Neutooja
Säväiäni tvahttfötamtfegta ruttafft.
3äfäläjauIjotSta.
5öaIfeita fangaöjäfätiä, femmoijitta fun ne maasta
nostettuna omat, pannaan jof)ottfuf)un fopimaan as*
tiaait, ja Itmbäätt niille jitte liehumaa »että, ja anne*
taan jiinä »uorofanben liota. ÄarmaS ja fitferä maan
titafu lähtee niistä ftllä feinoin »eteen.
öianneet jäfälät pestään jitte »ifuSti lifomebeStä
ja mullasta puljtatfji. ©e tpö laitaan tef>bä millä tamalla
taptonfa, mutta meneStpp fuitenftnparaiten, jos jäfäliä
»äpentpi ofa terrallaan otetaan päremafitutt ja jiinä,
»aftta »ebeSfä pitäen, liifuteliaan ja huljutellaan, fun*
neS »ejt niistä ei enää »äljääfään läpbe fefaifefji ja
fameafji.
pestyistä jäfälistä puristetaan »eji »äijemtnäfft,
jonfa jälleen ne fuimataati ulfonltnaSfa, tahi lämpö*
feSfä uuniöfa, taiffa faunan lamolla.
SRiin fuimatut jäfälät murenemat helposti jäit*
poifji, jotfa feulomalla faabaan rostista ja Ijamun neu*
lajista erotetuffi, ettei jiitä fett ifompaa tpötä oleffaait.
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3ä Fä td teitvq^Jä3dfd(djrtul)oiötrt leimotaan idfchd jofo paljaab
tanfa taiffa fuuruSjaulioiCUi rehotettuna, ja leimat paiS*
tetaan Ijpmin lämmitetpsfä uunista. ©opii fpllä juu*
renfin fauSfa lepattamalla niistä leipää laittaa, jota
muutamat pitämätfin parempana. Xoifet taas omat
paremmafji liittäneet rieSfattain eli Rapattamatta leimotuita ohuita leipiä, fun maan omat Rpmin paistetuifji
tulleet, ©aattaiji fatean jäfälämelltnfin juuteillamaStata ja leipoa, ^»appamen piimän tuilla potaffajau*
Roin fattSfa faabaan jätäläjauRoiSta patjaaltanfafin
»naulasta leipää.
a-'
SäfälämelliStä.
3oS jäfälä jauRoiSta Rpmää melliä taRi puuroa
taRbotaan, niin pitää niitä feittää ja feittätSfä Räm*
metttää 3 eli 4 tiimaa. 3tiin teRtpnä melli fpllä tulee
maniasta, martiniin joS fen annetaan jäRtpä ja fiiRen
fitte mäRän maitoa teloitetaan.
9te jälälälajit, joista ftllä lamoin termeellistä ja
ramitfemaa ruolaa faabaan, omat ne pleifeSti faSma*
mat malleat langaSjälälät, ja toinen laji on fe
mpöSfin Rumin tuttu liiSterijäfälä, jota eri nimellä
islanninjäfälälfi [anotaan, mintuin malfealla
t angaS jätä läl lal in on toinen poron eli peuran*
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jäfälän nimitys a ÄärmaS matu ItiSterijäfäläStä jaa*
baatt pois erotetuffiT^joS (itä‘liotetaan lipiämebeSfä,
pf)beSfä eli ujeamtnaSfrt, jrtfenjälteen muuSfa puf)taaSfa
iOebeSfa, että lipiän matulähtee pois. Sipiämettä ei
fuitenfaan pibä te£)bä tornin mäfemäfjt, ftllä mä femä
lipiämejt mäljentää ruofamoimati jäfäläStä. kannusta
tipiätä neljälle tatu xvitbelle fattnulle mettä tulee jo
tyllin.
5RiiSfä UtaiSfa, joiSfa jäfäliä on ruuafft täytetty,
omat ne jjamaitut niin termeelliftfji, että fimulaifetfin
ifynifet niistä ufeitt omat termeytenfä jälleen faaneet.
©entänen ei ollenfaan tanoitfe fnuttnella faifettlaijia
juoruja, joita ymmärtämättömät fymifct omat ttiiben
termeellifyyttäfin ivastaan nostaneet.
3oS jofu oifein tobella oltjtfiu Ijamainnitt jäfälä*
leimäStä ei tyrnin moimanfa, niin onpa monta muuta*
tiu Ijyrnää ja termeedistä niofaa, jota erinäifet fyttti*
fet ei faata fyöbä. g)fjt ei jaata fyöbä fyapainta pii*
mää, toinen ei moita, foltnaS ei fuolafalaa, neljäs ei
taian mätiä, miibeS ei maitftfoita, mutta fiitä ei fttu
tenfaan muuttuu hullut päätä, ftappautett piimän, moitt,
fuolatalan, taian rnäbin ja ntaitjtfoiben oleman termey*
belle maftingollijia ruotia.
Siinatta fun Suutalan armosta jotain uutta on
iymiSfunnatt ftymäfft fefjttty, on pafta^ettfi mälifappa*
leidattfa rientänyt fitä joS ei fofonanfa tyfjäfft tefe*
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määtt, itiin fuitenfiti fett anooa poljentaan ja alentaa
ntaan. SRiitt fätoi ettttett potaffaitt eli perunani maa'
pan titotaisfa, jottfa maniat ifjtttifet tmeläfiti muista'
neroat, niin on fe nptfin jäfäläleitoän fanSfa.
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