelia ja mieltä mpöben fanelia.
totoleiyoiuifeöta.
§ptoin fppjettp rufiinen mäfiteipä, j. t. f. f auttoi»
ttenja jefajin jaupetuigta jaupoigta teimottu, on faifiöta
leipätöistä termeettijintä. Silitä pienempiä jaupot omat,
jitä mäpetnpi niiSfä on fitfu»ainetta eli faStoiliimaa; fuit
mitoffi pienontpaan leipomttfjeeu pannaan luonnon rnetä»
mpffeStä munaa.
SEaifinatt ppmppS tulee eriuomattain jaupoiit pptopp»
teen ja tämä juuren ojan jaupamifeen; jottei jattpoja tar»
peeffi jäpbptetä, niin ei taifinafaan tule ppmäffi ja ta»
jafefji^
Je fajin jaupetut rufiin jaupot jotfutaait tatoallifeSti
meteen, mutta ei je jaa olla liian lämmintä. Haitina
juolataan mieltä mpöben ja mailoataan ppmin ppmäSti,
että leipä faabaatt pptoäfji ja mureaffi. SeritpStä tai
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muutamin patioin juurta lifätään levittämään jauVoiSfa
oletoaa foleri*ainetta ja muuttamaan fitä miinan mäelfi
ja tjiitiVapoIfi, josta tailinaan IppfeteSfä tuteelin miinan
mälincn Vajn. STaiftnan pitää oleman jotenlin magman
ja nouSteSfa peitettämäu enfin liinafella, feu päälle mai*
palla talji Ippuptlä. Snfimmäifen noufetnifen perästä fii*
Ven manutetaan lifää jauVoja, peitetään niinluin ettnenlin
uubeSti noufeinaan, ennen luu fiitä otetaan teipäreitä,
jotta leipomalla tai Hautaamatta leimitji tek ään . Sei*
päin pitää faaman VVmtn nousta ettnenfun uuniin pan*
naan, jillä muutoin jää leimäit fifuS maifutfi ja tili*
laSluffi.
9tifujauVot fotlutaan tamallifeSti maitoon; eniten pan*
naan rnpöS moita, mailla tietämättä pattitjemaan fitä
raSma*ainetta, luin lounain erottamifella on Ijulattu.
9?ifutailinaa pibellään mettein fantaten, luin ruiStaili*
nasta täsfä janottiin, mutta mietä marofemmin otletillin
tptmän ufolta.

J

1. ÄnppUetpää.
g)^tä moittaulaa lohtaan otetaan puolitoista nautaa
nijujauhoja, 16 munaa, tuoppi maitoa, | naulaa feulot*
tua joteria, tätä liilutetaan felaftn toto Vetten aitaa; mäVä
juotaa pannaan fitte, \ nautaa rufinoita ja lufilallinen
Vpmää teritpStä. ©uuremmainen malja fimellään tuo*
reellä moitla ja priistotetaan foterilla ja pienelfi teitä*
tuilla manteleitta. £äVätt maljaan taabetaan taitina,
luttenlin että lolmaS oja jää tpVjälfi, jillä tämä taitina
uoujee paljon; fe peitetään liinafella ja pannaan lampi*
mään paittaan noufemaau; tarpeetji nouSnunna fe jiirre*
tään ntaljanenja toVtuuttifen lumitaan uuniin iVPfeunet*
tämälji mäVintänfä | Vatien ailaa ja fitte mieritetään fo*
pimatle mabille taVi tarjointautafeöe.

2. ©itteleipiä.
Satfi naulaa tyrniä nifujauVoja ja puoti naulaa
moita punnitaan ja tatfi munaa mispitöitään, fitte länt*
mitetään | tannua maitoa tulella Vuatealfi ja taabetaan
mätiin, joSfa fiiVen felotetaan puoti nautaa jauVoja ja raota*
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tufifattinen tyritystä. ©e punnittu »oi touottaan ja touo*
leffeet pannaan taifinan päätie, jota peitetään ja fiirre*
tään fopitoatte paifatte noufemaan. Suin tattina on nouS*
nut ja tooi pepmemtyt, niin fitä mätfitään toaljtoaSti tatoanteetta, jauhojen jäännös toaitoataan toäpittäin tatti*
naan pnnä munat, fitte pannaan toäljä fuotaa, toietä tm
fttattinen tyritystä ja niin paljo maitoa, ettei taifina
tartu faStettuun jormeen. SCattinaa toaitoataan tatoam
teetta niin fautoan että fe fiitä täptee irti; niin fen am
netaan nubeStaan nousta ja fitte teitootaan äärittä oljm
taifttfi, forntea patfuttfi teitoitfi niin toäfjättä jauhoja
tuin mafybottista. Seitoät pannaan tatoattifitte jau^ote»
tuitte forpputaatoitte, ja fitte tuin ne otoat (tytöin nouSneet, puStetaan niitä pienettä tinnunfntfattpnättä, fitoettään toispitöityttä munatta, priisfotetaan pienenneteittä
fentotuitta aneffitta ja fänltootitta ja typfennetään fum
inaSfa uunisfa.
£attinan toatmistamifeen on rutoettatoa toäljintänfä
puolta neljättä tjetfeä ennen tun teitoät otoat toatmiit um
niin pantatoat.

3. Sajeoeeleipitä.
| fannua maitoa, puoli nautaa tooita, puoti nautaa
foteria, pienennettyä muStottitutfaa, raaStittua citruunim
tuorta, tarpeetfi jauhoja ja fotmc ruotatufifattista ttytoää
tyritystä fottutaan jotentin totoatfi taitinaffi. Suin tämä
on (tytöin nouSnut, toanntetaan fitä IjetpoSti pöpbättä.
tpitfäpannu tai jofu laatta fitoettään teoitta ja jaultyte*
taan fen päätie. £äf?än pannaan tattina ja teitootaan
niin tetoeäffi luin pannu on ja fitoettään tooifutatta.
©itte tuin fatttt on ftytoin nouSnut, puStetaan fitä finne
tänne linnun futfatynättä ja puolitypfenä fitoettään taas
teoitta, päätte priistotetaan pteneffi (eitettyjä mantelia ja
foteria, typfetään toatmiiffi, fiirretään fotonaifena tarjomatautafette ja teilataan toinoruutuitfi.
•SoS täljän tattyotaan panna rufinoita, itiin niitä
pannaan puoti nautaa ja forintteja | nautaa; mantelit
antamat ntyöS ttyinän m aun; mutta joS näitä tifotään,
niin tufifaltinen ferityStä on ntyös tifättätoä.
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p en iä leipiä.
£ ätlä nimellä ymmärretään tamallifeSti torppuja,
rinteitä, piparfaffuja, foferileipiä ja muita teen ja fap*
teen fansfa nautittamia pienempiä leipiä. 9'iiitä on mo»
ninaifia laia, ja fe emäntä, jofa painaa itfe matmiStaa
niitä, löytää fyllä jofatfeSfa foffifiriaöfa jouten felityffiä.
Sfteibän on fiis fiiuä fyllä, tuin joybatamme yäntä puo=
maamaan, että faiffi närnät pienet teimät omat topta lei»
toottua pantaloat taatoille, joilla ne omat fypfettämät,
aina tarpeellifella mälillä toifiötanfa, fillä ufeimmat niistä
noufemat forfeiffi taiffa lemenemät. 3oS forppuja ja rinteliä tapbotaan pymifft, niin ei auta fäästätnään moita
ja foferia, fillä molemmista näistä ne tulemat muriaffi.
£aifiitain pitää faaman pymin nousta ja puoleltifeSti
maimattaman manuttaeSfa; tämän teptyä teilataan, taiffa
— opueffi teimotuSta taifinaSta — otetaan mitalla pie=
niä teipäreitä, joita fieritetään fäfisfä ja laStetaan jäit
potetuitle laatoille pymin neufemaan ennen fun uuniin
pannaan; fitte tuin ne fylrnenemät ja uunifin tarpeeffi
jäptyy, leifataan ne palfi, pannaan uitbeSti laatoille, aina
leiffauSpuoli ylöspäin, ja pannaan fitimumaan mifuSti
maroen etteimät pata.
SfinfetitaifinaSta leifataan famaten foptuullifia pa*
lafia, jotta pöybättä fieritetään niin paffuiffi tuin tapbo*
taan ja muoboStetaan mieltä inyöben.
pparfaftutaifina faulataatt pöybällä tamattifeSti puu
ton patnaran paffuifeffi ja teilataan uloS fiipen omaifeHa
mitalla.
ipisfuitit matutetaan tufifalla jaupotetulte tai foferoi*
tulle paperille laatan päällä.

1. Dittmöifta forppuja.
puoleen fannuun äsfen Ippfettyä maitoa otetaan
puoti naulaa moita ja 5 mispilöittpä munaa, ty rn iä
fitimattuja nifujaupoja fotfutaau pymin, fitte fiipen pan
naan ruofatufifattineu tai mäpää enempi fafiaa feritpstä,
peitetään lämpimällä fatmeetilla ja fepeällä pöppentyy
nyltä. ©itte tuin fe on pymin uouSmtt, maimataau fitä
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uubeSti taufatoSfa, tifätään toäpä jauhoja, puoti nautaa
foferta ja muutamia pienennettyjä tarbeinummia, ja fitte
pibettään mintuin ebettä on nemoottu.

2, ©oEeti=rinEcIiä.
15 foto munaa ja 5 rusteaista mispitöitään ttytoin
ja jofaista munaa toetaan otetaan tufifaltiuen mattaa
taatetta. £äpän tifätään nauta foferia, | nautaa peStyä
ja opueffi taputettua moita, farbentummia, tanetia ja
muutamia raaStittuja mantelia, Saiffi nämät maitoa»
taan (tyrnin ppmäin nifujaupoin fanSfa taifinaffi, josta
fitte rintetiä tieritetään ja muoboStetaan. tytunain pat»
jouS tefee ferittyjen tarpeettomat)!. 3oS rintetiä tapbotaan tarpeammiffi, niin mäpennetään munain paljoutta
ja pannaan feritpstä.

3. pieniä piparfafEuja.
ijJuoti nautaa moita pestään ja taputetaan ppmin,
fitte fiipen manutetaan ttymiä ttifujaityoja niin paljo että
tulee tafafetfi taifinatfi. ©iipen tifätään fitte fortteti fo»
teriftirappia tai tam altista fiirappia, teetufitattinen pie»
nennettpä tarbemnmmaa, fama merta pomeranfin tuorta,
mäpää mäpempi ueitiftoja ja rpptipippuria, 3 miSpilöit»
tpä munanruSteaiSta ja puolitoista teetufifattista potaS»
taa. Haitina tepbään fotyuuttifen foioatfi ja jätetään
muutamitfi pettiffi tiituttamatta ja peittämättä ennenfun
tuutataan opueffi, teitataan tafuitfi ja fppfennetään tty»
min moibettuitta ja jaupotetuitta taatoitta pienoSfa lampi
mäsfä.

4. ©tyfetiEaffuja.
5 tuoretta munaa punnitaan tofonaifina ja fama
painomerta otetaan pienoffi pienennettyä feutottua foferia,
niin ntyöS ppmiä nifujaupoja ja main puoti fen merta
peruuajaupoja. tyhmät mispitöitään marfin ppmin ja
famaSfa järjeStpffeSfä, tuin äSten tuetettiin, tifätään fii»
pen pptätäifeSti miSpitöiteSfä foteria, jaupot ja muutamia
tipauffia citruunin mepua tai cebro»eSfanfia. Saatoitte
temitetääu pupbaSta paperia, niitte feutotaan foteria ja
fen päätte matutetaan tatut, ja pannaan fopta uuniin.

r

92

faamat tyllä nousta torteiffi, toaan et juosta lemeifft.
<ParaS on totea mädättä enfin ja joS p istää letoetä, niin
miSpilöitään jauhoja lifälfi.

fHe

S iM tt ijatffamutcn*
;'.4

S äilä ymmärrämme otjufaisten pannutatfujen, moy*
melien j. m. f. f ypfentämistä. Säljän typfentämifeen tar*
mitään yymin tarttaa määrin pitämistä, ipannuisfa ja
moymelirauboiSfa ei faa olla pienintätään ruosteen piit*
fua ja lämmitettyinä tuletta pitää niitä moibettaman ja
yierottaman puytaatta mittafetta tittutta ja fitte liinafeKa.
9te pitää yymitt tämmitettämän ennen fun taifina niihin
pannaan, ja paistettansa on foytuuttifen typfi, tuin fe
ranbaSta yuofeaSti erfanee. Suli, jotta paistetaan, on
pibettämä tafajena, maan ei liian tuumana, ^annutatut
ja lätyt täännetään fiemäSti oljuella, temeättä meitfettä ja
moymetirautaa täännettään paiStaeSja niin että molemmat
puotet faamat jaman merran tuumuutta. Suin motjmelit,
roonit j. m. f. otetaan utoS rauhoista, leitataan nitben
ääret fiemäSti. SDyufaifia roonia fopii tuumananja tää*
riä puifotte cigarrin rautaan. Suin rautoja on pibetty,
niin täytyy antaa niiben jätjtyä ennentun fuljetaan, fitte
ne fäitytetään futjettuna, paperia mätiSfä, tuimaSfa pai*
taSfa.

I
S
n

1. tyrniä pannufaffuja.

9teljä toto munaa ja 3 ruSfeaiSta miSpilöitään yy*
min fetafin niin paljon jauyoin tanSfa, että tattina tulee
peymeän puuron taltaifeffi, fitte fiiyen lifätään 6 tai 8
lufitallista moifutaa, 3 tufifatlista foteria ja | tannua
m aitoa; mutta maitoa ei faa taataa taiffea ferrallanfa,
maan mäyittäin, aina tafaifeSti mispilöiten. Sattuu täm*
mitetään fitte ja teybään niinfuin ebellä on janottu.
ISi fuitreSti tarmittane fanoa, että jofa*aitaifeSti mält*
tää mäyemmilläfin munilla, foferilla ja meillä. «Sangen
m auttaita pannufaftuja fetä lättyjä faabaan 3:Sta mu*
nasta, 3:Sta lufitallifeSta moita ja yybeStä lufitallifeSta
foteria ja tuopista maitoa tarpeellisten jauyoin tanSfa,
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1 $ftftfe=tt>opto>efta.
puoleen naulaan peStpä ja liifutettua moita otetaan
6 munaa ja puoti nautaa tyrniä jauhoja, näitä fefote»
taan muorottain pffi muna j a tufifatlinen jauhoja, fiipett
aöti luin laitti faabaan fefotetuffi ppmin; maSta fitte li»
fätään fortteti hapanta tai mafiaa taatetta, pari ruofa»
iufifattiSta foferia ja teetufifaöinen tanetia. SDiitä tain
memmin tätä taifinaa maimataan, fitä notfeemmaffi ja
runfaammaffi fe tulee. SQBopmelirautoja pibettään niin»
tuin ennen on miiiattu; tuin ne fitte omat tarpeeffi fuu*
mat, täytetään fpmin puoti foptuultifeSti taifinalta ja toi»
nen puoti futjetaan maromaSti päälle, ettei mitään puf»
faantuifi. SBopmelit paistetaan molemmin puolin fiffi
tuin tulemat feltaruSfeiffi ja puofeaSti ertanemat rau»
baSta, ne fiimotaan fitte ja pannaan tämpimätte m abille,
fentotaan foferia päätie ja tuobaan eteen lämpimänä.
Utfefunfin mielen perästä fopii mopmeli»taifinaan
panna enemmän taiffa mäpemmän foferia, mantelia, cit»
ruunin fuorta j. m. f. Sltunatn fääStämifeffi auttaa
rnpöS panna tufifattifen ppmää feritpstä ja antaa taitu
nau nousta ennen fppfentämistä.

3. Sfoonia.
5 munanruSfeaiSta, 5 tufifattista foferia, 3 lufifat»
lista moifutaa fefotetaan ppmin niin paljon jampoin fanSfa,
että fiitä tulee peprneä taifina, jofa femeäSti fautattuna,
pannaan tummennetun roonirauban atifette puotette. 2Jtuut
temput omat ennen janotut.

4. Spfatfta roonta.
jfjpteen forttetiin fafiaa, mafiaa taatetta otetaan 2
munan ruSfeaiSta, 30 orttia feutottuja nifujaupoja, 6
orttia feutottua foferia ja ppbett citruunin raaStittm fuori,
tapi fen puutteeSfa muutamia pifaria cebroeSfanfia. la itti
nämät mispitöitään ppmin ppmäSti fefafin. j ä t ä fefoa
pannaan mäpä roonirauban feSfelte, rauta futjetaan ma»
romaSti ja tepbään niinfuin jo ennen janottu oit.
SDtoninaifilla eritaifitta tifäpffittä faabaan nämät tei»
motfet enemmän tai mäpemmän mauffaiffi; mutta niin
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pian tuin nuori emäntä tietää miten niitä matmiStetaan,
niin yänen oma neronfa yuoteaSti päättää jäännöffen.
Ufeempain yertutliSten faymee* ja teeteipäin, teimoffien
ja foterifefojen fetityffiltä emme armoa enentää yffinfer*
täisten ofotuStemme paljoutta, ottenfin tuin tuutemme hi-tuntia fatfoen antamamme yymän neumon, fanoen: Vi
luttaa ja oStataa näitä fatunnaifeSfa tarpeeSfa ennen il;=
mifiltä, jotta omat tottuneet niitä matmiStamaan, niin
fäästyy, ei ainoaSti raijaa, maan atfaafin, ja nuoretta
emännättä monta tuijaa, tuin fofeet eimät tafjbo menes
tyä. $uuit yebetntäin ia marjain yitloamifeSta ja fäi=
lyyn panemifeSta j. m. f. tulee fuitenfiu tanfuamme, en»
ttenfun jätämme marfinaifen teittiötoimifunnan.

^illoatntucn.
tpitloamifelta ymmärrämme puunyebetmäin ja mars
jäin feittämiStä foterin fanSfa, jotta ne fäitytetään pahe
nemasta. ^ääafia täsfä on foterin laatu ja täyttämiä
nen, fittä fiiyen tulee erinomattain joS yilta faabaan firf»
faaffi, fauniiffi ja lauman yymänä pyfymäffi. lJ5ltoti=
tntpaS ja täijfipufjöao omat yittan tetoon fopimimmat,
forafofeti taitaa juuri yätämaraSfa mennä myötä.
Estäm ään yittaa fäymästä eti yappanemaSta, on
foferi feitettämä totoon feuraamatta tamatta:
Sotaista foferinautaa toytaan, pelotettuna mäljem»
piin fappaleifiitt, otetaan puoti tuoppia mettä, tyrnin
pestysfä matmifeSfa, meSfinfifeSfä tai muotufimifeSfä yilla»
pabaSfa teitetään tätä mirfeättä tuletta tiituttain alinomaa
yopeatufifalta. Suin mefi ottaa liehua, noitfee fiiyen päätte
oyernpi tai patfumpi mayto, jota on mifuSti otettama
pois. Suin foteri ottaa tuotua, tjittitään fe mäyän fyt»
mää mettä tifäämättä ja pata nostetaan tuletta, ©oferi
taStentuu fitte ja temeempi rupa noufee ylöspäin. So
taista foferinautaa toytaan otetaan yffi munan malfeai*
nen, jota miSpitöitään mäyän mebett fanSfa, yittapata fo»
ferittenfa nostetaan tulette ja ne miSpitöityt munan m a i»
feaifet faabetaan pataan. SBäyittäin ne noufemat päätie
ja niiben myötä laitti foferisfa mietä ottut rupa, jota
jäitä yuofeaSti fuoritaan.
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|)illaffi aitoottu foferi feitetään fitte eritoäfetoäffi.

dnfimätnett määrä on, fuin fuorimu8»lufiffaa pibetään

^I^öällä talrifin pii ja fiitä tipaptatoa pifara tetoenee;
fitä janotaan ifofft pifarafft. loinen määrä on tuin fo= |
feri niin on liehunut fotoon, että lujittaa noötaeöfa fitä
feuraa lantana pifara pääöfä; jo® ptfara _erfattee niin
|
lanta toetäpp tafafin, tätä futfntaan pietteffi pefmcffi.
SEöietä enemmän feittäeSfä ja famaten toeteHeöfa,
n ä r ä ä n fofataS määrä otetaan faatuna, tuin pifara pp»
fpp langan pääöfä; tätä futfutaan ifoffi pcltiteffi.
©etevin enempää fotoon feittämiötä niin futfutuiffi
lljppcfft ja pitfätfi lettnoffi fuin fiipen nonfee rattoja eli
tupluja pnnä pienoja ja paffuja ppptölanfoja, ei taiten »
taan taiteita Riitan tefemifeen.
ipuun pebelmät ja marjat, joita piltaffi pannaan,
ettaät piimättään fotoi olemaan enfin fppfpneitä taaait
mpöpäifempiä, fitlä nämät otoat aina mepuifempia ja
mafeempia fun enfimmäifet.
Soitti piitä, jota ei pptäpäätä taalraiiffi feitetä, taaan
tulee feifomaan pön pii laitta enemmän, pitää pibettä»
män pptain fuljetuSfa poöliinimaljaSfa tai purtibfa. 2Bal»
miiffi feitettpnä fe on faabettataa pptain lämmitettpipin,
fonjafilta toirutettnipin lafi» tai po8tiini*purf teipin; lärn»
mitettpipin etteitoät purfit pallea piHan fuuntuubeSta, toi»
rutettuipin piltan fäpmifen eötämifetfi.
ö i piliaa faa pitää fiittä malmi» tai meSftnli-aS»
tiaSfa, joSfa feitettiin, taaan pitää topta faabettaman fii»
peit purffiin, joSfa fe tulee olemaan; eroituS tepbääit fui»
tentin ferfimarjain, taarelmaitt ja muutamain ntuiben
marjain fanöfa, joita toarotoa§ti pötfptellään maljagfa,
fiffi fuin metfein jäptptoät, että mepn mtbeStt taetäpp
marjoipin tefemään niitä tnrpeemman näföififfi. Suin
pilla jäptpp aitaan fplmäffi, teilataan purfin fifälte tar»
toin fopitoa paperi pienellä tortaaffeella feöfifopbatla; pa»
peri taitetaan fulaan taaffiin tai pptain fafeaffi feitettppn
taäbtpnäpitlaan ja pannaan piilon pii; fitte fibotaan pär»
jän rattoa tapi faffinfertaigta paperia purfin fitulle, ja
pistetään tataallifcöti joiötafuista paifoiöta läpi patfulla .
neulalla. Sofaifen purfin päälle firjoitetaan mitä taia

:
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kiltaa fiinä ott ja faifft fatfytetäan mitufeSfä, mutta fui*
maSfa paifaSfa.
§)iltan perään täfc>tt;t) ufein fatfoa, fett muoffi että
joS jofu homeen pilffu näft;t) tai fätymifeit atfu juonta»
taan, meku totjta otetaan ja f eitetään foferitifän fanSfa.
(Sopii fafcafin fiekauttaa. 3oS ntef;u on niin toäpäffi
luimunut, ettei riitä pii fafean, niin fefiit feitetään uit*
fceSti tifäten toiSmääräiStä foferifeitoSta.

1. .fterftmatjakilfaa.
Serfintarjoista otetaan titoet (luut) taitamaSti utoS,
niibett luoti färjetään Iiit>iput;mari8fa; mutta ft;bäntet pi*
betään taitetta ja pistetään fauniisti ptjitetten marjaitt
jtfään. Mäntät punnitaan ja jofaista nautaa fotjtaan ote*
taan 1 nauta foferia, jota feitetään fotmanteen määrään,
ifoon petmeeu asti. S itte m arjat pannaan fiitjen, tiifutetaau tjpmitt maromaSti, mat;to fuoritaan ja marjat ote*
taan ptös niin pian fuin omat jotenfin pepmistpneet, jofa
metää noin 10 minuutin ajan. SoSfa foferitiemi rttarja*
mehusta toetettpp, niin f e on uubeSti feitettämä fotman*
teen m äärään asti; fitte pannaan m arjat toistammeen
fii^en, feitetään ttrietä 10 minutin merratt aifaa ja for*
jataan niinfuiu ebettä on neumottu.

2. SJluSfia {etftmatjmja etifaöfa.
etäistä ei oteta fimiä ulos, mutta toarret faapitaan
fauniisti fpnämeitfettä ja teilataan puolta tppemmiffi. 30*
laista nautaa fcptaan otetaan puoti nautaa foferia, puoti
tuoppia kpmää miinetiffaa, 1 ortti fanetia pieneffi pato*
tettnna ja 1 ortti lofonaifia rpptineitiffoja. Soferi, etiffa
ja rppbit liekutetaan, to af; to fuoritaan mijuSti ja liemi
mätetään marjain päätie, ei fuumana, maan mietä joten*
fin lämpimänä. Smifena päimänä faiffi liemi feitetään,
m at; to fuoritaan, liemi mätetään uubeSti I;aateana mar*
jäin päätie. Sam aten tepbään fotmaSfiu ferta, mutta
•fittoin faamat marjatfin fietjua 10 minuuttia.
Sam aten fopii fieStari* (m ustia miina*) marjoja
feittää fatatiffi.
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3. SSarclmia ja manftffoja.
Sotaista ntarjanautaa toetaan, ppmin pupbistettuina,
otetaan nauta foferia teitettpnä ettfiutäärään (ifoon pifa=
vaan) aöti; m arjat pannaan fiipen mifuSti toavoeit, ettettoät färtpifi ja otetaan juntaten 5 minuutin tiepumifen
perästä ptöS. ©oteritientä {eitetään fitte filfi tuin tulee
toijeen m äärään (pienipetmifetfi), jottoin m arjat taas mi*
fuSti pannaan fiepumaan 5 minuuttia. Sotmaunetta ter*
raita {eitetään foteritiemi tolmaSmiääräifetfi (if Opelini*
fetfi), jolloin ntpöS m arjat toietä terran pannaan fiepu<
maan 5 minuuttia ja fitte olo at toatmiit.
Jäm än piltan matmiStaminen maatii atuSta loppuun
erinomaifen tarttaa toarotoaifuutta, etteitoät marjat mu*
fertuifi.

4. Smunuja rommin fattöfa.
60: tä {ppfeä ja ppbentotoiSta tuumita loptaan ote:
taan nauta foleria ja toäpää maitta puoti tannita rom:
tnia. Suomut tabotaan aioaraan mätiin järjestän)ä luieristptfin ja niiben päätie mätetään tiepumaa mettä, 'itiin
pian tuin puomataan luoren eti taimen täptemän, taabe*
taan mefi pois ja päättpsfatmo tuoritaan {auniiSti luu*
muista, ©oferi {eitetään mäpätt meben fattSfa totoon
enfimääräätt asti, jottoin tuumut pannaan fiipen ja tie:
putetaan. 9te taabetaan pnnä mepunenfa fopimaan aS:
tiaan ja jätetään, peitettpinä, olemaan feuraamaan päi*
mään. ©oteriliemi eroitetaan fittoin ja {eitetään pitjai*
fetia mattiatta totoon fotmanteen määrään. Jä m än teptpä fe nostetaan tuletta ja rommi pnnä muutamia pala*
fia fanelia ja muutamia rpptineitiffoja lijätään fiipen ta*
fafeSti tiituttaen, foteritiemi fiimitään ja taabetaan fäilp*
IpSpurtfiin pantujen luumuin päätie, fitte purfin fuutte
fibotaan pärjäit raton tatmo tai taffiufertaineit paperi.
SOJanfiffoja ja maretmia fopii fäitpttää {eittämättä
rommisfa, joS ne, fppfeinä ja ppmin perattuina, pannaan
mäpä erättänfä tafipurtfiiu ja ferrotfittain feutotaan pup*
tainta foleria päätie, päättifetfi pannaan niin paljo rom*
mia, että fe ppmin peittää marjat, h u rtin fuutte fiboO
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taan pnolellifeSti ja fe pibetään viiffofaufi ^ähuätt paiS*
tecSfa fäätttäen iljetit, fitte fe talletetaan fplntäsfä pito*
neeSfa.
h u rttia ei faa autoista eifä marjota tiifuttaa en*
nenfun fantaSfa Iitin
ne eteen pannaan, ja
faiffi onfe
raSfanfa nautittava, fillä ilman eli ahavan vaifutuS pi*
taa ne pifaifeSti.

5. ^attataifta (ttffelpceriä),
3 oö näitä marjoja pillaffi aivotaan, on fiipett pa*
raitett otettava fitä juurta punaista laia, ja, joS map*
hollista, faiffi marjat poimittavat ppbeStä ja famaSta
penfaaSta ja varm aan pptä laia; ne pitää oleman täpfi*
faSVuifia Vaan ei täpfifppfeitä; fufau jäännös ja var*
ren töppö teilataan pois, m arjat Virutetaan, fiepautetaan
vebeSfä, että firpein papoS täptee, ja levitetään puptaatle
liinafelle luivum aan. © iti’ aifaa feitetään foferilieittä
enfimäärään. 9Jlarjat pannaan fitppiin ja liemi faabe*
taan jäptpneenä niiben päälle feifomaan feuraavaan päi*
Vään, jolloin liemi erinänfä feitetään toiSmääräifeffi ja
uubeSti faabetaan marjoin päälle, v asta fotmantena päi*
vän ä feitetään liemi enfin erinänfä ifoffi pelmeffi, fitte
marjatfin fieputetaan ppbeSfä muutamia minuutteja, faa*
betaan fitte futpoon, pplfptetään väpä aifa, niin ovat
Valmiit talletettavat taValtifeSti.

6, ^uoluKoja foferin fattöfa.
§>pvin peratut puolufat virutetaan ja faaVat liina*
fella vataptaa fuiviffi. ©oferilientä feitetään tavaili*
feSti; mutta pnoluffaitaulaa foptaan ei tarv ita muuta
fun | naulaa puotipupbaSta tai forafoferia; fillä puotuf*
fain raifaS papoS estää fäpmästä. Sun foferitiemi on
foptuullifen fafea pannaan m arjat fiipeit pnnä palafen
apteifiSta ostettavaa biolruottia, muutamia palajia fane*
tia, pieneffi teifattuja citruunin tai pomeranfin fuoria.
Suin m arjat näfpvät peleiffi ja tulevat pepmeiffi, ote*
taan ne plös ja fäilptetään fopiviSfa pitrfeiSfa.
■3oS pnoluffoja fiirapiSfa feitetään, niin ovat ne pp*
Vin perattavat, mintuin äsfen janottiin, mutta liinafella
Ä
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fuimata ei tavmita, fiflä tte {'eitetään fopta mebeSfä biol»
vuotin, pouteranfituoren ja {anelin tanSfa, mapto tnori»
taan, ja tuin ne pepmenemät, pannaan jofaiSta marja»
tannua toetaan puoti torttetia ppmää fiirappia.
SoSfa puupeerottia runfaaSti tasmaa, faarnat puotu=
tat ppmän maun ja maatimat mäpentmän foteria, jos enfin fiepautettuja ja luovittuja peeronia, totonaifina tapi
muotetteina, puotuffain feaSfa {eitetään.

i’

7. ^eeroni^iUoa.
^rittotfi malitoitaan tppfiä foteripeevonia, eleitä ja
pitfuttomia. 9ie Suoritaan enfiu oputaifetta popeameit»
fetlä, tutau jäännös taimetaan tauniiSti pois ja mavreit
toppi tihennetään puottanfa, ja tämä jäännös taapitaan
ja tämän teptpä peeronit peitetään tptmään meteen, ett’»
eimät ennättäisi punertumaan. Suin faitfi pittoffi aijotut
peeronit omat näin pupbistetut, tiepautetaan ne tuumaSfa
mebeSfä, pujotetaan fitte liinafefle tuimumaan, noin puo
leen niistä pistetään totonainen rpptineititta futanjäännöS»tuoppaan ja toifeen puoleen fanetipalaiten. Sotaista
peeroni»nautaa foptaan otetaan puoti nautaa foteria, teitetään ettfimäärätfelfi, fitte peeronit pannaan fiipen pttnä
jotu mäpä pieneffi teifattuja citrnunin tuovia. Suin pee»
ronit tuntumat puotifeitetpiffi, otetaan ne ptöS, pannaan
fuppiin, liemi taabetaan päätie ja jätetään niin olemaan
feuraamaifeen päimään, jottoin liemi {eitetään folnuintectt
määrään (ifotfi petmetfi), peeronit pannaan fiipen tiepu»
maan lO.nett minuutin ajan, fitte talletetaan tamattifetta
maromaifuubetta.
©oferitientä näipin pebetmiin fopii ppmin {eittää pp»
mästä miinettfaSta mebett meroSta. äRuutoin on toimi»
tuS ptfi ja fama.

8. Omenahilloa.
§pm äntaifia pepmeitä fppS-onienia {uoritaan ja tei»
tataan patti taitta fiemenfotelo taimetaan utoS fopimatta
taiminraubatta, niin että omenat ppfpmät totonaifina.
<$itte niibett tanSfa tepbään juuri famaten tuin peero»
nista fanottiin. SoS taneti ja neititat jätetään pois,
mutta fiaait otetaan 6 orttia foteria ja pienennettinä feu»

,

|
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tottua infimääriä'jofatSta naulaa toetaan, luin feitetään
foferitiemeSfä, niin tulemat omenat, jotta fiitiä tapauf*
feSfa teilataan muoteffeiffi, intimäärt*pidon ntafuififfi ja
nutotoififfi.

huimia {)i(Io|a ($Olnrmetaattcja).
Suimaffi ptdotfi fotoon feitetpt puunpebetmät ja mar*
jät omat fangen fopitoia torttujen ja tcimotfien täptteiffi,
jopa muoteffeina, taateeSta tepbpn fofeen (fnöutofin) faneja,
tarjottamiffi, ja mietä patafiffifin teilattuina, paljaina
fefä foferida lajiteltuina fefotettatoiffi aterian pääteema*
tiaisten fefaatt.
SLamattifeSti fopii jofaista pebelmä* tai marjanautaa
foptaan ottaa puolen nautaa foferia ja feittää tamadi*
feöti cnfimääräätt, jodoin pebetmät fuorittuina ja ttmolef*
feifft teilattuina pannaan fiepumaan; luumuista ja fet*
laifiSta pebelmistä otetaan mpöS fimet utoS, niin ferfi*
marjoiStafin; muut m arjat perataan ja, joS tarrneS, mi*
rutetaan ja tnimataau liinasetta, pebetmät niinfuin mar*
jatfin fieputetaan tafafeSti tiifuttaen alinomaa fitfi tuin
omat äimän riffi fiepuneet, jodoin ne faabetaan joupi*
fiimitäde ja pujerredaan popeatufitada niin paljon tuin
mapbodista. SOtepu pannaan taas tutede tiepumaan mi*
fitSti liifutettaeSfa fitfi tuin joutuu totmanteen määrään
(ifoffi petmeffi), jodoin fe faabetaan fopimiin tämmitet*
tpipin tiinafeda feifomiin purffeipin, jotta fitte tamadi*
feda maromaifuubeda tadetetaan.

^tjptclöitä (®eleer).
bpuibeu pebelmistä ja marjoista tepbään ppptetöitä
fiteu että pebetmät ja m arjat enfin riffi feitetään omaSfa
mepuSfanfa. £äm ä meneStpp parpain pöprpSfä teittä*
inädä, f. t. f. fometiaS täffifoteto (rafia) tapi, fen puut*
teeSfa, ifompi purffi tai fruufit täytetään fuorituida pe*
betmidä tai peratuitta ja pupbiStetuida marjoitta peite*
tään ja iSfoStetaau mifuSti umpeen, pannaan feifomaait
meftpabaSfa, jota fieputetaan 3:uten tai 4:jän petfen ai*
fana. SBapma, maan ei fotoin timiä liinanen fibotaau
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jolaifeSta 4:Siä tuim alta tielxfufntaifiin jättöihin tai lu 
motun tuolin netifulmaan Ja liinafen alle afetetaan ifo
malja tai fpmä mäti, ©itte taabetaan ritfitieljuneet tye*
belmät ntetyunenfa liemenenfa liinafelle, josta mel)u, mä*
pintötään määutämättä faa mitotaa maljaan, jo!a jo
ebeltä päin on punnittu* Suin laitti mepu näin on
faatu, punnitaan malja, fen oma paino luetaan pois ja
farna merta tuin mepu painaa, fipbattua foferia taita*
maSti fefoitetaan fiipeu, fitte fe nostetaan tulelle ja enfi*
mäifen tiepumifen aitana luovitaan mapto pois ja jälem*
min jotaifen fieputtamifen mätiaifoina; fillä [itä tarmi*
taan liekuttaa mäpintänfä 4 tertaa enueulun ppptelö tn*
lee fpllin lujatji ja jotaifen tiepumifen mälillä pitää pata
noStettaman tulelta muutamitfi minuuteiffi. ppptelö ei
ole ennen rnalmiS tun on ennättänet foterin teittämifen
nenmoisfa fanottumt folmanteen määrään.
©angen ppmä on, joS ppptelö topta taabetaan niin
fnuriin tuppeipin tai lajeihin, tuin nuori emäntä armaa
toptunllifeffi erällänfä panna pillomabille.
SDmenat, tarmiaifet ja punafet miinamarjat omat
tamallifimmat ppptelöaiueet. ÖoS ei ppptelöä ole aimottu
fanman fäilptettämäffi, niin fäp laatuun mäpentää f ote*
rin paljoutta ja feittämifenfin aitaa.
^jcbclutäiit fciilyttiinuncu fuotaöfa ja etifaöfa.
STäöfä ymmärretään erittäin niitä farmeja, joita fa»
taatitfi (mmm ruuan yöybteeffi) täytetään.

1. ©pulien failyttäminetu
SSktfofet Ijigyaniataifet fiyutit omat foyhoimmat jäi»
tytettämiffi; ne fuoritaan, yannaait fuotameteen tmtoro»
faubeffi. ©itte yannaan yymin tinattuun ja yuf;taotfi
yeötyyn m aSfiy aunuun niin yatjo yytuää miinetiffaa että
artoataan yeittämän fiyutit. 9iiinyian tuin etitta tieyuu
yannaan fiyutit fiiyen ynnä muutamia ryytineititfoja ja
mu $fottif uffaa, yannu yeitetääu taimetta ja faa Keljua
fif.fi tuin fe fettenee. @e taabetaan fitte tiemenenfä fäi=*
tyty^yuiffiiu, jota yeitetääu monifertaifetta (iinafetta, ettei
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toointa pääfe paiptumaan etitan lämpimänä otteSfa. ©eu*
raatoana päivättä fibotaan purfin fuutte pärjää raton
tattooa ja purtti pannaan fytmään puoneefen.

I

2. @tiffa gurfEuja.

■pieniä gurtfuja f liimataan toifuSti fiinafett toätiSfä,
pannaan fitte toatiin ja priisfotetaau tarpeeffi fuotoja
päätie. 9^e pibetään fotme päitoää M a r ia a , mutta tii=
futetaan jota päitoä pmpärinfä. ©ett ajan perältä nii*
t;in toatetaan pptoää toiinetittaa, taaferiteptiä ja totonai
fia pippuria pannaan fefaatt; toiruopon (mäti) nuppia ja
toäpä toänfootia priiSfotetaan mpöS päätie. 'Jiäin gurtut
tutetoat peitettyinä olemaan toietä 3 päitoää, joiben pe*
rästä etiffa rpytinenfä pannaan tutette ja niin pian tuin
tieputoat, pannaan gnrfut fii£;ett ynnä muutamia pieniä
tuorittuja pispaniataifia fiputia. (Si gurtuitte tartoita
m uuta tuin main pifainett tiepauS, fitte ne torjutaan fa*
maten tuin fiputitt fäityttämifeötä janottiin.

3. ©uola^urffuja.
$uotitaStoaneita gurffuja liotetaan touorotaufi fpt*
mäSfä taitootoebeSfä ja fuitoataan fitte puhtaalta tiina=
fetta. Sotaista toefifannua toytaan otetaan pitoon täyfi
fuotoja ja puoti tuoppia pptoää toiinetittaa, joita toispi*
töitään fefafin puolentoista petien aitana, ©ytoän fitoi*
purfin popjatte pannaan fitte muutamia mustan toiiua*
marjan (fieStarin) leptiä ja fitte terrotfittain gurtfuja,
taateriteptiä, toäntoctia ja rumennettuja pippuria, ©en
perästä taabetaan fuotatoefi fiipen, mutta toifuSti tatfotaan että fitä on tpttättä gurffujen yli. ©uu fibotaan
umpeen ja tattetetaan toittoataSfa paifaSfa.
©opii myös tääriä jotaifen gurfun ympäri lerppuun
ja fieStarin teptiä ja totoa ne titlifarjain (tattoain)
tanSfa. 9iäin tepbeSfä fefotetaan fuotatoeteen toäpä pie
nennettiä atunaa, fe fieputetaan ja toapto tuoritaan, fitte
fe taabetaan tytmänä gurttuin päätte. Äatfi fertaa fe
taStetaan eritteen ja fieputetaan ja taabetaan uubeSti fp i
mänä gurttuin päätie. 9iäin torjattuina ne ppfptoät py=
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4, k a t o t t a gutffuja.
Sfoja, loaan et toielä fppfiä gurffuja hiontaan,
leifataan palfi tai neljään logoon ja fifuSta evoitetaan
toifuSti popeatoeitfellä. 9liin fifätnäifeett tuin ulfopuoteen
pierotaan pptoin pienennettiä fuolaa, gurffu4opot labo*
taan loieretpsten fptoään toatiin ja pannaan touorofau*
beffi fellariin. Stärnän ajan perästä ne otetaan ptöS,
p idetään tiinafetta ja lahotaan ferroffittain fitoipurffiin,
priiSfottaen jotaifeen ferroffeen feuraatoaiSta (etoa: 1 |
orttia rufennettua turtinpippuria, 1 \ orttia rppti* ja
toalfopippuria puoli=pienennettpinä; 1 | orttia fotofinapin
fiemeniä, 6:ben fpnfitaufan fifuS, 2 pietteffi leifeltpä re=
tiffaa, inuutantia laaferileptiä ja tiilin lattcoja (farjoja),
itämät molemmat pieneffi palattuina. §>ptoää toiinetiffaa
fieputetaan ja faabetaan jäptpneenä, mutta riittätoäSfä
paljoubeSfa gurffuin päätie. Äapben päitoän • perästä fe
taabetaan erilleen, fieputetaan ja faabetaan taas fpttnänä
gurffuipin; toieiä fapben tonorofauben päästä tepbään tämä
temppu toiStamifeen. lueteltu rpptimäärä on 30:neite
tai 35:betie gurfutie. ©äilptpS tatoailitten.

Sämpintiä iuotatoia.
“JJäiben joufoSfa on faptoee enfimäiuen ja täsfä an*
netaan nuorelle emännälle Ipppfäinen ofotuS fen toimelii*
feSta toalmiStamifeSta; fuitenfin fepottaen päntä, omatfi
ebuffenfa, tutfimaan ja fofemaan mitä ,:Ä(eucfeS femiffa
fof* ocp puSpäliSbof”, Äieucien fentiallifeSfa foffi* ja ta*
iouSfirjaSja täpbeliifemntiit neutootaan faptoeen ja teen
toalmiStamifeSta.
STarffuubeSta faptoeen oStamifeSfa ja toalifoimifeSfa
olemme jo jopbannoSfa pupuneet. 9ipt tarfaStamme toain
fen toalmiStamiSta paaptamifella (polttamifetla) ja feittä*
mifellä. doS epfä paapbetaan tatoallifeSfa toarfillifeSfa
faptoeen paaptimeSfa (brännärisfä) tapi napanfa pntpäri
ppöritoäsjä fuliSfa, niin ei pibä foSfaatt pantaman plött
paljo erällänfä paaptumaan, paapbin pitää pibettämän
pptoin futjettuna ja uSfoSti liifutettaman tafafeSfa ilmi*
toalfiaSfa, etteitoät patout fitumentuneitta tule fautoan
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mafaamaan hhbeSfä ^aifaöfa. £ähbettt$tä on, että, uitit
picm fuitt fyat^tutca
aitaa tetoetä, jota omitui*
feöta pajusta tuntuu, paatjbin otetaan tulelta ja pubiste*
taan ilm ana, että tuumitut tafaifemmin jafauu papuihin
ja ne faiffi tuletoat p!;beu fartoaififfi ja ^t; to iin ma*
fttififfi.
£ähbettiStä on mpöö fatfoa perään jofo patoni otoat
tarpeetpaahtuneet, (itä toarten atoataan päätoimen fattfi
ja futjetaan pifaifeSti. Äutt patout otoat tulleet punafeit
ruöfeiffi ja hifi fitfi, otetaan p a a rin toatfiaSta, pubiSte*
taan itmabfa fitfi että jotentin jähtpp, fitte pibetään- fut*
jettuua fitfi Iitin toarfitt jäfttpp, jolloin atoataan ja fat;*
toeepatout tyhjennetään tättitotteroihin, jotta pibetään hh*
toin fuljettuina ja ainoaöti niin paljo evällänfä otetaan
ja jauhetaan tuin terrallanfa tanoitaan, ettei fahtoeen
paras tooitna haihtnifi.

1, Äahtneen feittäminett.
'

Staioattifetta fahtoeen feittäntifen lailla on monta
toaStuSta; fittä hhbettä puolen lähtee haihtutoa tooitna
^utfacm ja toifetta puolen toetää tocfi puoleenja paahtaa
ntifeSfa fpntpneen fatferatt rttSfean aineen. $ahtoeejuo*
tatoatt toatntiStaminen fiitointb4einotta on etitifampi. @e
tehbään erittäin (itä toarten rafeuuetuSfa feittimegfä;
fahtoe pannaan tiheään fiitoilään, peitetään halvemmatta
ja fiehutoaa toettä toaletaan päätie, ei fuitenfaan tiiatfi,
fitlä pitfätöifetlä tioittamifella teetätä; fatferatin aine f at;*
toeepatouista turmelemaan fahtoeejuotatoan maun.
Jauhettu fahtoe antaa mieliyttätoät aineenja nto$ jo
muutamilta toalatnifilla; fentä^bett onfin [ietoä feino tällä
tatoalta tehbä fahtoetoäfeä, jota [itte fopii tarpeen mu»
taan tifätä.
2ltoutIinen feino faaba fahtoeeSta toebetpffi faifen
ratointotooiman on, että toatmiStaeSfa titjeäsfä fiitoiläSfä
oleman lujasti fullotun fahtoejauhon päätie priiSfotetcan
toeitfenfärjettinen faffinfertaifeSti hiitihappoiSta natronia
(bicarbonas natricus) ja fahtoe faStettaan fiehutoatla tee*
bettä, fitte peitetään hartoatta fiitoifättä. @itte toaletaan
fiehutoaa toettä runfaammin fiffi tuin fofouS* eti pohja*
fattnmtn juoffee toäfetoättä hajahtatoa, muobottanfa öljy*
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mainen, tummannäföinen meputaS neste, jota fitte fopit
tuumatta mebettä tifätä mieltä mpöben.
© ifuritta fetoituS tefee taimeen tiittamaifeffi, patjan
matuifeffi ja pajuifetfi, mietäpä ajan oloon ruuan fu;
tattamifette p aittaa» atfi.

2. Teen keittäminen.
©e rnefi, jota teen matmiStamifeen fäptetään, on
tieputettama ppmin tinatuSfa tattilaSfa, jotta on pitiinen
tanfi. Samut, joSfa tee malmistetaan, on ppmin tammi»
tettämä ennentun tee fiipen pannaan; maSta mäpää en»
nen futi juomaan rum etaan, on niin paljo fiepumaa
mettä taSfettama fiipen että juuri peittää teen. ©itte
tuin tee ottaa paifua muutamain fetuntien tnlueSfa, tifä*
tään terrattanfa tarpeellinen mefi titoomaan muutamia
minuutteja tieputran teefeittiön päättä tai muutta tuu
matta paitafta. (gnfimatanto on ppmän pajuifempi ja
mauffaampi tuin mettä tatfin fotmin terroin lifättpa,
maitta fitte faa enemmänfin aitaa liota, ©entäpben täp»
tpp, joS ufeatte pengelte on tarjominen, atutfi taStea
main mäpäfen jofaifeen fuppiin enfimafannoSta ja fopta
tifätä tannuun ennentun tppjenee, niin että aina on enfi»
päästä tarpeetfi jätittä antamaan taitelle matua ja muotoa.
Steeteptejä ei ote feittämistä, filtä niistä täptee me
teen tatfera matu ja paju tuin peiniStä.
Stamaltifetta matmiSfuSteinotta menee teestä eräs fat*
liSarmoinen aine, nimittäin taSmitpmä puttaan; mutta
faabaan, famaten tuin fapmeeStafin, puoteaSti teertä täp»
teinään meitfen färjellifen fapbeSti piilipappoiSta natronia
priistottamatta teen päätie, josta tutee matua ja moimaa.

3. Suklaa
©uftaan totona matmiStamifen ebuSta ja faatao-pa*
pujen matifoimifeSta on ennen puputtu; näitätin papuja
täptpp paaptaa, tuin meneStpp paraiten rautataatatla,
jota funmennetaan fiffi että pamut ottamat napfapbetta,
jota ei lauman miimp; ne päästetään fitte fotetoista ja
pannaan tuumennettuun rautapannuuit tai pataan, joSfa
ne muferretaan juuretta rautatötfittä niin että tulemat
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mintuin moi, jopott tulin miettänfä mpSben fefottaa pie*
nennettpä foferta mäpän mäpättä ja Riutan maniljaa.
£pm in fefafin maimattuna fe ajetaan firffaiffi pupbistettuikin läffiaStioipin olemaan fiffi luin jäpmettpp fomaffi.
J ä itä tamatta matmiStaen faabaan fetmottiSta, pp«
mäumafuiSta ja puofeapintaiSta fuftaata.
geittäeSfä rufemtetaan fimipuumariSfa tai raaSti*
taan raastimella \ naulaa fuftaata ja pannaan ppmiu
tinatuSfa pannuSfa tulelle \ fannun fanSfa fplrnää mettä,
miSpilöitäätt ppmin ja tuin alfaa Keljua, niin lifätään |
fannua maitoa. SBiSpitöimiStä ja Kehuttamista pitfiK
täeSfä fopii fen, jofa tahtoo erinomaijen härnää fufiaata,
lifätä janottuun m äärään folme mispitöittpä munaa, josta
feitoS m aji to a a ja tulee mafuifernmaffi ja ramitfemam»
maffi.

9Jlarjane3teeu fcittäinhicn.
UfeimmiSta marjoista faabaan nestettä, ja fe tulee
melfein pptä ppmäffi joS m arjat enfin mähän mefilifän
fanSfa feitetään ja fen e r ä s tä nujerretaan, taiffa raa»
foina neste niistä liinafen läpi puferretaan ja fitte feite*
tään. SDioIemmiSfa tapauffiSfa otetaan jofaiSta neste*
nautaa lohtaan | nautaa foferia ja feitetään, aina ot
taen mapbon pois, fiipen asti että neste näfpp aimatt
Krffaaffi,; fitte fe fiimitään jouhifiimitän läpi ja jäptpneenä pannaan pulloihin, jotta ppmin tutpataan ja pip*
fataan (partfataan) ja talletetaan fettarisfa.

9)ötöUiäfli^tä fcöfttöfeltta.
9iäin on, nuoret emäntäifeni, manpa pStämä ebettä
fäpmäifiSfä otteiSfa ufeoiSta armoffaista KrjoiSta pnnä
fen fanSfa mitä oma foettetenmS on ofottanut pänette
oleman fäptännöttistä ppmää, antanut teitte, ei foffi-fir*
jaa, maan ainoaSti ofotuffen miten teibän tulee matmiS*
taa ufeoita ruotia, jotta, tutin taabuSfanfa, omat pibettä»
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mät peruSmpjeina, joita oman termeen mielenne ja m a*
tunne mutaan ja titaifuutta ntpöben fopii monelta ta*
matta muutetta. 9)tntta muistafaat aina, ettei ppmän ja
termeettifen ruoan taittamifeSfa ote fpltä, maan että
mpöS on tarpeellinen, ainatiu jofapähoäifeSfä etämäSfä,
niin järjestää ruoat, että ateriat tulemat, ei ainoaSti
m autfaitji, maan mpöS mapmiStamitfi ja termeettififfi;
fiinä tarfoituffeSfa on ebuttista ettei ruoat ote ainoaSti
etäinfunnaSta, maan mpöS faSmifunnaSta. 6 ttä ti^a*
ruoat niinmuoboin ppbistetään tuorctten faSmiSten fanSfa;
mapmaSti ramitfemaifet jauporuoat pebetmäin ja papoiS*
ten taitosten fanSfa j. n. e.
(Sbettä olemme muistuttaneet, että tornin taitettu
ateria itaputtaa miehen mieltä; mutta tuutfaat npt mitä
eräs perffutaituri, marfinainen ruofain tuttija nerotfaaSti
näyttää tobeffi, että main ruofain fopima rimtaffain ajet*
taminen moi tepbä feittotaibon ipantamaffi. (SrääSfä op*
pituennoSfa ruofaaineista fanoo S lrtp u S :
” Qo mäpimntänfin maraifeSja feitoffeSfa tulee tifä*
ainetten tarme tuntumaffi. Äuinfa tipan liemi on mau*
tonta, feitettpnä ilman faSmaffitta; teipäfeitoS munatonna;
juurifeitoS itman taatetta fuuruffeSfa.”
”3 a raifaS (tnore) gurffufataatti, miffifä fe on juu»
rifuin omaS muutamille paisteille? Strmaappa efim. fpp*
fpfen paistin tuimia, taipoja tipafpitä, ja fano, eifö juuri
äSfen teilatun gurfun mietpttämä mepuinett fptmppS ote
tarpeellinen fopima ppbistps fen fanSfa.”
”2mo farfearaaitteit artijoffa fopifi puonoSti firpeä*
mafuifen maffan fanSfa, tuin fe fitä maStaan, pienoSti
fuotatun pärjänfieten fanSfa otiS äimän otollinen.”
p a is te ttu mopta pumalantaimi»fataatin fanSfa on
molempain nuontuben muoffi, ifäänfuin laulurastaan mi*
ferrpS ja fuffafen tuoffu rafaStamilte.”
”&uinfa merfittifeSti femättä termepbitään miperiäi*
fittä perneittä ja nuoritta fppfpfittä pptaifaa eteen pan*
luina.”
”Siiman fuotuifeSti fopii paistettu fanan poifa tuo»
reen miperiäifen fataatin fanSfa; famaten fuin äSfen fa*
mustettu purpurapunanen pöpsti lumimatfofetta fitamat*

;

108

lanfa, ruufu ja titja, ppmin jopii f alaa tt n peleän mipe»
riän lanSfa.”
5£äStä näemme että pljinlertaijimmat ruoat moi*
m at tpbpttää perflujmtn maatimuljet, joS main ateriat
järjestetään Oileilla peruS»opjeilta ja ruolain taitoljeSta
tartla määri eitetään, ^lim allaan onlin miehellä täpjt
oiteuS maatia maimoltanfa juuri tätä. S e on taileti
Itänen metmollijuiitenfa talon marain haltijana ja ^oita=
jana, että pän niin maruStaa perpelunnan pöpbän niillä
aineilla, joita luonto ja taito tuottamat ja niin paljon,
luin pänen maranfa mpöben antamat, laittaa ne maulle
otollifilfi ja tertoepbelle ppöbptlijilfi. Suinla juloifelta
ja itaputtamalta luutun, lun mies joSluS fanoo: ^Söai*
moni oit niin ppmä, jentäpben laittaa pän laiffi niin pp*
mälfi.”
3t)lutta juuri popbänlin järjestäminen on tärleä afia,
jota perheen emännän ei fomi jättää ilman tarlfaa pe»
räänlatfantoa. ätläärätpn ateria»ajan määrin pitämifeStä
otemma jo puhuneet. §mone, joSja ateria pibetään, pi»
tää oleman pupbaS ja fiimottu, pöptä jääbpllifeSti mal*
miStettn ja tailfi ateriaSfa tarpectlifet tapineet tili jaatamillä, mälttääljemme emännän itämää puutumista pptä
ja toista tuilla peräti itje uoufemista fitä pätemään.
3oS mieraita on lutfuttu ja pöpbäsjä istutaan, niin
on tarpeellinen tila latjottama, että jolaineu jaa jopimaSti
istua ja liifuttaa läfiättfä ja jallojanja. ^öptäliina ja
falmeetit pitää oleman pejomälifet. StamalliSten jc?a»ailaisten mabin alustojen meroSta lannistetaan pöptä fit»
loin loreaSti laSlutelluilla falmeeteilla, joibett ainalin pi»
täifi oleman pptä litofia luin muuliin pöytäliinat.
köyhälle on pantama fupbefopuijeen järjeStplfeen ja
loptnutlifilla mätipailoilla niin monta paarutlaa luin lipa»
ruotia tulee tarjolle ja niin monta lufilfaa luin pepmeitä
ruotia ja laStelleita tulee. Ipaarulat ja lujitat fopii noin
miijin, luujin panna täpben fäteifiin lotoipin, jollei lat»
jota paremmatfi panettaa niitä tarjouS*aStiaan. «Suola»
astioita ja larajiini»jalloja tarpeellijin rpptineinfä ei faa
olla maitia ja jotu toriStuS teStipöpbällä lijää toto ate»
riait tomeutta. S alaatit, piilot, leimotjet, päälliSvuoat,
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' toimit ja juomatoettä pitää oleman eteen asetettuina en*
nenlun pöptääit istutaan.
Oolaifen aterioitfetoan eteen tartoitaan latfi tatrittia,
fattoeetti, toeitfi, paaritlla, tnfitfa tapi tatfitin, lafi ja
juttremmaSfa ateriana lolonaineit leipä jotaifelle. Ufein*
Iin täptpp emännän itfe latfoa perään että popeat ja
toeitfet otoat pptoitt pupbistetut, lajit ja posliinit Oilein
pppjetpt j. n. e.; muutoin fuittaa pian-fattua, että pup*
biStuS*ainetta on jäänpt paaruttain piitoäliin, tailfa toi»
jet eitoät ole niin lirllaat luin pitäifi.
Stalrillein muuttamista cnnenlun uutta ruolaa tar*
jotaan, ei tartoittaue m uistuttaa; mutta tottumattomille
pattoetijoille täptpnee ufeemminlin fanoa, että laitti astiat
omat istumille tarjottatoat peibäu toafemmalta puoleltanfa.
(Steen leiltaaminen toaatii taitoa, jota ei opita nä»
temällä toifen leitlaatoan, eitä itfe tervan, talfi totemalla.
Gnmeu taittia fiipen tartoitaan pptoiu tcrätoä toeitfi ja
toatatoa tatfipiinen paarutla. ^motein leilattatoa on ta»
toallinett pärjän paisti, fiinä on toain tatfominen, ettei
teilata pittin lipafpitä, toaan aina poitittain ja etteitoät
»udelleet tule liian opulaifilfi eitä patfuiffi. SBafitan ja
lampaan paistista teilataan enfiu munasluu pnnä pp»
beSfä ripputoan raStoan laitSfa, ja fitte fen alla oletoai*
fet luifet lappaleet, jotta jaetaan fen jälleen luin itfe
luonto ofottaa.
Sintu on toaileempi leilattatoa; fiinä on erinomat*
tain latfottatoa, että nitoelet oilein ofataan.
peräti pienet lintufet tarjotaan eniten lotonaifina.
tpplpfet, tananpojat, pppt ja peltopppt leitataan enfiu
teSliten palli, fitte jaetaan lumpitin puoli tapteen tai loi»
meen ofaan, mutta ne fctoitetaan niin launiisti ppteen
tarjo»toabillc, että lintu on nälöänfä tuin leiftaamaton.
Nostinta pitää oleman tnpötä.
Ipanpen, fuorfan, taltuunan ja muiben ifoin lintuin
leillaamifen opje on, että enfin leitataan taula pois, fitte
oitean puolinen reifi» ja fiipituu, rinta» ja tpllilipa teitä»
taan fitte opulaifilfi touoletteitfi, aina niin, että taas faa»
baan ppteen fopimaan. SBafen puoli leitataan jämällä
tatoatla. ItoS linnun fifäSfä on jotalin täptöStä, niin fe
otetaan fietoäSti ulos ja paisti fotoitellaan, niin pproin
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luin faabaait, entifeen muotoonfa, todetaan faStimetta ja
pmpärcitään mieltä mpöbett.
la itti jäiteffen fetfäfotmut pitää aitta toitottaman
ennen paistam ista; tuin jäneStä aitootaan teilata, piste?
taan paarutfa fupeeit to k atta fifätte ja totoat etufäpätät
teilataan pois ja ponttaan eri tatrifitte. Sänetfen itään
ja fuuruuteett’tulee, joS fen etupuoli enfin on pitfitt pat?
faStatoa, tapi joS fitä, patfafematta, fopii poifittain tei?
fata touotetteiffi, niin että fetfäfotmu tutee jotaifeen pa?
taan. STafapuoteSta eroitetaan tipa teiftaamatta terran
pitfin, ja fitte fe teitataan taitneiffi oputaifitfi muotetteitfi,
jotta taaS ppteen joroitetaan, niin että, famaten tuin
muutfin paistit, on tofonaifen nätöitten eteen tarjottaeSfa,
3oS teitettp pötjSti (tinffu) tapbotaan eppen näföi?
fetfi tarjottaeSfa, niin napta on tuumana fauniisti pois
otettatoa ja tuun ttitoetpää täärittätoä futtamutaan teitä?
tulta toatfofetta paperitta, jota fibotaan fiinni fitttinau?
patta ruufufotmuun pirtittä päittä. ipöpsti teitataan opu?
taifrtfi puotifuun paamuifitfi touotetteiffi, jotta liian te?
toeinä teitataan feSfeltä taptia, ne fotoitetaan fitte ja pai?
netaan fotoon ja päälle priistotetaau raaStinteipää ennen?
fun pmpäri tarjotaan.
iUuo partoat täSfä ebettä annetut ofotuffet toitoomme
taitatoan jopbattaa nuorta emäntää jota apferoitfee tottua
fätetoäffi eteen teiffaamaan. J ä n tti tutee apferoita tefe?
maän fitä niin fietoästi ja joutuin tuin mapbottiSta on,
aina muistaen, ettei ainoaSti piboiSfa, toaan toielä enem?
min jota?aitaifeSfa otoSfa on täpbettiStä että ruofa fau?
niisti, ntauffaaSti ja taittifeSti eteen toimitetaan. Dtfoon
ruofa toatmiStettu fuinfa pptoin pptoanfä, niin fe tään?
tää mieltä, joS tarjotaan puonoSti teifattuna ja fopimat*
tomaSti eteen pantuna, k artatta aStiain järjestämättä
näpttäptoät ruofaofatfin runfaammiffi ja putoittatoat fit?
ntiäfin. 9)mpärpStoffet, fauniStuffet ja fittoin tällöin tuf?
fafia tifäätoät patjon putoituSta.
geitooSioabin ja forppuforin p. m. f. ritoittämifeStä
ja tatomifeSta ei liene paljo fanomiSfa, foSfa nuoren
emännän oma taunotuonto ja järjeStpffen patu täSfä afi?
aSfa otoat parpaat jopbattajat.
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SDiutta npt, ennenfitn jätämme pöpbäit maatimntjet,
janoinamme jotafiit ppbeStä ajiaSta, jota tiettämättä on
aterian paras ipanneS, nimittäin emännän tafainen pstä*
mällijppS. 9)Stämällinen, iloinen tatfanto ja taitatoaSti
teitfifä pupeen jopbatuS, antama jofaifelle tilan janoa aja*
tuffenfa; operoiminen aterian jnofioliijeSta ololta poista*
maan faitti fnututtamat afiat on tajottannt monta rppiS*
tettpä otfaa ja antanut tptpmäijen fatjannon miepelle,
jota istui pöytään närfästpneen näföijenä ja nurfuntieli*
jenä. SRieSten täptpp itfetin tunnustaa maimoin moiman
tuottaa tptpmäijppttä, ja tunnuStamatfin jeu fiitollijella
jpbämellä. Säpttätäämme fiis omatfi ja muiben ppöbpffi
niitä etuja, jotta luonto on meille juonut palfitjemaan
niitä joita faipaamnte.
tiainen, jota toboSfanja jaa täyttää puolifon, äitin
ja emännän melmollijitubet, on melmollinen tunnustamaan
onnenja ja pitämään armoSfa tortean tutjumutjenja. SERie*
pen onnellijuuS, lasten tertoepS ja toto talouben meneS*
tpS rippumat paljon päueSjä. SDltoon Humalan fiunauS
mpötä jofaijen nuoren maimon apferoitfemijen tanSfa tel*
mollijeSti täyttämään pättelle uSfottuja tärfeitä melmolli*
funtfia, ja ilo, raupa ja tptpmäifppS olfoot totoijet pstä*
mät pänen afunnoSfanfa, joS je on rifaS tai töppä, pl*
päinen tai alpainen!
SBielä muutamia ojotutfia on maupalla jafailtamiua
teille. Stuuttelfaat niitätin! 9ie, joita litiumiin tulemme
toStemaan, liituttamat erinomattain emäntiä maalla; mutta
eipä mitään talouben piirisjä PpöbplliStä jaa olla meille
armotonta, olfoot omat fupteemme eli tilamme millifet
taptonfa.

ToinenOsasto
h u u t a m ia ftfataäm tä fnnaptfjaan, feö ariiit,
Ijalfottmjflau ja pcfotitpann.

paljon ipaStuSta taitaa maatta toimittama emäntä
faaba poitaeSfanfa ja fatfoeSfanfa mottinaifia foto*etufoita,
joita pänen E m ättä tptpmäifppbeltä fo^>ii fntfua omit*
fenfa. SjTäöfä mietimme main pulita pienemmistä etu*
toista, foSfa ne emännät, joitte tämä firjanen on aimottu,
mäpemmän tarmitfemat puotia fuuremmiSta etätöistä, taitta
jos taptomatfin, niin faatoat niiben poibantoon nemooja
ifommista firjoista.

kanapiha.
Kanat
Sanat piimättään pafetoat mietettänfä ratointonfa
utfona omaSja mattaSfanfa pipotta, fontatunfiotta, ruopo*
tehoitta tapi fatetuiSfa toajoiSfa; pe etättäloät itfiänjä
mahoitta, Uitoilta, faifentaifitta fiemenittä, feittiön ja ai*
tan Perteittä, niin että metfein etättätoät itfenfä, joS main
faatoat olla utfona. SOiutta erittäin pptoänä pe pitätoät
fauroja, opria, rnpöS rufiita ja nifujaupoja, fuitenfin fpt*
tiStploät pian jätfimäifiin.
■3oS jotafuta fiipi*etäroän taia tapbotaan fpöttää,
niin on annettatoa pptoiä jptoiä, fefoitettuina faunoin
fanSfa ja tieputoalta loebettä fetottain fafaffi, taiffa mpoS
feitettpin ja muferrettuin perunoin, feitettpin faatiSten,
pieneffi pafatun tipan taiffa toebeSfä tiotettuin teipämu*
ruin fanSfa. Sanan eteen ei faa panna mitään ruofaa
tuumana eitä mitään papantunutta, joS peitä tapbotaan
pitää fauniina ja termeinä.
S anat palfitfemat rnnfaaSti fen poibon tuin peitte
annetaan, foSfa feSfimäärin taibetaan tufea ppben fanan
muofittain muniman 100 tai foto 120 munaa. fÖtutta
fiipen on tarpeellinen että elätetään ppmin ja taimetta
fuojataan paffafetta.
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Srhtomctifen ppmättä raminto* aineena (opit metbän
cfittää pettämän fiemenen ötjppnferruffia fetoitettuina puo*
leffi nifun liittimien (taunojen) f and] a, puotetfi tammetta
tcrpon jauhoja fotfuttuina fiepuman mebett fanSfa taifi*
natfi. Dfautanotfofet fefotettnina tauon vuotaan joubut*
tamat munimista temäällä. Salmetta faabaatt farao etu,
joS tuimia noffofia teitetään mebeSfä.
Plnontamefi, jota teitetpn vuoan tanSfa fiifpifarjan
eteen pannaan, on jotapäimä muut ett am a ja taimetta on
tarpeellinen panna mefiruupen poltatte hietaa tai maniaa
murennettua rauurifamea, että munan fuoret tulemat tar*
peettifen mapmoitfi.
2ÄonentaifiSta tauoitta pibetään fuitentin tamattifet
•otomaalaifet paraimmitta; ne fefä munimat ntfofemmin
fun ifommat ja omat mircemmät pateiltaan ruotanfa.
Stoptuntlifen ifot m uttat, fettafet taitto firjamat, ifopäifet,
punaparjaifet, terämäfilmäifet, finertäroäjatfaifet pibetään
parpaiua. 'pörvöfultaifet munimat funrempia munia, mutta
itämät ei ppfp niin tauman ppminä ja tulemat tattiini'
tttiffi elättää.
sj3aitfi fiipifabott ja fptmää tatm itaitaa munimat pii
mät nuoret taitat pinpäri mitobett. StlfaeSfa temäättä ne
tamattifetti munimat munan päimäSfä, fitte mpöpentmin
munan jota toifena tai fotntantena päimänä. Siiman li*
pamat tanat mintuin utpöS fettajattaifet, joitta omat tan*
nutfet, tantamat ja fuoputtamat tuin tutfo, jotta mietettäitfä tpnimät futfianfa pois, tapi omat rnanpat ja patftt*
tautaifet, eimät muni, tte ott paras pauna pois. Siiitt
on teptämä itiibenfiit tanSfa, jotta (piimät muttanfa. 3oS
fettaifia tanoja pannaan fpötitte ja 10:nä, 12:nä päimänä
annetaan fpöbä teitettpjä perunia, teitettpjä pevneitä, tio®
tettua leipää ja tarpeeffi pupbaSta mettä, niin tulemat
finä aitana tipamiffi ja mupeitfi.
3oS tanat tapbotaan meneStpmään ja näpttäpmään
itoififfi, niin fanafoppi pitää oleman matoi) a ja mitmaffa
ja fanapipa tuima ja pttpbaS.
Äanapuone pitää oleman lauhoilta päättpStettp, ti*'
meiltä omeitta ja attunoitta. ©e ott jota miiftona piip*
biStettama, taiffi tifa poistettama, orret peStämät, oljet
ja mopot muutettamat j. n. e. S ättä teinotta poistetaan
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fanaSten papin mipottinett: jpöpäläifet. 3oS niitä jo on
maimaamaSfa, niin on ppmä jimettä orfia tallitta tai
mätemättä tukalin liemettä, ja jopontupitn louffeoit tepbä
läjän murennetusta muurifaltista ja piebaSta, joSfa ta*
nat faaloat peptaroibett pupbistaa itfenjä.
Suin tana lämpimänä louoben aitana on jonfun ai»
taa muninut, aitaa pän näpttää pdlltomifeu paina tot=
tottamatta (tluftaam atta) ja juuttumatta pefän päällä
toiippmättä. 3bS emäntä, joStatuSta fppStä, taptoo fitä
estää, niin pän antaa malaa tanan tplmättä mcbeflä ja
pitää pänen fuljettuna pimeäSfä puoneeSja, ruoftimatta
muorotauben aitaa. SoS taita mielä fittetin pitää pau>
tomifen palunfa, itiin on paras antaa pänen pautoa.
iParaimmiita fiipen pibetään fapbeti tai toimen muo«
tijet m ustat tai ruSteat fanat. ^efäpaiffaan tai litette
jitä, niin että tana itje jaa vaientaa pejänjä, pannaan
ottia tai peiniä. heinät omat fuitentin papemmat länt»
peneinään ja tulemaan tpmpeän pajuifitfi. S p ra n ja nu
jmt oljet, leifattuina Ippemmitji, omat pavempia tun f au*
van oljet. JpärtpläiSruopot (ormPunfegräS), tuSfa niitä
on jaatamitta, omat fummintin taittein parpaita.
SoSfa taita ei taiba erottaa omia munianfa muista,
niin jopii pänen attenja malifoita joS tanan, juorjan taitfa
jonfun muun linnun munia.
Sanan fotoon tulee, joS pänen attenja pannaan 15
tapi 21 munaa; aina paripuolittain, jillä fana järjestää
ne aina, pannen ppben feSfette ja toijet piirittäen pmpä*
ville; munat pitää puolellijeSti malifoittaman eimätfä jaa
olla pii 4 miifon manpoja. SoS munia fäpttäeSjä on
otettu maaria, että ppben tanan munain ruSfeaijet omat
maaleempia, toifen punertamia, niin omat laitti ebettijen
munat pantamat erillenjä erittäin paubottamiffi, ja taas
näistä malifoittamat ne munat, joiben molemmat päät
omat melfein pptäläifen ppöreät (pmmpriäifet) joS lana*
poifia tapbotaan, tapi pitfpläijemmät toijeSta päästä pui*
puffaammat, joS paremmin fuffopoifia toimotaan, taitfa
fefaftn, joS fitä parpaana pibetään.
Sanan pautomifen aitana on pibettämä puoli fiitä,
että faa tolme miiffoa olla täpbeSjä raupaSja, ja että
pän faa litipaifoitta pefää jota päimä pupbaSta mettä ja
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tarveetfi vuotaa; ci fuitenfaan niin titi, että VefäStä ulot*
tuu fvömääit ja juomaan; fittä fiteit Van fVöbeSfänfä te*
fis eväjiimon VutVärillenfä, ja fiitä tulema ntärfVVS oliS
maI;ingofltnen Vautomijen meneStVtnijelle.
■3o eufimutäijeu miifon v^äS tä on fyuotea ttäVbä,
m istä m unilta poifa tulee ja mistä ei tule, joS toaro*
maSti ^imeäSjä IjuoneeSfa niitä jsibetääu fVnttilää maS*
taan, talji pannaan muuan foettimeen. ipimentVneiSfä
on voita, tirffaiSfa ei otetaan; närnät jaa fiiS natata
Vois tetmottomina.
Sana tääntelee munianfa aita ajasta faifin Vuolin,
antaatjenfa niille vuumiinfa lämmintä, fiiS on aimait tar*
Veetonta auttaa Väntä täsfä toimeSfa. Suouto on ääneti
ovettajanfa ja fe ontin tietämin ja taitamin. tUiutta ta*
nait voiSfa olleSfa fVöntäSfä, joVii fatjoa joS jotu muna
oliS färtVnVt, ja ottaa fett vois, tynnä fen fijältämäStä
faStuneet oljet, ja mielä, joS niin tarmitaan, fienellä ja
Vaalealla mebellä veStä taitan fiimet ettnentun p n taas
laSfeun Vautomaan.
©uotafoott meille in äijän fiivtijä aineestamme tartaS*
tainaan luonnon oimaa ihmettä, nimittäin: taitanvojan
muoboStumiSta utunaSfa. ©e alfaa muoboStua malteat*
feSfa muutamain Reitein aitana fiitä tuin taita on ru*
toennut Vautomaan munaa; vuSfeaitten tulee fitte ratoin*
ttoffi ja outin fuljettu eri felmutt fifällä. SToifena muo*
rofautena Vuomaitaan jo vään ja felfärimin Vaamunen,
foltnantena Vieno ttjtljttjffen aiVe fVbämen vaifoilla, jota
jo neljäntenä alfaa mätjän muoboStua. Suubentena on
Voifanen jo niin ebiStVnVt, että VäneSfä ott merta ja jo*
tatitta liifuntomoitnaa. ©en Vci'ä3tä ruumiin erinäifet
jäfenet jäämät laillifen muotonfa. SaVbetfantena väimänä
toiStafVmmentä Väu antaa enfimmäifen äänen. StäVän
aitaan asti ruSfeaifetla, jota, niinfititt jo janottiin, on eri
Velmun jifäSjä, ei ote ollut mitään tetentistä fattan vo*
jän muoboStumifen fanSfa; mutta nVt je tulee Vänen ra*
mittttoffettja, jiten että taiffi ruSfuaiSaine naVafuoneSta
(naman marreSta) metäVV linnun ruumiijeen ja - tifää
jitä niin, että fe tarmitfee enemmän tilaa etääffenjä.
JäVätt faaffa linnun voitane» on ollut ilman itfenäistä
liifuntoa; mutta n^t Vätt Vevää utteStanfa, ja tuntema
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tylleiltä etotooimaa, ^ctaStaaffenfa itjenjä aptaaSta afutt*
noStanfa, Haluttaa pän petfifaubet notallanfa munan litorta,
jonfa tyut wtytöin pupfajeetin ja tulee ilmi täpfi »at*
miina lanan pottana.
§änen muoboStumijettfa munan fifäsfä on, luin ja*
nottiin, tpmeelliftmntiä luonnon ilmeitä. -Kiinan ntöfeainen fefä »alfeainen otoat laatuanfa melfein »eteliä ai*
neita ja {uitettiin ne muuttamoat etä»äffi otennoffi »eri*
fuonilla, tinteillä, jännitteiltä, jänteillä, rpstöillä, nitoe*
teillä, luilta ja nahalla.
Sutee taiteti nuori emäntä toifentin terran niitä toi*
nten »iiton päitoiä ennentnn tana tulee poifinenfa. Sa*
ttan pojalla on notan päällä far»imainen tönö, jonfa
luonto on antanut hänelle atonffi fucren färfemifeen. ‘S e
lähtee enfimäifenä tai toifena päitoänä m unalta tultua.
3)iuittamat fanan pojat faa» at fuoren jattgen puofeaSti
färjetyffi; mutta toifille fiinä on paljo »aStuSta. ftote*
mattomat ipmijet luule»at fitloin tartoitta»an färfeä mu*
nan fitorcti; mutta fe fanan poifa, jota ei fitä itfe »oi
tepbä, on tatoallifeSti niin peitto, ettei pätien uloSautta*
nrifeStanja ole mitään ppötpä.
SBälittäin ittaun (fattuu) fuitenfin, että m unasta
läptetoän lintujen pöppenet, jotta »ielä o»at utumaifet,
o»at munan »alfeaifella tarttuneet tuoreen. S iin ä ta*
paulfeSja faStetaan futfa lämpimään »eteen ja fttori jittä
eroitetaan; mutta tämä on teptätoä pptoin toarotoaSti.
Sangen liifutta»aa on fatfella fanan pettää puolta
näistä pienistä pojiStanfa; pän juojaa niitä jihoiliänjä,
lämmittää niitä oman ntumiinja lämpimällä; jätettyinä
pätien puoteenja meneStp»ätfin ne paremmin tuin tymiS*
ten a»ulla.
S am ana päi»änä tuin fananpojat fuoreSta läpte*
toät, pe eitoät juureSti tartoitje ra»intoa, mutta toifena
päi»änä peille annettafoon murennettua ja maiboSfa lio*
tettua tetyää ja fo»affi feitettpä pieiteffi palattua munaa
ruopölaufan fefana. Sifipaifoitle pannaan pupbaSta »että
femmoifeen astiaan ettei faabu. Styltä tana fitte muusta
murpeett pitää.
tu in pojat otoat niin eristyneet, että peitä » aaratta
taitaa nostaa pefästä, pannaan ne foptuullijen atoaraan
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toriin, jota on niin Sortoa, että pe mieltä mpöben pää*
fetoät ulos ja fifätte. SOhtutantain päitoäin perästä fo*
pii fauniitta ilmatta, fitte tuin faSte on täptenpt vuo*
posta, fiirtää taitan poifinenfa joponfupun faStoitarpan
touttoou tapi pipatte, fuitenfin peräänfatfannon atta, ettei
tisfat, toivat taitfa lapfet tee peitte papaa. 9ippnejä ja
muuta ritotaa pnnä mettä on peibän eteenfä pantatta ja
eptoifin, ennentun taitetta tutee maapan, pitää tori etä*
ttinenjä tovjattamau fifätte. jo itain tuttua jotentiu faS*
toatteiffi patee ja tttopii peitte fana ruopoit fiemeniä, ma*
toja ja ititfoja ja tetee fiten enemmän ppötpä tun tta*
pintoa otopaitattenfa.
@iipi*etäimittä ei ote fuureSti {imuista maittaa. tpp=
min tipamat ja runfaaSti fpötetpt tanat m unittat joSfuS
tuovettomia eti uaptamunia; tämän paranteetfi pannaan
titpfaa peibän jitomatoeteenfä ja toanpaa muuvifatoen
murSfaa ruotaanja. £>ieta* ja fomerotäjät, joiSfa pe
faamat topfutetta fiipejäitfä, otoat munaintin muoboStumi*
feen atouttifet.
SBarfinaineit fanaSteti tipu, jota moi pengentiu ot*
taa, on fietifampaat. @en titnnuSmerffi on fotoa rupi
tieten päättä, jota apbiStaa peugittämiStä. Sälliä rupi
enenee enenemistänfä fiipen aSti että fe tuffii penfifur*
tun. Satoaltinen paranne on etuformcn ja peufaton fptt*
neliä faoppia pois rutoen ja fitte fittettä tiettä teoitta ja
pitnajatla fefafin.
S äm ä tipu pitäis fuiteutin oleman eStettättä fpöttä*
mätiä tuumana tefän aitana {anoitte fataattia, laatia ja
muita toilpaStatoia faStteja.
Sutfim alla fanan fuottua on puomattu penfifitrfuSfa
otettan pieniä punafia matoja, jotta omat tuottaneet ti=
mun; ne otoat feuraattatta tattatta poiStettatoat. ?)ffi
ipminen pitää ppbettä fäbettä fiinni fitä lipeää taitaa ja
taSfee toifen fätenfä fen fetjätte. Soim itta ja ottaa pie*
nen, mutta lujan futfafen, ottoon fpptpfen tapi fanan,
metää toipneet puipuSta tuumaa pitfättä pois, taStaa fen,
ottaa fanan pään ttafempaan fäteenfä, panee etuformen
ja peufaton tapben puoten notfaa, että faa päneit attaa*
maan noffanfa ja ojetitamaan fautanfa. 9tiin pän tar*
taStaa tieten perää, pistää futfaa niin tifettä tiettä tuin
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taitaa, obottaeit taitan pengittävän ja peufifutfun aufe*
nevan; fantaSja tuin tämä tapahtuu, pistetään fulfa
jifäfte pifaijeSti mutta V arovasti, fitä tietietään putpäri
ja teetetään ulos varo v asti, jolloin muutamia matoja
tippuu fittfapuipuSja ja niin paljo tilaa tulee että taita
tooi purSfaSta utoS toiimeifet. itiöin on toto 11 matoa
faatu ppben lanan furfuSta ja taitavasti tepbeu je tnel*
tein aina meneStpp.
Ufeimmitt taitoitte tulee fuoneitloeto jättöihin utär»
fppbeStä, fptmppbeStä ja tijaSta. Suin je Tuomaitaan,
pitää jättöjä hierottaman teoitta ja taitat fiirrettämän
puptaajeen, lämpimään ja tuhoaan puoiteejeett.
CvoS umpitauti ei parane tuin taitatte annetaan tee*
tufitattineu puunötjpä, niin ott paras tot)ta tappaa pänen.

Ä attfuunat.
Salftuunat oteat oifeaStanja plöttifppben etäteiä fatta*
pipaSja; niitä elätetään leain tipan täpben, jota outin
erittomaifen m aniasta; tämä lana munii palleoin enem
män tun 20 tai 30 munaa tottobeSfa ja fen ruota mat*
jaa paljon.
Satffuuttatana ei pibä toäliä pefältänfä, loaau mu*
ttii jinne ja tänne, niin että pänett muniattfa töptään
penfistöisfä ja pitfäSfä ruopoStoSfa. Suin pän, famatta
mertittä tuin tavallinen fanalitt, itmottaa pautomifen pa*
Utuja, pitää pänelte teptämäu pefä jopottfin pimeään,
raupattifeen touffooit; jittä pän taptoo pitlättä pautonti*
fettja aitana, 28 tai 30:nä vuorotantena olla telooSja ja
ranpaSja.
l)3efä pänelte valm istetaan patmifoituiSta oljista
tapi niinimaton tappateeSta metfein ppöveätji eti pnintp*
riäifetfi tppnärää teveäfji poifittain, tiinnitetään ja pm*
päreitään otjitta, etteivät munat pääfe vierimään utoS.
Srtanaifia otfia jopii mpöS levittää popjatte, enemmin
puptauben tun lämpimän Vuoffi.
SD^ntta jos puomataan tatffuunatanan itfe tepneen
pejän itjettenjä muualle tun tanapuoneejeen, itiin on pa*
raS antaa pänen otta otoSfanja; jittä ufeitt pän muuta*
main viittein perästä tulee jiettä fauniin poifaSpavtoen
fanSfa.
6

jttiinfuin ennen on janottu fanain ruotfimijeSta, niin
täsjäfin et aitta panemaan fatffuunan ritolaa ja juomaa
mettä tili pefää, maan niin faumaS, että päiten täytyy
tähteä pcfäStä fyömään ja juontaan, fttfööti M a an outo
ja afiaton men!ö tifi pefää, fittä falffuunatana on pifai»
nen peljästymään, ja terran petjätettpnä pefäStättfä, ei
pän mietettänfä pataa finne ennenfuin fe on liian mp8pä.
Satffuitnan atte et ote panemista enempää fun 15
munaa, joS ifofin on; mäpemmän atte pannaan mäpempi
munia. SJtunan färteininen on, ennen janotusta fppstä,
jätettämä linnuttpojan itfe teptämätfi, ipmifen foSfematta.
tatffuunan pojat omat peitetyt hienotta ubutta ja
tamatfifeSti enfi atuSfa fangen yeifot, että maSta tottuen
pätmän perästä tcStipäimättä ja tauniitta fäättä yeitä
m äärättä faa ottaa utoS pefäStä juuri mäyätji aitaa erät*
tänjä. 9)ffi auringon fäbe moi tappaa yeibät yptä pian
tuin fylmä tai toStea tuutitin. liuota, jota peitte toifena
päimänä tarjotaan, pitää oteman tomaffi teitettyä pienetji
palattua munaa, jetoitettuua pienoin pietteffi patattuin
nottoSten ja ruopotauffain fanSja. SBiiton manpoina je=
pii peitte ruoafji teitettpjä muferrettuja perneitä, maiboSfa
liotettua leipää, ryynejä ja opria fetoitettuina aittafin
nottoSten, ruopotauffain, fatatin, mänffcolin ja muiben
ppmänpajuttisten faSmien fanSja. SJtatoja ja itiffoja pe
tyttä itfe pafemat. SEärteä afia on, etteimät jaa fyöbä
ytön paljon. 3oS pojat näyttäymät peifoifji, niin on
pymä antaa peitte miinisfä tiotettua leipää, mäpän pip*
puria ja pampun fiemeniä. Haitin tamoin tarpeettinen
ajia on, että peibän ebeSfänfä aina on pupbaSta mettä.
(Stämänfä totinen enfimäijen fuufaubett aitana tarmitfemat fatffuunat ppmää poitoa, mutta niin pian tuin
puttanen jyytämäiiten (nystermäinen) fatmo faSmaa päi=
pinfä ja taulaanfa, on maarattifin aita opitfe; fuitenfitt
täytyy peitä aina juojata mitutta ja märfypbettä ja, joS
fpöttää tapbotaan, omat pe polttamat erinäifiin Jarfinoipitt.
h u oria, pymin fyötettyjä fatffuunia pibetäätt ptim*
minä Perttuina; niitä fpötetaän feitetpittä patfotaSmeitta
jaupoin jefatta, tuin fititentin maSta jäptpneinä peibän
eteenjä pannaan; taifta peitte annetaan fotnte fertaa päi=
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toäsfä taifina palluffoja, tcf;tt;jä puolesta naulaStP;'$fr$ft*
tai ohrajauhoista ja 4 ortista toeita, fotfuttuuä ittaibon
fanSfa. 3oS eitoät faltfuunat itfeffenfä fhö näitä paltuttoja, niin ne taStetaan maitoon ja fullotaan linnun fifään.
t)3allufat pitää tehtämän uubet jota päitoä, ja äsfert tpp*
fettpä maitoa oleman ruupeSfa toefiruupen toiereSfä.
©pötettätoät talftuunat päästetään fauniilla ilmalla
jota päitoä toäpän ulos, että faabaait puhbiStaa peibäit
afuntonja ja päästää fijätle pupbaSta ilmaa.

^iSIuraifet CPetlpön&).
(Sri tai tanoja otoat pisturaifet, jotta otoat faaneet
ttimenfä pienistä toatfofiSta, pmmpriäifiStä pilluista, joilla
heibäit m ustat ^öt)f;enenfä otoat pittntetut juurituin hei*
meiltä. Saita munii fetoäältä 28 tai 30 munaa, mutta
ei mihintään oiteaan pefään, toaan mieluifimmin hietaan,
multaläjään taitfa pittään ruohoon j. n. e.
P stu raifen letooton luonto ei anna hänen itfe hau*
toa munianfa, tuntouotfi ne eniten uSfotaan taltfnunan
tahi tatoallifen lanan paubottatoiffi, jota tuitentin on tep=
tätoä attufejänä, että tplmään arat pojat ennen fptfpä
niin terfeätoät toaptoistumaan, että [en fplmhhttä feS*
tätoät.
ipisturaijen munat fefä lipa otoat mauffaita, mutta
pän elää metfein alinontaifeSfa riibaSfa muun fiipifarjan
tanSja. Sitonnon toeboSta pän lentää pöffi pittiin pulpin;
fentäpben on fofeminen toarpain totuttaa päntä ppfpmään
tanatopisfa, niinmuoboin fuojattnna nelijaltaifilta peboitta.
SDiitä pänen elatutjeenfa ja muupun poitoonfa tulee,
niin fe on pptäläinen tuin tatoatliSten fanaintin.

©uorfat (anfat).
Siiiit toäpän ppöbpttätoä, tuin talfuunain ja pisfu*
raisten elättäminen tobella on, niin ppöbptlistä taloubelle
on anttain pitäminen, jtflä itämät enimmästi poitatoat
itfenfä ja patetoat ruofanfa.
UroSjuorfa eroitetaan naaraasta fouferoifilla pprStö*
fuljilla. IJtaraS on taltoen pii pitää toain nuoria fuorfia
ja fpöttää toanpemmat; (itiä jo taffitouotiSten lipa on
äifeää,
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Äemätläntpimän tu tteja alfamat fuorfat munia ja
munimat tatoatfifeöti metfeiu teSlilefään faalta. .ppmältä
aulalta faabaatt niinmuoboin 30 tai 40 munaa; mutta
päti falaa ne ntielellänfä, lunmuotfi et pptäfään fuorfaa
pitäiö päästettämän ulos ennentun ott loeteltu outo mm
naSfa. <Sitte pibetään puolta, että pän munit fifällä.
ijSefään pitää aitta plfi mutta jätettämän pefämuuaffi.
©uorfapttone on pibettätoä titi toeben rautaa, [ota
on fuorfan pengen ta vire ja josta pätt enimmästi patee
ratoiutonfa.
Ipautomifen palttuja fitorfa itmottaa tatoafliSta eneut*
mätt aitaa miippilemällä pefäsfättfä fpmentäen jitä ja an
tamalla tatoattoman läpifemän äänen. <§i päiten allettfa
auta panemaan enempää tun 15 tai 17 munaa ja pä=
ttett pitää faantatt olla ppmäSfä raupaSfa muilta fuor*
filta, tanoitta ja faifitta fiipielämiltä. ©aabalfenfa pä=
ttett ppfpmään liillumatta, on lifellenfä pantatta tarpeetfi
pupbaSta mettä ja ruofaa, fopimimmitt lotonaifia tai rufennettuja opria.
© a itta laitti maroma puoli pibetään, fattuu fuitem
litt, että antia tallaa pautomaSta ennentun neljä, pauto*
tnifeen tarpeellista, miitfoa otoat tutuneet; fentäpben on
tatoallifeSti tuotettaioimpi panna fuorfan munat talttunan
tai tatoallijen lanan alle, jotta eitoät jätä niitä, ja jotta
fnojaamat poitia fitte luin ne tulemat.
■3oS fuorfan munapefään pannaan pari, lolnte pan*
pett munaa, niin faabaatt fe etu, että ropteemmat panpen
pojat miemät fuorfanfitt pojat meteen, jopon lana ei taiba
jopbattaa peitä.
Sisfeit tuoritnt fuorfan pojat tarmitfemat famaa ruot*
toa luin lanan pojatlin, mutta main ruitfaatnmin mettä.
(Snfintäifen toimen päimän perästä fopii peille antaa tau*
noja, teitettpjä perneitä, pienetfi palattuja ttollofia ja
taalia. Äuuben päimän manpana pe moimat feurata matt*
poja aulloja meteen ja ofaamat pian itfe päteä ruolattfa.
$ alfi lertaa päimäSfä, aamulla ja eptootXa on tuitenlin
tarpeellinen antaa peille noin tuuben miiton aitana oileat
ateriat palattuja taalia tai muita mifteriäifiä teptejä päätie
priistoitettuin lounain tanSfa, taitto jpreitä jaupoja, lei*
tettpjä perunia ja juuristoja. 3oS ttämät linnut eritoten
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eptoifin faamat ppmää ruofaa fotona, niin ne mielet*
tänfä palaumat finne. SBettä peibän ei pibä tatmettafaan
taipaaman.
Suin fuorfia fptfpttä [pottaa tap etaan , on paras
antaa peibän pptäppmin fcitjbä uttona, ja loain totuttaa
peibät muutamia fertoja faamaan m äärätpsfä paifaSfa
fpöbä niin paljon tauroja tuin mieti tefee. puolentoista
miifon päästä pe tamattifeSti omat niin laam at, että
[uittamat painaa noin 10 nautaa. Enempää aitaa ei
otettaan [pettäminen, fittä pe fpttästpmät ruotaan ja ru*
peemat taiptumaan.
©ttorfia ei [omi pitää pattpein fanS[a ppbeSfä, fittä
itämät puremat peitä nfeitt, eitä tanaSten tanSfa, joista
pe tapvaantumat.

■

Hanhet.
tpanpet omat metfein ppöbpttifimmiä elämiä maa*
tatoubeSfa; ei niitä otiS taipaaminen fiipitarjan joutoSfa,
ja ne anfaitfemat taSmatettaa fefä pöppentenfä että ti*
panfa muoffi.
[janpi matmistaa itfe pefänfä oljista ja pbppenistä
etmenfun pän atfaa munia; ttpppiett pöppenet rinnaStanfa.
SSiimeffi munittu muna on aitta jäiettämä pefään. Sun
pän tamattifitta merfeittä näpttää taptomanfa pautoa, niin
on pätien pefäänfä pantama torfeintanfa 15 munaa. £a*
mattinen pautomifen aita on 28 tai 30 päimää. ©ittä
ojatta pibetään tamattinen fäptäntö, niin tuoreSta täpte*
mifeSfäfin, mutta mälittäin pffi tai fctffi panpett poifaa
täptee tuoreSta eniten muita; nämät omat, tuimaffi tut*
tuanfa, rnuutettamat mittoitla ja pöppenittä fifuStettuun
ja peitettppn toriin (mafuutt), jota pibetään tämpimäSfä
paifaSfa fiffi tuin muuttin tulemat ja panpi ottaa faiffi
puoteenfa.
§>anpen poitain ruofa on atfupääStä maiboSfa tioi*
tettua leipää tai jaupoja, jota fitte muutetaan rppneiffi
ja mpöpemmitt feitetpiffi perunitfi, pieneffi teilatun fata*
tin, noftoSten ja ruopotaufau tanSfa. (Snfifuufautena eti
enttenfun faamat [utfia ruumiinfa fuojaffi omat pe fuo*
jättämät märtppbettä ja fptmppbettä, mietäpä fateettafin

j

;

■

;

1 2 8

ja v aro ttava, etteivät paäfe juotjevaan »eteen muuten
luin »ansain panpein feuraSfa.
©atfaSfa on pleinen tapa fpniä panpet eläminä,
kuoret panpet fpnitään faffi tertaa »uobeöfa, peinätuuSfa
ja fppStuuSfa. SDIutta fpctettäviä ei muuta fun ppben
lerratt. SOIutta »anpoja jopa tpniä jota fapbeffantena
viiltona lentoluusta SDiittelin päivään; paitfi laittomia.
fpnieSfä ovat utupöppenet jätettävät eitä mitään
ruumiin foptaa peräti paljastettava.
SOIeibän ilman alalla lienee tilitettiin tämä feino
meltein fopimaton.
©pöttäminen on aljettatoa jppStuuSfa feuraavalla
tav alla:
$anpet fuljetaan niin aptaafeen tarfinaan, etteivät
mapbu fääntäpmään, jiltä piljaifuuS ja lepo ebiStävät
lipoomista. 8uonte»aSti tarjina jaetaan toimeen ofaatt,
jofainett toimelle pattpelle; jotainen ofate on ebuStettaVa
pienoilla eli moteilla, joibett väliten panpet jaav at piS»
tää päänfä ja taulanja, faabatfenfa eteen pantua ruotaa
ja vettä. Sfafapuolelia pitää laattiaSfa oleman av ara
reitä ja fett alla fopiva rnupi, jopon laitti ulostus eli
Iita tofoontuu ja jota päivä pupbiStetaan. Äarfina on
ajetettava »arjoijeen, Vaan ei fuintaatt märtään paif*
taan, jopoutupun feinäviereen laitta tolaan.
3oS ei panpet ote totona taSvaneet, vaan jpötetta»
Vitfi ostetaan linnun fauppiaatta, niin on tatjottaVa,
ettei niillä ote tovin apbaS furffit, eitä Valtojen teltanen
notta, eitä täpiä ääni.
gnfimmäifinä faptena viiltona jaav at jpöttöpanpet
vain tauroja, joita pannaan peibän cteenfä puuruupeeit
tpllättä; toijeen ruupeen pannaan vettä ja jiipen pietaa.
£äinän ajan perästä ruvetaan peitä fpöttämään fullo;
maila, tupun tarpeejen otetaan ifojpväifiä opria (pienet
jp v ät taptovat mennä väärään furttnun [pentitorveen],
josta elävät tufeptuvat); paljouben m äärä tulee panpein
paljoubeSta. C prat tieputetaan vejipabaSfa jontun ra s
v an eli ipran tanSja pitimmältänjä, jiivitään jitte plöS
jäptpmään. Sliäitä tiepantettuja opria fullotaan fitte pan»
piin tolme tertaa päiväSjä, aamulla, puolipäivällä ja
eptoolla, jota fäp jiten, että faffi pienaa nostetaan tarfi»
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nasta, ptfi panpi eräUänfä otetaan uloS, fääritään liina®
feen, pannaan matatatle tuotitte istumaan ja fpöttäjä is®
tuu itfe liinafen fapben tuiman päätie, atoaa mafemmalla
täbettä panpen notau ja juoffuttaa oiteaSta piiooSta op®
via Paulien tuettuun, autellen etuformetta, futfee fitte no»
tan ja jopbattaa jpmiä menemään ataS pppfien fautaa
uttopuotetta. 9täin pibetääu päälle fiffi tuin tuettu on
täpnnä foemett ulottumaan asti. Grnfifeeeatla ei fuiten®
taan ote ptön tomaSti futtominen, mutta toSfa jpmät, ot®
tetifin atuSfa, taptomat tuifaptaa utoS, niin taitetaan
paffu, pehmeä eautatanta ja pannaan miimetfi mäpän
ajan olemaan panpen furtuSfa. <3itte päästetään liina®
tten ja lintu jaa niin tuuman fämettä ietauaifeita että
pöppenet tafaautumat; fitte pän nostetaan taefinaan. (Su®
neufun taas futtotaan, on aina toetettaloa, outo tupu
tppjä, ja jottei niin ote, on opetettuina fitfi tuin tppjeuee.
STättä fpöttämijen taloatta ei taejota panpnile mitään muita
euotaa; mutta pnpbaSta mettä ei pibä peittä testaan
puuttuman pieban ja tupfan tanSfa. tu listen piitten
(ammuttaminen mebeSfä on fangen ppmä; maljan jano®
taan jiitä tuteman ijotfi ja eaSmaijeffi. täm änlainen
fpöttäminen maatii tamattijeSti 16 päirnää, mutta niiben
peeästä panpi ontin täpfin tipama ja jiitä faabaait fotme
tai neljä nautaa ipeaafin. SSJimteifinä jpöttöpäiminä on
otettama maaei, ettei jotn panpi jaa taiptua. 9iiin pian
tuin pän attaa riepottaa (lääpöttää), peitti tulee fuumatfi
eitä enäätt ppeistä pöppeniättfä jiteitji, fittoin on aita
tappaa pänen.
3oS panpi fpötetään jämättä tamatta tuin tattfuuna,
niin jen tipa tulee erinomaifen mauttaaffi; j. t. f. jos
jota päimä tepbääu luja taitiua 25:ötä ortiSta pirSfi® tai
oprajaupoja, 3:Sta ortiSta moifntaa rnaibon tanSfa, josta
tepbään totme ppbenfotoista pittutaiSta pattuffaa, jotta
aamutta, puolipäimättä ja eptootta maitoon taStettuna an®
netaan panpette. 3uomifetfi pänen mpöS pitää faantan
maitoa, mutta jiitä on maavi pibettämä, että pänen mai®
tornupenja pibetään erinomaifen puptaana, ettei maito
pappaniji. 24:n muorofaubett perästä on panpi matmiS
tapettamaan.
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3oS ei tallo ta ft^ettää panpia fullomalla, niin on
jeuraama f^öttämifen leino fangen etitifa. Diiille anne»
taan enfiminäifenö tai laptenalin miillona pienelft mujer*
rettuja moiliaifia ja punajuuria, fettraamina läntenä miil*
fcna fotmaSti pähoäSfä lauroja, f eitettyjä opria tai mal*
taita. 3bS panpi tottottamalla ilmottaa taptotoanja enent*
män jpöbä, niin annetaan lautoja. i)3upbaSta mettä ei
faa Janetta tosiaan puuttua ja laiffi panen pmpärillänjä
pitää oleman marjin pupbaSta.
SBiimeifenä puolena muorolautta ennenfun tapetaan,
ei panpelle pibä annettaman mitään jpömistä eitä juo*
m istä; mutta pän pitää pettämän tapi jäämän pestä it*
fenfä ja fitte pibettämän pnoneeSja, fun popjatta on pal*
fulta olfia, että pöppenet pipoin luimumat. Sopta tapeta
tna, on paupi Ipnittätoä toietä lämpimänä, mutta m aro*
maSti, ettei paperaan napfaan reifiä veloita.
(Samaten luin laititla luontolappaleilla maan päällä,
oloat panpellaliit toaiioanfa. tpän liufataan ufeaSti tuo*
ninaifitta jpöpäläifiltä, jotta lotoontumat nolait ja lautan
pmpäri: Iplpöminen (faunotteleminen) juolfemaSja mebeSfä
on päneit paras paranteenja, mutta pptoä on jetin, että
tuotteentouran leptiä lemitetään taattiatle luSfa pän ajuu,
feloitetaan mäpä juotaa pänett juomaioeteenfä, ja nollaa
ja päätä tooibellaan puunöljpllä.
Sielen fampaaSta ja muista linnun taubeiSta on ja*
liottama jama luin jo lanoista janottiin.
Sipamimmalfi panpi tulee, joS pän pibetään pimeäsjä
plfinäifeSjä pailaSja; jillä mailla pän enfipäiminä nätpp
nuretfuman jitä, juoStuu pän luitenlin pian titaanja, joS
päiten potloifuutenja tpbptetään Iplläijellä ruoalla.
k au rat, oprat, leitetpt perunat, pienelji palattu ja*
Iaatti omat oimallijia (leputtamia).
SJIuutamiSja S aijan ja jvraitSfatt maanpailoisja jpö*
tetään panpia erinomaijen ppmin, olletillin jaabaljettja
matfan poijuinaan juuretji, luin fiitä tepbään niitä toto
(guroopaSja ritaSten Perttuna mainioita panpenmalfa*pi*
talloja. £äSjä tarloituljeSja panpet jutjetaan pimeään
ja niin aptaajen tilaan, etteimät jaa tääntäptpä; matfeu*
ben ja liiluniton puutteeSja, mutta plönpattijen raminnon
ääreSjä teStää unta ppmin ja tämä auttaa lipoomaan,
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tuta maStaan t(ält>ä paijattua matfaa. @en ahtaan tilan
lanttia pitää oleman ^eitetti; oljeilla, mutta tatapuoti
amonainen, että laitti pasta pääfee juotfemaan pois. £i»
lan etupuolella on tatfi läpeä, joista panpi ulottuu ruo»
taanfa ja juomaanpa.
©pötteetfi täptetään maiS» eli £urttilaiS»mepnän jp»
miä ja niitä luetaan farp'io panpea toptaan. ^äiroätt of a
pannaan eitfimiittoina pötfi lifooit, ja panpi faa niin pal
jon tuin päit moi fpöbä; mpöpemmiit maifit fetoitetaan
uuitutan öljpllä ja fiitä tepbään pittulaifia palluftoja,
joita aamulla ja illalla fullotaan panpett turttuun. etäistä
pän tulee uneliaatfi fetä lipamatfi. Sitimaiit toimen totitoti päästä tulee pengitpS raSfaaffi, niin maffa on paifunut, ja molempain fiipeitt alla on melteiit tpptpfen mu
nan totoinen raSmapaatio. Ättin nämät molemmat mor
tit puontaitaatt, niin panpi on topta tapettatoa. ältatfa
painaa filloin naulan tai tatfi, jopa fotmetiu naulaa,
ipra noin 5 naulaa. 8ipa on mureaa ja mautaSta.
§anpett pöppenet tootaau fopitoaatt astiaan, joitta
päälle" fibotaan liinanen; niitä liitutetaan toarotoaifeSti.
ja tuin ne tuntumat fnimuneiffi, ttiitt niitä fopii filpiä eli
riippiä ja erottaa tapteen laipitt, untumiin (utuipin) ja
tatoallifiin pöppeitiiit, joS niin tapbotaau.

Äppfpfet.
$ototefpiStä linnuista on mielä laufumatta ptfi lai,
jota ipmistnnnan altu-ajaSta asti ott ollut rattaubeu fananfaattaja, 3utnalanfin ja ipntifen toälillä, ja jota mie»
lätin pibämine miattomuuben fumautfetta. äitinä täplään
tpptpsten moneutaatuista futua.
ätiiStä oliS paljotin fanontista, mutta otamme maa»
ria main tefpstä tototpptpfeStä, joitta pieni afuitto, fpp»
fp ista tta , fenmuotfi, että tpptpfet rafaStatoat lämmintä,
on afetettama ibän tai etelän puolelle, fuojattama tiSfoilta
ja muilta peto=elämiltä, mpöS marnStettama noStoriSti»
tolia, jota aamulla ametaan ja eptoolla fuljetaan. Stpp»
närän tai puolentoista pääpätt fuuSta laitetaan motein»
mille puolille iStunto»nappuloita ja tarpeetfi pieniä pefiä,
ptfi jotaifelle tppfpiSparille, ne tepbään pajusta, niinistä
ja oljista pitfulaififfi; fitlä tpptpnen on marfin taita»
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moton pefää tefemään. $efä pitää oleman tulet» asti
tiinnitettp tpptpiSlafait feinään. Sofo fpptpiSlatfa on
mäpintänfä jota toi)eno miitfona pupbiStettama jo pietaa
pantama popjalte, entämään tulemasta fpöpätäijtä, joita
niin mielet! änfä tulee fpptpfiin.
Spptpnen munii ainoaStanfa fafft munaa ppteett
pefätuntaan, pptenä päimänä ppben, toijena toifen ja at»
taa topta pautoa, josta feuraa, että pojat täptemät tuo»
reSta famatta mäti»ajatta. ^automifen aita on 17 tai
18 muorofautta. 'pojat ppfpmät pefäsfä ja faamat loan»
pennuitta peibän fumuSfanfa jo pepmenupttä ruotaa. Suu bentena tai feitfemäutenä loiitfcna otoat pojat täpfifutfai»
fet, tenteteloät tataSfa, istumat nappuloitta ja tototta, fitte
pe pian tentäloät alas pipatte ja patemat itfe rttofanfa.
SoSta tpptpfet eitoät mietettänfä antau faitmaS to»
boStanfa, niin peibän täptpp faaba piirenperneitä, tioitet»
tuja perneitä, pampun fieuteniä, teitettpjä muferrettuja
perimiä, lautoja, nifuja ja riipett puimifeSta tuuloaan
jääneitä perteitä. Päättifeffi pitää fpptpiStafaSfa aina
oleman pupbaSta mettä puimiupeSfa tai nuiuSfa fopi»
maSfa aStiaSfa. f>e pitämät paljon juotosta, muuri»
faloeSta ja pteeitfä ppmättä paifemiSta aineista.
SoS tppfpfiä tapbotaan fpöttää, niin on matitoimi»
nen fettaifia, joitta ei ote fpptiä (npstermiä) fiipein atta
taitto tptjeiSfä. Sotaista tpptpStä toptaan feitetään me»
tetää puuroa 3:8ta ortista pirSfi» tai oprajaupoja, 2:Sta
ortiSta rnoita ja 12:Sta ortista maitoa, jota puuroa jo»
taifena aamuna, puotipäimänä ja eptoona taabetaan tpp»
tpfen amonaifeeit ilottaan. 93taitoa ei jaa pänette antaa
juomifefji. 16 päimän perästä tulee tppfpuen tätiä fpö»
töitä tptlin tipamaffi,
h u o ria tppfpfiä jopii mpöSfin fpöttää muorofauben
tienneittä maiSfitta, antaen jofaifena aamuna ja eptoona
jotaifette pienette fppfptäifette 80:tä tai 90:tä liotettua
jpmää. Spmmenen päimän tai fapben miifon fpöttämi»
fettä on pän täpfin fpötettp.
Sppfpsten omituinen tauti on jonfuittaineii fpiittä»
mietifpps, jota tuitentin eniten paranee parittamifelta,
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I d ä t t ä ruoalla ja taian puptaubetta. fpapentuneet mu
nat ja tuotteet pojat omat tepta torjattamat pois; filtä
pahaa pajua tpptpfet eimät ottenlaan tooi tärfiä.

SBiinifeUtmSta.
3tman ja maan fiimittifistä elämistä fiirtäpmme upt
ataS M ariin , joSfa monta ppmää latua ja ainetta fäitp*
tetään, niiben feaSfa ntpöS miini, josta @atomo janoo,
että fe ”itaputtaa ipmifen”. äBailea rattaita lienee fui*
teniin afia, miinilö, mai raftauSto etämimmitt on innoS*
tanut itäibeit luntpaifenlin lunnialfi laulajia; mutta jät*
tälääntme tämä ja torttuinamme fäptännöttifeen ebeS*
fämme olemaan afiaan, nimittäin emännän melmottifuu*
teen pitämään huotta lettarin oifeaSta poiboSta.
Sffiiinin teltarisfa ppmänä ppfpmifen pääepto on, että
lettari laillina muoben ailoina ja taitisfa [äibeit muutot*
fisfa ppfph pptätäifen lämpimänä; ei fe faa olla liian
toStea eitä lomin tuima; fittä toSteubeSta tulee hometta,
tuimuubeSfa paiptuu miinin moima.
lettarin pohja pitää oleman tabottu limittä tai tii*
teittä, että fe aina faabaan pibetplfi puhtaana; fittä titai*
fet pöprpt telemät miiuitte patjaa, lettarin feStette tai
johonluhun louttoon teptämä muurattu, tppnärää tai puot*
totoista fpmä, lairooneit, luhun laitti märtppS ja, miiniä
taSteiSfa metlein mätttämättömästi maahan rnennpt, juot*
fee, ja jota aina joutuu ajan päästä pupbiStetaan, tetee
paljon M ari*itm an puhtauteen.
ippmin manpaa miiniä, jota ei tapbota taStea put*
teipin^ (putetleipin), fopii fäitpttää jääfettariSfa, fittä fe
on jo fäpmifenfä täpnht.
Sotia miiniä on niin ifotta moratta, että fitä pibe*
tään fuurtSfa tpnnpreisfä eti aameiSfa, pänett tulee pitää
tointen fiitä, että astia feifoo matamatta atuStimetta, niin
torteatta taattiaSta ja niin erittä feinästä, että ainatiu
terran fuutaubeSfa faabaan tuttia joS joStafuSta paitasta
otis rumennut muotamaan taitto jotu maune (mpi>) tat*
fennut, jota topta on parannettama. Vuotaminen ppfäp*
tetään ötjp*iStotfetta (titittä), manteen fiaait pannaan
rantamanne.
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3li(oeöfa taSfea miiniä puttoipin, on fatfottatoa että
puttot omat pprnin puptaat ja tuimat ja jotentiu pptä
metämät ja mpöS että ppmät timeät tutkat (forfit) fuulte
pannaan. Säptttifett perästä miiniä et fotot taSfea en*
itenfun ott fctjennpt aitoan ftrffaaffi; pulloja ei faa täpt*
tää fotoin täpteen; tulppa tpöbään fifätte puunuijatta,
fitte p ila ta a n partfitta tai taiatta, ettei itnta pääfe piti'
toikin, fitte ne tabotaan ferruffittaiu arffuipin tapi pttr*
nuijin otti* tai puuliiSte*ferroffetta mätiSfä. Sltimntainen
ferroS tabotaan fuimatte piebatte tapi fapatt maltatte (jän*
(joitte) ja toaari on pibettötoä että puttot mafaatoat ta*
fattanfa; fittä jos fnu ott ptempänä fttn pullon popja,
niin tulppa fuimuu hengen pitämättcmäffi; joS fe taas
on alempana, niin popjajafo fefaantuu ja turmelee toimin.
Suin oStaeSfa tapbotaan foetetta toiinin ppmppttä ja
utaftta, on puornattama, että mafian ruoan ja mafiain
pebetmäin perästä toiini tuntuu fartoaamtnalta ja r«S*
maisten ja fuotoiSteu ruofaitt perästä mafiatnntatta ja
paremmatta, futt tobetta on; parasta fiiS on, miinin oi*
fean taabuit armataffenfa juuri maistantifeu ebetlä fpöbä
main palan leipää, jotta f itu paremmin pupbistitu fnu
mitläfään muutta. Soetettama miitti ei pibä otentan liian
fptmää eifä liian lämmintä. (SnfimmäifeSfä rppppäpf*
feSfä tuntuu fen enemmin tai mäpemntin miettpttämä
paju, jota tutfutaan miinin fuffaifuubefft (bouquet); muu
armo foetettaan pitämättä fuuSfa ja paiitactten tieten far*
jettä fuutafea maStaan, jotta fett mäfetopps ja ntafeuS
tunnetaan, ©ulomafia mafit ituiottaa fiinä oleman rint*
faSti foferiminetta, firpeästi polttama armetuttaa fiinä
oleman tifättpä outoa miinan mäfeä. 2fietteSfä on määri
olettama, joS fe tuntuu pptä mäfemättä fuitt fieten far*
jettä; mutta itman firpepttä, itutan astian popjautafua
tai potnetta; ettei fe tunnu juurituin fetoeämmättä futt
enfin rpppäteSfä, ja jätä jotafin maStottiSta tiittaa fie*
tetie. §pm än miittitt tuntomerfit omat, että fe niettäeSfä
pajaptaa pptä ppmättä tuin rpppättäeSfä, ei tunnu pap*
pofemmatta eifä pcifonunatta tai äitelättä; että fe on mä*
fernää, jättäm ättä fuuputt jotafnta fuumuuben tai rppis*
tämäifppben tuntoa, ©ett maifutuS ottoon eläppttämä, ei
pääpätt ntenemä eifä raSfauttama taiffa päätä fimiStpttämä.
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3oS ta lo ja on toaraa pitää erinäistä loihti* ja
olut*fellaria, niin fe on toimille ebitffi, ionitta motemmat
maalimat pptäläiStä puhtautta. SJtutta juurifellari, joSfa
pevunia, juuristoja ja tnnita faSloin*aineita pibetäätt, on
ainafin eroitettatoa niistä. 9iuoSteutta ja pajua ei faaba
täsfä loältetpffi, ja ne turmetetoat loiinin ja muut juo*
taloat.

Ijalfotoaja.
Vlfeiit tartoittnee emännän toimi ja puotenpito otot*
tna patfoloajaantin, tuin meille popjotan afutfaitte ioält*
tämättömäSti tarpeellinen talloen toara poltin*aineita oit
panfittatoa, tarloitaau tartfuutta arloaamaan mitä puu*
taia tupattiin tarpeefeit on fopiloitt loatita ja tietämään
ostaa ebuttifimmatla ajalla.
Stäöfä jätämme paljon, tuin eptä oliS fanottaioa
turpeen ja monenlaisten fptten (piilteit) potttamifeSta,
loielä loaloöljpntin (fotogen), pitäen toaiu puolta taioalli*
fista paltolaabuista. ftobott tarpeetfi riittätoää palfoloa*
raa panttieSfa tulee emännän arioata erilaisten puibeu
pploppbett, jota tulee ttiibett erinäifecn tiioepteen, [elä pui*
bett pinnan tunatin tottobett aitatta.
StamaöifeSti fallecntumat puut talloen tutleSfa tefä*
pinnasta; niinmuoboin on ebnllifinta ostaa loaranja fe*
fällä ja fatfoa ei aitioaSti että puut oloat tafafia ja
epeitä, loaatt famaSfa fttiioia, tuin paloakaan ttiibcn fe*
loepbeStä ja peteäStä falaptamifeSta ppteen toufattaeSfa,
[en fupteeit tuin äsfett palatut ja m ärjät famiaSti rno*
japtaioat. Sapopaiffitlaifet, pomeifet, parmafpifet, poittoi*
fet ja fänföttpneet puut antamat loäpätt lämmintä. £ott*
fan läloiStämät pafattaeSfa pirStoileloat, taajaan mustan
pilffitifet puut eirnöt pata ilmitoalfiaSfa, loaatt fptötoät
pitjaa, ja antamat niinmuoboin mäpätt fuuntmttta.
R iutta etteimät pploätfitt puut fofoonfullottuiita ma*
jasfa nuoSfentuifi, on pibettämä puoti, että tuulen penfi
pääfee ristiin fäpmään.
©ppS* tai talmheptoofaufien läpeStpeSfä, jolloin tu*
panfittain laupfeita tumipiuteita lentää affunamtutuitn,
tuntuu loarfin pploättä ja pupaifelta istua fooSfa lielnt*
loan loalfian ääreSfä (me uaifet fopimaöa tpöllä fäjis*
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fämme), maipetetten ajatutfia ja mietteitä, tai tuutuStet*
Ien tertomutfia, jotta juuri [ilta peitettä ja fiinä matoSfa
omat miepättämämmät di pumittamammat tun muisfa
titoisfa taitaifimat olla.
8 ämmitpS=pattoin, tamattifcSti Poimuisten, etetäifeöfä
9iuotfiSfa pööttistcn, cStantifeSfa ja fäitpttämifeSfä nät)tt;
perääntatfominen matfaa fiis maimanfa, famaten mpöS
tuimain mäntppattoin ja ppmäin f^ften matitfeminen teit*
tiöu tatatte.
(Smännitte maatafoisfa efittelemme, nS?t jo niin ta*
mallifitta rautatatoitla, pottettamiffi m ännin ja tunjen
täppjä, tuimattuina pötautena tatfapaabetta tai uuneja.
£ieboSfamme on ppmäntaptoifia emäntiä, jotta mie*
tdlänfä jatamat tämän elämän ppmppttä, mutta famaSfa
tahtomat herättää maStaancttajaiu fpbämisfä fen armot*
lijen tunnon, fuinfa talttö je latoja on, joilla Linnala
meille tpijöfämme autan, ja fentäpben lähettämät teit*
tiöönfä tutemaifet vuotaa patemaifet enfiit metfään tofoo*
maan majnttijen (torittifen) tunjen tai rnännpn täppjä, ja
jiettä tultua antamat anfaitun luetti: tai piimä*mabin
pnnä leipää tpbpttämätfi pattinnotfi.

^efotupa.

I

3 fo pejemineit eti ppptti, taitfine toimineuja, pibe*
tään fppstä maimatoifempana toto*aStareena; tatjofaamme
täsjä muutamia täpbettifempiä temppuja fiinä.
© itä puofeemmin faabatfemme pibettpjä maatteita
puptaiffi ja ifäitänfä tuin uuben nätöifitfi, on ppöbpttinen,
topta, iifaifina pitämästä tatattua, panna ne tittumaan
raittiisfa puonecSfa, eitä fuinfaan juttoa umpinaifeen art*
luun. @ttä maatepuone pitää oleman erinäinen, eitä te*
nettäfään matauSpuoneena pibettämä, on itfeStänfä pui*
rnärrettämä afia; fittä titaSten maatetten paju on ilfeä
fetä mapingottinen termepbette.
Jatouben marattifuuteen ja fiitä feuraamaan maaten
maraait tulee tamatlifeSti, jos ifo pefo tepbään terran tai
tatfi muobeSfa taitfa ufeemmin; mutta että apu*ipmiSten
tarme, puibeit, faipuan tutunti j. n. e. on fitä tnpöben
tatfottama, on luonnollista.
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(Snnenfun pefemään rutoetaan otoat taitfi ammeet,
pöntöt ja faifti pefoSfa tarpeettifet puu»a8tiat turtootetta»
m at pitättiffi täyttäen ne toebettä, pefotattita pupbiötet*
tatoa, puut ja toefi fifätle fannettatoa, tupla feutottatoa
ja pefetin (faipna) oStettatoa.
l a itti peätättät toaatteet omat pffittäin tuetettatoat,
firjoitettatoat ptöö ja pantattat tnppttiin tutin tai eri»
ttänfä. £)ptoin ppöbpttiötä ja toimettiöta on, että tatfo=
taan jofaifeit perään ja laitti ritfinäifet parannetaan ennenfun pefooit pannaan; fittä toäpinfin reitä, repeämä tai
ratteama enenee peStäeöfä. Saitti pebetmä» ja toiinittai»
mut pitää mpöö ennen pefemiötä otettaman pois, fittä
tipiä ja faipuan liemi potttattat ne täptemättömiffi.
Ouotjetta jotittefi, firfaS järttittefi ja fabettefi ottat
etuifemmat fun taitto» ja täpbetoefi, fittä fe on tottaa,
ettei faipna futa eti tiutene ja toapbu fiinö, ttaan tofouu
nturniffi.
fiiinattaatetten tifaifimmat paifat, uiintuin paitain
faufutfet ja piain reunutfet j. m. f. fittettään pefettimettä
(foopatta) ja pestään fitte paatiaSfa ttebeSfä; tafafemmin
(itäinen tiinatoaate peötään ttain foptuuttifeSfa faipua»
ttapboöfa.
©oopatipiää toatmiötetaan näin: pffi tai taffi nau
taa foopaa patotettaan ifompaan truutnun, ttatetaan tie»
putoaa ttettä päätie ja tiifutetaan tafafeSti pmpäri fiffi
tuin laitti foopa on Itutoennut (futanut), fitte tipiä taa»
betaait pönttöön (jottei mapbu fruutuun), toispitöitään
puupaarufatta tapi fanteafla toiSpilättä fitfi tuin putti n
ttaptuu, faa fitte jäptpä ja tulee fatiatfi tuin teetti. I)3e»
femään rutoetegfa tämä tipiä puoteaöti liutenee paateagfa
ttebegfä, fitä fittettään toaatteifiin, näitä pierotaan tälten
toäliöfä, taifta tetoitetään pöpbätte ja parjataan parjattu
taitta joupipuofiametta fiffi tuin nätptoät pnptaiffi. 3ät»
timäifetlä tattatta ne fuitenfin enemmän fututtat, fun
ebettifettä.
Sf ompi ja toäpempi amme pitää feifoman noStet»
tuina jotenfin forfeitta jaloitta, niin tifettä pefotattitaa
tuin mapbottiöta (tatoattifin on muuripata), ammetten
fifäpuoti peitetään fiipen fotoetiaitta paffuitta tatanoitta
(puristitta), toifeen ammeefeeit pannaan, ferruffittain ja
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fiteiffi leloitctt^iitä, faiffi hienommat liinamaatteet, toifeen
fuuremmat ja patfummat. Suitentin on fe jä rje sty pi=
bettämä, että fnmpaifentin ammeen pohjalle ja pmpäri
taitoja pannaan mäpimmän artoja maatteita ja teSfetle
niitä, joista puotettifimmat ottaan.
Suin amme on täptettp hienommitta maatteitta, te*
mitetään niiben jäätte tatana ja mätetään liehumaa f00*
Rämettä, niin paljo, että fe tutee feifotnaan pti maatteita.
'Itiin fen annetaan feifoa pari petteä.
© idä aitaa pierotaait muita pefomaatteita äSten ofo=
tetutta tamatta foopatipiättä lifättpnä tirftaatta tupfatipi=
äftä, jota näin tepbään. Söapma fenta afetetaau fpmän
fangott tai mäpemmän formoit päätte, feutait popjatte te*
mitetään olfta ja niiben päätte patfn tatana ja tämän
päätte ppmää feutottua foimun tuplaa ja fiipen mätetään
fiepumaa mettä, jota fitte tirttaana tipiänä alas formoon
jitoffee.
£oifeett antmeefen pannaan fitte enfin patfuimmat
tatanat, pppjintiinat, paltottisten maatteet j. n. e.; am=
meen teSfelte pannaan pienoimmat, fitte jotatin patfumpia
ja päättimmäffi patfn tatana, fitte fen päätte patfu lev*
roS feutottua tuptaa. Siepumaa mettä, niin paljo että
maatteet totonanfa peittpmät, mätetään antmeefen olemaan
pöfauben.
©euraamatta aamuna mavpain taStetaan enfitt atm
utceSta foopatipiä, fieputetaan ja mätetään uubeSti päätte;
fitte tepbääu lipiätt taitoja toifeSfa antmeeSfa famatta ta»
matta, tifäten, joS tapbotaan, puoti tai foto nauta foo»
baa. Hion.itiu pettää foobatt pauristuttaman pettamaifia
maatteita; mutta ei fiinä ote perää, filtä tämä tifä tetee
fen, ettei maatteita tarmita niin paljon pieroa tuin muu
toin, jota enemmän tututtua maatteita, pierottauee täfisfä,
tai parjattanee pöpbättä,
3foSfa pefoSfa metää pautontiuen, f. t. f. lipiän taS*
teminen, tieputtaminen ja uubeSti päätte mataminen toto
päimän aitaa, ©itiä ojatta pestään tirjamat ja painetut
maatteet. SDtelfein jotainen erinäinen (ai niitä maatii
erinäistä tarffaa pitelemistä. 9)timatfaan ei täp laatuun
pestä mitään niitä eitä mittaifia tipiättä, ei tornin fuu*
matta mebettäfään. Ufeimmat painetut maatteet omat
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peStätoät toiSpitöitpSfä faipualipiäSfä foopait toevoSta; avfa*
toävifiä on pptoä toaptoiStaa toeben fuolaamatla tapi peS=
ten toeteläSfä nifujaupo*toelli8fä, fopta toivuttaa ja ripuS»
taa fuitoumaan. S alfoSta ftaneltia ja toaltofia toitla*
fttffia fopit pestä jäptpnecSfä foopalipiäsfä. ^teitten fovfo* .
umpeluSten, tattien, naupain ja filffitoaatetten pefeutistä
et ole ajattelemiStafaan ifott pefott päitoänä; fillä fe
toaatii itiin pptoää tavffuutta, ettet fiipett joubeta.
2£iimeifeffi tuotetaan motempiin antmeifttn pupbaSta
fieptttoaa toettä feifomaan pöfanben toaatetten pii.
SBavpain feuraatoana pättoänä taitetaan toefi pois
ja pienetnpäin toaatetten toivuttaminen alfaa; fe on enfin
teptätoä juoffetoaSfa toebeSfä, fitte, jo8 niin tapbotaan,
fifättä lämpimäsfä toebeSfä, fenjätfeen toaatteet faatoat f
muutamia petfiä liota fpltnäöfä toebeSfä, ennettfun niitä
»äännetään ja vipuStetaan fuitoaatt. Stäpän toiimeifeett
»eteen fopii panna toäpätt finitpstä (btäelfe), tefemääit
toaatteita fitä fauniimman »atfofiffi.
8 af an at, pöytäliinat j. tn. fetlaifet eitoät tavtoitfe
finistämistä eifä evinäistä toivuttamista, mutta faunistatoat pöfattben tifoamatta fplmäSfä toebeSfä.
OoS fiinatoaatteet, fiftumaan pantaeSfa, Ipöbäätt lait
faa mpöben utoS, niin fääStpp paljo aifaa ja toaitoaa
niiben toetämifeSfä ennen manfeloitfemiSta. (§i niitä faa
panna päältitpSten. &ui»anSföpfiä fannattamaan pysty*
tetään finne tänne fovetttoja, etteitoät pääfe painumaan,
niin että toaatteet laapaatoat maaSfa taiffa plifen laot*
tiatta. Slinafin tavtoitaan pptoin tavffaa »avotoaifuutta,
ettei paljo peSteSfä näytpä toaitoaa rnenifi putitoitfemalla
pttffaan. Äuitoitneina evoitetaan tafanat, pöytäliinat j. n. e.
evinäifiin läjiin ja faiffi fangistettatoat (tävfättätoät) ja *
fifennettätoät »aatteet aitoon evittenfä.
öätfimäifet jätämme fiffi fuitt jaamme fetittäneeffi
mitä ebettifitte tepbään ennen manfetoitfemiSta.
Salattat ja pöytäliinat otoat fapben pengen »enptet*
tätoät pitfin ja tanfaa mpöben. ftofoa mpöben ne taSfm
tettaan fotmin tai neljin fevvoitt, ja pviisfotetaan toiSpi* i
tällä pnptaatla »ebellä, jos liian fnitoiffi tuntutoat, pan* i
ttaan fitte fofoon taiffa fäävitään, luulin emännän mieltä
mpöben.
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@almeetit, p o im in n at ia niiStinliinat fangistetaan,
menetetään lantaa mpöbeu ja taitetaan fotrne tai neljä
päätiettä», pitäen »aaria ^benfofoifuubeöto. S ä ä tä fitt
luin itämät fappaleet näin omat fileäSti manteloitnt, iaS*
tutetaan ne tulin erinänfä loimin tai neljin terroin, Ia*
botaan tifitpsten manfelipöpbälle terran plitfe Ipfättämiffi.
Ijlöptäliinat, tatanat, tppnpmaarut, pppjinliinat ja
pellamaifet niiStinliinat omat täärittäm ät niin mifuSti inan*
fetitufitle (telalle), ettei pptään rppppä eli poimua tule;
molemmille tuteille fääritään pptä paljon, parhaiten pptä
laatua, että manteli juotfee tafafeSti ja panee »aatteet
niin faitfeiffi ja fiittämiffi tuin afia maat». J ä tä jätti*
m äistä eimät tarmitfe paibat ja femmoifet »aatteet, jotta
mielä filitpSrauballa filennetään.
«Sanoinamme mielä jofit jana näistä ja fangiStuS*
aineen matmiStamifeSta, jota ltfeemmille tarmitaan.
<gi ole fpptä pinnan muoffi ostaa puonompaa tärt*
tiä; fitlä parempi tai paifuu teitettäeSfä enemmän ja
tangiStaa paremmin.
Ofompaan pefoon ostetaan noin J naulaa tärffiä,
jota pannaan mätiin, faStctaan fplmällä mebellä ja »ai*1
mataan täfin fileätfi taitinatfi ilman pptätään tomaa pa*
laa. S itte fitpen taabetaan tiepumaa loettä tafajeSti lii*
tuttaeu, fitfi tuin tulee niintuin »etelä »elit, jolloin fe
taabetaan ppmiit tinattuun pannuun, tieputetaan muuta*
mia minuutteja, mispilöiten foto ajan. Sinipaperia tai
muutamia pifaroita finimettä ja palanen »altosta maffia
tifätään fiipen ja tärtfi fiimitään pienen tilfun läpitfe.
Sanfeimmiffi fangistettamat falut faStetaau enfin,
puferretaan ppm iit. ulos ja ripustetaan fuimumaan, rnie*
lufimmiu päimän paisteefen, taiffa, joS ei fe meneStp,
tomuttomaan, »ilm attaan puoneefen, ja f astellaan piufatt
filentämifen ebellä. 9tiitä fopii mpöS taputella tuimain,
pienoin liinasten »äliSfä.
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Häänpttä ja uloSpuferrettua tärffiä fopii tarpeen
mutaan tifätä tiepumalla mebellä.
£>p»in fitentämään eppimifeen tarmitaan paljo par*
joituSta. 9)Ieifinä opjeina ilmotantme, että filentäminen
on teptämä maalaamattomalla ja öljpttämättömältä pöp*
bätlä ja roumasmäen paineet fomeliaalla laubatla. SlluS*
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teenä pibetään opufatSta pupbaSta tiinamaatetta, fen päättä
faffinfertaiSta puopaa tai muuta patfua mittamaatetta, ja
fen päättä pienoa liinaista, ©itennettämä toaate temite»
tään, foptunttifen foSteana, tafafelfi, ja fititinrauta, tar»
peeffi tuumana, tpfätään tafafeSti piltin fanfaau lantaa,
maroen ettei rppppjä rauhan atte mene.
3ota ei ote tottunut pitelemään fititinrautaa, tetee
parhain ottaen fitittääffenfä enfin patfnmpia poimuttomia
loaatteita, maroen ettei potta fitenuettämää, ja totein jou»
tufaSti faaba fitä fileätfi ja tiittämäffi.
SDMfein maifeinta toto pefoSfa on, faaba perrain
paibat to^tunflifeSti fangiStetuiffi ja ppmitt fitennetpiffi.
Stautuffet, rintataSfut ja rannetfet omat fangistettamat.
StintataSfuin fitentämineu meneStpp parhaiten joS atte
pannaan pienonen, mittaifetta ja päättimmänä tiinaifetta
peitetty lauta, ittiutta jotaista nuorta emäntää neurooifin
tarfoiit tatfomaan, ettei pptäfään napin täpeä jää ritfi»
uäifetfi, eitä pffifään nappi majamaffi; fittä pian moi ta»
paptua, että näistä mäpäpätöfistä afioista fpntpp mieti»
patjoja ja malitusmirfiä, jotta faattaifimat tuutijan luu»
teinään, että Sob rautta niin on tppjentänpt färfimäifpp»
beit läpteeit, ettei pifaraataan ote jäänpt npfpifitle perroitte.
Siittämiä fitittimen taimuja on paras totea mätttää,
ja joS niitä tulee, poistetaan ne foSteatta titfutta ja tois»
tamifeen Rientämättä. 3bS rauta taptoo potttaa, [imet»
tään fitä matfitta ja pimutetaan mittaifetta tittutta.
Sortoumpetutfia fitennetään nurjatta puoletta ja pp»
min pepnteöttä mitta»atuStimetta, peitettynä tiinafetta. Die
pitää oleman ppmin ja lautaa mpöben meuptetpt ja ta»
foitetut, eunenfun fititintä niiben ptl fäptetään, ja ettei
raubaSta mitään merttiä jäifi, peitetään fitennettämä opu»
että paperitta tai nättettunffipatafetta.
©itennettpnä on jofainen tatu fauniiSti fotoon taS»
fettama; jofainen maatetai, niinfuin efint. paibat, taSfe»
taan niin tafafiffi tuin mapboltiSta. iperrat miepet omat
fiinäfin afiaSfa fangen tarfat (närffäät), etteimät aina it»
fefään puomaa fuinfa mäpäStä ilman töppäpffeStä mprSfp
noufee.
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SOBaSta fitte tuin peStpt »aatteet tuntuivat toarfin
tuimitfi ja oivat jäätyneet fitentämifen fuumuubeSta, pan
naan ne tallepaifoilienja.
xtofaifen ifon pefon perästä, ainatin terran »uo<
beSfa, pitäifi jotaifeit emännän tufeman liinatoaate»toa=
ranfa ja tutuliiStaStanfa ppptitnän pois, mitä touojitan*
teitä mitättömäffi tutunut on ja paneman ptöS mitä uutta
on lifääntpnpt. Jarm oin taitaa jofu nutit, tun emäntä
pitää jettoää faitista, ja joS pän fairaStttu tapi äftiä
tutfutaan pois, tulee fellainen luettelo fangeit arioottaatfi
järjeStptfen tobistutjetfi.

Kolmasosasto
$uoneen!atujen, umattcibcn *j. m. m. Ijoito.

huolenpito faifcöta talon omaifuitbeSta on emännän
täpbettifempiä vetvottifuuffia. itä ä m m e tpöfö fitä tai
min! Romuttamatta, parjaamatta ja pudistam atta pitä*
toät totut monifertaifeSti fauvemmin uuhen, fauniin muo*
tonfa. ©entäpben omat puoneenfatut fuojattavat am
ringott polttamifetta, foitta ja pitfuitta; faiffi vittaifet
Vaatteet pitämästä päästpä pieffettävät, parjattavat ja
pupbistettatoat ennenfun uubeSti ptte otetaan; louoteet
tuuletettavat j. n. e.
huonetten fiiVoamifeSfa on emännän peräänfatjauto
eniten tarpeellinen; fitä et f otoi foSfaan toimittaa ilman
panffimatta tuuten toetoa affunaiit avaam atta tapi vai*
fian tefemättä fafetuuniin. tpppbän faunistuffet, tirjat
j. m. f. peitetään jottafin opuetta Vaatteetta; taf af etninen
tepbään ifolta parjattu tapi pienotta puiSfutta; fitte fuin
tomu on ferjennpt taSfeumaan, pppjetään puotettifeSti pepnteällä rievutta tapi töppptetään pöppenpuisfutta.
lo itta on pttoneenfaluja vaifea fäitpttää, erinomat*
tain joS ne ovat päättistetpt vittafanfaatta; muutamia
feinoja ilmoitetaan fuitenfin firjan loputta. ?)ptä fuiten*
fin täSfäfin mainitfemme, ja fe on, että päättpS fittoin
tättöin firvotetaan, fatut tuuletetaan, pieffetääit ja par*
jataan. Savenbeti ja pienemtettp riffi (tutifivi) tttpöS
fpnttitätati ovat taVattifeSti ppviä estämään foita tute*
maSta ja muutamia Vefitatriffeja fiettä ja täättä feittä*
viereSfä vetää foit niipin.
SliieSten vaatteet ovat jofa päivä pieffettävät fopi*
valta puupeVotta tapi fittumaSfa foufutta. peffäm inen
toimitetaan pienettä rottingitta, että tomu täptee: fitte
vaatteet levitetään puptaatle pöpbätte parjattaviffi. Äo*
vem paa ja pepmeempää parjaa tutee fäpttää fiipeit, mitis*
taen, että pienoja vaatteita pepmeäSti pibettääu, fittä
muutoin ne pian tutuvat.

144

•
;

§erra*jafun parjataan enfin laulut ja tyiat ja fitte
»oaSta muu »»aate. tulopuolen nain julkistettua, jän*
»taan jattu fotoon ja fifäjitoli ju lis te ta a n jama teit.
SoS tyoufuityiit ou järSttyntyt futaa, niin on jaraS
antaa ttiiben tytyioin fniioua, ennenfutt hierotaan, taiffa
jeStään fienellä tatyi »»illaifelta tilfitlla, joS niin tar*
luitaan.
SSaatetyarja jibetään lilo in jutytaana ja jutybiste*
taan fiten, että färmäffäälle jöt;bän jartaalle jännään
juoli telutyä (arttia) jutybaSta ja je ria ja parjaa »uebe*
taan nfeemmat fevrat jainaen parrasta »oaStaan, ja tuin
färtttän fotyta mustuu, fiirrctään ja je ria alemmatfi niin
taulua»» että jajevi taffaa HnuStumaSta.
pienoja »oerfaloaatteita tyoibetaan ftutenfiu jätein*
min, joS patjan »»erosta täytetään fienia Jenraaioalta
taltalla: uufi, tytytuin julkistettu fieni, jo $ ei tätytetä
mityiutään muuhun, faStetaan »»eteen, jnferretaan »»ifitSti
joiocliaan fangaStitfun luälisfä ja fitte fillä jä te illä ä n
jätkälle lelvitetttyä »»aatetta mtyötäfufaan. hienosti toS*
tea fieni »»ie taiten tomun ja fatuunaifet jiltuttin joiS,
tututtam atta »»erän uuttaa, jota tyarja tefee.
paljon tulee »»aatelien tyoitooit joS ne jtyftyiuät tyty*
»»änä laitta ei.
©ilftitoaatteita ei folui fäittyttää fullottuina arffut*
l»in, »»aan niiben jitä ä rijju m an eriltänfä, ett’ei»»ät mu*
rene ja tule tyome*jilttuififfi.
SBillaifia »»aatteita, joita tyartcoin jibetään, joS ne
tungoSfa mataaioat tatyi rijju lu at, jitää »uätittäin piet*
fettäinän. Soitta fäittyttämifeffi liitetään niityin tai pan*
»taan »»äliin terjentinötjtytyn taStettuja ja je ria , tamfertia,
männtyn täjtyjä, »»enäjän natytaa tai foiruotyoja.
Seluäällä, tuin natyfa*(turtti*)»»aatteet jännään tai*
teen, o»t jotaiiteu ta jja te erittäin täärittätoä liinafeen tyty5
bistetttynä joutnn tai nfeemjain mainittuin »»äfe»»än*tya*
juiSten ainetten tauSfa, ja laitti ttytyni jautatoat »uifuSti
fulteluaau arffuun, jota fiotetaan fui»»aa»t, foSteettomaau
uttotyuoneefeen tai ullaffoon.
ä)fajaS*(faStori*)tyatut tyarjataan tyienolla, jetymeällä
tyarjada, fillä ne tyuttaatoat jian muotonfa ja tiittonfa,
jollei niitä tytyloin jibetä. Sim a ja tomu »»atyingoittatuat
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ntuötaa ja muuttamat fen ruSfeaffi, fentäpbeu i>itää niitä '
Varmemmin pibettämän ja tattetettaman Ivatun fuojutfeSfa. ;
OoS pattu fattuu taStumaan, niin on paras hieroa fitä *j
filttifellä tai hienotta HittaifeCfa niiStinliinalla ja fitte par*
jata fitfi luin fe faa luontaifen tiittonfa.

Suoteet maatimat mpöStin emännän huolenpitoa.
Senpä ei ppmäffpifi ppmää lepofiaa? ©e tulee fuureSti
fiipen, miten fe milloinfin matmiStetaan. §öppenmaat*
teet pitää jota aamuna ja e^teoua ppmin pubiStettaman
ja matraSfit läännettämän
;m utta paitfi tätä on
ppöbptliStä muutamia tertoja tefäSfä tuumina päimänpaiS*
tepäiminä lemittää pihalle tai fopimalle lauteelle paljuja
latanoita, joiben päällä muoteet (fäntpmaatteet) faamat
ppmin lämmetä, patittaan pienillä fileillä tepeillä, tään*
nellään ufeemmat terrat taitin puolin faamaan famaa
faunaa.
StäiSfä tiloisfa omat taitfi tppnpin päällptfet mifuSti
tartaStettatoat ja majamat parannettatoat. SoS pöppenet
joSfatuSfa tppnpsfä näfpmät tornin mäpemteiffi, lifätään
niitä paremmin ennen pibetpillä fuit uufilla pöppenillä.
Suutta joupimatraSfit, jotta lauman pitämifeStä omat ti*
tistpneet, tarmitfemat tamallifeSti jouStanaifuuben uubiS*
taraifetfi että ne totonanfa ratfaStaan, joupet otetaan
uloS, pietfetään, teprätään, teitetään, riimitään ja tifä*
tään uufilla murentuneiben fiaan; fitte matraSfit uubeSti
täptetään.
SaittinaiSten talon taluin fäilpttämifen, torjaamifen,
pupbistamifen p. m. jopbotfi tifäämme mielä muutamia
feinotlifia neumoja, jotta armaamme tuleman nuorelle
emännälle ppöbpllifitfi. Stiiben täpttämifellä faabaan monta
m arttaa fääStpmään, ja fe on miSfi moitto. S a n p a fa»
nalastu täp toteen: "SJiintä ftimolla fäästät, f en ttmrnna
löpbät”, eli: "Sarana fäästettp taloöfa, tunniana fmt=
nau mara”; ja jopa tntfuimmetin näitä ppmiä tapsja,
fääStämäifppttn, toimellifuutta ja apferuntta fotomenes*
tptfen tolmoifetfi lemmen lepbetfi, joiben parjottamifella
ufeimmin puitaptaa neljäs lepti, tptptoäifppä, jota oitea
onnen lepti ontin.
7

£ojiu omat emännän mclmotlijuubet moninaifet jo
paljo maabitaatt jiftä nuoretta naijetta, jofa ne päällenfä
ottanut on; mutta jo annettuin teloitusten lijäfji faneja»
jifarilfemme, armollijeeti niitä täyttämään, emme moi ofla
marottamatta nuorempia, etteiioät anna itjeänfä niin pe»
räti feittiö»aefarten, pefcmifen j. m. f. tointen mattaan,
että pämittämät taiten muun mieten ja palmu gaitfi
mitä teette, fe tepfäät tpmeneeti, pitjaijeeti ja taitamaeti.
9Jte naifet taibamme maifuttaa paljon piljaifuubeefa ja
ilman metefettä; taibamme tulla miepelle, jofa pitää meitä
parempana fun paljaina tafonpoitajoina, petämäffi, fan»
foflifeffi ja uefotufji; äimän faifeffi pffoäfji ja lemmefji,
tuin luoja meitä aitoi ppbietäeefä maimon miepen faneja
uefollijen raffauben lupanfjella mpctä» ja maetoi«»fäpmi»
jeejä, elämäefä ja fuofcmaeja. 0lfoou hum alan ftnnaye
jofaijen maimon, entännällijeefä
päätetyn, ppm'8n
aifomufjen myötä, ja amatfooit
armonja perpeen»
ijäitnän m illään antauneibeit miceteu jpbämet ja mielet,
pellepbellä näfemäätt ja oniietantaau, mitä peibän mai»
mönjä, epfä julmemmalla attiiffi antamalla, fun tuule»
mattaan, tefemät peibän meueetpfjefjenfä ja ppmin elämi»
jeffenjä jefä ppteifett talouben moimaeja pitämijefji.

^ilffutn poistaminen.
1

kasitta» ja öljppirtfuja laattioiSta ja maalaa»
mattomiöta pöp&tötä otetaan

peittäen pilffupaifan pafjufla piippufamen ferrufjelta, jofa
muutaman päimän peväetä peetään jooppamebelfä ja mii»
metji peetään piebaffa. «Suuria pilffuja jimellään tev»
pentiitöljpllä ja peetään jitte tupfalipiäöä.

2. Saffi lattnuja laattiaSta poistetaan
fuotapappoa tai miptrillipappoa faatamalla tai tiputtamalta
pilffuipiit pavifin fertaa ja jitte pejemättä pieballa ja
jooppamebctlä, 3oe paljo läffiä on faatunut, niin jefoi»
tetaan 12 orttia miptrillipappoa naulan faneja m että*)
*) $appo on tiputettuina meteen ja felcitusta pitää aina mä»
pän ajan päästä puisfntettaman, ettei fe faa äimän rajusti fnu»

meta.

@uom, muist.
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möpittäin, ja fitte feit annetaan jäptpä fiitä fuuntuubeSta
tuin fetotettaisfa fpntyp. Nainut pestään lämpimältä me=
bettä ja faStettaan pappomebeltä, niin tainut on muuta*
main petlein perästä fabenmtt; uufi pefeminen on tuon*
nottifeSti tarpeettineu, faabatfi fitä äimän tuntumattomaffi.
@iitä on pibettämä maaria, ettei happoa eitä pap*
pofeta*mettä tipapba tai pärStäpbä jopontuputt maattee*
feen tapi jonfun pnoneeittalun päätie, fittä je polttaa pa=
paSti laitti, mipiit fitä fattun.

3. Sam m tfaluiit puhtaina pitäminen.
3oS niihin tulee rasmapitttuja, niin ne omat pestä*
mät pois lämmitetyttä fatsitta. 3oS liitto on pimeuttyt,
niin fe unbistetaan fetafin teitettpä faptia, matfia ja fo*
teriä päätie fimetten ja fitte tuin fe tuimiin pimitttaen mit*
taifetta tittntta.

4. Safeerattuin ja pitfattuin falttin puhtaina
pitämifeStä.
SBatfia ja faptia teitetään fetafin ja fitte tuin tatut
omat pitybistctut, faStetaan mittainen tittfu täpän fetooit
ja fittä niitä pierotaatt; fitte tämän toSteau titfun fiaan
otetaan toinen pupbaS ja tuima ja miimeifetfi pieno Ui*
nainen titftu, jotta pimuttamiSta jattetaan.
3Jiuita teinoja on, että tatut fimeltään puunötjpttä
ja priisfotetaan perunajaupoitta tai pienennetyttä tärtittä,
fitte pimutetaan tiinafetta tittntta. h aitta gummitatfaa
futataan mätemimmäsfä miittamäeSfä (fprisfä) ja tatut
tältä fimettpinä pimutetaan tiinatitfntta, fitfi tuin tulemat
marfitt fuimitfi ja tiittämitfi.

5. SBeftpilffuja fiittotctn^tn popbäStä
poistetaan fiten, että toSteaa fuotaa pujotetaan pitfun
päätfe ja mäpän petien perästä otetaan pois, ja fitte pi*
mutetaan puptaatta putettitortitta.

6. ^uottefaluin fiittottaminen.
StetjäS ofa nautaa tettaiSta matfia patotettuna ja 6
ortia pienennettyä teittopiptaa (partfia) futataan alinomaa
liityttäen, jopott fitte tifätään 12 ortia lämmitettyä piti*
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piteä. J ä tä huilitut fasbettua fetoa pppfästään töiltä»
feen titttuun, jotta puitta pptoin hierotaan, josta fe nutit»
tamain päitoäin perästä tulee lujaffi tutit tafecrattu.

7, Sapettein pupbiöfamiucn.
Sofo puoneritoiä pupbistantaan rutoeteSfa pitää en»
fin faiffi tomu feinistä ja fotosta pppjettämän pienotta
pepmeättä patjatta. 3oS feinä»papereisfa on pitffuja, hie
rotaan niitä pois pepmeättä franSfan teitoältä, tapi foS»
tutetaan fieni pupbistetutta terpentin»ötjpttä ja pierotaan
pitffua toarotoaSti fiffi luin täptee näfpmättömäffi.

8. D tjpm aati4auluin pupbiötamtnen.
3oS ötjpmaati»tautiit muuta pupbiStnSta faipaatoat
!un pöppen»puisfutta tomuttomista, niin on paras pääs
tää ne puitteistanfa, tentittää pöpbätte ja pestä pepmeättä
fienettä ja paatiatta faipuatoebeltä, jopon jonfun toäpän
foobaa fopii tifätä, toiruttaa toapbon pois pnptaatta fie»
neliä ja fitte fetoeäSti pppfeä taulun fuitoaffi pienotta tii»
nafetta.

9. SBaöfifmttoJften ja fiq a in pitffuja
pupbiStetaan panematta lem tlfen pienoffi faaputettua ja
feutottua piippufatoea molemmin puolin paperia, peittäen
fen opuetta poStipaperitta ja pitäen tämän päättä tuumaa
fitititi» rautaa muutamain minuutein ajan. Säptptteenä
f atm otetaan pois ja tipautetaan puptaatfi fimtuopipfatla
(gununi etaftifum).

10. R eitein pupbiStantitten.
8 afi pestään toiinetiffaan faStetutta fienettä ja tä»
rnän muutamiaffertoja teptpä, priiStotetaan pienetfi mu»
rennettu finipaaftu (btafafa) piettoöe liinafefie, jotta fitte
peititafia puolitetaan fiffi tuin fe tulee aitoon firffaaffi.
S o itta: tiibuSta tepbään toeben fanSfa taitina, jota
peili»Iafitte fitoettään; fitte fitä pitoutetaan pienotta tiinai»
fetta titfutta fiffi tuin nätpp tuitoaffi ja firffaaffi. Se»
pitfoon tarttunut Uitu parjataan pois.
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11. Stfömain pihistäminen.
(gnfin atfuna^ruutu faStetlaan fieneöä ja pepmeäStä
paperista te k ä ä n futi (toanpat atoiifit otsat fiipett omatta
fa), jotta ruutua p usutetaan fitfi tuin tulee aitoan put;taalft ja firtfaatfi. fotoin tifaifia affunia pestään enfin
haaleatta faipua=toebetlä ennen tun piiouttamaan rutoe*
taan.
SJluiStettatoa on, ettei atfimain pefeminen fäp taa^
tuun auringon nupin paiStaeSfa.

12, Saftett pefeminen pleifeSti.
STätitä pefeminen meneStpp parpain paateatta tsefcettä, jopon mieltä mpöbett fopii tifätä toäpätt fuotaa.
Äarafinit, joipitt jofn tupa toimista tai m. f. on tiintpnpt,
faabaatt pian pnptailfi joS pannaan jotu toäpä riftipappoa, jota fitte pptoitt pois toirutetaan.

13. Saften ja posliinien tnaraaminett fätfpm äStä
fuin niipitt Euttmia aineita pannaan,
Xaitaaffemme taataa tuumia juomia tai piiloja lafi*
ja poStiinimStioipin pettäämättä niiben färtproätt, on ppö*
bpttistä jo ebettä tätiä toaptoistaa niitä fäärimättä niiben
pntpäri otfia tai peiniä, fitte panna ne tptmään toeteen
pataan ja tieputtaa jontitn petten; toiimeitt antaa niiben
olla fiinä fitfi tuin toefi jäptpp *).

14. © aapa toaitpan EeffaStuneen norfun luun
(elfenPenin) malfenemaan entifeUenfä.
SBanpa, aitaa tooittain tettaStunut norfun luu tää*
ritään jofiatufla raStoalta tooibettnun liinafeen ja pibe*
tään jotu aita tämpimäsfä, toaan ei fuumaSfa, paifaSfa;
fitte fitä feitetään toinSteenittä ja potaSfalta, ppben toer*
ran fumpaatin, fetottetuSfa toebeSfä.
*) Stinafin en astia lämmitettävä eniten tun fitpen fuuntaa
aabetaan.
@uem. ntuist.
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15. fm ofett fuffctu fmpbiStuöMtto.
pietti pehmeä patja tapi raittatilttu laitetaan täm=
piittään faipuatoeteen tai toiinatoäteen (S p iritu s vini),
jotta futtaa pudistetaan ja fitte pirautetaan pariifipunatta,
jopon panfitfanapfa oit onianfa.

16. Äuffattuiu faluin pupbiötamitteu.
STaiuattifeöfa tuptatipiäSfä futataan toäpä atunaa ja
fatm iattia, tapan pannaan ne tuttatut tatut, pievotaan
tipiään taitetutta tittutta, rairutetaan puptaatta raebettä
ja pppjetään nätisti luiraaffi.

17. Puffattuja puufaluja
pupbiStetaan aina fattgen raavotoaSti pesten faipnatoebettä
tapi ammoniafilta; mutta pitää pifaifeSti pppjettämän fui=
toaffi tiinatittutta.
©arauStniteet fultauffet pestään patoraiinatta.

18.

hopean pupbiitam ineu.

tpopea on enfin pprain peStäraä ja tuiraaffi pppjet«
täraä, fitte fitä pirautetaan panfitfanapfa4itfuffa ja polte*
tnffa pirtoen farraetta ja raiimeifeffi parjataan pienotta
parjatta.
STapi: otetaan fatfi ofaa trem ortartaria ja piSpanian
» alto sta ja pffi ofa atunaa, pprain pienennettpnä ja fe*
toitettuna, toStutetaan tämä toätetoättä etitatta, annetaan
tniraua ja toStutetaan toistamifeen. Suin fe fitte fuitotn
nunna tuntuu pptoin pienotfi, pannaan fe araarafuifeen
pnttoon. ©itte tuin popeaa tarttitaan pupbiStaa, fefoite*
taan tätä putraeria teeteen, jopott pavja tai liinainen titttu
taStetaan ja fittä popeaa pievotaan, fitte rairutetaan ja
pppjetään pprain tuitoaffi.
Söietä toinen teino: SBanpaa, tautoan pibettämätöntä
popeaa teitetään fapbeSfa tannuSfa raettä, fefoitettuna
12:Sta ortitta raiinsteeniä ja 6:tta ortitta pienennettiä juo*
taa, tapi aitoon favfeaSfa tipiäSfä, jopott raäpä atunaa
on tifättp. £äSfä jätfimäifeSfä tapautfeSfa on popea toii*
ntein rairntettatoa fooparaebettä ja tniraatfi pirautettaraa.
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gipiäfafaSta, munista }. m. m. hopeaan tulema tel*
laitam a muoto lähtee, joS noelta tuloutetaan.

19. Äiiltofimet.

kaiffinaifet falliit timet parjataan lirllatlfi pajume*
bellä (eau de C ologne) ja piSpaitian mattofella ja omat
fitte pantamat puunmillaitt fifälle ja talletettamat tuimaSfa
paitaSfa.
kellastuneet oileat helmet pibetään pari minuuttia
tupisfa pymää, lämmitettyä miinetillaa ja mirutetaan topta
puhtaalla tyhmillä mebellä. 3oS niin tarm itaan, niin
teybään tätä toiStamifeen.
ihtaautuneita oiteita yelntiä pibetään enfin pöprysfä
jota noufee tuin teitetään 1 naula jabemettä ja 1 ’ orttia
pienennettyjä niinipuun fyfiä (yiiliä). ©iinä lämminneet
petmet pannaan 5 minuutin ajaffi liehumaan famaSfa lie=
ttieSjä ja fitte annetaan fiinä jäptyä. SBiimein ne mirm
tetaan puhtaalla mebellä ja pypjetään yymin puptaitfi.

20. äBaöfett, meöfutflitt ja faifettlaifen «tetattin
pupPiötamiuett.

kaifentainen metalli tulee tauniinimaffi yierottuna
omalla tarrutinjaupollanfa (filfpatt). Diiin efimert. piste
tään maStea marten naytapalanen maSfen farrutimporoon,
tinaa marten tinan ja fillä enfin hierotaan; fitte fopii lii;
bulla päättää pupbistutfen. S inä pupbistuu myös tirltaaffi, pestynä tai peräti teitettynä pymäöfä lipiäSfä ja
fitte yierottuna liitufella naptatiltulla. p illu ja fyömptes
tään tinasta fiemebeHä. Dtautaifet leitto*aStiat faabaan
pyfymään liiltolirlfaina, joS niitä ferran luufaitbeSfa pes
tään lämpimällä etilalla, mebellä ja pieballa. DJteöfintiä
puybiStetaan jauyetulla trippelillä ja puunöljyllä, taifla
rifiStä, liibuSta ja etitaSta teybyllä feolla, fimeltpnä päälle,
jota fitte pois yimutetaan. pöytiä puybiStetaan puoteim*
min, joS niitä 1'aStellaan ja fitte yimutetaan napta* tai
miHaäilfulla painettuna pienennettyyn ulonlimeen (ftintften). Diauta ja teräs puybiStetaan ruosteesta hieroen
pietapaperilla.

21. Safceratut läffifalut.

Dfäitä ei fomi loSlaait pestä tuumalla mebellä, fillä
lafeerinli liufenee ja läptee fillä, maan ainoaSti paalealla

j
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faipualoebettä. 3oS jofu taljoin on peräti litaiiteit, feu*
totaan fiipett jaupoja ja picrotaatt puptaatfi puunöljppit
f ostetut! a mittatikutta.

22. Sampputn pupPiStamtfeöta.
©itte fuiit laitti lampuista otema ötjp on pois taa*
Pettu, tietietään taitti lampun erifappateet irti ja jofai*
nen erinänfä pestään tartimmaSti Pätemättä faipua* tai
potaSta*tipiättä. la itti pienet pentireijät pupbiStetaan neu*
totta tapi miSpilätt marto uita; fittä joS tämä jää tete*
m ättä, niin jttnä on fpp, että tamppu fatottaa tai muu*
1; toin pataa puonoSti.

^tfffuin poistaminen fanfaista ja toaatteiäta.
1. Scntfttt.
J ä m ä oitoaltinen aine, fetpaatoaa faifentaisten pitt*
tuin poistamifeffi, on taitein enftn nimitettäviä, ja fitä
pitäifi jofaifefla oteman; fitä faabaan 3tpteifiSta ja met*
tein jofaifetta pajutatuin fauppiaatta. StaSmapitftuja loaS*
taan fe on mettein aina auttama. iPupbaS titttu tai pa*
peripatanen taStetaan fittä ja pierotaan pittfua fifft tuin
iäptee tuntumattomatfi. töentfin fopii fittitte, ottoon fuinta
artam äristä ppmänfä. @e pupbiStaa ppöräntin raSmaa.
©en papa paju paiptuu pian.
3oS tnitentin jotu fittfi taiffa muunlainen tangaS ei
fiebä mitään märtppttä, niin toetaan faaba pillut fiitä
feuraamatta feinotta: folme tai netjä uutta famipiippua
pienennetään pienotfi putmeriffi, jopon fetoitetaan 1* ort*
tia muStottituffaa ja 1^ orttia rpptineititfoja famaten pie*
noffi pienennetteinä. S£Tätä putmeria pujotetaan jotentin
patfntta paperille, pitttuinen maate temitetään fen päätie,
ja taas pilttuin päätte putmeri*terroS ja paperi päättim*
mätfi. Oilein tuuma filitinrauta pibetään fitte minun*
iin ajan fen päättä, ja jottei pittfu ote täptenpt, niin fa*
ma temppu tepbään toistamifeen. fotoin manpoja ötjp*
tai rasma*pittfuja täptpp foStuttaa puptaatla puun ötjptlä
petfeä etinen luu läpän toimeen rumetaan.
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2. £3ljpmaali«pilfut
f asteitaan ettfitt terpentinötjpttä, futattamaan maalia, jota
fitte otetaan bentfiinittä pois.

3. $i:aatti'piIKuja
moitettaan enfin looitta ja otetaan fitte pois bentfiinillä
tapi ennen neumotulta putmeritta.
4»

•;,,.

4. $iittomuötee$ta, merttiöfaöta j, tn. f. tulleita
pitffuja moibettaan pärjäu fapetta ja pestään fifte tpt*
mätiä tai lämpimältä mebettä.

5. SSafft', fitft- ja pattft* eli fjitjfa^itffuja
pehmitetään terpentiinötjpttä ja taitettaan fitte mäfimii*
natta, hierotaan ja pestään haaleatta tai fptmätta mebettä.

6. Säffi- ja ruoöte-pilffuja liinaifeöta
poistetaan apteifista ostetutta laffipulmeritla, jota pajo*
tetaan mäpän taStetutte pitfutte. ^uoteimmin pillut läp*
temät, joS niitä h ie ta a n tuuman mefnaStian päätie taS*
letun tatritin pii. © truunin mehu on mpöS tehtoifa pu*
ferrettuna popeatufiffaan, jota pibetään palaman fpnttitän
pH fitfi tuin fe Hepun, jottoin fitä faabetaan pilttuin
päätie.

7. Sulifet hapot ja fuolat

eimät tee pitttuja matfofeen tantaafeen, mutta pitää tui*
tentin terteämifeen peStämän pois, fittä ne potttamat maat*
teen niin tuin fatftitin. SBärjätpt hapotta pilatut maat*
teet taitetaan mebettä ja fimettään mefifetaifetta amino*
niafitta.

8, aJlaria=tt>iiiti= tai omena*pilfut
laptemät puofeaSti joS niihin topta fimettään moita tai
priiStoitetaan fuotoja päätie ja fitte titaa mpöben peS*
tään; mutta niitä fopii feuraamattatin tamatta pupbistaa:
fopimaan Hippiin pannaan teetnfifattinen pienennettpä ntu*
nitimeä ja ruotatufitattinen fuotapappoa, tuppi afetetaan
pitttumin pti, joSfa on tiepumaa mettä, ja niin pian tuin
tupista alfaa nousta mäfemää pöpvpä, pibetään fitä mii*

I,
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itiötä, marjoista tai omenista pitfutettua liinasta fen pii,
niin pitfut fatoovat muutamain minuutien aitana.

9, SäfEipilffuja vatfofeSta vaatteesta ja paperista
fetä puusta poistetaan viimeffi fanotutta feinolta.

10. Slofonanfa pitfuUiSta liinavaatetta
valetaan enfin fptmättä vebettä ja pibetään fitte neljänneffett petfeä lifoantaSfa veben fefaifeSfa ftortatffrtvebeSfä
ja fitte virutetaan fptmättä vebettä.
Slorfatffi=vettä tepbään näin: apteifista ostettua
ftorfatffia 25 orttia jetoitetaan 2:tcen nautaan fabevettä
tulpatta futjetuSja puttoSfa, jota jotenfin pubistetaan ja
fitte annetaan feifoa tiitnttam atta. tirffaaffi fetjennpt
Vefi tifätään fitte paateatta vebettä ja pitffuineu vaate
pibetään fiinä fiffi tuin pitfut täpteVät, jottoin fe foopa*
V a lo tta pestään ja virutetaan puptaaffi.
S au v an pitämättä mafaamifeSta fettaStuueet liinaa
vaatteet vattenevat ntyöS, joS uiiben pefoveteen paunaan
ästen fanottna ftorfatffi»vettä.

11. f»ome= tai foSfettS=piIJfttja
faabaan tiinaifeSta vaatteesta lähtemään joS jotaista ruo*
fatufifattiSta toetaan pienennettiä feittofuotaa pannaan
teetufitattinen pienennettyä fatmiaffia futamaan Veteen,
jotta pitfut faSteflaait ja vaate pibetään jofu aita tuu*
teSfa, fitte pestään ja virutetaan.

12. jpilffuja fametiSfa
o vat aina nurjatta puoletta pitybiStettaVat, ja rppiötp*
npttä famettia faStettaan nurjatta puoletta fienetlä ja Ve*
betään pitjaifeSti lämpimän fititinrauban pii famaSfa tuin
fientä leveästi vebetään oifeatta puoletta v aS tanuffaa,.

13. Äiilto pimetttpnpt,
varteista pitffuja otettaeSfa, uubistetaan, joS väpä gum*
mi arabifitm futataan vebesfä ja fiipen faStetutta par*
jatla foStutetaan pimenneitä paiffoja, jotta peitetään pa=
perittä, ja fen päättä tiifutettaan foptuuttifen lämmintä
fititinrautaa.
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Sittafcn jo filffifeu Remuten.
1. §tcno maHoneit toittafattjfaö (flanelli).
Stiifujaupoja toiSpilöitään haaleaan »eteen ja fitlä
pestään »aate, fitte fe toivutetaan puptaaSfa toebeSfä.
SJtpöS felpaa pienelfi jauhettua liitua feottaa toeteen joteniin fafiaffi, jolta »aatetta fitoettään joogan »erosta,
pestään lämpimällä toebetlä ja jätetään litoomaan jiinä
feuvaatoaan päitoään, jolloin je pptoin toteutetaan fitfi
että laitti liitu läptee pnnä Iita ja raStoapilfut.
Säilä teinolla toalfettee lellastunutlin flanelli ja pp=
fpp tautoan roaltofena.

1. SBiltafef patbaf.
9täiben pefentifeen lettootlista faipuaa faabaait joS
1 | naulaa foobafaipuaa futataan 3:Sfa naulaSfa lieputoaa
toettä ja l nauta rateista piilipappoSta natronia 1 naulaSfa lieputoaa toettä; tuin itämät ferteetoät foipenemaan,
fefotetaan ne ppteen ja totoeuetoat jäptpneenä fotoatfi, lei»
lataan fitte palafilfi, futataan toebeSfä ja pierotaan »aate
teifiin.

8. SSiffafpjaalit

fopii pingottaa fopitoaan lepään ja pestä parjaten jalominttutoebellä ja fitte taunistaa gummitoebellä.

4.

fauluffia.

9iäiben pupbiStamifetfi fopii läpttää felotettuna 1
ofa tulista ammonialtia 10 ofan lanSfa toettä, tapi bent*
finiä.

5. 2Batfo6ta fitffitoaatetta.

naulaa tatoatlista filtfifaipuaa ja 12 orttia toenetian faipuaa futataan toäpäsfä toebeSfä tifäten 1 ortin
pienennettpä toiinSteeniä. Suin tämä f elo täp taifinalfi,
teilataan fe lappaleiffi ja tuitoataan. ©itflitoaate peS*
tään tällaifella faipualla paaleaSfa toebeSfä puptaalfi, »te
rutetaan ja pannaan muutamia petfiä litoamaan toifeSfa
toebeSfä, joSfa pupbaSta foleria on futattuna. S ästä otet=
tuna plijS, fe Ipöbään täfiSfä ulos ja filennetään loptuul*
I
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lijen tuimana, peitettynä pienemmällä tiinafetla; jititintä
täytetään nurjalla puolelta.

6. SBärjattyä ftlffituaatetta.
$eStämä.feptp toaate on rattaStaioa ja päästettätoä
jijuStntjcStanfa) jota muutoin fuittaifi tcpbä pitttuja fUt*
tiin. © äpää maalleen palalta foettellaan joS rnäri jie*
tää pejcmistä lämpimällä mebellä ja meneetian faipualla;
jcö ei teStä, niin fefotetann 25 orttia menetian jaipuaa
meitfen tärjellinen pienennettyä miinSteeniä, jama merta
panSfrpönää, 12 tipauSta terpentipiritystä, 12 tipauSta
miinSteenin öljyä ja 40 tipauSta tisleerattua citruunin
mepua fotfitaan ypteen taifiuatfi ja muoboStetaan mieltä
myöbeit. ^efemifeen palotellaan tätä jaipuaa niin paljo
tuin ortoataan tarmittaman, ja mispilöitään tieyumaan
meteen fitjt tuin aitaa maptua. iJJavaS pejemifen teino
on, lemittää jittin pöybälle liinojen päälle, lastaa pienon
patjan jäptpnejeen jaipuameteen ja jillä pestä fappaleen
toijen perästä puptaafji, mataa pupbaSta mettä päälle,
jitji tuin laitti jaipua on läptenpt, fitte maate pannaan
totoon ja rneji puferretaan ulos niin mifuSti tuin jaabaatt. sj3uolituimana jiltti jitennetään jämällä maromai*
juubetla, tuin ebeltijeSjä tapaufjeSfa janottiin.
Joijenlainen jaipua. fjtfi nauta tamalliSta jilffijai*
puaa teilataan muotetteiffi, pärjän jappi, 6 orttia puna*
jaa, 10 orttia mallosta joferia ja 1 \ orttia menetian ter*
pentiniä teitetään ppteen tajajeSti tiituttpen jami- eli timi*
pannuSfa ja teitataan, jäptpneenä, mieltä nipöben pala*
jitji.

7. (SilHittaupoja.

iJtäiben pejemijeen on miimeffi neumottu jaipua ai»
mon ornanja; mpös jopii jututtaa menetian jaipuaa pato*
miinaSfa ja jiipett lijätä punajaa, tällä jitte parjata nau*
pat puptaitji, miruttaa ja filentää liinojen mälisfä.

8. Soturitta filffitt>aatetta,
Suin tämä on jititettämä, niin jitä tarmitaan enfin
foStuttaa jienetlä, jota {ostetaan japbiSta, minttumebeStä,
i patomiinaSta ja pärjän japeSta fetotcttuun märtppteen.
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STaifta utl>öö ostetaan puoli lanttua pattumaatarin
mustaa, jopon pannaan muutamia patotettuja fatteppe»
teitä ja täpfi tufilattinen paStiPettä, fitte liekutetaan
atinomaa liiluttaen, fiiPittpnä fiipen tifätään tufilattinen
pienennettiä gumnti arabifunt ja liekutetaan fiffi luin
tämä tifä ott futannut.
© itffipaate on korjaamatta pupbistettapa taitosta
tomusta ja fitte äslen neutoottuun märtppteeu taitetutta
fienettä tai titlutta täpilaStettaPa; fitte {oloon läävittäpä
ja, jos niin tapbotaan, lautattapa. ©itennpspuopatt
päätie tepitetään paperia ja famaten ntpoS fitlin päätie,
jota fitennetään lämpimältä raubatta.

9. SJtuStia pitfejä.
3 oS mustia pitfejä tapbotaan lorjata, niin niitä pi*
tää enfitt parjattaman, fitte laStettaman etitaSfa futat»
tuun gummi araticumiin, fiitä otettuina laStettaman tau*
batte ja fiinä fititettämän fienettä, feu perästä niibeit an»
netaan pilaifeSti luiPua päipän paiSteeSfa tapi tämpi*
män fatetuunin päättä.
3bS pitfit opat punertuneet ja tarPitfePat muSten»
tam ista, niin fe toimitetaan fenraaPatta tapotta: join
Päpä pritfitjaa, fantpitkmää (puSptoSfia) ja gummi ara»
kicumia pienennettpinä {eitetään PebeSfä; fiipittpnä fen
annetaan jäptpä, fitte pitfit taStetaan fiipen ja fititetään
äSleifen neuPon jätteen.

10. SBalfoSta patfoa (ftuutia) ja ftllfipatfoa
(tpHtä).
tparfiPaate taSfutetaan taulaa mpöben ja pannaan
tiloon fabePeteen. ©itiä aitaa pispitöitään peneetian
faipuaa niin patjo tiepuPaan peteen että fe tulee niin
faliatfi tuin petti. äöaatetta fipettään ja puferrettaan
tätiä pellittä ja fipettään toiStamifeen paStuutifetta fa»
maSfa tuin fen päätie Pätittäin Patetaan lämmitti# Pettä.
J ä tä tepbään toiStamifeen 4:jään tai 5:teen lertaan. ©en
perästä fen päätie potPataan enfin paaleaa, fitte tptmää
Pettä, fitfi että laitti faipua ott täptenpt. ©itte patittaan
ppPin patiosta tragantigummia ja arabialaista gumntia
pötfi tiloon, fiipitään feuraapaua päiPättä ja fiitä tul»
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teeöfa gummirnebeSfä ^JuferveÖaan parfoa, jota fitte me;
nptettään (antaa myöten ja pannaan toriin (mafnun).
@itte mietettään pienennettyä riffiä piitoffeen ja parfofori
pibetääit fen pii fiffi että riffipöprp oit tnntennnnt taiten
läpi. Uöiimetfi fitennetään maate mielä4foSteana t>icuojen paperien mäliSfä.
11.
©tjp» ja raSma»pitffuin poiStamifeffi fitfistä mitta»
feSta j. m. m. m aatteesta, on tyttä monenlaifia, mutta
täpän aitaan on fppstä tatattu niitä fäpttämäStä, tuin
beittfiini on näptp patjoa paremmatfi ja tepoifammatfi,
fittä meneStpp filopanfiffainfin pefemineti, tuin nätnät te»
mitetään tiinafette ja pimutetaan bentfiiniin taitetulta
mitlatitfntta fiffi tuin pupbiStumat. ^notifuimina ne fitte
mebetään panfiffa»teStatte tai, femmoifen puutteena, fopi»
man fitureeit täteen.
ipefonaptafia panfitfoja pestään faipuatta ja paateatta
mebettä täbeSfä tapi täfin, fiffi että faipuamefi täptee
puptaana, mutta ei miruteta. Suin ne tuntumat metfein
fuimiffi itiin niitä meuptettään tafafeSti. 2tmmoniaf»piri»
tpS, fetotettuna 8:tta merratta mettä, on ppmä pupbista»
maan niitä tauniiffi.

12. £>opljettti}pptöitt fmpPiStaminen.
gafeeratitSfa aStiaSfa fieputetaan fabemettä, fupmt
toispitöitään faipuaa fiffi tuin maptoaa ja tulee jotenfin
mäfemäffi. iä ltä liemettä faStettaan töpptöpöppeniä, me»
belläätt forntein mätiten fiffi tuin näfpmät ja tuntumat
pitptaiffi, jolloin töpptöä mätetään paateatta mebettä, fitte
taputellaan maromaSti pepmeän tiinafen mätisfä. Jäm än
teptpä pannaan tafatte piitoS, jopon priiSfotetaan pienen»
ncttpä riffiä, ja fen pti, mutta tarpceffi forfeatta, peitu»
tctaan töpptöä uSfoSti, fiffi tuin tuntuu fuimaffi. J ä ttä
fcinotta töpptöt faabaan matfofiffi ja fiparoiffi.

(Srinäifiä Umarituottamifia.
9?iin tnrpatta tuin feuraamaifet ofotuffet uäpttämät,
tuulemme ttiiben fuitenfin taitaman tulta nuorelle emän»
nätte ppöbpttififfi,
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1. SBaromaifunlfta lamppuja pibeUeSfä.
ÖljpaStiaa et täptctä toetaan partaita mpöbett. ©p*
bätt on jota terran, ennen fptpttämistä, pupbistettatoa ja
taitti farft kitattav a pois. 3o8 lamppu päiväfauben
on otlut fptntäsfä puoneeSfa, loaatii varovaifuuS otta*
maan fett fifälte petfeä ennen tun fptptetään, fittä muu*
toin tafi färfpp. Siitit täp tnpbS, joS fpbäntä fotoin af*
fiä plennetään top ta tuin on fptptettp. Stina fptptetään
tifutta, ei foSfaott fpnttitätlä, ja lamput pitää jofapäitoä
pupbistettainan.

2. «Särlpneitä lafcja ja posliineja parannetaan
feuraatnaEa tantalla.
Ufonfitoeä ja famaa ainetta, tuin parannettava on,
pienennetään pptoitt fefafitt ja fefotetaan toietä faStainat*
tomatta poltetutta fatfitta ja tepbään pptoin pieStpn mu*
ttan toalfeaifen fattSfa taifinaffi, jota fitoetlään ppbistet*
täloiin remtoipin, jotta fitte jioittenja painetaan ja toap*
toatta tangotta tarfoin ja tujaSti fibotaatt; fitte tuin iStoS
on faugistumtt, ennen tun fe fuitouu, faapitaatt tiifa is*
foS pois ja tatu pibetään fautoan aitaa tiifuttainatta täin*
piittäpä paifaSfa. SlpteifiSta ostettava timnntti=fitti tie*
nee fuitenfin paralta pptoin pienitte totuitte. 8afi, joSfa
fitä on, pannaan, tutpan avattua, fiepuroaan Veteen, ja
tuin iöfoö fiittä pepmiStpp, fivettään fitä riffinäifiin ren*
noipin ja pibettään fantalta tavatta tuin äSfett ofotettiin.

3. Safttulpat faabaan lähtemään
jo8 fpnättä vuobatetaan muutamia tipauffia puun ötjpä
pullon fuupun tutpan pntpäri ja puttoa pibetään puolen
fpptiärän pääsfä Valtiasta, niin tulppa tavattifeSti täp*
tee, tuin putto lämpettee ja veitfen nirfotta piirretään
v aro v asti pmpäri. -ÖoS ei enfiferratta meneStp, niin
fopii totea toifett terran.

4. Suittaa lengän anturat vcben pitäntifft ja
lauman leSfämiljt.
1 nauta tiinötjpä feitetään pitjaifefta. tulelta 6:ben
ortin fanSfa fitfvergtUtiä ja 1 ’ ovtin Valtosta Viptrittiä
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pnttä muutamia patafia leiman tuuria fiffi tuin tehoan
tuoret fotoeitctoai. S iitä merniSfää fimettään tengän an*
turaan futitta niin lauman että laitaa menemästä fifätte,
josta antura tutee tujatfi ja mebcn pitämätfi.
S a p i: tengän popja taStetaan täpteenfä liinötjpmer*
niSfättä ja peitetään hienotta Riehalta, jota mafaratta tu*
jaan futtotaan. Suin tämä memiSfä on tuimunut, fimet*
tään fitä itubeSti ja hietaa ntpöS uubeSti futtotaan. Siitä
tefoa ufeammat terrat teptpä, tulemat tengän pohjat fan*
man teStämiffi.

5. ©rippmää fiittom uStetfa.
12 orttiin tuumuStetta ja 12 orttiin pienennettiä
foteria muobatetaan tnfifattinen puunötjpä, fefotetaan pi;*
min fetafin ja tifätään puoletta tuopitta fieputoaa mettä;
miimetfi tifätään tiputtain 4 orttia miptritti*ötjpä; laitti
feto pannaan pulloon ja pubistetaan mapmaSti fetafin.

6. Äeinoja fatpäftä roaötaan.
Sftiitä on monentaifia ja jofainen, jotta aitaa on,
pantoon pittän, taitafen parfotipin (ftuuripaamin) tepin
pääpän, jotta jontun mäpätt parjaantunut faa paljon fär*
päfiä tiinni ja piioneeSta mäpenemään; mutta aitaa fii*
peniin ajamifeen tarmitaan. SBietä pari muuta teinoa:
1. Hpteitista ostettuja ftoasfilastuja teitetään me*
beSfä, tätä lientä pannaan tatriteitte ja priiSfotetaan fo*
teriä päälle.
2. Sinnuit tiimaa fetoitettuna punajau fanSfa moi*
hellaan fiteätfi pöptättppn leppiin jota ppstptetään feifo*
maan tautapatafetta jattana. S ätä fopben färpäfät me*
täpmät ja tarttumat fiipen tiinni*).

7. Äeinoja firppuja maataan,
itiäitä itteitä fpöpätäifiä, joita niin puofeaSti fitipp
puoneiSfa, tutaputetaan parpain ufeaSti taattian pefemättä
*) Äärpäjiä ei faaba päixutettjbfi, jos aKunotta ja emejä auti
pibetään, jota termeellift)p8 maatii; mutta jos tepbään allunoipiu
maralepät ja nupin, lajin merestä liitetään tarjoa tai muuta pie*
noa patmaa langasta, niin faabaan pupbaSta ilmaa pucneifiin il*
man lärpäfiä.
©uom. muist.
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ja laattian rafoipin ja fängpn alle priiSfottamafla pie» L
nennettpjä korianteria; mutta joSfa niitä on fotoin paljo, jj.
fiinä on äöfen tapetun eläimen toeri erittäin pptoä. 28e»
reen fefotetaan foferia ja fitä pannaan matatatte tatri»
fille, taattiatte, niin muutamain minuuttein perästä faa»
baan näpbä joufun firppuja uitoan fiinä.

8. -Keittoja luteita maataan.
9fäitä itjettätoiä fiufaajoita on metfein mapbotonta pätoittää puoneista ja muoteista; fetpaa fnitenfin fofea
ufeamraat terrat pestä faiffi mafuupaifat fifältä ja päältä
fieputoalla toebellä ja nurffauffiin, tuimiin, faumoipin ja
ratoihin fulfapuipulla fitoellä fuolapiritpStä ta lii piifföljpä
(tatoenbetötjpä). ffaupottaa faiffi paifat ja mafauStoaat»
teetfin infeftipnltoerilla, on tatoallifeSti pptoä.
©aabaffenfa pöraupaa näiltä fntfnmattomilta toie»
railta, fäp laatuun ripfuttaa toiinetiffaa touoteifiin ja
pestä fillä ipoanfafiu.

9. keinoja Joita maataan.
Catoenbelötjpä, foiruopon»öljpä ja terpentimöljpä,
pptä paljo futatin, fefotetaan ppteen ja fimellään paperi»
liuSfoipin, joita pannaan toaatetten ja turffein (napfa»
toaatetten) toäliin. -3oS foit jo otoat pefipnneet niipin,
niin täptpp niitä ufein ripustaa uloS ja putfia pienellä
fepiltä, erinomattain firffaina lämpiminä päiminä, fillä päi»
toän paiste tappaa foin. ©en tefee etifan pöprpfin. 3oS
pnoneefeen tai pnoneen faluipin on tullut foita, niin on
pptoä, ottaa muutamia tulifia piiliä piilifaupaan ja priiS»
fottaa niipin riffiä ja famfertia ja fillä fatouStaa pito»
netta pltpmpäri toielä puoneen falujenfin alla.

10. Keittoja fottEEta maataan.
©aabaffemme jaupot fäilpmään toufilta, täptpp niitä
pitää toiftoafaSfa paifaSfa. STeptoifa feino on ntpöS, rii»
piä lepbet toapteran offista ja pistellä niitä finne tänne
jaupolaariin tai jaupofäffiin.

11. Keitto Euftjaijta maataan.
Suin näitä itiffoja tulee afunpuoneifiin, taitamat ne
tepbä paljon toapinfoa foferille, punajalle ja muille ma»
7*

tioitte aineitte. Syittä mastaan on pptoä feottaa pienen*
nettiä foterta (ei fotoin toäpää) toäfetoään tupfa*lipiään
tatrifitte lifi fufijaisten olopaitlaa. 3Jiuutamain petfein
perästä on tatoattijeSti taattiatta paljo tuotteita fufijaifia
ja ne, jotta etätoät, fammoffutont foto paiffaa.

12, Keinoja hiiriä wastaan,
Mäntät toapingotlifet etätoät fammoffutoat tatoatti*
jeSti foiranfieti*prtin (C y n o g lo ssi officinalis) pajua,
jota prtti faStoaa maatta runjaaSti jota paifaSja. J ä tä
prttiä footaan atfufefättä, otteSfanfa täpbeSfä fufaSfa; fen
leptiä ja toarfia pajotettaan puoneifiin joiSja piiret afutoat.
J a p i: $äpfinän fpbämiä feitetään petfifauben potaSfa*tipiäSfä ja pajotetlaaP niipin paiffoipin fuSja pii*
riä on.
Ja iffa : 12 orttia lajia pienennetään puttoeriffi pnnä
6 orttia foferia; nämät fefotetaan rufiifiSta jaupoiSta ja
nuoresta maiboSta teptppn taifinaan, josta tepbään pie*
niä pattereita, jotfa paistetaan raStoaSfa ja puistotiltaan
foferitta. 9täitä pannaan piirten täpeipin ja fäptätoiin,
tutetoat peitte mietuifeffi perfuffi ja pätoittätoät peibät,
mutta tuSfatlifeSti.
hiirten tuonnottifin ja tuotettatoin toipottinen on fui*
teniin f »Sfa ja metlein toarma on, että jos tatoSfa on
liSfa tai laffi, niin ei ote paitafji piiriä, hiiren lautoja
ja fatimia on rnpöS monentaifia, ppbet toifia paremmat.
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