
m ~ \SCK/~~

-JU®

f .  ju o n te n  © a te fm ra n
. .̂ t-m»wf iitiiiaBBWWiMM̂ iiBSt̂ î̂ äaS#sgŝ g-''
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JEaantDiljehj0toimt0to €uru0fct
mäftftää meijenuioitt mut) mistä fttgfantiin.

SBoirt tulee ebullista ©nglantixn tnpntiä marten olla 
malmistetuu IjappamcSta fermasta, fefä muuten parasta 
(aatua, ja omata ne ominaifuubet, jotta fiellä faupasfa 
loaabitaan. @Uet näistä roaatimuffxSta ole tietoa, on £oi= 
misto tilai|uubes)a antamaan tarpeelltfia iltnoituffta fiinä 
|‘uf)teeS)a. Dllen feSfuubeSfa monen etemimmän !auppapai= 
fan fanSfa ©nglannisfa fefä tietonfa ja fofemuffenfa fautta, 
misfä- tutin erilaatu, mafuun ja ttäföön fatfoen, parhaiten 
fäp faupatfi, moi toimisto fyanffia Enjroäötä ja fopimaSta 
moista forfeimman faataman tjinnan, jonfa otjeöfa Stoi= 
miston tuStannuffet fuljetufjeSta pnnä muusta omat tarfoi* 
tuffenmufaisten toimien tätjben Ijuofeammat fitin muiben 
uloSioiejäin.

SBoita roastaan otettaisfa täällä Turusia taitfa tal= 
mifin ^anfottiemesfä annetaan etumaffua 2/s taioaran otat* 
futtaroaSta armosta ja tili lähetetään fäännölliiesti noin 3 
roiiffoa taioaran ulos lätjettämifen jälteen. StjEjjät brittelit 
lätjetetään maffuttomaSti lähimmälle rautatieasemalle. 3ofa 
roiiffo annetaan fauppafertomus niille meijereille, jotta 
toimiston fautta lätjettäioät rooinfa.
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I l  f  IV u  l* et i t fc .

Sameita teoffia on firjoitettu fiitä aineesta, jota minä 
olen foettanut fäfiteHä muutamilla (jarrooilla (eljbillä. 2lt= 
rooöteltafoon minun pientä firjaistani fen mulaan. £ai= 
taroa ja Menut metieristi ei fiinä tapaa mitään, jofa olifi 
pnelle uutta, mutta ei fitä ole Ijäntä roarten firjoitettu* 
faan. 2ll)fera atottelija, maaniMtjelijäimme ufeimmisto, rooi 
Seuraamisia IqtjgiStä neumoista faaba alfujoljbatuffen pt)r- 
fiesfaän parantamaan iooinfa roalmistusta.



I. 9Mbott fäftttelemiuen jo fermait eroittaminen.

©nfimmäinen el)to fjproän raoin faamifefjt on että fe 
maito tai ferma, josta raot on roalmistettama, on Ijtiroää. 
huonosta maiboSta eiroät taitamimmatfaan fäbet moi mal* 
mistaa f)i)roää moita. huolenpito on fiis l)liroin tärfeä jo 
farjait ruoffimifesfa. Mäntän [uuteen on tjleifenä fääntöuä 
pibettämä, että eläimille onnettomat reljut omat tuoreita ja 
Ijpmiä, eimätfä ummef)tuncita eli pilaantuneita. 9tanffia, 
nauriita, juuristotta fefä monenlaifia tef)baSjätteitä on, jos 
niitä fät)tetään, annettaroa ainoastaan pienisfä ofisfa. Sitä* 
maStaan omat tjpmät Ejeinät, oljet fauranroiitjeittcn fansfa, 
lefeet, tnäsfi, reliujuurisfat, porffanat n. m. feltaifet, pf)tei)= 
besfä forfeintaan 2 naulan fansfa roirljeettömiä öljpfaffuja 
päimäsfä jofaisia eläintä fot)ben, fiproin fopimat ja moiti 
roalinistuffeUe ebullifet ref)unineet taimella. ÄefäHä auta* 
mat luonnollifet laitumet parhaimman moin, ja jos eläimet 
fäpmät ft)(roöitiituilla eli jos niitä ruofitaan nametasfa ruo« 
ljoref)uilla niin on pibettäioä puolta, etteimät ne faa liian 
paljon apilasta eifä mirnoja, joista moi faa maun.

Sppfettäisfä, jofa aina on tapahtuma tinatusta läffi; 
pellistä tef)tt)il)in fiuluiljin, on fairaiben ja äsfen poifineU 
ben lehmäin maito mälttämättömästi pantama erilleen. ©bul* 
lista on mpösfin, jos Ejtenoa moita halutaan, panna el)« 
tpmäifillään olemien lehmien matto erilleen marfitifin miU 
metvinä fuutena 1'uufautena. Sppfämifesfä famaten hiin 
muisfafin töisfä nametasfa ja meijerissä on tarfoin toe=
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tettama faamuttaa fuurinta puhtautta. ©Het alusta lop= 
puun faifin puolin pibetä huolta puljtaubeSta, niin ei u tiU 
I o i n f a a n faaba l)t)ronä moita eifä mitään felmollifia mei
jerituotteita.

SppfettäiSfä on maito foottama ja fiircittämä metalli» 
jäämiin, ftHa failfia puuastioita on maifea pitää niin puh* 
taina, luin tarme maatii, ja heti Ippfämifen jälleen mietäroä 
pois nametaSta fefä foljta rphbpttäroä toimiin ferman eroit= 
tamifeffi. @i ole aiman t)[)bentefemä, jos tämä jätetään 
tjfft eli pari tuntia tuonnemmaffi, fiHä maito on npt lpp= 
fi)[ämmin, ja fellaifena fe Ijetpottnmin moi faaba maun 
taiffa enfimmäifett alfunfa happanemifeen.

SEalonpoifaiftSfa taroallinen menettely fiimilöibä maito 
puuhuliffoihin ei faata jättää hötuää moita eifä tuottamaa 
maihtoa, fun maito happanee ja muuttuu paffuffi, ennen» 
fuin ferma on ehtinpt tätjbellifesti nousta. SJästä fpStä 
faa ferma farmaan ja Ijoppamen maun, jofa jää moillefin, 
josta fen ohesfa on maifea eroittaa firnumaitoa. <3en= 
tähben on niin pian ja niin täpbellifeSti fuin mahbollista 
foetettaraa faaba ferma eroamaan maibosta, ja faifista me- 
netqStarooiSta ja foneista, joita tähän tarfoituffeen on fäps 
tettp ja ehbotettu, omat feparaattorit ja n. f. centrifugit 
antaneet parhaimman tuloffen. SJlutta nämä foneet omat 
roielä liian falliita meijereille, joisfa maitomäärä on roä= 
häinen, jonfatähben feltaifisfa paifoin ferma fopiroimmin 
eroitetaan fiiroilöimäHä maito tinattuihin teräSpellifiin aS= 
tioihin, n. f. fermoittumisastioihin, jotfa fenjälfeen Iasfe= 
taan jäifeen meteen. 3oS maibon tulo on niin fuuri, että 
feparaattori eli eentrifugi moibaan hanffia, moitanee rnpöS* 
fin afettaa meijeritointa oppinut tjenfilö, jolle tneiban neu= 
montme ja ofotuffemme olifimat tarpeettomia, jätämme 
fentäl)ben täsfä ferman eroittamifen mainituilla faneilta.

Sofaifelle tilalle, fellaifellefin, josfa maitoa faabaan 
maan muutamia fannuja, moibaan ja on tjanfittama muu*
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tamia fermoittumiSaStioita ja pienempi määrä jäätä. 3a 
!un näillä apufeinoilla, n. !. jäätämällä, jos [itä oifeiti 
färjtetään ja feurataan, moibaan faamuttaa erittäin l)t)raiä 
ittloffia, niin tacomme ofoittaa tärfeimpiä fofjtia, jotfa 
tätä tapaa fägtettäiöfä omat huomioon otettamat.

©iifjen ljuoneefcu, jol)on maito afetetaan fermoittumista 
varten, on foetettama panttia niin puljbasta ja raitilta 
ilmaa fuin mafybollista, }on!atät)ben ei [itä fatnaan aifaan 
faa fägttäa fäilqtqspatffana ruofa*aineille, juuriljebeltnilte 
talji feUaifitle aineille, jotfa moimat antaa fermalle maun. 
2lina on muistettama, että ferma erinomaifen färffäästi 
ja moimaffaasti imee itfeenfä faifft ne t)ör)rt)t, joiben fansfa 
fe tulee i)Jjtet)teen, ja antaa raoille maun, jofa on fyllin 
tuntuma, maiffa fiitä ei tarffuubella moi päättää f en aU 
fuperää. £t)raä itmanmaifjto maitofamarisfa on fentä£)ben 
tiimin tärfeä ja fe faabaan fyelpoSti aifaan teettämällä 
muutamia ifoja metoreifiä fefä alas lattiaan että i)lös faton 
rajaan. Sfyltnempanä muoben aifana moi fen oljeSfa faa- 
muttaa tafaifen ilmanmailjbon pitämällä hiljaista tulta tiu  
lifijaöfa, jolloin fuitenfin on pibettämä puolta fiitä, että 
maitofamari pt)ft)t) niin miileänä fuin maljbollista.

SJtaito on raiipgmättä fiimilöittämä ja faabcttama fer* 
moittumiSaSticif)in, ja famalla on fatfottaraa että ne fitä 
ennen omat l)i)min p u d i s te t u t ;  mutta pudistaminen 
ei milloinfaan faa tapailtua tukalla eli fanttalla, maan ai* 
noaStaan harjalla ja enfin ftjlmäHä ja fitte lämpimällä me? 
bellä, jonfa jälfeen astiat fifä? ja ulfopuolifesti maletaan 
fqlmällä mebellä. 9Uin pian fuin fermoittumiSaStiat oraat 
täytetyt lasfetaan ne lujasti rauhoitettuihin puufäiliöi&in, 
joisfa on jäämettä qljtä forfealla fuin maito astioisfa. 3Bar? 
finfin fermoittumifen alusfa ei pibä fäästää jäätä, jofa ei 
faa pfftnäifinä fappaleina mba mebeSfä, maan furmottuna 
pieniffi fappaleifft täyttää fofo mefimäärän. 5luta pifem* 
min maito jääljtyt) fitä pifetnmin fofyoaa ferma t)löS; eifä
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ptba uSfoa että jäätä menee raähemmän, jos fitä täytetään 
pienisfä ofisfa, fillä fermoittumlfeen menee fitä enemmin 
aitaa. ©itä paitfi moibaan meillä luuritta fustannuffitta 
hanffia tallella jäätä ja panna fäilt)t)n runfaasfa määräsfä, 
joufa ô esfa ei pibä unhottaa, että enfi luofan raotit faa? 
mistä marten fermoittumifen pitää tapahtua forfeintaan 
24 tunnisfa. Sun näin tapahtuu, ja fun on firnuttaroa 
jofa päiraä ja fopimimmin aamuifin, niin raoibaatt ebel? 
lifen illan fennoittunut maito fuoria ja täten faatu 
ferma fäyttää t)̂ besfä ebellifen päiraätt aamumaibon fer? 
man fansfa. Sofaifen päiraän aamu? [a eljtoô maito 
fuoritaan fiten feuraaraana aamuna; ebellinen 24 ja jäi? 
fimmäinen 12 tunnin fermoittumifen jälfeen. ©elraää on 
ettei tämä raoi muuten tapahtua, ellet jäähtyminen ole pi? 
fainen ja ellei runfaaSti fägtetä jäitä. 12 tunnin fermoit? 
tumifen jälfeen täten fuorittu maito raoibaan mieläfin jät? 
tää fermoittumaan 24 tunniffi, ja tämän jälfeen faatu 
ferma erittäin firnuta f)ttonommaffi moiffi, taiffa mt)ösftn 
raoibaan tätä maitoa fäyttää pitoliraSroa juuStoffi

Sosfa Motellinen fermoittumisastiain puhbistamiuen, 
futen jo on mainittu, on raälttämätöu, on niitä fjctnfUtaraa 
niin monta, että niitä astioita, jotfa jofa aamu fuorimifen 
jätfeen tyhjennetään, ei fäytetä fatnatt päiraän aatnumai? 
toon, maan että ne pufjbistamifen jälfeen faaraat feistä ja 
fuiraaa eljtoofen. Samaten on efytootla tyhjennettyjä as? 
tioita täytettäpä raasta feuraaraana aamuna. ©Us tarrai? 
taan niin monta fermoittumisastiaa, että niitjin maatuu 
fohne fertaa fe maitomäärä, jofa ferraUaan faabaan.
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il. kerman paraneminen ia fäftttelentinen ennen 
firnuamigta.

@ttä fciataifiin mauEaSta ja ennen EaiEfia EeStäraää 
fefä englannin Eaupasfa mt)'.)täroäffi fopiraaa moita, on 
ferma ennen Eirnuamista hapatettava. Väinön Eerman oi* 
fea happaneminen on tärfeä raoinroalmiStuEfeSfa, mutta fa= 
maila tntjösftn ehta raaiEein. 2Boin ulfonäfö, lujuus (fiin= 
tet)S), mafu ja EeStäraäifggS tippuu fuuresfa määräsfä tästä. 
Sarfoituffenmufaifella hapattamifella id o ib a an pienempiä 
maitoioirheitä auttaa; happanemifella raoibaan lifätä raoin* 
faalista eli oifeammin raoi tarfemtnin firnuteSfa eroittaa 
fennaSta; happanemifeSta rippuu pääafiatlifeSti raoin mauS= 
haju ja mafu; happanemifella raoipi raoin feStäroäifqijS fuu> 
reSfa määräsfä Ufäänttjä. 3oS happaneminen taas ei ole 
oifea, niin raoi fen fautta raoin ht)toät ominaifuubet joutua 
pilalle. Eerman hapattaminen on fiiS tärfein toimi raoin 
raalmiStaffeSfa, ja on fe tehtäraä fuurimmalla huolelta.

Difein hapatetulla fermalla tulee olla mieto, tnauffaan 
hapan mafu, fen tulee olla pinnalta raälEEtjioän hieno ja 
fun fermafeppi fiihen fastetaan, tulee ferman juosta fiitä 
t)htä paffuifena eifä rafeifena ja palleroifena. £>appanemi= 
nen pitää tapahtua niin pian fuin mahbolltsta; fuitenfaan 
ei faa fäqttää feinoja ja ueuraoja, jotfa raaifuttaroat roa= 
hingollifeSti, niin fuin liian forteata lämpömäärää, tuiEeita 
hapaffeita, t). m. Euitenfin täytetään aina happanemifen 
herättämifeffi ja joubuttamifeEfi n. E. hapaEEeita, f. o. ha
panta maitoa taiffa Eermaa, jofa fefoitetaau hapatettaraaan 
fermaan. SKutta tällä hapaffeella tulee olla fama mafu 
ja famat ominaifuubet, jotta tafjbotaan faaba hapatetta* 
raaHe fertnalle, fiHä famat ominaifuubet, raiat taiEEa arout, 
jotEa oraat olleet hapaEEeella, fiirtpraät fiitä hapatettaraaan



fermaan. 3oS fiis ferma on faanut roian ja firnumaitoa 
fiitä, futen ufeinmiten tapahtuu, täytetään hapaffeena, niin 
fiirtyy tämä töitä firituatntfesta firnuamifeen. Serttätjöen 
on jofa päiraä raalmistettaraa uutta ja merestä âpafetta. 
©e maima, mitä fiitä on, on aiman pietti niiben etujen 
rinnalta, jotfa fe tuottaa, £>apaffeen roaltttistaminen ta* 
paljtuu parhaiten fiten, että fuorimatonta maitoa niin fuuri 
määrä, että fe raastaa 3 °/o fiitä fermatnäärästä, jofa 
funafin päiroänä on hapatettaraa (fiis 1 fortteli maitoa 4 
fannuun fertnaa), faabetaan (afiaStiaatt ja lämmitetään las* 
femalla IafiaStia lämpimään meteen +  28 eli 30° Gelf. 
lämpötfeffi. $ä§fä famasfa (ätnpömääräsfä on maitoa foe* 
tettaroa pitää 24 tuntia, jottfatäfjben astia pannaan pei* 
tetttjijn ja jäähtymistä maStaan fuojettuun puuastiaan, josfa 
on 30° lämmintä mettä. @ttä alituifeSti ja nostamatta 
puuastian fantta moitaifiin filmäKä pitää maibon lämpö* 
määrää, afetetaan fannen läpi lämpömittari fiten että elo* 
hopeaa fifältäroä palto on tnaiboSfa ja tarpeellinen oja as* 
temittaa fannen yläpuolella. S£afainen 30 asteen lämpö* 
määrä on nimittäin tarpeellinen enfimmäifinä fymtnenenä 
tuntina, ©tttemmin moi fe alentua jälefiä olemana aifana 
28 aSteefen. 3oS maito fiis pannan happanemaan aamu» 
pätraällä, raoibaan lämpömäärää mufaroaSti pitää ftlmällä 
päiraän fulueSfa ja hapafe raoi tulla roalmiiffi feuraaraana 
aamupäiraänä, jolloin fe ntyösfin fopiraimmin fefoitetaan 
fiihen fermaatt, jofa on Ijapatettaraa ja fitä feuraaraana 
aamuna firnuttaroa.

Äerman hapattaminen tapahtuu n. f. hapatustynny* 
rtSfä,”joffi parhaiten täytetään puuastiaa, jofa on fifuStettu 
ohuella, tinatulla fuparipeltillä; mutta jos fellainen astia 
fatfotaan tuleraan liian faUiifft, raoibaan ntyösfin täyttää 
tynnyriä yffinotnaan puusta, fernaitnmin tammesta, mutta 
näitä on filloin pibettäraä faifin puolin happeeSta raapaina, 
jonfa tähben ne oraat jofa ferta mitä tarfimmin ja huo*



9

lellifimtnin puhbistettaroat enfitt fyltnällä ja fitte Keijumalla 
mebeHä talji pyryllä, t̂iben pitää faaba fuimaa hproiu 
tarfoin funfin fäyttämifen roälillä, jonfa täljben fiinä ta* 
pauffeSfa faffi tällaista tynnyriä on hanfittama.

Äernta on, ennen fuin fe faabetaau hapatuStynnyriin, 
lämmitettöioä taimella +  18 tahi 20° 6. ja fcfäöä - f-15 
tahi 18°. Säntä tapahtuu parhaiten fiten että ferma me* 
talliaStiaan faabettuna lasfetaan lämpimään meteen, jonfa 
lämpömäärä ei faa nousta ylt -f- 50° asteen. Senna py= 
fytetään täsfä famasfa lämpömääräsfä 18 tuntia, jolloin 
fe tam.allifeSti on fyllin hapan firnuttamaffi. Syömän ta* 
fatfen lämpömäärän faarauttamista marten fofo happane* 
misaifana on IjapatuStynnyriä fylmänä muoben aifana ht)J 
min fuojeltama tnabrasfilla, taiffa, jos metalliastiaa fäy* 
tetään, pantama puuastiaan, josfa on tarpeellifen lämmintä 
mettä, âppanemisojan aluSfa on fermaa häminennettäroä 
hymästi pari, folme fertaa yhben tunnin mäliajoilla, muita 
fittemmin faa fe olla liifuttamatta, funnes fitä puoli tun* 
tia ennen firnuamista hämmennnetään, että fe faa tafaifen 
happamen maun.

3oS tahbotaan alfaa firnuamirten fello 9 e. p. p., on 
fiis ferman happaneminen alfaroa ebellifenä päimänä fello 
3 j. p. p. ja hapaffeett malmiStuS famaan aifaan fahta 
päimää ennen. 3oS ferma 3 tahi 4 tuntia ennen firnua* 
mistä, taiffa työtä meijerisfä alotettaesfa, näyttäifi l)t)iuin 
metelältä ja tuntuifi 5)i)toin mähän fjappametta, johon moi 
olla fyynä efim. että lämpömäärä yöllä on alentunut, on 
ferma jofo faatettama 20 asteen lämpömäärään taiffa, fun 
fitä on ht>ll,östi hämmennetty, jätettämä lopullifeSti hap* 
panemaan, taiffa on firnuatninen jätettämä muutamia tun* 
tia tuonnemmaffi. tällaista fefautumista happanemifen 
jatfuSfa on fuitenfin mahbollifimman mufaan fartettama, 
mutta parempi on yllämainitulta tamalla joubuttaa hap> 
panemista, fuin pitfittää aifaa.
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m. kirnuaminen.

4?yn>än teoin faamifefft ei ole aituan yljben tefeioä, 
minfälaista firnua täytetään. %  ominaifuubet, joita |jy* 
roättä firnulta maabitaan omat yltmalfaan: että fe tafai* 
feSti ja £)ytnin fefoittaa fermatt; että ferman faattaa fyeU 
posti ja mufaraasti Eaataa fiifjett ja ottaa raoin ulos, että 
ferman lämpömäärää raoibaan tartastaa firnuamista laE* 
fauttamatta; että Eirnutynnyrin fifuStan moi helposti puh5 
bistaa fa tuuleuttaa; fefä että firuu fät) EerayeSti, tartuit* 
fematta täyttää fiifjen aituatt fuuria tooimia. (Sntifeen ai* 
faan yleifeSti täytetyt mäutäfirnut eiioät täytä moutaa 
näistä roaatimuffiöta, mutta fitätoaSiaan oraat firnut n. f. 
feiforaaa tanstau mallia, joita löytyy faupasfa monen fuu* 
ruifia (4:Stä 80 fanuuun firnuamisfuuruutta), monesfa 
fuhteeSfa tarfoituffeumufaifet, ia raoibaan niitä fentäljben 
puoltaa.

Sun ferma haraaitaan oleman tarpeeffi hapan, jäätj* 
bytetään fe hapatustynnyristä Pois otettua lasfemalla fer* 
mafäiliö iääraeteen, jolla on -f- 11 tahi 15° 6. lämpömäärä, 
forfeampi taimella, alempi fefäUä. Sun ferma on faanut 
firnuamifelle fopiraan lämpömäärän, fiirailöitään fe firnuun 
iouhifihbillä. Sirnua ei faa täyttää Eun puolilleen taiffa 
forfeintaan 2/3 ofaa fuuruubestaan, EoSfa ferma muisfa ta* 
pauEfiSfa EirnuttaeSfa noufee Eirnun Eannen fa laitojen yli. 
£arroittaraa määrä raoiroäriä fefoitetaan nyt fermaan, joi* 
toin on pibettäroä märällä, ettei raäriä tartu puuhun fir* 
nusfa, fosfa raoin raäri filloin tulee epätafaifeffi Säytet* 
täraän raoiraärin paljous rippttu eläinten ruoffimifeSta ja tooi* 
faupan raaatimuffista. Sefällä, Eun eläimet Eäyraät laitumella, 
taiffa Eun niitä fyötetuän naraetasfa nurmirehuilla, taiEEa
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fittt ne taimelta faaraat feltafia porffanoita, tusf in tarroin 
fee ollenfaan panna raäriä. ©nglantUaiSten mafu «matit 
yleenfä tummemmin raärjättyä moita, fun (itämästään foti» 
maifen ja Pietarin faupan raoilla tulee olla fellainen mäti, 
että fe näyttää airoatt raärjäämättömältä. Sun moi pata» 
taan tynnyreihin ja fellainen astia ei tule täyteen yhbeStä 
firnuamifeSta, niin on hyrain tärfeä, että aina täytetään 
fama määrä roäriä, että foto astia läpeenfä faa airaan yf)» 
täläifen mätin, ^ieninfin erilaifuuS täsfä fufjteesfa moi 
tunturaasti alentaa muuten {yllätin hymän raoin hintaa.

Sun firnun fanfi on pantu fiini ja fyrjät timistetty 
puhtaalla liina faistateella fefä lämpömittari lomitettu afe= 
malleen, pannaan firnu fäymään. Sirmm männälle fäy» 
tettäisfä annettaroa nopeus rippuu pääafiallifesti firnun 
fuuruubeSta. Kuta fuureinpi firnu on, fitä Ijitfcmpää on 
firnun männän fulfemtnen. Säfifirnuisfa on männän no» 
peuS taraallifeSti noin 200 fertaa minuutisfa ja fuurisfa 
foneilla fäytettämisfä firnuisfa 120 tai 140 fertaa. SDtyöS» 
fin rippuu nopeus ferman lämpömäärästä. Sun fe on 
alempi, moi firnuaminen fäybä nopeammin ja päinroaStoin. 
Siruun nopeus on niin afetettaraa että firnuaminen faa» 
baan topetetuffi 30 tai 40 minuutisfa.

Sosfa ferman lämpömäärä firnuttaisfa fernaasti non* 
fee, mutta haroin tärfeätä on että fe foto firnuamiSajan 
pyfytetään joffeenfin famaSfa astemääräsfä, on fylmää 
mettä mähitelten lifättämä. Euitenfaan ei firnuamista pibä 
laffauttaa fuin mahbollifimmaSti ani harmoin, raaan on 
fitä yhtämittaa jatfettaraa, funnes ferma alfaa „taittua", 
jofa näfyy nouSfeeSta räisfeestä. Sirnuaminen feifahbetaan 
nyt hetfifeffi ia firnun fanteen ja ylilaitoihin räisfynyt 
ferma huuhbotaan alas roebellä taiffa firnumaibollu, jolla 
on ferman lämpömäärä. Eanfi pannaan taas uuhestaan 
fiinni ja firnuamista jatfetaan hiufan hiljemtnällä mauhbilla, 
jotta faataifiin raoi fofoontumaan fyllin fuuriin rafeifin,
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joiben tulee olla pieneljföiben fjampunfiementen fuuruifia, 
färmiffäitä taiffa rt)£)nit)ifiä ja eriltään toifistaan, futen 
jgmäfet fatan mäbisfä. Eirnutnaibon tulee olla felfeätä ja 
»etelää. Difea fintuamifen lopettamisljetfi on erittäin tär
feä. 3oS firnuaminen lopetetaan liian aifaifeen, niin ei 
faiffi raoi tule fermasta poisfirnutuffi, Ja jos firnuamista 
jatfetaan liian fauan, tulee moi tiiaffi raairaatufft, tal)me» 
affir Ijeifon ja fefaraan raärifeffi ja maifeaffi eroittaa firnu* 
maibosta. SBäfyäifen harjoittamalta fuitenfin pian oppii
raalitfemaan oifean topettamiSf)etfen.

iv. m in  nmittmaminetu

SBalmiiffi firnuttu moi otetaan pienistä ofisfa pois 
firnusta joufyifi^billä, jota moi fifäsfä faStetaan ja fierret? 
tään ebestafaifin fefä futetetaan i)tös alas muutamia kv- 
toja aiman puuhasta, firfaSta, raifaSta ja pehmeää mettä 
fifältäraäsfä faaraisfa. Säten äffiä ja feraeästi fmuljbottu 
moi pannaan tämän jälfeen raoifaufatoon, joSfa firnumaito 
faa tornin juosta pois. Äaufalon täytyy fentätjben olla 
faltellanfa ja moi on pantama i)täpääf)än. ©nfitnmäineit 
manutus eli maimaaminen ief)bään tämän jälfeen fäftn, jotfa 
fitä-ennen pestään niin fuumalta raebettä, fun färfiä moi, 
ja l)uul)botaan fitte ft)tmätlä. ©amoin omat moifitjti ja 
faufato pestämät ja rairutettaraat, ennenfuin niitä fä̂ te* 
tään. 3oS näin tefjbään, niin moi ei tartu fiiitni faufa- 
toon eifä fäfiin. ©nfimmäifen maimaamifen tarfoituffena on 
poistaa fuurin ofa firnumaitoa, mutta fe on tetjtäraä fuu- 
relta raaroraaifuubetta, ettei moi tule liiaffi maimatuffi ett 
fitfeäffi ja tâ meaffi fefä l)eifonraärifeffi. £ämä raairaaa* 
minen tapahtuu fiten, että moirafeita otetaan noin 1 U  
terraltaan, ja tifistetään molemmin fäftn, jotfa omat ris*
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tisfä toisten f n päällä, faufaton laitaa raasta an, raaan fäfiä 
ei faa raiebä alaspäin niin, että raoi haufaantuifi faufalon 
laitaa raostaan. SEäten litistynyt raoifappale fäoritään fe* 
rayellä liitteellä toifen fäben fämmeneUä fofoon alas fau* 
falon pohjaa fohben. Sofoon fääritty leray afetetaan tämän 
jälfeen päittäin faufaton laitaa raostaan ja litistetään taas 
molemmin fäfin fofoon, tafatfeSti ja raafaraaSti. Sftämä 
fäfien liiffeet teljbään ainoastaan muutamat ferrat funfitt 
raoifappaleen fansfa, fyyStä että raoi nyt on lämmintä ja 
helposti raairaaantuu liiaffi, ja niiben tarfoituffena on ai* 
noustaan firnumaibon fuurenunan ofan poistaminen.

Sun faiffi firnuttu raoi täten on raairaattu, puntti* 
taan fe, jonfa jälfeen fe fuolataan. ©uolaamifeen fäytetään 
talraella 3 profenttia, fefällä 4 profenttia f)t)raää, puljbasta 
fyllin hienoa SynetmrgHn fuolaa, jota ostettaisfa tarfoin 
on fatfottaraa, ettei faaba faupasfa ufein löytyraää ©tafS* 
furt’in fuolaa, jofa on maultaan farraasta, raaiffa fe näöl* 
tään on Viettoa ja faunista ja fitä ufein myybäätt Syne* 
burgHn fuolan nimellä. Sun fuola joffeenfin tafaifeSti on 
fefoitettu raoiljin, fuitenfaan ilman liian foraaa ja pitfäl* 
listä raoin raairaaamista, jätetään fe jäähtymään yHämai* 
nituisfa fofoon fäärityisfä lerayisfä. SEämä raoin jääljty* 
minen raairaaamisten raälillä on tarpeellinen, jos tahbotaan 
faaba fiinteätä ja Englannin faupasfa hynnittu pibettyä 
raoita, ja f e tapahtuu fefällä parhaiten ohuista lauhoista 
tehbysfä, 12 tuumaa forfeasfa, 18 tuumaa leraeäsfä ja 
niin pitlaSfä laatifosfa, että raoi fiihen mahtuu. Sofoon 
fäärityt raoilerayt pannaan tähän laatiffoon tähteen riimin 
foufille, irtonaiftlle liistaffeille, jotfa fäyraät laatifon poi* 
fitje ja lepääraät pitfitt laatifon pituutta fulferailla poiffU 
puilla. Saatiffo fuljetaan fannella, joffi fäytetään parin 
tuuman fyraää finffipetlistä laatiffoa, johon pannaan jään* 
fappaleita. Sima laatifosfa jäähtyy tämän fautta raoin tu* 
lemutta yhteyteen jään taiffa fen fosteuben fansfa, jofa 
jään fulaesfa fyntyy.
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■Dhtutatnien tuntien tututtua on rooi tällaifesfa taati= 
JoSfa jäähtynyt ja nyt rumetaan fäfiffi toifeen roatroaamt* 
feen, fernaitnmin rooin roanutuspöybällä, taiffa fen puut* 
teesfa rooifaufaloSfa, ja tämä tctjbään famalla laitta fuin 
cnfimmäineufin roairoaamineit. 3>oS tämä roairoaamitten 
tehbään foneella, ei moita taiuattifeöti enää tarroitfe raai* 
raata, mutta jos fe tapahtuu fäftn, on paras lafata, fun 
raoi tuntuu fäjtin pehmeättä, ja taas panna fe taatiffoon 
jäähtymään, ja raairaata raielä folmaS ferta muutamia tun* 
tia myöhemmin.

v. asöottt jMffaamineit ja muobo§taminen.
$oS moi on lähetettäpä ulfomaitte, on fe heti loiimei* 

fen raairoaamifen jälfeen, fun fe mielä on pehmeätä ja nuor* 
teata, pantatta fopitoiin puuastioihin, joihin fe huolellifesti 
futtotaan puifella tötfillä, niin ettei mitään auffoja jää moi* 
hin, ©nglannin fauppa maatii tähän tarfoituffeen malfoi* 
festa pyöffipuuSta tehtyjä määrätyn muotoifia astioita, 
joihin mahtuu noin '120 tai 60 t i ,  ja joita futfutaan fofo* 
ja puolibritteleiffi. 9)luita fauppapaiffoja roarten moibaan 
rooi pafata roäfjäifen feilamaifiin fuorasta puusta, fernaim* 
min foirouSta, tehtyihin astioihin, joihin mahtuu 117x/2 
taiffa 235 t i .  -Katteja tättaiftin tynnyreihin faabaan S. 
Suonten SalouSfeuran taiffa läänien maanroiljelysfeurojen 
toimella. $oS nämä astiat tefibään muusta puunlajista, 
fun foirouSta, on paras fifustaa tynnyri n. f. perfamentti* 
paperitta.

Suu tynnyri on raoilla täytetty, fafoitetaan päällys* 
pinta, ja päälle pannaan 1/& tuuman paffu ferroS fuolaa. 
3oS raoi on lähctettäroä Englantiin, pannan raoin ja fuola* 
ferroffen mätiin tynnyrin fuuruuben mufatfeffi leifattu har*
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fofanfaan fappale. ©nnenfuin tqnnqri pedataan on tqn? 
ngrin pitänet feiötä mäljintäin muorof auben roebetfä täi)? 
lettinä timistqmäsfä, fefä olla E)t)tt)tn pudistettu ja t)uu  ̂
bottu. Jämiin jätteen fiinni pantu ja merfUtt) h)nnt)ri 
fääritään, jos fe ©ngtantun miebään, otjitta ja fäffifan* 
taalla että moi lämpimältä ajalla pqfgifi niin miileänä futn 
mâ boltista, ja eitä tynnyri futetettaeSfa pt)ft)ifi puhtaana 
ja eheänä.

Pietariin mietämä raoi muoboStetaan taimelta nelisfut* 
maifitfi fappaleiffi, jotfa painamat t)l)ben tai puolitoista 
puntaa, fefä pafataan laatiffoifjin. Kefällä lähetetään fe 
finne tamallifeSti pr)5ffibritteleisfä.

Kotimaassa mtn)tnistä marten on paras paloiftaa moi 
x)l)ben tai faf)ben naulan fuuruiftffi fappateiffi ja f ääriä fu= 
fin fappate perfamenttipaperiin.
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aaimljdptoimisto Cimt0|a:
M W  warasfosfa fltto&eimjnin înfotQm JtcttR- 

&ia meiierifoimeett ftttttfttma afeita, ai
netta ja tarpeita, niiitftuitt:

'g&eijetiastioita padjaimmaofa tuoffht texä&vetti$tä,
futen hi[jetuSa§tioita, firoitöimis» ja fermoittumi§faa= 
roeja, maitofanfoja, fintuja ja juuritöitä, maibonmit= 
taajia, juuStoroormuja, fuonttusfuufjoja p. m.

2«etjm - ja faffiaflarjoja joufjista, juurista ja pia§fa* 
masta.

58eijerifäjttpöittitt«tia ja mtffiMtsfafejtt roäriä, juoffu* 
tiuta ja fuotaa iuarten.

P o t-  ja jttttöfo&airoju, jt>oi^arfo« ja jutt&foftattflct&fa 
fefä ftältfittto.ta.

^crfiamettffip aperta, ttxnfettfoja ja tnctjcrifa«fuja.

göoi- ja jttttsfomäm fefä jttttöfottittoftftttinta par* 
fyaimpaa tan§fatai§ta teosta.

iS*oii>«ffefett« roalfoifeSta ppöfiötä, 120 ja 60 U fifältäroiä.

Ääärrdtaugaofa rooibrittelien paffaamista roarten.

^öä(ltre()uja, niinfuin rapft=, peHaroa*, päiroärtfuffa» ja 
tuaapciljtinäfaffuja, lucEjnäu tcfeitä i). m., faiffi par» 
[)ainta laatua ja tarfaötettua taroaraa.

©uofioflifia tUauffia tätjetettäföön

JEaatttutl;eli)0toimi0toäe Ctmtöla.


