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Z niniej zym numerem kończymy pierwszy rok
istnien ia pi ma, jakiego potrzebę ogólnie UZllano
i pod którego wpływem wiele obie pożytecznego
wróżono . Było też u iluem taraniem Redakcyi
tak ważnemu zadaniu i ogólnym oczekiwaniom
o ile można zado' ć odpowiedzieć. Poruszono kilka żywotnych spraw jak: urządzenia szkół gospodarczych dla kobiet, zakładania towarzy zeń
mlecza r kich ikon umcyjnych po w iach i t. p.
a chociaż fi ilowania na ze w tym kierunku nie
wydały je zcze błogich owoców w-zeczywistnienia, nie wątpimy iż zdrowe na dobrą rolę rzucone ziamo nie zmarnieje} ale rozr' 1 zy ~ię w niedalekiej przy złości obfite przynie ie nam żniwo.
W innych przedmiotach ob zemego programu
pisma., jak w O'ospodarstwie nabiałowem, w hodowli zwierząt i pta twa domowego, w ogrodnic-

I

twie, sadownictwie, w p zczolnictwie, w uprawie
pożytecznych ro 'lin, w jedwabnictwie, rybactwie,
kuchal twie i wielu jeszcze gałęziach, wchodzą
cych w zakres prac i zajęć kobiecych, nie omiezkali 'my również ppdawać praktycznych w kazówek, nieograniczająe ię na dorywczych przepisach, ale starając się w zech tronn~ i za adną
w każdym przedmiocie ugruntować wiedzę.
Je t to jednak dopiero zaczątek i bm-dzo wiele,
wiemy o tern, pozo taje je zcze do pełnienia,
dla. czego z tem więk zą u ilno ' cią zabieramy się
do dalszej pracy, zaw ze ożywieni lą my.~lą, że
usiłowania na ze należycie ocenione, znajuą u zanownych czytelniczek poparcie i przynio ą o-ólny
pożytek.

ł

Mu imy przecież uskarżać się do d na dozna.
ię 7.byt
ną po czę' ci obojętno ~ć, jaka objawia
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skąpem uczestnictwem szanDwnych czytelniczek
w nadsyłaniu do. pisma sWDich pDglądów, Draz SpDstrzeżeń i dDświa 1czeń gDspDdarczych. SłDwem
nie dDstaje nam tego., CD nazwiemy brakiem wzajemnego. pDczucia, jakie istnieć pDwinnQ między
czytelniczkami a Qrganem pisma ich interesQm
PQŚwięcDnegQ.

Na ten raz tłQmaczymy to. sQbie zbyteczną
skrQmnQścią, a mQże i niedQstatecznem Qbeznaniem,

niejako. DswDjeniem się z nQwym przybyszem,
inaczej z tem pismem, które Qbecnie po. ćałorQcznej,
już znajQmQści, sPQdziewa się w przyszłQści na
przyjaźniejsze zasłużyć względy.
,;.
Zapraszając do. wspólnej pracy QkQłQ wspólnego.:
dQbra, wyrażamy w końcu nadzieję, iż liczne PQparcie w prenumeracie, PQZWQli PQczynit "Ges- podYlli lfiejskiej" wszelkie ulepszenia na kQrzyś~
pisma, a tem samem i czytelniczek.
Z J.

GOSPODARSTWO MLECZNE.
AMERYKAŃSKIE NACZYNIA I PRYRZ4DY DO CHŁODZE,T\ MLEKA I OSIADANlA ŚM!Ii:'fANY.

Szybki PQstęp i rQzwój mleczarstwa w Ameryce półnQcnej, która produktami nabiałQwemi zapeJnia już najgłówniej sze targQwice eurQpejskie,
interesującem zapewne czyni, zapQznanie się z najważniejszem pDstępQWaniem, dQtyczącem QbchQdzenia się tam
z mlekiem w Dkresie między wydQjeniem a wyrabianiem masła, tembardziej, że PQmysłQwość amerykańska nie zwykła Dgraniczać się
na naśladQwnictwie i że wszelkie
praktyczne a PQżyteczne ulepszenia, n"ie PQtrzebują tam wyczekiwać
długich lat jak u nas, ale zwykle

.

~

wia Dkazana na rysunku Fig. 1. Naczynia te napełnio.ne mlekiem Q 6 do. 12 celltim niżej krawę- '\·
dzi, przenQszą się d-o miejsca przeznaczDnegD nl.l
Dsiadanie śmietany i wstawiają na ruszta, w napełniQne

przepływającą WQdą rD-

zerwDary, DkDłQ 4 metrów długie
a na 2 metry szerQkie. R ezerwoary te po. większej części murDwane, umieszczane bywają w ró- '
wnym pDziDmie z pDdłQgą mleczarni i są tak głębQkie jak wysDkie naczynia. Przepływ wDdy
Dd do. 13 StDpni CeL o.ziembiQnej takjestregulDwany, aby wstawio.ne mleko. najwyżej w przecią- ' ...
prędko. się uPQwszechniają.
Z dawniejszych systemów Po.gu jednej gDdziny, wychłDdziłQ się
stępowania ze zbieraniem śmieta
do. 13 sto.pni Cel. Gdzie zaś nie
ny, utrzymujących się jeszcze po.
ma wDdy płynącej, tam używają
mniejszych go. pQdarstwach, jest
sto.jącej o.ziembianej lo. dem, prze-o
tak zwany "postępowanie w Oranstrzegając jednakże bardzo. pilnie,
używane w Orange-County
ge-Oounty" praktyko.wane naj da- Fig_ I.Naczynie
aby WDda nie przestąpiła granic .
do o jadania śmietany.
Fig. :1. Zbieracz do śmietany
zwyż Dkre 'IDnej ciepłDty_ Bac
wniej w hrabstwie Orange, PQłQ
żDnem w półnQc
przy tem i na to.,
aby pDwierzchnia
n D-zac ho. dniej
tro.nie. Q 75 kimleka zawartego.
lometrów (wiQr t)
w naczyniu. nie
Qd New - YQrku.
znaj do. wała s i ę
wyżej
pDwierzW edlug przepichni Wo.dy w resów takiego. PQstępQwania, "wiezerwo.arze.
Z Orange wię
ŻD wydo.jQne mleksza czę , ć zebrako., Q ile można
nego. , już mleka;
jak naj prędzej
Fig. 3. Amerykański zbieralnik i zarazem chłodnik do mleka jenning'a,
wysyłallą bywa
zlewa się do. wąz
kQlejami do. New-YDrku i tam sprzedawaną za
kich cylindrQwych naczyń blaszanych, 40 do. 52 cen.
słDdkie. Wielkie kDnwie Dbejmujące DkDłD 250
wyso.kich i 20 centim. szerDkich, a Dbejmujących
'kwart i szczelną zaopatrzQne pDkrywą, napełniają
12 do. 14 kwart mleka, jakie to. naczynia przedsta-
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tak dalece mlekiem, aby konwie były zupełnie
czem zapobiega się ciągłemu kluktaniu pod~
czas przewozu, i zabezpiecza od prędkiego zkwaśnienia, tak że dostawione do New-Yorku nawet
po 36 godzinach od czasu wydoju, jest jeszcze
pełne,

,

całkiem słodkie.

371

Amerykańslci zbieralnik d~ 8mutany Jenninq'a ,
jaki przedstawia Fig. D, składa się z wielkiego
na nogach stale umocowanego rezerwoaru drewnianego, w którym znajduje się umieszczona mniejszych rozmiarów wanna metalowa, służąca do napełniania mlekiem, ochładzanem dookoła wodą
wypełniającą przestrzeń wolną między
cianami
wanny i rozerwoaru. Pod a, znajdują się w obu
końcach r e z e rwoaru umieszczone kryte otwory
do wlewania wody lub wkłada
nia lodu, pod b
za ś
przykrywy
siatkowe druciane, służące do
osłaniania mleka
podczas osiadania śmietany .
Urządzenie to,
ze w z g l ę d u iż
zarazem chłodniki do mleka Jewett'a.
wanna wewnątrz
umieszc.zona nie daje się wyjmować, skutkiem czego utrudnione je t oczyszczanie, że nadto drewniane ciany prędkiemu ulegają zgniciu, a części
żelazne zrdzewieniu, nie okazało się jednak zupeł
nie praktycznem w użyciu i dla tego mało upowszechnione, całkiem prawie zarzucone zo tało.

Raz ustawione w rezerwoarach i do zbierania
przeznaczone mleko, pozostawiają w zupełnem
spokoju, zbierając raz na dzień
co rano śmietanę,
a więc po 12 lub
24 godzinach,
używając do zbierania lejkowatej
i długim trzon.Idem zaopatrzonej łyżki do zbierania jaką przed..stawia Fig. 2, po~zem d o p i e r o
" wyjmują z rezerFig. 4. Amerykańskie zbieralniki i
woaru naczynia
z zebranem . już mlekiem.
W zimie zebraną słodką śmietaukę przerabiają
odrazu na masło, w lecie zaś pozwalają przedtem
cóśkolwiek nadkwaśnieć, Postępując w ten spo~
sób, otrzymują w przecięciu ze 100 fun. mleka
2,40 fun. masła i 6,65 fun. sera. Tak mały wyAmeryTcań
datek masła
alcie zbieralnitem się objalei J e wett'a,
śnia żew wyokazane na
sokich n 11.Fig. 4, a u,
czyn-iach
rządzone do
umieszczone
przepływają
mleko, nie
cej wody,
.osadza wciąprzedstawiao gu 12 do 24
j ą zupełnie
godzinw zy~
podobnąkon
stkiej śmie
trukcję jak
tany. NatoJ
enn in g'a
miast otrzyTak
amo
Fig.
5.
Wanienkowy
zbiemik
i
zarazem
chłodnik
do
mleka
używany
w
Orange-County.
mująz danej
woda
opływa
ilości mleka,
dookoła umie zczone w rezerwoarze wanny, z tą
większą stosunkowo ilość i lep zego era.
jednak
różnicą, że ciągle świeia przepływa i że
Opisane postępowanie, jakkolwiek przed tawiacelem
ujednostajuienia
przepływu,
pód rezer~
jące niektóre dogodności, jako to: o zczędno' ć
woaru
przedzielony
je
t
odpowiednio
rozmieszpornie zczenia, czasu i roboty, nie zadowolniło je~
czonemi przedziałami, aby upewnić tem tały
dnak wielu innych wymagań, dla czego w o tatwężowato opływający prąd wody, jak to objanich cza ach powstało jeszcze kilka innych spośnia na rycinie od lonięty wewnątrz pierw zy
sobów postępowania z odnośnerni urządzeniami
z kraju rezerwoar. Woda chłodna, która za po~
zbiel"alników i zarazem ch1odników, między które'rednidwem rury r, ze zbiornika głównego domi zasługują na bliższe zapoznanie na tępujqce.

o
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f

prowadzaną

bywa, wpada po odkręceniu kranów
śmietany podnosi się czop d, utkwiony w pustej
pod a do rezerwoarów, opływa wanny i odchodzi
wewnątrz śrubie i tędy spuszcza się zebrane mlerw'ką z przeciwległej strony umieszczoną, a wiko do podstawionego naczynia, poczem odkręciw doczną na Fig. pod b, gdzie również znajduje &ię
szy śrubę można wyjąć wanien,kę i zarazem wypuścić całkiem wodę z rezerwoaru, Do regulopod c, umieszczony kranik, służący do częściowego lub całkowitego wypuszczania wody z rezerwania wody w rezerwoarze, służy tutaj pływak
woaru. Chude mleko po zebraniu śmietany, spuszumieszczony pod e, odpuszczający zużytą wodę
cza się przez rm'ki d, do głównej rury odpływowej
do rurki f.
F, a ztąd spływa do przeznaczonych na to naczyń.
Zbieralnik i chłodnik z Chautauque, tak nazwany.
Jeźli w miejscowości jakiej brak jest wody, to
od hrabstwa tego nazwiska, położonego w Stanie
odpływającą z rezerwoarów używa się więcej raNew- Yorskim, jak to wyobraża rycina Fig. 6,
zy, a tym celem pompuje się ocieploną do zbiorróżni się najpierw głównie tern od poprzednio opinika i tam oziembioną lodem wpuszcza znów do
sanych,żeodspodu umieszczoną w po'rodku wanien-'
kę nie opływa całkiem chłodząca woda ale tylko "
rezerwoarów za pośrednictwem rw'y r, .
wszystkie jej boki. Wanienka ta wązka a długa,
Zbieralniki te pomimo niedogodności, jaką przedstawia również jak w poprzednich, stałe utwier20 do 26 centim. głęboka, otoczona jest krytym
kanałem, przeznaczonym na wlewanie chłodzące'
dzenie wanien w rezerwoarach, są dość upowszechnione, głównie w Stanie Vermont i w północnej
wody lub wkładanie lodu, w którym to celu wyrostronie okręgu New-Yorskiego.
bione są dokoła z wierzchu duże otwory,uła.twiaDodamy wreszcie, że
jące zarazem dogodne
urządzenie tego 1'0oczyszczanie.
Urządzenie tego 1'0dzaju zbiorników wielce jest zbliżone do najdzaju ze względu iż
no w s z ej konstrukcyi
jest łatwe i tanie, znajchłodnika i zarazem
duje w Ameryce wiezbieralnika M. Wielu zwolenników, a i
l an d.t' a, zalecanego
u nas mogłoby znaleść
w Niemczech, a opisazastosowanie.
O prócz pomienionegowNr. l"Gospodynych, jest j e s z c z e
ni Wiejskiej" z b. l'.
Zdaje się nawet że za
w użyciu w Ameryce,
wzór s ł u żył Y Wiekilka innych systelandt'owi, P9wyższe
Fig, 6. Zbieralnik i zarazem chłodoikdomleka z Chaotauque.
mów i przyrządów,
zbieralniki amerykańskie, przyczem zastosował jektóre jako niewiele różniące się od poprzednich,
dnakże niektóre ważne udogodnienia,
lub nie zasługujące na większą uwagę pomijam.
Wanienkowy zbieralnik i zaraZem chłodnik z OranDodam tylko, iż w ogóle przestrzeganą tam jest
ge-Cmłfłty, okazany w przekroju na Fig 5, jest
wielce staranno ' ~, czysto ' ć i punktualność w obnowszem naczyniem używanem w większych goschodzeniu się z nabiałem. Producenci najlepszego
masła, przystępują zwykle do zbierania 'mietany
podarstwach w tej samej miejscowości, o jakiej
wspomniano już poprzednio, opisując naczynia i ponatychmiast, koro mleko na spodzie zbieralnika
stępowanie praktykowane dawniej, a i dziś jeszcze
zaczyna być kwa kowem, ale kiedy jeszcze 'miepo mniejszych gospodarstwach amerykańskich.
tana najmniej zego nie okazuje zakwasu. Po zeW samej zasadzie uwidocznia się tu oili'azu
braniu zaś śmietany, pozostawiają takową jeszcze
znaczna różnica, gdyż o ile tam odbywało się osiaprzez 12 do 24 godzin w temperaturze 15° Cel.
danie śmietany w wązkich i wysokich naczyniach,
dopóki nie nabędzie takiego stopnia nadkwaśnietutaj odbywa się to w płaskich wanienkach. Wania, jaki tam do pozyskania smacznego i trwałego
nienka z blachy cynkowej z bokami pod kątem
masła za najodpowiedniejszy poczytywany bywa.
Jeżeli wre zcie całkowitego zapasu śmietany nie
t'ozwartym rozchylonemi, jak widzimy mie ci się
przerabiają odrazu, to przeznaczając tylko pewną
w równej szeroko ' ci, ale dluż zym rezerwoarze
b, do którego przytwierdzoną jest stale za pośreczę ' ć takowej, pos tępują w ten sposób, iż zawsze
dnictwem przyrządu śrubowego c. Po zebraniu
pierwej całkowity zapa , razem dokładnie mie zają.
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R Y B A C T W O.
SZCZUPAK.

ł

.

,I

dla nich mało znaczne, gdyż są nadzwyczaj mnożne.
Po ~arpiu, który jest prawdziwym patrycjuszem
Z powodu szybkiego wzrostu, który przy ła
wód naszych, niezaprzeczenie szczupak nader watwym i obfitym pokarmie, już w pierw zym roku
żne zajmuje stanowisko, jako dostarczający nieżycia często dochodzi blizko stopy długości, mo·tylko smacznego i łatwo strawnego mięsa, ale
żna je hodować w stawach razem z karpiami
obok tego odznaczający się przy sprzyjających
jako dodatkowy narybek, w ograniczonej jednakże
okolicznościach nader szybkim wzrostem. Ujemną
liczbie i tylko w stawach głównych, to jest tych,
jego stronę stanowi, iż jest rybą nader żarłoczną
gdzie karpie znajdują się na sprzedaż. Wsadzo. wielce drapieżną, w ra.cjonalnie przeto prowadzone bowiem pomiędzy małe karpie, wkrótce ogoło
nem rybactwie, uwzględniać należy, aby zbyteczciłyby stawy zupełnie z narybku karpi. Jeżli
na produkcja szczupaków nie odbywała się kosztem
jednakże na stu karpi wsadzi się dziesięciu
innych gatunków ryb. Cztero lub pięcioletni
pomniejszych szczupaków do stawu, to będą pod
.szczupak wyniszczy bowiem w ciągu tego czasu
niektórym i względami użytecznemi, mianowicie:
tyle ryb, że z pewnością policzywszy ten ubytek,
1. Będą popędzać
każdy jego funt mięsa
leniwe karpie do ruchu,
wytworzył się kosztem
apetytu i szukania dla
kilkudziesięciu funtów
siebie pożywi enia,
ryb przezeń pożartych.
przez co też wzrost
Należy go zatem chokarpi będzie się przywać w stawach odspieszał.
dzielnych, t a k zwa2. Jako przeważnie
nych głównych, nie narybkowych, nie chcąc
~~~~ żywiące się żabami,
narażać się na nieobliszczupaki szczególniej
czone straty w tej miesą użytecznymi w gorze. Żyje we wszystspodarstwie ryb nem,
kich wodach słodkich,
niedopu zczając zbyteprzekłada jednak stoc z n e g o rozmnażania
jące, a najwięcej sprzyię tych gadów, tę
jają mu czy te, zimne:
piąc je zawzięcie i uz dnem twardem i wteganiając się chętniej
dy ma lepsze mjęso,
za niemi, aniżeli za
aniżeli z błotnistych.
rybami i dopóki łatwo
Tarło szczupaków
pip.rw zych do tać mo::; Z C Z • Jl a k.
trwa od Lutego aż do
gą, dopóty ryby pomiKwietnia, gdyż nie wszystkie odbywają tę funkcję
jać będą. Żaby dla chowu karpi głównie są z tego
w jednej porze. Najprzód rozpoczynają tarcie
powodu zkodli'Nemi, że je ogładza.ją, gdyż żywią
najm10dsze to je t trzyletnie amice, a pozDleJ
ię temiż amemi pokarmami co karpie, a nadto
dopiero' starsze. Wtej epoce wychodzą ze stawów
pożerają ich ikrę i drobny nru-ybek, co szczególniej
i jezior pod wodę do rzek i trumieni, składając
to uje się do żab zielonych.
ikrę na kamieniach przy brzegach i na 1'0 'linach
zczupaki mające ię w adzać między karpie, popod samym wierzchem wody. Zwykle wy zukują
winny być- od n!ch mniej ze, aby ich nie mogły popłyt zej zatem cieplej zej wody gdzie łatwiej tru'lo
żerać. Nie mogąc ich pokonać, będą ię jednakmogą odbyć i rozchodzą się na płytkie wody rozż e uganiać za niemi i taną się niejako bodźcem
lane ze strumieni i rzek po polach i łąkach, gdzie _ dla nkh do czynniej zego żywota. Dla szczupapotem mnóstwo narybku spotykać można. W cza- I ków należy też taw zaopatrzyć w żer odpowieie tej wędrówki ginie ic znaczna ilo ' ć, gdyż
dni, wsadziw zy doń odpowiednią ilo 'ć białorybu.
łatwo wtedy dają się podej ść i chwytać, jak rówW ogóle choć zcznpak je t rekinem wód słod
nież na tych łąkach i polach marnuje ię mnó kich, panującym zarówno w wodach nietylko stotwo ikry i nal'ybku, niszczonych przez ptactwo
jących ale i bieżących, w których tępi w zelkie
i nagłe opadnięcie wód. Straty te jednakże są
gatunki nie tylko ryb, ale i innych istot żyjących
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w wodach, a nawet nie oszczędza własnego gatunku, pożerając własnego potomka. Z uwagi je-'
dnakże na łatwy ich odbyt, dobre ceny płacone
przez licznych konsumentów w każdej porze roku,
miejscu i czasie, z korzyścią może być hodowanym,
zwłaszcza - przy sprzyjających ku temu warunkach
miej scowych.
Wartość bowiem szczupaka w wielu razach bywa trzy razy większą, niż wartość karpia. Szczupak ważący funt wsadzony do stawu, gdy znajdzie
w nim obfity pokarm, w jednym letnim miesiącu,
może urość drugie tyle. Ta jednakże zadziwiająca
szybkość jego wzrostu, ma również oznaczone
swoje granice, gdy bowiem dojdzie do sześciu
funtów wagi, potrzebuje długiego czasu i nadzwyczaj obfitego pokarmu, aby dorósł dziesięciu funtów. Pokazuje się zatem iż w racjonalnem rybactwie, długa hodowla. szczupaka nie powinna
mieć miejsca, zwłaszcza że nietylko funt młodego
szczupaka ma tę samą wartość co i dorosłego,
ale nawet mniejszy je t pokupniejszym od wielkiego.
Doświadczenia przekonały iż naj korzystniej CIIOwać szczupaki w stawach zupełnie co do płci
rozdzielone, w takich bowiem razach, mając obfito ' ć pokarmu, ważą w ciągu roku piędziesiąt
procent więcej, aniżeli kiedy je do stawu wsadzono i
kiedy zwykle połączone samice z samcami zaledwie w ciągu tego czasu do pietnastu lub dwudziestu procent dorastaj!! na wadze.
Pomimo zatem wrodzonej żarłoczno ' ci tych ryb,
hodowla szczupaków okaże się nader korzystną,

jeźli

się ryby mnożne, a małą
do których należy w ogóle białoryb, a między niemi płotka, owa najpospolitsza ryba w kraju naszym, żyjąca w r~ekach,
strumieniach, jeziorach, stawach, a nawet kanałach.
Jest ona bardzo mnożną, tak dalece iż jedna do rosła samica składa przeszło sto tysięcy sztuk
ikry, a że trze się przez kilka tygodni, zapłodnie
niu przeto i~ry, ńie przeszkadza ani nagłe zimno,
ani powodzie, ani inne mniej przyjazne wypadki.
Mięso ma niesmaczne, chude, ościste i najgłówniej- 
szy z niej pożytek dla nas jest ten, iż służy na
żer dla innych gatunków ryb, które ją też w wielkiej iloś ci pożerają.
Szczupak chociaż należy do ryb nadzwyczajnie
wytrwałych , tak dalece iż nietylko znosi każdą
w ogóle wodę, ale nawet może bez niej wyżyć
kilkanaście godzin i w czasie jednakże tarcia jest
nadzwyczaj czułym i w tym czasie przełożony do
sadza uśnie bardzo prędko. Nieuwzględnienip. tej
własności , niejednego naraziło na znaczne straty,
gdy przesadzając szczupaki w czasie tarcia.. chociaż w tejże samej były trzymane wodzie, lecz
wśród innych miejscowych warunków umieszczone,
w krótce wy snęły. Złowione zatem przypadkowo
w tym czasie szczupaki. niepowinny być puszczane
do wody, ale zużytkowane. Posiada też własność
zmieniania swej barwy i w pierwszym roku życia
jest zielonkawy, w drugim szary z białemi centkami, w trzecim żółtawy i w późniejszych za ' latach dostaje grzbiet czarniawy
brzuch biało
centkowany.
J _L . K.

na

żer

dostarczy im

przedstawiające wartość,

OGRODNICTWO
PLAN URZ4DZENIA OGRODU Z KRZEWÓW JAGODOWYCH.
Mało ceniona i zaniedbana u nas uprawa krzewów i roślin jagodowych: jak a.grestu, malin
i poziomek, stała się już dziś bal'dzo zyskowną
produkcyą w Stanach Zjednoczonych Ameryki
i we Francyi, gdzie znaczne pod uprawę przeznaczane przestrzenie, znakomity przynoszą dochód ze sprzedaży na konsumcyą krajową i na
wywóz do Anglii, a nawet do Niemiec.
Spożywanie i użytkowanie w wieloraki sposó~ wymienionych jagód, znaczne bowiem w ostatnich latach uczyniło postępy, szczególniej
w Anglii, gdzie pomimo znacznie rozszerzonej produkcyi krajowej, nie uczyniono zadość licznym
zapotrzebowaniom natychmiastowej konsumcyi i na

przerób w wielkich tego rodzaju fabrykach. Jako
dowód posłuży wiadomość, że jeden ze znaczniejszych hodowców poziomek w hrabstwie Kent,
dostarczał takowych w porze dojrzewania z wła
snej produkcji na targi do Londynu tygodniowo
2500 skrzyń po 14 funtów każda. Można też
było czytać w gazetach poszukiwania kupców
żądających do tawy 2000 cent. malin do fabryk
wyrabiających sok malinowy, przyczem znaleźli
się niektórzy hodowc
dostarczający po 200 cent.
z własnej plantacji. Tak samo poszukiwanemi
są również porzeczki i agrest na wielkich uprawiane obszarach i sowicie taką wynagradzające
produkcją·
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Zwracając

•f·

runkach gruntu, nie przedstawia wreSCle wielu
na ten przedmiot uwagę, chcielibyś
zachoduw, a wymaga tylko dokladnego spulchmy zachęcić zarazem, do zyskownej i majl\cej
niania i oczyszczania grządków, oraz corocznego
zapewniony zbyt produkcji bo Anglii, czego nie
zaniedbali więcej przedsiębiorczy. Amerykanie.
nawożenia albo uzyznania gnojówką i podlewaTym celem podajemy jako wzór plan urządzenia ' wania w razie posuchy, co wypełniwszy spoqgrodu jagodowego, jaki znajduje się w pomolodziewać się można najpomyślniejszych rezultatów
gicznym ogrodzie przy Instytucie w Prószkowie.
i korzyści.
W objaśnieniu załą czonego planu obznajmiamy,
Kwiaty zimowe. Gdy na dworze za huczą śnie
żyste zawieje a skostniała ziemia białym okryje
iż w miejscach oznaczonych literami a, posadzony
się całunem, wielce milemi bywają wszelkie przyjest agr est, pod b porzeczki, pod e obsadki obwopomnienia ubiegłego lata. Z rozkoszą wtedy spo. dowe agrestowe, pod d obsadki obwodowe porzeglądamy nawet
na najdrobniejszy kwiatuszek,
czkowe, pod e obsadki obwodowe z winorośli, pod
choćby z utrudzającą starannością wypielęgnowa
f winorośl amerykańska, pod g kłąb kwiatowy,
ny w pokoju. Do takich zaś zaliczają przedea pod h obsada z gruzek. które stanowią zarazem
wszystkiem
o s ł o n ę od wiakwiaty produkotrów w czasie
wane łatwo z cerozkwitaj ą c y c h
bulek k w i a t okrzewów jagodowych, jak hijawych. Opr ócz
cymy, tulipany,
tego grząUki a,
8zafrany (crocu ),
b, e, d, e, zasadzośnieguty (galanne są poziomkami
tus nivalis) o
w ten sposób, że
na każdej grząddzwonkowatych
pachnących
ce osobna mieści
kwiatach i znane
się odmiana.
powszechnie nar- Co do obszercyzy.
ności ogród ten
W zy tkie te
zajmuje 68 stóp
kwiaty zaliczają
w p rze cięciu;
się do ro 'lin ła
dwie krzyżujące
two dających ię
się ścieżki główpędzić i rozkwine mają 3 '/2 stotającyc)l jeszcze
py, apoboczne po
wśród
zimy, słnl '/2 stopy szeroOgród
jagodowy
w
zakładzie
pomologicznym
w
Pró
zkowie.
żąc
do
ozdoby
sakości; szersz.e
lonów i ut zych za taw tolowych, napełniając pogrządki na szerokości zajmują po 3 topy, a węż1
wietrze przyjemną wonią. Mogą rozwijać ię niesze po 1 / 2 stop.
tylko w ziemi, po adzone w doniczkach, ale także
Celem zaś utrzymania więk zego porządku,
w wilgotnym mchu lub nawet llad powierzchnią
wszy tkie dzialki obstawione są na kaut w koczy tej wody, umieszczone w zklankach albo ło
pauemi cegłami, a wszy tkie ~ cie zki wy ypane
ikach, tak jednakże iżby woda nie zatapiała aprzesianym zwirem.
mych cebulek, ale tylko wyra tające korzeuie.
Urządzenie takie przedstawiające się zarazem
piękniej przed tawiają się jednak wyraDaleko
i ozdobnie, może znale' ć stosowne pomies~czenie
tające w grupach bukietów, po adzone w podziu. w każdym większym ogrodzie luh parku, dla czego
rawionych naczyniach w formie wazonu, jak to
zalecając je dodamy jedynie tę uwagę, aby przeprzed tawia się na załączonej rycinie.
znaczać na taki użytek miejscowo' ci po iadające
Wazony takie wypełnia ię lekką prócbniczną
ziemię dobrą, gdyż od tego wielc0 zawisła doroziemią albo też mchem wilgotnym, poczem w kadnoŚĆ jagód. Sama uprawa w przyjaźnycb wa-
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żdy

otwór wsadza się oczkiem do otworu skierowaną cebulkę, a jeżli wszystkie cebulki są należycie dojrzałe, rozkwitają prawie równocześnie.
Z wysadzaniem najlepiej w takim razie tak się
rozporządzić, aby dołem poumieszczać różnobarw
ne szafrany, a na wierzchu jeden lub więcej hijacyntów. Od utrafienia wyqoru naprzemian regularnie występujących barw kwiatowych, zawisła
wiele piękność tego ' rodzaju żywego bukietu.
Nadmieniamyprzytemże z krzewów kwiatowych,
do zimowej hodowli w pokojach, zalecają się nowo
do Anglii sprowadzone i upowszechniające się
rośliny tak zwane: Ga'l'deina
i Rhodotypus
Ka'l"l'ioides. Pierw s z a pachnąca
z rodzaju cytrynowych, pochodzi z południowej
Afryki, ma białe
do pomarańczo 
wych pode) bne
kwiaty, takież
prawie liście i zapach, tak że cał
kiem zastąpić może w bukietach
kwiaty pomarań
czowe. Dru g a
.taś roślina pochodzi z JaponU,
okwita obficie
Wazon z kwiatami cebulkowemi.
białemi kwiatami, wyrasta do wysoko ' ci 90 centim. i rozmnaża
się łatwo przei odkłady gałązek przyginanych
do ziemi. W sprzyjającej temperatw'ze rośnie
także i na woInem powietrzu, kwitnąc przez cały Maj.
Ziemniaki jako roślina ozdobna. W braku kosztownych cebulek hijacyntowych lub innych roślin
ozdobnych, mile upiększających nasze mieszkania
w porze zimowej, można też użyć i tak pospolitej
rośliny jak ziemniaki, które wyrastając w liczne
rozgałęzienia i pięknym ciemno zielonym pokrywając się liściem, tworzą prawdziwą ozdobę salonów, jak to wyobraża przedstawiona tu rycina.
W tym celu Wybrane zdrowe ziemniaki, umieszcza się w podobny spo ób jak hijacynty w szklan-

nem naczynin napełnionem wodą, tak jednakże
aby spoczywając na krawędzi naczynia, tylko spódem dotykały powierzchni wody. Aby zaś przyspieszyć wykiełkowanie, stawia się je początkowo
w miejscu dobrze ciepłem i osłoniętem, gdyż
w ciemności dłuższe wypuszczają rozgałęzieni ..
Gdy to nastąpiło pozostawia się 2 do 3 najp
niej szych łodyg obcinając resztę i wstawia się z n",czyniem w wazon umieszczony przy ścianie lub .'
w oknie, poczem rozwijają się i zielenieją WSPHniale łodygi i liście. Można też posadzić ziem-

,

Ziemniaki Jako ro !lina ozdobua.

niaki i w zwykłych doniczkach w ziemi, a całą
w obu razach starannością będzie tylko pilne
podlewanie, gdyż liczne łodygi i liście wiele zużywają wilgoci, która prędko paruje.
Wyka biała jako roślina pokojowa. Dotychczas
nie przypuszczano aby W!Jlca biała, pospolicie soczewicą kanadyjską nazywaua, i użytkowana wyłącz
nie jako 1'0 'lina pastewna, służyć mogła również
do ozdoby pomieszkań w porze zimowej. Tymczasem, zapewne przypadkiem odkryto takie jej
zalety we Francyi, gdzie też od niedawnego czasu na taki użytek zasiewaną bywa.
Postępowanie w tym razie bywa bardzo pojedyncze, a mianowicie: sto ownie do wielko' ci do-
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niczki, zasiewa się 12 do 24 ziarn w ziemi zwyczajnej a nawet w piasku, po zasianiu zaś i dostatniem zwilżeniu, wstawia się doniczkę w miejscu
ciemnem, a najlepiej w piwnicy w cieple umiarko, wanem. Tak zasiana wschodzi prędko a pod
.. . ' L~pływem wilgoci i ciemności, wyrasta do wysokości
.'.0 do 50 centim. rozgałęziona i licznemi okryta
listkami. Gdy to już nastąpiło, wnosi się do po '
koju i ustawia w miejscu które ozdobić chcemy,
- poczem okrywa się roślina gronami białych kwia. tów, sprawiających przyjemne wrażenie, czy to
w grupie z innemi kwiatami czy też sama. W tak
.

.

'

377

okwitniętym

stanie utrzymuje się od l do l V2
a w czasie tym przysposabia się w ten
sam sposób inną odpowiednią doniczkę, wstawiając ją w miejsce pierwszej już okwitłej.
Ze względu mało kosztownego nasienia i łat
wości wypielęgnowania. szczególniej też tam gdzie
trudno o inne ro 'liny, przyozdabianie w powyższy
sposób, może mieć zupełne powodzenie.
W składach na ion w Paryżu, ten gatunek
wyki często na takie cele używanej, sprzedają po 80
centim. kilogram, w którym mie' ci się około 20
tysięcy na ionek
miesiąca,

l

I

v

K U C H A R S T W O.
WYSTA WNIEJSZA WIECZERZA

stępujące:

Dwa funty migdałów sparzonych i oczyszczonych, wkłada ię czę' ciowo
do moździerza i tłucze na masę podkrapiając potrosze zimną wodą. Gotową już ma ę migdałową
rozprowadza się na tępnie czterema kwartami
przegotowanej i wystudzonej wody, poczem przeciska się przez czystą serwetę do czy 'tego naczynia, wkłada bardzo mały kawałeczek cukru,
nakrywa i odstawia na stół. Potem o obno od-

I

w czystej wodzie, przepłókuje się
zimną wodą i wkłada do wazy, dodając trochę
rodzynków bez pestek. Nakoniec na kwadrans
przed wydaniem na stół, wstawia się zupę w gorącą wodę aby się dobrze rozgrzała, wlewa na
ryż do wazy i na stół podaje.
2. CeD olDlDe I ryb I ago. Włożyć do rądla r6ż
ne~o rodzaju drobne rybki oczy zczone, nalać
wodą, po olić, wkrajać włoszczyzny, dodać trochę
korzeni i po tawić aby się wolno gotowały. Po
ugotowaniu odcedzić rosół przez serwetę, probować czy do yć soli i wlać do wazy. Gdyby za'
okazał się mętny, pierwej sklarować jak to już
poprzednio zalecono.
ago za przygotowuje się w ten pos6b, że nastawia się w rądlu wodę, a gdy się będzie gotować. w ypać sa~o, zamie zać kopystką i odstawić
na wolny ogień, aby ię tak prażyło . 'koro Z8:Ś
będzie już ago gotowe, wyłożyć do drogiego rądla
wypłókać zimną wodą, parę razy odcedzić i wło
żyć do wazy.
ago do takiej zupy używa ię białe.
3. larsltl CI, ty. Na tawia ię w rądlu dobrze
oczy zczone grzyby, nalewa trochę wodą. wkrawa
wIo zczyznę jak: cebulę, bw·aki. dodaje nieco korzeni, soli i dolewa na pełno bal zczem bW'akowym, gotując w zy tko razem. :Można też dodać
parę gł6wek z linów, a kiedy bal zcz parę godzin dobrze się odgotuje, odcedza ię. Osobno
zaś wkłada ię kilka utartych buraków czerwonych
ćwikłowych do rądla, wbija kilka białek z jaj,
dOGając tro chę zimnej wody, rozbija razem dobrze
gotowany

Wieczerza wigilijna, ta zarazem wielka uroczystość spędzana w gronie rodziny i najlepszych
przyjaciół, ma Jak wiemy swoje ,tradycyjne potrawy, których pomijać nie należy, gdy t inaczej wieczerza ta straciłaby cały swój urok. Zarówno też na
stołach możnych jak i ubogich, spotykamy się zawsze z pewnemi jednakowemi zastawami, w inny
tylko sposób przygotowanemi.
Nie mając zamiaru powtarzania tego co je t
powszechnie znanem i co każda gospodyni według
tradycyjnych przepisów sporządzić potrafi, podam
raczej przepis przygotowania wyborowych podań,
na tego rodzaju wystawniejszą ucztę wła ' ciwych,
jakoto : l. Zupa migdałowa z ryżem i rodzenkami,
2. Comomme z ryb z sago, 3. Bar8zcz czysty, 4. Pasztecilci wolewariki, 5. Łosoś i 808 Z ostrygami, 6. Kotlety z lina z gr08ZTeiem francuzTcim, 7. Karp z 80sem
31atlot, 8. Karczochy i Tcapuata bruTc8elska 9. OTconie
ttmażone z 8alatą zimową, 10. Kompot ~ maTe biały
z Tcrąz7cami, 11. Galareta marasT..-inowa .
•
Przyrządzanie pomienionych potraw będzie na1.

WIGILIJNA .

Z.pa migdalowa.

I

ryż
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miotełką; wlewa w to odgotoWany barszcz i' stawia na silnym .ogniu ciągle mieszając, dopóki . się
nie za~ziiie gotować, poczem odstawia sie na, zupełnie woIlly ogień i uważa czy się dobrze sklarował.

Po sklarowaniu przecedza . się przez

serwetę

do

rądla, probuje C'lly do·ś.ć słony i kwaśny, a jeżeli
okaże się

potrzeba, dQ ala się -lub celem uczynienia go kwaśniejszym, ' wciska się sok z cytryny,
a w razie -jeźli był zbyt kwaśny, wkłada się kawałek cukru. Przed wydaniem na stół, zagrzewa
się dobrze barszcz, wlewa. do wazy, wrzuciwszy
pierw do takowej . trochę usiekanego koperku,
i na stół podaj e.
4. hslteeilrl !,felewanki. Odpieczone z ciasta
francuzkiego, tak jak już wskazano w Nr. 5 Gos.
Wiej. nakłada się wolewanki faszem przed podaniem. Dobroć tego rodzaju pasztecików zawisła
jednak głównie od przygo~owa..nia smacznego faszu, który jak w tym razie ma być postny i przyrządza . ię jak następuje: Bierze siQ mięso z ryb,
sieka na masę na stole, dodaje trochę bułki w mleku rozmoczonej, kawałek masła, jedno lub dwa
jajka całe, trochę gałki muszkatołowej, przyczem
soli się i pieprzy nieco, a potem ubij a się dobrze
w moździerzu, ubitą masę przeciera się przez
sito na talerz, i tak przygotowaną wkłada do ~'ą
delka wymieszawszy dokładnie kopystką. Po wymieszaniu wykłada się fas z na stół, podsypawszy
nieco mąki i utacza się z fa zu wałek, który
pnekroiw zy na parę kawałków, wrzuca się w gotującą wodę; a odstawiwszy na powolny ogień, gotuje
przez 10 minut. Po ugotowaniu wkłada się do
zimnej wody aby wystygł, a wystygnięty kraje
się w drobne ko teczki i mię za z podobnie po~ajanemi szampionami lub tru.fh~mi. Obok tego
przygotowuje się trochę białego, do ' ć gęstego sosu,
zaprawionego cy~ aby był kwaskowaty, dodaje soli i do so u takiego wrzuca się rozdrobniony
fasz, miesza dobrze, probuje czy do ' ć slony i kwaskowaty, poczem tak przyrządzony odstawia się
na bok do utycia. Przed nakładaniem rozgrzewa
si~ i Dapełnia wolewanki, a gotowe już paszteciki
podaje się na stół ułożone na półmisku na sru:wecie.
5.

..... ..

~.,.t. I

sese.

est~ewym.

Dobrze

ocźyszczonegl,) i wypłókanego łososia, wkłada się

do wanienki do gotowania ryb, dodaje trochę pokrajanej włoszczyzny i korzeni, soli się dobrze
i nalewa zlmną w~ poczelB odgotowuje się, a sko-

"

nadejdzie pora wydania, wyjmuje się z wody,
na półmisku, obkłada zieloną natką pietruszczaną i na stół podaje.

1'0

układa

~.

808 z ostrygami przygotowany osobno przyrzą- oJ.
dza się w ten sposób, że wkłada się kawałek
masła do rądelka, stawia na ogniu, a skoro się ,
rozpuści sypie się trochę mąki, zasmaża i rozprowadza buljonem z ryb, tak aby sos nie był ani
bardzo rzadki, ani też zbyt gęsty. Potem stawia
się na 'wolnym ogniu, aby się pomału gotował.
zapobiegając częstem mieszaniem przypaleniu od
spodu, Równocze' nie w drugi rądel kładzie
się kawałek świeżego masła , wbija 3 żółtka z jaj,
wlewa 3 łyżki zimnej wody, wyciska sok z pół
cytryny, miesza to wszystko razem i do przyprawy tej wlewa potrosze przygotowany poprzednio
sos, poczem zagotowawszy na ogniu, przeciska
się przez serwetę do czystego l'ądelka i miesza,
ciągle kopystką aż sos trochę przestygnie. Ostrygi zaś wyjmuje się zmuszli na talerz, przyrumienia w rądelku kawałek maRła i wrzuca je w takowe a po paro-razowem zamieszaniu, wlewa
się przygotowany poprzednio sos, dodaje trochę
czerwonego pieprzn kajeny, miesza dokładnie, probuje czy dość soli i cytryny i podaje do łososia
na stół w sosierce.

6. Kotlety z liua z grOSikiem fraucuzkim. Z dobrze
oczyszczonych linów, powyjmować mięso, pościągać
z takowego z wierzchu skórę, tak aby samo mię
so zostało i u iekać je dobrze na stole, dodając
trochę bułki namoczonej w mleku i wyciśniętej,
kawałek masła, jedno jajko i potrzebną ilość soli
poczem siekać to wszystko razem, aby się dobrze
zmie zało, a po należytem wymie zaniu, skoro już
nie będzie znać ani kawałeczków bułki ani krupek ma ła. zebrać siekaninę na talerz i postawić,
na lodzie aby stężala. Potem robi się z tego małe kształtne kotleciki, macza każdy w rozbitych
jajkach, obsypuje tartą bułeczką i obrównywa
nożem. Kostki do takich kotlecików można zrobić z żeberkowych ości lina. N a krótko przed
podaniem na stół, smaży się takie kotlety na ma'le przy wolnym ogniu, a odsmażone układa sy~
metrycznie dookoła półmLka, wpo'rodku za ' mię
dzy kotletami groszek fancuzki, przyrządzony z masłem i troszką cukru.
7.
się

KArp

I

so em latlot. • Potrawę tę przyrządza
już w Nr. 5 Gos. Wiej.

w sposób opi~any
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8. Spodki I karczochów i kapusta brukselska. Kar~
. czochy w obecnej porze używają się już pl' wa~
... -;,nie zakonserwowane w puszkach blaszanych, a ajczęściej francuzkie. P o otworzeniu więc tak j
~; ..
puszki, wyjmuje się karczochy ostrożnie w cało c
~ . aby ich nie porozrywać, a wyjęte układa się na
pokrywie i nalewa ciepłą posoloną wodą· Przed
wydaniem zagrzewa się dobrze i podaje gorące
ułożone dookoł;t na półmisku, a w środek odgotowaną kapustę brukselską. Do tego podaje się
osobno na talerzyku, niesolone masło świeże.
9. Okoni e smaione. Żywe, . redniej wielko' ci
okonie funtowe, oczyszcza się , wypłókuje, soli,
i pozostawia tak przez chwilę aby nasloniały.
Potem wyciera się serwetą, posypuje mąką, macza
w rozbitych jajkach, tarza w tartej bułce i smaży
na świeżem sklarowanem maśle. Po odsmażeniu
ułożone na półmisku, obrzuca się dookoła natką
z zielonej pietruszki i na stół podaje.
10. Sałata limowa do okoni. Ugotowl\ć kilka ca ł
kowitych marchwi, oczyszczonych ziemniaków i fasolki tak zwanej . perłowej . Po odgotowaniu
i wystudzeniu, pokrajać marchew i ziemniaki w cienkie drobne plasterki, dodając je zcze w taki sam
sposób pokrajanych korni zonów i grzybków marynowanych, oraz selerów, które to o tatnie kraje
się na surowo, a potem dopiero wrzuca do gorącej
wody, po zagotowaniu odcedza i zimną wodą nalane od tawia. Do sałaty takiej dodaje ię nadto
trochę kapusty czerwonej poszatkowa.nej, tak a mo jak selery zagotowanej, a po odcedzeniu skl'opionej octem i wystndzonej. Skoro wszystko bę
dzie już gotowe, zmie zać razem, po olić i włożyć
na miskę. Nakoniec zrobić trochę o u majonezowego, wlać w tę mie zaninę, wymie zać dobrze
i włożyć do formy miedzianej takiej jak do galaret,
uei nąć trochę aby ię dobrze ułożyło, po tawić
w jakiem naczynin, obI ożyć drobno utłuczonym
lodem i pozo tawić tak na parę godzin.
koro
przyjdzie czas podawania, nmaczać formę w ciepłej wodzie i wyłożyć sałatę na alatel'kę podając na stół.
11. lak biały I kr~kallli.
po oby przyrządzenia
maku z miodem lub cukrem, wiadome ą zapewne
każdej gospodyni, ograniczę ię tu więc na tej
tylko uwadze, aby starać ię dobrze mak uwiercić.
Co zaś do przygotowania krążków powiem, iż
bierze się 1 funt mąki prze ianej na toJnicy, kawałek masła tak duży jak dwa wIo kie orzechy,

trochę

cukru miałkiego jedno jajko całe i troszkę
mietanki lub mleka, co wszystko zagniata ię na
cia to.
Jeżeliby zaś okazało się ciasto za wolne, to
można do ypać je zcze trochę . mąki, wyrobić, a po~
tem rozwałkować cienko, i powycinać wycinaczem,
kółka wieIk.o ci gI·~.6a, ułożyć na miedzianej do~
brze pobielanej bIa ze, wadzić do pieca nie bardzo
orącego aby się odpiekły, a skoro będą gotowe
z pać na sito dla wychłodzenia. Kiedy wre zcie
je 'IlŻ i mak gotów, znne zać z takowym krążki,
Ilłoż . na półmisku, ubrać z wierzchu krążkami
ół podać.

Kompot.
Zwykłym
po obem odgotowane
gru zki . jabłka, po wy tygnięciu układa ię na
kompotjerce, ubierając konfi urami z moreli, wi ~
ni, brzoskwiń, ręglot, agre tu, liwek i pomarańczy,
słowem jakie mogą znajdować się w spiżarni. Kom~
pot można po ć syropem z ręglot.
13. Galareta ara IdllOWL Bierze ię 4 łuty ka~
ruku na jednę z yklą formę, rozdrabia w kawałki
i wkłada takowy o bardzo czy tego rądelka, po~
czem nalewa się t e zimn g wody ile trzyma mia~
ry forma i po tawi zy na ogniu wolno gotuj,
pilnując aby nie wyki . ł. Po rozgotowaniu prze~
cedza ię karuk przez czystą erwetę w czy te
naczynie i po tawiw zy
toIe przykrywa apy
zapobiedz zapru zen~u.
astępnie odgotowal5.po
cukru, dodać trochę
bQdzie już gotów,
gnięciu zmieszać z
cytryn ile tego
trochę dobrego
wić na lodzie,
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simy mniej dobry smak ryhy śniętej zastąpić lepsz~ i staranniejsZł\ przyprawił, aby złe C? ile mo-

słem,

żna usun~ć.

KaMa ryba W ogóle, z wyjątkiem sandacza,
lepsza jest gdy' się oporządza i soli dziś na jutro.
Po oskrobaniu jej z łuski, trzeba czysto opłókać
w zimnej wodzie, następnie wypaproszyć starannie,
aby powtórnie nie kłaść w wodę bo ryba smak
traci. Gdy ryba pilno potrzebna, lepiej pokrajać
j~ w kawałki do solenia, bo prędzej nasłonieje.
Daleko ryba jest smaczniejszą, go y przy soleniu
wrzuci się do niej pokrajanej cebuli. Sól palona
jęst lepsza do solenia, bo ryba. po wygotowaniu
łupie się, należy tylko mniej jej używać od niepalonej poniewat jest słońsza.
lupa z ryb. Zwykle robi się zupa ze szczupaka,
ten po ugotowaniu traci mniej smaku niż
każda inna ryba, a tem samem w oszczędniejszej
kuchni podaje się na drugą potrawę.
gdyż

Dobrze jest do zupy ze sżczupaka dorzucić pakarasków, lub innycb drobnych rybek bo te
niezmiernie jej smak podnoszą.
rę

Na zupę dla sześciu osób bierze się ryby 5
funtów. Najpierw kilka korzonków oskrobanej
pietruszki kraje się w plasterki, nalewa trzema
kwartami wody; dodając do tego ze dwie cebule,
kilka grzybków i trl1Cbę korz~ni; gotuje przez parę
godzin pod pokrywką, poczelń odcedza się wygotQwana włoszczyzna i smak .,pstudza. . Na pół go~ " i u acza
. ładzie się w całości
pl'Zekroiw zy na parę kawa. . ~erny rądel, lub watującą wodęjaodstawiwszy na! dzonym smakiem
przez 10 minut. Po ugotowan.. iy zacznie się gozimnej wody aby wystygł, a" wody i t,a,k do
się w drobne kosteczki i mię z~ nie to wpływa
~ajanemi szampionami lub trufla ż dobra, a ła
przygotowuje się trochę białego, do ,wyjmuje się
zaprawionego cyt~ aby był kw hrzanem tardaje soli i do SQsu takiego wrzuca się stawia z półfasz, miesza dobrze, probuje czy do " aby chrzan
kowaty, poczem tak przyrządzony
czasu wyna bok do ułycia. Przed nakładani ; z cłlrzauem
się i napełnia wolewanki, a gotowe wyjęciu na
podaje się na stół ułożone na półmi
rym 8i~ go-

5.

łMeś .. ~.,.ee

se ea estryge

postaWI na
oCŻyszczonego i wypłókanego łoso i
ma wydać
do wanienki do gotowania ryb, dod a rybę albo
krajanej włoszczyzny i korzeni, solnpionem maI

p i nalewa z\nnll wo~ poczeJB odgotow

.

lub

też polać

gotowanym- chrzanem, którego
przyprawę podam ponizej.
Pozostawiony smak w rądlu zaprawia się pół
kwartą śmietany wymięszaną z łyżką nie pełną
mąki i po zagotowaniu wylewa się na wazę, do
której poprzednio kładzie się kluseczek' krajanych,
zrobionych z 3 kwaterek mąki i 1 jajka, i oddzielnie ugotowanych. Zupa nabiera bardzo dobrego smaku i zapachu, gdy się do niej wrzuci na wydaniu trochę siekanego koperku. RyLa wyjęta poprzednio z zupy, prostuje się póki gorąca na półmisku, posypuje tartym chrzanem, polewa masłem roztopionem i wstawia z półmiskem pod blachę nie zhyt
gorącą, aby chrzan miał czas trochę się zmacerować do czasu wydania na stół. Kto życzy sobie
podać rybę z chrzanem gotowanym lub jajami,
niech ją po wyjęciu na półmisek podleje trochą
smaku, w którym się gotowała, okryje drugim półmiskiem i postawi na ciepłej blasze aby nie stygła. Gdy ma być wydaną na stół, trzeba smak
z półmiska odlać, a rybę albo . posypać siekanemi
jajami i polać roztopionem masłem, lub też polać
chrzanem w n astępny sposób przygotowanym.
Chrzan do polania ryby. Na 6 osób bierze się
dwie łyżki śmietany, pół łyżki mąki, trochę chrzanu
utartego, łyżkę octu, pół łyżeczki cukru, dolewa
trochę smaku z ryby, wymięsza dobrze i stawia
na ogniu do zagotowania, poczem wbija się l żół
tko, mieszając dobrze i natychmiast zsuwa z ognia
aby się nie zwarzyło.
Szczupak z jarzynkami. W rądel wysmarowany
grubo masłem , i wysypany trochą gałki muszkato·
łowej, kładzie się na przemiany warstwa szczupaka
solonego, pokrajanego na dzwonka i warstwa pietruszki, marchwi, kalarepy, trochę kartofli poszadkowanych w paski i nałożonych troehą masła.
Gdy się rądel zapełni, nakrywa sit) szczelnie i tak
dusi godzinę potrząsając często rądlem , aby się
nie przypaliło, poczem wydaje się na stół.
Szczupak tak przyprawiony jest doskonały.
Karp' na szaro. Karpia oprawiać trzeba bardzo
starannie, żeby nic nie stracić z jego krwi i gdy jest
żywy, należy po oskrobaniu nakłuć nożem powyżej ogona aby krwi upuścić w jakie naczynie~
Wszystkie wątrobki II le czka i ikry z karpia, zbie'
J
rają ię gdyż to jest wyborny dodatek do całości
PO!raWYi 4 do 5 fnntów karpia wystarczy na 6 osób.
Karp nasolony w całości, kraje się w dzwonka'
układa w rądlu i nalewa butelką piwa zwyczajnego
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bez pestek,
i pokrajanych w
łego pieprzu,
wszystko razem
gotowaniu niedługo
bardzo delikatną
Karp taki
z octem i o!i wą.
Lin po huzarsku.
wa się cały po jednej
. i przekłada faszem
i usiekanych drobno
i dobrej pół łyż ki
trochą masła i dusi
Wyjmować go trzeba
., dniejszy jest podany 'w
Karasie w potrawie.

,

'.

Łamańce z makiem. Na 6
ku białego kwartę, ypie w
nalewa zimną wodą, spłókuj e
poczem nalewa się znów czy tej
z miską na ciepłym trzonie aby
Mak utarty przyprawia ię z
tanki słodkiej, 12 łutami cukru,
i kilku gorzkiemi migdałami
nemi. Cała ta ma a wykłada
salaterkę i natyka kruchemi
mańcami zrobionemi
po obem
ćwierci funta mąki, l 1/ 2
ćwierć funta cukru trzy
tWaJ.'do i 1 łyżka 'mietany.
ło ci, po wystudzeniu wyj
uciera łyżką na WL:!Ij\j.~\jIj
wysypaną na stolnicę,
cubem i śmietaną. Gdy
robione, rozwałkowywa
kluski, poczem foremkami
ą

ię różnych kształtów

;rachę wyłożoną

uchym
oŚĆ tłuste i nie przylgnie) i
.,orącym piecu. Po o tudzeniu
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simy mniej dobry smak -ryby śniętej zastąpić lepszą 1 staranniejszą przyprawą, aby złe o ile można usunąć.
.
Każda ryba w ogóle, z wyjątkiem sandacza,
lepsza jest gdy" się oporządza i soli dziś na jutro.
Po oskrobaniu jej z łuski, trzeba czysto opłókać
w zimnej wodzie, następnie wypaproszyć starannie,
aby powtórnie nie kłaść w wodę bo ryba smak
traci Gdy ryba pilno potrzebna, lepiej pokrajać
ją w kawałki do solenia, bo prędzej nasłonieje.
Daleko ryba jest smaczniejszą, gdy przy soleniu
wrzuci się do niej pokrajanej cebuli. Sól palona
j~st lepsza do solenia, bo ryba. po wygotowaniu
łupie się, należy

tylko mniej jej
palonej ponieważ jest słońsza.

używać

od nie-

Zupa z ryb. Zwykle robi się zupa ze szczupaka,
ten po ugotowaniu traci mniej smaku niż
każda inna ryba, a tem samem w oszczędniejszej
kuchni podaje się na drugą potrawę.
gdyż

Dobrze jest do zupy ze sżczupaka dorzucić parę karasków, lub innych drobnych rybek bo te
niezmiernie jej smak podnoszą·
Na zupę dla sześciu osób bierze I:lię ryby ;'5
funtów. ,Najpierw kilka korzonków os~robanej
pietruszki kraje się w plasterki, nalewa trzema
kwartami wody; dodając do tego ze dwie cebule,
kilka grzybków i trochę korz~ni; gotuje przez parę
godzin pod pokrywką, poczern odcedza się wygotQwana wIo zczyzna i smak pstndza. " Na pół goni~ -' i u acza
.- Jadzie się w całości
przekroiw zy na parę kawa " ~erny rądel, lub wa- '
tująeą wodę, aod tawiwszy na l dzonym smakiem
przez 10 minut. Po ugotowan.. ły zacznie się gozimnej wody aby wy tygl, a" wody i tak do
się w drobne ko teczki i mię z~ nie to wpływa
~ajanemi szampionami lub trufla i dobra, a laprzygotowuje się trochę białego, do , wyjmuje się
zaprawionego cytr~ aby był kw hrzanem tardaje soli i do QSU takiego wrzuca si stawia z półfasz, miesza dobrze, probuje czy do " aby chrzan
kowaty, poczem tak przyrządzony o czasu wyna bok do mycia. Przed nakładani ( z c1łrzanem
się i napełnia wolewanki, a gotowe
podaje się na stół ułożone na półmis
5. leMś .. ~.~.c. I
po taWl
ocźyszczonego i wypłókanego łoso i
ma wydać
do wanienki do gotowania ryb, doda a rybę albo
krajanej włoszczyzny i korzeni, sol pionem ma-

na
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kwartą śmietany wymięszaną z łkowywa o ile
mąki i po l.agotowaniu wylewa IŚĆ grabo, "zwija

której poprzednio kładzie się klo1smarow&ną: mazrobionych z 3 kwaterek uJtnaruje się jajkiem
dzielnie ugotowanych. Zupa li. 3 kwadranse. .
go smaku i zapachu, gdy się a,y być 4 spore lilakoniu trochę siekanego koperku.,
.
nio z zupy, prostuje się póki ,ngielskiej kuchni, mosypuje tartym chrzanem, p tawiając po jednej bla~em i wstawia z półmiske "ł ciągle jednostajny.
P. Szwnlańska"
gorącą, aby chrzan miał cz.

wać do czasu wydania na
podać rybę z chrzanem
niech ją po wyjęciu na pÓl
smaku, w którym się goto
miskiem i postawi na ciep
gła. Gdy ma być wydan dewszystko bukowego,
z półmiska odlać, a ryb
wym zawiera kreozotu,
jajami i polać roztopio;nękkie, jak: świerkowe, jócbrzanem w następmldewszystko drzewa ży.}iiczChrzan do polanitrla ~ciwe, jako napawające międwie łyżki śmietanJn smakiem żywicznym. Całkiem
utartego, łyżkę octtje się na ..taki użytek węgiel
trochę smaku z J'. gdyż wywięzujący się dym zana ogniu do zagoyn.iące mięso 'często zupełnie do
tko, mieszając dem, Zwrócić też należy uwagę,
aby się nie zwa kawałki mięsiw, nie znajdowały
Szczupak z j.ognia, iżby pod wpływem zbytniegrobo masłemPlyneły znajdujące się w mięsiwie .
łowej , kłaózi
solonego, po lia jakim podlega mięso podczas wętrnszki, march . ię najpierw do czę' ciowego skurdkowanych w 1> a większej poi to ' ci kutkiem
Gdy się rądel zapy, przyczem przybiera wędlina
dusi godzinę potrzą-iemno-brunatną. a wewnątrz
nie przypaliło, pocze
Szczupak tak przyp ęsiw jak np. zynki, wymaKarp' na szaro. IKar~ zPgo cza u, najmniej castarannie, żeby nic nie . zdoła przeniknąć je dym
żywy, należy po oskroł}Anak cza ten znacznie
żej ogona aby krw"i ndzeniem wędzarni i ollpoWszystkie wątrobki 11 'em mię iw, o czem innY..ID
rają ię gdyż to je t ,mówimy. Obtcnie za ' zalepo!rawyj 4 do fi funtó,arni, jaka okazllła ię bardzo
Karp ll38Olony w ,zie przeznacza ię do wędzenkłada w rądln i na<ę iw jak: zynek, kiełbas i t. p.

i nalewa zkną wo~ poczea odgotow

.

."

słem, lub też polać gotowanym chr ,- łyżkę mąki
przyprawę podam poniżej.
rze. Ciasto
Pozostawiony smak w rądlu
stolnicę posy-
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