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Łyżki stolo we................................. 12 14 50 16 50
Widelce „................................. 12 — 14 50 16 50
Noże . ....................................... 13 25 14 75 16 50
Łyżki deseeoow........................... 9 10 25 12 50
Widelce ,, ........................... 9 10 25 12 50
Noże ,, ...... 10 — 11 25 12 50
Łyżeczki do herbaty . . . . 5 10 6 75 7 50

,, ,, czarnej kawy. . . 3 80 4 80 5 50
Łyżki wazowe male (porcjowe). 2 — 3 — — —

,, „ średnie. . . . 2 80 3 90 — —
,, „ ■ duże. .-...
,, póli^ńskowe......................

3 75 4 85 5 50
2 — 2 50 3 50

Widelce ,, ...................... 2 — 2 50 3 50
Koziołki........................................... 3 60 4 50 '6 —
Komplet na 12 osób (103 sztuk) 75 — 90 — 100 —

Gukierniom, Restauracjom, Hotelom, Pensjonatom, Handlującym 
i przy większych zamówieniach ustępuje się odpowiedni rabat.
Przy kupnie nowych rzeczy przyjmuje się w pewnej cenie 

stare zniszczone wyroby platerowane i stare srebro..0
,i Fabryka przyjmuje do srebrzenia zniszczone platery po cenach 

umiarkowanych.
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w konserwatorze
J. WECK’H

we właściwym sezonie: 
groszek zielony, sza- 
belbon,szparagi,wszel
kie jarzyny, owoce, 
nawet kuropatwy i 
zwierzynę, a przez ca
łą zimę mieć je bę
dziesz tanio, świeże, 
na każde zawołanie.

WYŻYMACZKI
MADAME SANS GÊNE.

LODOWNIE amerykańskie
MAC CRAY’A

do siekania mięsa, jarzyn i t. d.
POLECAJĄ:o

skład towarów żelaznych, naczyń i przyborów 
kuchennych

w Warszawie, plac Teatralny.
Cenniki na żądanie franko i gratis.



Biblioteka Narodowa 
Warszawa

30001008129138

1.433.203

Druk W. Cywińskiego, Nowy-Świat JY 36.



Przedmowa wydawey do wydania XX-go.

Obecne, dwudzieste wydanie „365 obia
dów“ Lucyny i^wierczakie wieżowej kończy
my stutysiącznyin egzemplarzem.

W stosunkach naszych liczba to nie
zwykła, imponująca! Świadczy też ona naj
lepiej o wartości dzieła. Istotnie, prace ś. p. 
Lucyny z zakresu literatury kulinarnej i go
spodarstwa domowego posiadają wartość 
niespożytą, czego najlepszym dowodem jest 
to, iż przyswajają je sobie nawet inne naro
dy. W roku bieżącym naprz. „365 obiadów“ 
ukazały się w przekładzie angielskim. Ale 
bo też ś. p. Lucyna była gospodynią z zami
łowania, a krzewiąc to zamiłowanie wśród 
kobiet polskich, wielkie położyła zasługi.

Prócz „365 obiadów“ wydala: „Jedyne 
praktyczne przepisy konfitur, konserw, so
ków, marynat, wędlin, ciast, wódek, win 
owocowych i likierów“, „Poradnik porządku 
i różnych hygienicznych wiadomości, po
trzebnych kobiecie“. „Kurs gospodarstwa 
miejskiego i wiejskiego dla kobiet“ —i inne. 



Z dzieł tych „365 obiadów" oraz „Jedyne 
praktyczne przepisy“ nagrodzone zostały 
licznymi medalami i dyplomami uznania na 
różnych wystawach. Wszystko to są prace, 
liczące po kilka lub kilkanaście wydań, opar
te na własnych, długoletnich doświadcze
niach autorki, nic też dziwnego, że wycho
dzą zwycięsko w walce konkurencyjnej 
z wszelkiemi innemi w tym zakresie wyda
wnictwami, '-przeważnie kompiłacyjnego po
chodzenia.

Autorka każdy swój przepis wypróbo
wała własnoręcznie—to więc daje gwarancją 
gospodyniom naszym, iż, stosując się ściśle 
do jej wskazówek, nie doznają nigdy zawodu.

Puszczamy przeto w świat 100-—tysiącz
ny egzemplarz książki, w tern przeświad
czeniu, iż w dalszym ciągu będzie ona naj
lepszym doradcą naszych gospodyń.

Autorka w swej przedmowie do po
przedniego wydania twierdzi, że „smacznie 
przyrządzony obiad jest podstawą szczęścia 
domowego i dobrego humoru męża“, — my 
zaś od siebie dodamy, że smaczne i zdrowe 
jedzenie jest podstawą zdrowia społeczeń
stwa, bo zdrowa dusza tylko w zdrowem 
mieszka ciele!...

Warszawa, w Kwietniu 1910 r.



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Przedmowa autorki do wydania XX-go.

Niniejsze obiady moje takiego zawsze do
znają uznania, iż dziś, wydając tę 20 edycję, 
z których każda z 5,000 egzemplarzy składała 
się, uważam za obowiązek starannem poprawie
niem wywzajemnić się gospodyniom za łaskawe po
pieranie prac moich, których ilość wydań jest 
najlepszą oceną ich wartości.

Uważam za właściwe dodać, że świeżość 
i wybór dobrego prowiantu jest pierwszym wa
runkiem dobrej kuchni, bo ze złych rzeczy nic do
brego wytworzyć nie można. Dyspozycja w moich 
obiadach składa się zwykle z czterech dań, osoby, 
oszczędniejszą prowadzące kuchnię, z łatwością 
mogą odrzucić jedno z nich, a obiad stanowić 
jednak będzie całość. Poprawiłam i dyspozycję 
obiadów, oraz zmieniłam zupełnie obiady wystaw
ne, gdyż i gastronomja od 44 lat (pierwsze wyda
nie') zmieniła się do niepoznania, odrzuciłam nie
które mniej dobre potrawy, zastępując je bardzo 
licznemi nowemi. Żonom zawsze powtarzam, że 
smacznie przyrządzony obiad jest podstawą 
szczęścia domowego i dobrego humoru męża.

Lucyna Ćwierczakiewicz.



Rozbierając przyjemność jedzenia pod 
wszelkiemi względami, doszedłem do prze
konania, że można coś więcej napisać o tem, 
aniżeli tylko książki kuchenne; że jest wiele 
do powiedzenia o tak ważnych i nieustają
cych działaniach, wpływających na zdrowie, 
szczęście, a nawet interesy ludzkie. — Od
krycie jakiej nowej potrawy daje więcej 
szczęścia ludzkości, aniżeli odkrycie jakiej 
nowej planety.

Przyjemność jedzenia jest właściwą 
wszelkiemu wiekowi, wszelkim stanowiskom, 
wszelkim narodom, jest codzienną i nieusta
jącą. Łączy się z wszelkiemi innemi przy
jemnościami, a zostaje ostatnią, aby nas po
cieszyć po stracie innych.

Brillat-Savarin.
(fizjologja smaku.



STYCZEŃ.
Dyspozycja obiadów na miesiąc Styczeń, z zastosowaniem 
potraw do produktów tej pory roku. Obiady postne, ozna

czone krzyżykami.
UWAGA. Wszelkie marynaty, konfitury i t. p. tu wymie

nione patrz „Jedyne praktyczne przepisy“ (edycja 21).
Spis rzeczy, na końcu dzieła umieszczony, wskazuje stronice 

potraw.

1. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa biała z korniszonami.
Marchewka z grzankami.
Zając z kompotem z jabłek.

2. Zupa pomidorowa z ryżem.
Befsztyk z kartoflami.
Budyń z szodonem.

3. Zupa rumiana z grzankami.
Sztuka mięsa z ćwikłą.
Kotlety cielęce z groszkiem. 
Naleśniki z konfiturami.

4. Barszcz czysty z uszkami. 
Sztufada z kartoflami.
Legumina z ryżu z jabłkami.

5. Rosół z kaszką, krajaną w kostkę. 
Sztuka mięsa, opiekana z chrzanem. 
Brukiew z sosiskami.
Pieczeń cielęca z kapustą surową.

t6. Polewka z piwa ze śmietaną.
Paszteciki z grzybów.
Szczupak duszony z jarzynami.
Legumina parzona z sokiem malinowym.

7. Zupa grochowa z wędzonką i grzankami. 
Kotlety wołowe ze struganym chrzanem. 
Naleśniki z kremem z kwaśnej śmietany.

8. Zupa ze zwierzyny.
Befsztyk po hambursku.
Marchewka z grzankami.
Nóżki cielęce, smażone w cieście.

9. Zupa biała crème d’orges.
Pieczeń wołowa z rożna z buraczkami-

Obiady 1
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Chrust.
10. Rosół z kaszką pszenną na gęsto ugotowaną. 

Sztuka mięsa z sosem cebulowym.
Pulardy z masłem sardelowem. 
Budyń czekoladowy.

11. Bulion lub rosół czysty z pasztecikami. 
Bigos zwany hultajski.
Pieczeń cielęca z sałatą selerową. 
Szarlotka z jabłek.

12. Zupa cytrynowa z podróbkami od indyka. 
Flaki.
Makaron włoski z parmezanem.
Indyk z sałatą z jarzyn.

•¡-13. Zupa pomidorowa z ryżem.
Kartofle duszone ze śmietaną.
Karasie smażone.
Legumina z kaszki.

14. Zupa grzybowa z kluseczkami. 
Pieczeń wołowa siekana. 
Legumina cytrynowa.

15. Rosół z pulpetami.
Sztuka mięsa z sosem grzybowym.
Potrawa z mostków cielęcych. 
Legumina z makaronu.

16. Zupa rumiana z kluskami francuskiemi. 
Sztuka mięsa opiekana.
Zając z kompotem ze śliwek.
Legumina z marengów i konfitur..

17. Barszcz czysty z uszkami.
Zrazy z kaszą.
Jarząbki pieczone z borówkami.
Jabłka smażone.

18. Rosół z lanemi kluseczkami.
Sztuka mięsa biała, korniszonowy sos.
Groszek zielony z grzankami.
Pieczeń cielęca z kapustą surową.

19. Zupa neapolitańska.
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Kotlety wieprzowe. 
Kuropatwy z kompotem. 
Legumina z ryżu z jabłkami.

*¡•20. Zupa grzybowa z perłową kaszą. 
Sandacz w galarecie.
Groch prużony z masłem.
Naleśniki z konfiturami.

21. Krupnik.
Sztuka mięsa z sosem kartoflanym. 
Potrawa z kaczki opiekanej. 
Legumina chlebowa.

22. Rosół czysty lub bulion.' 
Pieróg ruski z mięsem.
Jarmuż z kasztanami i wędzonką. 
Zając z buraczkami.
Legumina z makaronu z pomarańczową skórką.

23. Kapuśniak z wieprzowiną.
Kotlety bite wołowe.
Kwiczoły.
Krem czekoladowy.

24. Rosół z ryżem.
Sztuka mięsa z sosem grzybowym. 
Makaron z szynką opiekany. 
Wątróbka cielęca z jabłkami. 
Omlet z konfiturami.

25. Barszcz zabielany. 
Kołduny.
Mostek cielęcy nadziewany. 
Suflet z jabłek.

26. Zupa pomidorowa z ryżem. 
Główka cielęca w potrawie. 
Kaczki pieczone.
Ciastka z jabłkami.

f27. Zupa grzybowa z perłową kaszą.
Sandacz z jajami.
Groch szablasty z pomidorowym sosem. 
Sielawy smażone.

I
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Legumina z czekoladowej kaszki.
28. Zupa rumiana z brukselką *).  

Sztuka mięsa biała z ogórkami. 
Marchewka z kotlecikami z móżdżku. 
Sarna z sałatą z jarzyn.

*) Kapusta w małych pęczkach na długim kaczanie.

Krem waniliowy.
29. Czarnina z kluseczkami 

Budyń z wątróbki cielęcej. 
Befsztyk z kartoflami. 
Szarlotka w grzankach.

30. Barszcz czysty z pierożkami. 
PekefJeisz, puree z kartofli 
Kaczki pieczone z buraczkami. 
Chrust.

31. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa opiekana z biszarnelem. 
Kotlety cielęce bite z sosem cytrynowym. 
Pączki.

LUTY.

]. Krupnik z kaszą jęczmienną. 
Pierogi z mięsem. 
Zając z kapustą czerwoną. 
Krem ponczowy.

2. Rosół z tapioką (kaszka zagranicz. jak sago). 
Sztuka mięsa z korniszonami. 
Groch szablasty na kwaśno.
Pieczeń cielęca z kompotem z jabłek.

f3. Barszcz ze śmietaną.
Kotlety ze śledzi.
Karp na szaro.
Pyza z sokiem.

4. Zupa ogórkowa.
Kotlety wołowe z kartoflami.
Jarmuż z kasztanami.
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Indyk z sałatą z różnych jarzyn.
Krem pomarańczowy.

5. Zupa żółwiowa z główki cielęcej. 
Polędwica duszona z kartoflami. 
Łazanki z serem.
Grzanki z konfiturami.

6. Czarniną z kaczek z kluseczkami.
Potrawa z kaczek z kaparowym sosem. 
Polędwica z garniturem.
Ciastka z kremem.

7. Rosół z ryżem.
Sztuka mięsa z sosem cebulowym.
Groszek zielony z grzankami i półgęską. 
Pieczeń sarnia z surową kapustą.
Krem ponczowy.

8. Rosół z podróbek i cielęciny z lanemi kluskami 
Potrawa biała z kury z sosem cytrynowym. 
Schab z kapustą
Legumina z naleśników z kremem.

9. Barszcz ze śmietaną i kartoflami. 
Sztufada z garniturem z jarzyn. 
Omlet biszkoptowy z konfiturami.

■flO. Zupa rybna z kluseczkami. 
Sandacz z jajami i kartoflami. 
Pierożki leniwe z sera.

11. Zupa cytrynowa z podróbkami. 
Paszteciki w naleśnikach. 
Pularda pieczona z kompotem. 
Pączki.

12. Kaszka na bulionie.
Pierożki 2 mięsem.
Zając z buraczkami.
Szarlotka z chleba razowego.

13. Rosół z makaronem. 
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Brukiew z wieprzowiną. 
Kapłon z kompotem.

14. Zupa kartoflana pure.
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Zrazy z kaszą jęczmienną, prużoną. 
Jabłka smażone w cieście.

15. Rosół z kaszką krajaną w kostkę. 
Sztuka mięsa z sosem grzybowym. 
Pierożki z powidłami.
Polędwica z czerwoną surową kapustą.

16. Barszcz czysty z uszkami. 
Ozór na szaro.
Pieczeń cielęca.
Pączki (patrz „Jedyne praktyczne przepisy“). 

|17. Polewka z piwa.
Karpie na szaro i kartolle.
Sandacz smażony.
Pierogi ruskie z serem i śmietaną.

18. Krupnik z perłową kaszą. 
Sztufada z kartoflami. 
Naleśniki z jabłkami.

19. Rosół z fasolą.
Sztuka mięsa z sosem korniszonowym. 
Marchew z grzankami. 
Zając z kompotem. 
Legumina ze śmietany.

20. Zupa grochowa.
Peketleisz na gorąco z chrzanem. 
Kwiczoły z kompotem.
Jabłka we francuskim cieście.

21. Rosół z pulpetami.
Sztuka mięsa z chrzanem ze śmietaną. 
Indyk nadziewany. 
Budyń z szodonem.

22. Zupa pomidorowa.
Sztuka mięsa z korniszonami. 
Groszek zielony z kotletami cielęcemi. 
Zając z kompotem ostrym.

23. Kapuśniak z kiełbasą. 
Pieczeń wolowa z makaronem. 
Omlet z konfiturami. 
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j24. Zupa rybna z kluseczkami.
Szczupak z chrzanem. 
Lin smażony z kapustą. 
Racuszki.

25. Czarnina z zająca z kluseczkami.
Zrazy zawijane.
Jaglana kasza, opiekana, ze słoninką.
Zając z sałatą z kapusty surowej.

26. Krupnik.
Bliny.
Bitki na śmietanie.
Pieczeń cielęca z kompotem z jabłek.

27. Buljon czysty z grzankami. 
Bigos hultajski z kapustą. 
Kotlety cielęce bite z cytryną.. 
Kisiel żurawinowy.

28. Zupa grzybowa z kluskami.
Schab z kapustą duszoną.
Kwiczoły.
Sutlet pomarańczowy.

29. Rosół z kluskami jrancuskiemi.
Sztuka mięsa z sosem korniszonowym. 
Makaron z parmezanem.
Sarna z kompotem z jabłek. 
Krem czekoladowy.

MARZEC.
Ponieważ w tym miesiącu i w następnym zwykle wypada 
post, na oba więc te miesiące podaję dyspozycję obiadów 
postnych trzy razy na tydzień z zastosowaniem zawsze do 

produktów tej' pory roku.

1. Barszcz z uszkami.
Flaki.
Pierogi leniwe z sera.
Zając z borówkami.

j2. Zupa kartoflana.
Kulebiaka z ryby.



8

Sandacz z białym sosem.
Pierogi z powidłami.

f3. Polewka z piwa ze śmietaną. 
Szczupak duszony z włoszczyzną 
Suflet z ryżu.
Karasie smażone z kapustą surową.

4. Rosół z kaszką na gęsto gotowaną. 
Sztuka mięsa z cebulowym sosem. 
Zając z buraczkami.
Jabłka w całości w cieście kruchem.

5. Czarniną z kluseczkami. 
Pierożki z mięsem.
Potrawa z prosięcia z szarym sosem. 
Pyza z masłem lub sokiem

6. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z chrzanem ze śmietaną. 
Kotlety cielęce z groszkiem.
Śmietana kwaśna, bita z marengami. 

47. Barszcz z uszkami.
Śledzie smażone z kartoflami. 
Karaski ze śmietaną.
Pierogi leniwe.

8. Zupa kartoflana. 
Kiełbasa z kapustą. 
Kuropatwy z kompotem z pomarańcz. 
Legumina z ryżu z konfiturami.

+9. Kaszka na grzybowym smaku. 
Kotlety z kartofl. z sosem ogórkowym. 
Łazanki zapiekane z serem. 
Szczupak smażony.

flO. Zacierki na mleku.
Szczupak ze śmietaną z chrzanem. 
Ryż z szafranem po włosku. 
Legumina biszkoptowa z konfiturami.

11. Zupa cytrynowa z kaszą perłową. 
Pekefleisz z chrzanem, groch prużony. 
Kotlety cielęce z sosem kaparowym.
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Naleśniki z konfiturami.
12. Rosół z kluskami francuskiemi 

Sztuka mięsa z ćwikłą. 
Groszek zielony z grzankami. 
Cielęcina z sałatą z selerów.

13. Barszcz z kiełbasą i uszkami.
Pyza nadziewana.
Indyk z sałatą z czerwonej kapusty.
Kalafiory.
Legumina tortowa.

+14. Zupa grzybowa z kluskami.
Szczupak duszony z włoszczyzną. 
Karaski smażone,
Budyń czekoladowy.

15. Zupa grochowa z wieprzowiną.
Pieczeń wołowa, duszona, z buraczkami. 
Legumina oryginalna z rogali.

+16. Zupa rybna z kluseczkami.
Jaja sadzone na maśle.
Lin smażony z kapustą. 
Budyń z orzechów.

+ 17. Zupa cytrynowa.
Szczupak z pieczarkowym sosem. 
Kaszka na smaku grzybowym. 
Omlet z konfiturami.

18. Rosół z podróbkami kapłoniemi z ryżem. 
Zrazy z kaszą gryczaną.
Kapłon z kompotem ze śliwek.

19. Barszcz ze śmietaną z kartoflami.
Kotlety wołowe, okładane struganym chrzanem 
Pierogi zawijane z serem.

20. Krupnik z jęczmienną kaszą. 
Pieczeń wołowa z kapustą czerwoną. 
Legumina cytrynowa.

+21. Zupa z kartofli puree zwana.
Sandacz z jajami.
Pierożki z grzybami.
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Kaszka puchowa na zimno.
22. Kapuśniak z wieprzowiną.

Pierożki z mięsa. .
Pieczeń cielęca z sałatą.
Omlet z sosem ponczowym.

■¡•23. Zupa rybna z kluseczkami.
Sandacz „au gratin“.
Kartofle a la maitre d’hotel.
Sielawy smażone.

fr2^4. Barszcz z kartoflami.
Ryba po żydowsku.
Karasie smażone.
Legumina krakowska.

25. Zupa grochowa.
Szynka na gorąco z chrzanem.
Kartofle ze śmietaną.
Kaczka nadziewana jabłkami.

26. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa ze szczypiorkowym sosem.
Kalafiory.
Prosię pieczone, nadziewane.

27. Rosół z francuskiemi kluskami.
Sztuka mięsa z korniszonowym sosem.
Szpinak z jajami.
Nóżki cielęce smażone z sosem z soku. 

f^28. Kaszka na mleku.
Kotlety ze śledzi z kartoflami.
Karp na szaro.
Łazanki zapiekane z twarogiem. 

f29. Czarnina z kluseczkami.
Potrawa z kaczek z kaparowym sosem.
Szpinak z jajami sadzonemi.
Budyń czekoladowy.

fp30. Barszcz ze śmietaną.
Makaron zapiekany z serem.
Sandacz smażony z sałatą.
Pierogi leniwe.
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KWIECIEŃ
Ponieważ do połowy tego miesiąca bywa często post, po

daj ę przeto trzy obiady postne na tydzień.
fi. Zupa rumiana postna. 

Sandacz z jajami. 
Łazanki z serem zapiekane.

2. Rosół z kaszką.
Sztuka mięsa z chrzanem ze śmietaną. 
Makaron opiekany z szynką.
Cielęcina z sałatą świeżą.

3. Zupa szczawiowa z jajami. 
Sztufada z makaronem włoskim. 
Legumina czekoladowa.

4. Zupa grzybowa z kluseczkami.
Potrawa z mostków cielęcych z białym sosem- 
Indyk z młodą sałatą. 
Legumina tortowa.

|5. Zupa rybna z kluseczkami. 
Kartofle smażone.
Lin smażony z kapustą z grzybami. 
Krem pomarańczowy na słodkiej śmietanie.

6. Barszcz czysty z uszkami. 
Szynka na zimno z sosem tatarskim. 
Pieczeń wołowa z rożna z kartoflami. 
Ciastka parzone z bitą śmietaną.

f7. Zupa migdałowa z ryżem.
Karp na szaro.
Kluseczki z masłem. 
Krem śmietankowy oszczędny.

t8. Sago na winie czerwonym.
Leszcz na szaro.
Makaron z pomarańczową skórką 
Karaski smażone.

9. Zupa szczawiowa z jajami. 
Rostbeuf i krokiety z kartofli. 
Budyń z szodonem.

10. Rosół z pulpetami.
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Sztuka mięsa ze szczypiorkowym sosem. 
Szpinak z jajami na maśle.
Nóżki cielęce, smażone, z sokiem wiśniowym.

11. Kapuśniak. 
Pekefleisz z musztardą i kartoflami 
Mostek cielęcy nadziewany. 
Legumina szafranowa.

“'¡’12. Zupa ogórkowa ze śmietaną.
Sandacz lub szczupak z holenderskim sosem. 
Kartofle smażone.
Ryż z formy na zimno z bitą śmietaną

13. Zupa cytrynowa. 
Polędwica z makaronem. 
Strudel z masą migdałową.

i"14. Zupa rybna.
Kartofle ze śmietaną. 
Okonie smażone 
Naleśniki z powidłami.

•¡•15. Zupa z suszonych śliwek. 
Bliny z kawiorem. 
Leszcz na szaro.
Suflet z pomarańczy.

16. Krupnik z jęczmienną kaszą 
Pieczeń huzarska z kapustą. 
Wątróbka cielęca z jabłkami. 
Omlet z konfiturami.

17. Barszcz ze śmietaną—kartofle. 
Kiełbasa pieczona na rożnie. 
Kotlety cielęce ze szpinakiem. 
Legumina z kwaśnej śmietany.

18. Rosół z lanemi kluseczkami.
Sztuka mięsa z sosem korniszonowym. 
Marchew z kotlecikami z mózgu.
Pieczeń wieprzowa.

■^19. Polewka z piwa.
Szczupak z białym sosem. 
Fasola na kwaśno.
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Grzanki z konfiturami.
20. Grochówka z grzankami.

Pekefleisz na gorąco z chrzanem. 
Potrawa z kaszy perłowej z podróbkami. 
Pieczeń cielęca z sałatą świeżą.

-j-21. Zupa szczawiowa z jajami faszerowanemu 
Karaski ze śmietaną.
Lin smażony.
Legumina chlebowa.

•¡•22. Zacierki na mleku. 
Kartofle z grzybami. 
Szczupak smażony. 
Legumina parzona.

23. Zupa cytrynowa.
Bigos z pozostałej pieczeni.
Kotlety cielęce z kartoflami smażonemu 
Śmietana bita z biszkoptami.

24. Rosół z fasolą.
Sztuka mięsa z korniszonami. 
Makaron włoski po neapolitańsku. 
Kaczki dzikie.

25. Krupnik z jęczmienną kaszą. 
Pierożki z mięsem. 
Polędwica z buraczkami.
Kaszka puchowa z sosem śmietankowym.

f26. Zupa rybna z kaszką drobną.
Karaski ze śmietaną z kluseczkami.' 
Kalafiory.
Legumina z rodzynków i migdałów. 

j-27. Rosół z francuskiemi kluskami.
Sztuka mięsa z sosem grzybowym. 
Szpinak z omletem.
Kapłon z sałatą młodą.

f28. Zupa grzybowa z kaszką zacieraną.
Pieróg ruski z rybą i jajami (kulebiuka). 
Lin smażony.
Legumina biszkoptowa, przekładana konfitur..
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f29. Zupa z suszonych owoców.
Sandacz z jajami.
Łazanki z twarogiem, zapiekane.
Budyń ze szpinaku.

30. Rosół z pasztecikami.
Sztuka mięsa z sosem szczypiorkowym.
Kasza jaglana, opiekana w słoninie młodej. 
Pieczeń cielęca z zieloną sałatą.

MAJ.
W tym miesiącu wiele produktów smak traci, a nowalii 

jeszcze niema; szparagi są najlepsze.

1. Zupa szczawiowa z grzankami.
Flaki.
Pieczeń cielęca z biszamelem.

2. Rosół z kluskami francuskiemi.
Paszteciki z móżdżku w naleśnikach.
Sztuka mięsa z sosem ze smerdzli (grzyby).
Kotlety cielęce ze szpinakiem.

3. Zupa rakowa.
Paszteciki.
Sztuka mięsa rumiana.
Szparagi.
Mostek cielęcy nadziewany.

4. Rosół z liśćmi szczawiowemi i jajami.
Sztuka mięsa z musztardą.
Marchewka z kotlecikami z mózgu.
Kurczęta z sałatą.

f5. Nic na mleku.
Szczupak z sosem kaparowym.
Szparagi.
Krem kawowy.

6. Rosół z kaszką zacieraną.
Sztuka mięsa z sosem cebulowym.
Drobne szparagi z sosem pietruszkowym. 
Baranina z sałatą.
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7. Barszcz ze śmietaną i jajami na twardo. 
Potrawa z mostków cielęcych. 
Szparagi.
Kurczęta z sałatą.

8. Zupa rakowa. 
Jesiotr marynowany. 
Szparagi.
Pieczeń wołowa z rożna z mizerją. 
Grzanki z konfiturami.

9. Zupa szczawiowa z grzankami. 
Rostboef z kartoflami. 
Wątróbka cielęca z sałatą. 
Legumina czekoladowa.

10. Rosół z kaszką krajaną. 
Sztuka mięsa z chrzanem. 
Jesiotr z sosem pieczarkowym. 
Schab z sałatą.

11. Zupa grzybowa z kluseczkami.
Pierożki z mięsem. «
Kurczęta z sałatą.
Naleśniki śmietaną przekładane i zapiekane. 

•¡•12. Zupa kartoflana.
Karpie na szaro.
Szparagi. 
Węgorz smażony.

13. Rosół z ryżem. 
Sztuka mięsa z sałatą. 
Szpinak z omletem. 
Kurczęta ze śmietaną.

14. Krupnik z perłową kaszą. 
Kotlety wołowe z kartoflami. 
Szparagi.
Naleśniki z konfiturami.

15. Zupa cytrynowa. 
Paszteciki w naleśnikach. 
Befsztyk z kartoflami. 
Pularda z sardelowem masłem.
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16. Rosół z liśćmi szczawiowemu
Sztuka mięsa ze szczypiorkowym sosem.
Pieczeń cielęca z sałatą ze śmietaną 
Krem waniljowy.

17. Zupa grochowa.
Pieróg ruski z mięsem.
Pieczeń wołowa z sałatą.

18. Zupa ze świeżych pieczarek.
Flaki.
Szparagi.
Kurczęta z mizerją ze śmietaną.

fl9. Zacierki na mleku.
Kartofle smażone.
Jesiotr ze śmietaną.
Racuszki z sokiem.

20. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z sosem szczypiorkowym.
Szparagi.
Kapłon z borówkami.

21. Zupa rakowa.
Zrazy z kaszą jęczmienną.
Kurczęta z sałatą.
Krem śmietankowy.

22. Rosół z grzankami.
Sztuka mięsa z garniturem z jarzyn.
Szparagi.
Cielęcina z mizerją.
Krem kawowy.

23. Zupa szczawiowa z jajami.
Sztuka mięsa z sosem musztardowym.
Marchewka z grzankami.
Polędwica z sałatą.

24. Zupa cytrynowa.
Szynka na gorąco.
Szpinak z jajami sadzonemi.'
Kotlety cielęce z mizerją.

25. Krupnik z perłową kaszą.
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Pieczeń wołowa z kartoflami.
Jesiotr pieczony z sałatą.
Szparagi.

f26. Barszcz ze śmietaną.
Paszteciki w kruchem cieście z grzybami. 
Szparagi.
Karaski smażone z roszponką.

27. Rosół z lanemi kluseczkami.
Sztuka mięsa z musztardą.
Marchewka z kotletami cielęcemi. 
Omlet z sokiem.

28. Zupa biała grzybowa.
Zrazy z kartoflami.
Szczupak smażony z sałatą.

29. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa z mizerją.
Klops z sosem kaparowym.
Legumina ze śmietany.

30. Zupa szczawiowa.
Pekefleisz z chrzanem.
Potrawa z kury z sosem pieczarkowym i rakami. 
Szparagi.

31. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa ze szczypiorkowym sosem. 
Szparagi.
Kurczęta z mizerją.

CZERWIEC

1. Zupa rakowa.
Kotlety wołowe z chrzanem.
Lebioda z wędzonką.
Kurczęta ze śmietaną.

f2. Zupa z poziomek.
Okonie z jajami.
Potrawa z raków z drobną gryczaną kaszką. 
Krem czekoladowy.

Obiady 2
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3. Zupa szczawiowa z faszerowanemi jajami. 
Kotlety cielęce z sosem cytrynowym. 
Indyk nadziewany.

4. Chłodnik.
Ozór wołowy z chrzanem.
Legumina z rodzynków i migdałów. 
Kurczęta ze śmietaną.

5. Barszcz z botwiny z jajami.
Kotlety baranie z marchewką.
Pieczeń wołowa z pieca z sałatą. 
Ciastka z kremem.

6. Bulion czysty.
Fasola zielona z mostkiem baranim.
Kurczęta ze śmietaną.
Krem poziomkowy.

7. Czarniną z prosięcia.
Befsztyk z młodemi kartoflami. 
Prosię pieczone z sałatą. 
Sago ze śmietaną.

8. Zupa z jarzyn.
Sztuka mięsa z mizerją.
Marchewka z groszkiem zielonym 
Pieczeń barania ze śmietaną.

f9. Zupa rakowa.
Krokiety kartoflane.
Jesiotr pieczony z sałatą.
Pierogi gryczane z serem i śmietaną.

10. Zupa angielska Oks-tail.
Polędwica z kartoflami i sardelowern masłem. 
Budyń z szodonem.

11. Krupnik na prażonej kaszy jęczmiennej. 
Sztuka mięsa z sałatą.
Kurczęta ze śmietaną.
Kaszka puchowa ze śmietankowym sosem.

12. Zupa biała z perłowej kaszy z grzybami. 
Węgorz z sosem kaparowym.
Pieczeń wołowa z rożna z kartollami. 
Szparagi.
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13. Zupa szczawiowa.
Bigos z pozostałej pieczeni.
Kotlety cielęce.
Krem śmietankowy z czekoladą.

14. Zupa rakowa.
Befsztyk z kartoflami.
Szparagi.
Ciastka z agrestem.

15. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z sosem szczypiorkowym. 
Marchewka z groszkiem.
Kurczęta z sałatą. 

yl6. Zupa grzybowa.
Szczupak duszony z chrzanem.
Kartofle młode z pietruszką.
Pyza z sokiem.

17. Barszcz czysty z jajami faszerowanemu 
Pieczeń wołowa z kartoflami. 
Legumina makaronikowa.

18. Kaszka na bulionie.
Kotlety baranie z sosem „a la Soubise”. 
Kurczęta z sałatą.
Legumina ze śmietany.

19. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa z mizeryą.
Pieczeń barania z buraczkami. 
Naleśniki z agrestem.

20. Rosół z makaronem.
Paszteciki z drobiu w konchach. 
Sztuka mięsa z ogórkami kwaszonemi. 
Marchewka z grzankami.
Kapłon z kompotem z agrestu.

21. Krupnik z prażoną kaszą.
Pieczeń huzarska z kartoflami. 
Groszek z marchewką.
Kurczęta z mizeryą.

22. Zupa ze świeżych grzybów.
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Pekefleisz z kartoflami.
Kotlety cielęce bite z sosem szczawiowym.
Ciastka parzone ze śmietaną.

-¡*23.  Zacierki z mlekiem.
Szparagi.
Jesiotr pieczony z sałatą.
Sufi et z ryżu.

24. Barszcz z botwiny ze śmietaną i kiełbasą.
Zrazy z kartoflami.
Bułeczki z konfiturami.

25. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa z sosem szczypiorkowym.
Marchewka z grzankami.
Cielęcina z mizerją.

26. Liście szczawiowe na rosole z jajami!
Paszteciki w naleśnikach.
Sztuka mięsa z mizeryą.
Baranina ze śmietaną.
Krem „brule”,

27. Zupa cytrynowa.
Kołduny.
Marchewka z groszkiem.
Pieczeń barania z mizerją.

28. Krupnik z jęczmienną kaszą.
Bigos z pieczeni baraniej z agrestem.
Szparagi.
Kurczęta ze śmietaną.

29. Zupa rumiana z jarzynami.
Sztuka mięsa z sałatą.
Potrawa z cielęcego mostku z ryżem.
Kurczęta z kompotem z rabarbarów, łodyg. 
Legumina tortowa z konfiturami.

j-30. Barszcz z botwiny ze śmietaną.
Kartofle młode, śledzie świeże.
Szczupak smażony.
Krem ponczowy.
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LIPIEC.
1. Rosół z grzankami.

Sztuka mięsa z ogórkami.
Marchewka z groszkiem i rakami.
Kurczęta ze śmietaną.

2. Krupnik.
Befsztyk z kartoflami.
Pasztet w pyzie.

3. Chłodnik.
Pieczeń huzarska z kartoflami.
Kalafiory.
Prosię pieczone nadziewane.
Legumina wiosenna.

4. Barszcz z botwiny z jajami.
Zrazy z kartoflami.
Ciastka z wiśniami.

■5. Zupa z czarnych jagód z grzankami.
Ozór na szaro.
Kotlety baranie z kalarepą.
Plum-puding.

6. Rosół z ryżem.
Sztuka mięsa z ogórkami.
Groszek zielony z kotlecikami z móżdżku. 
Kurczęta z sałatą.

-f7. Chłodnik.
Polędwica.
Groch cukrowy w strączkach z masłem młod. 
Kaczki dzikie.
Legumina parzona.

8. Zupa rakowa.
Sztuka mięsa z chrzanem ze śmietaną.
Kotlety baranie bite ze szczawiem.
Suflet poziomkowy.

9. Rosół z francuskiemi kluskami.
Sztuka mięsa z ogórkami.
Marchewka z groszkiem i grzankami.
Pieczeń barania z kompotem z agrestu.



22

10. Zupa z czarnych jagód z kluseczkami. 
Wątróbka cielęca duszona. 
Polędwica z kartoflami.
Ciastka z wiśniami.

11. Zupa rakowa.
Sztuka mięsa rumiana z kartoflami. 
Grzyby ze śmietaną.
Kurczęta z kompotem z wisien.

12. Rosół z jarzynami.
Sztuka mięsa biała z ogórkami. 
Prosię pieczone nadziewane. 
Legumina ' ze świeżych owoców.

13. Chłodnik.
Polędwica z kartoflami.
Kurczęta.
Ryż ze śmietaną.

fl4. Zupa szczawiowa z jajami. 
Kartofle. •
Jesiotr z sosem kaparowym. 
Krem malinowy.

15. Czarnina z gruszkami.
Potrawa z prosięcia z szarym sosem. 
Kalafiory.
Pieczeń wołowa pieczona z mizerją.

16. Barszcz czysty z jajami.
Polędwica z masłem sardelowem. 
Galarepa z parzonemi obwarzankami. 
Kurczęta z sałatą.

17. Chłodnik.
Paszteciki w naleśnikach.
Ryż z baraniną.
Kaczki dzikie z kompotem z wisien.

18. Zupa biała z grzybami. 
Befsztyk z kartoflami. 
Kurczęta z mizerją. 
Suflet cytrynowy.

19. Rosół z pasztecikami.
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Sztuka mięsa z ogórkami.
Kalafiory.
Pieczeń barania z sałatą.

20. Barszcz czysty z uszkami. 
Paszteciki w konchach. 
Sztuka mięsa ze szczypiorkowym sosem. 
Grzyby ze śmietaną. 
Kuropatwy z kompotem.

f21. Zupa poziomkowa. 
Pierog ruski z rybą. 
Marchewka z groszkiem. 
Lin smażony.

22. Rosół z francuskiemi kluskami. 
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Kalarepa ziewana.
Kurczęta . >mpotem z wisien.

23. Zupa ?wa z grzankami.
Zrazy z kaszą prużoną gryczaną. 
Pieczeń cielęca z mizerją. 
Maliny.

24. Barszcz zabielany z botwiny z jajami 
Polędwica z kartoflami
Pyza z sokiem malinowym.

25. Purée z zielonego grochu. 
Ozór na szaro.
Makaron zapiekany z parmezanem. 
Kurczęta ze śmietaną.

26. Krupnik z perłową kaszą. 
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Groszek zielony z grzankami. 
Schab z kapustą świeżą.

27. Zupa rakowa.
Zrazy zawijane z kartoflami.
Kurczęta z mizerją. 
Marengi ze śmietaną.

|28. Zupa szczawiowa z jajami. 
Kluski kładzione z masłem. 
Węgorz smażony.
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Placek kruchy z wiśniami.
29. Czarniną z prosięcia.

Kotlety baranie.
Potrawa z prosięcia z holenderskim sosem. 
Pierogi z serem.

30. Krupnik z jęczmienną kaszą. 
Pieczeń huzarska z kartoflami. 
Kapusta włoska faszerowana. 
Ptysie parzone.

31. Barszcz czysty z pulpetami z mięsa. 
Sztuka mięsa rumiana z kartoflami. 
Budyń z szodonem.
Bekasy pieczone z kompotem z ' isien

SIERPIEŃ
1. -Zupa wiśniowa.

Potrawa z kur z pieczarkowym sosem. 
Marchewka z grzankami.
Pieczeń barania z mizerją.

2. Rosół z kluskami francuskiemu
Sztuka mięsa z ogórkami 
Marchewka z grzankami. 
Kuropatwy z kompotem.

3. Zupa szczawiowa z jajami. 
Klopsy z sosem i kartoflami. 
Omleciki czyli bliny małe z sokiem. 
Kaczki dzikie z kompotem z jabłek.

t^. Zupa z jagód czarnych.
Kartofle.
Węgorz smażony z sosem kaparowym. 
Strundel z jabłek.

5. Cnłodnik.
Befsztyk z kartoflami.
Grzyby ze śmietaną. 
Kurczęta z mizerją.

6. Rosół z ryżem.
Sztuka mięsa z mizerją. 
Rydze duszone w maśle. 
Kaczka z kompotem z jabłek.
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7. Zupa z jagód czarnych.
Pieczeń wołowa z rożna z kartoflami. 
Jabłka w cieście trancuskiem.

8. Zupa ze świeżych jabłek.
Bigos z pozostałej pieczeni z jabłkami. 
Rzepa młoda z baraniną.
Kurczęta.

9. Rosół z kluseczkami.
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Kalafiory.
Gęś młoda nadziewana z jabłkami.

10. Zupa wiśniowa z grzankami. 
Pierożki z mięsem. 
Polędwica z jarzynkami.

fil. Barszcz z botwiną i jajami faszerowanemi. 
Grzyby duszone ze śmietaną.
Łazanki ż serem.
Karaski smażone.

12. Zupa z grzybów świeżych z kluskami. 
Kiełbasa z kwaśnym sosem z kartoflami. 
Pieczeń cielęca z sałatą.

13. Chłodnik.
Rostboef z kartoflami. 
Kurczęta z mizerją. 
Ciastka parzone ze śmietaną bitą.

14. Zupa purée z kartofli. 
Cynadry wieprzowe w maderze. 
Groch szablasty z miodem masłem. 
Cąber barani â la sarna z kompotem.

15. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z sosem cebulowym. 
Kapusta włoska faszerowana. 
Kurczęta z kompotem.

16. Zupa z gruszek. 
Befsztyk z kartoflami. 
Kalafiory.
Szarlotka w grzankach.

17. Czarniną z kaczek młodych.
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Ryż z baraniną.
Kaczki z kapustą świeżą. 
Suflet ze śmietany.

fl8. Zupa wiśniowa. 
Sandacz z jajami. 
Łazanki z serem.
Jabłka zapiekane w kremie.

19. Rosół z pulpetami. 
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Marchewka z kotletami baraniemi. 
Suflet z jabłek.

20. Zupa ze świeżego grochu z grzankami. 
Pieczeń barania z kapustą świeżą. 
Legumina owocowa.

21. Zupa szczawiowa.
. Sztufada z ogórkami. 

Karczochy lub kalafiory. 
Krem migdałowy.

22. Rosół z kurcząt z kaszką.
Ozór wołowy solony z chrzanem. 
Rzepa z mostkiem baranim. 
Kaczki z kompotem z gruszek.

23. Zupa wiśniowa.
Pekefleisz.
Makaron włoski z parmezanem. 
Kurczęta ze śmietaną.

24. Zupa pomidorowa z grzankami. 
Sztuka mięsa rumiana z kartoflami. 
Kapusta słodka faszerowana. 
Pieczeń barania z mizerją.

+25. Zupa rybna z kluseczkami. 
Paszteciki z rybą z zupy.
Węgorz smażony z sosem kaparowym. 
Marchew z groszkiem i szparagami. 
Torcik jabłkowy.

2b. Rosół z ryżem. 
Paszteciki z móżdżku w naleśnikach.
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Polędwica z masłem sardelowem.
Kalafiory. '
Krem ze słodkiej śmietanki z biszkoptami.

27. Zupa rakowa.
Kotlety baranie z sosem cebulowym.
Bekasy z kompotem.
Krem z jabłek.

28. Rosół z kaczek z lanemi kluseczkami.
Potrawa z kaczek z pomidorowym sosem. 
Raki ze śmietaną.
Pieczeń barania z mizerją.

29. Chłodnik.
Kotlety wołowe.
Marchewka.
Dzikie kaczki.

30. Zupa rumiana z jarzynami. 
Paszteciki we francuskiem cieście.
Polędwica z kartoflami, kalarepą, marchewką, 

i kalafiorami.
Kurczęta z kompotem.

WRZESIEŃ.
W tym miesiącu i w trzech następnych, wszystko jest w naj
większej obfitości: zwierzyna, ptactwo domowe, jarzyny, 
owoce, oprócz cielęciny i mleczywa, o które zaczyna być- 

trudniej.
1. Zupa pomidorowa z ryżem.

Polędwica z sardelowem masłem.
Kapusta włoska.
Młode indyczki z kompotem.

f2. Barszcz ze śmietaną — kartofle.
Szczupak z pieczarkowym sosem.
Kluski saskie z gruszkami. 
Okonie smażone z sałatą.

3. Zupa kartoflana.
Potrawa z baranich mostków z sosem pomidor. 
Raki ze śmietaną.
Kuropatwy.
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4. Rosół z kluskami francuskiemi.
Sztuka mięsa z ogórkami lub musztardą. 
Grzyby ze śmietaną.
Kaczki nadziewane jabłkami.

5. Zupa ze świeżego grochu z grzankami 
Sztuka mięsa z ogórkami.
Podczos z wędzonką. 
Pieczeń barania z sałatą.

6. Zupa śliwkowa.
Kotlety bite baranie z grzybami. 
Pulardy młode z kompotem z gruszek.

7. Zupa pomidorowa „purée“. 
Paszteciki.
Sztuka mięsa z sosem cebulowym. 
Kapusta słodka faszerowana. 
Gęś młoda nadziewana jabłkami.

8. Rosół z pulpetami.
Sztuka mięsa z chrzanem ze śmietaną. 
Pieczeń barania z grzybami.
Knedle ze śliwkami.

•f9. Zupa z jabłek i gruszek.
Śledzie smażone z kartoflami. 
Groszek zielony z rakami. 
Karasie smażone.

10. Czarniną z kluseczkami i owocami. 
Potrawa z prosięcia z szarym sosem. 
Kurczęta z kompotem.

11. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa z ogórkami.
Kalarepa, nadziewana baraniną.
Pieczeń wołowa z pieca z sałatą ze śmietaną.

12. Zupa pomidorowa z ryżem.
Kotlety baranie z sosem „à la Soubise“. 
Knedle ze śliwkami.

13. Polewka z piwa.
Główka cielęca „à la vinaigrette“. 
Groch cukrowy w strąkach do masła.
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Kurczęta po wiedeńsku z sałatą. 
fl4. Barszcz czysty z pulpetami.

Paszteciki w konchach.
Polędwica z kartoflami.
Kalarepa z parzonemi obarzankami. 
Zając z kompotem mieszanym.

15. Zupa z jarzyn na baraninie. 
Mostek barani z sosem pomidorowym. 
Gęś pieczona z jabłkami. 
Krem z brzoskwiń.

+16. Zupa rybna z kluseczkami. 
Szczupak z jarzynami. 
Kluski saskie z gruszkami. 
Karasie smażone.

17. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z rydzami.
Kalafiory.
Kaczki pieczone z jabłkami.

18. Barszcz z uszkami. 
Zrazy z kaszą jęczmienną. 
Rydze duszone w maśle. 
Kurczęta ze śmietaną.

19. Zupa ze świeżych grzybów z kluseczkami. 
Kotlety bite „entre-cótes“.
Kalarepa z sosiskami. 
Cąber barani z kompotem ze śliwek.

20. Zupa rakowa. 
Befsztyk z kartoflami 
Kwiczoły z borówkami.

21. Zupa kartoflana na baraninie. 
Pieczeń wołowa pieczona—rostboef. 
Knedle ze śliwkami.

22. Rosół z pasztecikami. 
Sztuka mięsa z mizerją. 
Szpinak z jajami sadzonemi. 
Mostek cielęcy nadziewany.

+23. Zupa śliwkowa.
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Kotlety z kartofli z sosem grzybowym. 
Szczupak Smażony.
Legumina z jabłek w kruchem cieście.

24. Rosół z kaszką.
Sztuka mięsa z jarzynami. 
Knedle ze śliwkami.
Kuropatwy z kompotem z borówek.

25. Krupnik z perłową kaszą. 
Zrazy zawijane z kapustą.
Kluski saskie z gruszkami ze śmietaną

26. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Schab z sałatą.

27. Zupa grochowa na ogonie wieprzowym. 
Potrawa z mostków baranich z pomid. sosem. 
Kalafiory.
Kurczęta z kompotem.

28. Czarnina z prosięcia. 
Potrawa z prosięcia na szaro. 
Kotlety cielęce z grzybami. 
Knedle ze śliwkami.

29. Rosół ze słodką kapustą. 
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Kaczki, nadziewane jabłkami.

-f30. Zupa śliwkowa. 
Kartofle z grzybami. 
Szczupak po żydowsku. 
Budyń z szodonem.

PAŹDZIERNIK.

1. Rosół z ryżem i parmezanem. 
Sztuka mięsa z garniturem z jarzyn. 
Pieczeń barania z kapustą.
Omlet z konfiturami.

2. Zupa jabłkowa.
Pieczeń wołowa z buraczkami. 
Racuszki z szodonem.
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3. Zupa pomidorowa z ryżem.
Flaki.
Kotlety baranie z rydzami.
Jabłka w cieście kruchem.

4. Zupa śliwkowa.
Befsztyk z kartoflami.
Grzyby duszone w śmietanie.
Zając z kompotem z jabłek.

5. Kaszka na grzybowym smaku.
Bigos z przodka zająca z jabłkami.
Kapłon z kompotem ze śliwek.

6. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa z ogórkami.
Strudel z jabłek.
Kurczęta ze śmietaną.

|7. Zupa grzybowa z kluseczkami.
Leszcz z chrzanem z jabłkami.
Kartofle ze śmietaną.
Budyń z szodonem.

8 Barszcz z uszkami.
Pieczeń barania z kartoflami.
Bułeczki z konfiturami.

9. Kapuśniak na wieprzowinie.
Polędwica z kartoflami.
Pyza z konfiturami.

10. Zupa migdałowa z ryżem ciepła. 
Pieczeń huzarska z buraczkami. 
Naleśniki z jabłkami.

11. Rosół z krajanemi kluseczkami.
Sztuka mięsa z ogórkami.
Szpinak z jajami.
Kapłon z sardelowem masłem.

12. Zupa z rydzów z kaszą jęczmienną. 
Kiełbasa z kapustą.
Pieczeń cielęca z kompotem śliwkowym.

13. Barszcz czysty z pasztecikami.
Kotlety wołowe bite.
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Ciastka śliwkowe.
fil. Zacierki z mlekiem.

Szczupak z jarzynami.
Jajka sadzone na maśle.
Legumina chlebowa.

15. Rosół z makaronem.
Sztuka mięsa z sosem kartoflanym.
Zając z buraczkami.
Krem owocowy.

16. Zupa grochowa na wieprzowinie z grzankami. 
Ryż z podróbkami od indyka.
Indyk z sałatą z czerwonej kapusty i selerów.

17. Zupa śliwkowa.
Potrawa z pozostałego indyka.
Kotlety baranie z grzybami.
Krem czekoladowy.

18. Krupnik z perłową kaszą. 
Makaron opiekany z szynką. 
Polędwica z kartoflami.
Legumina z ryżu ze świeżemi owocami.

19. Rosół z jarzynami.
Paszteciki we francuskiem cieście.
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Kuropatwy.
Krem z jabłek.

20. Zupa pomidorowa (purée) z grzankami. 
Sztuka mięsa rumiana z kartoflami. 
Brukiew z kiełbaskami smażonemi. 
Cietrzew z kompotem ze śliwek.

f"21. Zupa z fasoli.
Szczupak w galarecie.
Marchewka z grzankami.
Pyza z sokiem.

22. Zupa jabłkowa.
Paszteciki w naleśnikach.
Flaki.
Pieczeń barania a la sarna z kompotem.



33

23. Rosół z pulpetami.
Sztuka mięsa z rydzami marynowanemi. 
Groszek zielony z grzankami.
Kapłon z kompotem z gruszek.

24. Kapuśniak na ogonie wieprzowym. 
Pierożki z mięsem.
Befsztyk z kartoflami. 
Jabłka w cieście.

25. Czarnina z zająca z kluseczkami. 
Zrazy z kartoflami.
Zając z sałatą z selerów i rydzów. 
Owoce.

26. Barszcz z pierożkami drożdżowemi z mięsem. 
Polędwica z rożna z kartoflami.
Suflet cytrynowy.

27. Zupa kartoflana.
Ozór na szaro.
Pierogi zwyczajne z kapustą. 
Kuropatwy z kompotem z jabłek.

+28. Zupa rybna z kaszką zacieraną. 
Karpie na szaro.
Makaron włoski z parmezanem. 
Krem ze śmietany z biszkoptami.

29. Zupa ze świeżych rydzów. 
Zrazy z kaszą. 
Kwiczoły.
Legumina czekoladowa.

30. Barszcz ze śmietaną i kartoflami. 
Potrawa z cielęciny z kaszką. 
Pieczeń siekana wołowa z sałatą

31. Rosół z pulpetami. 
Sztuka mięsa z musztardą. 
„Macedoine” z jarzyn.
Indyk z kompotem z brzoskwiń.

LISTOPAD.
1. Zupa kartoflana.

Obiady 3
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Pierożki z mięsem.
Pieczeń barania z borówkami.
Grzanki „a la Gambetta“.

2. Barszcz czysty z kiełbasą i uszkami. 
Pieczeń wołowa z rożna z kartoflami. 
Racuszki z sokiem lub szodonem.

3. Zupa pomidorowa z ryżem. 
Polędwica z masłem sardelowem. 
Kapusta słodka faszerowana. 
Kaczki pieczone z jabłkami.

f4. Zupa z grzybów z kluseczkami. 
Szczupak z sosem pieczarkowym. 
Krokiety z kartofli. 
Budyń z szodonem.

5. Zupa pomidorowa z ryżem. 
Kotlety wołowe z kartoflami. 
Cietrzew z marynowanemi wiśniami. 
Jabłka w cieście kruchem.

6. Zupa grzybowa z kaszką.
Potrawa z kury z cytrynowym sosem. 
Pieczeń barania z rydzami.

7. Barszcz czysty z uszkami.
Pieczeń huzarska z kartoflami.
Legumina z makaronu.

8. Zupa ogórkowa.
Sztuka mięsa z jarzynami. 
Indyk pieczony nadziewany. 
Szarlotka z jabłek w grzankach.

9. Rosół z jarzynami.
Zrazy.
Jarząbki z kompotem.
Ryż na zimno ze śmietaną i konfiturami.

10. Rosół z lanemi kluseczkami.
Potrawa z kaczek z kaparowym sosem i kasz

ka na grzybowym smaku.
Jabłka smażone.

11. Zupa kartoflana.
Karp na szaro.
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Ryż z jabłkami.
12. Kapuśniak z grochem prużonym. 

Zrazy z kaszą.
Gęś nadziewana jabłkami. 
Ciastka z kremem.

13. Krupnik z perłowej kaszy.
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Pierogi leniwe.
Cielęcina z marynowanemi śliwkami.

14. Barszcz podolski ze słodką kapustą. 
Pieczeń huzarska z kartoflami. 
Legumina z krajanych naleśników.

15. Rosół z pulpetami. 
Sztuka mięsa z piklami. 
Sandacz z jajami. 
Kuropatwy z kompotem z wisien. 
Suflet z jabłek.

16. Zupa pomidorowa „purée“ z grzankami. 
Potrawa z kur z ryżem.
Pieczeń barania z rydzami marynowanemi.

17. Barszcz czysty z jajami na twardo i kiełbasą. 
Kotlety wołowe z kartoflami.
Jabłka całe w cieście kruchem.

|18. Zupa ogórkowa zabielana. 
Sandacz z jajami. 
Fasola z sosem.
Legumina z ryżu z jabłkami i konfiturami.

19. Rosół z lanemi kluseczkami.
Sztuka mięsa z sosem korniszonowym. 
Pieczeń barania z buraczkami.
Mleczko waniliowe.

20. Zupa grzybowa z kluskami. 
Kiełbasa z sosem.
Kurczęta z kompotem.

21. Barszcz czysty z uszkami.
Potrawa z mostków baranich z ryżem. 
Polędwica z sałatą z czerwonej kapusty.

22. Krupnik z jęczmienną kaszą.
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Polędwica pozostała, przekładana masłem sar- 
delowem z tartemi kartoflami.

Marchew z grzankami. 
f23. Zupa cytrynowa.

Leszcz na szaro i kartofle.
Suflet z jabłek.

24. Zupa z jarzyn
Kołduny.
Cietrzew z kompotem z jabłek.
Krem czekoladowy.

f25. Zupa kartoflana.
Pieróg z kapustą.
Karaski ze śmietaną.
Bliny z sokiem.

f"26. Zupa z marynowanego szczawiu.
Pierożki leniwe z sera.
Szczupak smażony.
Ryż ze śmietaną.

27. Rosół z parzonemi kluskami.
Sztuka mięsa z ćwikłą.
Schab z kapustą.
Kisiel żurawinowy.

28. Barszcz czysty z pasztecikami.
Potrawa z kapłona z pieczarkowym sosem.
Pieczeń wołowa z rożna z kapustą czerwoną.

29. Zupa biała.
Potrawa z kaczek.
Indyk z sałatą z różnych jarzyn i pikli.
Jabłka w cieście francuskiem. 

f30. Kapuśniak z grzybami.
Kulebiaka (pieróg z rybą).
Szczupak z białym sosem z pulpetami.
Legumina jabłkowa z chlebem razowym.

GRUDZIEŃ.

fi. Buljon z grzankami.
Befsztyk z kartoflami.
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Kapusta włoska faszerowana.
Zając z kapustą surową na sałatę.
Szarlotka z jabłek w grzankach. 

f2. Zupa biała z grzankami.
Groch prużony.
Jesiotr pieczony z kapustą czerwoną duszoną. 
Legumina z rodzynków i migdałów.

f3. Polewka z piwa.
Kotlety z kartofli z sosem ogórkowym.
Sum lub inna ryba z białym sosem. 
Strudel z jabłek.

4. Zupa pomidorowa.
Polędwica z kartoflami.
Pączki zaparzane czyli ptysie z szodonem.

5. Barszcz ze śmietaną, kartofle.
Sztuka mięsa po huzarsku.
Pulardy z sardelowym masłem.
Kisiel żurawinowy.

6. Rosół z grzankami.
Sztuka mięsa z korniszonowym sosem.
Zając z buraczkami.
Ciastka francuskie z konfiturami.

f7. Kleik z jęczmiennej kaszy z grzankami.
Sandacz z jajami.
Groszek zielony z parzonemi obarzankami. 
Karaski smażone.

8. Bulion czysty.
Bigos hultajski z kapustą.
Kluseczki krajane.
Cietrzew ze śliwkami w occie.

•j-9. Zupa pomidorowa z ryżem.
Kartofle, nadziewane grzybami.
Szczupak smażony.
Krem z jabłek.

10. Zupa grochowa.
Szczupak duszony z jarzynami.
Budyń z bułki z sokiem.
Karaski smażone.
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11. Rosół z pulpetami.
Sztuka mięsa z sosem cebulowym.
Jarmuż z kasztanami.
Zając z buraczkami.

12. Kaszka na bulionie.
Pasztet w pyzie.
Kotlety cielęce z sosem cytr, z amoretkami. 
Pączki zaparzane czyli ptysie.

13. Barszcz czysty z uszkami.
Sztuka mięsa z sosem kartoflanym.
Kaczki z jabłkami. 
Bułeczki z konfiturami.

j-14. Zupa kartoflana.
Jajka na occie z sosem grzybowym. 
Karaski smażone.
Legumina chlebowa.

15. Rosół z fasolą.
Sztuka mięsa z ogórkami. 
Makaron z parmezanem. 
Indyk pieczony.

fl6. Kluski gryczane na mleku.
Karp na szaro. 
Marchew z grzankami. . 
Legumina kartoflana.

•¡■17. Barszcz ze śmietaną.
Kotlety z ryb z sosem kaparowym. 
Kluseczki krajane z- makiem.
Szarlotka z jabłek.

18. Rosół z kaszką.
Paszteciki w naleśnikach.
Polędwica z buraczkami. 
Owoce.

19. Kapuśniak na wieprzowinie. 
Befsztyk z kartoflami. 
Kwiczoły z kompotem.

20. Rosół z kartoflami.
Sztuka mięsa z ogórkami.
Brukiew z wieprzowinką.
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Kapłon z masłem sardelowem. 
f21. Zupa grzybowa z kluseczkami

Szczupak z chrzanem ze śmietaną.
Pierożki z serem.
Ryż ze śmietaną bitą z konfiturami.

22. Zupa pomidorowa z grzankami.
Potrawa z kapłona z cytryn, sosem i ryżem. 
Zając z kompotem z jabłek.
Krem czekoladowy.

f23. Barszcz ze śmietaną, kartofle.
Sandacz z jajami.
Legumina biszkoptowa, przekładana konfitu

rami.
„Wigilja Bożego Narodzenia.

Potrawy do wyboru.
24a) Sago na winie.

Barszcz czysty z uszkami z grzybów.
Zupa migdałowa lub zupa grzybowa.

b) Paszteciki z ryb we francuskim cieście.
Paszteciki z grzybów w kruchem cieście.

c) Szczupak duszony z jarzynami.
Szczupak z pieczarkowym sosem lub pietrusz

kowym i garniturem.
d) Sandacz z jajami.

Karasie ze śmietaną.
e) Kaszka na grzybowym sosie.

Jarmuż z kasztanami.
Groszek zielony z grzankami.
Makaron zapiekany z parmezanem.

j) Karp lub leszcz na szaro z rodzynkami.
g) Kluski ze śliwkami i gruszkami.

Pierożki kruche z jabłkami.
h) Lin smażony z kapustą czerwoną lub białą.

Szczupak lub sandacz smażony.
i) Łazanki z makiem.

Łamańce lub bułeczki z makiem.



40

Legumina makowa.
Jabłka, pierniki, orzechy, bakalje.

25. Rosół z makaronem.
Paszteciki w konchach.
Sztuka mięsa z korniszonami.
Groszek zielony z grzankami.
Indyk nadziewany z kompotem z jabłek. 
Bakalje.

26. Barszcz czysty z uszkami.
Polędwica z makaronem.
Jarmuż z kasztanami.
Zając z melonem w occie.
Jabłka, bakalje.

27. Buljon z pasztecikami we francuskiem cieście.
Sztufada z kapustą.
Budyń z szodonem.

28. Zupa pomidorowa z ryżem.
Sztuka mięsa z chrzanem.
Prażucha ze słoniną lub kluski gryczane.
Kwiczoły z sałatą z kapusty.

29. Rosół z pulpetami.
Sztuka mięsa z ćwikłą.
Marchew z kotlecikami w móżdżku.
Kapłon z sałatą z selerów i rydzów. 

f30. Kaszka na mleku.
Szczupak z pietruszkowym sosem.
Legumina z jabłek w naleśnikach.

31. Barszcz czysty z kiełbasą i uszkami.
Flaki z parmezanem.
Kluski krajane ze słoniną.
Jarząbki z kompotem mieszanym.

I. Obiad na rok przestępny.
Zupa z jarzynkami.
Sztuka mięsa z musztardą.
Potrawa z kapłona z ryżem.
Zając z kapustą czerwoną.
Krem mrożony, „crème brûlé’’.
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II. Obiad wystawny podczas zimy.
1. Zupa żółwiowa lub puree a la reine z drobiu,

paszteciki rozmaite z mięsem, z móżdżkiem, 
w rurkach, w koszyczkach — z kruchego 
ciasta, ze szparagami i t. d.

2. Majonez z kapłonów.
3. Łosoś z sosem holenderskim lub turboty, poncz

rzymski.
4. Udziec lub cąber sarni, sos truflowy i puree

z kasztanów.
5. Kuropatwy lub bażanty i perliczki z miesza-

nemi kompotami z konserw, sałata endy
wia —■ cykorja i różne kompoty z poma
rańcz, brzoskwiń, ananasów.

6. Jarzynki konserwowane: groszek zielony z pu
szek, szparagi z puszek, fasolka zielona 
z miodem masłem.

7. Bomby z lodów; tutti frutti, lody ananasowe
w formie ananasu.

Deser: sery — owoce, świeże mandarynki, wi
nogrona, jabłka tyrolskie i owoce, smażone 
w cukrze.

Dlatego podałam poncz rzymski po rybie, po
nieważ dziś moda każe go podawać między 2 go- 
rącemi mięsami, a ryba jest na gorąco.

III. Obiad wystawny w czasie wiosny.
1. Zupa rakowa „bisque d'ecrivices — bez śmie

tany i rosół po orleańsku.
2. Turboty z masłem gorącem młodem, rozpusz-

czonem tylko, „sole” au gratin — lub na 
białem winie gotowane.

3. Polędwica pieczona w cieście francuskiem, od
dzielnie, sos maderowy z truflami.

4. Chaud-iroid — z kwiczołów.
5. Kurczęta i kuropatwy z kompotami z agrestu,

malin, poziomek i z sałatą zieloną.
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6. Jarzynki, szparagi świeże, szpinak, marchew
ka, groszek.

7. Lody poziomkowe, krem ze słodkiej śmietanki,
mięszany z konfiturami, wyjętemi z syropu. 

Deser—sery różne, pomarańcze w cukrze sma
żone i surowe.

Poncz a la romain daje się dziś między dwo
ma gorącemi mięsami — a że chaud-froid jest zim
nym pasztetem więc go dać nie można.

Obiad mniej wystawny.

1. Zupa neapolitańska i rosół rumiany z jarzyn
kami—paszteciki rozmaite do wyboru.

2. 'Szczupak w majonezie.
3. Polędwica z garniturem.
4. Pasztet z kuropatw we francuskiem cieście.
5. Kalafiory ,,au gratin” i fasola zielona z wody

z miodem surowem masłem po angielsku.
6. Zając lub sarna •— indyczki nadziewane z ka

sztanami — kompoty różne i sałata zielona 
lub z włoskiej kapusty.

7. Tort hiszpański lub krem ponczowy, lub in
ny. Galarety wyszły z użycia, z powodu, iż 
je podawano za twarde. Deser: sery—owoce, 
pomarańcze, jabłka tyrolskie — konfitury.

Obiad wystawny podczas lata.
1. Zupa ,,julienne” z jarzynami lub chłodnik.

Paszteciki we francuskim cieście z rakami, 
szparagami lub móżdżkiem.

2. Majonez z łososia lub węgorza — provensal.
3. Cąber cielęcy z truflami lub cielęcina zwijana

z biszamelem.
4. Poncz a la romain.
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5. Vol-au-vent z kapłonów z pieczarkami.
6. Kaczki dzikie, przepiórki—bażanty, kuropatwy

z kompotami z moreli, renklodów, brzos
kwiń.

7. Sałata z pomidorów.
8. Jarzyny—kalafiory „au gratin” fasola zielona.
9. Krem z brzoskwiń, lody ananasowe — tutti

frutti. Deser: — Sery — owoce — melony, 
ananasy—śliwki francuskie, tort provense— 
café moka.

Obiad wystawny w czasie jesieni.
1. Zupa „purée” ze zwierzyny—i purée z pomido

rów — paszteciki ze szpinaku i we francus- 
kiem cieście z móżdżku, mięsa lub pieczarek.

2- Łosoś z sosem holenderskim.
3. Pasztet ze zwierzyny we trancuskiem cieście

na gorąco.
4. Poncz á la romain.
5. Młode indyczki i pulardy — z sardelowem ma

słem, sałata majonezowa — endywja i kom
poty ze świeżych jesiennych owoców.

6. Jarzyny—konserwowane szparagi—zielony gro
szek i kalafiory jesienne.

7. Krem szodonowy—z migdałów palonych, lo
dy na gorąco i kawa mrożona. Deser: Sery 
— chleb razowy (berliński) pumpernikiel — 
owoce — winogrona, pomarańcze — man
darynki — gruszki „duchesse’y”.

Na śniadania proszone podaje się bulion i barszcz 
czysty w filiżankach, po rozmaitych ostrych prze

kąskach.
Z potraw zaś używane są:

1. Majonez z ryb lub z drobiu.
2. Szynka gorąca z chrzanem lub polędwica

z garniturem, pokeflejsz.
3. Kotlety wszelkiego rodzaju.



4. Potrawy lub pasztety.
5. Ryby w całości z sosem.
6. Wszelkie pieczyste.
7. Konfitury, owoce, torty.

Na kolacje zaś również podają bulion w fili
żankach, lecz się bez tego obejść można.

1. Majonezy z ryb lub drobiu.
2. Polędwica z makaronem lub kotlety z grosz

kiem.
3. Pasztet lub potrawa „vol-au-vent”.
4. Wszelkie pieczyste, drób lub zwierzyna, kom

poty.
5. Konfitury, lody i kremy, różne słodkie dania, 

patrz spis.
6. Owoce.

DODATEK.
Obiady postne bez ryb w zimie.

1. Polewka z piwa.
Kluski kładzione z masłem.
Jajka na occie.
Legumina czekoladowa.

2. Zupa grzybowa kwaśna z kluseczkami.
Kartofle ze śmietaną.
Kasza jaglana.
Naleśniki z konfiturami.

3. Zupa ogórkowa ze śmietaną.
Kotlety ze śledzi.
Makaron włoski z parmezanem.
Pyza z sokiem.

4. Zacierki z masłem.
Śledzie wędzone.
Fasola z kwaśnym sosem.
Legumina chlebowa.

5. Gramatka z piwa.
Kartofle duszone ze śmietaną.
Jaja sadzone na occie.
Pierożki leniwe.
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6. Zupa kartoflana. 
Makaron opiekany.
Pierogi ruskie z serem i śmietaną.

7. Barszcz ze śmietaną. 
Kartofle.
Jaja faszerowane. 
Naleśniki z jabłkami.

8. Zupa grzybowa z kaszką. 
Sielawy wędzone. 
Kluseczki krajane z masłem. 
Bułeczki nadziewane konfiturami.

9. Kapuśniak z grzybami. 
Groch prużony z masłem.
Jaja sadzone na łososiu wędzonym. 
Grzanki z winem.

10. Zupa cytrynowa.
Paszteciki z grzybów w naleśnikach. 
Groszek zielony z grzankami. 
Jabłka w cieście kruchem.

11. Barszcz biały z kapustą i jajami. 
Pieróg ruski z kaszą lub ryżem. 
Legumina czekoladowa.

12. Zacierki z masłem.
Pierogi zawijane z kapustą. 
Pyza z konfiturami.

13. Zupa zwana nic. 
Śledzie z kartoflami.
Legumina z ryżu.

14. Barszcz burakowy ze śmietaną. 
Kartofle.
Jaja faszerowane. 
Racuszki na maśle.

15. Zupa grochowa z grzankami. 
Ryby wędzone lub śledzie. 
Jaja na occie.
Racuszki ze śmietaną.

16. Zupa szczawiowa. 
Kluski gryczane.
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Szarlotka z jabłek.
17. Kaszka na grzybowym smaku. 

Marchewka z grzankami. 
Legumina parzona.

18. Zupa pomidorowa.
Kartofle smażone i śledzie wędzone. 
Jabłka smażone.

19. Zupa z kartofli puree zwana. 
Pierogi z grzybami.
Omlet z konfiturami.

20. Zupa grzybowa z kluskami. 
Minogi lub sardele. 
Pierogi leniwe.
Pączki zaparzane.

21. Krupnik postny.
Kluski bawarskie z gruszkami. 
Suflet pomarańczowy.

22. Zupa szczawiowa z jajami. 
Kartofle.
Legumina z ryżu z jabłkami.

23. Barszcz ze śmietaną.
Kartofle. 
Jarmuż z kasztanami.
Legumina szafranowa.

24. Zacierki na mleku. 
Kartofle z grzybami. 
Pierożki leniwe.
Jabłka w cieście kruchem.

25. Barszcz ze śmietaną.
Śledzie smażone z kartoflami. 
Pierogi z sera z bułką.

26. Zupa biała z grzybami. 
Kartofle smażone.
Makaron z parmezanem. 
Krem migdałowy.

27. Zupa pomidorowa. 
Pierogi ruskie z kapustą. 
Legumina chlebowa.
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28. Zupa kartoflana.
Kluski kładzione z gruszkami. 
Legumina z rodzynków i migdałów.

29. Kapuśniak z grochem. 
Paszteciki z grzybami. 
Kotlety z kartofli. 
Bliny ze śmietaną.
Sago na winie czerwonem.

30. Jaja faszerowane.
Makaron włoski z parmezanem. 
Pierogi ruskie z powidłami.

Obiady postne bez ryb w czasie wiosny.
1. Zupa rakowa. 

Kartofle młode. 
Szparagi.
Omlet z szodonowym sosem.

2. Kleik z grzankami. 
Kluski krajane z masłem. 
Marchewka młoda.
Pierożki kruche z konfiturami.

3. Zupa poziomkowa. 
Zielenina z jajami.
Potrawa z raków z gryczaną kaszką. 
Ciastka z agrestem.

4. Zupa ze świeżych pieczarek z kluseczkami 
Jaja sadzone na occie.
Pierogi gryczane z serem. 
Naleśniki z kompotem z agrestu.

5. Zupa cytrynowa.
Kartofle.
Szparagi. 
Strudel z migdałami.

6. Zacierki na mleku.
Raki ze śmietaną.
Szpinak z jajami. 
Omlet z konfiturami.
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7. Chłodnik.
Kartofle.
Fasola zielona.
Suflet pomarańczowy.

8. Polewka z piwa.
Kluski kładzione z masłem.
Szparagi.
Legumina ze śmietany kwaśnej.

9. Zupa szczawiowa z jajami. 
Kartofle.
Legumina z naleśników z kremem.

10. Zupa grzybowa ze śmietaną.
Kartofle.
Jaja na occie.
Suflet z poziomek.

11. Barszcz ze śmietaną.
Kartofle.
Szparagi.
Sago na zimno ze śmietaną.

12. Zupa grzybowa z kluseczkami. 
Marchewka z groszkiem i grzankami. 
Kaszka puchowa ze śmietankowym sosem.

13. Chłodnik.
Szparagi.
Pyza z szodonem.

14. Zupa szczawiowa z jajami.
Kartofle młode i śledzie.
Kluski z serem.
Ciastka z wiśniami

15. Barszcz ze śmietaną.
Kartofle.
Budyń z sokiem poziomkowym.

16. Kaszka na mleku.
Pierożki z serem.
Szpinak z jajami. 
Śmietana bita z marengami.

17. Zupa z czarnych jagód. 
Kartofle.
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Grzyby ze śmietaną.
Suflet cytrynowy.

18. Barszcz ze świeżej boćwiny.
Jaja faszerowane.
Łazanki z serem zapiekane.

19. Zupa ze świeżych grzybów z kaszą jęczmienną. 
Fasola zielona ze śledziem.
Legumina z ryżu.

20. Zupa szczawiowa z jajami. 
Marchewka z grzankami i szparagami. 
Legumina z makaronu.

21. Zacierki z masłem.
Jaja na occie.
Grzyby ze śmietaną.
Legumina biszkoptowa.

22. Zupa z czarnych jagód z grzankami.
Kluseczki gryczane z masłem. 
Szparagi.
Bułeczki nadziewane konfiturami.

23. Kaszka na grzybowym smaku.
Paszteciki z grzybów we francuskiem cieście. 
Szpinak z jajami.
Pierogi ruskie z kwaśną śmietaną.

24. Kluski gryczane z mlekiem.
Kartofle.
Marchewka z grzankami. 
Krem śmietankowy.

25. Barszcz ze świeżej boćwiny z jajami. 
Pierożki leniwe.
Naleśniki z kompotem z agrestu.

26. Poziomki z mlekiem.
Kaszka drobna z koperkiem. 
Pierogi leniwe z sera.
Budyń z szodonem.

27. Zupa grzybowa.
Kartofle.
Szczaw z jajami, sadzonemi na maśle. 
Naleśniki z serem.

28. Polewka z piwa. 
Pierogi ruskie z ryżem.

Obiad; 4
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Szparagi.
Krem kawowy.

29. Zupa migdałowa z ryżem. 
Kluski kładzione z masłem.
Legumina parzona.

30. Zupa cytrynowa.
Pierogi z serem.
Grzyby ze śmietaną.
Grzyby z winem.

Obiady postne bez ryb w czasie lata.
]. Polewka z piwa.

Łazanki z serem.
Szparagi.
Jabłka zapiekane w kremie.

2. Zupa wiśniowa z grzankami. 
Kartofle.
Kalafiory.
Sago z bitą śmietaną.

3. Kleik z perłowej kaszy z rodzynkami. 
Marchewka z groszkiem i grzankami. 
Strudel z jabłkami.

4. Zupa z czarnych jagód.
Kartofle ze śmietaną.
Szparagi.
Pierogi leniwe.

5. Chłodnik.
Łazanki z serem.
Grzyby ze śmietaną. 
Omlet z kompotem z wisien.

6. Zupa z grzybów świeżych z kluskami. 
Fasola zielona.
Kalafiory.
Legumina szafranowa.

7. Zupa pomidorowa z ryżem.
Kartofle.
Rzepa młoda.
Pierogi z czarnych jagód.

8. Barszcz z młodej boćwiny. 
Jaja faszerowane.
Pierogi z serem.
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Kaszka puchowa z sosem.
5. Zupa śliwkowa z grzankami. 

Pieróg ruski ze słodką kapustą. 
Grzyby duszone ze śmietaną. 
Legumina biszkoptowa.

10. Zacierki na mleku.
Kartofle.
Pierogi z wiśniami.
Legumina chlebowa.

11. Zupa ze świeżego grochu „puree“. 
Kalafiory.
Ryż z jabłkami.

12. Zupa kartoflana.
Makaron włoski z parmezanem. 
Legumina z jabłek w grzankach.

13. Zupa ogórkowa.
Kotlety z kartofli z sosem kaparowym. 
Pierogi z czarnych jagód ze śmietaną

14. Zupa wiśniowa.
Kartofle młode.
Kalafiory.
Sago z bitą śmietaną.

15. Zupa z czarnych jagód z kluskami. 
Sałata ze śledzia z kartoflami. 
Szpinak z jajami na maśle. 
Naleśniki z jabłkami.

16 Barszcz ze śmietaną.
Kartofle.
Śledzie smażone nadziewane.
Kalarepa duszona.
Pyza ze śmietaną.

17. Zupa szczawiowa z jajami. 
Kluski gryczane. 
Kapusta włoska duszona. 
Pierogi z czarnemi jagodami.

18. Zupa z wisien.
Jaja sadzone na occie.
Pierogi z serem.
Budyń z szodonem.

19. Chłodnik.



Paszteciki z grzybami.
Pierogi z wiśniami. 
Legumina z makaronu.

20. Zupa z czarnych jagód z kluskami. 
Kaszka na grzybowym smaku. 
Kotlety ze śledzi.
Legumina z kwaśnej śmietany.

21. Zupa śliwkowa z grzankami. 
Pierogi gryczane z serem. 
Kalafiory.
Szarlotka z jabłek.

22. Zupa jabłkowa. 
Grzyby ze śmietaną. 
Kalarepa.
Legumina ze świeżych owoców.

23. Zupa pomidorowa z ryżem. 
Kartofle z grzybami. 
Kalafiory.
Legumina biszkoptowa.

24. Zupa nic na mleku.
Jaja faszerowane.
Marchew z grzankami.
Szarlotka z jabłek w kruchem cieście.

25. Zupa rakowa z rakami faszerowanemi. 
Kartofle ze szczypiorkiem.
Kluski saskie z gruszkami.
Suflet z powideł.

26. Kaszka na mleku.
Śledzie smażone z kartoflami.
Grzyby ze śmietaną. ,
Jabłka we francuskim cieście.

27. Zupa ze świeżych pieczarek z kluskami. 
Jajka na occie.
Kalafiory.
Knedle ze śliwkami.

28. Zupa śliwkowa.
Kotlety z kartofli z sosem kaparowym. 
Kapusta świeża z jabłkami.
Legumina parzona.

29. Zupa gruszkowa.
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Kartofle ze śledziem.
Grzyby ze śmietaną.
Legumina z ryżu.

30. Chłodnik.
Kluski gryczane z masłem. 
Szarlotka w grzankach.

Obiady postne bez ryb w czasie jesieni.

1. Zupa pomidorowa.
Kartofle, nadziewane grzybami.
Kapusta włoska duszona.
Pyza z szodonem.

2. Zacierki na mleku.
Jaja sadzone na maśle.
Rydze duszone.
Knedle ze śliwkami.

3. Barszcz ze śmietaną, jaja na twardo.
Kartofle.
Kalafiory.
Omlet biszkoptowy.

4. Zupa ze świeżych rydzów z kaszką jęczmienną. 
Pierogi ruskie z kapustą słodką.
Legumina z kwaśnej śmietany.

5. Zupa śliwkowa z grzankami.
Jaja faszerowane.
Kotlety z kartofli.
Legumina z makaronu.

6. Zupa grochowa z grzankami.
Pierogi ruskie z kapustą.
Jaja na occie.
Kluski saskie z gruszkami.

7. Zupa grzybowa z kaszką zacieraną. 
Jajecznica.
Kapusta duszona z jabłkami.
Pyza z sokiem.

8. Zupa gruszkowa.
Kotlety ze śledzi z sosem korniszonowym.
Pierogi z serem.
Budyń z szodonem.

9. Zupa ogórkowa.
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Kluski gryczane z masłem. 
Marchewka z grzankami. 
Jabłka w cieście kruchem.

10. Zupa kartoflana.
Pierogi z kapustą i grzybami. 
Legumina czekoladowa.

11. Barszcz ze śmietaną 
Kartofle tarte z masłem. 
Jarmuż z kasztanami. 
Szarlotka w grzankach.

12. Zupa migdałowa z ryżem. 
Makaron z parmezanem. 
Tort z jabłek.

13. Kapuśniak z grochem prużonym. 
Pierogi ruskie z ryżem. 
Kartofle ze śmietaną.
Omlet z konfiturami.

14. Polewka z piwa. .
Kotlety z kartofli z sosem kaparowym. 
Łazanki z serem.
Kaszka puchowa z sosem śmietankowym.

15. Kluski gryczane na mleku.
Kaszka prużona na grzybowym smaku. 
Groszek zielony z grzankami.
Naleśniki z konfiturami.

16. Sago na winie.
Pieczarki nadziewane.
Kluski bawarskie z gruszkami. 
Pyza z szodonem.

17. Barszcz ze śmietaną. 
Kartofle z masłem. 
Pierogi leniwe. 
Krem kawowy.

18. Zupa pomidorowa z ryżem. 
Jaja sadzone na sielawach. 
Pierogi gotowane z kapustą. 
Legumina chlebowa.

19. Zupa grzybowa z kluskami.
Jaja na occie.
Pierogi z serem.
Bułeczki, nadziewane konfiturami.
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20. Zupa ogórkowa.
Pierogi ruskie ze słodką kapustą. 
Kluski krajane z masłem. 
Legumina z ryżu.

21. Zupa kartoflana. 
Kapusta z grzybami. 
Bliny ze śmietaną. 
Krem waniliowy.

22. Zupa ze świeżych rydzów z kluskami. 
Kartofle.
Kalafiory. 
Legumina z naleśników.

23. Kaszka na mleku.
Makaron włoski z pomidorami. 
Legumina z jabłek.

24. Kaszka na grzybowym smaku. 
Kalarepa.
Pierożki z powidłami ze śmietaną.

25. Gramatka z piwa.
Pierogi na drożdżach z kapustą. 
Fasola biała na kwaśno. 
Strudel z jabłkami.

26. Zupa grzybowa. > 
Pierogi z serem.
Jabłka w cieście kruchem.

27. Zupa śliwkowa z grzankami. 
Krokiety kartoflane. 
Kalafiory.
Budyń z orzechów.

28. Zupa gruszkowa. 
Kotlety z kartofli. 
Rydze duszone w maśle. 
Legumina chlebowa.

29. Zupa pomidorowa z ryżem. 
Pierogi leniwe ze szczypiorkiem. 
Jabłka smażone w cieście.

30. Barszcz ze śmietaną z- kartoflami. 
Pomidory faszerowane.
Kluski z makiem. '



ROZDZIAŁ I.

ZUPY.

Uwaga 1. Najlepszą proporcją przy zu
pach jest zastosowanie garnka do liczby 
osób, rachując zawsze kwaterkę na jedną 
osobę, czyli kwartowy garnek na cztery oso
by. Przy rosołach i zupach mięsnych trzeba 
uważać, aby samego płynu była kwaterka 
na osobę, pomnąc, że mięso zajmuje dosyć 
miejsca w garnku.

Uwaga 2. W każdej porządnej kuchni po
winno być oprócz innych potrzebnych na
rzędzi -— 2 durszlaki — gęstszy i rzadszy — 
oraz ze 6 co najmniej sitek; druciane do 
pasztetów, duże włosiane do mąki — i 4 
różnej gęstości, najlepiej włosiane do fa
sowania zup, sosów — a jedno najgęstsze 
do rosołu blaszane z mosiężną tkaniną.

Wody na rosół liczy się na każdą osobę 
blizko pół kwarty, rachując na to, że się ro
sół wygotuje, nie należy bowiem go dole
wać, lecz wolno ciągle gotować.
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Rosół, bulion, a nawet każda zupa, do 
której wchodzi jakikolwiek kwas, powinna 
być gotowana w garnku kamiennym pole
wanym. W rondlu gotuje się zbyt szybko 
i paruje zanadto, glina zaś będąc złym prze
wodnikiem ciepła, utrzymuje rosół w jedno- 
stajnem gotowaniu. W restauracjach nie 
przestrzegają tego, to też tam nigdy ro
sół tak smacznym nie jest, jak domowy.

Płókanie mięsa przed gotowaniem od
biera mu większą część jego soków poży
wnych, to jest krew i sok mięsny. Dzieło 
naukowe profesora chemii wydane w Po
znaniu, cytuje 365 Obiadów przyznając mi 
słuszność w tym względzie. Dziś nauka po
szła dałej, bo i szumowania rosołu zanie
chano: szumowiny same opadają na spód.

1. Rosół.
Chcąc mieć rosół tęgi, trzeba liczyć 

funt mięsa na osobę; na lżejszy czyli zwy
czajny dość jest pół funta. Mięso zupełnie 
bez płukania nalać świeżą wodą, w każdym 
razie lepiej miękką, niż twardą i gotować 
na bardzo wolnym ogniu bez szumowania, 
które dziś nauka chemii odrzuciła jako od
bierające smak rosołowi. Gdy po godzinie 
blizko takiego gotowania, przestaną się po
kazywać szumowiny, które opadną na dno, 
odstawić rosół od ognia, zalać łyżką zimnej 
wody, a tłustość zwana pozłotą oddzieli się
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natychmiast i pokaże na wierzchu, fusy zaś 
opadną na spód. Wtedy trzeba ową tłustość 
starannie zebrać, gdyż jest niestrawną, rosół 
posolić, włożyć włoszczyzny rozmaitej, jako 
to: pietruszki w korzonkach, selerów po
krajanych w ćwiartki, porów, marchwi, bul
wy, a nawet jedną cebulę w całości, z łu
piną pierwej na blasze lub pod blachą upie
czoną, jeden lub dwa suszone grzybki i nie
co kwiatu muszkatołowego. Włoszczyznę 
kłaść trzeba w miarę ilości mięsa, i tak: 
na 5 funtów mięsa wystarcza 5 cienkich 
lub 3 grubych korzonków pietruszki, pół 
selera, 2 pory i 3 marchewki. Kalafiory 
i kapusta włoska dodają bardzo dobrego 
smaku; należy je sparzyć i włożyć na godzi
nę przed wydaniem na stół. Dziś świeżą 
włoszczyznę zastępuje wybornie suszona. 
Kładąc w rosół kawałek cielęciny, należy 
ją poprzednio włożyć w ukrop, zagotować, 
odlać pierwszą wodę precz i dopiero włożyć 
w garnek, inaczej rośół zbieleje. Zowie się 
to blanżerowaniem.

Można także włożyć w rosół dróbka od 
kaczki lub kury, co bardzo podnosi smak 
rosołu.

Rosół powinien się gotować 4 do 4 
i pół godzin, nigdy więcej, zawsze na wol
nym ogniu; jeżeli gatunek mięsa jest mięk
ki, 3 i pół godziny wystarcza. Przed wyda
niem na stół, odstawić rosół na chwilę od 
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ognia, żeby się sklarował, zebrać resztę po
złoty jaka się okaże, i przecedzić w wazę, 
do ktorq pierwej kładą się przygotowane 
do rosołu dodatki i nieco drobno usiekanej 
zielonej pietruszki.

2. Bulion.
(Przepis wybornego bulionu patrz „Je

dyne praktyczne przepis;/“ wyd. 21). Bu
lion nigdy dobrym nie będzie, rozgotowany 
na czystej wodzie. Chcąc otrzymać dobry 
bulion, trzeba mieć lekki rosół z cielęciny, 
wreszcie z dróbek, wkrajać razem z włosz
czyzną drobno postrugany bulion i goto
wać razem najmniej pół godziny. Chcąc 
mieć prędko dobry bulion, uskrobać na- 
przykład łut surowego mięsa i łut bulionu, 
zagotować razem na prędkim ogniu, rzu
cając na ciepłą wodę — w dziesięć minut 
bulion gotów, posolić, przecedzić i podać. 
Z tej proporcji będą dwie filiżanki. Chcąc 
sklarować zrobiony bulion, biorąc naprzy- 
kład na tak zwane „consomee“ na dużą fi
liżankę 1 lut mięsa, lub gotując go na roso
le, trzeba ostudzić do temperatury wolnej 
wody, a wtedy rozbić jedno białko z łyżką 
wody, wlać, wymieszać dobrze, postawić na 
ogniu, niech się powoli klaruje aż do zago
towania, a gdy się białko dostatecznie ze- 
tnie, a płyn okaże klarowny, przecedzić 
przez serwetę i podać.
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3. Consomee.

„Consomee“ jest to tęgi rosół z bulio
nem, w którym gotowane są oprócz mięsa 
dróbka z kur lub innego drobiu, kawał cie
lęciny itp.; podaje się z pasztecikami lub 
grzankami, smarowanemi pasztetem czy 
parmezanem, zrumienionemi w piecu.

Uwaga. Zawsze używając bulionu dla 
wzmocnienia rosołu, lepiej go nastrugać 
(czynimy nacisk na wyraz „nastrugać“) 
i wrzucić razem w rosół przed wydaniem na 
godzinę, niżeli go oddzielnie gotować i wlać 
w wazę; w pierwszym bowiem razie nabie
ra smaku i świeżości, w drugim czuć zawsze 
bulion w rosole. Cibils amerykański czyli 
bulion płynny jest wyborny, dolany w pe
wnej, niewielkiej ilości do rosołu niezbyt 
słonego, gdyż zawiera już w sobie sól i wło
szczyznę. Cibils jest to wyborny produkt, 
gdyż daje w jednej chwili, dolany do gorą
cej wody w małej ilości, doskonały rosół.

4. Rosół z cielęciny lub kury.

Cielęcinę na rosół należy koniecznie 
odparzyć poprzednio ukropem i zostawić 
parę minut na blasze w tym wrzątku, odlać 
pierwszy odwar, bo inaczej rosół zbieleje.
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Wszystkie warunki, konieczne przy rosole 
wołowym, należy zachowywać i przy ka
żdym innym, z tą tylko różnicą, że wszystko 
odbywa się daleko prędzej, z przyczyny de
likatności mięsa; rosół z cielęciny gotuje 
się najwyżej półtory do dwóch godzin, z 
kury zaś dwie lub dwie i pół godziny, z kur
cząt godzinę najwyżej. Rosół cielęcy solić 
przed samym wydaniem na stół - bo zczer- 
nieje. Gotując go z kury należy bardzo staran
nie uważać, żeby się kura nie rozgotowała, 
gdyż zwykle robi się z niej potrawa na drugie 
danie. Rosół cielęcy lub z drobiu podaje się 
tylko z ryżem, kaszką zacieraną jajkiem, 
lub kluseczkami lanemi. Podróbka podaje 
się w rosole.

5. Rosół rumiany zwany „Julienne-*.

Zupa tak zwana „Julienne“ jest to po- 
prostu rumiany rosół z jarzynkami. Na 
sześć osób wziąć cztery i pół funta mięsa 
krzyżowego i ugotować zwykły rosół. Małe 
kawałki nie stanowiące właściwej sztuki mię
sa, kawałki cielęciny i inne odpadki, wreszcie 
dróbka kurze lub indycze, to jest szyjki, lot
ki i nóżki, wszystko pokrajane i porąbane 
drobno, nóżki, można nawet bez odparzania 
skórki, porąbać drobno, dodać trochę łoju 
wołowego, wstawić oddzielnie w rondelku, 
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podlewając odrobiną wody, na mały ogień, 
pilnować aby się rumieniło ale nie przypaliło, 
a gdy się dobrze zrumieni, dołożyć parę ce
bul upieczonych i parę marchewek pokraja
nych, aby się razem rumieniły; podlewać cią
gle wodą po łyżce, aby się nie przypaliło. 
Gdy owe kawałki są już bardzo rumiane 
i wyduszone, włożyć je wraz z rumianym 
sosem w oddzielnie gotujący się rosół, niech 
się razem dalej gotują. (Jszadkować rozma
itej włoszczyzny cienko jak makaron, wy
jąwszy porów, i dusić, podlewając potrosze 
rosołem w rondlu objętości wymaganej zupy. 
Gdy włoszczyzna miękka zupełnie, a rosół 
gotów, to jest mięso ugotowane, zlać cały ro
sół w duszącą się włoszczyznę, a wtedy na 
gotową już zupę wrzucić bardo małą ilość 
pokrajanego w paski szpinaku lub łyżkę zielo
nego groszku, namoczonego poprzednio na 
12 godzin; naturalnie groszek gotuje się 
nieco dłużej niż liście szpinaku; także rzu
cają się drobne główeczki brukselki pier
wej odparzone, w lecie zaś, podczas pory 
szparagowej, trochę pokrajanych szpara
gów lub kalafiorów. Nic się do tej zupy nie 
podaje, bo jarzynki czynią ją już dość gę
stą, chyba paszteciki. Taką samą zupę w 
zimie można robić z jarzynek suszonych, 
które trzeba namoczyć na godzinę w wo
dzie, a następnie używać, gotując jak świe
że.
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6. Rosół po orleańsku.
Ugotować mocny rosół wolowy jak 

zwykle, oddzielnie zaś zrobić farsz z drobiu 
surowego. Obrany z kostek drób usiekać 
na maść; wziąć masła rakowego, rozgrzać, 
włożyć posiekaną masę, podusić z pół go
dziny, dołożyć rozmoczonej bulki niewiele, 
mniej więcej trzecią część ilości drobiu, 
posolić, dodać odrobinę muszkatołowej gaiki, 
a w końcu na pół funta tej masy, która na 
sześć osób wystarcza, wbić dwa żółtka. Z tej 
masy zrobić na stolnicy 24 podłużnych kluse
czek, które ugotować na gorącej wodzie 
i łyżką durszlakową wybierając, włożyć w 
wazę, gdzie oprócz tego włożyć 2 lub 3 ły
żki młodego zielonego groszku, odgotowa- 
nego na gorącej solonej wodzie i tyleż ry
żu, wyprażonego z masłem tak, aby każde 
ziarnko było oddzielnie. Zalać rosołem go
rącym i podać.

7. Rosół ze słodką kapustą.
Ugotować czysty, zwyczajny rosół. Od

dzielnie ugotować kapustę, pokrajaną na 
ćwiartki bez głąbów, odparzoną czyli zblan- 
żerowaną poprzednio, rachując ćwierć śre
dniej główki na osobę; gotować długo, pó
ki zupełnie miękką nie będzie, bez pokryw
ki, aby gorycz parowała. Do wazy wrzucić 
garść drobnych, łyżeczką wykrawanych, 
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kartofelków i ową miękką, odcedzoną z wo
dy, kapustę nalawszy na nią gorący rosół.

Do tego rosołu podaje się na stół kwa
śna śmietana, którą każdy, podług upodo
bania, sam na talerzu miesza z zupą.

8. Zupa z drobiu (a la reine).
Ugotować rosół zwykłym sposobem z 

kur, lecz rozgotować je do tego stopnia, 
aby zupełnie kości od mięsa odeszły. Wte
dy wziąć białe mięso i mięso z udów, zdej
mując z nich skórę — usiekać na masę. 
Osobno ugotować ćwierć funta ryżu na bar
dzo miękko, brać potrosze mięso i ryż 
i tłuc razem w moździerzu, następnie wło
żyć wszystko w rzadkie sito i przefasować, 
przelewając rosołem. Wziąć na jedną kurę 
łyżkę młodego masła, rozbić go dobrze z 
dwoma żółtkami, rozebrać zupą i już nie go
tować, tylko trzymać na ciepłym miejscu 
aby się nie dzieliło—a przy samem wydaniu, 
jeżeli kto chce, wlać pół szklanki reńskiego 
wina; rozgrzać razem i podać na stół. Zu
pa ta nadzwyczaj posilny stanowi pokarm 
dla słabych. Podają się do niej grzanki z 
bulki w kostkę krajane, smażone na mio
dem maśle.

9. Krupnik.
1. Najstosowniej podawać krupnik na 

zupę tego dnia, kiedy jest pieczeń wolowa
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lub zrazy na obiad, a wtedy wszystkie mię
so nieużyteczne na pieczeń, gotować na kru
pnik. Ugotować rosół jak zwyczajnie z tych 
kości i żyłowatych kawałków, włoszczyznę 
zaś drobno poszadkowaną gotować oso
bno; osobno także ugotować na 4 osoby 
kwaterkę kaszy jęczmiennej, orkiszowej lub 
perłowej na gęsto, lejąc parę łyżek tłuszczu 
z rosołu i gdy się dostatecznie rozklei, wziąć 
jeszcze kawałek masła, włożyć w kaszę, 
ubić ją z tern masłem doskonale i rozprowa
dzić ugotowanym rosołem; dosypać zielo
nej pietruszki drobno usiekanej, zagotować 
razem i podać na stół, kładąc w wazę ową 
szadkowaną wlos^zyznę. Wiele osób zasy
puje od razu rosół kaszą jęczmienną lub or
kiszową; nie jest to dobrze, bo krupnik nie 
będzie kleisty i biały, a kasza będzie się 
oddzielać od rosołu.

2. Krupnik postny. Rozgotować na 4 
osoby kwaterkę bardzo ładnej, drobnej ka
szy perłowej z włoszczyzną w całości, aby ją 
można było wyrzucić. Włożyć dużą łyżkę ma
sła, w którem się powinna gotować do roz
gotowania, w końcu dopiero posolić. Gdy 
zupełnie miękka, rozbić mocno kaszę w 
garnku, odlewając rzadki płyn w czasie roz
bijania, następnie dolać i zagotować. W wa
zie rozbić trzy lub dwa żółtka, z pół kwater- 
kiem dobrej, słodkiej śmietanki i siekaną 
pietruszką, postawiwszy wazę na blachę,

5Obiady.
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aby była ciepła, i wtedy w rozbite żółtka 
lać gotującą się zupę, mieszając ciągle łyżką.

Jest to bardzo dobra zupa.

10. Kwas na barszcz burakowy.
Dobroć barszczu zależy głównie na świe- 

» żym kwasie burakowym.
Sposób pierwszy: Bierze się pewną ilość 

ćwikłowych buraków, płucze, obiera najsta
ranniej, większe przekrawa na połowę, kła
dzie w dzieżkę, lub garnek gliniany duży i na
lewa przegotowaną, ostudzoną, zaledwie wol
ną miękką wodą. Postawić to w ciepłem miej
scu, naprzykład w kuchni nad kominem, a za 
cztery dni najdalej barszcz będzie zdatny do 
użycia; wtedy należy go zaraz wynieść do 
piwnicy, żeby dalej nie fermentował i dłu
żej w zimnie zachował swoją -świeżość. Do
skonale jest zlać barszcz w butelki gdy tyl
ko co skwaśnieje, to jest szóstego dnia, za
lać z wierzchu oliwą i trzymać w chłodzie, 
a będzie parę ' miesięcy jak świeży.

Drugi sposób prędszy: Wziąć kawałek, 
mniej więcej pół funta, razowego chleba, 
kawałek kwaśnego pytlowego, pokrajać 
w kawałki, włożyć w pół garncowy gar
nek, wkrajać ze sześć ćwikłowych obra
nych buraków, nalać wolną wodą i po
stawić na noc w kominie, na dzień 
na słońcu; zamieszać w ciągu dnia kil
ka razy, a . na trzeci dzień będzie naj
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wyborniejszy barszcz, gdyż połączony kwas 
żytniego chleba ze słodyczą buraków, wy- 
daje doskonały ocet. Tego kwasu użyć go
tując barszcz, czy to na smaku z kości lub 
mięsa, czy też postny na grzybach i włosz- 
czyźnie, zaprawiony śmietaną. Pamiętać tyl
ko należy, iż kwas czyli barszcz leje się na 
ostatku, aby się ze smakiem niedługo go
tował; raz lub dwa razy najwyżej.

11. Barszcz czysty.
Chcąc mieć dobry barszcz, wstawić po

dług ilości osób mięsa wołowego najlepiej 
z kością ze szpikiem, lub jeżeli tego dnia jest 
pieczeń, to wszelkie kości i kawały, które 
się na pieczeń nie zdadzą, gotować z nich 
rosół w małej ilości wody. Wziąć osobno 
kilka buraczków7, marchwi, pietruszki, 
uszadkować drobno, posypać cukrem, a gdy 
sos puszczą, wrzucić w gotujący się rosół, 
włożyć także jeden grzyb suszony i cebulę 
całą; ugotowane zaś osobno w skórze bu
raki drobno poszadkować, nalać kwasem 
burakowym, niech tak postoją z godzinę 
lub więcej na ciepłym trzonie, a gdy 'się ro
sół wygotuje, dolać go tym kwasem razem 
z burakami, z którym raz tylko jeden powi
nien się barszcz zagotować, bo gdy się dłu
go z kwasem gotuje, robi się cierpki. Poda
jąc na stół przecedzić czysto przez sitko do 
wazy, żeby jarzynki i buraki zostały w garn-
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ku. Barszcz na wiosnę w czasie gotowania 
traci kolor, jeżeli się za długo gotuje, lub 
jeżeli kwas już dawny, nadaje mu się go na
stępnym sposobem: Utrzeć ćwikłowy bu
rak, włożyć w sitko i przez sitko lać barszcz 
w wazę, osobno zaś parę ugotowanych bu
raków ćwikłowych uszadkować i wrzucić 
na wydaniu do wazy. Jeżeli taki barszcz ma 
być bardzo elegancki, daje się go zupełnie 
czysty w filiżankach lub na talerzach, wpu
szczając ostrożnie jajka w koszulkach na ka
żdy talerz, zwyczajnie zaś barszcz taki po- 
daje się z uszkami- z mięsa wołowego, kieł
basą gotowaną, pokrajaną w plasterki. Mo
żna także razem z mięsem gotować nieco 
wieprzowiny świeżej, którą także pokrajaną 
podaje się w wazie.

12. Barszcz ze śmietaną.

Taki sam barszcz jak wyżej, można za
bielić śmietaną, jednak najczęściej barszcz 
zabielany bywa postny. Ugotować na 6 
osób kilka dobrych grzybów suszonych, pa
rę cebul suszonych i włoszczyzny na smak; 
osobno ugotować lub upiec w piecu kilka 
ćwikłowych buraków, które, uszadkowane, 
nalać kwasem, aby zabrał od nich słodycz 
(co przy każdym barszczu zastosować nale
ży) i postawić w ciepłem miejscu na godzi
nę; smak dobrać tym kwasem burakowym,
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grzyby poszadkować, na 6 osób wziąć pół 
kwarty dobrej śmietany kwaśnej i pół łyżki 
mąki pszennej, rozbić dobrze mąkę ze śmie
taną i zaprawić barszcz, wlewając potrosze 
zaprawę i ciągle mieszając łyżką, dać raz 
zagotować się dobrze i wydać na stół, wło
żywszy troszkę buraków w wazę. Do takie
go barszczu podają się jaja na twardo ugo
towane w ćwiartkach. Jeżeli barszcz jest na 
mięsie, wkrawa się kiełbasę, wędlinę, a na
wet uszka. Do postnego najlepsze tarte kar
tofle. Na wilję łub do suchego postu, gotu
je się barszcz jak wyżej, a zamiast śmietany 
i mąki, zasypuje kaszką drobną i podaje 
uszka z grzybów.

13. Barszcz żytni na świeżej botwinie.

Ugotować w wodzie sporo usiekanej 
botwiny młodych buraczków, kopru i szczy
piorku z solą, wziąć trochę tej gęstwiny, 
dolać barszczu białego żytniego, zaprawić 
dobrą śmietaną z mąką i wydać na stół,c. C CC , z
kładąc w zupę jaja na twardo gotowane lub 
faszerowane.

Taki sam żytni barszcz na rosole z bu
rakami, włożywszy kilka główek słodkiej 
kapusty pokrajanej w drobne ćwiartki, od
dzielnie ugotowanej, bardzo dobrze smaku
je. Kwas żytni robi się przez nalanie ciepłą 
wodą mąki razowej i postawienie na 48 go-
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dżin w cieple dla zakiszenia; to samo robi 
się z jęczmienia śrutowanego, a będzie kla
rowniejszy.

14. Barszcz wołyński.
Ugotować rosół zwyczajny: oddzielnie 

zaś ugotować np. na 6 osób dwa średnie bu
raki, główkę kapusty, pokrajaną w ćwiartki, 
sparzyć w ukropie i ugotować, odcedzić, 
włożyć w gotowy rosół, buraki pokrajać w 
paseczki i także włożyć. Cztery duże pomi
dory poddusić w maśle, przetasować i wlać 
w zupę, niech się to wszystko gotuje razem 
z pół godziny. W wazę włożyć cztery łyżki 
dobrej, młodej, kwaśnej śmietany, a lejąc 
zupę w wazę, mieszać łyżką, aby się śmieta
na połączyła z barszczem. Mięso z rosołu, 
pokrajane w kawałki, to jest w kostkę, wło
żyć w wazę. Można taką samą zupę poda
wać bez śmietany, ale rosół powinien być 
esencjonalny.

15. Zupa pomidorowa.
(purée au tomates).

Ugotować jak zwykle dobry rosół. 
Wziąć np. na 6 osób, 12 sztuk średniej 
wielkości pomidorów, przekroić na kilka 
części, włożyć w rondel łyżkę masła i pomi
dory, dusić z pół godziny, podlewając ro
sołem, przetasować przez rzadkie sitko, roz-
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prowadzić rosołem i podać z ryżem lub 
grzankami w kostkę na maśle smażonemi. 
Zupa ta powinna być gęstawa sama przez 
się; trzeba brać dużo pomidorów, które w 
lecie są mało kwaśne. W zimie i później 
w jesieni, kiedy są kwaśniejsze, można na
moczyć kawałek ośrodka od bułki w rosole 
i przetrzeć razem z pomidorami a będzie 
gęstszą.

Tę samą zupę po amerykańsku dają 
sypiąc odrobinę kajenny i zaprawiając od
robiną mąki kartoflanej.

16. Zupa pomidorowa ze śmietaną.

Wszelkie zupy zabielane potrzebują ko
niecznie rosołu. Ta zupa urządza się jak po
przednia, tylko po rozprowadzeniu pomido
rów rosołem, zaprawić na 6 osób pół kwartą 
śmietany kwaśnej, rozbitej z łyżką maki. Do 
takiej zupy podaje się zwykle ryż na gęsto 
ugotowany z masłem; lecz można także da
wać grzanki, w kostkę krajane i smażone na 
maśle. Zamiast śmietaną można zaprawić 
zupę już na wazie żółtkami, to jest na 6 
osób włożyć w wazę 4 żółtka, a jedno cale 
jajko, rozbite dobrze i mieszając ciągle ły
żką, lać gorącą zupę wolno, żeby się nie 
zważyła. Można to robić w garnku i roz
grzać zupę z jajami, ale nie gotować.
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17. Zupa rakowa.
Powszechnie spotyka się zupę rakową 

z jakąś czerwoną tlustością pływającą po 
wierzchu na białawej zupie; otóż w tern wła
śnie łeży sekret, aby cała zupa była czer
wona.

Na dwie, a najwyżej na trzy osoby, 
ugotować 15 średnich raków z solą i ko
prem, pilnując, aby nie przegotować, bo 
wtedy źle się obierają. Obrać szyjki, a łapki, 
jeżeli drobne, powybierać wraz z miękką 
masą, będącą pod skorupką na tułowiu, 
używając tego do nadziania skorupek. Zo
stawiwszy 6 do 8 skorupek, wszystko — po
wtarzam — wszystko bez wyjątku, utłuc w 
moździerzu, a po utłuczeniu wziąć łyżkę do
brego młodego masła, i podzieliwszy na trzy 
części masło, powtórnie tłuc masę w moź
dzierzu razem z masłem; gdy wszystko prze- 
tluczone, włożyć w rondel i dusić na wol
nym ogniu najmniej godzinę, podlewając 
oddzielnie ugotowanym rosołem, a natych
miast czerwone masło rakowe wypłynie na 
wierzch, wtedy wziąć troszkę, mniej wię
cej jedną trzecią łyżki młodego masła i ta
kąż ilość mąki, zagotować to na ogniu w 
rondlu, w którym ma być zupa, zbierać w 
tę zaprawkę owe czerwonawe masło przez 
rzadkie sitko, rozcierając je razem dobrze 
łyżką, póki tylko masło na rakach pokazy-
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wać się będzie i gdy doskonale wymieszane, 
rozprowadzić dwoma łyżkami kwaśnej 
śmietany. Owe raki przecisnąć przez rzad
kie płótno i dać im się ustać, a następnie 
zlać z wierzchu czysty smak — pod spodem 
będzie brudny osad z raków. W końcu do
lać rosołu ile potrzeba, zagotować razem, 
wrzucając przed zagotowaniem trochę sie
kanego kopru i nadziane skorupki rakowe 
bulką tartą, owemi drobiazgami z raków, 
wymieszanemi z masłem, żółtkiem, koprem, 
muszkatołową gałką i solą. Obrane szyjki i 
nóżki wrzucić w wazę.

18. Zupa rakowa bez śmietany.
{bisque d’écrêvices}.

Na taką zupę trzeba daleko więcej ra
ków: na 6 osób całą kopę, aby była gęstsza 
od samych raków. Robi się zupełnie tak 
samo tylko bez zaprawiania śmietaną. 
W wazę można wrzucić troszkę uprażonego 
w maśle ryżu.

19. Zupa „purée1 ze zwierzyny.
Podczas zimy, kiedy wszędzie jest ob

fitość zwierzyny, robi się zupa wyborna, 
używając na nią tylko przodków czy to 
sarnich, czy zajęczych, cąbry bowiem ma
ją lepsze przeznaczenie, służąc za pie
czyste. I tak: wziąwszy naprzykład na 4 
osoby jeden przodek zajęczy z głową, pod-
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robami, nóżkami tylnemi, dodać, jeżeli są, 
kostek cielęcych i ugotować wszystko bardzo 
miękko z włoszczyzną, kilkoma grzybkami, 
dodając trochę korzeni, ale to tak miękko, 
aby cały się rozsypał. Wtedy odlać rosół, 
mięso obrać z kości, posiekać i potłuc w 
moździerzu, a następnie przetasować przez 
rzadkie .sito, używając do fasowania wygo
towanego rosołu. Do tego wlać szklankę 
lekkiego białego wina francuskiego i łyże
czkę soku cytrynowego, wziąć łyżkę ma
sła, rozetrzeć z pół łyżką mąki, zapalić zupę 
i podać do stołu z grzankami na maśle sma- 
żonemi lub wreszcie z francuskiemi ęba- 
rzankami.

20. Zupa szczawiowa.
Ugotowawszy dobry rosół, usiekać ty

le szczawiu, żeby zupa była kwaśna w mia
rę, stosownie do pory roku; ten szczaw udu
sić w maśle, rozprowadzić rosołem i zapra
wić śmietaną zasmażoną lub rozbitą z mą
ką, dać się raz zagotować i wydać na stół.

Jeżeli zupa ma być postna, a szczaw 
jest już starszy, to go dusić w większej ilo
ści masła, rozprowadzić smakiem z włosz
czyzny, przetasować przez rzadkie sito, 
wziąć śmietany pół kwarty na pół garnco
wy garnek, łyżkę mąki, zaprawić zupę i wy
lać w wazę, w której, na ile ma być osób, ty
le żółtek rozbić z łyżką zimnego smaku, i
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mieszając ciągle łyżką, lać gorącą zupę. Do 
takiej zupy, czy postna, czy mięsna, podają 
się jaja faszerowane lub na twardo gotowa
ne albo wreszcie jaja w koszulkach na mięk
ko ugotowane od razu w zupie. Marynowany 
szczaw wypłukać w wodzie z soli i robić zu
pę tak samo zupełnie jak ze świeżego.

21. Liście szczawiowe na rosole.
Ugotować tęgi rosół, a oddzielnie ugo

tować w nim garść dobrą liści szczawio
wych, opłukanych i obsuszonych z wody. 
Wlać rosół w wazę, włożyć liście, a osobno 
ugotować jaja puszczane w koszulkach, wło
żyć je na talerze, bo w wazie by się pognio
tły i rozlać dopiero zupę.

22. Zupa z młodej pokrzywki.
Głównie w maju jada się pokrzywę, 

i to zupełnie młodą. Obraną z łodyg, ugo
tować na gorącej wodzie z solą, zupełnie 
jak szpinak, w obszernym rondlu, odlać,, 
przelać zaraz zimną wodą i posiekać. 
Wziąć na cztery osoby w rondel łyżkę ma
sła młodego do stosownej ilości pokrzywy, 
włożyć pokrzywkę i udusić, jak się zwykle 
dusi szczaw na zupę. Mieć ugotowany do
bry rosół i tym gorącym rosołem przefa- 
sować uduszoną pokrzywkę, którą w cza
sie duszenia zaciągnąć odrobiną mąki, aby 
się dobrze z rosołem połączyła. Lejąc w
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wazę rozbić jedno lub dwa żółtka i mieszać 
łyżką gorącą zupę, aby zgęstniała od jajek. 
Podaje się do tej zupy grzaneczki wąziutkie, 
podłużnie krajane i wysuszone.

23. Zupa grochowa.

Na 4 osoby wziąć pół kwarty grochu, 
zalać kwartą wody miękkiej, zagotować, 
odlać tę wodę, groch wypłukać i nalać in
ną gorącą wodą, nalany bowiem zimną ni
gdy miękki nie będzie. Osobno ugotować 
funt wieprzowiny przerastałej lub ogon 
wieprzowy, lub wreszcie funt wędzonki 
świeżej. Gdy groch będzie miękki, przefaso- 
wać go przez durszlak smakiem od mięsa, 
zapalić masłem z mąką, wieprzowinę po
krajać w kawałki, włożyć w zupę, ogrzać 
razem i wydać z grzankami z bułki w kost
kę pokrajanemi i na maśle usmażonemi. Do 
wazy wsypać trochę majeranku.

Jeżeli ta zupa ma być postna, wziąć 
więcej grochu, po przetasowaniu włożyć 
trochę perłowej kaszy, osobno ugotowanej, 
rozbitej z dużym kawałem masła i z grzan
kami w kostkę pokrajanemi, usmażonemi na 
maśle, podać na stół.

24. Purée ze świeżego zielonego grochu.

Na 4 osoby pół garnca wyłuskanego 
grochu nalać wodą ile zajmie i gotować do
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miękkości, poczem przetrzeć przez rzadkie 
sito, rozprowadzając go dobrym rosołem.. 
Gdy już przetarty wszystek groch, zaprawić 
zupę łyżką masła z pół łyżką mąki, zagoto
wać, rozbić 2 żółtka, rozprowadzić je wolno- 
gotującą zupą i już nie gotując więcej wylać 
w wazę, podając osobno drobno w kostkę 
krajane grzanki na maśle smażone.

25. Zwyczajna zupa z groszku zielonego.
Wyłuskany groszek nalać w rondelku 

małą ilością wody, włożyć kawałek masła 
i ugotować na miękko, sypiąc w końcu ły
żeczkę cukru. Oddzielnie ugotować z od
padków mięsa, kości wołowych i cielęcych 
rosół z włoszczyzną, w który wrzucić obra
ne i obciągnięte łupinki z groszku, wybiera
jąc same młode. Gdy rosół ugotowany, od
rzucić kości i włoszczyznę, przetasować do
brze przez durszlak łupinki na tym smaku 
ugotowane, sypiąc trochę z kwaterki mąki 
drobnych zacierek. Ugotowany groszek z 
masłem wrzucić w wazę, wraz z płynem, ja
ki pozostał w rondlu. Bardzo smaczna i ta
nia zupa. Na sześć osób pół garnca groszku 
jest dostateczne.

26. Zupa szparagowa.
W miesiącu lipcu, kiedy szparagi są 

już niesmaczne lub gdy ma się dużo dro
bnych, pokrajać szparagi na kawałki, za-
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gotować je w osolonym ukropie, żeby go
rycz odeszła, a następnie włożyć w rosół 
i gotować; gdy się dobrze rozgotują, prze
tasować przez durszlak, zaprawić na 4 oso
by łyżką masła z mąką i zagotować razem, 
lub kto lubi, kwaterką śmietany świeżej nie- 
bardzo kwaśnej zamiast masła. Na 4 osoby 
bierze się pół kopy szparagów. Osobno mieć 
zostawionych nieco pokrajanych na długość 
cala szparagów ugotowanych oddzielnie w 
wodzie, które włożyć w wazę podając na stół. 
Jeżeli zupa bez śmietany, to wydając rozbić 
w wazie 2 żółtka i lać w nie gorącą zupę.

37. Zupa z kalafiorów „purée“.
„Purée“ zowie się każda zupa prze

cierana ze zwierzyny, z drobiu lub z ja
rzyn. Oprócz tego „purée“ zowią się karto
fle lub groch, przecierany na gęsto, podawa
ny do ozora, pekeflejszu lub polędwicy. 
Otóż ugotować zwyczajny rosół, może on 
być cielęcy, z dróbek lub z kości. Po zago
towaniu rosołu i włożeniu włoszczyzny, któ
ra powinna być w całości — wziąć na 4 
osoby dwa cłuże kalafiory oczyszczone, 
wrzucić w zimną osoloną wodę, raz zagoto
wać, co się zowie po kucharsku „blanżero- 
waniem“, odlać wodę, kalafiory połupać w 
kawałki, włożyć w rosół i rozgotować zu
pełnie. Wtedy przetasować przez rzadkie si
to wszystek rosół, odrzucając marchew i po-
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ry, selery i pietruszkę można razem fasować, 
bo to nie psują smaku kalafiorów, przele
wając tak długo, aż się zupa gęstawą oka- 
że, wziąć łyżkę pełną młodego masła, za
gotować na biało z łyżką mąki najpiękniej
szej, zaprawić zupę i zagotować, a w wazę 
wpuścić 2 żółtka dobrze rozbite z łyżką wo
dy zimnej, lać gorącą zupę powoli, aby 
nabrała pewnej jednolitości. Do tej zupy 
podają się paszteciki w jakiem kto chce 
cieście lub grzanki z parmezanem (patrz 
rozdział 2). Proporcja na 4 osoby.

28. Zupa neapolitańska.

Mieć ugotowany zwyczajny rosół. 
Wziąć na 4 osoby łyżkę masła, zasmażyć 
z łyżką mąki i czubatą łyżką parmezanu, 
ciągle mieszając na ogniu kopystką (pła
ska, drewniana łopatka); gdy się już zamie
ni w jednolitą masę, rozprowadzić bardzo 
świeżą kwaśną śmietaną, biorąc jej kwater
kę, zagotować, a w końcu zaprawić dwoma 
rozbitemi z łyżką wody żółtkami i nie po
zwalając się już gotować, wymieszać z taką 
ilością czystego rosołu, jaka jest potrzebną 
na cztery pełne talerze. Osobno mieć ugo
towany, drobno połamany, cieńszy włoski 
makaron, włożyć go nieco w wazę i podać 
na stół, — podając jeszcze oddzielnie tarty 
parmezan, kto go więcej lubi dosypać. Wy-
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borna zupa i taką podają w najpierwszych 
restauracyach francuskich i włoskich. Za
miast kwaśnej śmietany można użyć słod
kiej.

29. Zupa z główki cielęcej, naśladująca 
żółwiową.

Tłustą białą główkę cielęcą oparzoną, 
oczyszczoną jak na potrawę, włożyć w zi
mną wodę na 6 godzin. Wtedy wyjąć mózg 
rozpłatawszy główkę i ozór — wnętrze zaś 
uszów odrzucić. Główkę wraz z ozorkiem 
gotować z dodaniem dużo włoszczyzny, ka
wałka muszkatołowego kwiatu i kilkoma 
ziarnkami angielskiego ziela do miękkości. 
Mieć ugotowany dobry rosół wołowy lub 
cielęcy, zrumienić na jedną główkę, któ
ra wystarcza na 8 osób, łyżkę masła z łyżką 
mąki — rozebrać smakiem z gotowanej 
główki, dolać kieliszek madery i zaprawić 
tern rosół. Ozorek obciąga się ze skórki 
i kraje w paski, główka obiera się z mięsa 
i kraje w kostkę, lecz powinna być zupełnie 
miękka; mózg obrany na surowo z żyłek 
i wymoczony, a następnie 5 minut obgoto
wany, kraje się w kawałki, macza w jajku 
i mące, o^maża na maśle i wrzuca w wazę, 
oprócz tegOiW smaku z główką można go
tować kilka'świeżych pieczarek, a następnie 
w płaskie okrasie plasterki pokrajane, wło
żyć w wazę razem z pokrajaną główką. Jeże-
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li zupa ma być bardzo elegancka, to móżdż
ku nie kłaść, a zato zrobić małe, podłużne, 
jak kluseczki, pułpeciki z drobiu lub cielęci
ny tłuczonej w moździerzu; można też zrobić 
pulpety z móżdżku (patrz rozdz. 2). W miej
scowościach, gdzie żółwie obficie się znaj
dują i są używane, wlewają smak z gotowa
nego żółwia, a zamiast cielęcej rozgotowa
nej główki, mającej naśladować mięso żół
wia, kładą go „in natura

30. C z a r n i n a.
Czarninę robić można z prosięcia, gę

si lub kaczki, a nawet z przodka od zająca. 
Należy przegotować trochę octu, osolić go, 
ostudzić, i w ten ocet wpuścić krew w cza
sie zarzynania prosięcia lub kaczki, które 
oczyszcza się, parzy, opała z sierści nad 
ogniem i tak oczyszczone wstawia na rosół; 
z gęsi zaś używa się do czarniny zwykle tyl
ko podroby, a gęś sama piecze się na pie
czyste, nadziewana jabłkami, gdyż potrawa 
z niej niedobra, a zamiast niej, gotuje się 
wraz z podrobami parę łuntów wołowego 
mięsa. Po zagotowaniu rosołu i osoleniu go, 
wrzuca się włoszczyznę, parę grzybów, ce
buli, kawałek świeżej słoniny ze skórką. 
Gdy to wszystko ugotowane na miękko, 
przecedzić rosół, prosię czy kaczkę wyjąć 
na półmisek i przykryć, żeby raptem nie 
ostygły, z nich bowiem urządza się potrawa

Obiady. 6
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z sosem, do której zostawić trochę czyste
go rosołu. Kawałek miodownika *)  rozmo
czyć we krwi przygotowanej z octem, roz
bić należycie i tern zaprawić przecedzony 
rosół, spróbować czy dość kwaśna zupa, 
wlać jeszcze octu dobrego, parę kawałków 
cukru, słoninę pokrajać w kostkę, wrzucić 
i to razem zagotować, pilnując żeby się nie 
zwarzyło. Dlatego właśnie czarnina zapra
wia się miodownikiem nie mąką, że miodo- 
wnik nie zawiera w sobie surowizny, nie po
trzeba więc tak długo gotować zupy jak z 
mąką, przez co unika się zwarzenia krwi. 
Osobno zaś ugotować w garnuszku suszo
nych gruszek i śliwek, (kto jest w możności 
francuskich) jeżeli zaś w lecie, to świeżych 

• gruszek i jabłek i te razem z sosem, w któ
rym się gotowały, a którego powinno być 
bardzo mało, wlać w wazę. Osobno jeszcze 
ugotować w wodzie kluseczki krajane, ja
ko też dróbka, które do potrawy są nieprzy
datne, włożyć w wazę. Krew z jednej sztuki 
wystarcza na cztery talerze.

*) Jedyna potrawa dobrej kuchni, w której mio- 
downik ma zastosowanie, jest czarnina.

31. Zupa angielska zwana, Oxs-Tailu 
(z ogonów wołowych).

Oczyszczone i pokrajane ogony woło
we zalać zimną wodą i ugotować jak każde 
mięso, naturalnie dłużej, bo twardsze; od



— 83 —

bierając czysto — włożyć dużo rozmaitej 
włoszczyzny, korzeni, parę liści bobkowych, 
kilka ziarnek angielskiego ziela, pieprzu, 
kwiatu muszkatołowego, cebuli i tak długo 
gotować, aż ogony będą zupełnie miękkie. 
Wtedy przecedzić zupę, zaprawić ją — na 4 
osoby 2 ogony rachując — mąką kartoflaną, 
osolić, wlać kieliszek madery, wsypać odro
binę kajenny, włożyć pokrajane ogony, 
trochę oddzielnie gotowanych pieczarek, 
kilka plasterków marchewki i ugotować od
dzielnie drobne knele, rodzaj kluseczek z 
cielęciny tłuczonej, służących zwykle za 
garnitur do „vol-au-vent“ do potrawy bia
łej lub tym podobnych. Zupa jest wyśmie
nita i zupełnie oryginalna, podawana na 
najarystokratyczniejszych stołach angiel
skich. Zamiast knelu, około którego dużo 
roboty, ugotować grubego makaronu wło
skiego, łamiąc go na 2 calowe kawałki.

32. Kapuśniak zwyczajny.

Najsmaczniejszym jest kapuśniak na 
mięsie wołowem. Po ugotowaniu jak zwy
kle rosołu, z dodaniem paru suszonych grzy
bów, przecedzić go do czysta, wlać kwasu ka
puścianego wraz z niewielką ilością kapusty, 
cebulę poszadkowaną, posolić i gotować aż 
do miękkości mięsa. Wtedy zaprawić łyżką 
mąki, roztartej z tłustością z wierzchu, grzy-
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by wyjąć, poszadkować i wrzucić w wazę. 
Można także gotować kapuśniak na świe- 
żem lub wędzonem mięsie wieprzowem, 
zwanem wędzonką, którą należy dobrze po
przednio oparzyć.

33. Kapuśniak hygieniczny.

Ugotować rosół tęgi zwyczajnym spo
sobem, kapustę kwaszoną wycisnąć mocno 
z soli i posiekać drobno, włożyć w rondel 
z masłem, podlać ugotowanym rosołem 
i dusić aż zupełnie miękką będzie. Podając 
na wazę włożyć tak przygotowaną kapustę, 
której powinno być dużo i rozprowadzić ro
sołem. Do tej zupy podaje się gruba kasza 
gryczana, uprażona w maśle lub młodej sło
ninie, ostudzona płasko na półmisku, a na
stępnie w kawałkach podłużnych przysma
żona na maśle.

34. Zupa cytrynowa.

Ugotować jak zwyczajnie rosół z kości 
wołowych, cielęciny lub dróbek; ćwierć 
funta ryżu odparzyć, a następnie ugotować 
tak, aby się rozkleił zupełnie z masłem, roz
bić go dobrze z kwaterką śmietany, na 4 
osoby wziąć sok z jednej dużej cytryny, 
rozprowadzić rosołem i zagotować z zapra
wą. W wazie powinny być plasterki cytry
ny, cienko pokrajane, bez pestek. Jeżeli zu-
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pa postna, to w wazie rozbić 2 cale jaja na 
pianę i gorącą zupą, mieszając ciągle, roze
brać.

35. Zupa biała grzybowa.
Zupa ta zwykle gotuje się na podro

bach gęsich lub kaczych. Ugotować z nich 
zwyczajnym sposobem rosół z włoszczyzną 
i kilkoma grzybami, osobno zaś ugotować 
kaszy perłowej, pół kwaterkę na 4 osoby, 
włożyć łyżkę masła i rozbić do białości; 
wlać w nią kwaterkę śmietany, rozprowa
dzić rosołem, zagotować i podać do stołu. 
Jeżeli zupa ma być postna, wtedy, zamiast 
rosołu, ugotować samych grzybów z włosz
czyzną, grzyby w każdym razie poszadko- 
wać i włożyć w wazę, a wtedy wziąć więcej 
śmietany; na ostatku wcisnąć sok z pół 
cytryny.

36. Zupa biała „crème d’orges“.
Różne kawałki cielęciny, lub tylko mię

so i kostki, niezdatne na kotlety, rozmaite 
podróbka od kur, kapłonów, w braku tego 
wszystkiego, po prostu parę funtów cielę
ciny lub kurę ugotować zwykłym sposo
bem, opisanym wyżej z włoszczyzną i solą 
na rosół, gotując tak długo jak tylko mo
żna. Oddzielnie ugotować pól kwarty kaszy 
jęczmiennej, orkiszową zwanej, lub perło
wej w miękkiej wodzie z odrobiną młodego 
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masła na gęsto, pilnując, aby się nie przypa
liła i dobrze rozkleiła, zbierając ciągłe łyżką 
formujący się klej w wazę, gdyż ten jest 
właśnie najlepszy. Gdy jedno i drugie go
towe, włożyć kaszę zupełnie rozgotowaną 
na rzadkie sito i przefasować rozgotowa
nym rosołem. Zupa powinna być gęstości 
zupy grochowej; wymieszać mocno, to jest 
rozbić łyżką i zagotować razem, aby była 
gorąca. Dla zdrowych wlać po rozbiciu ka
szy kwaterkę słodkiej śmietanki, wsypać 
zielonej pietruszki i podać grzaneczki sma
żone na maśle w kostkę krajane.

37. Zupa ze świeżych jarzyn (puree).

Zasmażyć łyżkę masła z łyżką niepełną 
mąki na żółto, wlać tyle wody, ile ma być 
zupy, np. na 4 osoby półtory kwarty, wrzu
cić garść groszku zielonego, marchewki 
i kalarepy, drobno poszadkowanej w pla
sterki, połamane na drobne cząstki kalafio
ry, naturalnie wszystko to dobrze w gotują
cym wrzątku odparzone, zblanżerowane, 
posolić i gotować aż miękkie zupełnie bę
dzie, włożywszy także pół selera i kilka ko
rzonków pietruszki związanych razem, aby 
je można wyjąć przy wydawaniu. Do wazy 
wrzucić siekanej zielonej pietruszki, a gdy 
zupa gotowa, włożyć jeszcze pół łyżki mło
dego masła.
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Jeżeli zupa nie jest bardzo gęsta, mo
żna ugotować malutkie, łyżeczką od herba
ty kładzione kluseczki, następnie zasmażyć 
je na rumiano w maśle i wrzucić w wazę. 
Taką samą zupę można gotować na 
kościach i odpadkach od pieczeni, z któ
rych, ugotowany z włoszczyzną i solą smak, 
przecedzić i nalać nim poszadkowane ja
rzyny.

38. Zupa ogórkowa.
Trzy duże kwaszone ogórki obrane po

krajać w plasterki, posypać mąką i przy
smażyć w rondlu na maśle. Gdy dobrze 
przesmażone, zalać oddzielnie gotowanym 
rosołem lub jeżeli ma być postna, smakiem 
z włoszczyzny, gotując dobre pół godziny. 
Następnie przecedzić zupę, zaprawić na 4 
osoby kwaterką dobrej kwaśnej śmietany 
i podać z pierożkami drożdżowemi z mię
sem.

39. Zupa kartoflana.
Zupa kartoflana gotuje się na rosole z 

kości i kawałków pozostałych od pieczeni, 
gdy już jest odebrany, włoszczyzna suro
wa kraje się w paseczki karbowanym no
żem dla elegancyi i gotuje oddzielnie, gdyż 
w tej zupie kładzie się ją do wazy; w czasie 
wiosny i lata włożyć wiązkę zielonej pietru
szki, którą się następnie wyrzuca i gdy j uż
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rosół z włoszczyzną podgotowany, na dobre 
pół godziny przed wydaniem na stół, wrzu
ca się w niego przygotowane kartofle suro
we, sparzone, pokrajane karbowanym no
żem w plasterki, gotując póki się kartofle 
ugotują, tak, aby zupa była zawiesista, kar
tofli powinno być sporo, aby zupa była nie
mi przesycona. Jeżeli taka zupa ma być 
postną, zamiast rosołu używa się smaku, wy
gotowanego z włoszczyzny; a gdy kartofle 
już są miękkie, zapala się mąką z masłem, 
to jest: włożywszy kawał masła w rondel, 
zagotować je, wsypać w proporcyi ilo
ści zupy, np. na pół garncowy garnek pół 
łyżki mąki, ciągle mieszając rozprowadzić 
tę zaprawę całą ilością zupy. Zupa ta
ka jest wyborna na baraninie. Na wyda
niu, sypie się do każdej zupy kartoflanej 
trochę siekanej pietruszki lub kopru i ugo
towaną oddzielnie włoszczyznę jak wyżej, 
odrzucając całą gotowaną w rosole.

40. Puree z kartofli.
Puree z kartofli robi się w następny 

sposób: ugotować smak z różnych odpad
ków mięsa wołowego lub baraniny i różnej 
włoszczyzny, osobno ugotować pełny gar
nek kartofli całych obranych, posolić, a gdy 
kartofle miękkie, odcedzić; włożyć w nie ka
wał masła i przefasować przecedzonym roso
łem, zaprawić na samem wydaniu dwoma
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żółtkami, rozbitemi oddzielnie i tylko roz
grzać, a nie gotować je z zupą, wsypać ko
pru i pietruszki siekanej i wydać na stół. 
Można zamiast żółtek zaprawić zupę bro
szką mąki z masłem, aby się zupa nie dzie
liła. Każde kartofle trzeba odparzyć.

41. Zupa puree z pieczarek.

Ugotować jak zwykle rosół lekki; po 
odebraniu włożyć na 6 osób do 2 funtów 
mięsa, najmniej 10 dużych lub 20 mniej
szych pieczarek i gotować z niemi rosół pa
rę godzin. Gdy mięso i pieczarki rozgotują 
się zupełnie, wybrać pieczarki, posiekać 
drobno, następnie przefasować przez rzad
kie sito, zaprawić łyżką masła młodego, roz
tartego z pół łyżką mąki, tak, aby zupa by
ła zwykłej gęstości każdego „puree", zago
tować razem i wylać w wazę, wrzuciwszy 
w nią grzanki drobno w kostkę krajane 
i ususzone na maśle w piecu.

42. Zupa chlebowa.

Nietylko zwyczajny chleb lub bułka z 
solą pokrajane, posolone, okraszone ma
słem i sparzone ukropem, zowią się chlebo
wą — ale rosół do którego wlewa się trochę 
bulionu i parę kropel na jeden talerz cukru 
palonego, dla nadania koloru, zowie się zu
pą chlebową, a to dlatego, iż do takiej zu-
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py wrzucają się grzanki ze zwyczajnego 
chleba żytniego lub pytlowego, krajane w 
kostkę i usmażone aż do twardości na ru
mianem maśle. Otóż kwasek chlebowy w 
połączeniu z rosołem i żółtkiem surowem, 
które się przy podaniu wpuszcza na talerz, 
daje bardzo miły smak i tworzy zupę od
mienną od zwyczajnego rosołu. Można wlać 
na 4 talerze kieliszek inadery. Mając biały 
żytni barszcz, lepiej zamiast wina wlać kie
liszek tego kwasu.

ZUPY POSTNE.

43. Zupa rybna.

Najlepsza zupa rybna jest z karasków, 
z lina lub szczupaka, inne ryby mniej są 
smaczne na zupę. Ugotować dużo pokraja
nej włoszczyzny i cebuli, na tym smaku 
wstawić rybę jakąkolwiek, pilnując żeby się 
nie rozgotowała, jeżeli ma służyć na dru
gą potrawę; wogóle ryby gotują się bar
dzo krótko: od 20 do 25 minut, w miarę 
wielkości. Gdy za dotknięciem widelca czuć, 
że już miękka, wtedy wyjąć rybę, zupę prze
cedzić, włożyć łyżkę masła, ugotować na 
tym samym smaku kluseczki krajane. Je
żeli zupa jest mniej esencyonalna, to zapra-
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wić ją śmietaną, biorąc kwaterkę na 4 oso
by-

44. Zupa rumiana postna.

Pokrajać drobno jak makaron dużo ró
żnych jarzyn i włoszczyzny, jako to: kala
repy, marchwi, selerów, pietruszki, groszku 
zielonego, dodając kalafiorów drobno roze
branych, szparagów w kostkę krajanych, 
kapusty włoskiej, krajanej w ćwiartki *).  
Wziąć w rondel łyżkę młodego masła, ra
chując na cztery osoby, wrzucić jarzyny z 
czterema kawałkami cukru do rondelka w 
masło i niech się pod pokrywą krótko sma
żą. Rondelek postawić trzeba na wolnym 
ogniu i potrząsać często, aby się jarzynki 
zrumieniły, a nie przypaliły; wtedy podlać 
wodą tyle, ile zupy potrzeba, dodać parę 
cebul, upieczonych w piecu i gotować, aby 
się smak włoszczyzny dobrze wygotował; 
zupa ta powinna mieć kolor bulionu, jeże
li nie dosyć brunatna, to można dodać tro
chę karmelu. Po dostatecznym wygotowa
niu jarzyn, przefasować zupę i podać z 
grzankami, smażonemi na maśle w kostkę 
krajanemi lub nadziewanemi skorupkami 
rakowemi. Można też do niej podać maka
ron gruby połamany na 2 calowe kawałki,

*) Naturalnie, że wszystkie jarzyny muszą być 
zblanżerowane czyli odparzone.
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ugotować oddzielnie, włożyć w wazę i za
lać gorącą zupą.

45. Zupa z drobnych karasków.
Oczyścić, odrzucić ikrę, która jest nie

smaczna i wrzucić karaski na smak, wygoto
wany z włoszczyzny; gotować, póki się zu
pełnie nie rozgotują, wtedy przetrzeć je 
przez gęsty durszlak, przelewając smakiem 
wygotowanym. Na cztery osoby wziąć ły
żkę masła, zagotować, wsypać pół łyżki mą
ki, zasmażyć razem, rozebrać zupą i wlać w 
wazę na ugotowane poprzednio kluseczki 
lub kaszkę, zastudzoną i w kostki krajaną. 
Nie należy zupy z karasków zaprawiać 
śmietaną, bo zatraca się słodki smak, wła
ściwy tylko karaskom. Zupa ze szczupaka 
zaprawia się śmietaną, z lina zaś także tyl
ko masłem z mąką.

46. Zupa z porów (po parysku).
Na cztery osoby wziąć cztery duże po

ry, obrać z korzeni, sparzyć gorącą wodą — 
pokrajać razem z zieloną łodygą na cienkie 
plasterki, nalać wodą i gotować aż miękkie 
będą zupełnie, co trwa pół godziny, kładąc 
w czasie gotowania kawałek masła. Gdy 
rozgotowane, zaprawić łyżką młodego ma
sła z odrobiną mąki — zagotować i podać 
do zupy grzanki, smarowane masłem, posy-
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pane suto tartym parmezanem, do suchości, 
przysuszone pod blachą. Kto chce, może tę 
zupę przetrzeć przez sito rzadkie. W Pary
żu jednak jadają ją bez przecedzania. U nas 
jest mało znana, tam zaś jest na po
rządku dziennym.

47. Zupa grzybowa.
Zupa grzybowa zastępuje bmdzo do

brze bulion. I tak: podają ją na kwaśno. 
lub na słodko; wziąwszy pewną ilość grzy
bów suszonych, rachując trzy na osobę, po 
oparzeniu i dokładnem wymyciu nastawić 
w źródlanej wodzie; gdy się już jakiś czas 
gotować będą, włożyć różnej włoszczyzny, 
parę cebul w całości, i to gotować, póki 
grzyby miękkie nie będą. Wtedy przecedzić 
przez sitko, grzyby wyjąć, parę poszadko- 
wać cienko, wrzucić w smak wygotowany, 
resztę zachować na drugi dzień na uszka do 
barszczu lub paszteciki postne; posolić, 
wlać octu dobrego do smaku, zapalić ma
słem z odrobiną mąki, wstawić do zagoto- 
wnania i wtedy na tej zupie ugotować kluse
czki krajane podłużne. Ta sama zupa może 
być na słodko bez octu. Tak samo robi się 
ze świeżych grzybów, ale wtedy zawsze na 
słodko.
48. Zupa ze świeżych rydzów lub pieczarek.

Oczyściwszy rydze lub pieczarki i opłu
kawszy bardzo starannie, poszadkować cien-
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ko i ugotować w smaku z włoszczyzny wy
gotowanym, osolić, a gdy już będą miękkie 
(pieczarki gotują się daleko dłużej niż ry
dze), zaprawić masłem z mąką, ugotować 
na tej samej zupie kluski krajane i wydać 
na stół. W wazę wsypać pietruszki zielonej 
siekanej.

49. Kaszka na grzybowym smaku.
Ugotować smak z grzybów suszonych 

z włoszczyzną; gdy już grzyby miękkie, 
przecedzić, posolić, włożyć masła i zasypać 
kaszką drobną zacieraną jajkiem. Chcąc 
mieć taką kaszkę na jarzynę, trzeba kwater
kę kaszy wsypać na 2 kwaterki smaku, że
by było nie gęsto, i więcej masła włożyć.

50. Gotowanie kleiku.
Kleik można gotować z trzech gatun

ków kasz, t. j. perłowej, jęczmiennej i owsia
nej, najlepszy jednak z orkiszowej, która 
jest wyższą odmianą jęczmiennej. Pół kwar
ty takiej kaszy nalać na misce wodą i raz 
lekko spłukać z plew, które się zawsze je
szcze znajdują, włożyć ją w kamienny lub 
gliniany garnek, nigdy żelazny, bo choćby 
polewany, kasza będzie czarna; wlać na pól 
kwarty kwartę miękkiej wody i gotować na 
wolnym ogniu bez soli, włożywszy łyżkę 
młodego masła, żeby się kasza lepiej rozkle
jała i często mieszać, aby nie przywarła do
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garnka. Na wierzchu osadzać się ciągle bę
dzie klej biały, zbliżony do szumowin, ten 
należy ciągle zbierać i to jest najlepszy kle- 
ik dla chorych. Pilnować trzeba, aby ten 
klej się nie wgotował w kaszę, bo nigdy ta
kiego przez przecieranie kaszy się nie otrzy
muje. Gdy się klej przestanie wydzielać, ka
szę ciepłą wodą lub lekkim rosołem prze
trzeć, dodać do zbieranego kleju, a będzie 
smaczny. Podając dopiero solić i włożyć 
odrobinę masła, rozbiwszy go dobrze łyżką 
z kleikiem. Rosołem przecierany kleik, zo
wie się ową wyborną białą zupą, podawaną 
w Karlsbadzie.

51. Sago na winie.
Ćwierć funta fancuskiego białego sa

go, wsypać jak kaszkę na kwartę wrzącej 
wody i ugotować, mieszając minut 15 naj
wyżej, a wtedy zalać go butelką wina białe
go lub czerwonego krymskiego, wsypać 
trzy ćwierci funta cukru; włożyć trochę cy
trynowej skórki i cynamonu w kawałkach, 
parę gwoździków; zagotować razem i wlać 
w wazę, gdzie powinno być kilka plaster
ków cytryny bez pestek. Proporcya na 8 

, osób. Nasze sago krajowe trzeba pierwej 
sparzyć i dłużej gotować.

52. Tapioka na mleku lub winie.
Tapioka jest to rodzaj sago bardzo dro

bnego (zagranicznego), którym zasypuje się 
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rosół, mleko lub wino, biorąc na osobę ma
łą łyżeczkę od herbaty i sypiąc na gotujący 
się płyn, w którym we dwie minuty jest go
towe. Do wina dodaje się cukru, kawałek 
cynamonu i cytrynę w plasterki krajaną.

53. Polewka z piwa ze śmietaną.
Zagotować pod pokrywką dobrego 

zwyczajnego lub bawarskiego piwa kwartę 
z kawałkiem skórki od chleba. Osobno roz
bić w garnku dobrą kwaterkę śmietany 
kwaśnej z czterema żółtkami, łyżką zimne
go piwa i łyżką miałkiego cukru; gdy się 
piwo zagotuje, lać, powoli ciągle mieszając 
w garnek, gdzie jest śmietana z żółtkami; 
wstawić na ogień, żeby się rozgrzało, ale 
nie zagotowało i wylać w wazę, gdzie powi
nien być chleb krajany w kostkę i podsu
szony, twaróg także pokrajany i parę łyżek 
cukru z cynamonem. Można ją robić bez 
śmietany z samemi żółtkami, ale wtedy brać 
6 żółtek na cztery josoby.

54. Gramatka z piwa.
Gramatka z piwa jest to kalteszal na 

ciepło. Na dwie osoby ukroić kawałek 
chleba pytlowego bez skórki, połamać, 
włożyć pół łyżki młodego masła, zalać pi
wem tyle, aby pokryło i dać się rozgotować. 
Wtedy rozetrzeć w garnku łyżką, dolać re
sztę piwa z jednej butelki, włożyć kawałek 
cynamonu, 2 łyżki cukru, łyżkę opłukanych 
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tureckich rodzynków, zagotować razem i 
wylać w wazę, gdzie powinny być grzanki z 
chleba w kostkę krajane i ususzone w pie
cu i kilka cienkich plasterków cytryny.

55. Zacierki gryczane na mleku.
Zwyczajne zacierki z pszennej mąki za

gniatają się jajkami z wodą, tak zagniecio
ne ciasto rwie się w drobne kawałki lub 
sieka się tasakiem i rzuca na wodę lub mle
ko; w pierwszym razie krasi się masłem 
lub słoniną. Lecz kluski gryczane robi się 
inaczej; wziąć pół kwarty mąki gryczanej 
i łyżkę pszennej, posolić, zaparzyć na misce 
kilkoma łyżkami wody gorącej i mieszać 
ciągle, gdy wszystka mąka jest zamaczana, 
mieć w rondlu gotujące się mleko, i łyżką 
blaszaną kłaść na mleko podlugowate klu
ski bardzo szybko; gdy wypłyną na wierzch, 
sa dobre, wtedy wydać na stół.

56. Zupa z kasztanów.
Ugotować funt kasztanów, odlać wo

dę, obrać ż łupiny na gorąco, przykrywa
jąc serwetą. Obrane, utłuc w moździerzu— 
przetrzeć przez rzadkie sito, polewając tro
szkę ciepłą wodą, aby się łatwiej przetarło. 
Ćwierć funta cukru nalać w rondlu dwoma 
łyżkami wody i zrumienić lekko na moc
nym ogniu, w ten cukier włożyć przetaso
wane kasztany i ćwierć funta młodego ma-

7 Obiady.
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sła, wymieszać dobrze z cukrem i rozebrać 
szklanką lekkiego, białego francuskiego wi
na, następnie mieć oddzielnie ugotowany 
tęgi rosół cielęcy, rozebrać na rzadko tym 
gorącym rosołem bez żadnej tłustości owe 
kasztany z winem, biorąc go mniej więcej 
kwartę, to jest tyle, aby zupy wystarczyło 
na 4 lub 5 osób, bo na tyle jest ta proporcja, 
zagotować razem i wylać w wazę, w której 
powinno być z 1(1 kasztanów ugotowanych 
i obranych w całości i trochę grzanek bar
dzo drobnych w kostkę krajanych i na 
miodem maśle smażonych. Można tę zupę 
robić postną, biorąc wodę zamiast rosołu.

57. Zupa z powideł.

Wziąć na cztery osoby pół funta po
wideł, nalać kwartą wody, włożyć cyna
monu kawałek i 2 łyżki cukru, a gdy się do
brze rozgotują, zaprawić kwaterką śmieta
ny z odrobiną mąki. Lejąc w wazę, przece
dzić przez sitko dla przefasowania powideł. 
Do tej zupy dają się grzanki smażone na 
maśle- lub kluski francuskie.

58. Zupa z suszonych owoców.

Wziąć, rachując na cztery osoby, funt 
suszonego owocu, opłukać, nalać wodą 
i ugotować na miękko; następnie przefaso- 
wać przez durszlak, wlać w ten smak pól- 
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kwaterek soku żurawinowego lub kieliszek 
wina czerwonego, wlać soku wiśniowe
go, wsypać cukru ćwierć funta, ka
wałek cynamonu w całości i zaprawić pół 

, łyżką / kartoflanej mąki, rozbitej z wodą, 
zrobić do tej zupy kluski francuskie. Na 
suchy post dają się grzanki suszone.

59. Zupa na suchy post.
Wziąć na dwa talerze ćwierć funta śli

wek suszonych, rozgotować dobrze z małą 
ilością wody i cynamonu. Osobno cztery 
średniej wielkości dobre grzyby, ugotować 
na miękko w półkwartowym rondelku, od
warem tych grzybków przetrzeć przez dur
szlak śliwki, grzyby posiekać jak najdro
bniej, wrzucić w zupę, zaprawić odrobiną 
mąki z wodą rozrobionej, aby połączyć zu
pę, i na tym smaku ugotować troszkę, z pół 
kwaterka mąki zaciereczek. Podając na 
stół osłodzić.

Uwaga. Do każdej zupy ze śmietaną mo
żna, podając, rozbić w wazie na każde dwie 
osoby jedno jajko, ucierając w wazie całe 
jajka aż do białości i wtedy w tak rozbite 
jaja lać powoli bardzo gorącą zupę, trzy
mając wazę na blasze i mieszając szybko, aby 
się zupa dobrze z jajami połączyła. Nie po
trzeba wtedy mąki kłaść w zaprawkę, bo 
zupa i tak będzie zawiesista.
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ZUPY ZIMNE.

60. Chłodnik.
Ugotować jak zwykle dobry, esencjo- 

nalny rosół z odpadków od pieczeni woło
wej lub cielęcej, przecedzić go i dolać bar
szczem białym, żytnim lub z owsianego 
śrutu tyle, aby smak był winko waty. Ugo
tować trochę botwiny krajanej z koprem 
i samą botwinę włożyć w wazę. Na tę bo- 
twinę — rachując na osiem talerzy - wlać 
kwartę śmietany, a mięszając wciąż łyżką 
drewnianą, sparzyć tę śmietanę gorącym 
warem rosołu z barszczem, którego także 
powinna być kwarta, wymieszać doskonale, 
włożyć jajka ugotowane na twardo, szyjki 
od raków, ogórki w kostkę krajane i jesio
tra gotowanego i w paseczki podłużne kraja
nego, wszystko włożyć w gorący chłodnik, 
wynieść do lodowni lub zimnej piwnicy. Po
dając na stół, włożyć na każdy talerz kawa
łek lodu. Można również dobrze użyć kwa
su z ogórków kwaszonych, gotując go z 
rosołem, jak barszcz, lub kwasu szczawiowe
go, odrzucając szczaw.

61. Tani różowy chłodnik.
Kwartę kwasu od ogórków dobrać wo

dą jeżeli za kwaśny, zagotować, wsypawszy 
trochę siekanego kopru, wyszumować, i wy- 
studzić. Ugotować oddzielnie kilka ćwikło
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wych buraków, obrać, w cieniutkie pasecz- 
ki poszadkować i wrzucić w kwas, póki je
szcze ciepły, aby nabrał koloru i słodyczy. 
Dwa kwaszone ogórki obrać, pokrajać w 
talarki, cztery jaja na twardo ugotowane 
pokrajać w ćwiartki — jeżeli są pod ręką 
raki, ugotować, wybrać szyjki i łapki —lub 
gdy jest jesiotr gotowany, pokrajać w dro
bną kostkę. Pól kwarty dobrej kwaśnej 
śmietany rozbić dobrze i powoli rozebrać 
kwasem z buraczkami — włożyć wszystkie 
wyżej podane dodatki w wazę i wynieść do 
piwnicy dla zastudzenia. Chłodnik taki mo
że być podany na ciepło, jako wyborny 
barszcz —- w każdym jednak razie nie po
trzeba go ze śmietaną gotować — tylko 
gorącym kwasem jego rozebrać, a dodatki 
włożyć w kwas, aby były ciepłe. Proporcja 
na 6 osób.

62. Zupa migdałowa.
Funt migdałów słodkich, 10 gorzkich, 

oparzyć, obrać z łupin, usiekać bardzo 
drobno, a następnie uwiercić w donicy, 
skrapiając wodą lub mlekiem, żeby olejku 
nie puściły. Wlać w tę masę dwie kwarty 
gotowanej wody, wymneszać i przecisnąć 
przez serwetę lub gęste sito, miazgę jeszcze 
raz przetłuc, nalać trochę tego samego od
waru i jeszcze raz wycisnąć przez serwetę. 
Włożyć pół funta, a nawet trzy ćwierci cu
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kru miałkiego i wymieszać. Osobno zaś 
ugotować na sypko ryż na mleku lub na wo
dzie, jeżeli zupa ma być do suchego postu 
to z cukrem, cynamonem i rodzynkami bez 
pestek; włożyć w wazę i rozebrać zupą. Ta
ka zupa może być podawana na ciepło lub 
zimno. Prawdziwa migdałowa zupa czyli 
orszadowa, robi sic zawsze tylko na wodzie. 
Proporcja na 6 do 8 osób.

63. Zupa poziomkowa (nowy, ulepszony 
sposób).

Pół kwarty młodej kwaśnej śmietany, 
pół kwarty słodkiej i 6 żółtek wymieszać 
w garnku kamiennym, dosypać funt miał
kiego cukru i ubić tak, żeby aż piana się 
zrobiła. Postawić garnek na gorącej tylko 
blasze, mieszając łyżką aż trochę zgęstnie
je, pilnując, żeby się żółtka nie zwarzyly. 
Pół garnca, a można nawet i więcej dojrza
łych poziomek przetrzeć przez rzadkie sito 
do szczętu, aby się na sicie tylko pestki zo
stały. Wlać ten płyn w masę śmietanową, 
wymieszać doskonale, dolewając potrosze 
pół butelki lekkiego francuskiego wina. 
W wazę wrzucić parę garści najpiękniej
szych poziomek.

Oddzielnie podać pokrajane w kostkę 
biszkopciki.

Zupę wynieść dla dobrego ostudzenia 
do piwnicy. Proporcja na 8 osób.
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64. Zupa z czarnych jagód.
Pół garnca dojrzałych czarnych jagód 

nalać taką ilością wody, by się tylko zamo
czyły, zagotować dobrze, aż popękają; po
tem przetrzeć przez sito i postawić, żeby 
męty opadły, wtedy zlać czysty sok, wsypać 
pół funta cukru, wrzucić kawałek cynamo
nu, pół szklanki wody rozbić z pół łyżką mąki 
pszennej, wlać to wzupę, wstawić na ogień, a 
gdy się zacznie gotować, wsypać kubek wy
branych jagód najpiękniejszych, zagoto
wać i wynieść do piwnicy dla ostudzenia. 
Wiele osób zaprawia taką zupę śmietaną, 
rozbijając ją mąką, lecz bez śmietany jest 
stokroć smaczniejsza. Podaje się ją z grzan
kami smażonemi łub z kluseczkami kraja- 
nemi, które należy osobno na wodzie ugo
tować i zimną wodą przelać. Proporcja na 
6 osób. Można tę zupę dawać na ciepło.

65. Zupa wiśniowa.
Na 6 osób pól garnca dojrzałych, obra

nych z ogonków wisien z pestkami, nalać 
wodą ile zajmą wiśnie, włożyć kawałek cy
namonu, parę goździków7, zagotować parę 
razy, przefasować przez durszlak, wsypać 
pół funta cukru. Zaprawić łyżką mąki roz
bitej z wodą, zagotować razem, ostudzić 
i wydać na stół z grzankami. Kto lubi, może 
zaprawić kwaterką kwaśnej śmietany.
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66. Zupa z jabłek lub gruszek.
Na (1 osób brać 10 większych lub 15 

małych, koniecznie winkowatych jabłek, 
pokrajać je drobno, włożyć w garnek, na
lać kwartą wody i gotować do rozgotowa
nia. Wtedy przetrzeć przez rzadkie sito, do
lać kwaterkę białego lekkiego wina, cukru 
pół funta lub mniej — skórkę z pół cytry
ny, otartą o cukier lub kawałek tłuczonej 
wanilii. Pół kwarty świeżej kwaśnej śmie
tany ubić z trzema żółtkami; rozgrzaną zu
pę wlewać potrosze do śmietany, aż się 
wszystko wymiesza i albo postawić jeszcze 
na blasze, aby się zagrzała, ale nie gotowa
ła, jeżeli ma być podana na ciepło, lub wy
nieść do piwnicy dla wystudzenia. Do takiej 
zupy podają się grzanki, maczane tylko w 
śmietance i na miodem maśle smażone, po
sypane zaraz z patelni cukrem. Zupełnie tak 
samo robi się zupa z gruszek, biorąc natu
ralnie mniej cukru; jednak do zupy z gru
szek trzeba koniecznie dołożyć kilka jabłek, 
bo inaczej będzie mdła. Bez żółtek można 
się obyć, a zupa będzie równie dobra. Pro
porcja na 6 osób.

67. Zupa śliwkowa.
Pół garnca dojrzałych śliwek węgie

rek, po oczyszczeniu z robaków, nalać wo
dą tak, aby objęła śliwki i gotować miesza
jąc żeby się nie przypaliły. Skoro się rozgo
tują, przecedzić przez durszlak, wsypać cy
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namonu, pól funta cukru, szklankę wody 
rozbić z łyżką mąki, zagotować razem i po
dać z grzankami smażonemi na maśle. Wie
le osób zaprawia tę zupę śmietaną, bez śmie
tany jednak daleko jest smaczniejsza i zdro
wsza. Należy ją podawać na ciepło. Propor
cja na 4 osoby.

68. Kalteszal.
Na dwie butelki piwa wziąć dwie cy

tryny i pól funta miałkiego cukru. Cukier 
włożyć w wazę i nalać nań szklankę piwa, 
w to wcisnąć przez sitko półtory cytryny, 
pól zaś. pokrajać w plasterki, odrzucając 
starannie pestki. Ćwierć funta rodzyn
ków tureckich bez pestek wybrać, opłukać 
i sparzyć wodą; wodę odlać, rodzynki wrzu
cić w wazę, kawałek cynamonu utłuc, a ka
wałek w całości wrzucić; włożyć łyżkę tar
tego chleba żytniego, w końcu wlać szklan
kę czerwonego wina. Zamiast wina można 
wlać kieliszek dobrego araku. Wszystko to 
wymieszać dobrze i rozebrać resztą piwa. 
Osobno pokrajać parę plasterków chleba 
w kostkę, ususzyć pod blachą i zimne wrzu
cić do wazy, podając na stół. W czasie upa
łów w taki kalteszal kładą się kawałki lodu.

69. Zupa (zwana „nic“) na mleku.
Na pół garnca niezbieranego gotujące

go się mleka wziąć 6 żółtek, rozbić je mocno 
ze szklanką cukru, wlać w to kieliszek zimn 
go mleka, a gdy mleko się zagotuje, wlew 
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ciągle mieszając do żółtek, rozgrzać na 
ogniu, uważać żeby zgęstniało, ale się nie 
zagotowało, bo się żółtka zwarzą, włożyć 
kawałek cynamonu lub wanilii i trochę tu
reckich rodzynków. Białka zaś ubić na pianę, 
wsypać parę łyżek cukru, wymieszać i ugo
tować, jak kładzione kluski, na gotującem 
się mleku — przed zaprawieniem zupy żółtka
mi, wyjąć je łyżką durszlakową do wa
zy. Zrobioną zupę wynieść do piwnicy dla 
ostudzenia.

70. Mleko zsiadłe.
Chcąc mięć prędzej mleko zsiadłe- 

włożyć w kwartę mleka słodkiego, wylaną 
na miseczkę, łyżkę mleka kwaśnego i do
brego, wymieszać, a będzie prędko bar
dzo dobre mleko zsiadłe. Gdy się zsiądzie 
w pokoju, wynieść go do piwnicy najmniej 
na 6 godzin, dla wychłodzenia. Nastawiając 
bez dolewania kwaśnego mleka, trzeba go na 
12 do 18 godzin zostawić w pokojowej tem
peraturze.

Uwaga. Najlepszą proporcją przy zu
pach jest zastosowanie garnka do ilości 
osób, rachując zwykle kwaterkę na jedną 
osobę, czyli kwarto wy garnek na osób czte
ry. Przy rosołach i wszelkich zupach mię
snych trzeba uważać, aby samego płynu 
była kwaterka na osobę, pomnąc, że mię
so zajmuje dosyć miejsca w garnku.



ROZDZIAŁ II.

ROZMAITE DODATKI DO ZUP.

I. Ryż.

Na 4 osoby ćwierć funta ryżu nalać go
rącą wodą, wymieszać, postawić na ogniu, 
a gdy ma się zagotować, odlać i nalać zi
mną wodą, włożyć ćwierć łyżki masła, oso- 
lić, niech się gotuje, często mieszając, żeby 
się nie przypalił; skoro ryż miękki, odsta
wić od ognia, a wydając zupę, włożyć w 
wazę. Ryż zwany koroliński podlugowaty 
i przezroczysty jest najlepszy; każdy ryż go
tując, trzeba odparzyć gorąca wodą, dla od
jęcia mu kwasu jaki ma w sobie. Podaje 
się także do rosołu tarty parmezan, którym 
się ryż suto posypuje, jest to zwyczaj włoski.
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2. Makaron.
Wziąć funt najpiękniejszej mąki pszen

nej, zagnieść czterema jajami, gdyż ty
le jaj przyjmie w siebie funt mąki. Tak 
zagniecione jak najtwardziej ciasto rozwał
kować o ile się da najcieniej, przy wałko
waniu strzegąc się przesypywania mąką. 
Rozwałkowane ciasto zostawić z pól godzi
ny, aby przeschło na stolnicy, potem zwi
nąć w wałeczek i jak najcieniej krajać. Po
krajane roztrząsnąć po całej stolnicy, niech 
przeschnie. Na kwadrans przed wydaniem 
obiadu zagotować wodę, wrzucić makaron, 
gdy spłynie na wierzch, to ugotowany; wte
dy należy wylać na durszlak, po czem odce- 
dzony makaron włożyć w ważę i rozebrać 
rosołem. Smaczniejszy gotowany na rosole, ale 
rosół nie będzie tak czysty.

3. Kaszka zwyczajna i zacierana.
Do rosołu używa się kaszka drobna 

gryczana lub pszenna. Gdy się woda zago
tuje, odlać trochę, żeby miejsce było na ka
szę, posolić i na pół kwartowy rondelek 
wsypać kwaterkę kaszki, ciągle mieszając 
łyżką; włożyć kawałek masła lub wlać ły
żkę frytury z rosołu i postawić, niech się po
woli gotuje na małym ogniu, żeby się nie 
przypaliła; gotuje się najwyżej 15 minut 
i wykłada na talerz osobno. Jeżeli ma być 
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w kostkę krajana, trzeba ją wcześnie ugoto
wać, rozłożyć na półmisku płasko, wystu- 
dzić, wtedy pokrajać w kostkę i włożyć w 
w wazę. Tak samo gotuje się kaszkana gęsto 
podawana do potrawek z tą różnicą, że na 
wierzch polewa się masłem; chąc ją mieć 
rzadką, np. dla chorego, sypie się mniej ka
szy w proporcji wody. Robi się także ka
szka zacierana jajkiem, biorąc na kwaterkę 
kaszy gryczanej jedno jajko, rozetrzeć ra
zem z kaszką, ususzyć na słońcu lub w wol
nym piecu i zasypać taką kaszką rosół oso
bno w rondelku, bo się dłużej gotuje, wło
żyć w wazę i rozebrać rosołem, gdyż taka 
kaszka bywa tylko na rzadko w rosole.

4. Kaszka drobna w rosole.

Zasypując rosół kaszką drobną kra- • 
kowską, zawsze otrzymuje się rosół białawy 
i mętny. Otóż aby tego uniknąć należy kasz
kę wrzucić na gorącą wodę, zagotować raz, 
następnie wodę zlać przez sito, przelać zimną, 
a kaszkę zalać rosołem w którym się powin
na dogotować. Tym sposobem rosół będzie 
klarowny, a kaszka przezroczysta.

5. Kluski francuskie.

Wziąć masła młodego lub klarowane-<- <5

go łyżkę, uwiercić w donicy, wbić w to ma- 
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sio cztery żółtka po jednemu, wiercąc cią
gle w jedną stronę; wlać pól łyżki zimnej 
pozłoty od rosołu dla kruchości, pianę z 
tych białek ubić, dobierając ją po łyżce do 
żółtek, a dopiero w końcu sypać pólkwate- 
rek mąki, i to sypiąc ją potrosze, jakby po
trząsając zlekka, wymieszać razem i zaraz 
kłaść kluski ostrożnie na gotujący się ro
sół srebrną łyżką, żeby się nie pogniotły, 
przykryć, żeby podrosły i również ostrożnie 
wyjmować łyżką w wazę, gdzie już jest tro
chę rosołu, a dopiero resztę przez sitko prze
cedzić na kluski.

6. Kluski francuskie bez piany.

Pół łyżki frytury i łyżkę dobrego ma
sła ucierać w donicy na śmietanę, gdy pra
wie zbieleje, wpuścić dwa żółtka, każde od
dzielnie, i trzeć w donicy póki nie zgęstnieje, 
następnie wlać jedno całe jajko, ciągle trąc 
w jedną stronę, póki nie zrobi się gęste. Gdy 
dobrze utarte, wsypać potrosze a ciągle, 
jakby pudrując, czubatą łyżkę najładniej
szej przesianej mąki i wiercić aż się równa 
gęsta masa zrobi, uważać jednak należy, 
aby nie wiercić zadługo, bo się dzielić bę
dzie jakby zwarzone. Takie kluski są do 
tego stopnia trwale, że je można rano zro
bić a nawet, gdy jest zadużo, zostawić cia
sto do drugiego dnia. Kłaść łyżką na gotu-
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jacy się rosół i przykryć pokrywą, aby pod
rosły.

7. Kluski francuskie z kaszki pszennej.

Łyżkę klarowanego masła utrzeć w do
nicy na śmietanę, dokładając po jednemu 
cztery żółtka, gdy to wybornie utarte, ubić 
pianę z tych białek, domieszać do żółtek 
i przy rozrabianiu sypać potrosze półkwa- 
terkę kaszy pszennej, „manną“ zwanej, uwa
żając, aby się równo mieszało, a kaszka pę
czniała od piany i żółtek — uwiercić jesz
cze, aż gęste będzie i postawić, aby kaszka 
dobrze wypęczniała. Gdy się rosół gotuje 
kłaść łyżką srebrną, maczając ją ciągle w 
oddzielnym garnku z czystą wodą, w sam 
środek rosołu, przykryć rondel, aby uro
sły — gotując na niezbyt wielkim ogniu.

8. Kluseczki „royal“ do rosołu.

Sześć jaj całych rozbić dobrze, wlać 
pół kwarty mleka niezbieranego ' i wsypać 
dwie łyżki stołowe tartego parmezanu, soli 
do smaku. Gdy to doskonale wymieszane, 
wlać do formy blaszanej, dobrze masłem 
wysmarowanej i wstawić w rondel z wodą 
gorącą, na trzy, palce napełniony, gdzie jak 
budyń niech się gotuje 20 minut dolewając 
wody. Spróbować słomką, kładąc ją w śro
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dek czy ugotowane, to jest, czy nie rozmazu
je się na słomce. Wtedy wyjąć formę, wy
rzucić ciasto na stolnicę, a gdy trochę prze- 
stygnie, krajać podłużnie, jak kluseczki, 
i włożyć w wazę z rosołem.

9. Kluski parzone.

Masła półkwartek, wody kwaterkę za
gotować razem, wsypać do wrzącego kwa
terkę mąki, mięszając na ogniu; gdy odsta- 
je od rondla zdjąć, a gdy wystygnie wbić 
po jednemu 3 lub 4 całe jajka, rozbić do
skonale i na gotujący rosół kłaść łyżką sre
brną jak francuskie kluski, przykrywając 
pokrywą aby podrosły, lub układać łyżką 
na blasze i upiec w piecu; można także rzu
cać na gorącą fryturę galeczki; wyjmować 
łyżką durszlakową i dodać do zup. Takie 
samo ciasto parzone, po dokladnem wyro
bieniu, można w foremce lub nawet w ron- 
delku ugotować na parze tak, jak się gotu
ją wszelkie budynie, to jest: włożywszy trzy- 
czwarte formy ciasta, wstawić formę w ron
del z gotującą się wodą na dwa cale wyso
kości i gotować w niej od trzech kwadransy 
do godziny, a po ugotowaniu krajać w ka
wałki, kładąc do wazy.
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10. Kluski krajane.

Zagnieść pól kwarty mąki jednem jaj
kiem i trochą wody niezbyt twardo; rozwał
kować, pokrajać w paski szerokie na dwa 
palce, położyć jeden na drugim po 3 lub 4, 
przesypując mąką i pokrajać podług upo
dobania cieńsze lub grubsze. Bardzo dobrze 
wyglądają krajane w kostkę; wtenczas pa
ski należy krajać na palec szerokości. Mąkę 
krupczatkę należy bardzo wolno zagniatać, 
aby były dobre, bo mąka ta jest bardzo su
cha i spora. Zagotować wody, wrzucić klu
seczki, wodę posolić, jak wypłyną to wylać 
na durszlak, przelać zimną wodą, żeby się 
nie zlepiały i wrzucić w wazę. Do zupy grzy
bowej lub rybnej, gotować od razu na zupie; 
w rosole nie można, bo zbieleje.

11. Pulpety do rosołu.

Wziąć pół funta łoju świeżego woło
wego od polędwicy, usiekać dobrze, odrzu
cając żyłki, a następnie uwiercić w donicy 
na masę, wsypać kwaterkę tartej bułki, 
wlać łyżkę rosołu, wbić parę całych jaj, 
pieprzu, soli, odrobinę muszkatołowego 
kwiatu, trochę siekanej zielonej pietruszki, 
wymieszać doskonale, ręce utarzać w mące, 
robić okrągłe pulpety wielkości orzecha 
i gotować je na rosole.

Obiady. 8
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12. Pulpety mięsne do barszczu.

Nietylko z łoju wołowego, ale pra
wie z każdego mięsa można robić pulpety, 
czy to z wołowiny, czy z cielęciny, czy 
ze zwierzyny, a nawet z chudej wieprzowi
ny; wziąwszy naprzykład pół funta bardzo 
miękkiego jakiego mięsa, usiekać, nastę
pnie utłuc w moździerzu, wymieszać z ka
wałkiem nerkowego łoju, dodać jedną bul
kę, rozmoczoną w wodzie, wbić dwa jaja ca
le, po jednemu, posolić, popieprzyć, wło
żyć dla zapachu siekanej zielonej pie
truszki, albo odrobinę gałki muszkatołowej, 
wymieszać doskonale i robić w ręku okrąg
łe pulpety, ręce w mące maczając. Gotować 
oddzielnie na wodzie.

13. Pulpety z gotowanego mięsa do barszczu.

Tak często zostaje tyle gotowanego 
mięsa z obiadu, szczególnie tam, gdzie słu
żby mało, że każdy przepis na jego zużytko
wanie jest pożądany. Funt gotowanego 
mięsa czyli sztuki mięsa, ćwierć funta suro
wego łoju wołowego posiekać doskonale, 
odrzucając żyły, dodać ćwierć funta tłuczo
nej bulki, 3 całe jaja, posolić i popieprzyć 
do smaku, można dodać jednę małą pieczo
ną i siekana oddzielnie cebulę, bo z mięsem 
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nigdy dobrze się nie usieka. Gdy to będzie 
dobrze w misce wyrobione, wyrzucić na 
stolnicę, wysypaną mąką, utoczyć z tego 
kilka podłużnych wałeczków, jak na krokie
ty, tylko nieco ręką spłaszczonych, ugoto
wać te walki w rondlu szerokim, płaskim, 
pod pokrywą, kładąc je w ukrop. Gdy się 
ugotują wyjąć na durszlak i osiąknięte po
krajać ukośnie, jak pierożki leniwe, ale 
mniejsze i włożyć do barszczu czystego w 
wazę zamiast uszek.

14. Pulpety z wątróbki.

Wziąć wątróbkę cielęcą, utrzeć na tar
ce, przefasować przez sito, wmieszać ćwierć 
funta usiekanego łoju wołowego od polę
dwicy, dodać kwaterkę tartej bułki, 2 jajka, 
pieprzu tłuczonego i zielonej pietruszki; ro
bić jak zwykle pulpety okrągłe i rzucać na 
gotujący się rosół lub wodę; trzy minuty 
muszą się gotować — wybrać łyżką durszla
kową w wazę. Takie same pulpety z wątrób
ki można robić do flaków.

15. Pulpety ze szpiku.

Nic delikatniejszego, jak użycie na 
pulpety, zamiast tłuszczu nerkowego — 
szpiku wołowego. Na trzy, lub najwyżej 
cztery osoby wziąć ćwierć funta szpiku, 
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utrzeć go w donicy, wybierając starannie 
żyłki; gdy utarty jak na śmietanę gęstą, 
wbijać po jednemu, 2 lub 3 całe jajka, za 
każdem wiercąc, aż się zaszumi, to jest zgę
stnieje — wtedy wsypać po trosze, a nie 
od razu, ćwierć funta miałko przesianej buł
ki i posolić; wyrzucić na stolnicę, mąką po
sypaną, ukulać długi wałek, pokrajać na 
równe kawałki wielkości włoskiego orze
cha, każdy w ręku na okrągło ukulać i rzu
cać na ukrop, wyjmować ostrożnie łyżką 
durszlakową, kładąc od razu w wazę z roso
łem — bo w pustej rozbijają się na masę. 
Do zupy szczawiowej, barszczu lub tym po
dobnych, rzucać od razu na gotującą się 
zupę.

16. Pulpety z móżdżku.

Jeden móżdżek cielęcy obgotować w 
wodzie z solą i octem, obciągnąwszy na su
rowo błonkę. Wziąć łyżkę masła, utrzeć 
w donicy na śmietanę, móżdżek ostudzony 
pokrajać w kawałki i oczyścić, aby żadnej 
żyłki czarnej nie było, włożyć w utarte ma
sło i rozcierać dobrze; gdy już nie znać ka
wałków, wbić cztery żółtka po jednemu, za 
każdem rozcierając dobrze, wsypać soli, pie
przu, a gdy wszystkie żółtka wbite, włożyć 
kładąc po trosze sztywną pianę, ubitą z po
zostałych czterech białek i znowu wiercić,
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aż prawie sztywne będzie. Mieć na patelni 
rozgrzaną fryturę i rzucać na nią łyżką, jak 
francuskie kluski, ale, o ile można okrągło 
biorąc, żeby wyglądały jak pulpety; gdy 
się troszkę zrumienią, wyjmować łyżką dur
szlakową i kłaść w wazę, gdzie już jest prze
cedzony rosół lub barszcz. Koniecznie na
leży tę ostrożność zachować, gdyż lejąc ro
sół na pulpety pogniecie się je i nigdy ła
dnie wyglądać nie będą. Można zamiast cie
lęcego użyć wołowego mózgu, biorąc go po
łowę. Frytury musi być dużo.

17. Uszka do barszczu (lub pierożki).

Funt gotowanego mięsa wołowego 
usiekać na masę wraz z kawałkiem młodej 
gotowanej słoniny; włożyć w rondelek ły
żkę masła, zagotować, wrzucić nieco pie
czonej cebuli i zaraz zdjąć z ognia; włożyć 
usiekane mięso, jeden lub dwa grzybki ugo
towane i usiekane, podlać smakiem z tych 
grzybów, wsypać trochę bułki tartej lub 
moczonej i wyciśniętej z wody; jeżeli mięso 
suche i chude, na pół funta mięsa 1 żółtko, 
posolić, popieprzyć i dobrze wymieszać. Za
gnieść ciasto z pół kwarty mąki z jednem 
jajkiem i wodą, żeby nie było twarde, lecz 
bardzo wolne, gdyż wtedy się dobrze zle
pia, rozwałkować, pokrajać w ukośno- 
kwadratowe kawałki nieduże, na każdy po-
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łożyć trochę farszu, złożyć razem w kształt 
chusteczki, a dwa przeciwległe końce zlepi
wszy, utworzyć uszko. Wrzucić na gotu
jącą się osoloną wodę; jak wypłyną to są 
dobre, odlać na durszlak i włożyć w wazę. 
Takie uszka w dniu postnym robią się z 
grzybków suszonych zamiast mięsa; propor
cja na 8. osób. Przy zlepianiu mocno palcami 
ciasto ściskać, aby się nie rozeszły w czasie 
gotowania; można nawet brzegi wodą 
zwilżyć, żeby się lepiej trzymały. Gdy zro
bione leżeć mają, przykryć galgankiem wil
gotnym, żeby się nie zsychaly. Jeżeli mięso 
bardzo suche, odwilżyć je, kładąc w gorącą 
wodę na pół godziny. Zupełnie tak samo 
robią się pierożki z mięsem z tą różnicą, że 
się je zakłada ciastem i wyrzyna kieliszkiem. 
Im mniejsze tern lepsze. Na wierzch polewa
ją się masłem z rumianą bułeczką lub słoni
ną młodą.

18. Pulpety z ryb do rybnej zupy.

Zdjąć skórę z jakiejkolwiek ryby, np. 2 
funtowej, posiekać, posolić, wziąć łyżkę ma
sła rozpuścić na ogniu, wrzucić jedną ce
bulę tartą, zagotować, zdjąć z ognia, włożyć 
rybę, jedną bułkę rozmoczoną w mleku 
i wyciśniętą, przesiekać wszystko drugi raz, 
posypać stolnicę mąką i robić podlugowa- 
te, grube wałki na długość palca, wrzucić



— 119 — 

na gotującą się wodę, niech się gotują pół 
godziny najwyżej, wylać na durszlak, a kie
dy ostygną, krajać w plasterki do wazy. Te 
same pulpeciki można podawać z białym 
sosem śmietankowym i z kluseczkami kra- 
janemi na potrawę, wtedy robić mniejsze 
i nie krajać w plasterki.

19. Raki nadziewane do rakowej zupy.

Ugotować pół kopy raków z solą i kop
rem, gdy ostygną, wybrać szyjki i nóżki, 
te ostatnie usiekać drobno, zmieszać z ły
żką surowego masła, łyżką tartej bułki, tro
chę siekanego kopru, soli, muszkatołowej 
gałki, wbić dwa żółtka, wymieszać należy
cie i nadziewać tym farszem skorupki od 
raków; ugotować w zupie rakowej, a szyjki 
wrzucić w wazę. Do okładania jarzyn mo
żna takie raki przysmażyć na maśle, a szyj
kami ubrać jarzynkę.

20. Jajka w koszulkach.

Jaja w koszulkach zowią się dlatego, 
że żółtko pokryte jest zlekka białkiem 
i przez takowe przegląda. Wstawić w ron- 
delku płaskim wody na cal wysokości z ły
żką octu, osolić, a gdy się gotuje wtedy 
wpuszczać ostrożnie jajka w tę wodę nie 
z góry, lecz tuż nad wodą; skoro się biał-
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ko zetnie po wierzchu, wyjmować ostrożnie 
łyżką durszlakową na talerze, kładąc od ra
zu na każdy z osobna po dwa. Takie jaja 
dają się do rosołu z liśćmi szczawiowemi, do 
barszczu czystego i do bulionu.

21. Jaja faszerowane.

Ugotować jaja na twardo, ostudzić 
i wraz z łupiną przekroić na połowę wzdłuż, 
wyjąć ostrożnie jajko, żeby łupiny nie po
psuć, usiekać i wymieszać na misce z łyżką 
młodego masła, trochę pieprzu, soli, szczy
piorku lub kopru i takim farszem nakła
dać skorupki napowrót. Na patelkę włożyć 
odrobinkę masła, i na to gorące masło ukła
dać jajka po wierzchu farszu, posypane bu
łeczką tartą. Gdy się bułeczka zrumieni od
wrócić i podać na stół do zupy szczawiowej.

22. Grzanki do rosołu z serem zielonym.

Długą bułkę montową, zwaną krakow
ską, obetrzeć zlekka na tarce, pokrajać na 
cieniutkie plasterki, ale ponieważ to trudno 
idzie, więc lepiej mieć dwa noże, jednym 
smarować bulkę młodem, bardzo dobrem 
masłem, a drugiem odkrawać zaraz cienkie 
grzanki, masło nie powinno być zbyt twar
de. Posmarowawszy potrzebną ilość, posy-
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pać każdą tartym, zielonym serem lub, kto 
lubi, parmezanem, a można nawet szwajcar
skim; najlepsze jednak z zagranicznym zie
lonym. Tak posypane ułożyć na blachę 
i wstawić tylko na 10 minut w piec średnio 
gorący. Gdy obeschną i zaczną chrupieć, 
wyjąć. Wyborne te grzanki nietylko do 
zup, ale i na przekąskę po wódce można 
podawać. Powinny być dobrze suche.

23. Grzanki do rosołu z pasztetem.

Mając resztki pasztetu zwanego ,,pain 
de gibier“ można je zużytkować na bardza 
eleganckie grzanki. Posmarować masłem 
cienkie grzaneczki z bułki, na to nasmaro
wać trochę pasztetu równie cienko i uło
żywszy grzanki na blachę, wstawić w piec 
niebardzo gorący. Osobno usmażyć na świe
żej fryturze całe gałązki zielonej pietrusz
ki tak, aby chrupały; położyć na każdej wy
jętej po kwadransie z pieca grzance trochę 
pietruszki smażonej i ułożywszy je zręcznie 
na serwecie na półmisku, podać do rosołu.

24. Grzanki rozmaite do zup.

Grzanki nie powinny być ani zbyt ru
miane, ani mocno smażone, ale kruche. Po
krajać bułkę okrojoną ze skórki w kostkę 
zwyczajną, na patelnię położyć łyżkę mlo-

L_ _ _ _ _ _ _
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dego, niesolonego masła, postawić ją na 
wolnem miejscu (nie na fajerce), a gdy się 
masło nieco rozpuści, wrzucić kostki z buł
ki, pomieszać je łyżką i wstawić na 10 mi
nut pod blachę w ciepły piec. Masła powin
no być tyle, aby się grzanki dobrze zanurza
ły w niem i tylko do grochowej zupy mo
żna brać masło solone. Gdy uschną i są mo
cno żółte, a nie rumiane, wyjąć, trzymając 
w wolnem miejscu. Do zup owocowych kra
je się bulka w plasterki okrągłe lub czwo
rograniaste, stosownie do formatu bulki - 
macza w śmietance i nie pozwalając się bul
ce zbyt rozmoczyć, natychmiast wyjmuje 
się je ze śmietanki i rzuca na gorące masło, 
które ściśnie grzanki, przewrócić raz sma
żąc na dobrym ogniu, a wyjmując z masła, 
obsypywać zaraz cukrem. Kładę nacisk na 
moczenie w śmietance, bo tylko wtedy bę
dą kruche. Takie grzanki podaje się nie w 
zupie, ale osobno przy zupie.



ROZDZIAŁ III.

SOSY.

Ogólne uwagi o sosach.

Główną podstawą każdego sosu jest 
mąka i masło, dlatego każda gospodyni po
winna tak robić jak kucharze, to jest: urzą
dzić sobie raz na miesiąc potrzebną ilość 
mąki zagotowanej z masłem, i tego zwykle 
używać do sosów. Trzy rzeczy należy mieć 
gotowe:

a) Zaprawka mączna.

Wziąć np. funt masła, zągotować, 
sklarować, zlać w inny rondelek i w gotu
jące się masło sypać, ciągle łyżką miesza
jąc, pół kwarty pięknej mąki; dać się kilka
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razy dobrze zagotować na małym ogniu, 
wylać w salaterkę lub miskę i używać w 
miarę potrzeby do sosów.

b) Cukier rumiany.

Drugą jeszcze rzeczą potrzebną jest ru
miany cukier, zwany karmelem. Wziąć pół 
funta cukru kryształu, zamoczyć tylko wo
dą i na dobrym ogniu gotować na patelni 
aż się dobrze zrumieni; wtedy dolać pół- 
kwaterek wody, zagotować razem i zlać go 
w słoik lub tym podobne naczynie; używać 
do zakolorowania sosów.

c) Mąka rumiana.

Ponieważ nie wszystkie sosy można pa
lonym cukrem zarumienić, należy mieć tak
że przygotowaną rumianą mąkę do ostrych 
sosów. Wziąć suchej dobrej pszennej mą
ki, wsypać na patelnię i tak długo łyżką na 
wolnym ogniu mieszać, aż nabierze zupeł
nie bronzowego koloru, wtedy jeszcze mie
szać bez ognia aż przestygnie, wsypać do 
suchej butelki i zachować w suchem miej
scu; biorąc do użytku, zagotować w maśle . 
jak wyżej.

1. Sos maderowy.

Na 10 osób zagotować pól funta masła 
i czubatą łyżkę rumianej mąki; kto nie ma
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mąki, musi /rumienić masło z mąką, roz
prowadzić kwaterką tęgiego bulionu, wlać 
szklankę wina madery, wymieszać i goto
wać na wolnym ogniu pod pokrywą dopóty, 
dopóki sos nie będzie tak gęsty, iż umo
czona łyżka pokrywa się nim na ciemno, 
czyli gdy zgęstnieje tak, jak zwykle by
wa dobry sos. Wtedy przecedzić przez sito, 
trzymając rondelek do przecedzenia w na
czyniu z ciepłą wodą na blasze. W ten spo
sób wszelkie sosy cedzić się powinny ¿wszel
kie fasowane potrawy, jak „purée“ lub tym 
podobne. W sos taki można wkrajać mary
nowanych trufli, pieczarek lub oliwek. Po
lewa się nim przedewszystkiem polędwi
cę lub kotlety cielęce, podaje się także do 
pasztetu gorącego ze zwierzyny.

2. Sos kaparowy „à la financière“.

Kto ma przygotowane masło z mąką, 
bierze go łyżkę mniej więcej do każdego so
su na 6 osób; kto zaś nie ma musi wziąć 
łyżkę masła, w gotujące się rumiane masło 
wsypać łyżkę mąki, rozmieszać, zarumienić, 
rozprowadzić szklanką rozgotowanego bu
lionu, włożyć kaparów, wcisnąć cytryny 
ile potrzeba, wlać kieliszek białego wina 
krymskiego, włożyć 2 kawałki zwyczajne 
cukru, zagotować razem i zalać gorące cie
lęce kotlety, lub główkę cielęcą.
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Do tego sosu trzeba wrzucić trufle, oli
wki, grzybki lub pieczarki marynowane, 
amoretki, obgotowane i pokrajane, pulpe- 
ciki z cielęciny, co podnosi jego smak, a 
wtedy zowie się ten sos „a la financiere“.

3. Sos pieczarkowy.

Pieczarki oczyścić z wierzchniej skór
ki, wypłukać, większe pokrajać w talarki 
okrągłe, płaskie i ugotować w małej ilości 
wody, wcisnąwszy w czasie gotowania pół 
cytryny bez pestek, która nadaje białości 
pieczarkom; gdy będą miękkie, wziąć łyżkę 
klarowanego lub młodego masła, wsypać 
łyżkę mąki najpiękniejszej pszennej, zago
tować, rozprowadzić słodką śmietanką, aby 
sos był biały, dolać smaku z pieczarek i 
dobrego rosołu iłe potrzeba aby sos był gę
sty, wrzucić pieczarki i zagotować razem. 
Przed samem wydaniem wsypać ćwierć ły
żeczki cukru, a do smaku wcisnąć cytryny, 
jeżeliby jej było zamało.

4. Sos truflowy.

Nie każdy zna sos truflowy, a tem mniej 
go robić umie. Na cztery osoby wziąć ły
żkę masła, zagotować, wsypać łyżkę palo
nej, rumianej mąki, bo to zawsze lepiej, ni
żeli rumienić masło, przez co się każdy sos 
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robi gorzki, rozprowadzić tęgim bulionem 
o tyle, aby sos był zawiesisty i wlać łyżkę 
smaku z konserwowanych trufli, lub jeże
li są świeże, ugotować trzy sztuki w winie 
czerwonem, a następnie wlać to wino w sos. 
Dla złagodzenia ostrego smaku, ugotować 
jedną prawdziwą francuską śliwkę czarną 
na miękko, rozetrzeć ją łyżką wraz ze skór
ką na maść, dolewając sosu, wymieszać 
razem, przetasować przez sito lub przez 
rzadkie płótno, używane w kuchni do faso
wania, posolić do smaku, trufle pokrajać 
w okrągłe plasterki, wrzucić i rozgrzać sos 
„au bain marié“. Owa śliwka podnosi wybor
ny smak sosu.

5. Sos biały zwyczajny.

Rozetrzeć na surowo łyżkę mąki w ły
żce masła zupełnie na biało, rozprowadzić 
rosołem lub smakiem z ryb, włożyć parę 
łyżek śmietany, troszkę siekanego kopru 
zielonego, zagotować i polać potrawę; ta
ki sos używa się do potrawek białych lub 
do ryb, szczególniej zaś do karasków, uży
wając zamast rosołu, smaku z ryb.

a) 6. Sok cytrynowy biały.

Sok cytrynowy biały, używa się do po
trawy z kur, kapłonów, kaczek, cielęciny, 
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a nawet do ryb, to jest: do szczupaka lub 
sandacza. Rozetrzeć łyżkę mąki z łyżką ma
sła klarowanego na biało, rozprowadzić ro
sołem z drobiu lub śmietanką słodką, wci
snąć sok z cytryny, wsypać odrobinę cukru, 
zagotować razem i oblać potrawę. Można 
na wydaniu rozbić parę żółtek, wlać w sos, 
ogrzać tylko razem i podać na stół; sos na
biera wtedy żółtego koloru, lecz to nie jest 
konieczne. Chcąc ten sos użyć do ryb, bie- 
rze się oprócz masła, dwie łyżki dobrej kwa
śnej śmietany.

b) 7. Sos cytrynowy rumiany.

Łyżkę masła zrumienić z łyżką mąki, 
rozcierając ciągle na ogniu, rozprowadzić 
pół szklanką tęgiego bulionu, rozgotowane
go w wodzie, wcisnąć pół cytryny, wlać 
karmelu łyżeczkę małą, zagotować razem, 
przecedzić przez sitko, na kotletach po
układać cytrynowe plasterki bez pestek i po
lać tym sosem.

8. Sos „à la maître d'hotel“.

Na cztery osoby wziąć łyżkę zwyczaj
ną młodego masła, zagotować na biało z ły
żką mąki, rozprowadzić kwaterką słodkiej 
śmietanki, wsypać łyżeczkę niezbyt drobno 
siekanej pietruszki i wkrajać plasterki świe
żo ugotowanych obranych kartofli póki go- 
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race mniej więcej w ilości pół kwarty. Ro
biąc ten sos do ryb lub potrawy, ponieważ 
potrzeba go więcej, zatem oprócz śmietanki, 
której brać troszkę mniej, użyć także sma
ku z ryb lub drobiu.

9. Sos szczawiowy.

Obrać, opłukać, usiekać i obgotować 
w wodzie z solą szczaw, udusić go w ma
śle, podlawszy rosołu lub bulionu: przefa- 
sować, wlać parę łyżek kwaśnej śmietany, 
rozbitej z łyżką mąki, cukru miałkiego ły
żeczkę, zagotować razem, i podać do sztuki 
mięsa lub kotletów cielęcych.

10. Sos pomidorowy.

Na cztery osoby wziąć 6 dużych doj
rzałych pomidorów, pokrajać i udusić w 
maśle, podlewając troszkę rosołem lub bu
lionem; gdy się zupełnie na masę rozgo
tują, przefasować przez rzadkie sito tak, aby 
pestki nie przechodziły i włożyć łyżeczkę 
cukru. Osobno zaś łyżeczkę masła zasma- 
żyć na biało z łyżką mąki, wymieszać z po
midorową masą, posolić, rozebrać tęgim 
rosołem, o tyle, aby sos był dobrze gęsty, 
zagotować razem i polać sztukę mięsa, 
potrawę z baraniny lub z kaczek.

Obiady. 9
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11. Sos holenderski.

Dwie łyżki stołowe dobrego octu win
nego, troszkę soli i odrobinę białego pie
przu, gotować w rondelku kwaterkowym 
dopóty, dopóki nie zostanie płynu tylko ły
żeczka od kawy. Wtedy zdjąć z ognia, wlać 
dwie łyżki wody zimnej i trzy rozbite żółt
ka, odrzucając starannie najmniejszy ślad 
białka, postawić na ogniu wolnym, miesza
jąc ciągle, aż żółtka zaczną gęstnieć; wte
dy mieć przygotowane 10 lutów młodego 
masła, podzielić go na pięć równych czę
ści, włożyć jedną część, zdjąć rondelek z 
ognia i mieszać, aż się masło rozpuści, wsta
wić znowu na wolny ogień i równo mieszać 
jedną, wyraźnie jedną minutę — zdjąć z 
ognia, dołożyć drugą część masła, mieszać' 
póki się nie rozpuści i znowu na minutę na 
wolny ogień wstawić. Za trzecim razem wlać 
dwie łyżki zimnej wody, aby się żółtka nie 
zwarzyły i znowu powtarzać dalej to samo 
działanie, aż wszystkie pięć części masła 
wyjdą; sos powinien być gęsty i gładki, 
jak dobra śmietana, zaprawić go wtedy do 
smaku, podług gustu, cytryną lub kapara
mi, wreszcie winem białem, a w każdym ra
zie, dla złagodzenia smaku, sypie się odrobi
nę cukru. Ani odrobina mąki w taki sos nie 
wchodzi; można go zrobić pierwej, trzyma-
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jąc rondel w drugim rondlu z gorącą 
wodą.

12. Sos cebulowy biały „a la Soubise.“
Dziesięć dużych, białych, obranych ce

bul zamoczyć w solonym ukropie na minut 
dziesięć. Wziąć ćwierć funta masła, cebu
le, wyjęte z wody pokrajać cienko i udu
sić w tern maśle na małym ogniu pod po
krywą, uważając żeby się nie zrumieniły. 
Wtedy wlać rosołu, wsypać sporą łyżkę mą
ki, wymieszać, rozprowadzić kwaterką słod
kiej śmietanki i gotować na wolnym ogniu, 
mieszając ciągle, żeby się nie przyrumie
niło. W końcu wsypać odrobinę miałkie
go cukru, dołożyć trochę młodego masła 
i wszystko przetrzeć przez sito, rozgrzawszy 
na pięć minut przed podaniem. Sos ten po
winien być bardzo gęsty i biały; podaje się 
do bitych kotletów baranich; jest to „pu- 
ree“ z cebuli.

13. Sos cebulowy rumiany.
Kilka kawałków cukru zamoczyć wo

dą i gotować mieszając uważnie, aby cukru 
nie przypalić. Skoro się zrumieni, włożyć 
kawał masła, utartego z mąką, podlać wo
dy lub rosołu, wrzucić kilka dużych cebul 
obranych i usiekanych i gotować aż będą 
miękkie. Do każdego użytku cebula powin
na być po obraniu mocno sparzona ukro-
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pem lub upieczona w piecu i przetarta przez 
sito. W końcu wlać łyżkę octu, zagotować 
i przefasować przez sito. Chcąc ten sos mieć 
ostrzejszy, włożyć oprócz octu łyżeczkę mu
sztardy francuskiej. Podaje się do sztuki 
mięsa lub baranich kotletów. Można nie 
fasować cebuli, lecz, udusiwszy ją w maśle, 
zaprawić mąką, rozprowadzić rosołem, wlać 
łyżkę octu i łyżeczkę karmelu, jest to ła
twiejszy sposób.

14. Sos rakowy.
Dwie łyżki rakowego masła, które się 

otrzymuje przez utłuczenie gotowanych 
. skorupek rakowych, duszenie ich w maśle 

i zbieranie ciągle formującego się na po
wierzchni masła rakowego, wymieszać do
brze w rondelku na wolnym ogniu, z łyżką 
ładnej mąki, powtarzam ładnej, pomnąc za
wsze na to, iż ze złych produktów nic dobre
go zrobić nie można i zła śmietana, złe ma
sło, zła mąka', wyjdzie w potrawie na jaw, 
jak złe jajko. Do tak roztartego masła ra
kowego dołożyć jeszcze łyżkę świeżego ma
sła, wsypać odrobinę soli, szczyptę białego 
pieprzu, rozebrać to kwaterką czystego ro
sołu, ciągle mieszając, zagotować do gęsto
ści żądanej. Gdy to gotowe, rozbić dwa żółt
ka z łyżką pełną słodkiej śmietanki, zapra
wić czyli zaciągnąć niemi sos rakowy, nie 
stawiając już na ogniu lecz na ciepłej bla
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sze. Sos taki jest na równi z holenderskim, 
królem sasów.

15. B i s z a m e I.
Ćwierć funta młodego masła przesma- 

żyć z łyżką mąki, rozprowadzić dwoma łyż
kami bulionu i dolewać potrosze pół kwar
ty słodkiej śmietanki, przegotowanej po
przednio, posolić, rozcierając ciągle w ron
dlu kopystką, gotować długo do gęstości 
i pilnując aby się nie przypaliło. Gdy osty
gnie zaprawić czterema żółtkami, rozbitemi 
z łyżką śmietanki; jeżeli kto lubi, wsypać 
odrobinę muszkatołowego kwiatu. Takim 
biszamelem polewa się indyka lub cielęcinę 
na dopiekaniu: posmarować, opiec i znowu 
smarować; wybornie smakuje. Nadkrajaną 
cielęcinę przekładać biszamelem na półmi
sku, posypać parmezanem, pokropić mio
dem masłem i podrumienić w piecu. Zupeł
nie tym samym sposobem, tylko bez panne- 
zanu, urządza się sztukę mięsa. Doskonałą 
odmianą jest do cielęciny lub sztuki mięsa 
utrzeć jeden korzonek chrzanu, oparzyć, 
wycisnąć sok z chrzanu i zmieszać tenże sok 
z biszamelem, od razu zgęstnieje.

16. Chrzan ze śmietaną.
Utrzeć na tarce 2 korzonki chrzanu, 

sparzyć je mocno ukropem, włożyć w ron
delek, wlać dwie łyżki dobrej śmietany kwa
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śnej, rozetrzeć mocno z chrzanem, wcisnąć 
trochę soku cytrynowego, wlać 2 łyżki ro
sołu, posolić i zagotować; wtedy rozbić dwa 
żółtka, wsypać łyżeczkę cukru, zaprawić 
niemi chrzan nie gotując i wydać na stół. 
Można takim chrzanem polać pokrajaną 
sztukę mięsa i zapiec na 15 minut w piecu, 
lecz wtedy nie trzeba gotować ze śmietaną, 
ale od razu żółtkami zaprawić i polać 
mięso.

17. Sos szczypiorkowy.
Łyżkę mąki zagotować z łyżką masła, 

rozprowadzić rosołem, wlać łyżkę octu, wsy
pać garść zielonego, dobrze siekanego 
szczypiorku, zagotować razem i podać do 
sztuki mięsa.

18. Sos sardelowy.
Wziąć łyżkę masła, usmażyć w niem 

wypłukane, obrane z kości i usiekane sar
dele, lub śledzie dobre z odrobiną siekanej 
cebuli. Osobno zarumienić mąkę z masłem, 
rozprowadzić bulionem, zmieszać z sarde- 
lową masą, włożyć kaparów, zagotować 
razem i podać do sztuki mięsa.

19. Sos szary z rodzynkami.
Przesmażyć łyżkę mąki z łyżką masła 

na rumiano, rozprowadzić bulionem i zago
tować. Zrumienić na patelni parę kawał
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ków cukru umoczonych w wodzie, wlać do 
sosu, włożyć garść przemytych rodzynków, 
jakich kto lubi, ale najstosowniej dużych, 
wyjąwszy z nich pestki, wcisnąć cytrynę do 
smaku lub wlać łyżkę winnego octu i za
gotować razem. Przed wydaniem włożyć cy
trynę w 'plasterki pokrajaną. Taki sos słu
ży do. ozora lub nóżek cielęcych na potrawę, 
jako też do karpia lub leszcza, a wtedy za
miast bulionu, bierze się smak od ryb.

20. Sos ogórkowy.

Sos ogórkowy używany bywa tylko do 
sztuki mięsa, lub do kotletów z kartofli i śle
dzi. Łyżkę mąki zrumienić w łyżce masła, 
rozprowadzić smakiem z grzybów suszo
nych, wlać trochę kwasu ogórkowego, wło
żyć kilka ogórków w kostkę pokrajanych, 
łyżeczkę karmelu, zagotować razem kilka 
razy i oblać kotlety na półmisku.

21. Sos grzybowy. .

Ugotować na miękko 8 grzybów su
szonych, zarumienić łyżkę mąki w łyżce ma
sła, rozprowadzić smakiem z grzybów, wlać 
trochę octu winnego, włożyć drobno usie- 
kane grzyby, zagotować razem i podać do 
sztuki mięsa.
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22. Sos musztardowy.
Podsmażyć do zarumienienia łyżkę mą

ki w łyżce masła, rozprowadzić bulionem 
lub smakiem od ryb, włożyć pełną łyżeczkę 
musztardy angielskiej, wlać trochę wina 
i octu, włożyć kawałek cukru, kilka plaster
ków cytryny, zagotować razem i oblać je
siotra łub węgorza; dobry jest także do kieł
basy.

23. Sos . kartoflany z pieczarkami.
Obrać, pokrajać w plasterki lub w pa

ski 6 kartofli, nalać rosołem i ugotować. 
Oddzielnie wziąć pełną łyżkę suszonych 
pieczarek, oparzyć, udusić w maśle, wrzu
cić w ugotowane kartofle, zapalić sos pół 
łyżką masła z troszką mąki, wymieszać i po
lać potrawkę z mostków baranich lub cie
lęcych, nalewając naturalnie kartofle sma
kiem z mostku i pieczarek. Ten sam sos ro
bi się bez pieczarek do sztuki mięsa, a wte
dy wsypać trochę siekanej pietruszki lub 
kopru.

24. Sos korniszonowy rumiany.
Zarumienić łyżkę masła z łyżką mąki, 

zagotować i mieszając ciągle, rozprowadzić 
bulionem. Osobno zagotować w garnuszku 
w rosole pokrajane w plasterki korniszony; 
gdy już są miękkie, wlać razem ze smakiem 
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do sosu, dolać octu na smak jeżeli- potrzeba, 
włożyć łyżeczkę małą karmelu dla koloru. 
Kto nie lubi aby sos był slodkawy, szcze
gólniej do sztuki mięsa, niech wcale cukru 
nie kładzie. Sos taki zwykle daje się z amo- 
retkami; te należy oczyścić z blonki na su
rowo, obgotować w ukropie, pokrajać w 
kawałki i w wodzie osołonej lub rosole z 
łyżką octu raptem zagotować. Układając 
kotlety na półmisku, obłożyć amoretkami 
i oblać sosem.

25. Sos z jabłek.

Sos z jabłek podaje się do pieczeni ba
raniej, do schabu lub do kotletów z tych sa
mych rodzajów mięsa, wreszcie do kaczek 
i gęsi. Pokrajane na kawałki winko watę 
jabłka, wraz z łupiną, odrzucając pestki, 
nalać wodą tak, aby tylko pokrywała jabł
ka. Gdy się zupełnie rozgotują, fasować 
jabłka przez durszlak razem z sokiem, po
wstałym w czasie gotowania, w pusty gar
nek, stojący na blasze w rondlu z gorącą wo
dą; wsypać trochę cukru, zawsze niezbyt 
wiele, ponieważ służyć ma jako dodatek 
do mięsa. Sos powinien być gęsty, jak 
chrzan ze śmietaną; jest to rodzaj bardzo 
smacznego „purée“ w porze kiedy karto
fle jeszcze są nie zdatne do tego użytku.
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SOSY ZIMNE.

1. Ogólne zasady majonezów.

Pierwszą zasadą każdego majonezu jest 
oliwa dobra, przez rozwiercenie której, w 
połączeniu z małą ilością innych dodatków, 
powiększa się okropnie jej objętość. I tak: 
najlepszy majonez zwany „provensal“ ro
bi się biorąc na funt oliwy 3 żółtka, całą 
cytrynę, pół łyżki cukru, odrobinę soli.

Drugi rodzaj: robi się sos biały z dwóch 
łyżek masła, 2 łyżek mąki, kwaterki smaku 
z ryb lub z drobiu i do ostudzonego dobie
ra się potrosze ubity funt oliwy z 3 żółtka
mi jak wyżej pierwszy rodzaj — przez co 
powiększa się ogromnie ilość majonezu.

Trzeci rodzaj: do ubitego pól funta oli
wy z trzema żółtkami dobierać rybiego sma
ku, dobrze wygotowanego z ryb lub drobiu, 
z dodaniem łuta żelatyny, ciągle bijać; w 
końcu, gdy już dobrze zgęstnieje, dolać octu 
lub cytryny do smaku. Takiego majonezu 
tworzy się najwięcej i jest najpulchniejszy 
z tej samej proporcji oliwy.

Czwarty rodzaj: do ugotowanych i utar
tych kilku kartofli dobierać potrosze funt 
oliwy, soli, musztardy, octu i cukru.
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2. Sos majonezowy (provensal).
Trzy żółtka surowe wiercić łyżką dre

wnianą w miseczce z solą 20 minut, gdy 
zgęstnieją, dolewać potrosze pól funta oli
wy ciągle wiercąc, aby zgęstniało, wtedy 
wlać parę łyżek estragonowego octu i ły
żeczkę cukru, trzymać w chlodnem miej
scu łub zaraz polać majonez.

3. Sos majonezowy z kartoflami.

Upiec na funt oliwy 4 mączne duże kar
tofle, gdy są dobrze upieczone wykruszyć 
je z łupinki do miski i wiercić na masę, 
wtedy wbić jedno żółtko surowe, wsypać 
odrobinę soli i wlewać po odrobinie oliwę. 
Najlepiej trzymając korek przy butelce 
wpuszczać potroszę oliwę, aż cały funt 
wyjdzie i majonez zgęstnieje; wtedy wcisnąć 
prawie całą cytrynę i na koniec noża cu
kru aby zniszczyć ostrość cytryny. Ułożo
ną na podłużnym półmisku rybę lub na 
okrągłym kurę, polać takim majonezem 
i ubrać auszpikiem (galaretą) wygotowanym 
z ryby lub nóżek i rozmaitemi piklami po- 
krajanemi w kostkę. Taki sos podaje się 
także do szynki, rolady lub galantiny, ale 
wtedy należy go rozrzedzić, lekkim octem.

Nowością jest sos zielony; otóż wziąć 
świeżego szpinaku garść, usiekać, utłuc w 
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porcelanowym moździerzu i wyciśniętym 
przez muślin sokiem zakolorować majonez.

4. Jajka w majonezie.

Rozmaicie podają jajka na śniadanie, 
ale przepis, jaki tu podaję, jest zupełną no
wością. Ugotować jajka na twardo, gotu
jąc nie dłużej jak 5 minut od zagotowania 
wody. Ostudzone obrać z łupiny — przekra- 
jać na połowę ostrym nożem, mieć przygoto
wany gęsty majonez, jakim się zwykle rybę 
polewa, lecz nieco mocniej golony, umo
czyć każdą połowę w tym majonezie i ukła
dać na talerzu. W środku ubrać zieloną śli
wką, przepołowioną bez pestki. Podaje się 
na śniadanie lub na zakąskę po wódce. Wy
gląda jak ciastko polane konserwą.

5. Ostry sos do zimnego mięsa, prosięcia 
lub ryby.

Jedno surowe żółtko rozetrzeć z łyżką 
stołową dobrej oliwy. Wsypać trzy łyżki 
stołowe tartego chrzanu. Wlać dwie łyżki 
młodej kwaśnej śmietany, sok wyciśnięty 
z jednej dużej utartej surowej marchwi i ły
żeczkę— lub więcej podług smaku najle
pszego octu estragonowego, wsypać trochę 
soli i tłuczonego pieprzu białego. Mieszać
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wszystko razem aż do gęstości kremu jedno
litego. Rozrzedzić zimnym tęgim bulionem 
i przefasować przez rzadkie sito. Dla złago
dzenia ostrego smaku chrzanu wsypać po 
przefasowaniu małą łyżeczkę miałkiego 
cukru.

6. Sos tatarski.

Jedno surowe żółtko, łyżeczkę pełną 
dobrej francuskiej musztardy i trochę so
li rozetrzeć na misce. Z dziesięciu jaj, na 
twardo ugotowanych, przetrzeć przez rzad
kie sito same żółtka, wsypać do roztartej 
musztardy, i lejąc po małej łyżeczce od her
baty oliwę póty, póki cały funt nie wyjdzie, 
ciągle łyżką kręcić aż zgęstnieje, wtedy wci
snąć całą cytrynę lub wlać dwie łyżki bar
dzo mocnego octu estragonowego. Posie
kać drobniutko dziesięć średnich korniszo
nów i tyleż grzybków marynowanych, wrzu
cić, wymieszać, a sos gotów. Zamiast kor
niszonów i grzybów można posiekać kapa
rów i szczypiorku. Sos takim sposobem ro
biony jest gęsty, mocny, prawdziwie ta
tarski.

7. Sos śmietankowy.

Pół kwarty śmietanki zagotować z dwo
ma łyżkami cukru i kawałkiem wanilii; roz
bić 6 żółtek z dwoma łyżkami śmietanki 
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zimnej, wymieszać z ugotowaną i ogrzewać 
na wolnym ogniu, mieszając ciągle aż za- 
cznie gęstnieć. Ten sos używa się na zimno 
do zimnych legumin.

8. Sos śmietankowy karmelowy.

Zwykle sos śmietankowy podawany do 
legumin jest mdły. Otóż dla nadania mu od
miennego smaku należy go zakolorować 
karmelem. W gotujące się pół kwarty śmie
tanki z wanilią, zanim się zaparzy rozbite z 
cukrem żółtka, wlać łyżkę karmelu bronzo- 
wego, ale nie spalonego, bo wtedy sos bę
dzie gorzki. Wymieszać i zaparzyć rozbite 
żółtka koniecznie z łyżką zimnej śmietan
ki, bo wtedy nigdy się żółtka nie zwarzą. 
Rozgrzać następnie na ciepłej blasze cią
gle mięszając aby zgęstniała i wystudzić 
przed podaniem.

9. Sos szodonowy (Chaudeau).

Ćwierć funta miałkiego cukru ubić do
skonale z 6-ma żółtkami, wlać w to kwater
kę wina francuskiego, białego, zimnego, 
wymięszać razem, wlać w maszynkę i na 
węglach _ ciągle bić koziołkiem lub trzepa- 
czką aż zgęstnieje; nie należy czekać aż się 
zagotuje, ale gdy się wzniesie i zgęstnieje, 
szodo gotowe. Można brać 4 lub 5 żółtek.
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10. Sos ponczowy na winie do legumin.

Łyżkę bardzo dobrego masła młodego 
rozetrzeć z jedną łyżeczką od herbaty mą
ki kartoflanej przesianej — rozebrać to kwa- 

. terką białego francuskiego -— (krymskiego) 
wina, postawić na ogniu, gotując mieszać 
póki nie zgęstnieje. Wtedy wsypać ćwierć 
funta cukru pudru, wcisnąć pól cytryny, 
a odrzucając starannie pestki wlać kieliszek 
dobrego araku, bo ze złych rzeczy nigdy nic 
dobrego zrobić nie można i znowu posta
wić na blasze, aby mieszając zrównało się 
na sos gęstawy.

11. Sos z soków do legumin
Szklanka jakiegobądź soku, pół szklan

ki wina czerwonego, pół szklanki wody roz
bić z łyżką mąki kartoflanej, parę łyżek 
cukru, wszystko razem wymieszać i zago
tować na wolnym ogniu bez przerwy mie
szając.

12. Esencja do ostrych sosów.
Wziąć pól kwarty wina zwanego „xe- 

res“ lub madery i kieliszek bardzo tęgiego 
estragonowego octu, włożyć w to dwana
ście sardeli obranych, trochę pieprzu, pól 
gaiki muszkatołowej utartej, kilka goździ
ków całych, kawałek chrzanu, kawałek 
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skórki cytrynowej, kilka pietruszek i wszyst
ko to razem postawić w rondelku na bardzo 
wolnym ogniu aż sardele się rozgotują. Wte
dy przecedzić wszytko przez sitko, a gdy 
ostygnie zlać w butelkę i mocno zakorko
wać. Esencja taka używa się do wszystkich 
ostrych sosów, dodając do niej tylko rumia
nego masła z mąką zarobionego. Utrzymać 
się daje przez rok cały w chłodnem miejscu.

13. Masło sardelowe.
Sardele lub śledzie pocztowe wypłukać 

w wodzie, utłuc na masę w moździerzu; na 
ćwierć funta sardeli, co odpowiada dwom śle
dziom, obranym z kości, wziąć pół funta mło
dego masła, tłuc jeszcze razem ze śledziem, 
przefasować przez rzadkie sito i podawać 
do polędwicy lub kapłona. Takie masło 
konserwuje się w piwnicy parę tygodni. Do 
befszyku robi się także masło wymieszane 
z pietruszką lub szczypiorkiem.

14. Masło ostre do śniadania.
Pól funta masła młodego, najlepsze

go, łyżkę strychowaną tartego zielonego se
ra, małą łyżeczkę, niepełną nawet, francu
skiej musztardy i maleńki kieliszek od li
kieru dobrego araku, wymieszać dobrze łyż
ką, drewnianą koniecznie, na jednolitą ma
sę, ułożyć w masielniczkę i podać do śnia
dania.
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15. Amoretki.

Amoretki są to mleczka, znajdujące się 
w grzbiecie wołów. Opłukane na surowo 
oczyścić z błonki, obgotować w wodzie z so
lą i octem, pokrajać w kawałki na cal dłu
gości i wrzucić w sos do potrawy, kotletów, 
lub też użyć na paszteciki w muszelkach. 
Podają się przy korniszonowym, cytryno
wym, kaparowym i pieczarkowym sosie.

16. Ćwikła.

Wziąć ćwikłowych buraków niedu
żych, opłukać, ugotować, obrać, a gdy osty
gną pokrajać w plasterki cienkie, ułożyć 
w słoju, przesypując tartym chrzanem, wsy
pać troszkę cukru i wszystko zalać lekkim, 
gotowanym z solą, ostudzonym octem, a po 
dwóch dniach można używać.

17. Knel z cielęciny lub drobiu do sosów i zup.

Knelem zowie się najdelikatniejszy 
farsz, jaki sztuka kulinarna posiada w swej 
wiedzy, a który podaje się w wykwintnych 
zupach lub potrawach. Pół funta cielęciny 
od górki kotletowej, to jest najmiększej, 
usiekać a następnie przetrzeć przez rzadkie 
sito do pasztetów używane. Na pól funta 
cielęciny czy drobiu wziąć kwaterkę kre
mowej śmietanki i dodając ją po łyżce do

10 O biady.
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mięsa posolonego, ubijać łyżką, bo trzepa- 
czką trudno bardzo, aż cała kwaterka wyj
dzie. Mieć w płaskim rondlu czy pokrywie 
od rondla ukrop wrzący, w który małą ły
żeczką układać niby podłużne kluseczki, co 
bardzo prędko trzeba robić, żeby się wszyst
kie równo gotowały.

Lepiej podzielić na połowę, nigdy się 
jednak więcej jak z pól funta nie robi. Mo
żna je nie wyjmując z wody zostawić do 
chwili, gdy mają być podane, postawiwszy 
rondel „au bain Marie“ w drugi rondel z 
gorącą wodą i ostrożnie małą, durszlakową 
łyżką wyjmować, bo są bardzo delikatne.



 

ROZDZIAŁ IV.

Ciasta do pasztetów. Pasztety gorące i zimne.

1. Ciasto francuskie do pasztetów, pasztecików 
lub ciastek.

Wziąć funt pszennej mąki, jajko i kwa
terkę wody na pół z octem. Zagnieść ciasto 
na stolnicy, podsypując niekiedy delikatnie, 
i tak wyrobione zostawić, aby się uleżało. 
Do tego bierze się trzy ćwierci masła, uwa
żając żeby nie było gorzkie ani zbyt słone, 
które na godzinę przed robieniem ciasta, 
winno być w wodzie wyrobione z soli, gdy 
ma być użyte, wyjąć z wody, wycisnąć do
brze w serwecie, aby woda w nią wsiąkła, 
rozwałkować przez mokre płótno, na kwa
drat i położyć na zimnie, aby twardniało, 
następnie ciasto rozwałkować grubo w kwa
drat, położyć na niem masło w plastrze na 
cal grubości, złożyć brzegi ciasta w kształ
cie koperty i wałkować ostrożnie; skoro bę
dzie cienkie na pół cala, znowu złożyć, wał
kować i to powtarzać 3 razy, zostawiając za- 
każdym razem ciasto złożone w zimnem 
miejscu, zanim się wałkuje, przez minut 10 
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aby się odleżało i stwardniało. Chcąc aby 
ciasto było dobre należy wałkując, pocią
gać wałek od siebie naprzód. Koniecznym 
warunkiem jest, aby ciasto francuskie robić 
w chłodnem miejscu, w lodowni lub przy
najmniej w piwnicy. Piec trzeba napalić jak 
na drożdżowe ciasto, to jest, aby od razu 
w bardzo gorący wstawić, bo inaczej nie 
podniesie się, nie będzie się na listki dzielić 
i niezbyt długo trzymać w piecu bo wy- 
schnie, najwięcej 15 do 20 minut. Piec po
winien być nizki piekarski, aby od razu z 
wierzchu ogień złapał. Pod blachą piecze 
się dobrze, ale trzeba kłaść ńa górną kondy- 
gnacyę, aby z obu stron się piekło, i od ra
zu włożyć drzewa, żeby piec miał płomień.

2. Ciasto pól-francuskie.
Rozczynić kwartę mąki jednym lutem 

drożdży i kwaterką zimnego mleka, wbić 3 
żółtka i jedno całe jajko, rozbite poprze
dnio w garnuszku z łyżką cukru, wsypać dla 
zapachu trochę skórki cytrynowej i ubijać 
ciasto, które powinno być gęste, jak na bu
łeczki, poty, póki pęcherzyków nie dostanie, 
postawić, aby się ruszyło, ale w niezbyt cie
płem miejscu. Podczas tego, pól funta ma
sła dobrego, niesolonego wycisnąć w ser
wecie z wody, rozpłaszczyć na talerzu i po
stawić w zimnie, aby stężało. Gdy ciasto się 
dobrze ruszy, wyrzucić go na stolnicę, roz



wałkować lekko w kwadrat, aby można by
ło rozłożyć płasko masło, robiąc to w chło- 
dnem miejscu; zwinąć w kopertę, to jest, 
składając rogi do środka i wałkować ostro
żnie, żeby się masło nie wciskało. Trzy razy 
powtarzać składanie ciasta i wałkowanie, 
zostawiając za każdym razem ciasto w spo- 
kojności do uleżenia kilka minut. Z tak zro
bionego ciasta robią się pasztety, pierogi 
ruskie, paszteciki, czyli pierożki z mięsem. 
Można także wykrawać formą łub szklanką 
ciastka, dać podrosnąć na blasze, a posmaro
wawszy jajkiem posypać grubym cukrem, 
i wstawić w bardzo gorący piec. Ciastka 
te można nakładać konfiturami lub masą mi
gdałową, zwinąć w pierożki, rogale łub 
pół-księżyce, dalej postępując jak wyżej. 
Można również krajać ważkie pasy, zwijać 
lekko w sznur i robić obarzanki okrągłe 
łub ósemki. Na rogale kraje się czworogra
niaste kawałki i zwija, zaczynając od jedne
go rogu. . Jeżeli nie są posypane pierwej cu
krem, w takim razie natychmiast po wyję
ciu smarować lukrem przezroczystym.

3. Ciasto maślane (wyborne).
Funt mąki, pół funta wypłukanego w 

zimnej ' wodzie masła, tak, aby stężało, 2 ja
ja, kilka łyżek wody, wyrobić razem do
brze, niezbyt twardo rozwałkować, złożyć 
na czworo jak kopertę, znowu rozwałkować 
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i to powtórzyć trzy razy; zostawić ciasto zło
żone na dziesięć minut, a biorąc do użycia, 
znowu rozwałkować cienko i wykrawać 
szklanką okrągłe plasterki, których brzegi 
smaruje się białkiem, na środku układa się 
farsz i pokrywa drugim placuszkiem; po 
wierzchu posmarować jajkiem i wstawić w 
dobrze gorący piec na pół godziny.

4. Ciasto rozsypujące się (kruche).
Ciasto tak zwane „rozsypujące się", na- 

daje się do wszelkich pasztetów, paszteci
ków, rantów do sufletów itp. Wziąć funt 
mąki jak najpiękniejszej i pół funta świeże
go nerkowego łoju i w dłoniach przecie
rać ' razem tak, aby się uformowała kasza 
jednakowa, gdy wszystka mąka już tak prze
robiona, wlać tyle zimnej wody, aby połą
czyć tę kaszę z ciastem, pilnując, aby nie 
wziąć za dużo wody, bo ciasto - będzie kiaj- 
strowate; wsypać troszkę soli, jeżeli do pa
sztetu lub łyżkę cukru, jeżeli mają być ciast
ka lub obarzaneczki i rozwałkować w chło- 
dnem miejscu, niezbyt cienko.

5. Ciasto kruche.
Wszelkie paszteciki robią się w cie- 

ście francuskiem, pół francuskiem, albo 
w cieście tak zwanem kruchem, które w na
stępujący robi się sposób: funt mąki, pół 
funta wypłukanego w zimnej wodzie ma-
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sła, tak, aby stężało, i żółtko, soli, kilka ły
żek gorącej wody, którą sparzyć troszkę mą
ki, najprzód wyrobić to razem dobrze, roz
wałkować cienko i robić paszteciki, po 
wierzchu posmarować jajkiem, rozbitem z 
wodą i wstawić w dobrze gorący piec na 
pół godziny.

6. Pasztet z kuropatw, zajęcy, kwiczołów 
lub innej jakiej zwierzyny.

Zwierzynę, jaka jest, czy to ptaszki czy 
zające oprawić, jak na pieczyste, naszpiko
wać gęsto, osolić, upiec pod blachą i pokra
jać w .kawałki, wyjmując zbyt wielkie ko
ści. Na jeden pasztet średniej wielkości bie
rze się jedna duża cielęca wątróbka, którą 
obrawszy ze skórki, naszpikować i upiec 
tak, aby się nie przepiekła, poczem utrzeć 
ją na tarce; funt zaś jakiejkolwiek zwierzyny 
lub przodki zajęcze, wszystkie wątróbki ze 
zwierzyny, mięso jakie jeszcze na kościach 
pozostało, funt wieprzowiny i funt bardzo 
miękkiej cielęciny pokrajać w kawały, dusić 
w 2 funtach na biało usmażonej, świeżej sło
niny. Gdy zupełnie miękko uduszone, doło
żyć dwie bułki otarte ze skórki, pół ząbka 
czosnku, utai'tego ńa tarce, trochę soli, 
pieprzu, odrobinę muszkatołowej gałki, i 
wszystko to przepuścić przez maszynkę 
do siekania i przefasować przez rzad
kie, druciane sito. Następnie wymieszać 
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doskonale z pięcioma calemi jajami i uwier- 
cić na masę w donicy. Wziąć blaszany 
półmisek głęboki, wyłożyć brzegi i dno 
cienko ciastem francuskiem i na ciasto 
układać farsz i zwierzynę warstwami, aż bę- ' 
dzie pełno, to jest z czubem; wtedy nakryć 
cały pasztet ciastem francuskiem, porobi
wszy na cieście różne figury z ciasta, po
smarować jajkiem i wstawić w piec mocno 
gorący na małą godzinę. Osobno zrobić sos 
z bulionu z truflami, kaparami, cytryną; 
(patrz sos maderowy rozdział 3). Jeżeli pa
sztet jest z kwiczołów, to do farszu należy 
wziąć także kilka sztuk, które po upiecze
niu, trzeba utłuc w moździerzu na miazgę, 
i potem przetasować bulionem przez sito. 
Szyjki, skrzydełka i nóżki od każdej zwie
rzyny, nieużyteczne do pasztetu, gotują się 
na smak do sosu. Jeżeli zaś pasztet z zająca, 
nieużyteczne kawałki do pieczenia, z prze
dniej części używa się na farsz, jakoteż wą
tróbkę od zająca. Do • pasztetu z kwiczołów 
bierze się także środek z nich na farsz, a 
ptaszki układa się między farsz, krając je 
na połówki.
7. Oszczędny pasztet z przodków zajęczych.

Mając na pieczyste kilka zajęcy, zosta- 
ją przodki: te należy bez polewania octem 
wyżyłować bardzo starannie, naszpikować, 
posolić i upiec, polewając masłem w piecu
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i pilnując, aby nie przepiec. Pozostałe mię
so z przodków zajęczych razem z głową go
tować w małej ilości wody z włoszczyzną, 
cebulą, dwoma grzybami i rozmaitemi ko
rzeniami, liściem bobkowym, angielskiem 
zielem, muszkatołowym kwiatem i solą, wy
gotować do półkwarty. Po ugotowaniu mó
zgi wyjąć, mięso, jakie się przy kościach 
znajduje, obrać. Wziąć jedną wątróbkę cie
lęcą i dwie zajęcze, udusić w maśle razem 
z funtem młodej słoniny, funtem wieprzo
winy i kilkoma cebulami, wszystko razem 
z kawałkami gotowanemi przepuścić przez 
maszynkę do siekania, a następnie przeta
sować przez rzadkie sito, dołożyć namoczo
ne 2 bułki montowe, otarte ze skórki i wyci
śnięte z wody, rozetrzeć doskonale wałkiem 
w donicy, posolić, popieprzyć, postępując 
dalej zupełnie jak wyżej, przy pasztecie ze 
zwierzyny, robiąc go w cieście maślanem 
lub rozsypującem.

8. Pasztet zimny (pain de gibier).
Wziąć jednego całego zająca lub przo

dek sarny, albo wreszcie kilka przodków za
jęczych i resztki zająca, upieczonego na pie
czyste, wyżyłówać, do tego dobrać funt 
młodej, przerastał ej wieprzowiny, lub bar
dzo miękkiej cielęciny. Na cztery funty te
go mięsa wziąć dwa funty świeżej słoniny, 
pokrajawszy ją w kawałki, przesmarzyć pod 
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pokrywą na biało na wolnym ogniu z kil
koma krajanemi cebulami, włożyć w tę sło
ninę pokrajane w kawały mięso i zwierzy
nę i dusić na wolnym ogniu godzin trzy, 
razem z kilkoma ziarnkami angielskiego zie
la, pieprzu, dwoma listkami bobkowemi, ka
wałeczkiem gałki muszkatołowej, a gdy już 
mięso uduszone, włożyć zajęczą i cielęcą 
wątróbkę na cztery kawały pokrajaną, któ
ra się krótko dusić powinna, bo twardnie
je; w końcu duszenia włożyć pół funta buł
ki montowej otartej ze skórki i pokraja
nej w drobną kostkę. Gdy wszystko się do
brze zmaceruje i wymiesza, wtedy wybrać 
korzenie, okroić mięso z kości, a gdy prze- 
stygnie przepuścić przez maszynkę do sie
kania; następnie przetasować przez rzadkie 
druciane sito, podlewając nie pełną kwater
ka bulionu. Pozostałe ' od fasowania kawał
ki, potłuc w moździerzu i jeszcze przetaso
wać. Gdy to wszystko przygotowane, wlać 
kieliszek madery, wsypać soli i pieprzu, 
wbić 4 lub 5 jaj, wbijając je po jednemu 
i rozcierać najmniej pół godziny doskona
le; ćwierć funta słoniny ugotować i pokra
jać w drobną kosteczkę, wrzucić także w farsz 
i wszystko włożyć w rondel bez rączki, wy
łożony cały plasterkami młodej surowej 
słoniny, wstawić w drugi z gorącą wodą na 
dwa palce, przykryć pasztet papierem, wy
smarowanym masłem a cały rondel pokry-
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wą pasującą i gotować tak na parze 3 go
dziny cale. Po dwóch godzinach dla pe
wności można spróbować słomką czy goto
wy, jeżeli się nie rozmazuje na słomce, to 
znak, że gotowy; wyrzucić z rondla wtedy 
gdy zupełnie ostygnie. Wody w rondlu, 
w który się wstawia pasztet, powinno być 
na dwa palce ciągle. Po godzinie gotowania 
można oba rondle razem z wodą wstawić 
pod blachę na drugą godzinę, ale piec po
winien być gorący. Taki sam pasztet można 
piec pod blachą malę godzinę, tylko w lek
kim piecu.

9. Pasztet zimny z prosięcia lub kaczek.

Mylnem jest mniemanie, iż pasztety tyl
ko ze zwierzyny się robią i są dobre. Otóż 
nawet zupełnie bez zwierzyny są wyborne, 
biorąc zamiast zwierzyny naprzykład prosię 
tłuste lub kaczki, z tych ostatnich zdejmu
jąc skórkę. Wziąć duże prosię tłuste, jak 
się zwykle bierze na pieczyste, po oczyszcze
niu odrzucić łebek i łapki, które ugotować 
na smak do czarniny tak samo jak z kaczek 
dróbka, prosię zaś pokrajać na kawałki, od
rzucając kości, udusić w rondlu pod pokry
wą podłożywszy funt młodej słoniny pokra
janej i na biało podsmażonej, w którą wrzu
cić jedną dużą, utartą cebulę. Dołożyć 
w czasie duszenia funt bulki świeżej, po-
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krajanej w kostkę, z której skórkę oskrobać 
poprzednio, a gdy wszystko dobrze rozdu- 
szone, na zimno przepuścić przez maszyn
kę do siekania, a nastąpnie przefasować 
przez rzadkie druciane sito. Osobno dużą 
cielęcą wątróbkę oczyścić z błony i w cało
ści upiec, nie soląc wcale, bo stwardnieje. 
Bardzo podnosi smak, jeżeli kto może doło
żyć jedną lub dwie gęsie wątróbki. Wątrób
kę prosięcą także włożyć, a następnie udu
szone wątróbki utrzeć na tarce, 'ostatnie zaś 
kawałki przetrzeć i przefasować. Ćwierć 
funta młodej, gotowanej słoniny pokrajać 
w drobną kostkę, domieszać do przefaso- 
wanego mięsa i tartych wątróbek, wsypać 
trochę pieprzu i angielskiego ziela tłuczo
nego, trochę gałki muszkatołowej, posolić 
i po jednemu wbić całych 4 lub 5 jaj, przy 
każdem mocno całą masę wałkiem rozcie
rając. Gdy wszystkie pięć jaj już wmie
szano i ■ cała masa jednolita, wyłożyć ron
del plastrami cieniutkiemi słoniny, włożyć 
pasztet i gotować na parze, jak budyń, naj
mniej godzinę. Najlepiej spróbować dre
wienkiem lub słomką, jeżeli nie przylega 
to ma dosyć. Wody w drugim rondlu w 
którym się wstawia pasztet, powinno być 
ciągle na dwa palce, i dlatego ciągle nale
ży dolewać. Gdy wystygnie zupełnie dopie
ro wyrzucić z rondla. Z kaczek robi się tak 
samo, tylko skórka odrzuca się zupełnie.
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10. Pasztet na zimno z gęsi.
Tłustą, oczyszczoną gęś i dwie kuropa

twy upiec w piecu, jak zwyczajnie na pie
czyste. Gdy ostygną, obrać mięso z kości, 
usiekać drobno, odrzucając skórę i żyły 
i utłuc w moździerzu. Osobno udusić jedną 
wątróbkę cielęcą i jedną gęsią z kilkoma 
cebulami w funcie pokrajanej i na biało 
przesmażonej młodej słoniny, dokładając 
dwie bulki bez skórki, korzeni, troszkę mu
szkatołowej gałki, angielskiego ziela i je
den listek bobkowy. Gdy ostygnie przepu
ścić przez maszynkę do siekania i wszystko 
razem z mięsem z gęsi i kuropatw, przeta
sować kwaterką bulionu rozgotowanego 
przez rzadkie sito, wsypać pieprzu, soli, wbić 
4 jaja, rozetrzeć doskonale i ugotować jak 
wyżej pasztet ze zwierzyny.
11. Pasztet zimny z niczego (pain-de-gibier).

Tylu jeśt amatorów pasztetu zimnego 
„pain de gibier“, że dla tych właśnie poda- 
jemy przepis robienia go nawet wtedy, 
kiedy niema zwierzyny. Wziąć dwa funty 
miękkiej cielęciny, dwa funty przerastalej 
wieprzowiny, pokrajać w kawały; półtora 
funta młodej słoniny, pokrajać w kostki 
i przesmażyć na biało z kilkoma cebulami, 
gdy się trochę wysmaży wrzucić mięso i du
sić na wolnym ogniu 3 godziny, wsypać 
kilka ziarnek angielskiego ziela, dwa listki
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bobkowe, kawałek muszkatołowego kwia
tu; gdy się tak już ze dwie i pól godziny 
dusi, włożyć wątróbkę cielęcą, oczyszczoną 
z błonki i naszpikowaną gęsto, przekrojoną 
na połowę lub, jeżeli duża, na 4 części, 
niech się razem dusi jeszcze z godzinę, a na 
pól godziny przed skończeniem duszenia 
włożyć trzy bułki montowe, okrojone ze 
skórki i pokrajane w kostkę. Gdy dobrze 
zmacerowane, wyjąć korzenie, mięso prze
puścić przez maszynkę, a następnie przeta
sować przez rzadkie sito, podlewając tro- 
chą bulionu. Następnie spróbować i do 
smaku posolić, popieprzyć, wlać kieliszek 
madery, co jednak nie jest koniecznem, 
wbić 4 całe jaja, rozwiercić z pół godziny, 
włożyć w formę, wysmarowaną masłem 
i bulką wysypaną i wstawić w piec mier
nie gorący na całą godzinę.

12 Przyczynek do pasztetów zimnych 
czyli „pain de gibier“.

Postęp w sztuce kucharskiej doszedł do 
tylu i tak doskonałych ulepszeń w paszte
tach zimnych, dziś tak bardzo przyjętych 
i łubianych, że zapragnęłam je podać czy
telnikom moim. Nie uważam za potrzebne 
podawać całego przepisu, gdyż już tyle ro
dzajów podałam wyżej. Otóż fasowanie 
przez sito, po utłuczeniu w porcelanowym 
moździerzu, przesiekanego w maszynce lub
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na stolnicy mięsiwa, jest koniecznem; faso
wanie takie wymaga wiele czasu i jest bar
dzo mozolne, dla ułatwienia więc tej pracy, 
trzeba cala masę utrzymywać w stanie cie
płym i fasować przy kominie lub trzyma
jąc miskę i sito na kominie, w miejscu mniej 
gorącem. Po doprawieniu z jajami i korze
niami, włożyć w formę masłem wysmaro
waną, wstawić ją w rondel z gorącą wodą, 
zagotować na ogniu 25 minut i wstawić 
wraz z rondlem pod blachę, przykrywszy 
papierem wysmarowanym masłem, gdzie 
jeszcze gotować się powinno „au bain ma- 
rie“ dobre półtorej godziny do dwóch na
wet — wyjąć z pieca, a pasztet z formy do
piero po wystudzeniu wody w rondlu. Da^ 
wniej piekłam w piecu, przez co twarda 
formowała się skorupa z wierzchu i obję
tość masy pasztetowej zamiast się powięk
szać zmniejszała się.

13. Pasztet zimny w auszpiku.
Ugotować na jedną formę galarety z 

czterech nóżek cielęcych w kamiennym 
garnku, nalewając nóżki gorącą wodą i od
lewając po zagotowaniu pierwszą wodę, na
stępnie gotować z włoszczyzną na wolnym 
ogniu, póki się zupełnie na miękko nie ugo
tują, wtedy posolić, sklarować smak dwoma 
białkami, rozbitemi z łyżką zimnej wody, 
co się leje w niegotujący odwar, przyczem 
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można kłaść i skorupki, bo i te zawierają 
części wapienne do klarowania pomocne. 
Płyn dobrze sklarowany przecedzić przez 
serwetę i czystego już sztamu wlać kilka ły
żek na spód formy; gdy to zastygnie, można 
włożyć ładnie pokrajane korniszony, rydze, 
marchewkę i na to układać pokrajany w 
cienkie kawałki pasztet, układając zgra
bnie aby to przybrało piękny pozór. Tak uło
żony pasztet zalać trzeba resztą ostudzo
nego sztamu do pełna. Gdy zastygnie, chcąc 
go podać, owinąć w serwetę, umoczoną w 
gorącej wodzie, przyłożyć okrągłym półmi
skiem, przewrócić, a wyjdzie jak najlepiej. 
Osobno ugotować kilka kartofli na surowo 
w kostkę pokrajanych, ze dwie takichże 
marchewek, troszkę zielonego groszku, kil
ka korniszonów, rydzów lub grzybów, kra
jane wszystko w kostkę wymieszać z solą, 
oliwą, octem, pieprzem i odrobiną cukru 
i obłożyć wyjęty na półmisku pasztet; zo
wie się to „macédoine“. W środku, gdzie 
zwykle bywa dziura w każdej formie, ubrać 
roszponką, a całość ładnie będzie wyglą
dała.
14. Pasztet w puszkach fajansowych na spo

sób strasburski.
Naszpikowaną i obciągniętą z blonki 

wierzchniej wątróbkę cielęcą, włożyć w ron
del, wyłożony na dnie i z boków cienkiemi 
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plasterkami słoniny, włożyć dwa listki bob
kowe, które następnie odrzucić, trochę pie
przu białego, trufli lub pieczarek, odrobinę 
kwiatu muszkatołowego, przykryć i dusić 
aż zupełnie miękkie będzie, wtedy utrzeć 
lub utłuc w moździerzu, przefasować razem 
ze słoniną i sosem przez rzadkie sito, doło
żyć na jedną wątróbkę ćwierć funta słoni
ny, ugotowanej i na drobniutką kostkę po
krajanej, wlać kwaterkę wybornego smal
cu gęsiego, soli podług smaku, wymieszać 
dobrze i nakładać puszki fajansowe lub bla
szane, zalać smalcem czystym, zakryć pa
pierem aluminiowym, zalepić wapnem z biał
kiem i przechowywać w suchej spiżarni; w 
piwnicy nie można, bo będzie stęchłe. Zu
pełnie w ten sam sposób urządza się z gę
sich wątróbek, które są tak delikatne, że 
można od razu bez tarcia je rozetrzeć i fa
sować. Zagraniczne są zawsze z gęsich wą
tróbek.

15 Pasztet z wątróbek gęsich.
(na prędsze użycie).

Jedną cielęcą wątróbkę, lub trzy duże 
gęsie, naszpikowawszy gęsto, upiec, potem 
utrzeć na tarce i przetrzeć przez sito, wsy
pać soli, pieprzu i wlać kubek smalcu gę
siego, mieszać póki nie zastygnie i włożyć 
w puszkę. Podając smarować na bułeczkę, 
poprzednio posmarowaną masłem i takie

11Obiady.
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właśnie zowią się „sandwisches“. Można 
ten pasztet robić z miodem, klarowanem 
masłem, ale dłużej jak tydzień trzymać się 
nie będzie, bo masło jełczeje, a smalec gę
si zachowuje świeżość bardzo długo.

16. Pasztet z raków.
Ugotować kopę raków średniej wielko

ści z solą i koprem; gdy ostygną, obrać 
szyjki i zostawić, nóżki zaś i gdzie tylko co 
jest mięsa do zjedzenia, obrać i posiekać na 
masę, wziąć kwaterkę bułki tartej lub 
kwaterkę drobnej kaszki, ugotowanej na 
wodzie z masłem, uwiercić z usiekanemi ra
kami, włożyć masła, wsypać kopru, pieprzu, 
trzy żółtka, łyżkę masła, rakowego, zrobio
nego z utłuczonych i smażonych skorupek 
od tychże raków, zrobić ciasto francuskie, 
wyłożyć niem blaszany półmisek, położyć 
warstwę farszu z raków, następnie szyjki ra
kowe i znowu farsz, przykryć ciastem, po
smarować jajkiem i na pół godziny w bar
dzo gorący piec wstawić. Oddzielnie zro
bić sos rakowy z owego masła rakowego, 
wysmażonego z utłuczonych skorupek 
i przefasowanego przez sitko—zaprawić to 
masło mąką, rozprowadzić smakiem z ra
ków, wsypać siekanego kopru, zagotować, 
a w końcu zaprawić sos trzema żółtkami 
i nie gotując już, tylko rozgrzawszy na bla
sze podać do pasztetu.



ROZDZIAŁ V.

Paszteciki i pierogi ruskie,
{Wszelkie paszteciki robić można w cieście francuskiem, 

pół-francuskiem, maślanem, kruchem lub drożdżowem 
patrz rozdział IV.)

1. Paszteciki we francuskiem cieście.

Zrobić ciasto francuskie (patrz rozdział 
4), rozwałkować je na grubość palca, wy
kroić szklanką dwa razy tyle krążków ile ma 
być pasztecików, połowę nadkroić w środ
ku małym kieliszkiem, aby można krążki 
wyciąć, po upieczeniu nasmarować całe 
krążki białkiem rozbitem, przykryć drugie- 
mi krążkami, które należy nasmarować roz
bitem jajkiem i wstawić do bardzo gorą
cego pieca. Tymczasem zrobić farsz nastę
pujący: Na 20 pasztecików wziąć 2 mó
zgi cielęce, oczyścić na surowo z błony, za
gotować w wodzie gorącej z solą i octem, 
odlać na sito, następnie rozetrzeć łyżką, po
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solić i popieprzyć białym pieprzem. Usma
żyć w łyżce masła jedną utartą pieczoną 
cebulę, wsypać pół łyżki mąki, wlać łyżkę 
rosołu i zagotować mózgi, wymieszać, a w 
końcu wbić dwa rozbite żółtka i trochę so
ku cytrynowego, rozgrzać, aby zgęstniało, 
nakładać tern upieczone paszteciki, wyjmu
jąc ze środka trochę ciasta, przykryć po
krywą i wstawić do pieca, żeby się roz
grzały.

2. Paszteciki z móżdżku w konchach.

Na 10 pasztecików wziąć dwa mózgi 
cielęce, wymoczyć jak zwykle ze krwi z tro- 
chą amoretek, wypłukać, oczyścić na suro
wo i obgotować w ukropie z octem. Ostu
dzone mózgi wraz z amoretkami pokrajać 
w grubą kostkę, zagotować w łyżce masła 
łyżkę mąki, włożyć małą pieczoną utartą 
cebulę, wsypać trochę pieprzu białego, so
li, wlać łyżkę śmietany kwaśnej, wcisnąć 
cytryny do smaku, włożyć mózgi, zaprawić 
dwoma rozbitemi żółtkami, nakładać kon
chy, skropić masłem rumianem z bułeczką 
i wstawić na kwadrans do pieca. Ładniej
sze i smaczniejsze są polane biszamelem 
zamiast masłem (patrz rozdział III bisza- 
mel).. Bardzo podwyższa smak pasztecików, 
jeżeli się dołoży trochę świeżych pieczarek, 
pokrajanych w okrągłe plasterki i ugoto
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wanych z cytryną, lub jeżeli jest w domu 
troszkę gotowanego drobiu pokrajać dro
bno i włożyć.

3. Paszteciki w naleśnikach.
Móżdżek, jak wyżej obgotowany, roze

trzeć łyżką, wrzucić w masło z cebulą tar
tą, pieczoną, wsypać soli, pieprzu, wcisnąć 
cytryny, wbić jedno żółtko, łyżkę śmietany, 
wymieszać i smarować naleśniki, zwinąć w 
trąbkę, w ślimaka lub podłużnie w wałe
czek, maczać w rozbitem jajku z wodą, ob
sypać przesianą bułką tartą i smażyć na kla- 
rowanem, gorącem maśle, aż nabiorą poma
rańczowego koloru. Wydając posypać nat- 
ką pietruszki w gałązkach drobnych, któ
ra się wraz z naleśnikami smaży. Można tak
że układać naleśniki jeden przy drugim, 
uważając aby jeden zachodził kawałkiem 
na drugi; na tak złączone ułożyć grubo far
szu na środku, zwinąć mocno razem, pokra
jać na podłużne kawałki, postępując dalej 
jak wyżej, maczać w jajku itd. (Naleśniki 
patrz przy leguminach). Na jeden mózg zro
bić naleśników z trzech jaj; powinno być 
12 najmniej. Jeżeli mało jest móżdżku, mo
żna dołożyć kawałek gotowanej, usiekanej 
cielęciny.

4. Paszteciki w cieście kruchem.
Wziąć na miskę kwaterkę śmietany
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nie bardzo kwaśnej, posolić, wsypać w to 
pół kwarty mąki i gdy już należycie łyżką 
wyrobione, wyrzucić na stolnicę, brać ka
wałki wielkości dużego włoskiego orzecha i 
palcami rozciągnąć każdy na okrągły placu
szek, nakładać farsz z mięsa i zawijać podłuż
nie, łącząc ściśle palcami ciasto, które tym spo
sobem na wierzchu formuje rancik. Wziąć 
w rondel frytury (tłuszcz wołowy patrz roz. 
VI), rozgrzać i wrzucić na dobrze gorącą go
towe paszteciki — smażąc na obie strony, 
widelcem wyjmować lub też układać na 
blachę masłem wysmarowaną, posmarować 
masłem i na pół godziny przed podaniem 
obiadu na stół, wstawić do pieca gorącego. 
Gdy nabiorą koloru rumianej bułki, mają 
dosyć, wyjąć je z pieca i zostawić na blasze 
aż do podania na stół, to nie ostygną. Na 
farsz posiekać pozostałe mięso z rosołu, wło
żyć w gorące masło, biorąc go na funt mię
sa ćwierć funta, utrzeć cebulę, oparzyć i wło
żyć w farsz, wsypać trochę pieprzu, soli i łyżkę 
rosołu; jeżeli mało mięsa, można wziąć garść 
bułki tartej; wystudziwszy, wbić żółtko, wy
mieszać i nakładać na placuszki, na ten farsz 
zaś położyć warstwę móżdżku cielęcego lub 
wołowego, obgotowanego z solą, wyżyło wa
nego i w grubą kostkę pokrajanego. Ładnie 
wygląda, gdy biały mózg zmiesza się z cie
mnym farszem. Podawać na serwecie, ubra
ne smażoną na fryturze zieloną pietruszką.
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5. Paszteciki, smażone w drożdżowym cieście.
Zrobić ciasto drożdżowe z funta mą

ki, rozczyniwszy mniej niż połowę kwater
ką wolnego mleka z jednym łutem drożdży; 
gdy podrośnie, dodać resztę mąki, dwa ja
ja, łyżkę masła, łyżeczkę cukru, który nada- 
je lepszy kolor ciastu, posolić, wyrobić do
skonale póki od łyżki odstawać nie będzie, 
na tern bowiem zależy dobroć każdego cia
sta. Gdy powtórnie podrośnie, pilnując aby 
nie przerosło brać kawałki wielkości dużego 
orzecha włoskiego, utarzać w mące, rozcią
gnąć na cieniutkie okrągłe placuszki, po
łożyć w środek farszu mięsnego, zawinąć 
znowu tak okrągło, jakby pączek i zosta
wiwszy na sicie, aby miękko miały, posta
wić w ciepłem miejscu dla podrośnięcia. 
Gdy w godzinę podrosną, rzucać na gorącą 
fryturę (tłuszcz) i smażyć jak pączki, prze
wracając na obie strony. Rzucać na tłuszcz 
tą stroną, którą podrosły więcej i wyjmo- • 
wać na bibułę, żeby tłuszcz wyciągnęła. 
Farsz patrz jak wyżej Nr. 4.

6. Paszteciki ze szpikiem (nowość).
Wczorajszy chlebek angielski lub dłu

gą bułkę okroić ze skórki i pokrajać na ka
wałki najmniej cal grubości; w środku na
ciąć tylko nożem kwadrat duży, tak, aby 
można tam włożyć kawałek szpiku. Na pa
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telnię wziąć kawałek masła, w gotujące 
wrzucić bułki, smażąc je bardzo szybko, co 
się zowie „tam i napo wrót“, czyli, że odsma- 
żone na blado z jednej strony, przewrócić 
szybko na drugą stronę. Gdy są tak z obu 
stron obsmażone i wystudzone, wyciąć 
ostrożnie nożem owe nadkrojone kwadra
ciki bułki, wyjmując je jak można najgłę
biej. Osobno „zblanżerować“ co znaczy od- 
gotować, krótko gotując w zimnej wodzie z 
solą, grube kawały szpiku, które można bez 
kości lub z kością gotować i zaraz, póki go
rące wyrzucić z kości. Gdy ten szpik osty
gnie, pokrajać go na kawałki długości ca
la i w każdy otwór grzanki włożyć jeden ka
wałek równo z bulką tak, aby szpik nie wy
stawał. Gdy się ma już waza dawać na stół, 
wstawić na chwilkę ułożone na blasze grzan
ki ze szpikiem dla rozgrzania do pieca. Od
dzielnie usmarzyć na fryturze gałązki zie
lonej pietruszki, rzucając je na gorącą bar
dzo, a w jednej chwili chrupać zacznie. Po
sypać nią grzanki na półmisku.

7. Pierożki z maderą jako paszteciki.
Ugotować zwyczajne pierożki z mię

sem, jak najstaranniej wykrawając je ma
łym kieliszkiem. Zrobić sos z madery, to jest 
zrumienić łyżkę młodego masła z łyżką mą
ki, rozebrać to maderą wymieszaną z jedną 
trzecią tęgiego bulionu, położyć po 6 pie
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rożków na muszli od pasztecików, polać 
owym sosem tak, aby w nim pływały, po
lać po wierzchu młodem masłem z rumia
ną bułeczką i postawić na 3 minuty, literal
nie na trzy, pod blachę dla dobrego ogrza
nia; tak pierożki jak sos, powinny być go
rące, idzie więc o to, aby sos w muszelkach 
nie wygotował się pod blachą, bo straci
łyby charakter pasztecików.

8. Paszteciki z drobiu croquettes.
Z pozostałych pieczonych kur lub ka

płonów ściągnąć skórę, odrzucić kości i ży
ły i pokrajać na małe kawałki kwadrato
we. Tak samo pokrajać równą ilość piecza
rek lub grzybów świeżych, duszonych w ma
śle, wymieszać to z zaprawą zwykłą do so
sów (łyżką mąki, łyżką masła i parą łyżek 
bulionu) i zostawić na półmisku do ostudze
nia. Wtedy na cztery duże krokiety wbić 2 
żółtka, wymieszać, posolić, popieprzyć, po
mieszać z trochą mąki, podzielić masę ca
łą na równe części, nadając każdej formę 
podługowatą taczając w bułce; umoczyć ka
żdą w ro'bitem jajku, posypać bulką tartą 
i poprawić nożem formę, o ile która się ze
psuła. Zupełnie tak samo można robić posie
kawszy wszystko na masę. Na kwadrans 
przed wydaniem na stół usmażyć na gorą
cej fryturze. Gdy nabiorą pięknego żółtego 
koloru, ułożyć je na serwecie, złożonej w 
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kwadrat, ubrać pietruszką zieloną, to jest 
gałązkami, smażonemi na maśle i podać po 
zupie.

9. Paszteciki do rosołu w rurkach.
Pół funta mąki, łyżkę masła i trzy jaja 

z których dwa całe a jedno żółtko z 
łyżką śmietany wygniatać, a gdy się po- 
każą bąble, rozwałkować. Pozwijać rur
ki z tekturki łub grubego papieru, posma
rować je pierwej masłem, obłożyć czyli ob
winąć ciastem, posmarować jajkiem i wsta
wić w gorący piec. Gdy się zaczną rumie
nić, wyjąć papierki, a w dziurki ponakładać 
łyżeczką farszu z móżdżku, obgotowanego 
i wymieszanego z zaprawą maślaną, żółt
kiem, solą, pieczarkami gotowanemi lub 
zwyczajnym farszem z cielęcej pieczeni, ja
ki się zwykle robi do pierożków; posmaro
wać masłem i całe posypać bułką tartą i je
szcze raz na dziesięć minut wstawić w piec. 
Tern samem ciastem można wykładać fo
remki od babek śmietankowych, odpiec cia
sto, nałożyć farszem, połać masłem z bułe
czką i wstawić do pieca dla zrumienienia, 
poustawiane na brytwannie. Podając wyjąć 
z form tak pierwsze jak drugie, i ubrać sma
żonemi gałązkami pietruszki.

10. Paszteciki postne z ryb.
Posiekać surową rybę bardzo drobno 

i posolić. Wziąć łyżkę masła, zagotować, 
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wrzucić, cebulkę pieczoną usiekaną pod
smażyć razem, włożyć siekaną rybę i wą
tróbki od ryb, jedną rozmoczoną bułkę, dwa 
żółtka, pieprzu i odrobinę muszkatołowego 
kwiatu, parę łyżek smaku z ryb, wszystko 
razem dusić (pod pokrywką) ze 20 minut, 
wymieszać i nakładać tern paszteciki z cia
sta francuskiego, upieczone poprzednio, 
wstawiwszy je potem na 10 minut w piec 
dla rozgrzania.

11. Paszteciki z łososia z jajecznicą.

Sześć jaj rozbić lekko z 3 łyżkami śmie
tanki i solą jak na jajecznicę, włożyć łyżkę 
młodego masła w rondełek, gdy się za
gotuje wlać jaja i mieszać ciągle, żeby 
się usmażyły na równą gęstą jajecznicę, 
przy końcu wsypać szczyptę siekanego 
szczypiorku jeżeli go kto lubi. Zwyczajne 
muszle od pasztecików wysmarować ma
słem, położyć na jednej stronie łyżkę tej ja
jecznicy, a na drugiej łososia drobno w pa- 
seczki pokrajanego. W braku łososia mo
żna go zastąpić krajanemi w paseczki sar
delami, lub wędzonemi sielawami.

12. Winegreta w muszelkach.

Po zupie dają się zwykle paszteciki lub 
majonez. Otóż ten ostatni wybornie zastę
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puje winegreta podana w następujący spo
sób. Na 8 osób ugotować w łupinach czte
ry kartofle średnie, wziąć jeden kwaszony ogó
rek obrany, kawałek pieczeni cielęcej lub ry
by gotowanej, pięć rydzów lub grzybków 
marynowanych i wszystko to pokrajać w cie
niutkie jak makaron podłużne paseczki. 
Rozbić jedno surowe żółtko, dodając po tro
szku 3 łyżki oliwy, w końcu łyżkę mocnego 
octu, troszkę soli i odrobinę białego pie
przu, polać na pokrajane rzeczy, wymie
szać i ułożyć czubato na muszelki. Na 
wierzch położyć na krzyż jeden przepoło
wiony sardel, na czterech rogach oliwkę, 
kaparek, plasterek karbowany korniszona 
lub marchewki, pośrodku zaś na sardelu 
plasterek okrągły jajka, na twardo ugotowa
nego, na które posypać odrobinę galarety 
białej i różowej drobno posiekanej. Wyglą
da jak torcik i bardzo dobrze smakuje.

13. Paszteciki z raków.

Ciasto francuskie. Farsz na 20 paszte
cików: 30 średnich raków obgotować z so
lą, obrać szyjki i nóżki, usiekać i podsma
żyć w łyżce masła rakowego z łyżką śmie
tany kwaśnej; do tego wsypać trochę kopru 
siekanego, pieprzu, soli, wbić dwa żółtka; 
zagrzać na ogniu aż zgęstnieje i nakładać 
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paszteciki; jeżeli we francuskiem cieście, 
wstawić w piec dla rozgrzania; jeżeli w 
maślanem, do upieczenia.

14. Paszteciki z grzybów.

Paszteciki z grzybów najczęściej się po
dają w wigilię i wtedy do grzybów można 
domieszać wątróbki od ryb, utarte na mia
zgę. Ugotować trochę młodych dobrych 
grzybów suszonych i usiekać na masę; wziąć 
łyżkę masła, wrzucić gdy się zagotuje cebulę 
usiekaną, podsmażyć; następnie grzybki, 
parę łyżek śmietany, wątróbkę rybną jeżeli 
jest, trochę pieprzu, soli, garść bulki tar
tej; wymieszać na ogniu, żeby zgęstniało, 
i układać na placuszki z francuskiego lub 
maślanego ciasta, przykryć drugim placusz
kiem, posmarować jajkiem i wstawić w go
rący piec, przykrywszy na wierzch papierem.

15. Paszteciki ze szparagami.

Zrobić ciasto francuskie, wyrżnąć okrą
głe kawałki, pół cala grubości i drugie 
takiejże wielkości nieco cieńsze, te drugie 
wierzchnie naderżnąć w środku małym kie
liszeczkiem, aby można krążki wyciąć po 
upieczeniu; położyć jeden na drugim, po
smarować jajkiem i upiec w bardzo gorą
cym piecu. Zrobić farsz z cienkich szpara
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gów, które po ugotowaniu przesiekać i udu
sić w maśle miodem, dolewając słodkiej 
śmietanki i dodając odrobinę cukru; farsz 
powinien być biały i równy, jak śmietana. 
Z upieczonych pasztecików wyjąć środko
we pokrywki, wydrążyć trochę ciasto, na
kłaść farszu, przykryć wierzchami i rozgrza
wszy w piecu, podać na stół.

16. Paszteciki ze szpinakiem w konchach.
Ugotować trochę szpinaku na obfitej 

wodzie, odcedzić, przelać zimną wodą, usie- 
kać, a następnie rozetrzeć w donicy, włożyć - 
w rondelek z zaprawką 2 łyżki masła i pół 
łyżki mąki, posolić, zagotować i wystudzić. 
Zrobić ciasto zwyczajne na pierożki, zagnia
tając mąkę białkiem i wałkując jak najcie
niej, nakładać szpinaku kupki, zawijając 
jak zwykle pierożki maleńkie; wyrzynać 
kieliszkiem, aby były małe i równe. Ugoto
wać na słonej wodzie i zaraz gorące kłaść 
na konchy od pasztecików, posmarowane 
masłem, aby ciasto nie ' przylgnęło, po sześć 
sztuk, stosownie do tego, jak duże konchy 
a jak małe pierożki, polać młodem -masłem, 
z rumianą bułeczką i na 5 minut (literalnie 
pięć minut) wstawić pod blachę na górną 
kondygnacyę, aby się zrumieniły, długo 
stać nie mogą, bo ciasto stwardnieje. Ciasto 
powinno być tak cienkie, żeby kolor szpi
naku przeglądał.
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17. Pierogi ruskie z mięsem.
Na pierogi ruskie można używać cia

sta francuskiego, maślanego lub drożdżo- 
wego jak na bułki, to jest kwartę mąki roz- 
czynić kwaterką wolnego mleka i dwoma 
lutami drożdży w mleku rozmoczonemi; 
gdy rozczyn podrośnie, wbić trzy jaja, dwie 
spore łyżki masła, soli i przyczynić pół 
kwartą mąki; wyrobić dobrze aż ciasto od 
ręki lub miski odstawać będzie, uważając 
zawsze, żeby ciasto było tak gęste jak na 
bułki, a jak podrośnie wyłożyć na stolnicę, 
mąką wysypaną, rozwałkować ciasto lekko, 
a następnie, położywszy je na blachę masłem 
posmarowaną, nakłaść farsz ciepły tylko, 
przykryć drugą połową ciasta, zlepić mo
cno brzegi i postawić w cieple, żeby dobrze 
podrosło, wtedy posmarować jajkiem lub 
masłem, posypać tartą bułką cały pierog 
i wsadzić do gorącego pieca. Można też ro
bić małe podłużne pierożki jak na jedną oso
bę, a z tej proporcyi będzie 1 duży pierog 
lub 20 małych. Farsz robi się w następny 
sposób: usiekać wołowej pieczeni lub zwie
rzyny, na wpół z gotowanem mięsem woło- 
wem, słowem co jest w domu. Włożyć w ron
del duży kawał masła, wrzńcić pieczoną ce
bulę siekaną, przesmażyć, włożyć mięso sie
kane, soli, pieprzu, wbić dwa żółtka, wsypać 
garść bułki tartej, wymieszać; dwa jaja na 
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twardo ugotować, usiekać, układać farsz na 
ciasto, a jajami siekanemi mięso posypać.

18. Kulebiaka czyli pieróg ruski z rybą.

Pierog taki robi się z ciasta drożdżo
wego lub pólfrancuskiego. Na noc namo
czyć ćwierć funta wyzigi (suszona ryba, 
sprzedawana u nas w ruskich sklepach), ra
no ugotować jaw miękkiej wodzie, a gdy bę
dzie miękka (gotuje się 3 godziny), odlać, 
przestudzić, pokrajać w kostkę i włożyć w 
rondel z dużą łyżką masła, w które poprze
dnio. wsypać garść szczypiorku lub troszkę 
cebuli parzonej, nie trzeba jednak smażyć 
masła, tylko go rozpuścić i wymieszać z wy- 
zigą. Osobno oczyszczoną i posoloną jaką
kolwiek rybę 2 funtową, najlepiej szczupa
ka lub lina, rozpłatać, wyjąć ości i ściągnąć 
skórkę, która z łatwością zejdzie, poddu- 
sić na biało w młodem maśle, to jest na wol
nym ogniu pod pokrywą. Wziąć sześć jaj, 
ugotować na twardo, pokrajać na plasterki, 
posolić i popieprzyć. Gdy to wszystko prze- 
stygnie, a ciasto drożdżowe gotowe, rozwał
kować je zlekka na stolnicy, położyć zaraz 
na brytwannę grubą warstwę ciasta, nastę
pnie warstwę wyzigi, potem polupaną zu
pełnie bez ości rybę, a potem jaja, polać 
wszystko masłem, przykryć ciastem, posma
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rować jajkiem lub masłem i posypać bulką, 
a gdy podrośnie z godzinę, wstawić do gorą
cego pieca. Można taki pieróg robić i bez 
wyzigi tylko z rybą i jajami. Najsmaczniej
szy w półfrancuskim cieście.

19. Pierogi ruskie z kapustą słodką.

Pierogi te urządzają się zupełnie tak 
samo, jak z mięsem, kładąc w środek kapu
stę, którą przygotować jak następuje:

Pokrajać cienko kapustę z główki, na
stępnie przesiekać tasakiem, posolić dobrze 
i zostawić na stolnicy najmniej godzinę, że
by gorycz z niej wyszła. Wycisnąć mocno 
z soli, sparzyć gorącą wodą i wrzucić w ron
del w gorące mleko, biorąc na dużą głowę 
kapusty pół kwarty — na mniejszą kwa
terkę mleka, włożyć dużo dobrego masła, 
bo ze złych rzeczy nic dobrego zrobić nie 
można, i jedną sparzoną i usiekaną cebulę— 
niech się tak dusi długo bez przykrycia, aż 
zupełnie miękką będzie. Ugotować kilka jaj 
na twardo, posiekać drobno i kiedy się ka
pusta udusi, włożyć w nią jaja, popieprzyć 
do smaku i dobrze wymieszać. Ciasto na 
pierogi powinno być takie, jak na bulki, nie 
bardzo słodkie. Pierożki robić niewielkie, 
kładąc w nie ciepłą jeszcze, ale nie gorącą 
kapustę lub robić jeden duży pieróg.

Obiady. 12
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Do kapuśniaczków, na które się nakła
da kapusta na wierzch nie kładzie się wca
le jaj.

20. Pierogi ruskie z kapustą i jabłkami.
Zrobić jak zwykłe ciasto drożdżowe, sy

piąc tylko odrobinę cukru. Świeżą główkę 
kapusty poszadkować i posolić, niech leży 
tak z godzinę łub dwie, wycisnąć z soli, 
sparzyć, włożyć w rondel, w którym jest już 
ćwierć funta dobrego masła, i dusić do 
miękkości. Obrać trzy winkowate jabłka, 
pokrajać w podłużne paski niezbyt cienkie, 
wrzucić na ukrop, niech się raz zagotują ty
le, aby surowizna odeszła, odcedzić dobrze 
na sicie, a gdy kapusta gotowa i przestu
dzona, włożyć jabłka i jaja siekane, popie
przyć, i gdy ciasto powtórnie podrośnie, 
rozciągnąć od razu na brytwannę, położyć 
grubą warstwę kapusty, zawinąć ciastem 
na wierzch, posmarować rozpuszczonem 
masłem, posypać bułką, a gdy wyrośnie 
wstawić w gorący piec na pół godziny do 
trzech kwadransy. Gdy dobrze rumiane to 
gotowe.
21. Pierogi ze słoniną, zwane „speckkuchen“.

Mieć gotowe drożdżowe ciasto trochę 
osłodzone, w innem nie można. Do ciasta 
z kwarty mąki wziąć pół funta młodej sło
niny, pokrajać drobno, włożyć w rondel i na 
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wolnym ogniu przesmarzyć do połowy — 
to jest żeby straciła surowńznę, lecz się nie 
smażyła, w gorącą jeszcze włożyć jedną 
upieczoną i utartą cebulę, trochę pieprzu 
i soli wymieszać dobrze i odstawić, gdy 
przestygnie, włożyć w to ćwierć funta tu
reckich bez pestek rodzynków lub drobnych 
czarnych. Gdy ciasto dobrze wyrośnie brać 
kawałki wielkości jajka, rozciągać na stol
nicy na placuszki, nakładać ową słoniną z 
rodzynkami, zwinąć na pierożek, położyć 
na blachę, żeby podrosło, a gdy wyrośnie 
posmarować jajkiem, wstawić na 20 minut 
w gorący piec. Wyborne ciastka.

22. Odświeżanie pasztecików.

Rozgrzać lekko trochę młodego ma
sła w płaskiej pokrywie lub w rondlu, po
łożyć paszteciki tak, aby się umoczyły na 
wszystkie strony w tern maśle, przykryć po
krywą i wstawić na pięć minut pod blachę, 
pamiętając, aby je ze dwa razy przewrócić i 
zaraz podawać. Tym sposobem odgrzewane 
będą jak świeże, gdyż ciasto się nie zeschnie, 
włożone od razu w gorące i koniecznie mło
de masło. Każde naleśniki, a nawet każdą le- 
guminę, można wybornie tym sposobem 
odgrzać.



ROZDZIAŁ VII.

WOŁOWINA.

Zewnętrzne oznaki dobroci mięsa.

Wybierać mięso bardzo czerwone, 
oblane tłuszczem białym, przypominają
cym świeże masło, tłustość powinna być 
twarda tak, aby nie ustępowała pod pal
cem. Tłustość miękka, kolor mięsa bruna
tny lub siny, są niezaprzeczonemi oznakami 
pośledniego gatunku mięsa.

Zachowanie mięsa w świeżości.

1. Owinąć mięso kilka razy, bardzo sta- 
rannie-w czyste, grube płótno, żeby nigdzie 
powietrze nie dochodziło i włożyć w skrzy
nię, napełnioną popiołem z węgla drzewne
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go tak, aby go nie było widać, skrzynię po
stawić w suchern i chłodnem miejscu.

2. Grube płótno umoczyć w dobrym, 
mocnym occie, zawinąć mięso, trzymać go 
w piwnicy lub w chłodnem miejscu, co 12 go
dzin zwilżając powierzchnię płótna świeżym 
octem.

3. Polewać mięso w obszernem naczy
niu zsiadłem mlekiem, zmieniając mleko co 
10 lub 12 godzin, przewracając mięso i, na
turalnie, trzymając je w chłodzie.

1. Sztuka mięsa biała.

Razem z rosołem gotuje się sztuka mię
sa, której dobroć zależy od gatunku mięsa 
i ugotowania w miarę, aby nie była ani za 
twarda, ani za miękka. Mięso krzyżowe naj
smaczniejsze jest na sztukę mięsa. Zwykle 
podaje się z garniturem z jarzyn w rosole 
ugotowanych i tak: .kapusta włoska pokra
jana na ćwiartki, marchew, kalarepa, sele
ry, które się do rosołu kładą, pokrajane 
zgrabnie zaprawiają się masłem z mąką, 
rozprowadzają rosołem, kładzie się trochę 
zielonej pietruszki i na wydaniu oblewa nie
mi sztukę mięsa.

2. Kartofelki do sztuki mięsa.

Kilka odparzonych kartofli, pokrajać 
na surowo w paseczki lub plasterki, zalać w 
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rondelku tłustym rosołem, zbierając go z 
wierzchu i ugotować, osobno wziąć albo 
łyżkę tłuszczu z rosołu, albo mały kawałe
czek masła, rozetrzeć z pół łyżką mąki, wy
mieszać z rosołem od kartofli; wsypać sie
kanej pietruszki lub koperku, zagotować raz 
i polać ułożoną na półmisku białą sztukę 
mięsa. Przy dobrej kuchni jest rzeczą nie
zbędną polewać sztukę mięsa sosem z kar
tofli, gdyż brzydko i niesmacznie wygląda 
obeschnięte mięso, czekające na półmisku 
aż się waza z rosołem wypróżni.

3. Najlepsza sztuka mięsa biała.

Pierwszą tu rolę gra dobre mięso, a 
głównie duży jego kawał, ale choć czasem 
jest dobry kawał mięsa, to i wtedy o niego 
nie dbamy i podajemy jak jest. Żeby było 
smaczne, należy ugotowane iuż mięso wło
żyć w rondel, zebrać wszelki tłuszcz z roso
łu wlać na mięso, nakrajać dużo rozmaitej 
włoszczyzny, wlać jeszcze parę łyżek wody, 
posolić, nakryć pokrywą, postawić na ma
łym ogniu i dusić, często mięso widelcem 
przewracając, a nabierze smaku i kruchości. 
Mała godzina takiego duszenia wystarcza.

4. Sztuka mięsa na parze.

Wziąć piękny kawałek środkowego 
krzyżowego mięsa, byle nie pieczeni zrazo
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nie dobra. Okroić kości; zbić dobrze, na
szpikować grubymi kawałkami młodej sło
niny, posolić na pół godziny i włożyć w ron
del, podłożywszy na cztery funty mięsa łyż
kę masła. Na mięso zaś posypać bardzo du
żo cienko poszadkowanej włoszczyzny, ja
ko to: pietruszki, marchwi, kalarepy, sele
ra, odrobinę cebuli parzonej, aby nie 
popsuła delikatnego smaku jarzynek, mo
żna i szparagów, kalafiorów, parę kartofli 
i jeszcze pół łyżki masła na wierzch, przy
kryć szczelnie i wstawić ten rondel w dru
gi z gotującą się wodą, której ciągle, w mia
rę wygotowania, dolewać. Gotować to go
dzin pięć na mocnym ogniu, wcale nie za
glądając; pamiętać tylko należy, że więcej 
niż 5 funtów mięsa gotować nie można. Wy
łożywszy na półmisek, posypać uduszone- 
mi jarzynami i polać uformowanym sosem, 
którego jednak powinno już być niewiele.

5. Sztuka mięsa opiekana.

Gdy już mięso w rosole miękkie, wy
jąć je, pokrajać w kawałki, ułożyć razem na 
blaszany lub porcelanowy półmisek zalać 
przygotowanym jak do sztuki mięsa chrza
nem ze śmietaną i żółtkami, wstawić do pie
ca dla zarumienienia. Można także wyję
te z rosołu mięso polać sosem, np. zrumie- 



184

nić w łyżce masła łyżkę mąki, wlać trochę 
bulionu, żeby było ciemne i gęste,' polać 
mięso, posypać grubo parmazanem lub 
szwajcarskim serem i wstawić w piec. Oble
wa się także pokrajane mięso biszamelem, 
(patrz sosy, rozdział 3).

6. Sztuka mięsa na zimno z galaretą.

Gruby piękny kawał krzyżowego mię
sa z kwiatem, naszpikować, jak pieczeń, mło
dą słoninką, w grubych paskach, osoloną 
i opieprzoną, następnie mięso gotować na 
rosół jak zwyczajnie, nalewając ciepłą wo
dą zamiast zimną, aby mięso było smacz
niejsze. Wyjęte z rosołu mięso ostudzić, 
przykrywszy pokrywką. Osobno ugotować 
parę nóżek cielęcych z włoszczyzną, skla
rować dobrze, zakolorować łyżeczką cukru 
palonego, wylać na salaterkę i zastudzić. 
Podając, pokrajać mięso w cienkie plastry, 
ubrać suto pokrajaną w kostkę galaretą 
i podać ocet i oliwę. Wyborne danie na ko
lację lub śniadanie.

7. Urządzenie mięsa do pieczenia.

Każda pieczeń czy to wołowa, czy ba
rania, jeśli namoczona w occie zbyt długo, 
traci na delikatności, smaku i pożywności. 
Daleko więc lepiej zrobić drewniany ruszt, 
położyć go na mocno rozgrzanej brytwan-
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nie, na ruszcie położyć mięso, przeznaczo
ne na przechowanie, a na brytwannę lać 
gorący ocet po trochu. Cała pieczeń z ru
sztem powinna być przykryta serwetą łub 
czystem płótnem, aby para, powstająca z 
octu, przeniknęła mięso, co zapobiega na 
dłuższy czas (tydzień) psuciu się jego i czyni 
wyborne mięso na duszoną pieczeń. Cho
wać należy w chłodnem miejscu.

8. Pieczeń wołowa duszona.

Sztuką mięsa rumianą, zowie się każde 
inne mięso wołowe rumiane, które tylko 
wprost z rosołu tak, jak sztuka mięsa biała 
nie jest podane, czy to pieczeń, czy sztufa
da itp. Na pieczeń duszoną potrzeba wybie
rać zrazową część mięsa. Wziąć kawał środ
kowej zrazowej pieczeni, zbić i sparzyć do
brze niemocnym octem z korzeniami prze
gotowanym, tak, aby cała była zamoczona 
i zostawać na dni parę. Wyjętą z octu na
szpikować wewnątrz grubymi kawałkami 
słoniny, osypanej pieprzem i nasolić. Po 
dwóch godzinach rozpalić prawie na rumia
no łyżkę masła w rondlu, włożyć pieczeń 
tak, aby jej było ciasno i nie przykrywając 
pokrywą (warunek to konieczny), obramie
nie na wszystkie strony, tym sposobem cały 
sok mięsny, po ścięciu się białka i fibryny 
wierzchniej, zostanie wewnątrz. Wtedy pod
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lać wodą, włożyć cebuli, grzybka suszonego 
i dusić, przykrywszy pokrywą na wolnym 
ogniu najmniej 2 lub 3 do 4 godzin, stoso
wnie do wielkości pieczeni. Przed wyda
niem można włożyć jeden świeży pomidor, 
poddusić, następnie wsypać łyżkę chleba 
tartego suchego lub całą pieczeń obsypać 
mąką, aby sos był zawiesisty, a gdy mięk
ka, podać na stół, przetasowawszy sos przez 
rzadkie sito od razu na półmisek. Można tym 
samym sposobem po obrumienieniu dusić 
ją w piecu pod pokrywą w rondlu, często 
przewracając i podlewając zimną wodą, ale 
nigdy za wiele od razu, bo wtedy nie dusi 
się, ale gotuje; gdy zaś dusi się za sucho, 
soczystą nie będzie. Taka pieczeń podaje 
się z rozmaitymi garniturami z jarzyn. Ka
żda z jarzyn osobno w maśle uduszoną być 
musi.

9. Boeu^f a la mode (sztufada).
„Boeuf a la mode“ (sztufada) jest to ka

wał 6-funtowego zrazowego mięsa, obrany 
z żył i kości, zbity, naszpikowany grubą sło
niną wewnątrz, nasolony na godzinę, wło
żony w rondel na rozpalone do rumiano- 
ści masło, a następnie obracany na wszystkie 
strony, aby się na wielkiem ogniu zrumienił 
naturalnie bez pokrywy. Gdy mięso ru
miane, kładzie się kilka krajanych marchwi, 
cebuli, parę listków bobkowych, parę ziarnek 
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angielskiego ziela, wlewa się szklankę wina 
białego lub lepiej czystej wódki, bo od wód
ki mięso kruszeje i przykrywszy rondel sta
wia go się na wolnym zupełnie ogniu i du
si się pod pokrywą 4 do 5 godzin, ale 
aby zaledwie znać było, że się dusi. Gdy po
trzeba wydać, wyjąć, obsypać cala pieczeń 
mąką, włożyć w sos, aby zgęstniał, a na
stępnie przecedzić przez rzadkie sito od ra
zu na półmisek, postawiony na blasze, żeby 
nie wystygało

10. Sztufada na zimno.
Kawał pieczeni zrazowej, naszpikowa

nej grubą słoniną, nalać gorącym octem, 
przegotowanym z korzeniami: niech tak le
ży 6 do 8 dni najdłużej. Następnie dusić 
samą bez żadnej tłustości, podłożywszy na 
spód rondla dębowe deseczki lub drewien
ka na krzyż, aby się pieczeń nie przypaliła 
i podlewać octem, w którym się moczyła. 
Rondel powinien być szczelnie zamknięty, 
a pieczeń dusić się powinna 4 do 5 godzin 
na wolnym ogniu.

11. Pieczeń huzarska.
Kilka funtów zrazowej pieczeni zbić 

mocno, osolić i opiec na rożnie w piecu, po
lewając ciągle tłuszczem; gdy się już zru- 
mieni i jest na wpół miękka, ponadkrawać 
ukośnie i przełożyć w każdem nakrojeniu 
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następującym farszem: utrzeć parę pieczo
nych cebul, wziąć dużą łyżkę masła, tro
chę pieprzu, tartego chleba, tak, aby masa 
była gęsta, wymieszać to doskonale i prze
kładać pieczeń. Włożyć ją do rondla, za
lać sosem, jaki się uformował w czasie pie
czenia, przykryć i dusić na ogniu przez pól 
godziny.

12. Pieczeń wolowa z rożna.

Wziąć środkową zrazową lub pierw
szą krzyżową część mięsa, która może na
wet leżeć dni parę, aby skruszała. Biorąc 
do użycia, naszpikować szpikulcem młodą 
słoninką, cienko w podlugowate paski kra
janą, po wierzchu jak zająca, włożyć na ro
żen i na bardzo gwałtownym ogniu piec. 
Podstawiać brytwannę, na którą leje się pa
rę łyżek wody zimnej, żeby sos ściekał, 
rrżeba osobno w tyglu mieć fryturę lub ma
sło rozpuszczone i ciągle niem smarować 
piórkiem pieczeń. Taka pieczeń powinna 
się piec bardzo krótko, wtedy będzie do
bra, bo sos zatrzyma w sobie i nie zeschnie 
się. Ponieważ jednak nie każdy może i chce 
piec pieczeń na rożnie, więc zaręczamy, że 
zachowując przepis tu podany, będzie miał 
ją z pieca bardzo dobrą. Głównym warun
kiem jest gorącość pieca; urządzoną jak 
wyżej pieczeń włożyć na brytwannę, konie
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cznie na ruszt w bardzo gorący piec, poło
żywszy od razu na wierzch kawał masła, po
lewać często samym masłem; ciągle ogień 
poddając i nie pierwej obrócić na drugą 
stronę, aż na jednej jest już dostatecznie ru
miana. Gdy się dobrze zrumieni na drugiej 
stronie, to gotowa. Soli się każdą wołową 
pieczeń pieczoną na kwadrans tylko przed 
włożeniem w piec lub na rożen. Od czterech 
do pięciu funtów piecze się 3 kwadranse, 
większa godzinę, nigdy dłużej, powtarzamy, 
ogień powinien być silny. Jeżeli kto chce 
upiec niezbyt duży kawałek, niech zrumie
ni na patelni masło, potrzyma na silnym 
ogniu jak befsztyk, przewróci na drugą stro
nę, zrumieni, dopiero wsadzi w piec na ruszt 
aby się dopiekła, będzie wyborna. Pieczeń 
taka będzie w środku z krwią.' Przy piecze
niu należy piec ogrzewać drzewem, gdyż od 
węgli nigdy się nie zrumieni,

13. Polędwica.
Polędwicę piecze się dwojakim sposo

bem; pierwszy z nich jest: wyżyłowaną i na
szpikowaną przywiązać do rożna, nie prze
kłuwając nim, tylko kładąc duszę jak do 
indyka, a z dwóch końców tylko przekłu
wając rożnem, aby dziury przez całą nie ro
bić, piec nad dużym ogniem, polewając ma
słem. Drugi sposób, jakiego dziś używają 
kucharze: wyżyłowaną polędwicę upiec na 
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brytwannie, kładąc na rozpalone rumiane 
masło jak befsztyk, z początku nad otwartą 
fajerką nad wielkim płomieniem, a następnie 
na wolniejszym ogniu na blasze dać się do
piec. Podając prędzej, będzie surowsza, trzy
mając dłużej na blasze, będzie więcej dopie
czona. W piecu nikt już dziś nie piecze po
lędwicy, bo się tylko dusi w piecu i sok z 
niej wychodzi. Do polędwicy dają się ró
żne garnitury, jako to: kapusta czerwona, 
duszona w winie, buraczki, kartofle drobno 
wykrawane łyżeczką żelazną i obsmażane 
na surowo w maśle, makaron włoski, ob
sypany parmezanem, wszelkie jarzynki, 
grzyby i rydze duszone. Bardzo dobrze tak
że smakuje polędwica z sardelowem ma
słem, które przyrządzone jak wyżej (patrz 
sosy), gdy już polędwica pokrajana na pół
misku, nakłada się na wierzch kawałkami 
lub kładzie w koszyczek, zrobiony zręcznie 
z brukwi, postawiony w jednym końcu pół
miska w drugim zaś drugi koszyczek ze skro
banym chrzanem. Takie koszyczki robić z 
brukwi, wybierając foremną brukiew i wy
drążając ją nożykiem. Jeżeli polędwica słu
ży za pieczyste, podaje się zamiast jarzyn 
sałata.

14. Polędwica z maderą i truflami.
Wyżyłowaną i naszpikowaną polędwi

cę posmarować oliwą i obłożyć krajaną w 



191 —

plastry cebulą. W parę godzin posolić, wło
żyć na rożen, obwinąć papierem, posmaro
wanym miodem masłem i piec na mocnym 
ogniu godzinę, a jeśli mała to 3 kwadranse; 
papier zdjąć na 10 minut przed zdjęciem z 
rożna. Wziąć szklankę madery, 4 łuty bulio
nu, wrzucić w to świeże lub marynowane 
i pokrajane trufle, zagotować razem, oddziel
nie łyżkę młodego masła zagotować z łyż
ką mąki i rozebrać bulionem z maderą. Na 
półmisku położyć pokrajaną polędwicę i po
lać sosem. Dawniej układano polędwicę wy
soko na chlebie smażonym ,na fryturze, dziś 
już się tego nie robi, aby w chleb nie wsią
kał sos.

15. Polędwica wefrancuskiem cieście (nowość).

Mięso surowe, włożone w ciasto, pusz
czając z siebie sok wilgotni ciasto, które 
byłoby klajstrowate i niedopieczone. A kie- 
dyżby się nasoliło? Otóż należy oczyszczo
ną z łoju i żył polędwicę nasolić na godzi
nę, następnie posmarowawszy ją ze wszyst
kich stron masłem, wstawić pod blachę na 
górną kondygnację do gorącego pieca, 
trzymając ją w nim pół godziny z zegar
kiem w ręku, gdyż powinna tylko stra
cić surowość, ale się nie upiec. Mieć go
towe cienkie, francuskie ciasto, rozwał
kowane na stolnicy, wyjętą z pieca po
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lędwicę szybko na powietrzu trochę ostu
dzić, tak, aby z wierzchu była wolna, a w 
środku jeszcze gorąca, położyć na ciasto, 
zawinąć, żeby nigdzie mięso nie było wido
czne i natychmiast do bardzo gorącego pie
ca jak zwykle na francuzkie ciasto wstawić. 
Gdy ciasto rumiane i upieczone, polędwi
ca także będzie gotowa i jak rostboeuf w 
środku różowa. Do takiej polędwicy nie po- 
daje się nic, oprócz sardelowego masła, oso
bno ułożonego.

|16. Pieczeń z chrzanem (a la Radecki).
Pieczeń zrazową wyżyłować, zbić, poso

lić i położyć na rumiane masło, a następnie 
podlać wodą i dusić na wolnym ogniu, jak 
każdą duszoną pieczeń. Gdy zupełnie mięk
ka wyjąć na stolnicę, przerżnąć wzdłuż, ale 
nie zupełnie, z obu stron nacięcia wyłożyć 
niewielkimi plasterkami cytryny bez skór
ki i bez pestek, a w środek, między cytrynę 
włożyć farsz następujący: chrzanu tartego 
3 łyżki, masła łyżek 2, łyżkę tartej bulki, ły
żeczkę cukru, soli i dwa żółtka doskonale 
wyrobić, napełnić rozcięcie, związać grubą 
bawełną pieczeń, włożyć napowrót w ron
del, gdzie się jeszcze najmniej z pół godziny 
dusić powinna, a w końcu obsypać ją mą
ką i oblać dwoma łyżkami śmietany, z któ
rą na wolnym ogniu poddusić, aż śmietana 
nabierze dobrze żółtawego koloru.
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17. Pieczeń siekana (klops).
Usiekać jak najdrobniej trzy funty 

miękkiego mięsa zrazowego lub pierwszej 
krzyżowej, który to kawałek jest tak mięk
ki, iż na befsztyk nawet doskonale użyty 
być może, funt wieprzowiny i ćwierć funta 
nerkowego łoju, wyżyłować po usiekaniu 
i jeszcze raz przesiekać, bo od dobrego usie- 
kania zależy tylko ścisłość klopsa, włożyć 
dwie bułki otarte ze skórki, namoczone w 
zimnej wodzie i wyciśnięte z niej, trochę 
pieprzu, soli, jedną cebulę, pieczoną i usie- 
kaną, dwa żółtka bez białek, bo od białka 
twardnieje każde mięso, ćwierć funta świe
żej, młodej słoniny pokrajać w kostkę, wy
mieszać wszystko i zrobić podłużny klops 
w kształcie podłużnej bułki, maczając cią
gle ręce w wodzie. Zrumienić masło lub 
fryturę, na gorące położyć klops i wstawić 
na godzinę do gorącego pieca, polewając 
ciągle ściekłym sosem, a w końcu śmieta
ną; przed polaniem śmietaną posypać pie
czeń mąką, aby się uformował gęsty sos.

18. ^Klops, nadziewany kaszą.
Przygotowawszy mięso jak wyżej, od

dzielnie ugotować, czyli uprażyć w słoninie 
kwaterkę grubej, gryczanej kaszy. Zamoczy
wszy wodą stolnicę, rozłożyć siekane mięso 
na okrągły, płaski plaster, włożyć w środek 
podłużnie wystudzoną kaszę, zwinąć na po-

13Obiady.
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dłużny klops, osypać mąką i rzucić na ru
miane masło w płaską pokrywę od rondla 
lub na patelnię. W pokrywie udusić, czyli 
usmażyć na fajerce bez przykrywania, pod
lewając przy końcu śmietaną i obsypując 
mąką, aby sos był zawiesisty. Na patelni 
zaś można upiec w piecu, postępując tak 
samo. W obu razach musi się piec bardzo 
krótko, żeby mięso było soczyste, bo jeśli się 
przepiecze będzie nie smaczne, dobre pół 
godziny wystarcza, byle ogień był dość sil
ny. Tak samo można nadziewać tłuczonemi 
kartoflami.

19. Klopsy z sosem.
Przygotować mięso, jak wyżej, na sie

kaną pieczeń czy klops, wymieszać i robić 
kotleciki okrągłe i przypłaszczone nieco, ob
sypywać mąką, obsmażyć parę minut na ru
mianem maśle, w rondlu podlać rosołem lub 
bulionem, żeby tylko klopsy pokryło; wło
żyć łyżkę masła, pół cytryny wyciśniętej, 2 
kawałki cukru, trochę kaparów, garść tartej 
bułki; przykryć pokrywą i z 10 minut dusić 
razem z temi klopsami, będą wyborne. Za
miast bułki można brać masło, roztarte z 
mąką.

20. Bitki wołowe w śmietanie.
Pomimo, iż każde siekane wołowe ko

tlety nie należą do wyższej kuchni, jednak 
wyjątek tu stanowią tak zwane bitki w śmie-
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tanie, jeżeli są bardzo starannie zrobione. 
Na dwa funty czystego mięsa, obranego z 
żył i kości, pierwszej krzyżowej, żadnego in
nego brać nie można, namoczyć w mleku 
jedną kajzerkę, otartą ze skórki. Mięso usie- 
kać, wołowe na maszynce, cielęce zaś le
piej tasakiem, bo zostawia za wiele żył na 
nożach od maszynki. Po usiekaniu posolić, 
trochę popieprzyć, wycisnąć bułkę z mle
ka przez duiszlak, przesiekać z nią jeszcze 
raz, wbić dwa żółtka, włożyć kawałek ma
sła, białko ubić na pianę, domieszać ra
zem, a wymieszawszy rękoma wszystko, ro
bić na stolnicy kotlety grubości duże
go palca, więcej okrąglawe niż podłu
żne. Z tej proporcji powinno być 8 lub 9 
sporych kotletów. Utarzać je w mące i ob
smażyć na dobrem maśle przy wolnym 
ogniu, aby się niezbyt zrumieniły. Wziąć 
kwaterkę dobrej kwaśnej śmietany, rozbić 
ją z pół łyżką mąki, podlać tą śmietaną na 
patelni będące bitki i dosmażyć w tej śmie
tanie. Podaje się do nich kartofle „a la lyo- 
naise“, a kto nie umie ich zrobić, zwyczajne 
smażone.

21. Kotlety bite (entre-cóte).
Kotletową część tylko górkę, kazać od- 

razu rzeźnikowi podzielić na kotlety, tak, 
aby, zostawiając żeberka, grube kości w do
le oddzielił.
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Zbić lekko, nadając formę kotleta, zo
stawiając mięso i tłuszcz przy żeberku, po
solić w chwili gdy się ma smażyć. Rozgrzać 
na miedzianej patelni masło, pół łyżki na 
dwa kotlety, - na mocno rozpalone rzucić, 
zrumienić z jednej strony, następnie z dru
giej i odstawić na wolny ogień, aby powoli 
doszły. Więcej jak dwa lub trzy smażyć ra
zem nie można, bo się nie zrumienią dobrze 
i zawiele sosu puszczą z siebie. Podając ob
łożyć struganym chrzanem i kartoflami, 
które, mając ugotowane, pokrajać w pla
sterki i dosmażając kotlety wrzucić na brzeg 
patelni, aby się przysmażyły. Lepiej jednak 
dać osobno smażone na fryturze, „a la lyo- 
naise“. Takie kotlety zowią się „entre cóte“.

22. Befsztyk.
Trzy gatunki mięsa zdatne są tylko na 

befsztyk: polędwica, kotletowe i pierwsze 
krzyżowe. Oczyściwszy z żył i łoju na bef
sztyk mięso, pokrajać je w grube plastry 
czyli kawałki, mniej więcej grubości duże
go palca, nie ubijać i nie solić wcale. 
Wziąć patelnię miedzianą, rozgrzać mo
cno, wrzucić kawałek masła, np. na trzy ka
wałki befsztyku, pół łyżki masła, nie wię
cej; gdy to masło zawrze silnie i zrumie- 
ni się, rzucić w nie mięso w tej chwili poso
lone, jeden kawałek opodal drugiego i na 
dużym płomieniu smażyć, nie dotykając ni- 
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czem; gdy już się zdaje być rumiane na tej 
stronie, obrócić ostrożnie widelcem na dru
gą i smażyć dalej ha silnym ogniu. Gdy i z 
drugiej strony się zrumieni, wyjąć na talerz, 
gdzie leży tyle kawałków masła ile befszty
ku i zlekka, kładąc nóż płasko na mięsie, wy
cisnąć trochę sosu w masło; następnie jesz
cze raz na chwilę włożyć na patelnię sam 
befsztyk, zasmażyć po obu stronach na wol
nym ogniu i wyjąć na ten sam talerz, na któ
rym masło z sokiem od mięsa sos uformo
wało, nie polewając wcale masłem, w któ- 
rem się smażył. Cala dobroć befsztyku zale
ży na dobrem mięsie i mocnym ogniu; tym 
sposobem smażony jest wyborny, a w mia
rę, jak kto lubi, więcej lub mniej surowy; 
gdy niema być surowy, to po zrumienieniu 
postawić patelnię na ogień mniejszy, aby 
powoli doszedł. Wogóle cale smażenie nie 
powinno trwać dłużej nad 15 do 20 minut. 
Obłożyć struganym chrzanem.

23. Befsztyk po hambursku.
Wziąć gruby kawałek miękkiego dobre- • 

go mięsa, nie zbijać go wcale, tylko nadać 
wałkiem lub nożem okrągłą formę, posma
rować oliwą i na oliwę lekko posolić. Na
tychmiast, aby mięso z solą nie leżało, na 
okrągłej patelce czyli na małym talerzyku 
blaszanym bez rączki, rozgrzać do rumia
nego koloru pół łyżki dobrego masła, wrzu
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cić na to masło jedną białą cebulę, po
krajaną w plasterki i zaraz na tę cebulę 
położyć mięso; wszystko to dzieje się bar
dzo prędko na mocnym ogniu, nie zdejmu
jąc patelni z ognia; gdy już się zrumieni 
mięso po jednej, stronie widelcem, przewró
cić na drugą, po jednej stronie położyć 
obok mięsa łyżkę duszonych w maśle grzyb
ków lub rydzów, po drugiej kilka małych 
kartofli w wodzie poprzednio ugotowanych, 
a po dwóch stronach przeciwległych wpu
ścić ostrożnie po jednem jajku, które się 
usmaży, jakby puszczone na maśle; gdy jaj
ko się zetnie, befsztyk gotów, polać wszyst
ko dwoma łyżkami bardzo mocnego bulio
nu i podać na stół razem z patelnią blasza
ną, postawiszy ją na zwyczajnym talerzu. 
Powtarzam, iż wszystko powinno się odby
wać szybko, aby mięso wewnątrz zachowa
ło w sobie krew czyli właściwą soczystość.

24. Masło i kartofle do befsztyku „à la 
maître d’hôtel“.

Kawał młodego masła, niesolonego, wy
mieszać na talerzu z siekaną pietruszką, któ
rej powinno być bardzo wiele i grubo sie
kana, z solą pieprzem i sokiem cytryno
wym, biorąc w proporcji pół funta masła, 
łyżeczkę małą soku cytrynowego; masło ta
kie, gdy stwardnieje, kraje się wybornie na 
kawałki. Osobno ugotować odparzone kar
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tofle, pokrajać w plasterki, posolić nieco, 
włożyć w rondel kawałek tego samego ma
sła, zrobionego do befsztyku, odrobinę mą
ki, parę łyżek rosołu lub bulionu i pokraja
ne kartofle wymieszać na małym ogniu i po
dać zaraz do befsztyku. Podobne kartofle 
nigdy nie można na więcej, jak na dwie lub 
trzy osoby podawać od razu, bo w większej 
ilości będą niedobre.

25. Rozbratel wiedeński.

Tylko z pierwszej krzyżowej lub kotle
towego mięsa można robić rozbratle. Ukro
ić cienki plaster takiej wielkości, aby po 
rozbiciu pokrył cały talerz, rozbić go bar
dzo mocno na zupełnie cienki i okrągły pla
ster. Rozgrzać na patelni pół łyżki masła, 
mięso posolić, a gdy masło bardzo rumiane, 
wrzucić rozbratel, zasmażyć go dwie minuty 
na jednej stronie i dwie na drugiej, a jeże
li ogień dobry, powinien mieć dosyć. Mieć 
przygotowaną białą cebulę pokrajaną w 
plasterki i sparzoną ukropem, bo w żadnej 
dobrej kuchni nie używa się cebuli inaczej, 
tylko parzoną lub pieczoną; gdy więc mię
so już na drugą stronę przewrócone, poło
żyć na brzegu brytwanny cebulę, pilnując 
aby się przesmażyła, ale nie zrumieniła, tyl
ko dobrze zmiękła, chyba, że ktoś wyraźnie 
lubi rumianą. Na dobroci mięsa i szybkiem 
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smażeniu — nie dopuszczając wysuszenia— 
zależy dobroć rozbratla.

26. Rost-Boeuf.
Rost-boeuf zowie się ogromny kawał 

kotletowego mięsa, upieczony w całości. 
Wziąć np. 10 funtów tłustego, kotletowe
go mięsa z kośćmi, osolić, położyć na bryt- 
wannę i wstawić do bardzo gorącego pie
ca. Mięso to piec się powinno w silnym 
ogniu, żeby się rumieniło i własnym tłusz
czem polewało. Wyjąwszy z pieca, pokrajać 
na cienkie zrazy, zostawiając mięso na ko
ści leżące, obłożyć kartoflami, chrzanem 
struganym i zalać sosem ściekłym na bryt- 
wannę, kartofle obrane można piec przy 
mięsie w piecu, a będą wyborne. Można na 
taki rost-boeuf użyć pierwszej krzyżowej, 
lub w ostatnim razie środkowej zrazowej, 
która jednakże powinna wisieć dni pa
rę, aby skruszała; z pierwszej krzyżowej 
lub kotletowej, jeżeli jest gruby kawał, naj
lepszy rost-boeuf.

27. Rost-boeuf parzony.
Wogóle nigdy pieczeń wołowa z ro

żna, dziś ogólnie rost-boeufem zwana, nie 
parzy się octem, lecz gdy skruszeje sama 
w chłodzie, piecze się szpikując słoniną. 
Rost-boeuf jest to owa część kotletowa przy 
żebrach, zwykle bardzo miękka i taki rost- 
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boeuf powszechnie pieką w piecu bardzo 
gorącym. Środkową zrazową, a można część 
rostboeufową, odkroiwszy ją od żeber, po
łożyć na misce i sparzyć łyżką solonego 
masła, zagotowaną w kwaterce lekkiego 
octu, przykryć talerzem i zostawić aż osty
gnie masło, które nadaje kruchość każdej 
rzeczy. Następnie wyjąć z octu, naszpiko
wać, jak zająca, po wierzchu dwoma rzęda
mi, posolić, a w godzinę rozgrzać na bryt- 
wannie kawał frytury lub masła, zrumie- 
nić pieczeń z obu stron na silnym ogniu na 
fajerce, a następnie położyć na ruszcie i wol
no dopiekać pod blachą na górnej kondy
gnacji, smarując piórkiem masłem rozpusz- 
czonem; w małą godzinkę 6-funtowa pie
czeń jest gotowa, mniejsza w dobre pół go
dziny.

28. Zrazy faszerowane.
Trzy funty mięsa zrazowego wołowe

go oczyścić z żył, zeskrobać, o ile się da, 
nożem; a wreszcie usiekać na masę, do
dawszy w czasie siekania pół funta łoju ner
kowego świeżego. Włożyć wymoczoną cala 
bułkę, soli, pieprzu, tartej cebuli, wymie
szać doskonale, robić spore podługowato- 
okrągłe zrazy, które zwilżyć wodą i po
sypać mąką, aby zostały w całości, wło
żyć w rumiane masło, a gdy się zrumienią, 
podlać smakiem, wygotowanym z kości lub 
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łyżką śmietany i jeszcze kwadrans pod po
krywą dusić. Można je rozpłaszczyć i w śro
dek kłaść farsz, jak w zawijanych (patrz ni
żej: zrazy zawijane),

29. Zrazy bite.

Pokrajać parę funtów zrazowej piecze
ni na cienkie zrazy, zbić doskonale, osolić, 
opieprzyć, osypać każdy mąką i włożyć w 
rondel w masło rumiane. Gdy sie zrumienią 
włożyć cebuli, grzybek, podlać wodą, pod- 
dusić znowu, aż się sos wysadzi, wlać łyżkę 
śmietany i wydać na stół.

30. Zrazy zawijane polskie.

Kilka funtów zrazowego lub krzyżowe
go mięsa pokrajać na duże, lecz jak najcień
sze plastry, zbić, osolić i zostawić tak z kwa
drans. Wziąć dużą łyżkę masła, włożyć 
upieczonej i utartej cebuli, wsypać chleba 
tartego, pieprzu, wymieszać doskonale, 
smarować tern zrazy, zawijając mocno, aby 
się nie rozkręcały, co zależy od dobrego roz
bicia mięsa żeby były cienkie. Włożyć w 
rondel kawał masła, na to roztopione ma
sło wrzucić zrazy, włożyć cebuli pieczonej, 
przykryć, niech się duszą na wolnym ogniu; 
jak się zrumienią, wlać trochę rosołu, zasy
pać sos chlebem, a jeżeliby jeszcze się wy
sadził to podlać znowu rosołem, wygoto
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wanym z kości i żył. Zrazy takie nie dłużej 
jak małą godzinę powinny się dusić.

31. Wyborne siekane zrazy.

Dwa funty pierwszej krzyżowej woło
winy razem z tłuszczem zsiekać na masę, 
dołożyć jedną, wymoczoną bułkę, wyciśnię
ta z wody, jedną cebulę, upieczoną i roz
tartą, trochę pieprzu, soli i jedno jajko ca
le. Lepiej jest włożyć dwa żółtka, bez biał
ka, ale można i całe jajko. Rozbić podłużne 
zrazy, których z tej proporcji powinno być 
6 do 8, stosownie do wielkości, obsypać mą
ką; ćwierć funta młodej słoniny pokrajać 
jak najdrobniej, usmażyć na żółto, włożyć 
zraziki, niech się obrumienią ze wszystkich 
stron, następnie wlać dwie łyżki rosołu, ze 
dwa małe, suszone grzybki, na godzinę 
przedtem namoczone w gorącej wodzie i 
drobno pokrajane, jedną całą cebulę pa
rzoną dla smaku, którą potem wyrzucić. 
Gdy się z kwadrans na wolnym ogniu pod- 
duszą, włożyć łyżkę kwaśnej śmietany i 
znów z kwadrans, nie dłużej, dusić, to jest 
o tyle, aby -śmietana nie była białawą lecz 
rumianą.

32. Zrazy wołyńskie z kapustą.

Przygotować zrazy wielkości kotleta i 
zwyczajnym sposobem poddusić do poło
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wy. Oddzielnie udusić kapustę jak na bigos 
(można świeżą, lub kwaszoną). Każdy zraz, 
podduszony do połowy, nałożyć grubo ka
pustą i obłożyć z wierzchu plasterkami 
świeżej słoniny w taki sposób, ażeby cały 
pokryty był słoniną. Ułożyć zrazy w rondlu 
lub na patelni, uważając, ażeby jeden dru
giego nie dotykał. Zalać nieco rozpuszczo
nym bulionem i wstawić bez przykrycia w 
piec dobrze rozgrzany. Uważać żeby się nie 
wysuszyły, a gdy słonina się przyrumieni, 
przewracając ciągle zrazy, ułożyć na półmi
sek i polać mocnym bulionem.

33. Zrazy z rożna.

Ukroić duże plastry zrazowego mięsa, 
czyli tak zwanej pieczeni, rozbić jak zrazy, 
zrobić farsz zwykły z chleba tartego, pa
rzonej lub pieczonej utartej cebuli, masła 
i pieprzu, położyć warstwę farszu, zwinąć 
zraz, a na wierzch obwinąć cieniutkim, jak 
papier, plasterkiem młodej, niesolonej sło
niny, którą przywiązać bawełną. Ponieważ 
najwyżej sześć takich zrazów może wejść na 
rożen, więc tyle zrobić, ile wejdzie lub 
mniej, wsadzić jak kurczęta wzdłuż na ro
żen i piec na wolnym ogniu, najlepiej na 
węglach drzewnych, póki nie będą dobrze 
rumiane. Niczem nie należy smarować, bo 
same się polewają, podstawić tylko pod 
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spód brytwannę, aby spadającym sosem 
polać zrazy z wierzchu, naturalnie odwiązu- 
jąc bawełnę.

34. Zrazy a la Nelson.

Wziąć funt polędwicy, pokrajać na cien
kie zrazy, zbić dobrze, osolić, opieprzyć. Po
łożyć na dno blaszanego rondla lub ma
szynki, spory kawał masła, zrumienić pręd
ko i na rumiane masło położyć warstwę 
posolonych i popieprzonych zrazów, posy
pać sparzoną i pokrajaną w plastry cebu
lą, znowu położyć warstwę zrazów, znowu 
masła i cebuli. Nakryć szczelnie i dusić na 
dobrym ogniu, potrząsając często rondlem. 
Główną zasadą tych zrazów jest, aby się ■ 
krótko dusiły i tak po 20 minutach, powin
ny być miękkie. Można włożyć parę karto
fli wpół ugotowanych, pokrajanych w pla
sterki, oraz dwie pieczarki krajane lub kil
ka świeżych grzybów i razem udusić. Pie
czarki lub grzybki muszą być zblanżerowa- 
ne t. j. odparzone.

35. Zraziki na prędce.

Wziąć pół funta bardzo miękkiego mię
sa, polędwicy, krzyżowego albo pieczeni 
miękkiej, pokrajać na kawałki wielkości 
orzecha włoskiego, każdy z nich rozbić ubi-
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jaczką jak tylko się da najlepiej, choćby 
i w drobne kawałki, następnie wszystkie ra
zem znowu rozbić dobrze ubijaczką dre
wnianą. Posolić, popieprzyć, włożyć jedna, 
całą cebulę, utartą na tarce, posypać łyż
ką mąki i wszystko wymieszać doskonale. 
W rondel lub na patelnię miedzianą poło
żyć 4 łuty (co odpowiada łyżce) masła, za
gotować mocno a gdy się zaczyna rumienić, 
wrzucić przygotowane mięso i zaraz zacząć 
go łyżką rozcierać czyli mieszać, żeby się 
nie zbijało razem, lecz żeby wszystkie ka
wałki się wymieszały i straciły czerwoność 
świeżego mięsa. Wtedy wlać w to półkwa- 
terek słodkiej śmietanki surowej, wymie
szać, zagotować razem i podać. Należy tyl
ko pilnować, aby się mięso zbyt długo nie 
smażyło.

36. Zrazy w formie strudla.
Dwa lub trzy funty (więcej nie można) 

zrazowej pieczeni rozbić najcieniej, tak, aby 
się uformował szeroki plaster, posolić, po
sypać pieprzem, wyłożyć cały cieniutkiemi 
plasterkami słoniny młodej. Zrobić zwy
czajny farsz, jak do zrazów z masła, bułki 
tartej i pieczonej cebuli; nie smażąc go 
wcale, rozsmarować na mięsie, zwinąć ra
zem, jak strudel, i obwinąć grubą baweł
ną. Zrumienić. masło w rondlu płaskim, 
włożyć zraz i dusić na wolnym ogniu, a gdy
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się zrumieni podlać rosołem i łyżką wina. 
Wyborne na zimno do krajania.

37. Zrazy angielskie.
Trzy funty pierwszej krzyżowej lub zra

zowej pieczeni pokrajać na cienkie zrazy, 
zbić dobrze wałkiem i lekko posolić. Zrobić 
farsz z trzech lub czterech dużych pieczo
nych cebul, drobno usiekanych lub utar
tych, dwóch tartych bułek, ćwierci funta do
brego masła i pół łyżeczki tłuczonego 
pieprzu, wymieszać to doskonale na suro
wo; wziąć rondel, wysmarować masłem, lub 
podłożyć trochę siekanego nerkowego łoju, 
kłaść cienkie zrazy i przekładać farszem, 
aż wszystkie wyjdą. Z wierzchu powinien 
być farsz. Nalać to kwaterką wina fran
cuskiego, przykryć szczelnie i postawić od 
razu na większym, a później na mniejszym 
ogniu, nie odkrywając wcale pokrywy, do
piero gdy zapach zacznie wychodzić, co jest 
dowodem, że są gotowe, zdjąć z ognia, zaj
rzeć czy się sos nie wysadził i wtedy dolać 
jeszcze trochę wina, rozgrzać i podać na 
stół. W czasie duszenia jednak należy czę
sto rondlem potrząsnąć, aby się zrazy nie 
przypaliły.

38. P e k e f I e j s z.
O przyrządzaniu, to jest soleniu wszel

kiego mięsiwa, (patrz „Jedyne praktyczne
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przepisy“). Wyjąwszy więc nasolone mię
so z sosu, zbić go mocno, opłukać w wo
dzie, włożyć w rondel, nalać gorącą wodą 
i gotować najmniej trzy godziny na wolnym 
ogniu, jeżeli zaś kawał mięsa przechodzi 10 
funtów, to należy dłużej gotować, w miarę, 
jak się za nakłuciem widelcem miękkie zda
wać będzie. W czasie gotowania dolewać 
ciągle o ile się wygotuje, świeżą wodą, aby 
nie był za słony. Jeżeliby mięso było zbyt 
słone, trzeba go wymoczyć parę godzin w 
zimnej wodzie. Podając na stół. ubiera się 
gałązkami świeżej, zielonej pietruszki, a 
osobno podaje się zwyczajny tarty chrzan 
z octem i „puree“ z kartofli lub grochu.

39. Mały kawałek pekeflejszu na prędce 
nasolony.

Pół funta soli kuchennej śniegówki, 
pół łuta saletry i cztery łuty cukru, utłuc 
razem, wymieszać, posypać tern kawał 
mięsa krzyżowego łub zrazowego, od 7 do 
8 funtów ważący; położyć parę listków bob
kowych i kilka ziarnek przetłuczonego ko- 
lendru, zawinąć tak posypane mięso w czy
ste, grube płótno, umaczane w ciepłej wo
dzie i mocno z niej wyciśnięte, następnie 
włożyć tak ściśle owinięte mięso w głębo
ką, glinianą donicę lub drewnianą fase- 
czkę; codzień, nie odwijając, przewracać, 



— 209 —

a po pięciu lub sześciu dniach, pekeflejsz 
już będzie wyborny i do użytku zdatny.

40. Ozór na szaro.

Oczyszczony ozór ugotować w wodzie 
z włoszczyzną i korzeniami. Gdy już bę
dzie miękki, ściągnąć skórę. Zrobić do te
go sos następujący: parę kawałków cukru, 
zamoczywszy wodą, zrumienić na patelni, 
wziąć łyżkę masła, łyżkę mąki, zagotować, 
wlać cukier, podsmażyć razem; rozprowa
dzić smakiem od ozora, dodać pół szklan
ki wina, trochę octu, cytrynowej skórki, 
przecedzić, włożyć garść dobrze wymytych 
rodzynków i migdałów, oparzonych i po
krajanych, ozór ukośnie pokrajać, włożyć 
w ten sos i zagotować. Ozór taki daje się 
zamiast potrawy.

41. Ozór solony.

Oczyściwszy ozór ze szlamu i oderzną- 
wszy wszelkie niepotrzebne części, nie płu- 
cząc go wcale w wodzie, natrzeć mocno so
lą, zmięszaną z pół łyżeczką saletry i 6 go
ździkami, (patrz solenie mięsa, „Jedyne pra
ktyczne przepisy“), włożyć w miskę, na
kryć denkiem lub talerzem i wynieść do pi
wnicy, niech tak stoi dni 10, codziennie go 
przewracając i nacierając sosem, uformo-

14 Obiady.
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wanym z soli. Po dziesięciu dniach zdatny 
jest do użycia; lepiej jednak dopiero po 2 
tygodniach opłukać w wodzie, gotować do 
miękka na wolnym ogniu 4 godziny, wtedy 
skórkę ściągnąć, ozór pokrajać ukośnie, 
podając do niego chrzan surowy i puree 
z kartofli. Elegancko podany posypuje się 
siekanemi jajkami, na to chrzanem gorą
cym, duszonym w maśle, a na wierzch pole
wa się miodem masłem z rumianą bułeczką.

42. Bigos z pozostałej pieczeni.

Często ma się resztki pieczeni cielęcej 
lub wołowej. Można z nich robić wyborny 
bigos z razowym chlebem, z jabłkami lub 
śliwkami. Utrzeć czerstwego, razowego chle
ba, biorąc naprzykład łyżkę na jeden talerz, 
zasmażyć go w dobrem maśle, rozebrać tę 
zasmażkę rozgotowanym bulionem, tak, aby 
było rzadkie jak zupa. Pieczeń pokrajać w 
drobną kostkę, włożyć w ten bulion, a na
stępnie gdy się dobrze zagotuje, włożyć 
dwa lub trzy jabłka kruche, winkowate, ob
lane i pokrajane w ćwiartki. Jeżeli niema 
jabłek, co bywa zwykle na wiosnę, ugo
tować oddzielnie ćwierć funta śliwek su
szonych, a gdy będą zupełnie miękkie prze
połowić je, wyjąć pestki, a śliwki wraz z 



sosem wrzucić w bigos, dołożyć łyżkę cu
kru i w końcu wlać, próbując bo smaku, ły
żeczkę lub ile potrzeba, dobrego winnego 
octu.

43. Bigos litewski z kapusty.

Uszadkować dużą główkę kapusty, o- 
solić dobrze, a następnie mocno z soli wy
cisnąć; usiekać dwie białe cebule i razem 
posolić, kwaśne jabłka pokrajać w kostkę, 
tak samo tłuste gotowane mięso wolowe, 
lub pieczeń i surową wieprzowinę; można, 
jeżeli jest, wkrajać zwierzynę pieczoną i na
stępnie układać w rondlu w taki sposób: 
łyżka masła, kapusta, jabłka, wieprzowina, 
inne mięsa i znowu masło, kapusta, jabłka 
i t. d. ciągle w tym samym porządku. Tak 
ułożone zalewa się dobrym rosołem albo 
bulionem i zakrywszy dusi, przynajmniej ze 
dwie godziny, potrząsając często, żeby się 
nie przypaliło. Kiedy bigos już prawie go
tów, zaprawić go łyżką masła z łyżką mą
ki, wymieszać dobrze, trochę go jeszcze wy
sadzić i wydać na stół. Na wydaniu wło
żyć można na wierzch trochę kiełbasy go
towanej i pokrajanej w plasterki. Bigos ta
ki podaje się na śniadanie albo na obiad 
przed rosołem i może być odgrzewany, a 
wtedy nawet zyskuje na smaku.



— 212 —

44. Bigos z kapusty kwaszonej.

Robi się zupełnie jak poprzedni z tą 
różnicą, iż nalawszy zimną wodą funt kapu
sty, zagotować, a potem odlać wodę, włożyć 
na spód ćwierć funta młodej słoniny, w 
kostkę grubą krajanej lub masła, postę
pując dalej jak wyżej.

45. Prawdziwe kołduny litewskie.

Funt polędwicy wyżyłować i pokrajać 
w drobne kawałeczki, jak łebki od szpilek, 
wyraźnie zastrzegam, żeby nie siekać; funt 
łoju nerkowego wołowego posiekać na 
masę, posolić, popieprzyć; dwie cebule śre
dniej wielkości pokrajać i w małym rondel- 
ku pod pokrywą dusić wraz z żyłami i reszt
kami mięsa, podlewając odrobiną bulionu, 
następnie utłuc tę cebulę wraz z mięsem w 
moździerzu, przetasować przez rzadkie sito 
i włożyć w przygotowane mięso.

Zrobić ciasto z najpiękniejszej mąki, 
biorąc na kwartę mąki jedno jajko i tyle 
zimnej wody, ile potrzeba, aby ciasto nie 
było twarde, rozwałkować jak najcieniej, 
układać na ni'e kupki mięsa i zwijać jak pie
rogi, jednak luźno, aby tak mięso jak 
tłuszcz, miały miejsce wypełnić ciasto. Wy
krawać kieliszkiem z cienkiego szkła, zawi
jać, mocno zlepiając brzegi. Mieć już go-
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tową wodę gorącą w bardzo szerokim ron
dlu, wrzucić, gotować aż wypłyną i za
raz wybierać łyżką durszlakową, żeby się 
nie przegotowały, bo mięso stwardnieje. 
Podać przed rosołem lub barszczem czy
stym, niczem nie polewając. Jeżeli mają 
zrobione leżeć, trzeba przykryć wilgotnem 
płótnem.

46. Pierożki z mięsem.

Robią się zupełnie tak samo jak uszka 
do barszczu, (patrz rozdział 2). Jeżeli mięso 
zbyt suche to go odświeżać, kładąc w go
rącą wodę na pół godziny. Te same pieroż
ki można po ugotowaniu smażyć na frytu- 
rze, a są wyborne; lub też na drugi dzień 
przygrzać na maśle, bo tylko na maśle od
grzewa się wszystko.

47. Pierożki z dudkami.

Dudkami zowią się w skróceniu; lekka 
wątroba, śledziona, serce i cały pęk mięsi
wa, znajdujący się przy wątróbce cielęcej. 
Kupując samą wątróbkę, płaci się drożej, 
a kupując razem ze wszystkiem, płaci się 
taniej. Otóż z tych dudków robią wyborne 
pierożki. Po oczyszczeniu i ugotowaniu z so
lą wszystkich części, kraje się je, a następnie 
sieka na masę. Bierze się na całe dudki
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pół funta młodej słoniny, pokrajawszy dro
bno, smaży na biało, dodając jedną opie
czoną, roztartą cebulę, pieprzu, soli, trzy 
jajka na twardo ugotowane i posiekane, 
miesza się wszystko dokładnie; można na
wet dodać jedną rozmoczoną i wyciśniętą 
bułkę dla ścisłości i nadziewać zwyczajne 
ciasto, zrobione na pierogi, zagniecione biał
kiem bardzo wolno, bo ciasto na pierogi, 
twardo zagniecione, pęka. Gotować jak 
zwyczajnie i podać ze słoniną. Z jednego 
pęczka dudków można obdzielić 10 do 12 
osób, biorąc naturalnie najmniej 2 funty 
mąki. Gdzie dużo osób do stołu, a fundusze 
nieduże, bardzo smaczna i tania potrawa.

48. Prawdziwy gulasz węgierski.

Trzy funty różnego mięsa — wołowe
go, baraniego i wieprzowego, wybierając 
miękkie kawałki, pokrajać w kostkę wielko
ści orzecha laskowego. Pół funta słoniny 
pokrajać w kostkę, włożyć w rondel i pod 
pokrywą na małym ogniu zasmażyć na bia
ło. Gdy widać, że się już smaży, włożyć 6 
cebul, pokrajanych w cienkie plasterki, wy
mieszać ze słoniną, niech się pięć minut du
si, wtedy włożyć owe pokrajane mięsa, po
solić, przesypując bardzo suto papryką, du
sić jeszcze pod pokrywą całą godzinę na wol
nym ogniu, nie mieszając wcale, ale dole
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wając ciągle po łyżce zimnego bulionu lub 
smaku z wygotowanych od mięsa kości i 
żył. Po godzinie obrać 6 kartofli, pokrajać 
je również w kostkę, wrzucić w mięso i wte
dy dopiero wymieszać z kartoflami, z któ- 
remi tylko 10 do 15 minut jeszcze się mu
szą gotować, to jest poty, póki kartofle 
nie będą miękkie. Wyborny dla osób lu
biących bardzo ostre potrawy.

49. Flaki.

Oczyszczone najdoskonalej flaki nalać 
miękką wodą i gotować, szumując jak ro
sół; po wyszumowaniu odlać tę wodę, prze
płukać flaki jeszcze w zimnej wodzie i go
tować dalej od czterech do pięciu godzin 
w całości, potem wyjąć z tej wody i pokra
jać w podługowate paseczki, jak makaron. 
Osobno zaś wziąć parę funtów wołowego 
mięsa, ugotować na rosół, jak zwykle, nalać 
tym rosołem pokrajane flaki, oddzielnie na
krajać selerów, pietruszki, marchwi, wszyst
ko cienko, podługowato, jak makaron i go
tować, póki miękkie zupełnie nie będzie. Mo
żna włoszczyznę poszadkowaną dusić oso
bno w maśle i dopiero przed wydaniem wy
mieszać z flakami. Na pół godziny przed 
wydaniem posolić, wsypać pieprzu tłu
czonego i majeranku tartego, a kto nie 
lubi majeranku, to muszkatołowego kwia
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tu lub imbiru. Wziąć łyżkę dużą masła, za
gotować z łyżką mąki lub też na surowo 
rozetrzeć, zaprawić tern flaki, wymieszać, 
zagotować i wylać na salaterkę lub głęboki 
półmisek. Flaki powinny się dobrze wysa
dzić, żeby zbyt dużo sosu nie miały i były 
esencjonalne. Robią się także do flaków 
pulpety z łoju, jak do rosołu (patrz roz
dział 2) i gotują na sosie od flaków. Rów
nież okładają się flaki kiszką wołową, na
dziewaną kaszką gryczaną drobną; naj
przód należy kiszkę po wyszlamowaniu wło
żyć w zimną wodę i na ogniu zblanżerować, 
to jest trzymać ją póki się woda nie będzie 
miała gotować. Tym sposobem nigdy nie 
pęka. Następnie wziąć kaszki gryczanej 
drobnej, zatrzeć ją jajkiem, wysuszyć, spa
rzyć wrzącą tłustością, to jest fryturą, bio- 
rąc jej pól funta; na kwaterkę kaszy jedną 
bułkę montową namoczyć w wodzie, a po
tem posiekać wyciśniętą z wody z tłusz
czem i kaszą, wsypać trochę soli, pieprzu, 
majeranku, wymieszać dobrze, kiszkę prze
wrócić na prawą stronę i nadziewać tą ka
szą tak, aby mogła napęcznieć, związać, 
ugotować osobno w wodzie, a wydając na 
stół pokrajać w kawałki i obłożyć flaki. Za
miast bulki bardzo dobrze można użyć kil
ka, trzy lub cztery, kartofle, ugotowane i u- 
tarte. Wymieszać je z kaszą. Na wierzchu, na 
półmisku, posypać flaki imbirem lub tartym



parmezanem. Dając flaki na zupę, robi się 
daleko rzadsze i bez kiszki, tylko z pulpe
tami; na potrawę zaś na półmisku posy
pać parmezanem, polać masłem rumianem 
z bułeczką. Można je tak zapiec 10 minut 
w piecu.

‘Przestroga: Flaki koniecznie muszą się 
gotować w kamiennym garnku nigdy w ron
dlu, bo będą ciemne i niesmaczne od pobialy.

50. Flaki z ostrym smakiem.

Oczyszczone flaki zblanżerowąć, to jest 
po zagotowaniu odlać pierwszą wodę, zno
wu oczyścić, nalać świeżą i gotować do 
miękkości. Pokrajać cienko jak makaron, 
nalać ciepłym, wołowym rosołem, gotowa
nym z solą i włoszczyzną, gotować aż się 
dobrze wysadzą. Oddzielnie udusić w maśle 
do miękkości, pietruszkę i selera, także cie
niutko pokrajane i włożyć do flaków gdy się 
jeszcze gotują. Kiedy są już gęste, wystu- 
dzić, wziąć świeży, szeroki a nizki garnek lub 
słój kamienny, wreszcie donicę porcelano
wą i układać warstwy w następujący spo- 
sów: warstwa flaków, warstwa masła świe
żego niesolonego w t kawałkach, warstwa 
bułki tartej i koniecznie przesianej, warst
wa tartego sera szwajcarskiego lub parme- 
zanu, trochę tłuczonego białego pieprzu, 
a kto lubi papryki. Dalej powtarzać warst-
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wy tą samą koleją, aż wszystkie flaki wyjdą, 
pomieszać dobrze warząchwią i spróbować 
czy dość słone. Wtedy polać to wszystko 
pół kwartą świeżej, dobrej, kwaśnej śmie
tany, już tylko zlekka wymieszać i wstawić 
na całą godzinę w piec czyli pod blachę, na 
niższą kondygnację, dla zapieczenia. Ob
winąwszy garnek serwetą, podać na stół. 
Proporcja śmietany na jedną dużą wiązkę 
flaków.

51. Cynadry wolowe

Cynadry obgotować w wodzie, a na
stępnie wyżyłowane pokrajać w plasterki, 
podłożyć masła lub łoju świeżego, cebuli 
i dusić na dobrym ogniu, podlewając trochę 
wodą: w końcu dopiero posolić i popie
przyć, a gdy będą miękkie zasypać odro
binę tartym chlebem i wydać na stół.

52. Tłuszcz wołowy (frytura).

We Francji tłuszcz wołowy (friture) 
zastępuje najlepszy smalec i masło, nie po
zostawiając po sobie żadnego właściwego 
odoru, który przy smażeniu na smalcu za
wsze pozostać musi; na samem zaś maśle, 
szczególniej gdy to ostatnie nie jest klaro
wane, łatwo się pali i jest kosztowne. Świe
ży tłuszcz nerkowy, wołowy, pokrajać w
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małe kawałki, włożyć w garnek gliniany, 
nalać zimną wodą, tak, aby go pokryła, 
postawić na ogniu, aby się wolno gotował 
dopóki się woda zupełnie nie wygotu
je; gdy zacznie pryskać, to jest znak, że już 
się woda wygotowała; wtedy przecedzić 
tłuszcz przez gęste sito i postawić w chłod- 
nem miejscu do zastudzenia. Uważać jed
nak bardzo trzeba, aby na spodzie nie zosta
ło nic a nic wody, bo psułby się tłuszcz. 
Będzie to śliczna, prawie białego koloru tłu- 
stość, zastępująca doskonale klarowane 
masło do smażenia wszelkich ciast, a 
nawet ryb i kartofli — tylko nigdy mięsa, 
to jest kotletów lub befsztyku; doskona
le użyć się daje do smarowania pieczystego 
w czasie pieczenia, aż do zrumienienia; na 
końcu tylko, dla dobrego smaku, polać mio
dem masłem, zrumienionem z bułeczką.

Umiejętne zastosowanie frytury.
(Proszę z uwagą przeczytać).

Frytura, jest to czysty nerkowy tłuszcz 
wołowy, gotowany na wodzie, znany i uży
wany oddawna we Francji. Tyle jednak 
przeciwników znajduje ten tłuszcz wybor
ny w osobach nieznających go dostatecznie 
i biorących go za jedno z owym wstrętnym, 
złej woni tłuszczem, którego używają dru 
gorzędne restauracje, a który jest miesza
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niną wszystkich tłuszczów, jakie w kuchni 
z odpadków się tworzą, stanowiąc tłu- 
stość bardzo niezdrową, skąd też wła
śnie wyrobiła się owa zła opinia o fryturze. 
Ta, o której tu mowa, za jedną z tamtą uwa
żaną być nie powinna, bo nie jest wcale 
trudniejszą do strawienia od masła i dla lu
dzi, którzy nie są chorzy, wcale szkodliwą 
nie jest, a nawet w cenie bardzo mała po
między nią, a masłem zachodzi różnica. 
Tłuszcz nerkowy wygotowany na wodzie, 
daje najczystszy tłuszcz, bez żadnego odoru 
i tylko spotyka się go u umiejętnych ku
charzy lub tam, gdzie pani sama, znająca 
się na sztuce gotowania, kieruje kuchnią.

W podrzędnych kuchniach, gdzie nie 
pojmują wyższości frytury nad innemi tłu
szczami, zastępują ją mniej strawnym i zo
stawiającym po sobie niemiły odór w ca
łym domu smalcem, który tylko przy fawor
kach łub pączkach może mieć zastosowa
nie i to niszcząc spirytusem jego zapach. 
Wiemy, że kuchnia francuska jest naj
smaczniejszą, a przecież w Paryżu owe ulu-, 
bione kartofelki „a la lyonaise" lub jabłka 
w cieście „pommes frites“, nie umieją i nie 
mogą inaczej smażyć, jak na fryturze. Ta 
ostatnia bowiem rozgrzewa się, nie paląc 
do gorąca potrzebnego do wypieczenia się 
surowizny poddanej tłuszczowi i wybornie 
służy, umiejętnie użyta. Po włożeniu ciasta, 



— 221

jak nóżki cielęce w cieście, jabłka, pączki 
parzone, kartofle, krokiety każdego rodza
ju w rozgrzany mocno tłuszcz, zestawia się 
na mniejszy ogień, a przedmiot upiecze się, 
nie usmaży, najdokładniej na kolor żądany, 
to jest pomarańczowy, nie wsiąkając bynaj
mniej tłuszczu jak to bywa przy smalcu, lub 
choćby najlepszem maśle, które zawsze się 
zbyt szybko pali. Ciasto upieczone, wyjęte 
z frytury, jest suche zupełnie.

Drugiein zastosowaniem frytury jest 
użycie jej do oblewania, czyli smarowania 
pieczystego czy to na rożnie, czy w piecu 
pieczonego, a to dlatego, że pieczyste, sma
rowane od razu masłem zbyt szybko się ru
mieni, czyli pali, dostaje twardawej skórki, 
a jeżeli jeszcze masło słonawe, powierzch
nia pieczystego będzie zbyt słona i sos ście
kły jest nie do użycia. Otóż, gdy pieczyste 
jest prawie na dopiekaniu i już dobrze ru
miane, odsuwa się fryturę na bok, a sma
ruje młodem masłem, w końcu na półmi
sku polewa się młodem, rumianem masłem 
•z bułeczką.

Oto są dwa, główne zastosowania fry
tury, zostają jeszcze kartofelki „a la lyo- 
naise“, kurczęta całe, pieczone w obfitej, 
gorącej fryturze, jak pączki, bo w Wiedniu, 
a nawet w Paryżu, inaczej młodych kurcząt 
nie podają. Ryby smażone, które tylko na 
klarowanem maśle smażyć dobrze można, 
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na fryturze, gdy po zrumienieniu i odlaniu 
zupełnie tłuszczu, podłożone zostaną ma
słem, mają pozór jak najpiękniejszy. Sta
nowczo zatem, umiejętnie użyta frytura jest 
zdrowsza od smalcu lub złego i sztucznego 
masła. Przecież ani befsztyku, ani żadnych 
kotletów, które się podają z tłuszczem, sma
żyć nie można na fryturze; frytura krzepnie 
zbyt szybko, a nawet mięso lepiej się rumie
ni na maśle, więc nawet do rumienienia nie 
może być użyta przy smażeniu mięsa, które 
tylko na zwyczaj nem, dobrem, mało solonem 
maśle, smażyć można gdyż w mięso wsiąka 
tłuszcz i z tlustością razem się je podaje.



ROZDZIAŁ VII.

CIELĘCINA,

Wybierać cielęcinę z tłustością bardzo 
białą. Cielęcina nieoblana tłustością białą, 
czerwonawa, mająca nerki oblane czerwona
wym tłuszczem, jest złą, takiej nigdy nie 
należy kupować.

1. Pieczeń cielęca.

Aby pieczeń cielęca i w ogóle cielęcina 
była smaczna, musi pochodzić z cielaka 
najmniej cztery tygodnie mającego, a nie 
więcej niż ośm, gdyż natenczas zwykle od
stawianym jest od krowy, a dostając się na 
inne pożywienie traci smak i białość. Do
brą więc ćwiartkę cielęciny należy opłukać
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zimną wodą, ściągnąć błonę, ściąć czyli wy- 
luzować kość płaską, będącą pod spodem 
od ogona, która się z łatwością daje zerznąć 
z dyszka, (zwykle bowiem, gdy ma być ele
gancko podana, piecze się sam dyszek), na
szpikować gęsto młodą słoniną, osolić,
1 niech tak poleży, stosownie do wielkości,
2 godziny lub więcej, włożyć na rożen i piec 
na silnym ogniu, zwolna obracając i pole
wając ciągle fryturą. Podstawić brytwannę 
pod pieczeń, żeby sos ściekał, który na zim
no po zebraniu tłuszczu uformuje galaretę. 
Duża pieczeń cielęca potrzebuje dwóch do 
trzech godzin do upieczenia. Wiele osób dla 
oszczędności drzewa piecze w piecu angiel
skiej kuchni, lecz wtedy pieczeń traci smak; 
rozdziera się na włókna i odstaje od ko
ści, słowem jest mniej dobra, również jak 
wszelki drób w piecu pieczony, oprócz gę
si i kaczki. Każdy sos czysty od cielęciny 
po zebraniu tłustości formuje na zimno gala
retę, którą się ubiera pieczeń na zimno. Go
lonkę od pieczeni gotuje się osobno z solą 
i włoszczyzną, a gdy dostatecznie wygoto
wana, dolewa się ten smak do sosu ściekłe- 
go z pieczeni, przez co będzie więcej galarety.

Cielęcinę, piec się mającą -w piecu, na
, soloną i naszpikowaną, na dwie godziny 
przed obiadem położyć na ruszcie na bryt- 
wannie, nie lejąc ani jednej kropli wody 
na tę ostatnią, powtarzam, ani jednej kro-
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pli, gdyż woda parując na cielęcinę, robiła
by ją jak gotowaną, przeszkadzając prawi
dłowemu pieczeniu, wyjąć blachę środko
wą, położyć całą dużą cegłę na spodzie w 
piecyku, a na niej brytwannę. Piec powi
nien już być gorący. Wstawiwszy pieczeń, 
zaraz włożyć kilka kawałków drzewa, aby 
ją od razu ogień objął i, ■ aby zrumieniona 
soku nie wypuściła; ciągle polewać frytu- 
rą, a . w półtorej godziny, gdy już zupełnie 
rumiana i prawie gotowa, zlać fryturę, po
lewać masłem, a w końcu, podając, polać 
dobrze zrumienionem młodem masłem. 
Drzewa ciągle po jednym kawałku dokła
dać, bo od węgli się nie zrumieni, dopie
ro gdy zupełnie rumiana, nie dokładać już 
drzewa niech dochodzi przy małym ogniu. 
Pieczeni cielęcej nie odwraca się, lecz pie
cze ciągle położoną od razu tak, jak ma być 
podana na półmisku.

2. Pieczeń cielęca z biszamelem.

Upiec, jak wyżej, pieczeń na rożnie, gdy 
prawie dopieczona, zdjąć, ponakrawać głę
boko i przełożyć biszamelem, wymieszanym 
z parmezanem, polać z wierzchu suto tak
że tym samym biszamelem, wstawić na 5 * 
do 10 minut najwyżej w piec dla zrumienie- 
nia. Na biszamel wziąć ćwierć funta młode
go masła, zagotować z łyżką mąki, rozpro-

15Obiady.
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wadzić pół kwartą śmietanki, wygotować do 
połowy, zaprawić 3 żółtkami, rozbitemi z 
łyżką śmietanki zimnej i włożyć ćwierć fun
ta tartego parmezanu, wymieszać i tein 
przekładać cielęcinę, będzie wyborna. Nie 
można długo z biszamelem trzymać w pie
cu, tyle tylko, aby się cielęciną opiekła. Je
żeli biszamel rzadki, to rozbić w niem 2 całe 
jajka, postawić na gorącej blasze i bić cią
głe, aż się zapieni jak szodo, a wtedy sma
rować cielęcinę.

3. Zwijana pieczeń cielęca.

Białą ćwiartkę cielęciny przeciąć 
wzdłuż tak, aby można wszystkie kości wy- 
luzować czyli wyjąć. Zbić ją ubijakiem, na
trzeć solą z odrobiną tartej gałki muszkato
łowej, nakropić całą wewnątrz cytryną, bio- 
rąc jedną dużą lub półtorej cytryny, na
stępnie pokryć całą, na cytrynę, cieniutko 
pokrajanemi plasterkami młodej słoni
ny, zwinąć mocno w wałek i obwiązać bia
łym koniecznie, bawełnianym sznurkiem. 
Tak zwiniętą włożyć w podłużną salaterkę 
lub w miskę, skropić dobrym octem, jed
nak niebardzo wiele, przewracając ją kilka 
razy w ciągu dnia i zostawić w spokoju 
w zimnej śpiżarni. Po dwóch dniach wyjąć 
z miski, posolić dobrze, niech w soli ze 3 
godziny poleży i piec na rożnie lub na ruszcie
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w piecu, polewając masłem, a na koniec ły
żką śmietany, aby się uformował zawiesisty 
sos. Cielęcina taka jest wyborna i na gorą
co i na zimno, a plasterki równo i ładnie się 
krają.

4. Pieczeń cielęca na sposób sarny.

Piękną cielęcinę sparzyć lekkim octem, 
potarłszy i osypawszy poprzednio tłuczo
nym jałowcem, niech tak stoi od 3 do 5 
dni. Wyjąwszy z jałowcu, opłukać w tym
że occie, naszpikować, piec jak zwykle, po
lewając masłem, a w końcu śmietaną.

5. Fricandeau z pieczeni cielęcej.

Rozkroić ładną ćwiartkę cielęciny, tak, 
żeby stanowiła jeden duży plaster mięsa, 
wyjąć z niej kości, ubić wałkiem i osolić, 
domieszawszy odrobinę gałki muszkatoło
wej, wycisnąć sok z jednej dużej lub 2 ma
łych cytryn, następnie przykryć całą pla
sterkami cieniutko krajanej młodej słoni
ny; zwinąć mocno w wałek, obwiązać bia
łym sznurkiem lub bawełną i upiec na 
rożnie albo w piecu, na ruszcie, oblewając 
ciągle masłem i kładąc od razu w gorący 
piec, żeby się długo nie piekła. Podając, 
polać suto miodem masłem, zrumienionem 
z bułeczką.



6. Cąber cielęcy z biszamelem.

Pieczeń cielęca uważana jest za pospo
lite danie, otóż na eleganckich stołach po
dają cąber cielęcy z biszamelem. Trzeba u 
rzeźnika obstalować aby wyjął cąber z cie
laka, tak jak to robią z barana; taki cą
ber, urównawszy dobrze kostki kotletowe, 
iżby ich znać nie było i aby cąber wyglądał 
jak polędwica, wyżyłować z wierzchniej 
błonki, zupełnie jak sarnę i naszpikować 
tak samo cienką słoninką z każdej strony 
po 2 razy; przed samem wsadzeniem w piec 
nasolić, żeby nie zczerwieniał, wsadzić w 
gorący piec na brytwannie miedzianej, nie 
potrzeba rusztu, bo kość spodnia jest ro
dzajem rusztu, polewać masłem, a gdy się 
zacznie rumienić, wtedy polewać biszame
lem ze słodkiej lub świeżej kwaśnej śmieta
ny, lepiej zawsze ze słodkiej; to polewanie 
powtarzać często, aby się uformowała sko
rupa prawie chrupiąca, w końcu obsypać 
grubo tartym parmezanem i jeszcze raz po
lać biszamelem. Podając, odkroić mięso od 
kości, tak jak się sarni cąber podaje i pokra
jać w ukośne plasterki, kładąc napowrót na 
grzbiet kościsty. (Biszamel patrz rozdział 3, 
sosy). Do każdej cielęciny, podaje się sa
łata, nigdy kompot, bo cielęcina zawsze jest 
nieco mdława.
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7. Szynka z cielęciny.

Ćwierć cielęciny, mającą 12 lub 15 fun
tów, nasolić funtem soli i lutem saletry tłu
czonej natrzeć, posypać razem z innem So
lonem mięsem kolendrem, ułożyć w fasecz- 
kę i przycisnąć kamieniem. Najważniejszym 
warunkiem jest, soląc niewiele mięsiwa ra
zem, jak to w mieście szczególniej miewa 
miejsce, ażeby codzień mięso przewracać 
i polewać sosem słonym dlatego, żeby nie 
obsychało z jednej strony. Tak nasolone le
żeć może 2 tygodnie. Wyjęta z soli cielęcina 
powinna w wędzarni być dwa dni, a potem 
upiec ją w bardzo gorącym piecu, oblepiwszy 
żytniem ciastem. Piec dwie do trzech go
dzin. Można także gotować jak wieprzową.

8. Mostek cielęcy nadziewany.

Tłusty, gruby mostek cielęcy wymo
czyć z godzinę w wodzie zimnej, wypłukać 
i nasolić. Dwie bułki montowe, otarłszy z 
nich skórkę, namoczyć w mleku. Wziąć 
ćwierć funta młodej słoniny, usiekać na 
masę, przesmażyć z jedną całą cebulą, utar
tą na tarce i sparzoną gorącą wodą, tak, 
aby się ani słonina, ani cebula nie rumieni
ły, tylko udusiły, pół cielęcej wątróbki usie- 
kanej, trochę świeżych, duszonych w ma
śle pieczarek, soli, pieprzu i muszkatołowe
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go kwiatu odrobinę, oraz świeżej zielonej 
pietruszki siekanej, łyżkę masła, dwa całe 
jajka i owe dwie bułki, wszystko razem do
brze wymieszać, nadziać mostek pod błoną 
i upiec pod blachą, smarując masłem cią
gle, a nie podlewając ani kroplą wody 
Trzeba bardzo starannie piec i pilnować, 
wiedząc, że cała dobroć każdej pieczeni, 
pieczonej w piecu, zależy na tem, aby ją od- 
razu w gorący piec włożyć i ciągle smaro
wać, nie podlewając niczem. Włożywszy zaś 
pieczeń w niebardzo gorący piec, pozwala
my, aby sos mięsny, zamiast się ścinać, wy
chodził z mięsa i gotował się, przez co pie
czeń będzie twarda i łykowata.

9. Potrawa z mostku lub górki cielęcej.

Każdą cielęcinę do gotowania nie po
krajawszy w kawałki, wrzucić w gorącą wo
dę, zagotować raz, wyjąć i wypłukać w 
zimnej wodzie. Następnie pokrajać w ka
wałki, włożyć w rondel, nalać świeżą, go
rącą wodą, osolić, włożyć włoszczyzny i go
tować do miękka mniej więcej godzinę lub 
półtorej. Gdy już miękkie, mięso wyjąć, 
przykryć na półmisku, żeby nie czerniało, 
zrobić sos cytrynowy, pieczarkowy, kapa
rowy lub inny, byle nie rumiany, rozprowa
dzając go tym rosołem, włożyć cielęcinę, za
gotować razem i • wydać na stół. Na sos łyż
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kę masła zagotować z łyżką mąki, rozpro
wadzić rosołem, wrzucić ugotowane szyjki 
rakowe, kalafiory lub szparagi pokrajane, 
trochę siekanej pietruszki i zalać tem po
trawę, obłożywszy oprócz tego smażonymi 
kotlecikami z mózgu cielęcego. Taką po
trawę można zrobić nietylko z mostków, ale 
i z górki cielęcej.

10. Potrawa z cielęciny na rakowem maśle..

Ugotować cielęcinę, jak wyżej na po
trawę, a gdy dobrze miękka wziąć łyżkę 
masła rakowego, rozpuścić na ogniu, ale 
żeby się tylko zagotowało, wsypać łyżkę 
mąki, rozprowadzić smakiem od cielęciny, 
wsypać siekanego kopru, włożyć szyjki ra
kowe, cielęcinę, wyjętą z rosołu i ładnie 
oczyszczoną z błonek i zbytecznych kostek, 
zagotować razem i podać na stół, układa
jąc mięso podspód, a na wierzch szyjki 
i sos.

11. Mostek cielęcy z ryżem.

Odparzyć mostek i ugotować z włosz
czyzną i solą na miękko. Ćwierć funta ry
żu rachując na cztery osoby, oparzyć ukro- 
pem, zlać i zbłanżerować czyli odgotować 
i zalać rosołem z cielęciny; włożyć łyżkę 
masła i dusić, aż się dobrze upruży. Na wy
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daniu włożyć mostek w ryż, żeby się zagrzał, 
układać na półmisku, okładając ryżem i 
oblać tęgim, rozgotowanym bulionem lub 
masłem z bułką rumianą, posypać parme- 
zanem.

12. Potrawa z pieczonej cielęciny.

Zrumienić łyżkę tartej bułki w łyżce 
masła rumianego, włożyć sos czyli galaretę, 
utworzoną z sosu od pieczeni, wcisnąć pół 
cytryny i włożyć kilka plasterków lub wrzu
cić łyżeczkę kaparów, rozprowadzić bulio
nem rozgotowanym, włożyć pokrajaną po
zostałą pieczeń, zagotować i wydać na 
stół.

13. Sznycle cielęce „au natureU.

Ukroić zrazy cienkie, zbić, osolić, uta- 
rzać w mące i tak, jak befsztyk na rozpalo
nej patelni miedzianej, w rumiane masło 
wrzucić. Gdy się zrumieni, przewrócić na 
drugą stronę, podsmażyć i wydać na stół 
„au natureU, podlewając tęgim bulionem, za
gotowanym z masłem. Do takich sznycli po
daje się tylko cytrynę.

14. Sznycle wiedeńskie.

Ukroić cienkie zrazy cielęciny z dysz- 
ka, rozbić bardzo cienko, nadając formę ko
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tleta, posolić i umoczyć każdy w rozbitem 
jajku z mąką, to jest: na 3 sznycle rozbić je
dno całe jajko z łyżką wody i łyżką mąki 
na gęsto, warstwa powinna być cienka na 
całym sznyclu, mieć już rozgrzane na ru
miano masło na brytwannie, rzucać sznycle, 
smażąc do rumianej bułki, odwrócić na dru
gą stronę, a gdy się zrumienią, podać natych
miast.

15. Kotlety cielęce bite.

Najważniejszą sztuką w kotletach jest 
umieć je dobrze z kostek wykroić, zbić i 
nadać dobrą formę. Chcąc mieć dobre ko
tlety, należy dwie kostki rachować na jeden 
kotlet. Zbite posolić w chwili, gdy się mają 
smażyć, poczem umaczać w rozbitem jajku 
z łyżką wody i pasypać tartą, przesianą buł
ką. Wszelka bułka sucha, używana w ku
chni, powinna być przesiana przez rzadkie 
sito, inaczej bowiem, przy smażeniu kotle
tów, ryb lub wysypania rondla do legumin, 
gruba bułka wsiąka masło, a wtedy czuć 
tłuszczem i brzydko wygląda. Miedzianą 
patelnię lub brytwannę zagrzać mocno, 
wrzucić kawał klarowanego masła; skoro 
zawrze, kłaść kotlety jeden koło drugiego, 
smażyć ostrożnie, żeby się zbyt nie rumie
niły, nie na tak gwałtownym ogniu, jak bef
sztyk, przewrócić na drugą stronę, znów 



podsmażyć, a wydając na półmisku ukła
dać jeden za drugim, to jest, aby się jeden 
drugiego dotykał; na masło, w którem się 
smażyły, wlać rozgotowanego bulionu i 
podlać kotlety, podając do nich cytrynę. 
Chcąc powiększyć liczbę bitych kotletów, 
wyjąć miękkie kawałeczki mięsa, gdzie nie- 
ma żeberek, np. od łopatki, zbijając je ra
zem z mięsem przy żeberkach, tym sposo
bem można o połowę powiększyć liczbę bi
tych kotletów, krajać na każdy po jednem 
żeberku, a dobijając oddzielnemi kawał
kami.

16. Kotlety cielęce siekane.

Wykroić, o ile się da, z jednej górki 
i łopatki cielęcej mięsa, wyżylować, usie- 
kać drobno, aż się utworzy jednolita ma
sa; na trzy funty wziąć jedną bulkę- monto- 
wą, w rosole lub w mleku namoczoną i łyż
kę tartej bulki, rozetrzeć z masłem; wymie
szać razem, wbić dwa żółtka pierwej ubite 
i wyrabiać tę masę rękoma, jak ciasto, naj
mniej pół godziny, inaczej będą twarde i 
niepulchne, następnie robić z tego płaskie, 
okrąglo-podługowate kotlety, powkładać w 
każdy po kostce, którą należy oskrobać 
pierwej, i jeżeli zbyt duża, przerąbywać na 
połowę. Na siekane kotlety dobrze jest brać 
na trzy funty cielęciny}' funt świeżej, prze- 
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rastałej wieprzowiny, którą razem siekać 
należy. Tak porobione kotlety posolić, osy
pać bulką tartą, nie smarując jajkiem, bo 
się zrobi skorupa na wierzchu, i smażyć jak 
bite na gorącem maśle; nie potrzeba jednak 
tak mocnego ognia jak do bitych, które 
bardzo prędko smażyć się powinny. Masło 
powinno być koniecznie klarowane co przy 
każdych kotletach zachować należy, gdyż 
inaczej się przypalają, zeschną, ciemnego 
koloru nabiorą i będą niesmaczne, a zaletą 
kotletów cielęcych jest białość wewnątrz, 
a żółty kolor z wierzchu. Takie kotlety dają 
się z rozmaitemi sosami, z jakiemi kto lubi, 
lub z jarzynami. Dając je z sosem, układać 
należy wokoło półmiska jeden za drugim, 
w środek lać sos. Kostki i żyły gotują się 
z włoszczyzną na smak do sosu. Można je 
także dawać ze szpinakiem, szczawiem lub 
marchewką.

17. Kotlety ¡¡cielęce ze szpikiem.

Miękki kawałek cielęciny, wyżyłowany 
doskonale, pokrajać w kawałki drobne. Na 
pól funta cielęciny wziąć ćwierć funta 
szpiku i tę cielęcinę razem ze szpikiem tłuc 
w moździerzu, odrzucając starannie żyłki, 
które będą się jeszcze oddzielać; gdy 
wszystko zbite na masę, posolić nieco, wło
żyć łyżkę rozmoczonego ośrodka od dobrej 
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bułki, zwyczajne bowiem są kwaśne. Wy
jąć masę z moździerza, robić cienkie kotle
ty, posmarować samem żółtkiem, rozbitem 
z odrobiną wody, posypać tartą, przesianą 
bułką i smażyć na klarowanem maśle. Po
dają się podlane bulionem z plasterkiem cy
tryny. Bardzo strawne dla chorych.

18. Kotlety z pozostałej pieczeni cielęcej.

Pozostałe kawałki pieczonej cielęciny, 
szczególniej z nerką, użyć można wybornie 
na następne kotleciki: usiekać jak najdro
bniej pieczeń, wziąć na funt cielęciny 1 buł
kę moczoną, 1 jajko cale, jedno żółtko, pie
przu, soli, kawałek masła, wszystko to do
brze wymieszać i robić płaskie, okrągłe ko
tleciki, utarzać w bulce i usmażyć na ma
śle. Takie same kotlety robią się z resztek 
pieczonego drobiu, które zowią pożar- 
skiemi.

19. Kotlety z mózgu cielęcego.

Kotleciki z móżdżku cielęcego, a na
wet wołowego, służą do okładania różnych 
jarzyn. Mózg wymoczyć z godzinę, wyżyło- 
wać na surowo, bo łatwiej żyłki zdjąć, na
lać wodą osoloną, do której wlać trzeba łyż
kę octu, zagotować dobrze raz, odcedzić, 
pokrajać na płaskie kawałki, nadając for
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mę okrągłą, maczać w rozbiłem jajku, posy
pać bułką tartą i smażyć na klarowanem 
maśle na obie strony, aż się zrumienią, co 
bardzo szybko iść powinno.

20. Zrazy cielęce w dziesięć minut.

Pokrajać cielęcinę w cienkie plastry, 
jak na zrazy, zbić lekko, aby się zbytecznie 
nie rozleciały, posypać solą i pieprzem, wło
żyć w rondel w gotujące się, ale jeszcze nie 
rumiane masło. Gdy się zrumienią po oby
dwóch stronach, wcisnąć trochę cytryny, 
wsypać tartej bułki, włożyć dla delikatno
ści smaku pół łyżki młodego masła, przy
kryć, 5 minut gotować na małym ogniu i 
wydać na stół.

21. Krokiety z pozostałej pieczeni cielęcej.

Pozostałą pieczeń cielęcą lub nawet go
towaną cielęcinę posiekać na maść. Na funt 
mięsa wziąć ćwierć funta masła, zagotować 
z jedną tartą cebulą białą pod pokrywą; 
włożyć mięso, wsypać jedną całą bułkę, 
utartą i przesianą, trochę pieprzu, soli, wbić 
dwa cale jaja, wymieszać doskonale, robić 
podługowate okrągłe wałeczki, wielkości 
siekanych zrazów, ale cieńsze, dłuższe i ró
wne, maczać w jajku rozbiłem, utarzać w 
bułce tartej i rzucać na bardzo gorące, pra



wie rumiane masło lub fryturę na wielkim 
ogniu, gdyż powinno się krótko smażyć, a 
prędko nabrać koloru rumianego. Na do- 
smażeniu wrzucić na patelnię obrane ładne 
gałązki zielonej pietruszki, którą się na pół
misku na serwecie położone krokiety ubie
ra, podając je zamiast pasztecików lub 
okładając niemi jarzyny.

22. Krokiety w móżdżku.

Na 6 krokietów potrzeba dwa móż
dżki wyżyłować z blonki i obgotować w 
wodzie z solą. Wziąć łyżkę masła, zagoto
wać z łyżką mąki, wbić dwa żółtka, wło
żyć móżdżki, rozetrzeć razem, wsypać so
li i odrobinę białego pieprzu, posypać stol
nicę tartą bulką, rozłożyć tę masę na 6 po
dłużnych kupek, po wierzchu każdą osypać 
sporo także tartą bułką i ukulać podłużne 
wałeczki dość grube. Białka od jaj ubić na 
tęgą pianę, umoczyć w niej zrobione wałe
czki i zaraz znowu umoczyć dobrze w tar
tej, sianej bułce, ale tak długo posypywać, 
aż suche i równe będą. Wtedy mieć na pa
telni rozgrzaną fryturę, rzucić w nią, żeby 
się zrumieniły ze wszystkich stron i zaraz 
wyjmować suche na półmisek na podłożoną 
serwetę. Po wyjęciu wrzucić kilka całych 
gałązek zielonej pietruszki, która, usmażo
na, będzie chrupać i ubrać nią krokiety,
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podając do nich cytrynę. Krokiety podają 
się zamiast pasztecików.

23. Potrawa z główki cielęcej.

Oczyszczoną z szerści główkę cielęcą, 
rozpłatać na dwoje, mózg i ozorek zblanże- 
rować, wyjąć, oczy i szczęki odrzucić, wy
moczyć godzinę, nalać gorącą wodą, jak każ
dą cielęcinę. Po wyszumowaniu gotować z 
włoszczyzną, jak zwykle. Kiedy już będzie 
miękka, co nastąpi w parę godzin, wyjąć 
z rosołu, posolić, pokrajać zgrabnie; zrobić 
sos, wziąwszy łyżkę masła, zrumienić go, 
wsypać łyżkę mąki, zagotować, rozprowa
dzić smakiem rozgotowanego bulionu, do
lać madery szklankę, trochę karmelu i ły
żeczkę cukru, wcisnąć pól lub więcej cytry
ny, zagotować i zalać na półmisku główkę. 
Móżdżek zaś, obgotowany, pokrajać na ko
tleciki male, umaczać w jajku, posypać tar
tą bulką, obsmażyć i obłożyć potrawę.

24. Główka cielęca „a la vinaigrette‘‘.

Główka cielęca do gotowania powinna 
być cała ze skórką, rozkroić ją na połowę, 
wybrać kości, ozorek i mózg. Każdą poło
wę przekroić na trzy kawałki tak, aby ucho 
formowało kwadrat, włożyć w duży rondel, 
nalać do pełna wodą i gotować 20 minut, 
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ciągle szumując na dużym ogniu. Wtedy 
odlać wodę i kilka razy przelać zimną wo
dą. W ten sam rondel włożyć pól funta dro
bno pokrajanego łoju wolowego, rozpuścić 
go nie smażąc, wsypać pół funta ładnej mą
ki pszennej, kilka cebul, włożyć dużo po
krajanej włoszczyzny, goździk, 4 łuty soli 
i jeden łut pieprzu, kawałek kwiatu mu
szkatołowego, wlać łyżkę dobrego winne
go octu, i dwie kwarty wody, pomieszać do
brze, postawić na ogniu i gdy się to wszyst
ko zagotuje, wrzucić główkę, przykryć bia
łym papierem, żeby nie zczerniała i goto
wać na wolnym ogniu całe dwie godziny. 
Rondel powinien być napełniony do 3 ćwier
ci. Spróbować czy skórka pod palcami mięk
ka, wtedy główka jest już dobra, wyjąć ją i 
ułożyć na półmisku na serwecie w następu
jący sposób: ozorek, przekrojony wzdłuż 
w środku, na tern móżdżek, wyżyłowany 
i ugotowany oddzielnie, można go położyć 
na muszli lub czaszce, ugotowanej i dobrze 
oczyszczonej. Po dwóch rogach podłużnego 
półmiska położyć uszy, resztę około ozorka, 
ubrać gałązkami zielonej pietruszki i podać 
na gorąco z sosem tatarskim lub z octem 
i oliwą, włożywszy w to dużo siekanego 
szczypiorku, kaparków lub korniszonów 
siekanych. Dopiero tak zrobiona główka 
ma smak prawdziwie delikatny i tak ją po
dają w Paryżu.
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25. Móżdżki cielęce na parze.

Dwa obrane z błonki na surowo móżdżki 
cielęce obgotować w wodzie z solą i octem, 
odlane z wody ubić na misce, jak śmietanę 
na masę i wlać w nie półkwartek śmietan
ki słodkiej, cztery żółtka, dodać trochę so
li, pieprzu lub tartej muszkatołowej gałki, 
ale bardzo małą odrobinę; białka z tych 
jaj ubić na pianę, wymieszać i ubić jeszcze 
bardzo dokładnie. Rondel lub formę cien
ką wysmarować masłem, wysypać mąką, 
co jest to samo co bulką, wstawić w drugi 
rondel z gorącą wodą i gotować na parze, 
jak budyń, blizko godzinę. Wyrzuciwszy 
ostrożnie na półmisek, polać miodem ma
słem, a osobno w sosierce podać ostry sos 
kaparowy lub korniszonowy; podaje się po 
zupie przed sztuką mięsa, lub zamiast po
trawy.

26. Nóżki cielęce w galarecie.

Oczyszczone nóżki, wyjąwszy grube ko
ści, nalać wodą, a gdy się zagotują, odlać, 
co się zowie blanżerowaniem; opłukać sta
rannie i, nalawszy inną ciepłą, miękką wo
dą, zagotować bez soli, bo zczerwienieją, z 
korzeniami, to jest pieprzem, angielskiem 
zielem, cebulą, rozmaitemi włoszczyznami 
i kawałkiem łoju wołowego, szumując do 
czysta, jak zwykle. Powinny się gotować 

16Obiady
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w garnku glinianym na wolnym ogniu, go
tując ciągle 3 do 4 godzin. Wtedy wyjąć 
nóżki, sos posolić, sklarować białkami, le- 
jąc dwa białka, rozbite z wodą w wolny sos 
i gotując aż się sklaruje na dobrym ogniu. 
Nóżki pokrajać w kostkę drobną, posolić, 
ułożyć w formę lub salaterkę i zalać prze
cedzonym sosem czyli galaretą, mieszając 
aż ostygnie. Podawać na zimno z octem 
i oliwą. Na cztery nóżki nalać półtory kwar
ty wody. Same cielęce są niesmaczne, na 
cztery cielęce wziąć dwie wieprzowe i ra
zem gotować. Gotując na sztam, do ubrania 
pieczystego lub pasztetu, gotować zupełnie 
tak samo, tylko bez łoju i tylko cielęce.
27. Klarowanie sztamu z nóżek cielęcych.

Gdy nóżki już 'są miękkie, przecedzić 
przez gęste sitko płyn do rondla, dolać moc
nego octu, odrobinę cukru lub karmelu i za
gotować; na płyn z 4-ch nóżek, wziąć dwa 
lub trzy białka, rozbić na sztywną pianę, 
dolać kieliszek zimnej wody, ciągle bijąc 
trzepaczką, lać w tę ubitą pianę powoli go
rący płyn, a gdy się wszystko wymiesza, przy 
bezustannem mieszaniu, wstawić na ogień, 
dać się zebrać szumowinom z jaj: można 
włożyć także do gotowania wszystkie sko
rupki od jaj, bo te także klarują płyn. Gdy 
się parę razy zagotuje, zlać na serwetę, 
uwiązaną do przewróconego kuchennego 
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stołka za 4 nogi, podstawiając czystą mi
skę, a spadać będzie płyn, czysty jak łza. 
Taki płyn służy do ubierania majonezów, 
do zalewania w formie pasztetu zimnego ze 
zwierzyny itp.; lać go, gdy już prawie zi
mny, bo gorący zmętnieje od pasztetu.

28. Nóżki cielęce, smażone w cieście.
Ugotować, jak wyżej, nóżki z włoszczy

zną i kawałem łoju wołowego. Gdy będą 
miękkie, wyjąć, przekroić przez połowę 
między kopytkami, (kość grubą wyłamać 
przed gotowaniem). Tak przekrojone po
solić, osypać mąką każdą nóżkę i położyć 
na półmisku, trzymając je w cieple, bo na 
zimne ciasto nie przylega wcale, gdyż ufor
mowana galareta rozpuszcza się w tłustości, 
a ciasto spada. Rozbić na 4 nóżki 3 żółt
ka z łyżką mąki, trochą śmietanki lub 
śmietany, białka ubić na pianę, wymieszać 
razem, maczać w tern nóżki i smażyć na 
fryturze. Do takich nóżek podaje się sok 
wiśniowy, sos z powideł lub szpinak.

Drugi sposób: ugotować nóżki, osączyć 
dobrze, posolić i posypać mąką, następnie u
maczać w rozbitem jajku, osypać tartą prze
sianą bułką i smażyć na klarowanem maśle.

29. Nóżki cielęce na potrawę.
Nóżki ugotować jak wyżej i pokrajać 

na części. Zrobić osobno sos szary (patrz
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sosy), włożyć nóżki i wydać na stół. Można 
także nóżki smażone polać tym sosem na 
półmisku.

30. Wątróbka cielęca pieczona.
Wymoczyć wątróbkę w mleku małą go

dzinę, ściągnąć błonkę, naszpikować cien
ką słoniną, włożyć na rożen i upiec, oble
wając masłem z początku, a później śmie
taną kwaśną z łyżką octu. Gdy nawpół upie
czona osolić, posypać mąką,

31. Wątróbka cielęca duszona.
Wymoczyć wątróbkę w mleku, obcią

gnąć z błonki, naszpikować słoninką. Wło
żyć w rondelek masła, pokrajaną cebulę, 
selera, pietruszki, na wierzch wątróbkę, 
niech się na małym ogniu dusi pod pokry
wą. Gdy jest już na wpół uduszona, wyjąć, 
osolić, osypać mąką, sos, jeżeli kto chce, 
przecedzić, lecz kto lubi cebulę, to nie trze
ba, wlać parę łyżek śmietany, poddusić je
szcze i uważać dobrze, próbując widelcem, 
żeby się nie przedusila; jeżeli się krew nie 
pokazuje,, to dobra, bo jeśli długo duszona, 
łub wcześnie solona, to twardnieje. Wyda
jąc na stół, pokrajać w cienkie plasterki i 
sosem polać. Można w czasie duszenia wrzu
cić kilka ziarnek jałowca, co bardzo pod
nosi smak.

Drugi sposób: pokrajaną na surowo wą
tróbkę, posypać mąką, podłożyć masła i du
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sić, jak wyżej, lecz bardzo krótko, podle
wając w końcu śmietaną. Solić przed sa
mym włożeniem śmietany.

32. Wątróbka cielęca z jabłkami.

Wymoczyć, jak wyżej, wątróbkę, na
szpikować młodą słoniną i skropić octem 
winnym. Niech tak poleży godzinę; wło
żyć łyżkę masła w rondel, wątróbkę poso
lić, kładąc w gotujące, prawie rumiane ma
sło; przykryć rondel i niech się dusi, póki 
się wątróbka nie zrumieni; wtedy utrzeć 
na tarce jedno duże jabłko i włożyć je w 
wątróbkę, pilnując bardzo starannie aby się 
nie przypaliły jabłka, bo zgorzknieje cała wą
tróbka. Z jabłkami bardzo krótko się dusić 
powinno; na jabłka wsypać łyżeczkę cukru.

33. Wątróbka cielęca z jałowcem.

Obciągniętą z błonki wątróbkę wymo
czyć w mleku z godzinę, przez co zbieleje i 
napęcznieje, włożyć w rondel, w rumiane, 
gorące masło, i dusić na mocnym ogniu 20 
minut. Wtedy wyjąć z rondla, mieć przy
gotowany farsz z bulki tartej, dużo masła 
i kilka ziarnek tłuczonego jałowcu, nadkro- 
ić wątróbkę kilka razy, przełożyć płasko 
farszem, złożyć mocno, całą obsypać mąką 
i włożyć jeszcze raz w uformowany sos, po
solić, wlać parę łyżek dobrej, kwaśnej śmie-
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bo stwardnieje.

534. Wątróbka cielęca po nelsońsku.
Wątróbka, zbyt diugo smażona, czy 

duszona, twardnieje, przygotowana zaś spo
sobem następującym, zachowuje cały swój 
pierwotny smak: naszpikować słoninką, po
krajać w grube plastry, posypać mąką, po
łożyć na spód cienkiego rondelka łyżkę ma
sła, zrumienić go troszkę, włożyć wątrób
kę, przełożyć plastrami cebuli, dołożyć jesz
cze na wierzch pół łyżki masła, przykryć, 
i dusić 20 minut na prędkim ogniu. W.po
łowie duszenia odkryć pokrywkę, posolić, 
potrząsnąć mocno rondlem i dodusić ile 
potrzeba.

35. Kluski z wątróbki cielęcej lub budyń.
Zdjąwszy błonkę z wątróbki, wyżyło- 

wać ją, usiekać i przez durszlak przetrzeć. 
W to włożyć: jedną bułkę montową, namo
czoną w mleku na godzinę, wyciśniętą, dru
gą suchą, tartą, 3 cale jaja, kładąc po je
dnemu, jedną usiekaną, oparzoną i uduszoną 
w maśle cebulę, soli i pieprzu, wymieszać 
to wszystko i robić w ręku podłużne kluski, 
tarzając je dobrze w mące. Ugotować w ob
szernym rondlu, wyjmować łyżką durszla
kową ostrożnie i na półmisku polać masłem 
z cebulką, lub dawać do rosołu. Ta sama
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masa używa się na budyń, dodając jeszcze 
2 jaja i drugą bulkę moczoną, oraz łyżkę 
masła utartego z żółtkami, białka na pia
nę. Gotować, jak każdy budyń, w formie 
całą godzinę.

36. F o r s z m a k.

Resztki pieczeni cielęcej, posiekać na 
maszynce; na funt tej masy wziąć jednego, 
dobrego śledzia wymoczonego, obrać ze 
skóry i ości, utłuc w moździerzu. Sześć śre
dniej wielkości kartofli ugotować i utrzeć 
na tarce; zagotować ćwierć funta młodego 
masła z łyżką mąki pszennej i kilkoma łyż
kami rosołu lub bulionu, wlać 2 łyżki śmie
tany. Wszystko, wyżej wymienione, poso
lić, popieprzyć, włożyć jedną, upieczoną, 
roztartą cebulę, wbić po jednemu 2 całe 
jaja, mieszać długo, póki się nie zrobi je
dnolita masa. Gdyby była bardzo gęstą, 
można podlać jeszcze parę łyżek bulionu, 
pomnąc, że jaja utrzymują wszystko razem, 
wysmarować formę lub rondel masłem, wy
sypać bułką, włożyć całą masę, osypać jesz
cze bułką, i wstawić do pieca na dobrą go
dzinę. Można dodać do tego łyżkę tartego 
parmezanu lub sera zielonego czy szwajcar
skiego. Ta potrawa podaje się na śniadanie, 
lub po wódce przed zupą; jada się na zi
mno z octem i oliwą.
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Przygrzewanie wogóle.

Nic w kuchni nie wymaga większej 
inteligencyi, jak przygrzewanie. Żadne mię
siwo smażone nie odgrzewa się na tłuszczu, 
stanowczo, żadne, gdyż powtórne zasma- 
żanie jest niezdrowe i niesmaczne. Najle
piej więc kotlet, a nawet befsztyk, resztę 
potrawki, kawałek pieczeni lub coś podo
bnego zostawić na talerzu, na którym jest 
w maśle, czy też sosie, uformowanym na 
spodzie, przykryć glinianą pokrywą, mi
seczką głęboką lub talerzem i postawić na 
rondlu lub garnku z gotującą się wodą, 
trzymając tak długo na ogniu, aż zacznie 
się para wydobywać z pod pokrywy. Nale
ży w każdym razie zajrzeć, czy gorące samo 
mięso i choć raz przewrócić je na drugą 
stronę. Jeżeli to jest coś smażonego, można 
pod mięso włożyć kawałek surowego, mło
dego koniecznie masła, dla podniesienia 
smaku, jeżeli zaś potrawka lub coś podo
bnego, podlać łyżką wody. Pieczeń wię
kszą lub drób pieczony dla rozgrzania po
łożyć na durszlaku oskrobać sos, zosta
wiając go, dla oblania następnie. Durszlak 
postawić na garnku z warem, przykryć du
żą miską i trzymać na ogniu tak długo, aż 
za włożeniem widelca głęboko i wyjęciu go, 
widelec parzyć będzie. Zająca odgrzać mo
żna, kładąc w rondel bardzo rozgrzany, w
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którym zagotować należy dwie łyżki śmieta
ny z odrobiną mąki, w gotującą włożyć za
jąca i na prędkim ogniu, mieszając, wysa
dzić śmietanę. Wogóle, rondel, w którym 
się coś odgrzewa, należy mocno pierwej 
rozgrzać gorącą wodą.

Odgrzewanie pasztecików, patrz roz
dział 5.

Pierożki z maderą jako paszteciki.
Ugotować zwyczajne pierożki z mię

sem, jak najstaranniej wykrawając je ma
łym kieliszkiem. Zrobić sos z madery, to 
jest zrumienić łyżkę młodego masła z łyżką 
mąki, rozebrać to maderą, wymieszaną z 
jedną trzecią tęgiego bulionu, położyć po 
6 pierożków na muszli od pasztecików, po
lać owym sosem tak, aby w nim pływały, 
polać po wierzchu młodem masłem z ru
mianą bułeczką, i postawić na 3 minuty, li
teralnie na trzy, pod blachę dla dobrego 
ogrzania; tak pierożki, jak sos, powinny być 
gorące, idzie więc o to, aby sos w muszel
kach nie wygotował się pod blachą, gdyż 
straciłyby charakter pasztecików.



ROZDZIAŁ VIII.

BARANINA.

Baranina tym samym podlega warun
kom, co wołowina: mięso czerwone, nerwy 
cienkie, tłuszcz biały i delikatny. Złą bara
ninę łatwo rozpoznać po sinawym i ciem
nym kolorze, tłustości żółtej i jakby mato
wej.

1. Pieczeń barania z pieca.

Każdą pieczeń baranią, chcąc żeby by
ła krucha, obwinąć w serwetę, umoczoną 
w occie i zakopać na parę dni, najwyżej 
pięć, w piwnicy w ziemi, lub w ogrodzie, 
a nabierze kruchości, jak najlepsza zwierzy
na. Nie można jednak zakopywać dwa ra
zy w to samo miejsce, bo czuć będzie stęch- 
lizną.

Oczyścić pieczeń baranią ze zbyt- • 
niej tłustości, żył i błony; zbić mocno, spa
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rzyć octem na pół godziny, naszpikować 
ząbkami czosnku lub utrzeć czosnek z so
lą i tern natrzeć, nasolić, i gdy z półtorej 
lub dwie godziny z solą poleży, upiec w pie
cu, polewając własnym sosem, który się 
zbiera z brytwanny; osypać mąką i zrumie- 
nić, a wydając, zebrać tlustość z sosu. Bar
dzo dobra jest, wyjęta z pieca do połowy 
upieczona, a następnie doduszona w rondlu 
ze śmietaną.

2. Wyborna pieczeń barania z rożna.
Dużą, z młodego barana pieczeń wy- 

żyłować ze wszystkich stron, odjąć błonę, 
tlustość, i sparzyć gorącym octem, którego 
powinno być dużo. Gdy ocet wystygnie, zlać 
go, zagotować i z.alać pieczeń powtórnie. 
Po ostygnięciu, wziąć ćwierć funta słoniny 
młodej, naskrobać nożem, wymieszać z pie
przem i solą, i tą mieszaniną, robiąc nożem 
dziury w mięsie, naszpikować całą pieczeń, 
to jest, nakładać w otwory, posolić po wierz
chu, włożyć na rożen, piec, polewając ma
słem, a od połowy śmietaną. Można ją tak
że piec w piecu, ale wtedy powinien być 
piec z początku bardzo gorący, aby od razu 
się pieczeń upiekła z wierzchu i nie puściła 
soku z siebie, następnie zaś, przy wolnym 
ogniu się dopiekała, przy ciągiem polewa
niu śmietaną. W czasie pieczenia osypać do
brze mąką. Gdy już pieczeń ma się poda
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wać ściekły sos przecedzić, dodać łyżkę 
śmietany,' zaprawić łyżką mąki, zagotować 
i polać pieczeń.

3. Pieczeń barania duszona ze śmietaną.
Oczyszczoną z błony i zbytniej tłusto- 

ści pieczeń namoczyć na parę dni w occie, 
przegotowanym z korzeniami; wyjąwszy z 
niego, piec, czyli zrumienić pieczeń w pie
cu, a następnie, włożyć w rondel kawałek 
masła, nakrajać selera, pietruszki, cebuli, 
kilka plasterków słoniny, kilka ziarnek ja
łowcu; włożyć opieczoną pieczeń, podlać ły
żkę lub dwie octu, w którym się moczyła, 
i dusić na wolnym ogniu. Gdy się dobrze 
poddusi, trzeba ją przewracać często, wyjąć, 
posypać ze wszystkich stron mąką, sos prze
cedzić i przetrzyć przez sito, pieczeń napo- 
wrót do rondla włożyć, nalać tym sosem i 
kwaterką śmietany, dusić do miękkości, a 
przed samem wydaniem, można wrzucić w 
sos drobnych szarlotek. Ażeby się sos zby
tecznie nie wysadził, trzeba podlewać go 
często łyżką wody zimnej.

4. Cąber barani na sposób sarny.
Cąber, lub nawet pieczeń baranią, mo

żna urządzić zupełnie jak sarnę. Kazać od 
razu wyrżnąć duży cąber u rzeźnika, gdyż 
rzadko kiedy można znaleźć cały gotowy. 
Cąbrem zowie się wierzchnia część przy
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grzbiecie po obu stronach, czyli właściwie 
to, z czego się robi bite kotlety w przedłu
żeniu aż do pieczeni. Mając więc taki cą- 
ber, należy jak najstaranniej skroić wszel
ką tłustość i żyły tak, aby samo mięso było 
widoczne; obłożyć cały plastrami cebuli, 
przegotować ocet z angielskim zielem, pie
przem, bobkowym liściem i jałowcem, na
lać wolnym i wynieść do piwnicy najmniej 
na cztery dni, przewracając go codzień. Gdy 
ma się piec, wyjąć z octu, natrzeć jałowcem, 
nasolić, naszpikować cienką słoniną i gdy 
poleży z solą więcej niż godzinę, piec w pie
cu, polewając początkowo masłem nawpól 
z octem, posypać mąką, a później suto śmie
taną kwaśną.

5. Pieczeń barania marynowana.

Oczyścić baraninę z tłuszczu i ułożyć 
w wanienkę. Zagotować pół kwarty octu śre
dniej tęgości z pólkwartą piwa, wsypać pie
przu, angielskiego ziela i liści bobkowych 
i tym gorącym sosem polać baraninę, którą 
poprzednio posypuje się nie tłuczoną gor
czycą z rozmarynem. Na trzy ćwiartki ba
raniny kwarta sosu wystarczy; jeżeli jest 
więcej, należy w tej samej proporcyi wziąć 
octu i piwa. Baranina taka bardzo długo 
się konserwuje; po wyjęciu z octu obmywa 
się tym samym octem, soli, szpikuje słonin- ,
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ką i piecze na rożnie lub w piecu, polewa
jąc masłem, a w końcu śmietaną.

6. Kotlety baranie bite.

Wyżyłować i pokrajać kotlety, zosta
wiwszy trochę tłuszczu, rachując dwa żeber
ka na jeden kotlet, zbić każdy osobno, na- 
solić, a gdy się mają smażyć, osypać mą
ką i rzucać na rumiane masło, na mocnym 
ogniu. Kotlety baranie robią się zwyczajnie 
małe, krając po jednej kostce na każdy. 
Najsmaczniejsze są na ruszcie smażone nad 
drzewnemi węglami. Można je również nad 
otwartą fajerką smażyć, położywszy na ru
szcie, nad drzewnym węglem. Kotlety ba
ranie podają się do jarzyny, lub z sosem 
białym, cebulowym „a la Soubise“, który 
się robi wtedy nadzwyczaj gęsty, leje na 
półmisek, a po bokach układa się kotlety, 
tak, żeby nie wpadły w sos.

7. Kotlety baranie siekane.

Z reszty pozostałej górki od bitych 
kotletów lub łopatki baraniej, wykroić mię
so, usiekać, wyżyłować, osolić, opieprzyć, 
włożyć bułki rozmoczonej i 1 żółtko na 3 
funty mięsa, wymieszać, robić kotleciki 
zgrabne, płaskie, bo w smażeniu kurczą się 
i robią grube, powsadzać kostki, osypać 
bułką i smażyć na klarowanem maśle.
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8. Potrawka z mostku z pomidorami.

Zblanżerować, czyli odszumować, a po
tem z włoszczyzną na miękko ugotować mo
stek lub łopatkę baranią, pokrajaną jna su
rowo, zrobić sos pomidorowy (patrz sosy), 
rozprowadzić smakiem z baraniny i trochę 
jeszcze z sosem poddusić.

9. Potrawka z pieczenijjaraniej z agrestem.

Zrumienić łyżkę masła, wsypać łyżkę 
mąki, zagotować mieszając; rozprowadzić 
bulionem, wlać sos, jaki pozostał od piecze
ni, ale bez tłustości, wrzucić kwaterkę nie
dojrzałego agrestu, obranego z szypułek, 
kawałek cukru, zagotować razem, pieczeń 
pokrajać, włożyć, zagrzać i wydać na stół. 
Jeżeli niema agrestu, użyć można ogórków 
kwaszonych, obranych i pokrajanych.

10. j Piław turecki z baraniną.

Funt najlepszego gatunku ryżu, odpa
rzyć z dziesięć minut, odlać na sito, niech 
dobrze osiąknie. Tłusty mostek lub górkę 
baranią pokrajać w zręczne kawałki wiel
kości zwykłego kotleta, posolić je, wziąć 
rondel, położyć kawał masła, włożyć mię
so, następnie warstwę ryżu, posolić znowu 
mięso, znowu ryż, przekładając wszędzie ca-
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łemi, drobnemi cebulkami, „szarlotkami“, 
poprzednio sparzonemi ukropem, postawić 
na wolnym ogniu, dobrze przykrywszy, że
by się para nie ulatniała. W kwadrans zaj
rzeć do rondla, podlać jedną łyżkę wody 
i znowu dalej dusić, powtarzając podlewa
nie wodą zimną po łyżce, aż ryż będzie 
miękki, co nastąpić powinno w dwie godzi
ny, a ryż będzie się rozsypywał na ziarnka.

11. Cynadry baranie.

Oczyszczone z tłustości cynadry opa
rzyć ukropem, przekroić każdą do połowy, 
włożyć na rożenek i polewając masłem, u- 
piec na prędkim ogniu, nad węglami, a po
dając, włożyć w każdą masła młodego z pie
przem i pietruszką.



ROZDZIAŁ IX.

WIEPRZOWINA

Zewnętrzne oznaki dobroci mięsa.

Wieprzowina powinna być kolom ja
sno różowego, oblana i przerośnięta zupeł
nie białą tlustością, mięso powinno być ró
wne; małe, białe, okrągłe kropki, wielko
ści kaszy, oznaczają, tak zwane, węgry i są 
szkodliwe zdrowiu.

1. Schab pieczony.
Zbyt mały kawałek schabu źle sma

kuje, bo wyschnie w piecu; ponieważ schab 
sam się oblewa, piecze się w piecu; należy 
więc wziąć najmniej 4 do 5 funtów, zosta
wić tłustość, łub, jeżeli schab z młodego 
wieprzaka, a skórka ze słoniną niezbyt gru
ba, to ją nakroić w kratkę, natrzeć majeran
kiem, nasolić i upiec, nie polewając niczem,

i 7 O h i a H v.
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a na dopiekaniu wrzucić na brytwannę pa
rę obranych i na wpół przekrojonych ja
błek.

2. Polędwica wieprzowa.

Polędwica wieprzowa, pieczona na ro
żnie, ma smak bardzo delikatny. Najlepiej 
przywiązać ją po nasoleniu do rożna, sznu
rując sznurkiem, aby była gruba i żeby 
dziury w niej nie robić i polewać wodą z 
octem, gdyż tłustości ma sama dosyć; na 
dopiekaniu osypać bulką tartą, zrumienić 
i polać własnym sosem. Zwykle jednak po
lędwica się soli i wędzi, bo szkoda ją piec. 
Bardzo jest dobra także wędzona, a następ
nie gotowana ciasno w malej wodzie ze 2 
godziny i podana na gorąco do chrzanu.

3. Kotlety wieprzowe.

Wziąć część schabową, to jest kotleto
wą, pokrajać tak, aby przy każdej kostce 
było mięso, zbić dobrze, osolić, umaczać 
w rozbitem jajku z wodą, posypać bułką 
wymieszaną z mąką i smażyć na rozpalo- 
nem maśle lub gorącym smalcu. Można je 
smażyć bez maczania w jajku i posypywa
nia; po nasoleniu osypać tylko lekko mą
ką przed smażeniem. Robią również kotle
ty siekane wieprzowe, zupełnie tak, jak ba
ranie.
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4. Szynka na gorąco.

Szynka tak na zimno, jak na gorąco, 
gotowana bez skóry, Jest niesmaczna. Wo- 
góle najlepsze szynki są z młodych wie
przów, umyślnie na szynki krótko i niezby- 
tecznie podkarmionych. (O uprawieniu mię
siwa patrz: „Jedyne, praktyczne przepisy“). 
Dobrze urządzoną szynkę wymyć w wodzie, 
zbić doskonale i włożyć na 4 godziny w 
zimną wodę, następnie w kociołku, lub ob
szernym rondlu nalać zimną wodą i goto
wać z włoszczyzną na wolnym ogniu, pró
bując widelcem, czy miękka i dolewając 
wody, żeby ciągle była wodą pokryta. Go
tować się powinna od zagotowania godzin 
3 do 4, duża od 4 do 5. Wydając, zdjąć skó
rę, odkroić całą od kości, pokrajać na pla
stry, położyć napowrót na kości na półmi
sek, podając przytem groszek zielony i 
chrzan.' Na samem dogotowaniu wykwin
tni kucharze leją butelkę wina malagi, 
z którem jeszcze musi się gotować, przez 
co nabiera wybornego smaku. Soloną, bez 
wędzenia, gotować jak wyżej, nie mocząc 
w wodzie.

5. Szynka pieczona.

Namoczyć na noc szynkę wędzoną, wy
myć w wodzie, położyć na rozwałkowane 
ciasto z żytniej mąki, białkiem zagniecione, 
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oblepić na wierzch drugim plastrem, pod- 
sypać mąką, i wstawić na 3 do 4-ch godzin 
w piec gorący, jak na chleb. Wyjąwszy po 
3-ch lub, jeżeli duża, po 4-ch godzinach z 
pieca, póki gorąca oczyścić z ciasta, ze
drzeć skórę i podać. Można tak samo piec 
szynkę soloną, tylko jej nie należy moczyć.

6. Krajanie szynki na zimno.
Gdy się szynka gotuje już 4 godziny, 

jeżeli kość dolna, spodnia z łatwością się 
oddziela, to szynka już dobra. Wtedy od
stawić kocioł i do zupełnego zastygnięcia 
zostawić ją w sosie, poczem wyjąć na półmi
sek, a będzie soczystą i smaczną. Zabierając 
się do krajania, należy najprzód ową kość 
oderwać, a następnie szpiczastym nożem 
maleńką kostkę, która leży obok niej, wy
kręcić jak duży włoski orzech i zerżnąwszy 
od razu od dołu skórkę z tłustością, aby 
jej zanadto nie zostało przy mięsie, zacząć 
krajać tam gdzie bywa owa kość. Doszedłszy 
do grubej kości goleniowej, odwrócić szyn
kę i krajać z boku z jednej strony aż do 
samej goleni, a następnie z drugiej najle
pszej strony. Tak krają szynki wędliniarze.

7. Mousse z szynki (nowość).
Funt gotowanej szynki, bez tłuszczu, 

utłuc w kamiennym moździerzu razem z 
oparzonemi 4—5 małemi szarlotkami, na
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stępnie przefasować przez sito, włożyć w ka
mienną rynkę, dołożyć 12 łutów najlepsze
go świeżego masła, wsypać dla smaku tłu
czonej kajenny i najmniej pół godziny ta- 
belerować na ciepłej blasze, niezbyt gorą
cej ale i nie na zimnej, tak, żeby masa na
brała jednolitej gęstości. Ugotować auszpik 
z drobiu, naturalnie z podróbek, grzbietów 
itp., rozpuścić w nim na pół kwarty pły
nu, łut namoczonej poprzednio na godzinę 
żelatyny białej, wylać porcelanową głębo
ką salaterkę tym auszpikiem, tak, aby cała 
była nim wylana; gdy zacznie zastygać, 
włożyć w środek masę z szynki, zastudzić 
dobrze i wyrzucić na okrągły półmiseczek, 
ubierając różnemi grzybkami, rydzami, ma- 
łemi wycinanemi kartofelkami itp..; można 
nawet gotowanemi na twardo jajami, po- 
krajanemi w plasterki. Potrawa ta podaje 
się albo zamiast majonezu po zupie, lub ja
ko potrawa po sztufadzie czy sztuce mięsa 
bez żadnych innych dodatków jak ocet i 
oliwa, któreby popsuły delikatny smak te
go, tak zwanego moussu.

8. Kiełbasy smażone z sosem.
Nalać świeże kiełbasy, ułożone w ron

dlu, wodą tak, aby je tylko objęła, goto
wać na wolnym ogniu 20 minut, uważając, 
żeby się nie przypaliły. Wtedy włożyć ka
wałek masła, zrumienić, a gdy się zrumie-
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nią, podlać parę łyżek wody i octu, zasy
pać garścią czerstwego chleba tartego, lub 
trochą mąki, roztartą z tłuszczem, wlać ły
żkę karmelu, zagotować razem i podać na 
stół. Można także do takiego sosu włożyć 
pokrajanych korniszonów, co bardzo do
brze smakuje, a robiąc sos, trzeba na chwi
lę kiełbasy z niego wyjąć. Kiełbasy nieko
niecznie trzeba rumienić jeśli sos zrumie- 
niony już jest palonym cukrem. Tak samo 
się robi, zalewając kiełbasy piwem, zamiast 
wodą. Każde kiełbasy, nawet do jedzenia 
na zimno, nie gotować dłużej nad 20 mi
nut od zagotowania wody.

9. Kiełbasa hygieniczna.
Półtora funta polędwicy lub schabu 

wieprzowego, bo te części są najmiększe, 
pokrajać drobniutko razem z tłuszczem, na
przód w paski a następnie w kostkę; dobre 
pół funta miękkiej cielęciny, bez żył, prze
puścić przez maszynkę do siekania mięsa, 
wlać w to mięso, po wymieszaniu razem obu 
gatunków, trzy łyżki wody, wsypać soli i 
pieprzu, a kto lubi, utłuc w moździerzu zą
bek czosnku, wycisnąć sok przez muślin i 
długo wszystko mieszać. Napchać grubą 
kiełbaśnicę szprycą tak przygotowanem 
mięsem, a gdy poleży z godzinę, lub ile wy- 
padnie, stosownie, czy prędzej, czy później 
ma być podaną, ułożyć na patelni, podło-



— 263 —

żywszy kawałek masła, polać o tyle zimną 
wodą, aby pokryła kiełbasę i gotować, przę- 
wracając na prędkim ogniu, aż się woda 
wygotuje, a wtedy wsunąć na chwilę pod 
blachę, aby się zrumieniła i podać świeżą 
do stołu.

10. Kiełbasa pieczona na rożnie.
Grubą kiełbasę, dwa lub trzy razy tak 

grubą, jak zwyczajna, przywiązać do rożna 
i piec, polewając z początku wodą, lub pi
wem, a w końcu ściekła tłustością.

11. Kiszka smażona.
Chcąc, żeby kiszka nie była zimna we

wnątrz, należy ją umoczyć w ukropie, zosta
wiwszy w nim na kwadrans. Po wyjęciu po
krajać w kawałki, położyć na patelni ka
wałek smalcu i podsmażyć na obie strony.

12. Jak się czyszczą prosięta.
Zaraz po zabiciu prosięcia, włożyć 

je w szaflik z gorącą wodą, posypać całe 
pomiędzy szerścią miałkim zimnym popio
łem i rękami omykać (wyrażenie utarte po
między robotnicami), czyli zbierać szerść, 
która z powodu ostrości popiołu z łatwo
ścią i w zupełności odstanie. Robić to szyb
ko, dolewając gorącej wody do szaflika, 
gdy stygnie. Po zupelnem oczyszczeniu, 
opłukać w czystej, zimnej wodzie, obetrzeć
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czystem płótnem, a po paru godzinach, gdy 
zupełnie wystygnie, wypaproszyć, zostawia
jąc wewnątrz wątróbkę. Tak oczyszczone 
może następnie wisieć w zimie cały tydzień 
przed użyciem.

13. Prosię pieczone nadziewane.

Oczyszczone prosię namoczyć w wo
dzie na godzinę, natrzeć solą z wierzchu i 
w środku, nadziać, zeszyć, włożyć na rożen 
i piec smarując piwem lub oliwą. Z począt
ku ogień powinien być niewielki, a jak się 
zacznie rumienić, dołożyć ognia, obracać 
prędko, nie przestając smarować. Można 
piec prosię na brytwannie w piecu, położy
wszy na ruśzcie, żeby się rumieniło wszę
dzie, smarując słoniną. Farsz robi się nastę
pującym sposobem: ugotować lekkie z pro
sięcia z kawałkiem młodej słoniny, wątróbkę 
zaś użyć na śurowo; wszystko razem posie
kać jak najdrobniej, wlać dwie łyżki ma
sła, trzy całe jaja ubite, wsypać soli, pie
przu, jedną pieczoną cebulę, majeranku, 
pół funta tartej bułki, garść wypłukanych, 
drobnych, czarnych, lub tureckich rodzyn
ków i łyżeczkę cukru. Wymieszawszy, na
dziać prosię, a otwór zeszyć grubą baweł
ną. Drugi rodzaj wybornego nadziewania, 
jest grubą, gryczaną kaszą. Na małe pro
się, wziąć pół kwarty kaszy, na duże 3 kwa-
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terki, sparzyć ją w garnku kamiennym, bio- 
rąc tyle wody ile kaszy i pół funta lub 
mniej usmażonej słoniny; posolić, wymie
szać i zostawić na blasze, aż kasza zacznie 
gęstnieć; wtedy wstawić ją na pół godziny 
z garnkiem pod blachę. Wątróbkę zblanże- 
rować, to jest odparzyć na ogniu, odlać i 
usiekać, lekkie zaś ugotować, usiekać dro
bno, kaszę wyjąć z pod blachy, wy
mieszać to wszystko razem, dodając pie
przu i majeranku tartego. Napełnić wystu- 
dzoną kaszą prosię, zaszyć i piec na rożnie 
lub pod blachą, smarując piwem lub oli
wą i zostawiając drzwiczki od piecyka nie
co uchylone, żaby para nie podchodziła pod 
prosię.

14. Potrawa z prosięcia.

Ugotować prosię oczyszczone, jak wy
żej, krajać go od razu surowe w kawałki, 
główkę w poprzek rozpłatać, zostawiając 
mózg w górnej części. Gdy będzie miękkie, 
zrobić sos szary, tj: wziąć łyżkę mąki, zru- 
mienić w łyżce masła, rozprowadzić sma
kiem z prosięcia, wlać parę łyżek dobrego 
octu, karmelu dla koloru łyżeczkę, rodzyn
ków dużych, wyjmując z nich pestki, mi
gdałów słodkich, poszadkowanych, zagoto
wać wszystko razem, włożyć prosię, a na 
wydaniu ubrać plasterkami cytryny.
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15. Rolada z prosięcia.
Prosię, oprawione na czysto, przekro

ić wzdłuż pod brzuchem, odrzucić główkę 
i nóżki, obrać z kości i rozłożyć na stole 
skórką na spód. Wszystkie mięso, jakie się 
przy kościach i główce prosięcej znajduje, 
obrać i posiekać drobno, dołożyć funt cie
lęciny siekanej, dodać posiekaną wątróbkę 
prosięcia, a jeżeli rolada ma być większa, 
to przybrać cielęcą wątróbkę, wsypać tro
chę pieprzu, soli, muszkatołowego kwiatu 
i to wszystko podsmażyć z pół godziny na 
wolnym ogniu w młodej słoninie, na biało 
tylko przesmażonej, zdjąć, przestudzić, do
łożyć dwie bułki małe, wymoczone i wyci
śnięte z wody, trzy całe jaja, rozbite do
brze, wszystko wymieszać, przefasować 
przez rzadkie sito i rozłożyć na przygotowa- 
nem prosięciu; na to położyć warstwę pla
sterków szynki gotowanej z tłustością łub 
młodej gotowanej słoniny, na to warstwę jaj 
twardych, także w plasterkach, przełożyć 
jeszcze raz farszem, zwinąć, zaszyć i goto
wać owinięte w serwetę w wodzie z so
lą, włoszczyzną, przez dwie godziny. Gdy 
się ugotuje i trochę przestygnie wyjąć i 
przycisnąć kamieniem lub denkiem, żeby 
się nieco spłaszczyło. Gdy zastygnie, po
dać, krajać w plasterki do oliwy lub octu. 
W czasie lata, nie kłaść ani szynki, ani jaj,
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bo prędzej kwaśnieje. Sos, w którym się 
rolada gotowała, wygotować, sklarować biał
kami, to jest rozbić parę białek z łyżką 
zimnej wody, wlać w przestudzony płyn i 
gotować na wolnym ogniu, póki już znać, że 
się płyn czysty dzieli od białek, przecedzić 
przez płótno, wystudzić i tą galaretą ubrać 
pokrajaną w plastry roladę.

16. Prosię w galarecie.
Młode prosię, zwane sysakiem, oczy

ścić jak najstaranniej, pokrajać w kawałki 
jak na potrawę, zagotować i wyszumować, 
odebrać, nakłaść rozmaitej włoszczyzny, 
korzeni niewiele, cebulę całą, jeden grzy
bek, parę łyżek mocnego octu i gotować 
do miękkości, posoliwszy w końcu. Wyjąć 
wszystkie kawałki, sos wygotować jeszcze 
dłużej, sklarować jak wyżej białkami, mo
żna wlać łyżkę palonego cukru dla nada- 

. nia koloru żółtego, ostudzić i gdy będzie 
tylko wolny, zalać ułożone w salaterce ka
wałki przestudzonym sosem, odrąbując wy
stające kostki. Z sosu, po zastygnięciu, 
uformuje się galareta. Podaje się do tego 
ocet i oliwę lub chrzan tarty ze śmietaną.

17. Cynadry wieprzowe w maderze.
Wieprzowe cynadry obgotować w u- 

kropie kilka razy, dobrze szumując. Gdy 
ostygną, pokrajać w plasterki cienkie,
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wziąć łyżkę masła, zrumienić, zagotować 
z łyżką mąki, rozprowadzić bulionem w po
łowie z maderą, utrzeć jedną upieczoną w 
piecu cebulę, cynadry posolić, posypać 
zlekka mąką i pieprzem, włożyć w ten sos, 
przykryć i z godzinę dusić na wolnym og
niu. Takie cynadry można podać bardzo 
elegancko, robiąc rant z kruchego lub ma
ślanego ciasta wokoło głębokiego półmiska, 
a cynadry kładąc w środek.

18. Głowizna faszerowana.
Po wyjęciu z soli, zamarynowaną gło

wiznę obrać z kości i ugotować ją nie
zupełnie miękko. Zrobić farsz nastę
pujący: wziąć wątróbkę cielęcą, nawpół 
ugotowaną, jako też i słoniny młodej 1 funt, 
kurę lub kaczkę, dodać 1 funt cielęciny, 
wszystko to oczyszczone udusić, przepuścić 
przez maszynkę do siekania, przefasować 
przez rzadkie sito kwaterką mocnego bulio
nu, dodać kwaterkę tartej bulki, wbić 4 całe 
jaja, uważając aby masa nie była zbyt rzad
ka; dodać korzeni niewiele, tylko dla zapa
chu, i posolić. Tym farszem nałożyć głowi
znę w pustych miejscach, gdzie były kości, 
związać obie połowy i jeszcze raz w tym sa
mym smaku najmniej godzinę gotować. Po
łączenie delikatnego farszu z głowizną da- 
je wyborną roladę.



ROZDZIAŁ X.

DRÓB.

Oznaki dobroci drobiu.

Miody drób ma zawsze grube łapy i 
kolana. Ta charakteryzująca je oznaka ginie 
z czasem. Stara kura ma łapy cienkie i szy
ję chudą, a skóra na udzie jest koloru fio
letowego. Należy przyjąć za zasadę, aby ni
gdy nie używać starego drobiu, w jakikol
wiek bowiem sposób go się przygotuje, 
nigdy nic dobrego zrobić nie można. Dobrą 
indyczkę poznaje się po białości skóry i 
tłuszczu; nie kupować takiej, która ma długi 
włos, pióra na udach fioletowego odcienia. 
Dobrą gęś lub kaczkę poznaje się po gru
bości skrzydła i miękkości spodniej części 
dzioba, który zagiąwszy, powinno się łatwo 
złamać; tłustość zaś powinna być biała i 
zupełnie przezroczysta.
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1. Indyk pieczony nadziewany.
Wszelki drób, a szczególniej do piecze

nia, powinien być na kilka dni przed uży
ciem w zimie, a na dzień najmniej w lecie 
zarżnięty. Indyk, natychmiast po zarżnięciu, 
póki ciepły, skubie się na piersiach, grzbie
cie i udach, zostawiając pióra na skrzy
dłach. Biorąc zaś do użytku, podroby do 
rosołu użyć, indyka, starannie oczyszczo
nego, szpikować gęsto w cienkie paseczki 
krajaną słoniną na piersiach i na udach, 
solić wewnątrz i zewnątrz i, w miarę upodo
bania, nadziewać różnemi farszami pod
gardle, które potem należy zeszyć bawełną. 
Piec na rożnie z początku przy mocnym o- 
gniu, potem przy mniejszym, polewając fry- 
turą, a w końcu masłem. Obsypywanie 
bulką nie jest już używane. Na nadziewa
nie uwiercić ćwierć funta masła, następnie 
włożyć wątróbkę indyczą, obgotowaną 
(blanżerowaną), usiekaną i przetasowaną 
przez sito, dołożyć jedną, moczoną i wyci
śniętą bulkę, cebulę pieczoną, dwa całe ja
ja, trochę młodej, ugotowanej słoniny, w 
kostkę krajanej, soli, pieprzu, muszkatoło
wego kwiatu odrobinę, a kto lubi, łyżeczkę 
cukru i garść rodzynków tureckich, wymie
szać dobrze, dziurę od podgardla założyć 
starą bulką, lub kartoflem, nakłaść farszu, 
i zaszyć; podczas pieczenia przykryć farsz
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papierem, żeby się zbyt nie przepiekł, a skó
rę przekłuć widelcem, żeby nie pękła. In
dyczka jest zawsze delikatniejsza w smaku 
od indyka. W celu odjęcia indykowi pewne
go tranowego odoru, utłuc kawałek imbi
ru i całego wewnątrz nim wytrzeć.

Drugi sposób nadziewania, jest: ugo
towane i obrane kasztany utrzeć na tarce 
rozcierając do ostatka każdy kawałek pal
cami o tarkę, włożyć do jednego funta ka
sztanów jedną utartą i przesianą kajzerkę, 
ćwierć funta młodego masła, łyżeczkę cu
kru, pół kwaterki śmietanki i dwa żółtka, 
posolić odrobinkę, wymieszać dobrze i na
dziać jak najwięcej podgardle. Tym far
szem można następnie przekładać pokra
jane piersi indyka, co bardzo wypełnia pół
misek. Wystarczy 1 funt na indyczkę, do in
dyka potrzeba 1 i pół lub 2, żeby niemi ob
łożyć wkoło półmisek. Można też ugoto
wane i obrane kasztany wymieszać z mio
dem masłem i cukrem, napełniając niemi 
podgardle.

2. Galantina, czyli auszpik z indyka.

Oczyszczonego indyka, odrzuciwszy 
podroby, rozplatać ostrożnie na grzbiecie, 
wyjąć kości, skroić mięso, jakie przy koś
ciach zostało, posolić i na rozpostartego po
łożyć warstwę następującego farszu: funt



młodej słoniny pokrajać, przesmażyć na 
biało; funt cielęciny, wątróbkę cielęcą i 
indyczą udusić w słoninie, przepuścić 
przez maszynkę, przefasować przez sito 
druciane, posolić, popieprzyć, włożyć mu- 
sżkatolowej gałki tartej odrobinę, wymie
szać z trzema jajami i dwoma moczone- 
mi bułkami; warstwę tego, grubą na cal, 
położyć na rozpłatanym indyku; na to war
stwę plasterków młodej słoniny gotowa
nej, naprzemian z mięsem skrajanem z in
dyka i paskami szynki lub ozora i znowu 
warstwę farszu; można do farszu włożyć 
oliwek. Gdy indyk będzie pełen, zaszyć go 
ostrożnie, owinąć w serwetę, związać lek
ko szpagatem, nadając podłużną formę, i 
gotować w wodzie osolonej z włoszczyzną, 
razem z czterema oczyszczonemi nóżkami 
cielęcemi, przeszło 3 godziny. Dopiero w go
dzinę po ugotowaniu, wyjąć indyka z so
su, serwetę przeprać w gorącej wodzie, na
stępnie umoczyć w zimnej, zawinąć napo- 
wrót i w serwecie przycisnąć ciężarem, że
by sos odcieki zupełnie i wtedy po zastu- 
dzeniu odwinąć z serwety. Z sosu zaś, ze
brać tlustość, sklarować dwoma ubitemi z 
wodą białkami, wpuścić po zdjęciu z ognia 
sok z pół cytryny i, zostawiwszy w spoko
ju z kwadrans, przecedzić przez serwe
tę. Tą ostudzoną galaretą, ubrać na półmi
sku galantinę, pokrajana w plastry. Ta sa-



— 273 —

ma potrawa, tylko z mniejszemi formalno
ściami gotowana, nazywała się dawniej 
auszpikiem. Zupełnie tak samo robi się ga
lantina z kapłona lub kury.

3. Potrawa z pieczonego indyka.
Pozostałego pieczonego indyka pokra

jać w kawałki, włożyć w rondel łyżkę ma
sła, wlać kubek rosołu lub bulionu, wcisnąć 
pół cytryny, trochę pieprzu i koniecznie tro
chę imbiru tłuczonego, zagotować to mo
cno, włożyć pokrajane kawałki indyka, wsy
pać garść tartej bułki, rozgrzać dobrze i wy
dać na stół.

4. Kapłon lub pularda z sardelami.
Oczyszczonego kapłona lub pulardę o- 

smalić nad ogniem z reszty sypłów, podro
by oderznąć, używając do rosołu; opłukać, 
wytrzeć dobrze mąką wierzchnią skórę, 
przez co nabierze delikatności i białości, 
posolić wewnątrz i zewnątrz i piec na roż
nie, oblewając ciągle fryturą lub świeżem 
masłem; zdjąwszy z rożna, natychmiast wło
żyć wewnątrz łyżkę masła sardelowego, a 
na wierzchu polać miodem masłem rumia
nem. Bulka rumiana już nie modna do pie
czystego.

5. ,Vol au vent“ czyli potrawa z kur.
Uwaga. Z wszelkiego, gotowanego dro-
Oblady-
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biu dziś się skórka po ugotowaniu ściąga, 
a kości, o ile tylko można odrzuca.

Wziąć dwie pulardy lub kury, oczyścić 
starannie, namoczyć na godzinę, wytrzeć 
mąką pszenną do białości i gotować na wol
nym ogniu. Po wyszumowaniu odebrać, 
jak zwykły rosół. Kury opłukać, włożyć 
w rondel, posolić, nakłaść dużo włoszczy
zny grubej, bo cienka pietruszka niema 
smaku, parę młodych grzybków lub piecza
rek, kawałek muszkatołowego kwiatu i na 
wolnym ogniu gotować od 2 — 3 godzin, 
przykryć z wierzchu białym papierem, aby 
nie czerniały, uważając, aby kury były mięk
kie. Wody nie dolewać, bo sos powinien 
być esencjonalny. Osobno obgotować w u- 
kropie amoretki i po zdjęciu błonki, pokra
jać w kawałki podłużne; ugotować kilka 
świeżych pieczarek z cytryną, cedząc sok, 
aby pestek nie było. Wziąć ćwierć funta mło
dego lub klarowanego masła, dwie pełne 
łyżki najpiękniejszej mąki, rozetrzeć na su
rowo, rozebrać śmietanką słodką dla bia
łości i rosołem z kur; zagotować, wcisnąć 
cytrynę, wsypać pól łyżeczki cukru; po 
zagotowaniu zaprawić sos dwoma żółtkami, 
rozbitemi z ostudzonym rosołem, kury roze
brać zręcznie, ściągając z nich skórę, uło
żyć na półmisku, kładąc naturalnie, gorsze 
kawałki i uda na spód, po odrzuceniu gru-
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bych kości, a piersi na wierzch, polać so
sem przecedzonym, w którym powinny być 
pieczarki, amoretki, rakowe szyjki i wątrób
ki, pokrajane w plasterki, a naokoło pół
miska położyć rant z francuskiego ciasta. 
Ciasto powinno być gorące, rozgrzać je więc 
pod blachą na półmisku, przykryte papie
rem. Można taki sos robić i bez żółtek. 
Podając elegancko, odrzuca się prawie wszy
stkie kości.

6. Potrawa z kury z kluseczkami.

Tłustą, młodą kurę, bo ze starej nigdy 
nic dobrego zrobić nie można, oprawić czy
sto, włożyć w rondel tak, aby cała weń 
weszła, nalać wodą o tyle, aby kura była 
nią pokryta i nakłaść włoszczyzny. Goto
wać pod pokrywą dwie i pół godziny na 
wolnym ogniu; gdy kura miękka, nie trze
ba wody dolewać, niech się we własnym 
sosie gotuje, odlać rosół przez sitko do ron
dla. W przeddzień zrobić kluseczki czyli 
drobne łazanki, zagniecione jajkiem, rozwał
kowane bardzo cienko, jak makaron i dro
bno ukośnie pokrajane. Wysuszyć je na si
cie, a na drugi dzień na owym rosole ugo
tować, nie zbierając z niego nic tłuszczu, bo 
cala dobroć tych kluseczek zależy na tern, 
aby rosół był tłusty, co się otrzyma, jeżeli ku
ra będzie tłustą. Pokrajać kurę na części,
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odrzucając duże kości, a mianowicie, odrą
bując kolanka od skrzydeł i udek, ułożyć 
ją w środku półmiska, posypać siekaną pie
truszką i obłożyć wokoło łazaneczkami, po
lewając resztą rosołu.

7. Piersi pulardy z pieczarkami.
(Suprême de volaille).

Ugotowaną, jak wyżej, młodą pulardę, 
w krótkim sosie z włoszczyzną, obrać ze 
skórki, zostawiając części udek i grzbietu 
do innego użytku kuchennego. Okroić o- 
strożnie piersi z obu stron pulardy od ko
ści i każdą połowę zręcznie przekroić na 
dwie części, tak iż, z całej pulardy będą tyl
ko cztery kawałki. Górną część od strony 
skrzydła, odciąwszy naturalnie lotki, obwi
nąć przy kostce ważkim paskiem strzępio
nego białego papieru. Osobno wziąć bulkę 
montową, okroić zupełnie skórkę, pokra
jać w podłużne plasterki i usmażyć na bar
dzo świeżem, niesolonem maśle, kładąc bul
kę nie na rumiane, ale bardzo gorące, go
tujące się masło, którego powinno być wie
le, można na klarowanem, uważając, aby 
bułeczki się nie zeschły, były kruche, a u- 
smażone. Mając konserwowane lub świeżo 
obgotowane pieczarki, (patrz „Jedyne prak
tyczne przepisy“), zrobić sos, biorąc na je
dną pulardę łyżkę młodego masła i łyżkę 
najlepszej mąki, zagotować, tak, aby sos był
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gęsty i zupełnie biały, przefasować go przez 
sitko, żeby był klarowny, włożyć pieczarki 
dla rozgrzania, wcisnąć ćwierć cytryny 
przez sitko, i szczyptę, jak na koniec małe
go nożyka, cukru, zagotować, ułożyć czte
ry grzanki na półmiseczku, na każdej grzan
ce położyć jeden kawałek piersi z pulardy, 
naturalnie tak, aby się owinięte papierem 
skrzydełka sosem nie poplamiły i polać 
wszystko sosem z pieczarkami.

8. Majonez z pulard lub kapłonów.
Ugotowane, jak wyżej, na potrawę ku

ry, lub kapłony, wyjąć z sosu, ostudzić, ro
zebrać i ułożyć na okrągłym półmisku, od
rzucając zupełnie wszelkie kości i skórę, kła
dąc uda na spód, a piersi na wierzch. W śro
dek półmiska, lub naokoło, ułożyć zręcznie 
pokrajane w drobną kostkę kartofle, mar
chew, kalafiory, ugotowaną drobną bardzo 
fasolkę lub groszek zielony, kapary, wszy
stko wymieszane i zaprawione oliwą z oc
tem, korniszony, grzybki marynowane i ró
żne pikle, kury zaś polać majonezem z twar
dych jaj, który robi się tak: wziąć piętna
ście żółtek na twardo ugotowanych i dwa 
surowe; surowe włożyć w donicę, wiercić 
ciągle dokładając po jednem gotowanem 
żółtku i za każdem żółtkiem lejąc po łyżce 
oliwy, aż cały funt wyjdzie. Gdy dobrze 
uwiercone, wlać kwaterkę sztarnu zimnego
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z nóżek cielęcych i bić dalej, aż zgęstnieje 
dobrze, wtedy wlać octu mocnego, wsypać 
łyżeczkę cukru i soli do smaku. Ubijać w zi
mnie i gęstym oblać cały majonez, tak, aby 
kur nie było widać, tylko garnitur. Oddziel
nie ugotować dwie nóżki cielęce, nalewa
jąc je rosołem z kur, w gorący płyn wlać 
dwa białka rozbite z łyżką wody i postawić 
na ogniu, gotując póki się nie sklaruje, czy
li zostanie czysty płyn, który przecedzić, 
wlać w połowę odrobinę karmelu lub soku 
z buraczka dla zafarbowania, wylać na dwa 
talerze, a gdy zastygnie, pokrajać w paski 
i ubrać majonez białą i żółtą lub różową, 
galaretą. Na wierzchu ubrać jeszcze świeżą, 
zieloną sałatą.

9. Majonez biały z kur lub kapłona.
Majonez biały robi się następującym 

sposobem. Wziąć na dwie kury ćwierć funta 
klarowanego dobrego masła, zagotować z 
dwoma łyżkami najpiękniejszej mąki, roze
brać to kwaterką wygotowanego rosołu z kur, 
po zebraniu wszelkiej tłustości zagotować 
razem, a gdy zgęstnieje i wystygnie, rozcie
rać na misce, aż się zrobi jak śmietana, do 
tego dolewać ciągle potrosze, po łyżeczce 
od herbaty, oliwy, wiercąc ciągle wałkiem, 
aż wyjdzie dobre pół funta, wsypać soli, a 
gdy już bardzo białe i gęste, wcisnąć całą 
cytrynę przez sitko, smakując, czy nie za
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kwaśne; w każdym razie pamiętać należy, że 
po wciśnięciu cytryny lub wlaniu octu, oliwy 
lać już więcej nie można. Wsypać łyżeczkę 
miałkiego cukru do smaku i polać suto ku
ry, ułożone i obrane z większych kości. Do 
tej samej proporcji masła i mąki, można 
wkręcić cały funt oliwy, jeżeli ma być więcej 
majonezu, cytryny i cukru dodać podług 
smaku. Po brzegach obłożyć jarzynkami jak 
w poprzednim przepisie.

10. Majonez „provensal“.
Sposób najlepszy, ale zarazem najdroż

szy, jest majonez„provensal“. Chcąc go po
dać elegancko, trzeba wziąć chłeb czerstwy, 
6 funtowy, okroić ze skóry i na dużej bryt- 
wannie cały podsmażyć na gorącej fryturze 
tak, aby stwardniał; następnie ostudzić, a po 
ostudzeniu oblać jeszcze cały fryturą rozbi
tą z mąką w stanie ciekłym, ale już niego- 
rącym, tak, aby tłuszcz skrzepł na chlebie, 
ale nie wsiąkał w niego. Ostudzony chleb 
położyć na okrągłym półmisku, będzie wy
glądał, jakby polukrowany. Ugotować rybę 
lub kury, jak zwykle na majonez z włosz
czyzną, a pokrajawszy w kawałki, odrzucić 
kości i skórę, aby każdy kawałek miał zrę
czną i jednakową formę. Mieć ubity majo
nez na misce, maczać każdy kawałek w tym 
gęstym majonezie, który, jeśli dobrze zrobio
ny, trzymać się będzie wybornie i układać
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o ile można prostopadle, opierając jeden 
o drugi i przystrajając nóżkami raków i szpi
kulcami srebrnemi podpierając. Jeżeli kto 
chce, w środku chleba można umieścić znowu 
mniejszy taki sam chlebek i piramidalnie 
układać na tym drugim postumencie znowu 
kawałki pulardy. Na dole obłożyć półmisek 
około chleba galaretą z nóżek, na złoty ko
lor zabarwioną karmelem i posiekaną w dro
bną kostkę, pomiędzy którą powkładać oliw
ki, szyjki rakowe itp. Majonez robi się w na
stępujący sposób: na miskę wbić dwa żółtka, 
szczyptę soli i szczyptę białego pieprzu, roz
cierać to łyżką, dolewając co kilka sekund 
oliwy po pól malutkiej łyżeczki od herbaty 
i ciągle w jedną stronę wiercąc, w bardzo 
zimnem miejscu, aż cały funt oliwy wyjdzie, 
a majonez będzie gęsty; wtedy dla smaku, 
wcisnąć soczystą cytrynę albo wlać winnego 
octu, wsypać łyżeczkę cukru, wymieszać i 
maczać oddzielne kawałki lub polać cały pół
misek od razu majonezem. Po cytrynie nie 
można już lać oliwy. Robiony w zimnem 
miejscu nigdy się nie zwarzy, a gdyby się 
zwarzył, bryznąć w miskę ręką zimną wodą 
lub octem i dalej kręcić, lub wbić jedno su
rowe żółtko.

11. Kurczęta pieczone.
Każdy drób, wyjąwszy gęsi i kaczek, 

powinien być pieczony koniecznie na ro-
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żnie, z pieca bowiem jest łykowaty i nie so
czysty. Kurczęta zaraz po zarżnięciu osku
bać, oczyścić i powiesić w piwnicy na 12 
mniej więcej godzin, aby skruszały, nigdy 
nie parzyć, gdyż skubane mają zupełnie in
ny smak. Po oprawieniu, lekko posolić, a 
gdy są na rożnie, osypać piękną mąką pszen
ną. Piec z początku na mocnym ogniu,, po
lewając ciągle fryturą, a na końcu masłem 
miodem, w czasie pieczenia posypać kilka 
razy bułką tartą, zrumienić i oblać masłem 
gorącem z bułeczką. Wybornie smakuje, 
smarując ciągle, zamiast masłem, śmietaną 
kwaśną, ale piórkiem, nie łyżką, a w końcu 
polać masłem. Większe kurczęta koniecznie 
skubać, a nie parzyć należy. Można piec w 
piecu, jednak przy ogniu drzewnym, bo wę
gle nie dają promienia, więc nie rumienią. 
Kurczęta nadziewają się bułką tartą, wymie
szaną z miodem surowem masłem, którego 
musi być dużo, i siekaną zieloną pietruszką; 
gdy bardzo małe, potrzebują więcej nadzie
nia, wtedy nadziewać bulką moczoną w mle
ku, roztartą z żółtkiem, masłem i pietruszką.

12. Kurczęta z pieca.
Dla tych, co z konieczności pozbawieni 

są pieczeni z rożna, podaję tu wyśmienity 
sposób pieczenia w piecu, naśladujący do
skonale kurczęta z rożna. Kurczęta, po za
biciu, skubać koniecznie i opalać jak pu-
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posolić i posypać suto mąką. Na talerzu roz
bić na parę kurcząt jedno jajko, umoczyć, 
w niem kurczęta, osypane mąką, i zaraz na 
jajko posypać bardzo grubo tartą, przesia
ną bułką, ale to tak suto, aby nigdzie kur
częcia widać z pod bułki nie było. Tak u- 
rządzone położyć na ruszcie, postawionym 
na brytwannie, położyć na każdem po ka
wałku świeżego masła i wstawić w bardzo 
gorący piec najwyżej na 40 minut, masłem 
świeżem polewając. Kurczęta te, są tak wy
borne, że nie ustępują w niczem pieczonym 
na rożnie, trzeba ich jednak bardzo pilno
wać w piecu, aby się nie przepiekły i ciągle 
masłem polewać.

13. Kurczęta duszone.
W braku rożna do odpowiedniej ku

chni, bardzo dobre można podać kurczęta, 
duszone w rondlu. Na troje kurcząt zagoto
wać mocno na żółto, ale jeszcze nie rumiano 
łyżkę masła, włożyć kurczęta całe, posolone, 
przygotowane jak na rożen, i zrumienić je 
na mocnym ogniu na wszystkie strony, na
stępnie wstawić w piec, włożywszy znów ły
żkę dużą młodego masła, przykryć pokrywą, 
zaglądając, aby soku nie puszczały, wtedy 
bowiem należy je zaraz odkryć. Gdy znać, 
że już nie surowe, mieć na talerzu tartą 
bułkę, utarzać każde w niej, rondel posta-
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wić znowu na ogniu, włożyć kurczęta napo- 
wrót, a przewracając je na wszystkie stro
ny, dać się zlekka bułce zrumienić. Całe 
duszenie, jeżeli kurczęta małe, nie powinno 
dłużej trwać, nad dobre pół godziny, jeże
li większe, trzy kwadranse. Są bardzo sma
czne, jeżeli starannie zrobione.

14. Kurczęta młode w słoninie.
Można zamiast polewania masłem mło

dych kurcząt,owinąć całe, jak kwiczoły, cie
niutko krajanemi plasterkami młodej, nie- 
solonej słoniny, obwiązując je bawełną. 
Następnie, piec jak zwykle, przy dobrym 
ogniu czy to w piecu, czy na rożnie. Poda
jąc, odwinąć bawełnę i podać kurczęta ze 
słoniną, która powinna być rumiana, jeżeli 
zaś kto nie lubi słoniny, to, odrzuciwszy ją, 
polać kurczęta na półmisku masłem mło- 
dem, zrumienionem razem z bułeczką. Do 
takich kurcząt nie pasuje jednak, ani śmie
tana, ani kompot, lecz sałata lub mizerja.

15. Kurczęta po wiedeńsku.

Oczyszczone kurczęta młode, ułożone 
jak na rożen, pokrajać na ćwiartki, posolić, 
osypać lekko mąką, potem umaczać w jaj
ku rozbitem, osypać bułką tartą i smażyć 
na fryturze, przewracając jak kotlety. Fry- 
tury powinno być dużo.
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16. Kurczęta po hiszpańsku.

Oprawione, jak zwykle do pieczenia 
kurczęta, naturalnie skubane nie parzone— 
posolić, położyć na ruszcik, popudrować 
lekko mąką, posmarować od razu suto ma
słem surowem i wstawić na dziesięć minut, 
ale bezwarunkowo nie na dłużej, w gorą
cy piec. Tymczasem udusić w maśle na 
troje kurcząt sześć pomidorów. Kurczęta, 
gdy nieco przestygną, zgrabnie przepołowić, 
włożyć w rondel, polać przefasowanemi po
midorami i dusić małe pół godziny, dołoży
wszy jeszcze młodego masła, które się kła
dzie na wierzch kurcząt, wsypać odrobinę 
papryki, sypiąc ją także na kurczęta, a gdy 
sos dobrze wysadzony, bo pomidory powin
ny być gęste, wyjąć kurczęta na półmisek, 
polewając je gęstym sosem. Można także du
sić od razu, lejąc pomidory na surowe kur
częta bez opiekania.

17. Potrawa z kurcząt.
Oczyszczone i ułożone, jak na rożen 

kurczęta krajać na połówki lub ćwiartki, je
żeli większe, nalać wodą z różnemi jarzyna
mi, włoszczyznami, kalafiorami; gdy będą 
miękkie, co następuje w pół godziny od za
gotowania, dorobić sos następujący: roze
trzeć łyżkę masła z łyżką mąki, rozprowa
dzić wygotowanym jeszcze do połowy roso-
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łem z kurcząt, wrzucić trochę siekanej pie
truszki i gotować mieszając aż zgęstnieje. 
Włożyć do tego sosu pokrajane kalafiory, 
szparagi, szyjki rakowe, ogrzać razem z kur
czętami i wydać na stół, ułożone zręcznie 
na półmisku.

18. Śmietana do kurcząt.
Śmietana, podawana do kurcząt, jest 

najlepszą, gdy do niej na pół kwarty wci
snąć pół cytryny, odrzucając starannie pest
ki, które zawsze nadają gorycz każdej po
trawie, i dwie lub trzy łyżki miałkiego cu
kru, pudru, który się prędzej rozpuszcza. 
Pomieszać dobrze na salaterce i podać do 
kurcząt. Wyborna przymieszka.

19. Potrawka z kurcząt z agrestem.
W uduszone, jak wyżej, kurczęta, po 

przecedzeniu sosu, włożyć na parę kurcząt 
kwaterkę oczyszczonego z szypułek całego 
niedojrzałego agrestu, zagotować razem, 
nie pozwalając się zbytecznie rozgotować 
agrestowi, wsypać łyżkę cukru i włożyć łyż
kę młodego masła bez mąki, bo od agrestu 
i tak zgęstnieje.

20. Potrawka z kurcząt z garnka.
Oprawione i oczyszczone kurczęta, jak 

na rożen, pokrajać na ćwiartki, włożyć 
w garnek gliniany, powtarzam, koniecznie
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gliniany z szerokiem dnem, podłożyć łyż
kę młodego masła, wsypać uszadkowaną 
włoszczyznę, dobrze ukropem sparzoną, 
wrzucić ze dwie pieczarki, pokrajane w pla
sterki lub młode grzybki, także sparzone, 
posolić, przykryć glinianą pokrywką i po
stawić na blasze gorącej, ale nie na fajerce. 
W pół godziny kurczęta puszczą tyle soku, 
iż garnuszek będzie prawie do połowy na
pełniony sosem, strząsnąć dobrze i dalej je
szcze z pół godziny dusić na gorącej blasze, 
wrzuciwszy siekanej, zielonej pietruszki. Sos 
powinien się wydusić do połowy, zaprawić 
go troszką mąki z masłem, a wykładając 
na półmisek, ułożyć kurczęta na spód, a na 
wierzch posypać jarzynkami. Potrawka taka 
jest wyborna, bo glina, będąc złym przewo
dnikiem ciepła, nie dozwala się zbyt gwał
townie wysadzić smakowi i cała esencja zo- 
staje w kurczętach.

21. Perliczki.
Smak perliczek przypomina bażanta, 

to jest, że lepiej smakują od kury zwyczaj
nej. Rzadko jednak są tak tłuste, jak nasze 
pulardy. Nabierają więcej smaku dziczy
zny, jeżeli się je przed zabiciem zgoni, tak, 
aby ze zmęczenia padły. Po oskubaniu, po
winny dla skruszenia wisieć w zimie naj
mniej tydzień, w lecie 3 lub 4 dni. Piersi 
należy cienką słoninką naszpikować, a na-
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stępnie piec na rożnie, na prędkim ogniu, 
polewając do zrumienienia fryturą, która w 
tym wypadku oddaje najlepsze usługi, a 
następnie miodem masłem. Na półmisku 
polać jeszcze raz rumianem masłem. Dziś 
należy do mody i słusznie, bo to hygienicz- 
niej, nie posypywać żadnego drobiu bułe
czką.
22. Kotlety pożarskie oraz tanie restauracyjne.

Z oczyszczonej i jak do gotowania 
przyrządzonej pulardy lub młodej kury, po 
zdjęciu skórki, ukroić z samych piersi zrazy 
czyli płaskie plastry, mniej więcej formy 
siekanego kotleta i lekko posolić. Osobno 
usiekać na maść cielęciny jak najbielszej, 
ale żeby była jak masło usiekana, dołożyć 
na funt, ćwierć funta szpiku wołowego i je
dno żółtko; wymieszać doskonale, rozłożyć 
cienką warstwę tego na stole, położyć na 
niej owe plastry piersi, przykryć każdy zno
wu masą cielęcą, formować zgrabne, po
dłużne kotlety, wkładać w środek kostki z 
kurzych skrzydeł, posolić po wierzchu, na
stępnie umaczać w rozbitem jajku, w utar
tej przesianej bułce i smażyć na gorącem 
klarowanem maśle, na średnim ogniu; zby
teczne gorąco zostawi wewnątrz białe mię
so surowe. Dla smakoszów daje się do nich 
sos ostry lub pieczarkowy, dla chorych cy
trynę, a kotlety podlewają się bulionem.



Zwyczajne, prawdziwe kotlety pożarskie ro
bią się bez farszu, bite lub siekane z samych 
piersi pulardy. Na karcie obiadowej spoty
kane „kotlety pożarskie“, są niczem innem, 
tylko resztkami, oskrobanemi z drobiu, po- 
mieszanemi w połowie z cielęciną, z którą 
usiekane razem, a następnie zupełnie tak, 
jak zwykle siekane cielęce przyrządzone. 
Dla podniesienia smaku dodają do nich sos 
truflowy lub maderowy.

23. Kokilki z drobiu.

Pozostały drób z rosołu lub potrawki 
pokrajać w drobne kawałki, obierając sta
rannie z kości. Osobno obgotować jeden 
mózg cielęcy, a trochę amoretek odparzyć 
w ukropie, obrawszy z żyłek, poczem pokra
jać w duże kawałki tak mózg, jak i amoret- 
ki. Udusić w maśle kilka pieczarek, jeżeli 
drobne, zostawić w całości, jeżeli duże, po
krajać w plasterki okrągłe. Wziąć w miarę 
ilości masła, np. na 10 kokilek łyżkę masła, 
zagotować na biało z łyżką mąki, rozpro
wadzić dwoma łyżkami rosołu, wlać łyżkę 
śmietany, wcisnąć pół cytryny, wsypać soli 
i małą szczyptę cukru, odstawić od ognia, a 
gdy przestygnie, zaprawić dwoma rozbitemi 
dobrze żółtkami. Gdy tak sos doprawiony 
dobrze do smaku, włożyć w niego przygo
towany drób, mózgi, amoretki i pieczarki
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ki, wymieszać zlekka i układać na muszel
ki, polewając dobrze sosem, na wierzch po
lać biszamelem („Biszamel“ patrz rozdział 3) 
lub rumianem masłem z bułeczką, a na 
kwadrans przed podaniem wstawić do pie
ca dla zrumienienia. Taką samą potrawę 
można robić na półmisku blaszanym, poda
jąc w całości z rantem z ciasta francu
skiego.

24. Wątróbki w sosie z maderą.
Gdy się więcej drobiu bije na pieczy

ste, zostają wątróbki, z których wyborna 
urządza się potrawa. Namoczyć je w mleku 
na sześć godzin, bo wątróbki bieleją i pęcz
nieją od mleka. Wziąć łyżkę dobrą masła, 
zrumienić, wsypać pół łyżki mąki, zagoto
wać z masłem na rumiany kolor, rozpro
wadzić półkwaterkiem bulionu, wlać kieli
szek madery, wrzucić wątróbki niesolone, 
obsypane lekko mąką, przykryć i dusić dzie
sięć do piętnastu minut na wolnym ogniu; 
posolić dopiero podając, bo inaczej tward
nieją. W czasie duszenia wkrajać dwie całe 
cebule pokrajane w plasterki, sparzone, co 
dodaje smaku, lub dorzucić kilka pieczarek 
świeżych. Proporcja na 10 wątróbek.

25. Ryż z wątróbkami z drobiu.
Na cztery osoby pół funta ryżu odpa

rzyć, to jest nalać gorącą wodą, postawić
19Obiady.



na blasze i, gdy się chce gotować, odlać, 
włożyć w rondel łyżkę młodego masła, na 
to ryż, podlać bulionem mocnym, a gdy ryż 
prawie gotowy, włożyć przygotowane, jakie 
są w domu od kur, kapłonów, kaczek lub 
indyczek wątróbki, mniejsze w całości, więk
sze, przekrajane na połówki, przykryć i du
sić na wolnym ogniu; ponieważ wątróbki 
bardzo prędko się duszą, więc należy pilno
wać, a gdy są już miękkie, to i ryż dobry, 
trzeba tylko ciągle po troszku bulionu dole
wać, a przed podaniem dopiero posolić i 
włożyć jeszcze pół łyżki młodego masła 
dla smaku.

26. Wątróbka gęsia duszona.
Zdjąć skórkę z wątróbki, oddzielić sta

rannie żółć i wszystkie około niej włókna. 
Pokrajać w kawałki wielkości dużego pal
ca, posypać lekko mąką, oraz 2-ma drobno 
usiekanemi szarlotkami. Rozpuścić w ron
dlu odpowiednią ilość niesolonego masła, 
ale go nie rumienić, i w gorące włożyć wą
tróbkę. Potrząsać rondlem nad ogniem przez 
5 minut, podlać trochę wrzącej wody, przy
kryć rondel pokrywą i dusić jeszcze 5 do 
G minut z zegarkiem w ręku. Osolić należy 
prawie przed wydaniem. Oblać sosem.

Sposób 2. Wątróbki gęsie doskonale 
smakują moczone poprzednio w mleku, a 
następnie smażone na smalcu gęsim, w któ-
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ry przed smażeniem wrzucić drobnych ce
bulek i parę jabłek w krążki pokrajanych. 
Posolić przed podaniem.

27. Gęś pieczona.
Gęś tylko młoda i nieco podkarmiona 

może być smaczna na pieczyste. Po oczy
szczeniu gęsi, wytrzeć ją solą wewnątrz i ze
wnątrz, nadziać drobnemi, winkowatemi, 
obranemi jabłkami, lub pokrajanemi na 
ćwiartki, jeżeli są większe, włożyć między 
jabłka kawałek majeranku, gęś zaszyć i 
piec w piecu na brytwannie, polewając wła
snym jej sosem. Przed wydaniem, jabłka, 
wyjęte z gęsi, pocukrować, obłożyć niemi 
gęś i polać sosem ściekłym. Dobrze także 
smakuje gęś, nadziewana kartoflami, gdyż 
kartofle, przesiąkłe smalcem, upieką się wy
bornie. O robieniu półgęsek patrz „Jedyne 
praktyczne przepisy“.

Smalec gęsi, jeżeli ma być użyty do 
chleba, przesinażyć z solą i majerankiem, 
a po usmażeniu, przecedzićjczysto przez sito.

28. Kaczki pieczone.
Kaczki pieką się zupełnie tym sposo

bem jak gęsi, należy jednak pamiętać, że 
zbyt młode kaczki mają na sobie mało mię
sa i nadzwyczaj są trudne do oczyszczenia, 
ponieważ mają na skórze mnóstwo sypłów,
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których wyciąganie dużo czasu zajmuje. 
Najlepiej je wycierać póki ciepłe żytniemi 
otrębami, lub razową mąką.

29. Jabłka duszone do gęsi lub kaczek.
Jabłka, podawane do pieczystego, mia

nowicie: gęsi, kaczek, wieprzowiny, powin
ny być ciepłe. Oprócz marmolady lub sosu 
jabłkowego (patrz rozdział 3) najsmaczniej
sze są jabłka duszone. Obrane jabłka win- 
kowate przekroić na połowę, wybrać pestki, 
ułożyć w rondel, włożyć na sześć jabłek łyż
kę młodego masła, ćwierć funta cukru i 
kilka łyżek gorącej wody, postawić na wol
nym ogniu, niech się duszą pod pokrywą 
z pół godziny najdłużej, a najlepiej przeko
namy się, że są już dobre, gdy się sos wy
sadził. Podać gorące do pieczystego.

30. Potrawa z kaczek z parmezanem.
Obgotować tłustą kaczkę z włoszczy

zną, jak zwykle na rosół, a gdy będzie na- 
wpól miękka pokrajać ją na zręczne kawałki. 
Wziąć pól funta najlepszego ryżu na jedną 
kaczkę, odparzyć go na ogniu, włożyć w ron
del, nalać rosołem z kaczki, włożyć w to ka
czkę, i ugotować, pilnując, aby się ryż wy
prażył, a nie przypalił. Ułożyć na półmisek 
kaczkę, przekładając ryżem i przesypując 
parmezanem dość grubo; na wierzchu powin
no być dużo ryżu, posypanego serem, polać
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to tłuszczem, zebranym z rosołu od kaczki, 
posypać bułką tartą i wstawić na 15 minut 
w piec dla zrumienienia.

31. Potrawa z kaczek opiekanych.
Oczyszczone i osolone kaczki zrumie- 

nić w piecu i posypać cokolwiek mąką. 
Upieczone, pokrajać na części (dróbka wziąć 
do rosołu lub czarniny), zrobić sos rumia
ny, kaparowy lub korniszonowy (patrz roz
dział 3), domieszawszy sos ściekły z kaczek, 
dusić w tym sosie, póki miękkie nie będą i 
oblać nim na półmisku potrawę.

32. Potrawka z kaczek z jabłkami.
Uszadkować dużo włoszczyzny cienko, 

jak makaron. Włoszczyznę zblanżerować, 
odgotować i w gotującą włożyć kaczkę, na 
części pokrajaną, odrąbując zbyt duże kości 
i stawy. Gdy kaczki miękkie, pokrajać 
w rondelek 4 kruche, duże, lecz kwaśne jabł
ka i 2 lub 3 duże białe cebule, nalać roso
łem z kaczki, i pod pokrywą dusić, aż się 
rozgotują. Wtedy wziąć w rondel, gdzie by
ła kaczka, łyżkę masła, zrumienić z łyżką 
mąki, rozebrać rosołem z kaczki, dolać odro
binę karmelu, aby sos miał ładny pozór, 
przetrzeć przez rzadkie zupełnie sito jabłka 
z cebulą w ten sos, rozgrzać mocno, i ułożo
ną na półmisku kaczkę polać tym sosem.
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Gdyby sos był zakwaśny od jabłek, wsypać 
łyżkę cukru.

33. Potrawka z gołębi.
Oczyszczone tłuste gołębie, pokrajać 

na ćwiartki i udusić soczysto w maśle na 
wolnym ogniu; wyjąć z masła, a w tem ma
śle usmażyć trzy cebule, pokrajane w pla
sterki i sparzone; gdy cebule miękkie, pod
lać je bulionem, wkrajać parę jabłek win
ko waty ch i, jeżeli są, kilka pieczarek, wci
snąć pół cytryny, wlać mały kieliszek ma- 
dery i to wszystko, wstrząsając rondlem, za
gotować razem. Następnie łyżkę masła zru- 
mienić z łyżką mąki, rozprowadzić tym so
sem, a gołębie, umoczone w kwaśnej śmie
tanie, włożyć w sos, zagotować z 10 minut 
i podać na stół. Gołębie, których mięso jest 
zwykle mdłe, tym sposobem podane, nabie
rają wybornego, ostrawego smaku. Kto lu
bi pieczone, niech piecze zupełnie tak jak 
kurczęta.

34. Potrawa z kaczek lub podróbek gęsich 
z kaszką perłową.

Oczyszczone podroby nastawić w wo
dzie z włoszczyzną, dołożywszy kilka opa
rzonych grzybów, gotować póki nie będą 
miękkie. Osobno ugotować w garnuszku, 
bo wszystkie kasze najlepiej gotować w gli
nie, na gęsto pół kwarty kaszy perłowej,



zalewając ją ciągle tym rosołem, włożyć 
łyżkę masła i z kaszą rozbić mocno, rozpro
wadzić smakiem od gęsi, wlać parę łyżek 
gęstej, kwaśnej śmietany, grzyby poszad- 
kować cienko, zagotować wszystko razem, 
i zalać na półmisku podroby gęsie lub ka
cze, odrzucając głowę i nogi. Jeżeli kto 
chce mieć tę potrawkę kwaśniejszą, może 
wcisnąć sok z cytryny.

35. Pawie.
Młode pawice są wyborne, postępuje 

się z niemi, jak z indykami; po zabiciu mu
szą wisieć kilka dni, poczem naszpikować i 
nadziewać jak indyka. Mięso mają prawie 
wszędzie białe, które smakuje jak mięso in
dyczki.



ROZDZIAŁ XI.

ZWIERZYNA.
Oznaki dobroci zwierzyny.

Poznaje się młodego zająca po sko
kach przednich, które się z łatwością łamią, 
go grubych kolanach, szyi krótkiej i zasa- 
dzistej, oraz po uszach miękkich, łatwo się 
drzeć dających. Oprócz tego należy wie
dzieć, że ptactwo strzelane jest daleko sma
czniejsze, niż łapane w siatkę. Dla rozpo
znania kruchości bażanta, jarząbka, kaczki 
dzikiej itp. spróbować pod skrzydłem i na 
udku, czy skórka jest miękka. Pióra u sta
rej kuropatwy są okrągłe, u młodej, nieco 
szpiczaste.

1. Sarna.
W czasie zimy, można sarnę w skórze, 

w całości, niepaproszoną, zachować naj
mniej 4 tygodnie, pieczeń zaś lub cąber 
sarni bez płukania w wodzie, ociągnięty ze 
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skóry, wyżyłowany, zalany w misce lub fas- 
ce dębowej przegotowanym i ostudzonym 
octem z korzeniami, można zachować parę 
tygodni w piwnicy lub suchej szpiżarni, pa
miętając tylko, aby często przewracać na 
drugą stronę. Zbyt świeża sarna jest niesma
czna. Chcąc, żeby prędko skruszała, należy 
pieczeń, owiniętą w serwetę, w occie uma
czaną, zakopać w ziemi na parę dni, a po 
wyjęciu wyżyłować, zalać octem przegoto
wanym z włoszczyzną i cebulą, zostawiając 
ją w tern, aż do pieczenia. Wtedy naszpiko
wać gęsto młodą słoniną, nasolić na go
dzinę przed pieczeniem i upiec na rożnie 
lub na brytwannie w piecu, polewając ma
słem, a w końcu śmietaną, trzymając większą 
w piecu nie dłużej jak dwie godziny, małą 
półtory. Cąber sarni, nie rąbie się w kawał
ki jak zając, lecz, położywszy na stolnicy, 
kraje się z obu stron w ukośne plasterki, a 
potem wstawia do pieca na 3 minuty dla 
rozgrzania. W pieczeni zaś kość od goleni 
owija się na półmisku w biały, fryzowany 
papier, a cała pieczeń kraje w plastry, od
kroiwszy je od kości, a następnie tak, jak
by nie była krajaną, układa się na kości na 
półmisku.

x
2. Zając.

Oderznąwszy skórkę kolo ogona i zad
nich nóg, ściągnąć całą, zaczynając od ogo
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na, krew podskórną zebrać na czarninę 
wraz z przodkiem, z którego robi się pasz
tet, następnie bez opłukania wodą wyżyło- 
wać, to jest ściągnąć kilka błon, jakiemi ca
ły zając, a szczególniej cąber, jest pokryty, 
naszpikować gęsto po jednej i drugiej stro
nie cienkiemi paskami słoniny i skropić oc
tem; wody wcale używać do zwierzyny nie 
należy, gdyż wszelkie płukanie odbiera jej 
smak właściwy. Na surowo wyluzować, czy
li wyjąć, grube duże kości z ud, a cąber, 
gdy ma iść na rożen lub do pieca, ponad- 
rąbywać ze spodu, aby, podając na stół, 
cicho nożem już tylko poprzekrawać, i 
wszystko ułożyć na półmisek, jak cąber. 
Chcąc mieć zające z ostrym smakiem, należy 
je zamarynować. Przegotować zwyczajnego, 
nie bardzo mocnego octu, krajać w niego 
dużo pietruszki, selerów, marchwi, cebuli i 
trochę korzeni tj.: angielskiego ziela i pie
przu. Zające wyżyłować, podważając skórę 
nożem szpiczastym, naszpikować gęsto sło
niną cieniutko krajaną, polać ostudzonym 
octem i obłożyć włoszczyzną, zostawiając 
w niej 36, a najwyżej 72 godzin. Na godzi
nę przed pieczeniem, wyjąć z octu, posolić 
i piec na brytwannie miedzianej, na rusz
cie w piecu. Zająca, który się piecze wolno, 
nie przy gwałtownym ogniu, można śmiało 
piec w piecu, polewając ciągle śmietaną; kto 
chce mieć kwaśniejszy, może do śmietany 
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dolać octu, w którym byl marynowany. Po
dają także zające bez śmietany, wtedy pole
wa się je suto masłem, a w końcu smaruje 
utartą, surową wątrobą zajęczą i polewa ru
mianem masłem. Tak zające, jak sarny, mo
żna w czasie zimy i mrozu w skórze trzymać 
kilka tygodni. Gdy się w miejscu strzału 
pokaże wilgoć, co dowodzi, że się zaczyna 
psuć, trzeba zaraz użyć.

3. Kokilki z pozostałego zająca.

Po zjedzeniu zająca na obiad, zostają 
kawałki mniej smaczne, z których robią się 
rozmaite rzeczy; paszteciki w kruchem cie- 
ście, bigos z kapustą lub z kaparami i t. p. 
Wyborną odmianą są kokilki z takich resz
tek. Obrać zająca z wszelkich choćby naj
drobniejszych kawałeczków mięsa. Do resz
tek z jednego zająca dla 6-ciu osób, zagoto
wać łut bulionu wyborowego w 3-ch łyż
kach wody, w rondelek włożyć łyżkę mło
dego masła; gdy się zagotuje, zaprawić od
robiną mąki, rozebrać tym bulionem, wło
żyć kawałki zająca, wlać łyżkę kwaśnej 
śmietany, kilka pokrajanych pieczarek ma
rynowanych lub grzybków, (pieczarki kra
ją się okrągło i płasko), przykryć, niech się 
dusi; gdy się już ti'ochę wydusiło, ułożyć 
na muszelki, posypać parmezanem, polać 
młodem masłem z bułeczką i wstawić pod 
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blachę, aby się z wierzchu zapiekło. Wyjąć 
mózg z ugotowanej głowy, zdjąć błonkę, 
pokrajać w kostkę i włożyć także między 
zająca, kładąc już w muszelki.

4. Bażanty.
Odkroić ogon cały z piórami, nie nad- 

wyrężając ich, jako też szyję, bez obskubywa
nia z piór; skrzydła odkroić również, a oczy
szczonego, jak zwykłą kurę, obłożyć plastra
mi słoniny i zostawić tak na 24 godzin. Na 
drugi dzień naszpikować całego bardzo gę
sto słoniną, posolić i piec na rożnie, ciągle 
suto masłem polewając, gdyż bażant ma 
chude i suche mięso, tylko pozór ładny, w 
końcu posypać bułeczką i polać rumianem 
masłem. Dwojakim sposobem podają się 
bażanty na półmisku: albo pokrajane i uło
żone, jakby cale na podstawie z chleba, w 
który wkłada się osadzony na druciku ogon 
zwieszający się z półmiska,—z drugiej zaś 
strony, także osadzona na druciku szyja 
wraz ze łbem. Drugi sposób także jest na 
podstawie z chleba, ale krótszej, a więcej 
czworograniastej: wpiąć ogon, łeb z szyją 
i z dwóch boków osadzić rozczapierzone, 
jakby do lotu skrzydła, upieczonego zaś i 
pokrajanego bażanta ułożyć w środku. Pod
stawa chlebowa robi się w następujący spo
sób: okroić skórkę z chleba 2-funtowego 
czerstwego, formując dość wysoką cegieł
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kę, osmażyć ją na gorącej fryturze dlatego, 
aby chleb stwardniał i ułożyć na półmisku 
pod bażanta.

5. Kuropatwy i jarząbki.
Te dwa rodzaje najdelikatniejszego 

ptactwa dzikiego skubią się, oczyszczają jak 
najstaranniej, odrzucając podroby, które mo
żna włożyć do rosołu, piersi szpikują się cien
ką słoniną, solą i pieką koniecznie na rożnie, 
polewając obficie masłem, a przed podaniem 
obsypując bułką tartą do zrumienienia i po
lewając miodem, rumianem masłem.

6. Kuropatwy duszone.
Parę oczyszczonych, naszpikowanych 

kuropatw upiec do połowy na rożnie, prze
kroić na połówki, włożyć w rondel masła, 
parę ziarnek jałowcu i kuropatwy, wlać sos 
z nich ściekły, zalać dwoma łyżkami kwa
śnej śmietany lub wycisnąć całą cytrynę 
do 3-ch kuropatw i poddusić, aż się sos wy
sadzi: jałowiec odrzucić i podać, a będą wy
borne. Na wydaniu zasypać sos bulką tartą.

7. Kuropatwy z rożna z farszem.
Naszpikowaną, polewaną na rożnie 

masłem i posypaną bułką blado-rumianą 
kuropatwę, a więc soczystą jeszcze, po zdję
ciu z rożna przekroić po kucharsku wzdłuż 
na 3 części, co utworzy dwie boczne połówki
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małe i środkową część piersi, z przeciwle
głym ważkim grzbietem. Mieć przygotowa
ne oddzielnie surowe masło, którego na je
dną kuropatwę trzeba wziąć łyżkę, wymie
szać go z pół łyżką tartej, przesianej bułki, 
i łyżeczką soku cytrynowego, ugnieść to na 
podłużny wałeczek, włożyć między przekro
jone połowy, ułożyć kuropatwę w głęboką 
salaterkę rozgrzaną, żeby dłużej ciepłą zo
stała i polać gorącem masłem, ściekłem na 
brytwannę w czasie pieczenia. Młoda, choć 
mała kuropatwa, zawsze smaczniejsza od du
żej, a starej.

8. Bekasy i kwiczoły.

Tych dwóch rodzajów ptactwa nie trze
ba paproszyć, oczyścić je tylko z pierza, zo
stawiając główki, nóżki i skrzydełka, z któ- 
remi się razem pieką; po oczyszczeniu roze- 
rznąć z lewego boku pod skrzydłem, wyjąć 
żółć z wątrobą, a kiszki, napełnione jałow
cem, zostawić wewnątrz, posolić, następnie 
przekładając plasterkami młodej słoniny, 
włożyć na drewniany rożenek, przywiązać go 
do żelaznego i piec na dobrym ogniu, pole
wając masłem. Postawić patelnię pod pta
szki, a gdy na wpół podpieczone, ułożyć na 
niej jedne opodal drugich cienkie grzanki 
z bulki, które przejdą sokiem z kwiczołów, 
ściekającym na patelnię, i gdy zrumienią
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się na patelni, należy je przewracać. Poda
jąc na stół zdjęte z rożenka ptaki, przeło
żyć plastrami słoniny, w której się piekły 
i grzankami. Można je także piec ułożone 
na ruszcie, na patelni, owinięte słoniną i 
każdy oddzielnie położony na cienkiej grza- 
neczce, piersią do góry; ale piec musi być 
dobrze gorący, żeby się prędko opiekły, a 
nie wyschły.

9, Chaud -froid, czyli kwiczoły w auszpiku 
na postumencie.

Oczyszczone bez wyjmowania wnętrz
ności (tylko żółć się odrzuca jak wyżej), bo 
kwiczoły karmią się tylko jałowcem i z te
go właśnie powodu są dla smakoszów wiel
kim przysmakiem, pozostawiając nóżki wy
ciągnięte wzdłuż, obłożyć młodą słoniną, 
cienko krajaną, owinąć bawełną i upiec 
pod blachą, polewając ściekłym ze słoni
ny tłuszczem. Tymczasem na 10 kwiczołów 
rozgotować ćwierć funta bulionu w kwarcie 
wody, rozpuściwszy w nim dwa łuty żelaty
ny. Sklarować białkiem i przecedzić na czy
sto; upieczone kwiczoły obrać ze słoniny, 
ostudzić, wkładać łebkami i piersią w fo
remki lub w szklaneczki małe od piwa, trzy
mając nóżki w górze i zalać tym bulionem, 
ustawić szklaneczki w śniegu, trochę uko
śnie, aby po wyjęciu dobrze było układać. 
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Chleb 3 lub 2-funtowy okroić ze skórki tak, 
aby była gładka, równa płaszczyzna i boki 
gładkie: wziąć frytury (tłuszcz gotowany, 
patrz rozdział 6), rozpuścić ją, a gdy zaczy
na stygnąć, ubijać łyżką, jakby krem, pó
ki się zupełnie biały jak śmietana nie zrobi; 
tym tłuszczem uwierconym posmarować ca
ły chleb, niech tłuszcz stwardnieje, a wyglą
dać będzie jak ulukrowany, resztę tłuszczu 
zafarbować kilkoma kroplami alkermesu i 
porobić na chlebie rurką papierową rozma
ite esy-floresy. Zrobić z brukwi dużej, po
dłużnej, wyrzynająć zręcznie nożykiem, ko
szyk na postumencie z głębokiem wydrą
żeniem; ten koszyk postawić na środku 
chleba umieszczonego na półmisku, wło
żywszy kołeczek z drzewa 4 cale długi, po
łową w koszyk z brukwi, a połową w chleb. 
Szklaneczki z kwiczołami ogrzać za pomo
cą ścierki, umaczanej w gorącej wodzie i 
wyjmując kwiczoły razem z galaretą bulio
nową, ustawić na chlebie, nóżkami w górę, 
opierając je o koszyk. Zrobić „macedoine“ 
z jarzynek, z marchwi, kartofli w kostkę 
pokrajanych i ugotowanych, korniszonów, 
grzybków, groszku zielonego, wymieszać je 
z oliwą, octem, pieprzem i solą i ułożyć 
w koszyk z brukwi, oraz na półmisku na
około chleba, ubrać jeszcze pozostałą ga
laretą bulionową, wylaną na plaski talerz 
i pokrajaną w trójkąty, przystroić sałatą 
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roszponką i wydać na stół, podając do tego 
ocet i oliwę lub sos tatarski.

10- Kwiczoły wytwornie podane.
Kwiczoły, będące potrawą smakoszów, 

tylko na bardzo wykwintnych pojawiają się 
stolach. Oczyszczone z piórek naderznąć z 
lewego boku, pod skrzydłem, i wyjąć żółć 
z wątrobą, potem je opłukać, przekroić 
wzdłuż tak, aby same piersi wraz z kostką, 
na której leżą i szyjka z łebkiem zostały w. 
całości, resztę zaś kwiczoła wraz z całym 
wewnętrznym ustrojem, po wyjęciu żółci, 
wrzucić w rozpuszczoną na biało słoninę w 
rondelku. Włożyć odrobinę cebuli, pod- 
dusić na wolnym ogniu ze 25 minut, a gdy 
wystygnie, utłuc w moździerzu i przetaso
wać przez rzadkie sito, dołożyć do tego far
szu łyżkę na 6 kwiczołów, młodego masła, 
posolić, popieprzyć, wsypać odrobinę gałki 
muszkatołowej, wbić dwa żółtka. Zrobić 
zwyczajne ciasto francuskie, wykrawać 
szklanką krążki na pół palca grubości, na 
cieście położyć troszkę farszu, na to ułożyć 
zręcznie, posolone już poprzednio piersi, za
kładając łebek z szyjką na wierzch, posma
rować grubo masłem i wstawić pod blachę, 
poddając dobrego, drzewnego płomienia, 
aby się szybko zrumieniły. W czasie piecze
nia kilka razy masłem smarować, brzegi zaś 
ciasta., po ułożeniu kwiczołów, posmarować

20 Obiady.
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ostrożnie rozbitem jajkiem. W dobre pół 
godziny powinny być gotowe. Ułożyć na 
półmisek i podać.

11. Kaczki dzikie pieczone.
Oskubane i oczyszczone kaczki nalać 

na parę godzin octem zimnym, przegoto
wanym z korzeniami, osolić, naszpikować 
i piec na rożnie lub w piecu, polewając ma
słem, jak kuropatwy.

12. Cietrzewie lub głuszce.
Cietrzew, świeżo zabity, jest niesmacz

ny; gdy powisi z tydzień, wtedy go osku
bać, oczyścić i zamarynować na kilka dni 
w occie, przegotowanym z korzeniami, a po 
wyjęciu nasolić, naszpikować i piec wolno, 
żeby skruszał w piecu na brytwannie, po- 
lawając masłem. Zupełnie tak samo urzą
dza się głuszce.

13. Szynka i pieczeń z dzika.
Jest uprzedzenie, jakoby z dzika tył ko 

szynki wędzone były dobre. Rzeczywiście, 
ponieważ dzik jest niczem innem, jak dzikim 
wieprzem, więc szynka, z tłustego dzika 
nie nazbyt przejęta saletrą i niebardzo wy
suszona w wędzeniu, musi być dobrą. Nie- 
tylko jednak szynka, ale pieczeń i polędwi
ca będą dobre, jeżeli dobrze zrobione, ma
ją bowiem połączony smak zwierzyny z wie
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cym, przegotowanym, lekkim octem z korze
niami i jednym ząbkiem czosnku na dni 6 
lub 7, przewracając codziennie. Wyjąwszy 
z octu, posolić, włożyć w rondel, nalać bulio
nem lub rosołem dobrym i dusić z początku 
na większym, a następnie na wolnym ogniu. 
Gdy się sos wysadzi, posypać pieczeń mąką, 
zrumienić ją, dolać szklankę białego wina 
lub pół kwarty śmietany kwaśnej, trochę 
octu, w którym się pieczeń moczyła i dusić 
do miękkości; sos mąką zaprawić.

14. Przechowywanie kuropatw i t. p. ptaków.

Oczyszczone, opłukane i oprawione, 
jak zwykle do upieku kuropatwy lub t. p. 
ptaki, bez solenia włożyć na rożen i nad 
węglami drzewnemi, dobrze rozżarzonemi, 
opiec z 5 minut, niczem nie smarując, ani 
posypując, aby tylko straciły zewnętrzną 
swą wilgoć. Gdy ostygną, zdjęte z rożna, 
przygotować świeżą, przecedzoną jeszcze 
ciepławą, tak, aby się dała lać, fryturę, wlać 
jej na grubość tylca noża na dno kamien
nego słoja, ułożyć warstwę opieczonej zwie
rzyny, uważając, aby jeden ptak nie doty
kał drugiego, zalać wolnym tłuszczem i ukła
dać drugą warstwę w podobny sposób, tak 
samo ją zalewając. Postępować tak do do
pełnia słoju. Choćby się od razu nie miało 
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pod ręką tyle zwierzyny, można dokładać 
kilka razy. Gdy skrzepnie zupełnie frytura, 
obwinąć słój pęcherzem lub papierem albu
minowym i zachować w chłodnej spiżarni, 
nigdy w piwnicy, bo zatęchnie. Biorąc na
stępnie do użytku, wyjąć z tłuszczu, nożem 
odrywając zbyteczną jego ilość, posolić, 
włożyć na rożen, a gdy się opieką z tłu- 
stością pozostałą na nich, smarować masłem 
lub słoniną młodą; podając, polać młodem 
masłem z bułeczką rumianą. Trzy miesiące 
najmniej, tak się konserwować będą.



ROZDZIAŁ XII.

RYBY.

Uwagi ogólne o rybach.
Przy kupowaniu ryb trzeba zwracać 

uwagę na świeżość. Najlepsze żywe zupeł
nie, gdyż nieświeże są bardzo niezdrowe. 
Jeżeli skrzele, po otworzeniu szczęk są 
czerwone, to ryba świeża, jeżeli zaś blade, 
lub ciemne, to już nie dobra do użytku. 
W czasie wielkiego mrozu, gdy wszystkie 
ryby są • zamrożone, poznaje się świeżość 
po wypukłości oka; im więcej oko jest wpa- 
dłe, tern ryby są dawniejsze. Częstokroć ry
by nie wydają złej woni, a są stare, skóra 
w takim razie jest ciemna i miękka; ryb ta
kich nie można używać. Najlepiej jest so
lić ryby solą prażoną, to jest, wziąwszy na 
patelnię białej, śniegówką zwanej, soli, trzy
mać ją na ogniu, ciągle mieszając, póki tro
szeczkę nie zżółknie i nie przestanie trzesz
czeć. Taką solą należy koniecznie solić ry-
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by, gdy mają być przechowane jakiś czas. 
Szczupaki wiślane są dobre, jednak najle
psze lidzkie z rzeki Lidy, ruskie są suche, 
bez smaku, przychodzą do nas w koszał
kach łubowych. Sandacze jeziorowe są do
bre, inne zupełnie złe, wiślane także dobre, 
bo żywe mieć można.

1. Sposób przechowania ryb w soli.
Świeżo złowione ryby, wcale niepłu- 

kane, rozpłatać wzdłuż, przez wierzch łba 
do ogona, wnętrzności wyrzucić, wysypać 
w środku cukrem, a następnie prażoną solą 
wewnątrz i zewnątrz i złożyć razem, jakby 
była cała; układać jedną na drugiej w fas- 
ce lub misce, i codzień własnym sosem po 
wierzchu polewać, a biorąc do użytku, kil
kakrotnie z soli w wodzie wypłukać. Gdy 
się ryby dziś na jutro soli, nie należy ich płu
kać, tylko solić, a na drugi dzień wypłukać 
w wodzie. W taki sposób można bardzo dłu
go przechowywać ryby, a smakują jak świe
że. Łososie, cukrowane w ten sposób przed 
soleniem, mają daleko przyjemniejszy smak; 
na pięciofuntowego łososia wziąć jedną łyż
kę cukru.

2. Sposoby przechowywania świeżych ryb 
i raków.

Sposób 1. Chcąc rybę w zimie kilka dni 
żywą zachować, włożyć jej w pysk kawałek
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chleba, umoczonego w wódce i położyć 
w śnieg.

Sposób 2. Dno skrzyni drewnianej po
sypać tłuczonym węglem tak, aby całe by
ło nim pokryte, na to wsypać warstwę lo
du tłuczonego tak drobno, jak gruba bar
dzo sól, potem ułożyć rybę i znowu posy
pać lodem tłuczonym tak, aby żadnej szcze
liny nie było. Na wierzch położyć grube 
płótno, które znowu posypać tłuczonym wę
glem. Dwa tygodnie można tym sposobem 
rybę w świeżości przechować. Szczególniej 
łosoś długo się przechowuje; sam lód pręd- 
koby stopniał bez podkładu węgla. Skrzy
nie stawiać w chłodnem, ale nie wilgotnem 
miejscu.

Raki można przechowywać 8 do 10 dni 
w koszyku, napełnionym trawą i pokrzywa
mi, których powinno być bardzo wiele. 
Z wierzchu koszyk pokrywa się szczelnie 
płótnem, aby raki nie wyłaziły, najlepiej 
owiązać. Mniejszą ilość można przechować 
w worku z rzadkiego płótna, z pokrzywa
mi, zawsze jednak, czy koszyk, czy worek, 
trzeba trzymać w piwnicy.

3. Szczupak lub sandacz w całości.
Ugotować smak z włoszczyzny, cebuli 

i korzeni, nalać wolnym ułożoną w wanien
ce rybę, starannie oczyszczoną i osoloną na 
godzinę przedtem; zagotować na mocnym
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ogniu, pilnując, aby się nie przegotowała. • 
W osobnym rondlu rozetrzeć na surowo 
łyżkę dobrego masła bez soli lub klarowa
nego (inaczej bowiem zawsze sos będzie za 
słony) z pełną łyżką przesianej pięknej mą
ki; gdy dobrze roztarte, rozebrać do stoso
wnej gęstości, biorąc mniej więcej kwaterkę 
smaku od ugotowanej ryby i łyżkę słodkiej 
lub świeżej, kwaśnej śmietany dla białości, 
zagotować razem; osobno zaś mieć ugoto
wane pieczarki z łyżeczką soku cytrynowe
go, który im białości dodaje. Smak ten, ra
zem z pieczarkami, wlać w sos, wsypać 
odrobinkę cukru i polać wyjętą w tej chwili 
z rondla rybę, która powinna stać ciągle 
w pozostałym smaku na ciepłem miejscu, 
aby była gorąca. Proporcja tego sosu jest 
na szczupaka od 5 do 6 funtów.

4. Szczupak lub sandacz z sosem.

Tak samo przyrządza się w kawałki 
krajany szczupak lub sandacz, dając go z 
różnymi sosami, zawsze białymi; pietrusz
kowym, który zależy tylko na rozprowadze
niu masła z mąką smakiem od ryb i wrzuce
niu natki z pietruszki, z białym ze śmieta
ną, kaparowym itp. Daje się także z sosem 
winnym, który po zrobieniu zwykłego bia
łego, zaprawia się rozbitemi żółtkami z bia- 
łem francuskiem winem i już się nie gotu-
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je, bo się zwarzy; wreszcie z sosem holen
derskim.

5. Szczupak duszony z jarzynami.
Pokrajać cienko, jak makaron, i spa

rzyć kilka grubych korzeni pietruszki, je
dnego selera, jedną marchew, cebulę spa
rzoną^; w rondel włożyć kawał masła, wsy
pać siekanej włoszczyzny, włożyć warstwę 
opłukanego z soli szczupaka, popieprzyć, 
znowu warstwę masła, jarzyn i szczupaka, 
na wierzch położyć kawał masła, przykryć 
mocno pokrywą i powoli dusić; w pół go
dziny ryba powinna być gotowa, potrząsa
jąc rondlem, ostrożnie łyżką dzwonka prze
wrócić, żeby się nie popsuły. Masło powin
no być albo bez soli, albo mało solone.

6. Szczupak duszony z chrzanem.

Trzy funtowego szczupaka oczyścić, 
pokrajać na dzwonka i osolić. Utrzeć jeden 
gruby lub dwa cieńsze korzenie chrzanu i 
sparzyć go dobrze. Najwyżej na małą go
dzinkę przed obiadem włożyć w rondel łyż
kę masła mało solonego, na to dzwona 
szczupaka, posypać chrzanem i zalać kwa
terką młodej, kwaśnej śmietany, postawić 
na wolnym ogniu i dusić z dobre pół godzi
ny, potrząsając kilkakrotnie rondlem, żeby 
się nie przypaliło.
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7. Szczupak faszerowany.

Trzy funty, najmniej, szczupaka ogo
lić, jak można najstaranniej, ściągnąć skó
rę, łeb odkroić, albo zostawić przy skórze, 
przy ogonie zaś trzeba zostawić kawałek 
mięsa. Mięso skroić z kości i przesiekać na 
maszynce raz, drugi raz przesiekać tasakiem, 
dodając na każdy funt jedną bułkę kajzer
kę, wprzódy namoczoną i dobrze nasiąknię
tą wodą, nie wyciskać jej, dodać soli do 
smaku, pieprzu białego i na koniec noża cu
kru miałkiego. Wziąć pełną łyżkę młodego 
masła, przetopić, żeby się nie zrumieniło, 
oparzyć lub upiec pod blachą, pilnując, aby 
się nie przepiekła, jedną cebulę średnią na 
3 funty ryby, utrzeć i wrzucić do tego ma
sła, niech się razem zagotuje; czynność ta 
musi być akuratnie dopełnioną. Gdy cebu
la z masłem dobrze przestygnie, zmieszać 
ją z farszem z ryby, żeby się zrobiła jednoli
ta masa, włożyć go w skórę rybną, położyć 
ją na stolnicy, dobrze uformować, zimną 
wodą zmyć, a najwięcej tam, gdzie okro
jona skóra.

Rybę taką gotuje się w wanience, kła
dąc na spód wanienki dużo włoszczyzny, za
lewa się rybę zimną wodą, w niewielkiej 
ilości, bo sos będzie niesmaczny, a można go 
użyć na zupę. Gotować całą godzinę, z po
czątku na dużym ogniu, później na wolniej
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szym. Dodać do sosu pieprzu i soli podług 
smaku. Nadziewając trzeba uważać, żeby nie 
za wiele włożyć farszu, gdyż tenże, pęcznie
jąc w gotowaniu może spowodować pęknię
cie skóry. Podaje się zwykle z białym sosem. 
Najsmaczniejsza jednak podana na zimno 
do octu i oliwy. Taką samą rybę można ro
bić, krajać na duże dzwona, z których obra
ne mięso zamienić na farsz i następnie na
dziewać każde dzwono oddzielnie. Tylko 
szczupaka tak się nadziewa, sandacz ma za 
słabą skórę i pęka w gotowaniu.

8. Szczupak z pieca w słoninie.
Oczyszczonego i osolonego szczupaka 

owinąć całego cienkiemi plasterkami słoni
ny, owiązać bawełną i na ruszcie w piecu, 
oblewając własnym jego sosem, upiec, a bę
dzie wyborny.

9. Vol au vent z ryb.
Oczyszczonego sandacza lub szczupa

ka rozpłatać, wyjąć ości i pokrajać w pła
skie zgrabne kawałki, osolić, a w godzinę 
po nasoleniu, osaczywszy dobrze z soli, uło
żyć na brytwannie, polać suto dobrem, roz- 
puszczonem masłem, skropić cytryną, po
stawić na małym ogniu i, przewracając sta
rannie, udusić, czyli usmażyć, nie dozwala
jąc, aby się rumieniło. Główkę i ości goto
wać z włoszczyzną na smak. Gdy ryba go
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ła, zagotować, stosownie do ilości, z jedną 
łub dwoma łyżkami mąki, rozprowadzić 
smakiem z ryby, wcisnąć cytrynę, zaprawić 
trzema żółtkami, rozbitemi z łyżką smaku, 
a następnie wymieszać z całym sosem. Oso
bno udusić pieczarek świeżych, które, po 
obraniu i pokrajaniu w plasterki okrągłe, 
skropić sokiem cytrynowym i, podłożywszy 
młodego masła, udusić na wolnym ogniu, 
a potem, uduszone, same pieczarki włożyć 
w sos; jeżeli jest pora raków — ugotować je, 
obrać szyjki i łapki i także wrzucić. Zrobić 
pulpety z ryb podług oddzielnego przepisu 
(patrz rozdział 2), i włożyć również w sos. 
Mieć przygotowany rant z francuskiego cia
sta, rozgrzać go pod blachą, na głęboki 
półmisek ułożyć gorącą rybę, przekładając 
całym garniturem, oblać gęstym sosem bar
dzo obficie, położyć na wierzchu gorące 
ciasto francuskie i podać na stół.

10. Majonez z sandacza lub szczupaka.

Wymagania obecne nawet w jedzeniu 
czynią wszystko tak wygodnem, iż dziś owe 
wielkie półmiski, ze stojącemi grzbietem do 
góry rybami, są już nie modne, bo utrudnia
ją krajanie i branie ryby z powodu kości 
grzbietowej. Dziś prawdziwie elegancki ma
jonez podaje się bez kości; na to potrzeba 
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surową rybę po oczyszczeniu rozpłatać ost
rym nożem przez brzuch, zostawiając łeb 
dła ozdoby w całości, wyjąć kość grzbieto
wą, złożyć rybę napowrót i tak złożoną w 
całości ugotować w wanience do ryb, kła
dąc w zimny smak z włoszczyzny, bardzo 
mocno osolony. Brać pół funta soli na 10 do 
12 funtów ryby. Po ugotowaniu zostawić 
w smaku słonym do drugiego dnia i wtedy 
wyłożyć na drugi półmisek. Do smaku do
łożyć żelatyny, wygotować, rozbić ze dwa 
lub trzy białka z łyżką wody, dolać octu 
dobrego i lać powoli gorący sztam w te biał
ka, bijąc ciągle trzepaczką. Zagotować razem 
na wolnym ogniu, aż się zupełnie sklaruje, 
poczem przecedzić przez czyste, gęste płó
tno na półmisek głęboki, aby się uformowa
ła galareta do przybrania półmiska. Zamiast 
smaku z ryby, który często jest za słony, 
można wziąć pół kwarty bulionu. Można tę 
galaretę zrobić w dwóch kolorach, jedną zu
pełnie białą, a drugą zafarbowaną cukrem 
palonym. Na 10 do 12 funtową rybę, wziąć 
dwa funty oliwy, na miskę wbić dwa żółtka, 
rozetrzeć je dobrze, dosypać troszkę soli i 
odrobinę bardzo miałkiego pieprzu białego, 
dolać łyżkę oliwy, ciągle kręcąc mocno, po
czem lać w dalszym ciągu oliwę bardzo wol
no, po kilka kropel, nie przestając kręcić. Gdy 
już z pół funta wyjdzie, można wbić jeszcze 
jedno żółtko, a po kilku łyżkach dodanej 
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czwarte, ciągle dolewać i ciągle kręcić szyb
ko, póki całe 2 funty nie wyjdą. Robić to 
trzeba w chłodzie, powinno być gęste, jak 
szodo, wtedy wlać mocnego octu do smaku, 
wsypać łyżeczkę cukru, aby zniszczył 
ostrość octu, nie nadając słodkawego smaku 
majonezowi. Często podczas bicia, oliwa z 
żółtkiem się zwarzy, wtedy trzeba wlać kilka 
kropel bardzo mocnego octu lub bryznąć rę
ką wody w miskę z oliwą, a zwarzenie rozej
dzie się. Takim gęstym majonezem pokryć 
całą rybę wraz z głową, przybrać zgrabnie 
krajanemi rydzami, korniszonami, kaparami, 
oraz ową galaretą, krajaną karbowanym no
żem w trójkąty, itp. Po bokach położyć 
„macedoine“, to jest jarzynki gotowane 
w kostkę krajane i zaprawione oliwą z oc
tem jakoto: kartofle, marchewkę, groszek 
zielony, rydze, grzyby, korniszony, ubrać 
jeszcze sałatą świeżą i podać. Jeżeli ryba 
dobrze będzie ugotowana i łupka to każdy 
może sobie wygodnie wziąć łyżką, nawet 
bez noża, nie psując całości. Jarzynki kraje 
się na surowo i dopiero gotuje w gorącym, 
osolonym ukropie. Taki tylko majonez dziś 
podają na prawdziwie eleganckich stolach, 
a wyszukani kucharze zdobią go rakami i 
strzałami srebrnemi, na których nawleczo
ne są trufle i galareta wkoło krajana, co się 
zowie „croutons“.
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11. Szczupak lub sandacz w białym majonezie.

Po oprawieniu, jeżeli sandacz, lub po 
ogoleniu, jeżeli szczupak, która to ryba go
li się dla białości skóry, oczyścić wewnątrz, 
wypłukać i posolić na parę godzin w cało
ści. Ugotować smak z włoszczyzny, cebuli 
i korzeni i ułożyć rybę w wanience, a kto 
jej nie ma, to owinąć w serwetę i ułożyć 
okrągło w płaskim rondlu, a po ugotowa
niu, wyjmując ją zaraz na półmisek, prosto 
z serwety ułożyć. Ryba nalewa się zimnym 
smakiem i, w czasie gotowania, aby nie pę
kała, dolewa się potroszku zimnej wody. 
Smak z ryby przecedzić przez gęste płótno i 
ostudzić. Na 6 do 8-funtowego szczupaka 
wziąć skąpe 2 łuty, nigdy więcej, żelatyny i 
namoczyć wpół kwarcie ostudzonego smaku. 
W godzinę, gdy żelatyna rozmięknie, odlać 
z niej smak, postawić go na ogniu do rozgrza
nia, a gdy dobrze gorący, wrzucić żelatynę, 
która się natychmiast rozpuści. Postawić ją 
na zimnie, aby wystygła, wtedy bić trzepacz- 
ką w chłodnem miejscu aż zbieleje, a gdy to 
nastąpi lać potroszku pół funta oliwy, nie 
przestając ubijać. Gdy oliwa wyjdzie, dopie
ro wcisnąć sok z całej cytryny, małą łyżecz
kę pudru (mączki cukrowej) i odrobinę soli. 
Ułożoną na półmisku rybę oblać grubo 
ubitym majonezem, który zaraz ostygnie, 
ugładzić go nożem tak, aby ryby nie było 
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mi, korniszonami, marchewką, groszkiem zie
lonym, kaparami, oliwkami, rydzami, grzy
bami, jajami na twardo gotowanemi, sałatą 
zieloną, co wszystko powinno być zręcznie 
ułożone, a zależnem jest głównie od gustu i 
inteligencji ubierającej rybę osoby. Oprócz 
tego namoczyć, a następnie rozpuścić, jak 
wyżej, parę listków różowej żelatyny i parę 
białej, wcisnąć cytrynę, odrobinę pocukrzyć 
i posolić dla smaku, wylać na talerze, po za
stygnięciu pokrajać w trójkąty i ubrać pół
misek podłużny z rybą u brzegów i pomię
dzy garniturem.

12. Galantina ze szczupaka lub sandacza.

Szczupak jest rybą twardszą, a zatem 
i skórę ma grubszą i mocniejszą, dlatego 
można z niego wyborną zrobić galantinę, 
jak z indyka lub prosięcia. Oczyszczonego 
szczupaka rozplatać zupełnie, głowę i ogon 
odciąć, kości wszystkie wyjąć, posolić i zo
stawić na parę godzin. Oddzielnie wziąć ma
łego szczupaka, wyluzować ze skóry i ko
ści, z odciętego łebka także poobierać mię
so, posiekać, następnie jeszcze raz siekać 
w maszynie, dokładając trochę masła, odro
binę sparzonej cebuli, muszkatołowej gałki 
i moczoną bułkę, położyć ten farsz na ca
łym rozpłatanym szczupaku, przekładając
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jajami na twardo gotowanemi i w ćwiartki 
pokrajanymi. Zwinąć mocno szczupaka, po
łożyć na serwecie masłem wysmarowanej, 
ścisnąć, można nawet sznurkiem osznuro- 
wać, włożyć w rondel zawiniętego w serwe
tę, lub, jeżeli duży, w wanienkę od ryb, na
lać zimnym smakiem, wygotowanym z łeb
ków, kości i włoszczyzny, gotować na wol
nym ogniu blizko godzinę. Odstawić, aby 
zastygł w smaku i dopiero, po zupełnym 
wystudzeniu, wyjąć, odwinąć z serwety i 
położyć na półmisku. Sos wygotować, do
łożyć żelatyny, sklarować białkami, wylać 
na salaterkę do zastudzenia, a podając ubrać 
pokrajanego w plastry szczupaka tą galare
tą, jarzynkami, kaparami, podając ocet i 
oliwę.

13. Ryba w galarecie.
Tylko ze szczupaka bywa dobra gala

reta, a zatem i zupa, ta ostatnia jednak z ka
rasków i z lina jest również bardzo dobra.

Szczupak musi być żywy, a nie śnięty, 
od tego dobroć galarety zależy. Po zabiciu 
i pokrajaniu na dzwona, nasolić na kilka 
godzin solą prażoną. Nastawić w garnku 
glinianym włoszczyzny, najwięcej pietrusz
ki, trochę marchwi, cebuli i kilka ziarnek 
pieprzu, nalać dużą ilością wody, bo się wy
gotuje. Kiedy już smak przybiera kolor ro
sołu, najprzód włożyć w rondel głowę, na-

21fi blady
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lać przecedzonym i przestudzonym smakiem 
z jarzyn, aby się wygotowała; po pół godzi
nie dołożyć resztę ryby, a dla osolenia do
dać trochę sosu, który się pod rybą z soli 
uformował. Jak tylko ryba ugotowana, wy
jąć na duży półmisek do ostudzenia, a smak 
szumując, gotować dalej . na wolnym ogniu. 
Kiedy już, próbując na łyżce, zaczyna być 
lepki, wpuścić dla sklarowania rozbite z wo
dą białko, chwilę z białkiem pogotować i 
znowu sklarować. Z ryby, która już ochło- 
dła, wyjąć z każdego dzwona ość grzbieto
wą i zdjąć, ile się da, skórkę, ułożyć ją 
w formę, smak przecedzić przez gęste sito, 
a potem powoli, lejąc przez serwetę, napeł
nić nim formę z rybą, niczem nie ubierać, 
bo wszystko smak galarety psuje. Karpia 
i leszcza można tak samo gotować na gala
retę, bo zawierają w sobie galaretowe części.

14. Ryba w galarecie bez ości.

Oczyścić, posolić i ugotować, jak zwy
kle, rybę w ostudzonym smaku z włoszczy
zny, pilnując, aby się nie przegotowała, sos 
przecedzić przez serwetę; następnie sklaro
wać, jak wyżej, dolawszy w ostatniej chwi
li łyżeczkę palonego cukru, co jej kolor zło
tawy nadaje. Można też rozpuścić w smaku 
kilka listków różowej żelatyny, a będzie ga
lareta ' różowa. Tej galarety wlać w formę
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czwartą część, rozlewając ją, kiedy zacznie 
stygnąć, po całej formie tak, iżby, po stward- 
nięciu, cała warstwa była na wierzchu prze
zroczystą. Tymczasem jakąkolwiek rybę, 
sandacza lub węgorza, ugotowaną jak wy
żej, obrać z kości, podzielić na małe kawał
ki, zmieszać z rozmaitemi piklami maryno
wanymi, jakie tylko kto ma i chce: rydza
mi, grzybami, kaparami, oliwkami, grosz
kiem ugotowanym, marchewką zręcznie po
krajaną i t. p. Gdy smak, czyli galareta za
cznie gęstnieć, w formie ułożyć rybę z pi
klami i zalać resztą zimnego płynu. Po za
stygnięciu i wyjęciu prześlicznie"; wygląda.

15. Sandacz lub okoń z jajami.

Sandacze i okonie, są to ryby bardzo 
do siebie zbliżone. Po oczyszczeniu sanda
cza lub okonia nasolić na godzinę, nalać 
ostudzonym smakiem z włoszczyzny i ugo
tować prędko na mocnym ogniu, skrapiając 
parę razy zimną wodą. Gdy się ugotuje, wy
jąć ostrożnie, na półmisku ułożyć jedno 
dzwonko za drugiem, tak, żeby formowały 
całą rybę; posypać grubo jajami, na twardo 
ugotowanemi i usiekanemi wraz z trochą 
zielonej pietruszki, które się wrzuca w go
rące, ale nie rumiane, tylko zagotowane ma
sło. Do takich ryb, podaje się musztarda
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angielska. Okonie mają łuskę, którą oczy
szcza się tarką jak lina.
16. Sandacz „au gratin“ czyli po parysku.

Oczyszczonego sandacza rozpłatać, jak 
zwykle na dwoje, odrzuciwszy kość grzbie
tową i głowę posolić. Gdy tak godzinę po- 
leży, wrzucić go na gorące, ale nie rumiane 
masło, dusić na wolnym ogniu na obie stro
ny, żeby ryba straciła surowość zupełnie. 
Odstawić do wystudzenia, a podczas tego, 
zrobić biszamel, to jest wziąć łyżkę młodego 
masła, zagotować na biało z łyżką mąki, roz
prowadzić surową, dobrą, gęstą śmietanką, 
biorąc na łyżkę masła kwaterkę śmietanki 
i ciągle mieszając, gotować na wolnym ogniu, 
aż dobrze zgęstnieje, wtedy wziąć dwa żółt
ka, rozbić dobrze i zaprawić sos przestudzo
ny, wsypać tartego parmezanu dwa łuty i 
wymieszać. Ostudzoną rybę połupać na ka
wałki, wziąć półmisek porcelanowy, lub bla
szany, podłużny, wysmarować masłem, po
łożyć połowę ryby, połać biszamelem, na
stępnie drugą połowę polać resztą, posypać 
znowu suto dwoma łutami parmezanu, polać 
bułeczką z miodem masłem zrumienioną i 
wstawić w gorący piec tak, aby tylko z gó
ry ciepło rumieniło rybę, półmisek zaś mo
żna postawić na cegle, aby w dole tak gorą
co nie było. Gdy się zrumieni, podać razem 
z półmiskiem. Proporcja jest do 3-funtowe-
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go sandacza. Można także pomiędzy rybę 
włożyć świeżo duszonych pieczarek.

17. Sandacz z koperkowym sosem.
Sandacze wogóle mają pewien zapach 

tranowy, a więc niemiły; otóż dla zniszcze
nia go należy rybę, po wyczyszczeniu, bez 
płukania, napełnić wewnątrz krajaną w pla
sterki cebulą i zostawić tak do drugiego 
dnia w chłodnej piwnicy lub lodowni. Na
stępnie wyrzucić cebulę, rybę wypłukać, po
solić, pokrajać w dzwona lub w całości 
w wanience nalać wolnym smakiem z wło
szczyzny i gotować jak zwykle, na pręd
kim ogniu. Gdy już ugotowana, odcedzić 
starannie, włożyć w rondel na 3 funty du
żą łyżkę młodego masła, rozetrzeć go na 
surowo z łyżką pełną przesianej koniecz
nie mąki, wlać kwaterkę młodej, kwaśnej 
śmietany, rozmieszać to dobrze, rozebrać 
smakiem od ryby i dobrze zagotować. Na 
dogotowaniu wsypać trochę kopru młode
go, siekanego, bo wszystko młode lepsze 
w smaku niż stare, rybę ułożyć i polać so
sem, który powinien być dość gęsty, a bę
dzie wyborna.

18. Sandacz z rakowem masłem.
Oczyszczonego sandacza obetrzeć płó

tnem i włożyć na godzinę w zimny ocet,
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przegotowany z korzeniami i solą. Na pół go
dziny przed podaniem na stół, posmarować 
podłużną brytwannę masłem, ułożyć san
dacza, polać go rozpuszczonem masłem lub 
oliwą i wstawić w miernie gorący piec na 
pół godziny, polewając ściekłem masłem 
najmniej co pięć minut. Gdy już dobry, 
zdjąć bardzo ostrożnie, czyli zsunąć na pół
misek, posmarować niegotowanem, ale tyl
ko lekko rozpuszczonem masłem rakowem, 
rozprowadzając owo masło nożem po san
daczu tak, aby cały był niem pokryty, ob
łożyć plasterkami cytryny i odgotowanemi 
drobnemi kartofelkami.

19. Ryby smażone.
Najlepsze do smażenia ryby są: sanda

cze, liny, karasie i szczupaki. Przeznaczo
ną do smażenia rybę, oprawić, pokrajać na 
kawałki i posolić. Drobne smaży się w cało
ści, średnie kraje się na dzwona, grube zaś 
bardzo, aby się dobrze przesmażyły, lepiej 
jest rozpłatać wyjmując kość grzbietową. 
Gdy z godzinę ryby w soli poleżą, trzeba je 
czystą bibułą z wilgoci obetrzeć, umaczać 
w jajku, rozbitem z wodą, posypać dobrze 
ze wszystkich stron bulką tartą, wymiesza
ną z mąką i koniecznie przesianą przez sito, 
gdyż gruba, tłuczona, wciąga dużo masła 
i nadaje rybom smak tlustości; tak osypane 
dzwona rzucać na miedzianą patelnię na 
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wrzące, klarowane masło, którego powinno 
być dużo, żeby się ryby swobodnie w niem 
smażyły, lub na fryturę, na której smażona 
ryba jeszcze ładniej wygląda i smakuje do
skonale. Wyjmować usmażone i suche, bez 
polewania masłem, podawać. Do smażo
nych ryb podaje się kapusta surowa łub 
chrzan tarty.

20. Ryby smażone bez ości.

Oczyszczoną rybę nie krajać w dzwon
ka, lecz w podluż rozpłatać, wyjąć kość środ
kową i obrać delikatnie z cienkich ości. 
Każdą połowę pokrajać w kawałki, posolić, 
a gdy się ma smażyć, obetrzeć czystą bi
bułą do sucha, rozbić całe jaja z łyżką wo
dy, umoczyć każdy kawałek w tych jajach, 
aby go suto objęły i posypać tartą, przesia
ną bułką, wymieszaną z troszką mąki. Roz
puścić na miedzianej patelni klarowanego 
masła lub frytury, na każdy funt ryby 
ćwierć funta; gdy się mocno zagotuje, ale 
nie zrumieni jeszcze, wrzucić rybę i smażyć 
do mocno rumianego koloru, wyjmując 
ostrożnie każdy dosmażony kawałek widel
cem na półmisek. Usmażone ryby układać 
w kratę, na krzyż w górę, co bardzo ładnie 
wygląda, i osypać usmażoną na tymże ma
śle, chrupiącą zieloną pietruszką, nie po
lewając wcale masłem.
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21. Jesiotr pieczony z sosem pieczarkowym.
Sparzyć jesiotra gorącą wodą z octem 

żeby skóra odeszła, posolić i natrzeć sieka
nym koprem bardzo obficie, niech poleży 
z godzinę, a potem upiec pod blachą, pole
wając masłem. Zrobić sos następujący: 
wziąć drobnych pieczarek, obrać, ugotować 
w małej ilości wody z troszką cytryny, żeby 
się dobrze wydusiły pod pokrywą. Osobno 
wziąć łyżkę masła, rozbić na ogniu z łyż
ką mąki, wlać dwie łyżki śmietany kwaśnej, 
wcisnąć pół cytryny . lub wrzucić łyżkę ka
parów, wlać smak z pieczarek, zagotować 
wszystko i polać pokrajanego na półmisku 
jesiotra.

22. Jesiotr pieczony na rożnie.
Kawał oparzonego, oczyszczonego ze 

skóry i posolonego jesiotra skropić mocno 
octem i naszpikować masłem z koprem, 
niech tak postoi z godzinę, potem włożyć 
na rożen lub przywiązać szpagatem do ro
żna i piec na mocnym ogniu, jak cielęcinę, 
polewając początkowo masłem nawpół z 
octem, a na ostatku kwaśną śmietaną. Gdy 
się zaczyna rumienić, obsypać mąką, zru- 
mienić sos, ściekający na patelnię, przece
dzić, zagotować, aby trochę śmietana zgę
stniała i podać na pieczyste do sałaty ze 
śmietaną.
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23. Jesiotr marynowany.
Oczyszczonego ze skóry jesiotra, na- 

solić, niech tak poleży ze dwie godziny. 
Tymczasem ugotować lekkiego octu na 
wpół z wodą, nakrajać różnej włoszczyzny, 
cebuli, wrzucić pieprzu, angielskiego ziela, 
bobkowego liścia, majeranku, parę listków 
szałwi i gdy to się gotuje dobrą godzinę, 
pokrajanego w kawałki jesiotra włożyć, go
tować, póki nie będzie miękki, wyjąć, wło
żyć w gliniany słój polewany, smak wy
gotować lepiej, ostudzić i przecedzonym na
lać rybę, dolewając na wierzch przegotowa
nego tęgiego octu. Tak samo można przy
rządzać szczupaka.

24. Sandacz lub szczupak po turecku.
Oczyszczoną rybę rozpłatać, pokrajać 

na dzwona i osolić —niech poleży kilka go
dzin. Wtedy ostrożnie usmażyć ją bez posy
pywania czemkolwiek w dobrej oliwie na 
miedzianej patelni, na wolnym ogniu, prze
wracając, żeby się nie zrumieniła i nie przy
paliła. Gdy już gotowa ułożyć na półmisku 
lub salaterce, mieć przygotowaną, drobno 
usiekaną cebulę białą, holenderską zwaną 
i zieloną pietruszkę, także siekaną i zaraz 
zdjąwszy z patelni rybę, póki gorąca posy
pać obficie tą cebulą z pietruszką, sypiąc 
jej także trochę na spód półmiska. Potrzą
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snąć zlekka pieprzem i wycisnąć na to, na 
każde dwa funty ryby, jedną całą dużą cy
trynę, naturalnie odrzucając starannie pest
ki, gdyż te dają gorycz, lub polać mocnym 
estragonowym, ostudzonym nieco octem. 
Ryba taka, podana na drugi dzień po jej 
przyrządzeniu, jest wyborna.

25. Węgorz smażony.
Węgorz bardzo sztucznie się oprawia, 

gdyż najpierw trzeba naciąć skórę około 
głowy, potem zawiesić węgorza głową na 
haku, a wtedy oderznąwszy nożem skórę, 
ciągnąć, aż się cała do ogona ściągnie. 
Tak oprawionego, opłukać, pokrajać, po
solić, obgotować w smaku z cebuli i korze
ni, umaczać w ubitem z wodą jajku, obsy
pać bulką z mąką wymieszaną i smażyć na 
klarowanem maśle. W ten sposób smażo
ny jest zupełnie hygieniczny. Do tego wę
gorza daje się rumiany sos kaparowy.

26. Węgorz marynowany.
Ugotować w małym rondlu smaku z 

włoszczyzny z kilkoma cebulami i korzenia
mi, tylko tyle, aby ledwie objął pokrajane
go węgorza. Wystudziwszy smak, włożyć 
węgorza i gotować dolewając szklankę bia
łego wina i kieliszek bardzo mocnego octu, 
kilka razy jeszcze podgotować, aby był zu
pełnie miękki, bo lepiej przegotować węgo
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rza, niż niedogotować; wyjąć z sosu, któ-. 
ry jeszcze trochę wygotować i zalać nim 
w kamiennym słoju ułożonego węgorza. Po
dając, osypać pietruszką, koprem lub szczy
piorkiem i polać troszkę przecedzonym so
sem, podając ocet i oliwę. Zupa z węgorza 
jest wyborna. Jeżeli węgorz ma być zaraz 
zjedzony, to nie dolewać octu, a smak użyć 
na zupę.

27. Węgorz z rakami w galarecie.
Zdjąć skórę z węgorza, jak wyżej, po

krajać na dzwonka, posolić i ugotować w 
krótkim smaku z włoszczyzny, kładąc w zi
mny płyn. Gdy zupełnie miękki, wyjąć, ga
laretę sklarować i zostawić do wystudzenia. 
Osobno ugotować raków średniej wielko
ści, obrać szyjki i nóżki; gdy galareta zaczy
na już dobrze stygnąć, nalać w salaterkę 
kilka łyżek, ułożyć na to rakowe szyjki i 
nóżki, przekładać gałązkami pietruszki lub 
kopru, na to ułożyć węgorza i zalać pozosta
łą zimną galaretą. Bardzo ładnie wygląda 
po wyjęciu.

28. Karp, leszcz lub lin na szaro.
Karpia można gotować z łuską lub bez 

łuski, amatorowie uważają, że pod łuską 
kryje się najlepsza tlustość, lecz nie można 
tego nazwać eleganckiem podaniem. Na
leży pamiętać, aby, zakłuwszy karpia przy 
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ogonie, wszystką krew, o ile można spuścić 
w ocet solony i przegotowany, krew bo
wiem potrzebną jest do sosu. Oczyściwszy 
i pokrajawszy go na dzwona, posolić wraz 
z mleczkiem, które jest bardzo smaczne; 
mleczaki są zawsze tłuściejsze i lepsze. 
Tymczasem ugotować włoszczyznę w wo
dzie lub piwie, to jest pietruszkę, seler, por, 
marchew, wrzucić w ten smak jeden grzyb, 
parę cebul, pieprzu, angielskiego ziela; tym 
zimnym smakiem zalać rybę w rondlu, kła
dąc głowę na spód, wrzucić cytrynowej 
skórki, kawałek skórki od chleba żytniego 
i ugotować na mocnym ogniu. Osobno 
zaś ugotować do zrumienienia łyżkę ma
sła z łyżką mąki, rozprowadzić smakiem, 
w którym się ryba gotowała, dolawszy do 
smaku kieliszek wina francuskiego i soku 
z pół cytryny; zaprawić, to jest wymieszać 
krwią od karpia, włożyć parę kawałków 
cukru i łyżeczkę palonego karmelu; wsy
pać wybranych z pestek rodzynków, wysa
dzić sos, żeby był gęstawy, ułożyć karpia 
na półmisku, ubrać plasterkami cytryny, 
rodzynkami i polać sosem, którego powin
no być sporo, gdyż jest bardzo smaczny. 
Tak samo robi się leszcz i lin na szaro. Do
skonale smakują, wrzucone w sos, wiśnie 
marynowane z octu. Można też w zrobiony 
sos, jak wyżej, włożyć surowe dzwona i du
sić od razu, a będzie też bardzo smaczny.
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29. Karp na czerwonem winie.

Oczyścić, posolić karpia i polać go
rącym mocnym octem. Na trzy funty kar
pia wziąć jeden seler, dwie grube pietrusz
ki, dwa ogórki kwaszone, wszystko to po
krajać w kawałki, ułożyć wraz z karpiem 
w całości w rondlu, dodając parę ziarnek 
angielskiego ziela, listek bobkowy i musz
katołowego kwiatu, nalać połową kwasu 
od ogórków, a połową wina, tak, aby tyl
ko przykryła karpia i postawić na małym 
ogniu pod pokrywą.. Gdy ryba ugotowana, 
odlać sos, a ułożonego karpia na półmisku 
polać trochę sosem przecedzonym. Takie
go karpia gotuje się razem z łuską.

30. Leszcz z chrzanem i jabłkami.
Oczyściwszy i posoliwszy, jak każdą 

rybę, zalać ukropem z lekkiego octu; na
lać smakiem z włoszczyzny, ugotować na 
mocnym ogniu, wyłożyć na półmisek i ob
łożyć chrzanem tartym, zmieszanym z tar- 
temi jabłkami kwaśnemi, octem i łyżeczką 
cukru. Jabłek powinno być dużo.

31. Lin z kwaśną kapustą.
Ugotować kwaszoną kapustę, płucząc 

ją dobrze w wodzie, aby za kwaśną nie by
ła; gdy już miękka, zaprawić ją masłem z 
cebulą pieczoną i mąką, a wtedy mieć przy-
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gotowanego lina, obciągniętego ze skóry, 
pokrajanego nie na dzwona, ale na małe 
kawałki, z których wszystkie ości należy po
wybierać i posolonego na godzinę pierwej; 
lina wymieszać z kapustą, włożyć sporo 
kwaśnej śmietany i dusić na wolnym ogniu, 
aż się sos zupełnie wysadzi, pilnując aby 
się nie przypalił.

32. Lin duszony „a la Nelson* 1
Lin parzy się gorącą wodą, aby łat- 

twiej zeskrobać nożem łuskę, lub też tarką 
obciera się ją, co jest nawet lepiej, lin bo
wiem ma zupełnie odmienną od innych ryb 
łuskę. Oczyszczonego lina pokrajać na 
dzwona, wyjąć ości, posolić, popieprzyć na 
parę godzin. W rondel włożyć na spód, sto
sownie do wielkości lina, łyżkę młodego 
masła, na to cebulę krajaną w plasterki, 
sparzoną poprzednio ukropem, kilka piecza
rek także obgotowanych poprzednio i po
krajanych w płaskie, niewielkie plasterki, na 
to położyć lina, a na wierzch makaron wło
ski, drobno połamany i ugotowany w wo
dzie z solą, na wierzch znowu łyżkę masła, 
przykryć szczelnie pokrywą i dusić na pręd
kim ogniu 30 minut, potrząsając ciągle ron
dlem. Podać z maszynką, jeżeli w niej du
szony; z rondla wyrzucić od razu tak, aby 
wyglądało jak babka. Można również dusić 
lina tylko z włoszczyzną, jak szczupaka.
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33. Salceson z lina.

Lina rozplatać na pół, wyjąć środkową 
ość i wszystkie ości drobne wybrać, odjąć gło
wę, a rybę pokrajaną w dzwona trochę na- 
solić. Masło sklarować i przesmażyć na bia
ło z krajaną w plasterki cebulą, ułożyć w ta- 
kiem maśle dzwona lina, najlepiej na bryt- 
wannie, jedno obok drugiego i na bardzo 
wolny ogień wstawić, aby ryba udusiła się 
bez najmniejszego zarumienienia; gdy już 
dojdzie zupełnie i surową nie będzie, ukła
da się ją w formę, masłem wysmarowaną, 
zawsze spód dzwona do spodu formy, ukła
dając jak najszczelniej. Na masło, w którem 
się ryba dusiła, wlać parę łyżek dobrego 
octu, wpierw przegotowanego z korzeniami, 
wymieszać, przecedzić i zalać rybę ułożoną, 
nakryć denkiem drewnianem i przycisnąć 
ciężarem; gdy zastygnie, wyjąć z formy i 
krajać w cienkie plastry, podając z octem 
i oliwą. Taki salceson zachowany w chłod- 
nem miejscu, da się przechować kilka ty
godni.

34. Karasie ze śmietaną.

Oczyszczone i posolone na godzinę 
przed gotowaniem karasie, nalać smakiem 
zimnym wygotowanym z włoszczyzny, 
uważając, żeby tego smaku było tylko ty-
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le, aby ryby objął i gotować na prędkim 
ogniu od 15 do 20 minut. Osobno rozetrzeć 
w rondlu, na surowo, łyżkę sporą masła z 
łyżką najpiękniejszej mąki pszennej, przy 
białych bowiem sosach, piękność mąki jest 
konieczną; gdy mąka dobrze utarta, wło
żyć 3 łyżki na 2 funty karasi gęstej, kwa
śnej śmietany, wcisnąć ćwierć cytryny, od
robinę cukru, trochę siekanego kopru, roz
prowadzić to smakiem od ryby, uważając, 
żeby sos był zawiesisty; zagotować razem 
i ułożone na półmisku ryby polać tym so
sem, Bardzo dobrze smakują do takich ka
rasi kluseczki krajane, ugotowane na wo
dzie i polane masłem; w ogóle zaś do wszy
stkich ryb z sosem, podają się kartofle ob
gotowane z solą.

35 Karasie smażone w śmietanie.
Po oczyszczeniu i nasoleniu obetrzeć 

ryby bibułą, potem umoczywszy w rozbi- 
tem z wodą jajku i tartej bułce, wrzucić na 
patelnię na rumiane masło, odwrócić na 
obie strony i zaraz wlać parę łyżek śmieta
ny, w której niech się dosmażą. Polać ma
słem z rumianą bułką na półmisku.

36. Sum lub rappy z białym sosem.
Rappy są gatunkiem ryb, od nieda

wna w Wiśle poławianym. Sum jest rybą
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miękka, bez ości, również poławia się w Wi
śle. Bardzo dobra jest zupa z suma, oraz sum 
ugotowany z włoszczyzną jak zwykle, a na
stępnie podany z białym sosem. Łyżkę ma
sła zagotować z łyżką mąki, rozetrzeć na 
biało, rozprowadzić smakiem z ryby, wło
żyć dwie łyżki dobrej śmietany kwaśnej, 
trochę kopru siekanego, zagotować i połać 
pokrajanego w plastry suma.

37. Pozostała ryba na świeżo.
Często zostaje się z obiadu sandacz z 

jajami lub szczupak z sosem białym. Można 
je zupełnie jak świeże podać. Obrać rybę 
z ości, wziąć łyżkę masła, zaprawić pół ły
żką mąki, włożyć dwie łyżki kwaśnej śmie
tany, jeżeli jest trochę smaku z ryby, to go 
dolać niech się zagotuje razem z obraną 
rybą. Oddzielnie, na 4 osoby, ugotować klu
seczek z pół kwarty mąki, zagniecionych je- 
dnem jajkiem i nie przelewając ich zimną wo
dą, goiące włożyć w sos z rybą; gdyby sos 
był bardzo gęsty, można wlać trochę klusz- 
czanki, rozgrzać razem i podać. Smakuje 
jak świeża ryba.

38. Łosoś.
Łosoś czerwony jest rybą rzadką u 

nas, sprowadzają go z Prus, białego często 
na wiosnę w Wiśle łowią. Po oczyszczeniu 
i nasoleniu ugotować pokrajanego w dzwo

Obiady. 22
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na w smaku z włoszczyzny; ryba ta jest tak 
delikatna jak karp, więc łatwo się rozleci, 
podaje się ją z masłem lub sosem holender
skim kaparowym lub tatarskim, bo tylko 
z temi sosami jest dobra, (patrz rozdział 3).

39. Łosoś marynowany.
Łosoś na marynatę kraje się w grube 

dzwona, wraz ze skórką. Dzwonka te trzeba 
owiązać łyczkiem, żeby zostały w całości, 
posolić na kilka godzin i gotować na wolnym 
ogniu, w krótkim sosie z włoszczyzny z do
laniem octu, uważając, aby się grube dzwo
na dobrze przegotowały. Wyjąć z tego sosu, 
ostudzić i ułożyć w kamiennym słoju. Mieć 
przygotowany dobry ocet winny z korzenia
mi, to jest z bobkowemi liśćmi, angielskiem 
zielem, rozmarynem, estragonem i ostudzo
nym nalać łososia. Na wierzch zalać oliwą, 
albo przykryć denkiem, przycisnąć kamy
kiem i owiązać pęcherzem.

40. S t e r I e t.
Sterlet jest rybą nadzwyczaj delikatną 

podobną w smaku do naszego węgorza. Po 
oczyszczeniu posolić na godzinę, ugotować 
smak z włoszczyzny i całą rybę bez kraja
nia (zwykle nie bywają wielkie) włożyć w 
gorący smak w płaskiej, szerokiej pokrywie 
od rondla układając ją okrągło. W 10 mi
nut na dobrym ogniu jest gotowa. Wtedy
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ostrożnie wyjąć na półmisek, polać prze- 
eedzonym smakiem, aby wilgoć miała, a 
oddzielnie podać rozpuszczone młode ma
sło łub też zrobić biały sos z młodego ma
sła, mąki i smaku z ryby.

41. Sandacz „à la maître d’hotel“.
Oczyszczonego sandacza pokrajać na 

dzwona, rozpłatać, wybrać ości, ściągnąć 
skórę i włożyć na godzinę lub dwie w wo
dę mocno osoloną. Wyjąć z niej, dobrze 
osącżyć, włożyć w płaską pokrywę, nalać 
na 3 funty szklankę białego francuskiego 
wina, włożyć ćwierć funta młodego masła, 
postawić na wolnym ogniu, żeby się pod 
pokrywą udusiło, a gdy widać, że gotowe 
(powinno być bardzo białe) zrobić sos, uży
wając do rozprowadzenia mąki, najprzód 
sos z duszonej ryby, a następnie słodką 
śmietankę, wsypać pietruszkę i polać rybę, 
ułożoną na okrągłym półmisku. Ryba, któ
ra się podaje bez łba i ogona, obrana ze 
skóry, nie układa się na podłużnym półmi
sku, jak cała, ale na okrągłym.

42. Rak i.
Czarne raki są zawsze lepsze od zie

lonych. Sposób francuski: wypłukane sta
rannie w większej ilości wody, włożyć w 
rondel, nalać wodą, dodając jedną cebu
lę, pokrajaną w plastry, garstkę pietruszki
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zielonej, kopru w gałązkach i łyżeczkę so
li. Postawić rondel na mocnym ogniu pod 
szczelną pokrywą i gotować minut 20, w 
którym to czasie należy kilkakrotnie ron
dlem potrząsać. Gdy się zrobią zupełnie czer
wone, są ugotowane. Wydając na stół, od
rzucić cebulę i pietruszkę, ułożyć suche ra
ki na serwecie na półmisku w kształcie gó
ry i ubrać gałązkami pietruszki.

43. Raki w śmietanie.
Na pół kopy raków, wziąć ćwierć fun

ta młodego masła, rozpuścić, wlać kwater
kę śmietany i zaraz włożyć raki, wypłuka
ne w zimnej wodzie i na godzinę lub dwie 
pierwej osolone i osaczone z soli. Przykryć 
pokrywą i na prędkim ogniu poddusić ze 
20 minut, a powinny być dobre. Na wyda
niu posypać je w rondlu siekanym koper
kiem.

44. Raki a la Bordelaise.

Raki czarne są lepsze od zielonych. 
Po oczyszczeniu, bez wyjmowania kiszecz- 
ki, której zresztą nigdy się nie wyjmuje, 
opłukać w obfitej wodzie i nasolić na go
dzinę. W rondel włożyć kawałek skórki od 
słoniny, na kopę raków 10 cebul obranych i 
odparzonych, czyli blanżerowanych, jeden zą
bek czosnku, bez którego można się też obejść,
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trochę tymianu, pietruszki, szczyptę korze
ni, angielskiego ziela, muszkatołowej gałki, 
pieprzu, jedno ziarnko kajenny, pieprzu czer
wonego, na to włożyć raki i nalać pół bu
telki białego francuskiego wina. Dusić 10 mi- 
hut, nigdy dłużej, a będą gotowe. Wyjąć je 
z sosu, mieć gotową zaprawkę z łyżki mąki, 
roztartej z łyżką masła i rozprowadzoną 
sosem od raków, do tego wlać łyżkę cybiłi- 
su, lub dobrego bulionu, cebulę ugotowaną 
w tym sosie na miękko, posiekać, przefaso- 
wać wszystko przez sito, w ostatniej chwili 
dolać flaszkę matą konserwy z pomidorów 
lub kilka świeżych, dobrze uduszonych i 
przetartych pomidorów, dokładając jeszcze 
białego tłuczonego pieprzu, bo cała przypra
wa do takich raków, powinna być bardzo 
ostra. Gdy sos gotów, włożyć napowrót ra
ki dla rozgrzania, nie gotując już, lecz sta
wiając na 5 minut na gorącej blasze. Uło
żyć raki w kształcie góry na półmisku, kła
dąc w środek na wierzch pęczek zielonej 
pietruszki.

45. Potrawa z raków z ryżem.
Ugotować kopę raków na 6 osób z so

lą i koprem. Na tym smaku ugotować pół 
funta odparzonego ryżu lub kaszki, zacie
ranej jajkiem, kładąc w nie dwie łyżki ma
sła, trochę siekanego kopru i soli. Gdy ryż 
czy kaszka miękka, nadziać nią 15 skorupek 
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dodając parę żółtek i pieprzu, resztę utłuc 
i dusić na masło rakowe (patrz zupa rako
wa). Z tego masła zrobić zasmażkę z mą
ką, kwaterką kwaśnej śmietany i koprem, 
włożyć w ten sos szyjki i nóżki rakowe. 
Ułożyć wokoło okrągłego półmiska ryż, w 
środek włożyć szyjki z sosem, ubrać ryż na- 
dziewanemi skorupkami i podać.

Drobne odpadki, znajdujące się przy 
obieraniu nóżek, użyć do nadziewania sko
rupek z ryżem.

46. Sałata z raków.

We Francji jadają sałatę z chomarów, 
bo tam nie mają naszych raków, lecz ogro
mne morskie, zwane „homarami“, które 
krają na kawałki.

Posolone raki średniej wielkości, ugo
tować w wodzie z koprem, po wystudzeniu 
obrać szyjki i łapki, biorąc pół kopy na 3 
osoby. Wziąć dwie główki żółtej, szklistej, 
najlepszej sałaty, obrać z wierzchnich liści 
i głąbów, opłukać, cztery jaja ugotować 
na twardo, obrać, pokrajać na ćwiartki. Na 
miseczkę wlać dwie łyżki oliwy, rozbić z je- 
dnem żółtkiem na miękko ugotowanem. 
Wsypać dwie szczypty soli, szczyptę pie
przu, wlać łyżkę mocnego, winnego octu, 
gdy to wszystko dobrze wymieszane, wło
żyć sałatę i raki, lekko już tylko z tą za-
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prawa wymieszać, ułożyć na salaterce, 
ubrać jajami, posypać koprem siekanym 
i podać po zupie, zamiast majonezu.

47. Omlet z rybą.
Sześć żółtek utrzeć w donicy do biało

ści z sześcioma łutami cukru przesianego, 
białka ubić ' na pianę, mieć przygotowane 
4 łuty przesianej pszennej mąki, dokładać 
do masy po łyżce piany i po łyżeczce mą
ki, posypując zlekka i już nie rozcierać, ale 
mieszać szybko. Oddzielnie mieć pier
wej przygotowane nadzienie; funt jakiej
kolwiek ryby ugotować, wybrać ości, 
posiekać, wziąć łyżkę masła świeżego, u
trzeć go z odrobiną mąki, wlać łyżkę kwa
śnej śmietany, rozgrzać to na ogniu do za
gotowania, zdjąwszy rondelek z ognia, wło
żyć rybę usiekaną, posolić, popieprzyć i 
wbić dwa, a najmniej jedno żółtko. Zanim 
się piana w ciasto kładzie, trzeba mieć pa
telnię przygotowaną, wysmarowaną, farsz 
zrobiony i postawiony na ciepłej blasze, 
aby nie był zupełnie zimny, a gdy ciasto 
omletowe gotowe, wylać połowę na patel
nię, wysmarowaną masłem i dobrze ogrza
ną, położyć farsz, polać drugą połową i na
tychmiast wstawić na . małe pół godziny 
w piec miernie gorący, powtarzam, miernie 
gorący, bo jeśli za gorący, podniesie cia
sto, które następnie opadnie. Upieczony
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omlet wyrzucić ostrożnie, przewracając pa
telnię na okrągły półmisek.

48. Sielawy smażone.
Sielawy świeże oporządzić, jak ka

żdą rybę do smażenia, nie maczać w jajku, 
tylko od razu posypać mąką i smażyć na do
brej oliwie, a są wyborną potrawą na suchy 
post. Usmażone na oliwie można układać 
w słoju i polać octem, przegotowanym z 
korzeniami. Podając na gorąco, należy do 
nich podać cytrynę.

49. Sielawy marynowane czyli „kilki“.
„Kilki“, nie są niczem innern, jak tylko 

drobnemi sielawami, spotykanemi u nas na 
targu. Większe kupują się do smażenia, 
mniejsze za i, czyli zupełnie drobne, płaco
ne po 5 kopiejek za funt, czyszczą się wy
ciągnięciem, (około łebka naderznąwszy) 
malej kiszeczki, następnie parzą gotującą 
wodą na pół godziny. Wyjęte z wody solą 
się na dwie godziny na obszernej misce, czę
sto nią wstrząsając, aby je sól równo obej
mowała. Podczas tego, na dziesięć funtów 
takich sielawek, przegotować pół garnca 
octu lekkiego z korzeniami, angielskiem 
zielem i bobkowemi liśćmi i zostawić do 
ostudzenia. Osaczone dobrze z soli na prze
taku rybki, układają się w szklanne lub ka
mienne słoje, przesypując przetłuczonym
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pieprzem i bobkowemi liśćmi, układają 
warstwami i zalewają studzonym octem; na 
wierzch — dla przyciśnięcia rybek —- kła
dą się małe drewienka na krzyż, a słoje 
owiązują pęcherzem i przechowują naj
mniej 3 do 4 miesięcy w świeżości. W cza
sie zimy można je z łatwością u nas przy
gotować.

50. S t o k f i s z.

Stokfisz przychodzi do nas tylko solo
ny i suszony. Trzeba go w drewnianem na
czyniu w mocnym ługu z drzewa brzozowe- 
go lub olszowego-moczyć dni 4 w ciepłem 
miejscu. Wtedy zlać lug, pokrajać płaskie 
połcie na kawałki i zalać świeżym ługiem, 
w którym znowu niech moknie 3 dni, na
stępnie, zlać lug, wypłukać w zimnej wo
dzie i zalać wodą wapienną, którą się robi, 
kładąc w wodę tyle tylko niegaszonego wa
pna, aby się woda zabieliła jak mleko. W tej 
wapiennej wodzie niech moknie dwa dni, 
poczem przełożyć go do innego naczynia, 
wypłukać kilka razy, nalać czystą wodą, 
moczyć w niej jeszcze trzy dni, kilka razy 
na dzień zmieniając wodę.

Gotować w czystej wodzie bez soli, bo 
stwardnieje, dopiero na samem dogotowa- 
niu trochę posolić. Gotuje się krótko, do
brze z wody odcedza na sicie, a na póhni-
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sku polewa miodem masłem z rumianą bu
łeczką.

51. Kotlety z ryb lub śledzi.
Kotlety źryb i ze śledzi robią się jedna

kowo. Najlepsze kotlety są z suma. Wzią
wszy funt tej ryby lub śledzi, wymoczonych 
przez 24 godzin najmniej, oczyścić, wyjąć 
ości i rybę posolić. Przesmażyć pod pokry
wą trochę tartej pieczonej cebuli w łyżce ma
sła i kiedy ostygnie wrzucić usiekaną na 
maść rybę lub śledzie, dołożyć bułki moczo
nej w mleku i wyciśniętej z wilgoci, trochę 
pieprzu, łyżkę masła, 1 żółtko na funt obra
nej ryby; mieszać długo, aż masa zbieleje i 
zrobi się pulchna, potem robić na stolnicy, 
posypanej mąką, kotlety podługowate, po
dobne do siekanych z mięsa, maczać w roz- 
bitem z wodą jajku, posypać bulką tartą 
przesianą, wymieszaną z mąką i smażyć na 
wrzącem klarowanem maśle. Do takich ko
tletów daje się sos rumiany kaparowy lub 
korniszonowy.

52. śledzie z jajkiem na śniadanie.

Wymoczonego śledzia oczyścić we
wnątrz, zostawiając wierzchnią skórę, roz
ciąć brzuszek, rozłożyć na płask, wyjmu
jąc kość grzbietową od razu, obetrzeć do
brze z wilgoci bibułą, umoczyć w rozbitem 
z łyżką wody jajku, następnie w mące i 
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rzucić na młode niesolone rumiane masło 
na patelnię, skórką do patelni; gdy się zru- 
mieni, przewrócić na drugą stronę i wte
dy na to samo masło, obok śledzia, wpu
ścić dwa jajka, a gdy się tylko białka ze- 
tną, podawać na stół.

53. Babka ze śledzi.
Dwa śledzie dobre namoczyć w mleku 

najmniej na 18 godzin; gdy są wymoczone, 
obrać z ości i utłuc w moździerzu. Upiec 
4 kartofle z łupiną, upieczone przetrzeć 
przez durszlak, włożyć w miskę śledzie i 
przetarte kartofle; wbić jedno cale jajko 
i rozmieszać bardzo mocno;*  w końcu wlać 
dwie łyżki kwaśnej dobrej śmietany i odro
binę pieprzu. Włożyć to w wysmarowany 
i mąką wysypany rondelek i wstawić w piec 
miernie gorący na 20 minut. Wyjdzie jak 
babka i jest wyborne, pulchne i smaczne.

54. Śledzie smażone nadziewane.

Wymoczyć 4 śledzie 30 godzin naj
mniej, osączyć z wody, obetrzeć bibułą z 
wilgoci; skóry nie ściągać, tylko oczyścić 
śledzie wewnątrz, mleczko usiekać wraz z 
cebulą bardzo drobno, wziąć łyżkę masła, 
garść bułki tartej, trochę pieprzu, jedno 
jajko; wymieszać to razem, nadziewać śle
dzie, potem umaczać w rozbitem jajku z 
wodą, utarzać w bułce tartej i smażyć na
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klarowanem maśle, nie kładąc na bardzo go
rące, bo się rozkruszą. Wyborne do bar
szczu zabielanego lub do kartofli.

55. Majonez ze śledzia na śniadanie.
• Doskonałego śledzia ulika wymoczyć 

dobrze, najmniej 18 godzin, trzymając w 
chłodnem miejscu, obrać ze skóry i ości, 
pokrajać w płaskie, nieduże kawałki. Ugo
tować pięć średniej wielkości kartofli w łu
pinach, obrać i pokrajać na cienkie plaster
ki. Utrzeć jedno surowe żółtko z dwoma 
łyżkami oliwy, odrobiną musztardy i soli, 
jak na zwyczajny majonez. Wziąć mały ta
lerzyk, ułożyć 'śledzia okrągło jedną warst
wę, przykryć warstwą kai^t^ofli, posypać pie
przem i kaparami, następnie znowu śledzie 
i kartofle, i tak dalej; utworzy się z tego bab
ka mała, którą z wierzchu polać majonezem, 
posmarować boki tak, aby wszystko było 
tym majonezem pokryte, z wierzchu ubrać 
grzybkiem i korniszonami lub galaretę z nó
żek (auszpikiem) i podać na śniadanie. Do 
dwóch śledzi należy podwoić proporcję 
wszystkiego.

56. Śledzie marynowane.
Śledzie do marynowania należy mo

czyć 36 godzin. Wymoczone osaczyć z wo
dy, obetrzeć z wilgoci, oczyścić w środku 
bez ściągania skóry; ułożyć w słoju, prze-
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kładając cebulą w plastry krajaną, pie
przem, angielskiem zielem i zalać przegoto
wanym octem.

Drugi sposób: wymoczone i oczyszczo
ne śledzie obetrzeć z wilgoci, mleczko usie- 
kać i rozetrzeć z oliwą, której powinno być 
dużo, rozebrać octem, a kto _ chce, zamiast 
octu może użyć cytrynowego soku, prze
kładając śledzie cebulą i cytrynowemi pla
sterkami, z których pestki i skórkę staran
nie odjąć, polać wyżej opisanym sosem i za
chować w chłodnem miejscu. Tak jedne jak 
drugie następnego dnia są dobre do użycia.

Trzeci sposób: Rozetrzeć mleczka za
miast oliwą, surową, słodką śmietanką, bio- 
rąc do 6 śledzi kwaterkę dobrej śmietanki, 
z którą się mleczka rozcierają, dopiero oc
tem tęgim rozebrać, przecedzić przez sit
ko i polać śledzie jak wyżej.

57. Śledzie po hambursku.
Dobre śledzie holenderskie wymoczyć 

przez 24 godzin. Następnie oczyścić, ścią
gając skórkę, wyjąć kość grzbietową, od
rzucić główkę i ogonek, rozpłaszczyć na de
seczce nożem na szerokość, aby cienkie pla
stry się zrobiły, posmarować dobrą, francu
ską musztardą, każdą połowę zwinąć w 
trąbkę, a po zwinięciu wszystkich, układać 
w słój kamienny i zalać oliwą, przekłada
jąc gdzie niegdzie listkami bobkowemi i
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pieprzem raz przetluczonym. Podając, prze
kroić każdą połowę na dwoje na talerzu, 
polać tą samą oliwą i bardzo mocnym oc
tem skropić. Jest to wyborna ostra przeką
ska, którą w składach delikatesów dobrze 
trzeba opłacać.

58. Ładne i bardzo smaczne podanie śledzi.

W poście jada się ciągle śledzie i roz
maicie się je podaje: z oliwą, z octem i kapa
rami, lub z octem i cebulą, ale to wszystko 
stare sposoby. Śledzie najsmaczniejsze są 
choć z odrobiną kartofli; otóż dobre, gru
be, czerwone, bo tylko takie są dobre, bia
łe zaś nic nie warte, wymoczone przez trzy 
godziny, bo to wiosna, więc są słońsze, ob
ciągnąć ze skórki, oberwać uszy, wyjąć ość 
grzbietową, pokrajać w dzwonka i ułożyć 
na podłużnym, płaskim półmisku. Ugoto
wać w łupinach małych kartofli, obrać, po
krajać na cieniutkie plasterki i ułożyć je
den plasterek na drugim, jak kotlety, dłu
gą warstwą pomiędzy śledzie tak, że przy 
trzech śledziach powinny być cztery warst
wy kartofli, polać kartofle wraz ze śledziami 
suto dobrą oliwą, a w końcu mieć usieka- 
ny młody szczyjDiorek i posypać nim każdą 
warstwę kartofli tak jednak, aby go na śle
dziach nie było wcale. Ślicznie wygląda i 
wybornie smakuje.
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59. Vinaigrette.

Gdy są w domu jakie gotowane lub 
smażone ryby, można z nich urządzać wy
borny rodzaj majonezu takim sposobem: 
rybę obrać z ości i na małe kawałki pokra
jać, ugotować, stosownie do ilości ryby, 10 
kartofli z łupiną, obrać i pokrajać w cienkie 
plasterki. Wziąć trochę ćwikły z buraczków, 
parę kwaszonych ogórków, korniszonów, 4 
jaja na twardo ugotowane i pokrajać w okrą
głe plasterki; trochę grzybów i rydzów ma
rynowanych pokrajać w paski, wymieszać 
z rybą, dodawszy trzy łyżki oliwy, łyżkę 
mocnego winnego octu, trochę pieprzu i so
li, położyć to na półmisku, a na wierzchu 
układać w okrąg rzędami plasterki ćwikły, 
plasterki ogórków, jajek i grzybków, ubrać 
czerwoną, parzoną kapustą, zieloną sałatą, 
kaparami, zresztę, czem kto chce i co ma. 
Oddzielnie utrzeć na jeden półmisek 6 żół
tek z kilkoma łyżkami oliwy, dwoma octu 
i odrobiną cukru, a kto lubi, z dodaniem ły
żeczki angielskiej musztardy i tym sosem 
polać cały półmisek.

60. Żabki młode smażone.

Po obciągnięciu ze skóry, wyrzyna się 
same udka, lekko soli, następnie macza w 
rozbitem jajku i tartej bułce, wymieszanej
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z mąką i smaży na miodem maśle. Smaku
ją lepiej niż młode kurczęta.

61. Turboty lub sole.
(Ryby morskie).

Ryby te, sprowadzane są dziś na wiel
kie przyjęcia. Turboty gotują się w wodzie, 
dodając białego wina, a podają polane mio
dem rozpuszczonem masłem lub z sosem. 
Holenderskie sole smażą się na maśle zu
pełnie jak wszystkie inne ryby.

62. i< a w i o r.
Ponieważ przy wielkich śniadaniach, 

obiadach lub kolacjach, podają często ka
wior, zamieszczam więc tu najnowszy spo
sób podawania tej drogiej zakąski. Wziąć 
bryłę lodu, wyżłobić ją nożem, tasakiem lub 
tp., następnie ściereczką umaczaną w gorą
cej wodzie, wytrzeć tak, aby otwór był gład
ki, położyć lód na salaterce i nałożyć kawio
rem, kładąc obok przekrajane cytryny — po
mimo, iż przy dobrym kawiorze, cytryna 
jest zbyteczna.



ROZDZIAŁ XIII.

JARZYNY.

0 używaniu rozmaitych jarzyn.

Najpierwszym warunkiem przy używa
niu, jak i przy kupowaniu jarzyn jest pora 
roku. Przy gotowaniu wszelkich jarzyn nie 
sosistych, sypać zawsze do wody w stosun
ku ilości pół łyżeczki lub mniej sody, co 
ułatwia i przyspiesza gotowanie, przez pręd
kie zaś gotowanie jarzyna nie traci nic na 
smaku. Zaprawa robi się jednakowo i zo
wie się zapalaniem, soli się jarzynę w cza
sie gotowania.

Obiady. 23
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1. BuJłka rumiana.

Do bardzo wielu potraw używa się bul
ka rumiana, w szczególności zaś do szpa
ragów, kalafiorów, pierożków itp. Otóż jeśli 
włożymy bułkę, choćby w wielką ilość masła, 
naprzykład łyżkę w ćwierć funta, masło 
zaraz wsiąknie w bułkę i zrobi się tylko je
dna gęsta masa z bułki, która się zrumieni, 
a masło zginie. Chcąc tego uniknąć, nale
ży bułkę sypać w połowę przeznaczonego 
do polania masła, a drugą połowę włożyć 
wtedy gdy się bułka zrumieni, masło się 
w tej chwili rozpuści w bułce i będzie czem 
polać, gdyż bułka, już zrumieniona, nie 
wciągnie więcej masła. Do szparagów oprócz 
polania, trzeba podawać rozpuszczone, świe
że masło w sosierce.

2. Grzanki do okładania jarzyn.

1) Okroić bułkę wczorajszą ze skórki, 
pokrajać na plasterki, nadając formę trój
kątną, zagotować na patelni młodego ma
sła, wrzucić grzanki, postawić zaraz na wol
niejszym ogniu; gdy nabiorą koloru skór
ki odwrócić na drugą stronę, podsmażyć 
znowu na rumiano, co powinno szybko iść, 
wyjąć, posypać miałkim cukrem i obłożyć 
jarzynę.
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2) Ukrojone jak wyżej grzanki umo
czyć w śmietance lub dobrem mleku i, nie 
pozwalając im rozmięknąć, natychmiast rzu
cać na masło i smażyć.

3. Brukiew.

Obrać brukiew starannie, włożyć w ron
del głęboki, pałać zimną wodą i zagotować 
raz. Wodę odlać, nalać ciepłą świeżą i wło
żyć kawałek świeżej słoniny lub wieprzowi
ny, posolić, niech się gotuje razem, póki nie 
zmięknie. Wtedy pokrajać ją w drobną 
kostkę, jako też i kawałek tej słoninki, bio- 
rąc na 4 osoby dwie brukwie i ćwierć funta 
słoniny. Łyżkę masła przesmażyć z łyżką 
mąki na żółto, rozprowadzić smakiem, w 
którym się brukiew gotowała, włożyć bru
kiew wraz ze słoninką, wsypać pełną łyż
kę cukru i poddusić jeszcze razem. Kto nie 
lubi słoniny, niech ją pokraje w plasterki 
i ubierze po wierzchu jarzynę. Można także 
na surowo krajać brukiew w kostkę.

4. Buraki.

Opłukane buraki ćwikłowe sparzyć i 
wstawić, nalawszy wodą miękką. Gdy są 
miękkie, obrać ze skóry i poszadkować w 
cienkie paski. W rondel włożyć dużo świe
żego smalcu lub masła, rozgrzać, wsypać



łyżkę mąki, niech się razem zagotuje, pil
nując, aby się nie rumieniło; posolić, wlać 
dobrego, przegotowanego octu, włożyć bu
raki, a w końcu wlać parę łyżek kwaśnej 
śmietany, przykryć i dusić jeszcze z pół go
dziny. Zamiast szadkować, można utrzeć bu
raki na tarce.

5. Fasola zielona.

Młodą, poszadkowaną cienko, zieloną 
fasolę wrzucić w duży rondel z gotującą się 
wodą; wody powinno być bardzo dużo, po
solić i gotować na mocnym ogniu minut 
10, odlać na durszlak, przelać zimną wodą, 
a następnie wrzucić w młode masło zago- 

, towane z odrobiną mąki; wsypać pieprzu 
i gotowa. Zamiast mąki, można wsypać 
garść tartej bułki, co nawet lepiej. Można 
także odcedzoną z wody, gdy miękka, po
dać „au naturel“, kładąc na niej kawałki 
surowego młodego masła.

6. Fasola zielona po angielsku.

Rzadko gdzie podają fasolę zieloną, o 
zielonej, właściwej barwie, powodem tego 
jest tylko nieumiejętne przygotowanie. 
Obraną z żyłek fasolę młodą gotować od 
razu, w gorącej, bardzo obfitej, osolonej wo
dzie, to znaczy w kociołku lub bardzo ob-
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szernym rondlu. Gdy już miękka, to jest, 
gdy ustępuje pod palcami, przelewać zimną 
wodą póty, póki nie wystygnie zupełnie, 
i rozłożyć do obsuszenia na serwecie. Gdy 
się ma użyć, wlać na płaską pokrywę kilka 
łyżek gorącej wody, łyżkę młodego masła, 
włożyć całą lub szadkowaną fasolę i, po
trząsając ciągle rondlem, rozgrzać szybko, 
tak, aby się ta troszka wody wygotowała, 
a fasolka została wilgotną z masła, ale nie 
z wody. Podając, położyć na wierzch zno
wu plasterki młodego masła.

Na zakonserwowanie zupełnie tak sa
mo się urządza, układając dobrze obsuszo- 
ną w garnki kamienne i posypując solą, a 
przy użyciu należy z tej soli kilka godzin 
wymoczyć, dalej postępując jak wyżej.

7. Groch szablasty.

Nalać groch miękką, zimną wodą; po 
zagotowaniu odlać wodę, wypłukać groch 
i nalać inną gorącą, solić w czasie gotowa
nia, gotować wolno od 2 do 3 godzin. Gdy 
miękki, wziąć masła, zagotować z mąką, 
rozprowadzić lekkim bulionem, rozgotowa
nym z octem, wlać odrobinę karmelu, groch 
odlać z wody, zaprawić tym sosem, podać 
na stół, obłożywszy małemi kiełbasami, 
zwanemi sosiskami, wrzuconemi tylko na 
trzy minuty na gorący smalec. Młoda bia-
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la fasola wyborna jest odgotowana w wo
dzie z solą i palona świeżem, roztopionem 
masłem.

8. Groch szablasty z pomidorami.
Ugotować, jak wyżej w wodzie z solą, 

pół kwarty białej fasoli. W rondelku zago
tować łyżkę masła (na 5 osób mniej wię
cej), wlać dwie łyżki pomidorów w maśle 
uduszonych i przetasowanych lub konser
wowanych, wsypać mąki na koniec noża, 
bo fasola posiada w sobie wiele części mącz- 
nych, szczyptę białego pieprzu lub, kto mo
że znieść, odrobinę, to jest jeden ząbek utar
tego czosnku. W tak przygotowany sos wło
żyć odlaną fasolę, zagotować i podać czy 
to do kotletów baranich, czy okładając go 
sosiskami.

9. Groszek zielony po francusku.
Groszek powinien być świeżo zbiera

ny, drobny i bardzo zielony. Kwartę wyłu
skanego groszku włożyć w rondel dwu 
kwartowy, dodać łyżkę młodego masła, 
wlać pełno wody i szczyptę soli. Przykryw
szy rondel postawić na małym ogniu na pół 
godziny. Wtedy, jeżeli miękki, odlać wodę, 
dodać znowu łyżkę młodego masła, łyżkę 
cukru, poruszać mocno rondelkiem, aby się 
dobrze wymieszało, a jeżeli po skosztowa
niu zamało słodki, wsypać jeszcze łyżeczkę
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wiem gotowanie szkodzi mu i odbiera kolor, 
następnie podawać. Najlepiej wstawić go w 
drugi rondel z gorącą wodą, aż do podania.

10. Groszek zielony suszony lub konserwo
wany.

Jak przyrządzać groszek zielony na zi
mę patrz „Jedyne praktyczne przepisy“. 
Kupny suszony należy na kilka godzin na
moczyć w mleku, ćwierć funta wystarcza 
na 6 osób. Gdy zupełnie wsiąknie mleko 
w groch, opłukać go i gotować, jak świeży 
zielony, dodając więcej cukru. Można tak
że zaprawić go, biorąc na łyżkę masła pół 
łyżki mąki jak zwykle wszystkie jarzyny. 
Podawać z kotlecikami z móżdżku, ciełęce- 
mi lub grzankami.

Dziś jednak mniej się używa suszone
go, niż konserwowanego groszku. Ten osta
tni jest już w puszce gotowy, wyrzuca go 
się więc po rozgrzaniu puszki w gorącej wo
dzie w rondel, w którym na małą puszkę 
rozpuszcza się ćwierć funta masła bez soli 
i sypie się łyżkę miałkiego cukru, trochę so
li, potrząsa rondlem i zaraz podaje.

11. „Vol au vent“ z groszkiem
Sposób prześlicznego podania z świe

żego zielonego groszku, jest następujący:
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zrobić z ciasta francuskiego (patrz rozd. 4) 
foremki, jak do pasztecików, iecz troszkę 
większe. W Warszawie najlepiej obstało- 
wać je w cukierni, bo najtrudniej o piec 
do francuskiego ciasta, a od tego właśnie 
dobroć jego zależy. Na 6 osób wziąć kwartę 
wyłuskanego groszku, wrzucić w rondel ob
szerny, nalać dużo wody, posolić i gotować 
na małym ogniu; gdy miękki, odlać wodę, 
włożyć dużą łyżkę dobrego młodego ma
sła, potrząsnąć mocno rondlem, przykryć 
pokrywą, niech tak na ciepłem miejscu do
chodzi. Wziąć małą kwaterkę słodkiej gę
stej śmietanki, rozbić z odrobiną kartofla
nej lub nawet najpiękniejszej pszennej mą
ki, pocukrzyć dobrze, wlać w groszek, zago
tować parę razy i nałożyć pełno w otwory 
ciasta francuskiego z górą nawet. Pilnować 
należy, aby śmietanki nie było za dużo, bo 
sosu powinno być niewiele i nie za gęsty. 
Bardzo eleganckie i w nowym rodzaju po
danie. Na więcej osób, można zrobić ciasto 
w jednej formie jak do pasztetu, od razu 
napełniając go wszystkiem groszkiem. W zi
mie używać groszku konserwowanego; su
szonego nie można.

12: Rizi bizi (potrawa wioska) z groszkiem.

Ćwierć funta ryżu zblanżerować, czyli 
lekko zagotować, odlać, a następnie upru- 
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żyć w miodem maśle, podlewając nieco wo
dą, żeby się nie przypalił pod pokrywą; 
pół kwarty zielonego groszku świeżego wy
łuskać i ugotować na dużej wodzie z solą, 
parę młodych grzybków także ugotować i 
pokrajać w paseczki; wymieszać ryż, gro
szek i grzybki z łyżką młodego masła i łyż
ką parmezanu, posolić, włożyć w głęboką 
glinianą miseczkę, masłem wysmarowaną 
i na 5 minut, wyraźnie pięć, wstawić w piec, 
żeby się rozgrzało. Wyrzucić na talerz i po
sypać grubo parmezanem. Bardzo dobra ja
rzyna.

13. Groch szparagowy

Obrane z żyłek i opłukane strączki 
grochu szparagowego ugotować w osolo- 
nej wodzie, odlać, gdy będą miękkie i po
dać na stół, dając przytem w sosierce ma
sło świeże gorące lub surowe, położone w ka
wałkach na grochu.

14. Puree z grochu.

Kwartę zwyczajnego okrągłego gro
chu wsypać w półtora kwartowy garnek, 
nalać miękka wodą i zagotować; gdy się 
dobrze zaszumuje, bo szumowiny wycho
dzą na każdej gotującej się rzeczy, odebrać 
go, czyli odlać tę wodę, w której się goto-
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wał, wypłukać w świeżej wodzie, wsypać 
napowrót w garnek i nalać ciepłą koniecz
nie wodą, bo nalawszy go zimną, można goto
wać sześć godzin, a będzie zawsze twardy. 
W czasie gotowania włożyć łyżkę masła, 
jedną białą sparzoną cebulę i jedną pietru
szkę. Gdy się już groch na wolnym ogniu 
dobrze rozgotuje, rozetrzeć go w garnku 
wałkiem, a następnie przetrzeć łyżką przez 
rzadkie wlosiane sito, używane do paszte
tów, uważając, aby w grochu była właściwa 
ilość sosu do roztarcia potrzebna; jeżeli 
się wygotował, dolać gorącej wody. W ron- 
delek włożyć łyżkę młodego masła, zagoto- 

* wać na biało z ćwierć łyżką mąki i gdy zgę
stnieje, rozprowadzić półkwaterkiem słod
kiej, dobrej śmietanki. Tą zaprawą rozpro
wadzić przetarty groch, włożyć go w go
rący rondel, w którym była gorąca woda 
i rozgrzać pod pokrywą na ciepłej blasze, 
ale nie na fajerce, bo nic się tak łatwo, jak 
groch nie przypala.

15. Soczewica

Soczewica jest to rodzaj grochu, któ
ry się przygotowuje zupełnie jak fasola z so
sem kwaskowato słodkawym. Im grubsza, 
tern lepsza. Po zagotowaniu jednorazowem 
odlać wodę, przepłukać, nalać świeżą, cie
płą i na wolnym ogniu gotować. Gdy inięk-
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ka, posolić, wziąć na 4 osoby, czyli na pół 
kwarty soczewicy, łyżkę masła, zagotować 
z pół łyżką mąki, dolać octu, rozebrać sma
kiem z soczewicy, wlać łyżkę cukru palo
nego, czyli karmelu, wymieszać sos z so
czewicą i podać na stół, okładając smażo- 
nemi sosiskami lub plasterkami gorącej wę
dzonki, którą można w soczewicy ugoto
wać. Można także gotować na wieprzowi
nie, kładąc ją w soczewicę, po odebraniu 
i nalaniu świeżą wodą.

16. Kalarepa.
Kalarepa tylko bardzo młoda jest do

bra. Pokrajaną w plasterki lub ćwiartki na
lać zimną wodą. Gdy się zagotuje, odlać wo
dę, podłożyć masła, a gdy miękka, zapalić 
masłem z mąką, wsypać cukru i młodej, 
siekanej pietruszki. Gdy starsza jest, kra
jać w kostkę. W czasie jesieni, ponieważ 
wewnętrzne włókna są już twarde, podaje 
się zwykle kalarepę faszerowaną. Najle
pszy tarsz jest z baraniny. Na 6 osób wy
starcza funt baraniny na 12 sztuk. Obraną 
kalarepę, skroiwszy wierzch, wydrążyć ze 
środka, usiekać bardzo tłustej baraniny su
rowej, dołożyć bułki wymoczonej w mleku 
i wyciśniętej, soli, pieprzu, wymieszać i na
dziać tern kalarepę. W rondel włożyć du
żo masła, ułożyć jedną opodal drugiej, na
krywszy skrojonemi wierzchami, podlewać



wodą i dusić pod pokrywą, aż zupełnie mięk
ka będzie; gdy już zostanie w rondlu mało 
sosu, zapalić masłem z mąką, dolewając ły
żeczkę karmelu. Do nadziewania odgoto- 
wać kalarepę jak krajaną.

17. Grzyby duszone ze śmietaną.

Oczyszczone i opłukane grzyby uszad- 
kować jak najcieniej, płukać w zimnej wo
dzie, wycisnąć, włożyć w rondel masła, 
grzybów, przykryć i dusić; w czasie dusze
nia często łyżką mieszać, aby nie przywarły 
do rondla, posolić, gdy już blisko godzinę 
się duszą, wlać kwaśnej śmietany parę łyżek, 
poddusić znowu, aż się zrobią zawiesiste.

18. Grzyby suszone jak świeże.

Grzyby średnie krajane i suszone na 
słońcu, można w zimie używać na jarzynę, 
podając je jak świeże: należy je sparzyć na 
kilka godzin wodą, wycisnąć mocno z niej 
i powtórzywszy to parę razy, nalać mlekiem 
na 6 godzin, postawiwszy w ciepłem miej
scu, a gdy mleko wsiąknie, dusić jak wyżej 
świeże z masłem i śmietaną.

19. Jarmuż z kasztanami.

Jarmuż jest wtedy dopiero dobry, gdy 
nieco przemarznie; wybrać same wierzch
nie listki, opłukać i ugotować w gorącej
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wodzie. Kiedy już zmięknie, odcedzić, prze
lać zimną wodą, wycisnąć i dopiero usie- 
kać. Utrzeć na tarce na 6 osób parę mar
chwi, jeden burak i jedną parzoną cebulę, 
wymieszać to z jarmużem, włożyć w ron
del dużo młodej słoniny lub masła, gdyż 
jarmuż musi być tłusty, zagotować z łyżką 
mąki, włożyć jarmuż, osolić, podlać roso
łem lub smakiem z wieprzowiny i dusić pod 
pokrywą, aż się wysadzi. Do takiego jarmu
żu dają się kasztany upieczone, albo ugo
towane w wodzie, które obrać ze skóry, 
wrzucić w karmel, ale nie rumiany, zrobio
ny z cukru i odrobiny wody, zasmażyć 
chwilkę, wymieszać i wyjmować jeden za 
drugim, układając na brzegu półmiska ko
ło jarmużu. Można także jarmuż okładać 
półgęskiem lub wędzonką.

20. Kalafiory.

Kalafiory są najsmaczniejsze w lipcu, 
sierpniu i wrześniu. Najpierwszym warun
kiem dobroci kalafiorów jest ścisłość kwia
tu, białość oraz twardość. Obrać ze skór
ki wierzchniej, znajdującej się na łodydze, 
i w całości rzucać na miskę z zimną wo
dą, do której wlać łyżkę octu. Ostrożność 
ta potrzebna dlatego, aby liszki lub robaki, 
jakie czasami znajdują się w kalafiorze, wy
szły na wierzch. W większym rondlu zagoto
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wać dużo wody, aby luźno miały, wrzucić je 
na 5 minut dla odparzenia tak, jak wszystkie 
jarzyny. Następnie, odlawszy z pierw
szej wody, nalać je drugą równie gotującą, 
osoloną, gotując mniej więcej 25 minut, pó
ki miękkie nie będą; o czem łatwo się prze
konać, wziąwszy kawałek w rękę: jeśli ugi
na się pod palcami, zachowując jednak pe
wną właściwą twardość, to już dobry. Sypać 
do wody na funt kalafiorów łyżeczkę cukru 
i odrobinę sody, co ułatwia gotowanie. Po
dają się z masłem i bułeczką rumianą lub 
z żółtym sosem holenderskim.

21. Kalafiory „au gratin“.

Piękny kalafior, o ile można w całości, 
ugotować w osolonej wodzie, odparzywszy 
go poprzednio, uważając jednak, aby nie 
był za miękki i niepołamał się, odcedzić na 
sito i zaraz włożyć w rondelek w gotujące 
świeże masło, niech się nieco poddusi. Wte
dy, obsypawszy go ze wszystkich stron par- 
mezanem, włożyć w srebrny rondelek, po
lać gęstym biszamelem (patrz rozdział 3) po
sypać parmezanem wymieszanym z tartą bul
ką, polać wszystko miodem, rozpuszczonem 
masłem i wstawić w piec dla zrumienienia 
na górną kondygnację. Podaje się z rondel- 
kiem lub głębokim półmiskiem metalowym, 
można jednak robić to w porcelanie, a sta



wiając w piec podłożyć na blachę warstwę 
piasku lub cegłę.

22. Karczochy.

Najlepsze są w maju i październiku. 
Wybierać należy niezbyt twarde i bardzo 
wyrosłe w górę. Gotuje się tak samo, jak 
szparagi, dłużej jednak, a dla przekonania 
się, czy już dobre, trzeba szpikulec włożyć 
wewnątrz, —jeżeli wejdzie bez oporu, to już 
dobre. Po wyjęciu z wody, osaczyć dobrze, 
obrać włókna u spodu będące i podać oso
bno gorące, młode masło. We Francji tak 
karczochy jak szparagi jadają na zimno, 
podając do nich ocet i oliwę.

23. Kapusta wioska.

Bardzo delikatną jarzyną, trwającą do 
późnej jesieni, jest kapusta włoska. Obra
ną z wierzchnich liści opłukać, pokrajać na . 
ćwiartki, włożyć w zimną wodę w dużym 
rondlu, a gdy się parę razy dobrze zagotuje 
to jest zblanżeruje, odlać wodę, włożyć ka
pustę, w mniejszy rondel, biorąc na jedną 
średnią główkę łyżkę masła, podlać cybuli- 
sem lub rosołem, niech się tak powoli dusi 
małą godzinkę, pilnując przypalenia. Wtedy 
wziąć jeszcze pół łyżki masła, zrobić zasma
żkę z mąką, w którą włożyć odrobinkę, 
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ćwierć ząbka utartego czosnku, podlać so
sem z pod kapusty, wlać napowrót, popu- 
drować kapustę pól łyżeczką cukru, wy
mieszać z zasmażką, zagotować dobrze i 
wydać na stół.

24. Budyń z kapusty włoskiej.

Średnią główkę kapusty włoskiej po- 
szadkować, sparzyć i zblanżerować, to jest 
zagotować i wycisnąć z wody. Ćwierć fun
ta szynki gotowanej posiekać, ćwierć funta 
masła, cztery całe rozbite jaja, jedną pie
czoną siekaną cebulę, cztery łuty tartej bul
ki, trochę pieprzu i soli do smaku. Wszy
stko to razem dobrze wymieszać, włożyć 
w formę masłem wysmarowaną, wysypaną 
bułką i wstawić w rondel z gotującą wodą 
na dwa palce wysoko. Budyń czyli formę 
przykryć pokrywą i gotować jak zwykle 
budynie się gotują — godzinę lub trzy kwa
dranse, stosownie do wielkości, dolewając 
ciągle gorącej wody w miarę wygotowania 
się. Podaje się zamiast jarzyny na trzecią 
potrawę; jest smaczne i bardzo podzielne.

25. Kapusta włoska jak szparagi.

Młodą, wioską kapustę, obrać ze zby
tecznych liśęi, pokrajać na ćwiartki, oplu-
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kać i zagotować parę razy, kładąc w zimną 
obfitą wodę. Odcedziwszy tę wodę, nalać 
w mniejszym rondlu świeżą gorącą, włożyć 
łyżkę masła i łyżkę cukru, a gdy w tej dru
giej wodzie dogotuje się do miękkości, od
lać i na półmisku połać obficie miodem ma
słem z rumianą bułeczką. Tak samo gotu
je się brukselka.

26. Kapusta brukselska na mleku.

Brukselka jest to jarzyna złożona z ma
łych główek na długiej łodydze osadzonych, 
które się obierają poiedyńczo. Piękne głów
ki brukselki, odkrojone z głąbów, obrać, 
wrzucić w gorącą wodę na kilka minut, osa
czyć na sicie, włożyć w rondel, nalać mle
kiem ciepłem, posolić i gotować, póki nie 
będą miękkie. Wtedy odlać, polać młodem 
masłem i rumianą bułeczką. Mleka powin
no być dużo, aby kapusta swobodnie się 
gotowała.

27. Kapusta faszerowana.

Na kapustę faszerowaną najlepiej brać 
włoską, można jednak faszerować i zwy
czajną. Wybrać ładne główki kapusty, prze
kroić na połówki i wrzucić w gotującą się 
osoloną wodę; gdy zmięknie, wyjąć, poroz
dzielać na liście, największe wybrać i zawi-

Obiady. 24
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jać jak zrazy, przekładając następującą ma
są: tłustą, surową wieprzowinę lub baraninę 
usiekać, wymieszać z rozmoczoną w wodzie z w c
bułką, biorąc na funt mięsa jedną kajzerkę, 
posolić, popieprzyć i tern nadziewać liście. 
Następnie, włożywszy w rondel podlać ro
sołem z kostek lub bulionem, dusić na wol
nym ogniu, a po uduszeniu zapalić sos ma
słem z mąką, słodząc rumianym cukrem. 
Można też tak samo nadziewać całe ćwiart
ki kapusty. Odgotować jak wyżej, a nastę
pnie między liście nakłaść farszu, postępu
jąc dalej jak z liśćmi.

28. Budyń z kapusty.

Główkę kapusty, średniej wielkości, na
lać gorącą wodą i gotować około 20 mi
nut, tj. dopóki wierzchnie liście nie zmięk
ną, odcedzić, włożyć na talerz lub okrą
gły półmisek i odwijać ostrożnie wierzch
nie liście dokoła główki, opierając je na 
półmisku, lecz pozostawiając je przy głąbie. 
Liści tych należy odwinąć ze dwa rzędy. 
Resztę główki odciąć ostrożnie nożem od 
głąba, nie nadwerężając pozostawionych 
poprzednio liści; przekrajać główkę na czte
ry części, nalać znów gorącą wodą, lecz tym 
razem osoloną i gotować godzinę, poczem 
wodę odlać. Ugotowaną kapustę posiekać 
na masę, odrzucając kawałki głąba, wbić 
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■dwa żółtka, wlać łyżkę klarowanego masła, 
dwie łyżki (strychowane) bułki tartej, pie
przu tłuczonego lub papryki szczyptę i so
li do smaku. Masę tę ułożyć na pozosta
wione przy głąbie wierzchnie liście kapu
sty, obłożyć ją temi liśćmi, formując kształt 
główki i zawinąć w serwetę, którą związać 
należy sznurkiem po nad samą główką, aby 
kapusta była jak w worku. Nalać znów go
rącą wodą, osoloną trochę, jeśli masa nie 
jest zbyt słona, i gotować w serwecie go
dzinę. Wyłożywszy z serwety na półmisek, 
polać zrumienioną bułeczką z masłem. 
Proporcja na 4—-5 osób. Bardzo smaczna 
i delikatna jarzyna.

29. Kapusta świeża na kwaśno.

Kapusta świeża trwa od sierpnia do 
grudnia; dobroć kapusty zależy na biało
ści i świeżości. Wiele osób gotuje kapustę 
bez parzenia,—jest to mylne, gdyż parzenie 
kapusty bardzo wiele ma wpływu na hy- 
gieniczną stronę tej niestrawnej jarzyny. 
Poszadkowaną kapustę sparzyć gotującą 
się wodą i trzymać ją w niej przez minut 10, 
odcedzić, wycisnąć, włożyć w rondel, dolać 
na jedną sporą główkę pół kwarty gorące
go rosołu lub cybilisu z wodą, kieliszek mo
cnego, winnego octu, ćwierć funta świe
żego smalcu, słoniny lub masła, pieprzu, 
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cebuli i dusić najmniej dwie godziny na ma
łym ogniu pod pokrywą. Gdy już jest mięk
ka, włożyć jeden kawałek cukru, zagotować 
łyżkę mąki w łyżce tłustości, przesmażyć i 
zaprawić kapustę. Zamiast octu można wło
żyć zaraz drobno pokrajanych, kwaśnych 
jabłek tyle, aby kapusta była kwaśna.

30. Kapusta czerwona hygieniczna.

Uszadkowaną bardzo cienko kapustę 
czerwoną wrzucić na gotującą się wodę, do- 
której na jedną średnią główkę w proporcji 
wody wlać pół kwaterek octu i garść soli. 
Gdy się kilka razy przewróci, czyli zagotuje 
dobrze, odlać na durszlak, niech swobodnie 
woda odcieknie. W rondelek włożyć ćwierć 
funta dobrego masła, rachując na jedną śre
dniej wielkości główkę, która wystarcza zu
pełnie na 6 osób, zasmażyć to masło z łyż
ką mąki na biało, rozprowadzić kwaterką 
bulionu lub rosołu, do którego dolać kilka 
łyżek dobrego winnego octu, i łyżkę cukru 
miałkiego. Zamiast bulionu lub rosołu, 
jeszcze lepiej użyć wina lekkiego, czerwo
nego, lecz wtedy mniej octu; w zagoto
wany sos włożyć kapustę, posolić do sma
ku i dusić na wolnym ogniu pod pokry
wą najmniej godzinę lub więcej, podle
wając pozostałem winem czy rosołem, któ
rego mniej niż połowę zostawić do dole
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wania, gdy się wygotuje sos. Pomimo, iż 
dusi się na wolnym ogniu, trzeba często mie
szać, aby się nie przypaliło.

31. Kapusta duszona z pomidorami.

Na 4 osoby uszadkować średnią główkę 
kapusty, sparzyć razem z jedną usiekaną 
cebulą, po 15 minutach wycisnąć mocno 
i włożyć w rondel, w którym jest albo 
duża łyżka masła, albo ćwierć funta słoni
ny młodej, drobniutko pokrajanej i na wpół 
rozpuszczonej pod pokrywą na małym 
ogniu. Gdy się kapusta, podlana od razu 
pół kwaterkiem wody bez przykrycia, za- 
cznie dusić, włożyć trzy lub cztery, stoso
wnie do wielkości, pomidory, przekrajane 
na części, o ile tylko można oczyszczone 
z pestek, któreby popsuły goryczą winkowa- 
ty smak kapusty, przykryć pokrywą i du
sić, często mieszając, a gdy będzie miękka, 
zaprawić łyżką mąki, zagotowaną z łyż
ką masła. Gdyby się okazała zamało kwa
śna, uszadkować cieniutko jedno kwaśne 
jabłko i poddusić jeszcze razem.

32. Kapusta kwaszona postna.

Kapustę wycisnąć dobrze z sosu, wło
żyć dużo masła w rondel, na to kapustę; 
zalać smakiem, wygotowanym z grzybów, 
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które należy po ugotowaniu poszadkować, 
nakrajać drobno cebuli i tak dusić, aż bę
dzie miękka. Na wydaniu zapalić masłem 
z mąką, zagotować razem i podać.

33. Gotowanie kartofli.

Najlepszy sposób jest gotowanie na pa
rze bez wody w przyrządzie, w którym przez 
dziurkowane dno wydobywa się para z wo
dy. Nie każdy go jednak posiada, zresztą, 
nie można przecież mieć ■ odpowiedniej wiel
kości na każdą potrzebną ilość kartofli. Go
tując obrane kartofle, należy je krótko 
przed gotowaniem obierać, skrobiąc łyżką 
blaszaną, a nie nożem, kłaść w zimną wodę, 
uważać, aby były równe, które większe po- 
przekrawać i, wypłukawszy, stawiać od ra
zu na silny ogień; sparzyć, zlać wodę i 
drugą gorącą nalać, wsypać soli, stoso
wnie do ilości kartofli, a gotując spró
bować wewnątrz garnka widelcem, czy są 
już dobre, odlać wodę i odkryte postawić 
na blasze na kilka minut, potrząsając je 
dobrze, przez co nabierają sypkości. Kar
tofle w- łupinach trzeba parę razy obmyć, 
następnie dać im obeschnąć na misce; skro
ić maleńki plasterek z jednej strony, wy
bierać koniecznie równe zupełnie, sparzyć, 
odlać wodę, a nalawszy ukropem, postawić 
na mocnym ogniu, aby się szybko gotowa
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ły. Naturalnie posolić w czasie gotowania, 
a gdy miękkie, odlać jak wyżej i postawić 
bez przykrycia na ciepłej blasze na 3 minu
ty — będą wyborne. Umiejętność gotowa
nia kartofli znaczy więcej nawet niż ga
tunek.

34. Kartofle smażone lub duszone.

Obrane kartofle pokrajać w plasterki, 
oparzyć, włożyć w rondel młodego masła 
na wierzch, kartofle postawić na wolnym 
ogniu i dusić pod pokrywą, często rondlem 
potrząsając. W 20 minut są gotowe. Chcąc 
je mieć rumiane, wrzucić w rumiane ma
sło i smażyć bez przykrycia. Takie karto
fle dają się do befsztyku, polędwicy etc. 
Równie dobrze obrane usmażyć w całości 
na bardzo gorącej fryturze. Można je wy
krawać łyżeczką żelazną i smażyć jak wy
żej, aż się zrumienią we fryturze, której mu
si być dużo, w maśle nigdy równo rumiane 
nie będą.

35. Kartofle .a la lyonaise“.

Ten francuski rodzaj podania karto
fli, udaje się tylko w pierwszorzędnych re
stauracjach dlatego, że w prywatnym do
mu nigdy niema dość obszernej brytwanny 
i dość wielkiej ilości frytury do rozporzą-
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dzenia, tak aby włożone w nią plasterki 
kartofli, nie dotykały jedne drugich. Otóż, 
mając głęboką brytwannę lub wreszcie bar
dzo szeroką pokrywę od rondla, rozpuścić 
w niej na 3 — 4 osoby trzy funty frytury, 
która powinna być gorąca, ale jednak nie- 
tak, aby kartofel rzucony w nią od razu 
się upiekł. Kartofle pokrajane w cienkie 
plasterki, albo w paski, rzucić w tłuszcz, 
w którym powinny się gotować, a nie sma
żyć. Gdy znać, że już nie surowe, wyjąć 
łyżką durszlakową na sito do osaczenia 
i ostygnięcia. Wtedy postawić tłuszcz na 
mocnym ogniu, a próbując ośrodkiem Chle
ba, że syczy za wrzuceniem, kłaść na wpół 
gotowane kartofle, trzymając na ogniu, aż 
zaczną pęcznieć, rumienić się i lekko chru
pać. Jeżeli nie będą pływać swobodnie, od
dalone jedne od drugich, nie napęcznieją 
i chrupać nie będą; podając na półmisku, do
piero osolić miałką solą. Ta ilość frytury 
wystarcza na 8—10 kartofli zwyczajnych. 
Frytura zostaje do dalszego użytku.

36. Kartofle ze śmietaną.

Odparzone, czyli zblanżerowane karto
fle, pokrajać w plasterki, posolić, włożyć w 
rondel łyżkę masła, kartofle, parę łyżek do
brej śmietany; trochę kopru, przykryć i du
sić, aż będą miękkie. Dobre są także karto-
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fle, gdy na spód w garnek włożyć garść sie
kanej cebuli; po odlaniu wody (cebula po
winna się zostać w garnku) włożyć łyżkę 
masła, łyżkę śmietany, soli i tak razem 
utrzeć w garnku.

37. Kartofle, „a la maître d’hôtel“.

Sposób 1: podany przy befsztyku (patrz 
rozdz. 6). Można je robić jeszcze drugim 
sposobem do ryb.

Sposób 2. Wziąć łyżkę młodego masła, 
zagotować na biało z odrobiną mąki, roz
prowadzić półkwaterkiem dobrej słodkiej 
śmietanki, posolić, wsypać trochę świe
żej, siekanej pietruszki i wkrajać w to pół 
kwarty obranych i ugotowanych kar^t^ofli, 
krając je na gorąco, wprost z garnka w pla
sterki; zagotować raz jeden na prędkim 
ogniu i natychmiast dawać; gdy postoją 
dłużej będą nie dobre.

38. Kartofle nadziewane grzybami.

Oparzone i ugotowane suszone grzyby 
usiekać jak najdrobniej. Przesmażyć w ma
śle parę siekanych cebul, zmieszać z grzy
bami, włożyć trochę tartej bułki, dwa żółt
ka, osolić, opieprzyć i wymieszać na masę. 
Obrane na surowo kartofle, włożyć na 20 
minut pod blachę, aby straciły surowiznę,
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następnie ściąć wierzchni plasterek, wy
drążyć, napełnić tą masą, nakryć zerznię- 
temi wierzchami, ułożyć na blachę i upiec 
w piecu, podłożywszy trochę masła. Na 
smaku zaś z grzybów, zrobić do nich sos 
grzybowy, biorąc masło, mąkę i smak z 
grzybów, lub użyć go do ugotowania kasz
ki, zacieranej masłem.

39. „Puree“ z kartofli.

Ugotować kwartę mączystych karto-, 
fli, gdy są odlane, natychmiast, póki go
rące, włożyć łyżkę surowego masła i prze
cierać przez durszlak, przelewając pół kwa- 
terkiem gorącej śmietanki, nie mleka, do 
rondelka, wstawionego w drugi rondel z go
rącą wodą, w którym powinna być łyżka 
młodego masła, i wyłożyć na salaterkę. 
„Puree“, które stoi w suchym rondlu na 
blasze, nigdy dobre być nie może.

40. Krokiety z kartofli.

Kartofle obrane i ugotowane utrzeć 
na tarce, wymieszać ze śmietanką słodką 
i żółtkami, urobić w ręku długie wałeczki, 
na kształt długich kartofli, umaczać w roz- 
bitem jajku, osypać bułką i smażyć na fry- 
turze do rumianego koloru.
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41. Kartofle pieczone.

Obrane dobre mączyste kartofle, bez 
płukania, osypać grubo mąką żytnią, pod- 
sitkową, suto soloną, ułożyć je na blachę mą
ką posypaną i postawić w gorący piec na go
dzinę do upieczenia. Uformowana przez mą
kę i sól skórka, nadaje wyborny smak kar
toflom, które gorące, do świeżego masła 
podane, są bardzo smaczne.

42. Marchew.

Właściwą porą marchwi, jest czas, od 
1-go czerwca, do 1-go grudnia, później tra
ci swój delikatny smak i tylko na garni
tury, między innemi jarzynami, używaną by
wa. Marchewkę, póki młoda i drobna, od
kroić od natki i wycierać mocno rękami 
w soli śniegowce, póki nie zostanie czysta, 
wtedy ją opłukać, następnie blanżerować, 
czyli obgotować w całości albo pokrajaną 
w ćwiartki, potem dusić w maśle; w czasie 
duszenia, posypać troszkę mąką z cukrem; 
chcąc dodać do niej młodego groszku lub 
szparagów, trzeba do uduszonej marchwi 
włożyć odgotowany w słonej wodzie gro
szek czy szparagi i dusić jeszcze chwilę ra
zem. Starszą oskrobać, krajać w paseczki 
cieniutkie, odrzucając starannie środek, 
włożyć w rondel, nalać wodą i zagotować. 
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Gdy się zagotuje odlać wodę, nalać inną, 
ciepłą, ale niewiele, posolić, włożyć masła, 
wsypać łyżkę cukru i znowu poddusić, aż 
się dobrze wysadzi, wtedy wrzucić kawałek 
masła, utartego z mąką; przed samem po
daniem, wlać do starszej parę łyżek słod
kiej śmietanki i raz z nią zagotować. Do 
marchwi dają się koniecznie grzanki (patrz 
rozdział 4) lub obarzanki z parzonego 
ciasta.

43. Purée z marchwi.

Marchew, pomimo, iż jest jarzyną bar
dzo hygieniczną, nie bywa łubianą, dlate
go właśnie podaję sposób przygotowania, 
który bardzo podnosi jej smak, tak, iż może 
być podaną przy najwykwintniejszym obie- 
dzie. W jesieni, kiedy marchew już wyko
pana, wziąć funt marchwi czerwonej gru
bej, zwanej karotą, oczyścić, pokrajać na 
okrągłe kawałki i ugotować do miękkości 
w wodzie. Wtedy osączyć i przetrzeć przez 
rzadkie sito, włożyć w kamienny tygiel, 
który się wolniej od rondla rozgrzewa, i 
wysuszyć z pozostałej wilgoci na wolnym 
ogniu. Włożyć w nią 6 łutów młodego ma
sła, łyżkę cukru, trochę soli i więcej niż 
kwaterkę słodkiej śmietanki, postawić na 
blasze gorącej i znowu, często mieszając, 
wysuszyć, a następnie podać do stołu 



z grzankami, smażonemi na maśle, a ma- 
czanemi w mleku, lub z kotlecikami z móżdż
ku cielęcego.

W zimie można także dawać marchew
kę duszoną w maśle, z cukrem, jak młodą. 
Należy ją pokrajać, naśladując ćwiartki 
młodej, następnie odparzyć, nagotować w 
wodzie i dusić w miodem maśle.

44. Jarzyny duszone z parmezanem.

Ugotować w wodzie lub mleku, jak 
kto lubi, odparzoną i w ćwiartki pokrajaną 
kapustę włoską, osobno ugotować w wo
dzie groszku zielonego, świeżego, wyłuska
nego i osobno kalarepki młodej, odgotowa- 
nej, w kostkę krajanej. Gdy te wszystkie 
jarzyny będą prawie miękkie, odcedzić z 
wody, posypać trochę cukrem, w rondel 
włożyć łyżkę masła, warstwę kapusty, zno
wu masła, posypać tartym parmezanem, da
lej warstwę kalarepy, masła i znowu par- 
mezan. Warstw takich powinno być 6, to 
jest, dwa razy powinny się powtarzać; wsta
wić do pieca, niech się z godzinę podduszą 
tak, aby się wszystko razem połączyło; wy
rzucić na półmisek i polać masłem z rumia
ną bułeczką. Można tak samo robić na pół
misku blaszanym, z angielskiej blachy, po
sypując na wierzch parmezanem i masłem 
z bułeczką, aby się uformowała skorupka.
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45. Jarzyny mieszane „macedoine“.

Ugotować pokrajaną w kostkę kala- 
repkę i marchew, blanżerując je, to jest od
lewając koniecznie pierwszą wodę i nale
wając świeżą, gorącą. Oddzielnie ugotować 
trochę zielonego groszku suszonego lub 
konserwowanego na słonej wodzie i po 
ugotowaniu, włożyć w gotowe już jarzynki. 
Razem z groszkiem, lub oddzielnie, ugoto
wać trochę fasoli młodej, zielonej nie szad- 
kując jej, ale każdy strączek na kilka ka
wałków krając, wymieszać z jarzynkami, za
prawić łyżką pełną masła z pół łyżką mą
ki, rachując na cztery osoby; wsypać odro
binę cukru, i podać, okładając na półmisku 
trójkątnemi grzankami z bułki, moczonemi 
w śmietance, rozbitej z żółtkiem i usmażo
nemu na młodem maśle. Grzanki posypać 
cukrem. Bardzo elegancka jarzyna.

46. Rzepa żółta nadziewana.

Okrągła, płaskawa, żółta rzepa mała, 
daje bardzo smaczną jarzynę, przyrządzoną 
w następujący sposób: opłukaną tylko rze
pę upiec w piecu do połowy. Gdy nawpół 
miękka, obrać ze skórki wierzchniej, skro
ić wierzch, jakby pokrywkę, wydrążyć ze 
środka i póki ta masa gorąca, wymieszać 
z kaszką manną surową, biorąc naprzykład
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na 10 sztuk rzepy, pół kwaterki kaszki. Gdy 
kaszka napęcznieje, dodać dwie łyżki do
brej, kwaśnej śmietany, trochę masła, je
dno żółtko, soli i odrobinę cukru, nadzie
wać wydrążoną rzepę, przykryć skrojonemi 
wierzchami, ułożyć w rondlu, lub na patel
ni masłem wysmarowanej, i zapiec w piecu 
pół godziny.

47. Rydze w maśle.

Na 4 osoby wziąć kwartę rydzów. Wło
żyć w rondel ćwierć funta dobrego masła, 
rydze opłukać kilka razy w zimnej wodzie, 
włożyć w masło, postawić na wolnym ogniu 
i zaraz posolić. Gdy sos z siebie puszczą, 
wrzucić jedną, usiekaną drobno, parzoną 
cebulę, jedną grubą pietruszkę, pół sele
ra, wszystko siekane, przykryć i niech się 
dusi na wolnym ogniu, często rondlem po
trząsając, żeby się nie przypaliło, aż się wy
sadzi do czystego masła, wtedy wsypać tro
chę pieprzu i podać na stół. Można także 
dusić bez włoszczyzny. Jak zachować bez 
soli rydze na zimę patrz: „Jedyne praktycz
ne przepisy“.

48. Szparagi.

Szparagi i kalafiory, te dwie najszla
chetniejsze jarzyny, należy gotować w wiel-
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kiej ilości wody; wrzucać je na gorącą, 
a po zagotowaniu odlać tę pierwszą wodę, 
z którą odejdzie gorycz i nalać drugą go
rącą, w którą włożyć w stosunku ilości, na 
kopę, łyżkę czubatą cukru i pół łyżki ma
sła lub frytury i gotować 20 do 25 minut. 
Przy gotowaniu wszelkich jarzyn niesoczy- 
stych, sypać zawsze do wody odrobinę so
dy, co ułatwia i przyśpiesza gotowanie; 
przez krótsze zaś gotowanie, jarzyna nie 
traci na smaku. Właściwą porą na szpa
ragi jest koniec kwietnia i maj. Należy wy
bierać takie, które są ciemno fioletowe w 
główce, a zresztą całe zupełnie białe, bardzo 
lekko oskrobać błonkę, trzymając szparag 
za łebek, a nóż zupełnie płasko, czyli leżą
cy na szparagu. Nigdy nie wiązać więcej 
razem, jak po 10 lub 12 jeżeli cieńsze. Wy
jąwszy z wody odwiązać łyczko, którem 
związane i ułożyć na półmisku, polać głów
ki masłem z bulką zrumienioną, a osobno 
podać w sosierce młode, rozpuszczone ma
sło. Cała dobroć szparagów, zależy na ich 
świeżości i na tern, aby je nie przegotować, 
gdyż wtedy nabiorą wody w siebie i będą 
miękkie, jak gąbka, wodą napełniona. Gdy 
zwiędłe i nieświeże, zakopać je w ziemię 
ogrodową lub wreszcie w piwnicy na 2 sto
py głęboko tak, jak są związane, na 12 do 
42 godzin, a będą znowu jak świeże.
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49. Szparagi zielone w śmietance.

Pokrajać w kawałki 2 cent, długości, 
pół kopy szparagów, grubsze przekrawać 
na połowę. Obgotować je w solonej wodzie 
aby były zupełnie miękkie, tak, aby się 
w palcach rozgniatały. Wziąć pół łyżki mą
ki, zagotować z łyżką masła, wsypać tro
chę soli, łyżkę cukru miałkiego, włożyć je
szcze łyżkę młodego masła i kwaterkę słod
kiej śmietanki, rozprowadzić wszystko do
brze na wolnym ogniu, ciągle mieszając łyż
ką, aż się masło rozpuści, rozgrzać mocno, 
włożyć na chwilę ugotowane szparagi i po
dać na stół. Bardzo smaczna jarzyna, i 
bardzo dobre zużytkowanie niedojrzałych, 
lub cienkich szparagów.

50. Szpinak.

Szpinak można mieć cały rok, wyjąw
szy wielkiego mrozu i wielkich upałów. 
Obrać z korzonków, opłukać w wielkiej ilo
ści wody, odcedzić i wrzucić w bardzo du
ży rondel z gotującą się wodą, żeby się go
tował w obfitej wodzie, gdyż inaczej nie 
będzie zielony. Gdy się zagotuje, odcedzić 
bardzo szybko, kilkakrotnie przelać zimną, 
studzienną wodą, aby prędko i zupełnie 
ostygł, w przeciwnym razie będzie żółty, 
a im młodszy, drobniejszy i zieleńszy, tern

25Obiady.
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lepszy; trzeba więc mocno potrząsać sitem, 
polewając wodą, aby wszędzie równo stygł. 
Gdy obsiąknie dobrze, włożyć w donicę 
i wiercić wałkiem; wziąć sporo masła, za
gotować z łyżką mąki, włożyć uwiercony 
szpinak i rozprowadzić go słodką śmietan
ką, a gdy stary, przetasować przez rzadkie 
sito, posolić, zagrzać mocno, lecz starać 
się, aby się nie gotował, bo zmieni kolor. 
Gdy stoi długo na gorącej blasze ciemnie
je, robić go na świeżo, a podając dołożyć 
łyżkę młodego masła, z którem tylko wy
mieszać i podać z kotletami, z jajami sa- 
dzonemi, lub omletem. Zamiast śmietanki, 
można użyć rosołu lub bulionu, ale wtedy 
trzeba dla osłodzenia wsypać cukru.

51. Szpinak w omlecie.

Zrobić szpinak jak wyżej, trzymając go 
„au bain-marie“ w drugim rondelku z wodą 
gorącą. Na dwie osoby wziąć 4 jajka, rozbijać 
je z solą przez jedną, powtarzam jedną tyl
ko minutę, gdyż za długo bite, popsują om
let. Na patelnię żelazną włożyć łut, czyli ma
łe pół łyżeczki masła młodego, rozgrzać mo
cno, wlać jaja, pomieszać parę razy widel
cem i, obracając na wszystkie strony na go
rącej blasze, ale nie na fajerce, dać mu się 
podpiec dobrze, wstawić patelnię na dwie 
minuty pod blachę na wyższą kondygnację,
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omlet podrośnie i obeschnie, wtedy szybko 
włożyć w środek, podłużnie układając przy
gotowany szpinak, zawinąć nożem z dwóch 
stron, żeby podłużnie wyglądało i podać za
raz. Szpinak powinien być gorący.

52. Budyń ze szpinaku.

Trzy bułki montowe obetrzeć ze skór
ki, rozmoczyć w mleku. Sześć żółtek uwier- 
cić w donicy z dwoma łyżkami masła i ły
żeczką cukru, dołożyć rozmoczoną bułkę 
i wiercić dalej. Ugotować kilka garści obra
nego szpinaku w wodzie z solą, odlać, uwier- 
cić, włożyć w donicę z przygotowaną ma
są, posolić i wiercić póty, póki się wszyst
ko dobrze nie połączy, wtedy włożyć ubite 
na pianę białka, wymieszać ostrożnie i wlać 
w formę lub serwetę, masłem wysmarowa
ną i gotować w rondlu z gorącą wodą nie 
mniej niż godzinę, więcej nie zaszkodzi. Do 
tego budyniu podaje się masło młode, roz
puszczone, lub szodonowy sos; pokaźnie 
wygląda zielony budyń z żółtym sosem. 
Po wierzchu nie trzeba polewać, tylko na 
około półmiska, żeby zielony kolor budyniu 
był widoczny.

53. Szczaw na jarzynę.
Wziąć dużo masła, włożyć usiekany 

bardzo drobno szczaw, i dusić w niem, a
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gdy już dobrze miękki, ubić kwaterkę gę
stej śmietany z łyżką mąki, wymieszać ze 
szczawiem, posolić, wsypać cukru do sma
ku i zagotować. Podaje się do kotletów cie
lęcych lub do sztuki mięsa.

54. Jarzyna mieszana, szczaw i szpinak.
Wziąć pół na pół szpinaku i szczawiu. 

Szpinak, jak zwykle obrany, ugotować na 
obfitej wodzie z solą, przelać kilka razy zi
mną wodą, aby kolor zachował i usiekać 
jak można najdrobniej. Szczaw zaś usiekać 
po obraniu i udusić w maśle, nie żałując 
tego ostatniego. Oddzielnie zrobić zasmaż
kę z masła, z odrobiną mąki, rozebrać roso
łem lub bulionem, włożyć stosując do ilo
ści, łyżkę śmietany kwaśnej, włożyć szczaw 
wymieszany ze szpinakiem, posolić do sma
ku, zagotować razem na zupełnie małym 
ogniu i podać do kotletów cielęcych lub do 
jaj, puszczonych na masło. Jeśli jarzyna go
towa, a jeszcze nie można podawać obiadu, 
to rondel wstawić w drugi rondel z gorącą 
wodą i postawić na blasze, a będzie dobra 
i kolor zatrzyma.

55. Sałata głowiasta na jarzynę.
Twarde, dobrze zwinięte główki sałaty 

obrać z wierzchnich liści i dużego głąba, 
ułożyć w rondlu główka przy główce, za-
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lać zimną wodą, postawić na małym ogniu, 
a gdy woda gorąca, odlać ją i zalać ciepłem 
mlekiem tak, aby mleko sałatę pokryło. 
Gdy się parę razy zagotuje, wyjąć, osaczyć 
z mleka, polać miodem masłem z rumianą 
bułeczką i podać do stołu zamiast szpa
ragów.

56. Pieczarki duże nadziewane.
Duże pieczarki formy głębokiej, jak 

miseczka, obrać ze skórki, zerznąć korzo
nek i wrzucić je na pięć minut w oso- 
lony ukrop, żeby się raz zagotowały, wy
jąć z wody i osączyć na sicie. Oddzielnie 
trochę małych pieczarek obrać, posiekać, 
podsmażyć nieco w miodem maśle, które
go powinno być wiele, dodawszy pieczonej 
cebuli, trochę tartej bułki, pieprzu i zielo
nej pietruszki posiekanej, to wszystko zma- 
cerować na wolnym ogniu, następnie na
dziewać, czyli napełniać tym farszem odpa
rzone pieczarki duże, tak pełno, aby ufor
mowały wielkość dużego kartofla, umaczać 
w rozbitem jajku, osypać tartą bułką i pod
smażyć na młodem maśle. Podając, osypać 
pietruszką w gałązkach. Podaje się po zu
pie zamiast pasztecików. Można także mło
de pieczarki podawać duszone w młodem 
maśle z solą, jako garnitur do pieczeni, ale 
je smażyć nie należy, bo zczernieją, tylko 
dusić.
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57. Pomidory faszerowane pieczarkami.

Wybrać sześć dojrzałych pomidorów 
średniej wielkości, wrzucić w gotującą się 
wodę na jedną minutę i wyjąć z niej; zro
bić od strony ogonka szeroki otwór, wybrać 
ostrożnie rączką łyżeczki od herbaty wszyst
kie pestki, lekko posolić i popieprzyć, uło
żyć na półmisku z angielskiej blachy, uży
wanym do sufletów, na który wlać dwie łyż
ki stołowe oliwy. Zrobić farsz z pieczarek, 
biorąc dziesięć pieczarek oczyszczonych i 
usiekanych na maść, włożyć w rondelek 
ćwierć funta masła i łyżkę mąki, wymieszać 
na ogniu, rozebrać kwaterką cybilisu i wy
gotować prawie do połowy. Pieczarki, usie- 
kane mocno, w czystej ścierce wycisnąć z 
wody, włożyć w ten bulion, dodać łyżeczkę 
siekanej, zielonej pietruszki, soli, pieprzu, 
dusić to z 10 minut pod przykryciem na 
mocnym ogniu. Gdy farsz gotów, napełnić 
nim pomidory, posypać je tartą bulką prze
sianą i wstawić w gorący piec na dziesięć 
minut na wyższą blachę, tak, żeby ogień 
ogarnął ze spodu i z wierzchu. Podać ra
zem z półmiskiem.

58. Pomidory faszerowane mięsem.
Duże równe pomidory zerznąć z wierz

chu niewiele, wybrać pestki z mięśnia, o 
ile się da, pestki odrzucić, zrobić farsz z mię-
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sa wieprzowego lub wołowego, gotowane
go jak na pierogi zwyczajne, biorąc masło, 
żółtko, bułkę tartą, sól, pieprz i tyle czosn
ku tartego jak łepek od szpilki, dołożyć 
miazgę od pomidorów, wyinięszać, napeł
nić pomidory, przykryć denkami i, ułożyw
szy na półmisek, oliwą obficie wysmarowa
ny, wstawić do pieca; gdy się zapieką, są 
dobre.

59. Pomidory nadziewane po włosku.

Dojrzałe pomidory skroić z wierzchu, 
wybrać ze środka mięso, odrzucić pestki, 
na 10 pomidorów wziąć ćwierć funta tartej 
bułki, nalać na nią tyle dobrej oliwy, aby 
dobrze nasiąkła, włożyć owo mięso pomido
rowe, soli, pieprzu, tyle co łebek od szpil
ki czosnku tartego i dwa żółtka, wymieszać 
dokładnie, nakłaść w pomidory, przykryć 
ściętemi denkami, ułożyć na półmisek bla
szany, oliwą polany i wstawić do pieca na 
górną kondygnację, aby się upiekły. Fran
cuzi i Włosi zawsze używają do pomidorów 
czosnku.

60. Trufle na świeżo.

Oczyszczone szczoteczką trufle, opłu
kać starannie, posolić, nalać maderą lekką, 
wsypać białego pieprzu i gotować z pół go-
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dżiny. Gdy miekkie, odcedzić wodę, wyło
żyć na półmisek, podłożony serwetą. Ma
sło młode surowe podać oddzielnie, gdyż 
trufle podaje się jak kartofle w łupinach ze 
świeżem masłem.

61. Purée z kasztanów.

Do wszelkiego pieczonego drobiu, lub 
do ozora solonego, na gorąco, podaje się 
purée z kasztanów. Na 6 do 8 osób, ugoto
wać funt kasztanów, bez nadkrawania, bo 
nadkrawane wodą nasiąkają, a gdy są 
miękkie, odlać i obierać natychmiast póki 
gorące, przykrywając serwetą nieobrane, 
żeby nie stygły. Po obraniu, połupać na 
kawałki i gotować w małej ilości mleka pro
sto od krowy, mieszając ciągle, aby do ron
dla nie przywarły. Gdy zupełnie zmiękną, 
przetrzeć przez rzadkie sito, wsypać łyżkę 
cukru miałkiego i odrobinę soli. W ronde- 
lek włożyć ćwierć funta bardzo dobrego 
młodego masła, postawić zdaleka od ognia, 
na ciepłej blasze, włożyć przetarte kaszta
ny, wymieszać, przykryć i wstawić w dru
gi rondelek z gorącą wodą, aby się grza
ły „au bain marie“, albo wreszcie trzy
mać rondel nad parą garnka z gorącą wodą, 
aby się nie smażyły, tylko trzymały w je
dnakowo gorącej temperaturze.
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62. Salcyfie (jarzyna).

Napełnić rondel wodą, wlać cztery ły
żeczki białego octu i postawić na ogniu. 
Obrać i oskrobać z kory salcyfie i gdy już 
woda wrze, wrzucić je do rondla, gotując 
godzinę. Po ugotowaniu, wyjmuje się ja
rzynę, odcedza i podaje w różnych so
sach, szczególnie zaś w sosie śmietankowym 
w następujący sposób zrobionym. Do ron- 
delka wrzuca się kawałek świeżego masła, 
łyżeczkę mąki, dużą szczyptę pietruszki, je
dną posiekaną cebulę, sól, pieprz i odrobi
nę muszkatołowej gałki. Gdy masło się 
rozpuści trzeba nalać na to wszystko kwa
terkę śmietany lub śmietanki. Gotować 
kwadrans, ciągłe mieszając. Salcyfie, po
dane w tym sosie, uchodzą za bardzo wy
kwintną potrawę. Podaje się je także sma
żone. Po ugotowaniu i odcedzeniu, ma
cza się je w cieście, potem smaży na frytu- 
rze do koloru rumianego. Ciasto robi się 
jak zwykle do smażenia, z mąki, jaj, śmie
tany, lub mleka.

63. Zielenina.

Młodą lebiodę, pokrzywę lub liście 
młodej kapusty, ugotować na gorącej wo
dzie, jak szpinak; gdy zmiękną, usiekać, 
wziąć dużo słoniny, usmażyć z łyżką mą-
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ki, włożyć zieleninę, osolić, wlać trochę 
smaku z wędzonki, wymieszać z kaszą jęcz
mienną, osobno na gęsto ze słoniną ugoto
waną, poddusić razem i podać na stół, ob
łożywszy wędzonką gorącą, w podłużne 
ważkie kawałki krajaną.

Warunki przy smażeniu kartofli a la lyonnaise.

1) Wysoka temperatura tłuszczu.
2) Szybka krzepliwość tłuszczu po o

studzeniu, a zatem konieczny tłuszcz woło
wy, czyli frytura.

3) Obfitość wielka tłuszczu.
4) Obszerność rondla lub brytwanny.
5) Mączysty gatunek kai-t^ofli.



ROZDZIAŁ XIV.

Różne mączne i jajeczne potrawy.
1. Bliny.

Rozczynić rano kwartę pszennej mąki 
i pół kwarty najpiękniejszej gryczanej, zwa
nej „blinową“, przeszło pół kwartą wolne
go mleka i dwoma łutami drożdży, rozro- 
bionemi w troszce mleka, dolewając potem 
jęszcze tyle mleka, aby ciasto było tak 
gęste, jak na wafle lub naleśniki. Gdy 
się bardzo rozrośnie, znów go zamieszać. 
To mieszanie powtarzać tyle razy, ile razy 
ciasto bardzo rośnie, co trwać może nawet 
kilka godzin. Gdy się ma już smażyć bliny, 
wbić cztery żółtka, białka ubić na pianę, 
wymieszać z lekka razem i po 10 minu
tach zacząć smażyć, na małych patelniach 
równej wielkości, smarując dobrze kla- 
rowanem masłem i lejąc po łyżce cia
sta, aby się rozlało po całej patelce, 
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piec należy na równym ogniu, na mocno 
rozgrzanej blasze, lub na czerwonych wę
glach drzewnych, nigdy zaś na płomieniu, 
czyli na otwartej fajerce. Gdy się z jednej 
strony podpiecze, przewrócić nożem na dru
gą, zapiec i składać jedne na drugie na pół
misek, postawiony na parze. Patełki powin
ny być bardzo gorące; masła klarowanego 
do smarowania nie można żałować. Do 
blinów podaje się młode, rozpuszczone ma
sło i kawior, lub świeża śmietana.

2. Makarony.

Mało gospodyń wie, jak się gotuje ma
karon. Otóż nietylko włoskie, których od 
łat dziesięciu już nie sprowadzają, ale na
wet dziś zastępujące wszystkie włoskie, fa
bryki Krzymuskiego, aby były dobre, na
leży gotować w następujący sposób: 1) cien
ki, zwijany, tak zwany „vermicelle“, zła
mawszy każdy krążek na połowę, rzucić na 
dużą wodę, zagotować raz jeden, odlać na 
durszlak, natychmiast mieć inną gorącą 
wodę, wlać ją w ten sam rondel, a gdy wo
da zawrze, posolić i powtórnie wrzucić ma
karon, gotując go, póki zupełnie nie wy
płynie na wierzch; wtedy odlać na durszlak, 
a po odcedzeniu dostatecznem, przelać zi
mną wodą, jeżeli się natychmiast w wazę
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w gorący rosół kładzie. 2) Makaron grub
szy lub cieńszy rurkowy, używany na po
trawę, połamany na trzy części, gotuje się 
zupełnie tak samo, w dwóch gorących bar
dzo obfitych wodach, gotując go dłużej niż 
pierwszy i próbując w ustach, czy ma już 
dosyć. Kładę nacisk na obfitą wodę, bo ka
żda rzecz, gotowana na wodzie, potrzebuje 
dużo miejsca i płynu, aby się we właści
wych warunkach gotowała. Po odlaniu więc 
wody, najlepiej w odciekły makaron wło
żyć, póki gorący, łyżkę młodego masła i 
z niem wymieszać. Z serem nigdy nie nale
ży mieszać, bo będzie mażący się i bez po
zoru, tylko posypać z wierzchu, a na ser 
polać młodem, tylko rozpuszczonem masłem. 
Jeśli ma być zapieczony w piecu, to po wy
mieszaniu z masłem, położyć warstwę ma
karonu na półmisku, posypać grubo tartym 
parmezanem, lub szwajcarskim, na to po
nownie ułożyć warstwę makaronu, znów 
ser i to wszystko polać suto młodem ma
słem i wstawić na górną kondygnację w piec 
dla zapieczenia. Oddzielnie podać jeszcze 
tarty ser.

3. Makaron z rakami.

Zrobić makaron z kwaterki mąki i 2 
jaj, ugotować, wysmarować rondel masłem, 
wysypać bułką, układać warstwę makaronu,
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warstwę szyjek i nóżek rakowych z pól ko
py raków zalewając następującą zaprawą: 
skorupki raków utłuc w moździerzu, usma
żyć w młodern maśle, zebrać czerwone ma
sło, zaprawić to masło kwaśną śmietaną, 
włożyć zielonego kopru. Zalany tern maka
ron wstawić do zapieczenia w piec na małą 
godzinę. Proporcja na 6 osób. Można go ro
bić z cieńszego makaronu Krzymuskiego.

4. Makaron z cybilisem (bulion) lub pomido
rami.

Zwyczajny grubszy lub cieńszy włoski 
makaron sparzony poprzednio ugotować, 
jak zwykle, na gorącej wodzie z solą w sze
rokim rondlu, aby makaron mógł się swo
bodnie wypełnić i ugotować do miękkości. 
Każdy makaron można przełamać na poło
wę. Po ugotowaniu odcedzić na durszlaku, 
ułożyć na półmisku i polać następującym 
sosem, przygotowanym poprzednio, aby ma
karon nie ostygł. Na pół funta makaronu 
bierze się cztery łyżki cybilisu. Łyżkę ma
sła młodego, pół łyżki mąki, zagotować ra
zem, rozebrać cybilisem, tak aby sos był 
w miarę rzadki i polać nim na półmisku 
makaron posypany tartym parmezanem. Tak 
samo przyrządzony, można podać z pomi
dorowym sosem, nie brać wtedy wcale se
ra, a zamiast niego, pomidory rozebrać cy-
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biłisem. Przy wydaniu położyć jeszcze łyż
kę surowego młodego masła.

5. Makaron zapiekany z szynką.

Na cztery osoby zagnieść trzema jaja
mi pół funta mąki. Pokrajać cienko i ugo
tować na wrzącej wodzie osolonej, odcedzić 
przez durszlak. Mieć już pokrajaną w paski 
szynkę, pół funta, lub mniej; wyłożyć na mi
skę makaron, szynkę, dodać łyżkę masła i 
łyżkę śmietany kwaśnej, wymieszać to do
skonale, włożyć w rondel, wysmarowany 
masłem i osypany bułką tartą, lub surowym 
makaronem, drobno pokrajanym, przykryć 
papierem, masłem posmarowanym, wstawić 
w piec na dolną blachę, aby się dobrze zru- 
mienił. Wydać na stół, przewróciwszy ron
del na półmisek.

6. Makaron z szynką w cieście kruchem.

Zrobić ciasto kruche z pół funta mąki, 
jednego żółtka, ćwierć funta młodego ma
sła i łyżeczki od herbaty cukru. Wysmaro
wać rondel masłem i wyłożyć tern ciastem. 
Ugotować pół funta makaronu włoskiego, 
grubszego, połamanego w kawałki, odce
dzić i wymieszać z szynką gotowaną, w pas
ki krajaną, której powinno być najmniej 
ćwierć funta, domieszać ćwierć funta mło-
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dego masła i dwa łuty parmezanu tartego. 
Wymieszawszy dobrze, włożyć w rondel z 
ciastem, przykryć także ciastem z wierzchu 
i wstawić do pieca, aby się upiekło. Ciasto 
powinno być bardzo rumiane, a wtedy bę
dzie dopiero dobre; podaje się taka babka 
zamiast pasztecików, po zupie, lub na trze
cią potrawę, po sztuce mięsa. Do tego poda
je się jeszcze oddzielnie tarty parmezan.

7. Łazanki z szynką.

Każdy zna i jada makaron z szymką, 
ale nie każdy wie, iż dopiero łazanki, z ' na
leśników zrobione, stanowią wyborną mie
szaninę z szynką. Zrobić, jak zwykle, naleś
niki, biorąc na cztery osoby pół kwarty mle
ka, kwaterkę mąki i cztery jaja. Gdy naleś
niki zupełnie wystygną, pokrajać je na dro
bne, czworograniaste łazanki, krając pier
wej na długie paski, a następnie na łazan
ki w poprzek. Szynkę wraz z trochą tłusz
czu pokrajać w drobna kostkę (do makaro
nu kraje się w paski), włożyć łyżkę młodego 
masła, trochę rozpuszczonego, żeby się le
piej wymieszało, lub dwie łyżki kwaśnej do
brej śmietany zamiast masła, wymieszać do
brze, rondel wysmarować młodem masłem 
i wstawić dla zrumienienia na małą godzin
kę w średnio gorący piec. Szynki, na tę pro-
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porcję naleśników, wziąć pół funta, nigdy 
więcej, bo byłoby za słone.

8. Kluski zwyczajne, krajane.

Zagnieść pól kwarty mąki jednem jaj
kiem niezbyt twardo, rozwałkować, pokra
jać na paski szerokie na trzy palce, położyć 
kilka, jeden na drugim, przesypując lekko 
mąką, żeby się nie zlepiły, następnie pokra
jać na poprzeczne ważkie paseczki, wrzu
cić na posolony ukrop, gdy wypłyną, odlać, 
a na półmisku polać albo gorącem masłem, 
albo drobno krajaną, smażoną młodą słoniną.

9. Kluski z makiem.

Ugotować jak wyżej kluski; oparzyć na 
cztery osoby pół funta maku, wiercić go 
w donicy z ćwierć funtem cukru lub miodu, 
gorące kluski wymieszać z uwierconym ma
kiem i podać je na ciepło.

10. Kluski z kartofli.

Najpulchniejsze kluski z kartofli, ro
bią się w ten sposób. Na 5 lub 6 osób ugo
tować pól garnca obranych sypkich kar
tofli z solą; po odlaniu rozetrzeć je w garn
ku, następnie wyrzucić na donicę od ciasta i 
wałkiem trzeć, dodając jedną kajzerkę utłu-

Obiady. 26
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czoną i przesianą, cztery żółtka, kwaterkę 
mąki, soli, odrobinę tartego majeranku; 
mąkę sypać na końcu razem z ubitą pia
ną z pozostałych białek; gdy to wszystko 
wybornie wymieszane, wyrzucić na stolni
cę, mąką posypaną, ukulać w tej mące, jak 
na leniwe pierogi i krajać w ukośne kluski. 
W bardzo obszernym rondlu mieć dużo wo
dy, co się zowie, gotować na wielkiej wo
dzie, rzucać we wrzącą, gdy wypłyną, wyj
mować ostrożnie łyżką durszlakową, osacza
jąc z wody i kłaść od razu na półmisek, po
lewając suto młodą słoniną.

11. Kluski gryczane i palone na słoninie.
Wziąć na miskę funt mąki najpiękniej

szej gryczanej, wsypać soli i rozrobić cie
płą wodą, aby masa była gęsta, mniej wię
cej, jak na klajster; wymieszać dobrze i 
kłaść łyżką na gotującą się wodę, średniej 
wielkości kluski. Daleko lepsze są robione 
z mąki, poprzednio zrumienionej dobrze na 
patelni, a następnie wymieszane, jak wyżej. 
Kłaść małą łyżeczką na usmażoną i drobno 
krajaną słoninę; smakują zupełnie, jak pra- 
żucha.

12. Łazanki z twarożkiem.
Pół kwarty mąki zagnieść jednem jaj

kiem, rozwałkować cienko i pokrajać uko-
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śnie, jak zwykle łazanki. Jeden, zwykłej 
wielkości twarożek, można nawet pół, ro
zetrzeć z trzema żółtkami kwaterką śmie
tany i łyżką cukru. Rondelek wysmarować 
masłem, wysypać bułką, włożyć warstwę 
ugotowanych na wodzie z solą łazanek i 
wystudzonych, a na nie warstwę twarogu 
ze śmietaną, na to znowu łazanki i znowu 
ser, aż wszystko wyjdzie; wstawić do pie
ca gorącego na dobrą godzinę, żeby się do
brze zapiekło i zrumieniło.

13. Łazanki z kapustą.

Ugotować łazanki zwyczajne, czworo
graniaste, zagniatając jajkiem, biorąc na funt 
mąki jedno jajko. Jedną, średnią główkę 
kapusty odgotować w wodzie w ćwiartkach, 
posiekać, udusić w maśle razem z jedną 
białą cebulą, którą również odgotować, a 
następnie razem z kapustą usiekać. Gdy ka
pusta miękka zupełnie, posolić, popieprzyć 
i na gorąco wymieszać z gorącemi jeszcze 
łazankami. Rondel wysmarować bardzo gru
bo masłem, włożyć wymieszane łazanki i 
zapiec na rumiano w piecu.

14. Kluski saskie ze świeżemi gruszkami.

Na cztery osoby wziąć kwartę tartej 
bułki, sparzyć pełną kwaterką gorącego
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mleka, niech tak stoi, aż bułka wypęcznieje, 
wbić trzy żółtka, a białka ubić na pianę, 
trochę posolić, włożyć pół łyżki masła, łyż
kę w kostkę krajanej szynki, lub trochę 
skwarek, a jedną bułkę pokrajać w kostkę 
i usmażyć w maśle klarowanem i także wło
żyć; wszystko to wymieszać i wziąwszy 
w rękę trochę mąki, robić gałki okrągłe, 
wielkości włoskiego dużego orzecha, które 
gotować na gorącej wodzie.

8 gruszek dobrych, dojrzałych, bąkre- 
tów lub innych słodkich, obrać, przekroić 
na połowę, wydrążyć i nalawszy wodą, aby 
tylko objęła gruszki, gotować; wsypać w nie 
cukru łyżkę, anyżu odrobinę, kawałek cy
namonu; gdy będą miękkie, wziąć kwater
kę gęstej śmietany kwaśnej, rozbić z łyżką 
mąki, zaprawić przecedzony sos od gruszek, 
zagotować razem, tymczasem gotować klus
ki, wyjmując je ostrożnie łyżką durszlako
wą na półmisek, polać gruszkami z sosem, 
obłożyć plasterkami gorącej gotowanej wę
dzonki i wydać na stół.

15. Kluski francuskie z powidłami ze śmie
taną.

Zrobić kluski francuskie, biorąc na każ
dą osobę jedno jajko; robić je można z pianą 
lub bez piany, jeśli z pianą to naturalnie sypać 
mąkę po włożeniu piany. Najmniej jednak
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ambarasu bez piany, bo je można zrobić 
na parę godzin pierwej, patrz rozdział 2. 
Ugotować te kluski, kładąc łyżką blaszaną 
lub srebrną w obszernym rondlu na dużej 
wodzie. Oddzielnie wziąć na trzy osoby peł
ną łyżkę dobrych powideł, przetrzeć przez 
sito, wsypać cukru i włożyć jedną łyżkę 
śmietany, rozetrzeć tak, aby powidła były 
zupełnie utarte, dosypać trochę tłuczonego 
i przesianego cynamonu jeżeli kto lubi; gdy 
to doskonale utarte, włożyć dwie łyżki gę
stej, dobrej, kwaśnej śmietany i już tylko 
lekko wymieszać z powidłami. Kluski gorą
ce położyć na wygrzaną salaterkę i polać 
powidłami ze śmietaną; zamiast klusek, mo
żna zrobić naleśniki i prosto z patelni je po
dać bez przysmażenia, złożone tylko w chu
steczkę. Wyborne danie zamiast leguminy.

16. Budyń z parmezanem.

Budyń z parmezanem podaje się na 
trzecie danie po mięsie, a przed pieczystem.

Na 6 osób rozbić 8 żółtek z ćwierć fun
tem tartego parmezanu, włożyć ćwierć fun
ta młodego masła, skąpą kwaterkę śmieta
ny i wiercić, aż się jednolita masa zrobi, 
wtedy ubić białka na pianę, mieć przygo
towane ćwierć funta bułki tartej przesia
nej przez sito, sypać po łyżce tej bułki 
i kłaść po łyżce piany, mieszając już tylko
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zlekka, posolić do smaku, wysmarować for
mę masłem, i wymieszaną dobrze masę na
łożywszy, zapiec pól godziny w średnio go
rącym piecu. Potrawa bardzo smaczna, 
szczególnie dla amatorów parmezanu, a co 
więcej zupełnie oryginalna. Można nawet 
do 12 łutów parmezanu wsypać, a nie ze- 
psuje się.

17. Kluski parzone zapiekane z serem.

Wziąć kwaterkę wody, pół kwaterek 
masła, soli, razem zagotować i sypać kwa
terkę mąki pszennej w tę gotującą się wodę, 
mieszając dobrze, żeby od rondla odstało. 
Wymieszać mocno, wystudzić, gdy wysty
gnie, wbić po jednemu cztery całe jaja, za 
każdem rozbijając mocno; jeżeli jaja du
że, to można wziąć tylko trzy. Zagotować wo
dy w głębokim rondlu i w gotującą się kłaść 
łyżką srebrną kluski, przykrywszy pokry
wą po włożeniu wszystkich, aby dobrze pod
rosły. Ugotowane wyjmować łyżką dur
szlakową i układać na półmisek blaszany 
lub porcelanowy, wysmarowany mocno 
masłem; po ułożeniu warstwy, polać ma
słem, posypać tartym serem parmazenem 
lub szwajcarskim i znowu na wierzch po
lać dużo masła młodego. Wstawić pod bla
chę na 20 minut, kluski podrosną, a przy
pieczony ser i zrumienione masło, wybór-
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nie smakować będą. W piecu powinno 
stać na górnej kondygnacji, aby się tylko 
z wierzchu zarumieniło. Gdy dłużej stoją, 
robią się zakalcowate.

18. Knedle ze słoniną.
Pół kwarty tartej bułki sparzyć kwa

terką ciepłego mleka, gdy postoi i wypęcz- 
nieje, wbić cztery żółtka, wsypać soli, mieć 
ćwierć funta młodej, usmażonej słoniny, 
nieco ostudzonej, wlać ją razem ze skwar
kami do ciasta, dwa białka ubić na pianę, 
włożyć do ciasta, sypiąc razem z pianą kwa
terkę mąki pszennej, wymieszać doskonale
1 robić w rękach kulki maczając je w mące. 
Kulki te wielkości dużego orzecha czyli kne
dle układać na stolnicy podsypanej mąką, a 
następnie gotować w obszernym rondlu na 
dużej wodzie, żeby luźno pływały. Gdy do
brze wypłyną i napęcznieją, wyjmować łyżką 
durszlakową na półmisek i polać suto mło
dą słoniną.

19. Pyz y.

Pół kwarty mąki rozczynić kwaterką 
mleka z łutem drożdży, gdy podrośnie, wbić
2 żółtka, 1 całe jajko, kawałek masła, so
li, wyrobić dobrze, a gdy zacznie rosnąć, 
wyrzucić na stolnicę posypaną mąką, roz
ciągnąć ręką i małym kieliszkiem od wina
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wycinać jak pączki. Zostawić na stolnicy, 
aż podrosną, wtedy rzucać na ukrop, nie 
przykrywając, bo przykryte podrosną, a po 
zdjęciu pokrywy zaraz opadną. Jest to wa
runek niezbędny do udania się; gdy wypły
ną są ugotowane, wybierać łyżką durszla
kową, polać słoniną lub masłem i zaraz po
dawać bo opadną; należy na nie czekać przy 
stole i rwać widelcem, nie krajać, gdyż są 
bardzo pulchne, i zrobiłby się zakalec od 
noża. Możnaje robić tylko na wodzie z droż
dżami bez jaj i masła, a też będą dobre.

20. Pierog i z kapustą, serem lub powidłami 
w papierze.

Wziąć kwartę mąki, połowę rozczy- 
nić kwaterką wolnego mleka i dwoma łu
tami drożdży. Gdy się ruszy wbić trzy całe 
jaja, a trzy same żółtka, łyżkę pełną masła 
surowego, łyżkę cukru, trochę soli, to 
wszystko wyrobić doskonale z resztą mąki 
i postawić w ciepłem miejscu, niech podro
śnie. Gdy dobrze wyrośnie, ćwiartki 
czystego papieru smarować masłem, roz
ciągać do połowy ciasto, nakładać w śro
dek podługowato powideł, sera świeżego, 
utartego z żółtkami, masłem, cukrem i ro
dzynkami drobnemi lub kapustą, zwinąć 
pieróg wraz z papierem tak, żeby jeden 
brzeg ćwiartki, pozostawiony bez ciasta, za-
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chodził na drugi, to jest: żeby cały pieróg 
był w papierze, układać na blasze i zostawić 
niech podrośnie, wtedy, wsadzić w piec go
rący na pół godziny. Gdy się pokaże po 
obu brzegach niezakrytych papierem, że 
pierogi dość rumiane, wyjąć z pieca, od
winąć z papieru, ułożyć na półmisku, posy
pać cukrem i podać do nich śmietanę kwa
śną. Kapusta uszadkowana, posolona, wyci
śnięta z soli, dusi się długo w mleku i ma
śle z cebulą i pieprzem, ciasto może być 
trochę osłodzone. Do kapusty nie poda- 
je się śmietany.

21. Pierogi leniwe.
Wziąć funt świeżego, niezwarzonego 

twarogu, wycisnąć dobrze z serwatki, ro
zetrzeć w donicy z łyżką masła i czterema 
żółtkami, wsypać trochę soli, łyżkę pszen
nej mąki, gdy to wszystko doskonale uwier- 
cone, ubić białka na pianę, wymieszać, z 
lekka wyrzucić tę masę na stolnicę, grubo 
posypaną mąką, utarzać w mące długi wa
łek przez całą stolnicę, nakarbować nożem 
i krajać ukośne kawałki, formując pieroż
ki. Gotować na ukropie w bardzo obszer
nym rondlu póki nie spłyną, wyjmować 
łyżką durszlakową, a na półmisku polać 
świeżem, gorącem masłem z rumianą bu
łeczką. Ugotowane, można zaraz z wody 
wyjmować i przysmażyć na maśle.



22. Pierogi z sera z bulką.

Funt dobrego, wyciśniętego twarogu 
lub świeżego sera rozetrzeć w donicy na 
masę, aby żadnych gruzełków nie było, 
wsypać pół funta tartej przesianej bułki, 
wlać dwie łyżki dobrego masła rozpuszczo
nego, wsypać dwie łyżki cukru i wbić 4 ja
ja, wbijając po jednemu; posolić i rozcie
rać wałkiem, aby się zrobiła jedna równa 
masa; na dobrem utarciu sera i wyrobie
niu z jajami cała dobroć pierogów zależy. 
W końcu wsypać garść drobnych czarnych 
rodzynków, wymieszać i robić okrągłe wal
ki na ręku, otaczając je w mące. Zagotować 
w płaskim, obszernym rondlu dużo wody, 
wrzucić pierogi, wodę posolić, uważając aby 
luźno się gotowały, bo muszą napęcznieć, 
przykryć rondel i spróbować czy już dobre, 
gdyż muszą się długo gotować, np. gdy ma
ją być na trzecią potrawę, to przed poda
niem wazy wrzucić je w wodę. Wybraw
szy łyżką durszlakową na półmisek, polać 
miodem masłem z rumianą buleęzką. Pro
porcja na sześć osób.

23. Pierogi z serem.
Zagnieść ciasto jak na pierogi z mię

sem, jajkiem z wodą; rozwałkować, nakła
dać kupki sera roztartego z masłem, żółt
kami i cukrem, przykryć ciastem i wykra-
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wać żelazkiem lub kieliszkiem. Gotować na 
ukropie póki nie spłyną, wyjmować łyżką 
durszlakową i polać masłem świeżem na 
półmisku. W ser kłaść rodzynki lub szczy
piorek siekany i podać do nich śmietanę 
kwaśną.

24. Pierogi z jagodami lub wiśniami.

Zagnieść ciasto dość twardo, koniecz
nie biorąc do ciasta wodę i jajko całe, lub 
tylko białko rozbite z wodą, rozwałkować 
bardzo cienko i nakładać jagodami, posy- 
panemi cukrem na pół godziny, aby sok 
puściły z siebie. Zawijając, należy brzegi po
smarować rozbitem białkiem, żeby się w go
towaniu nie rozleciały, gdyż owoc wydaje 
wilgoć. Rzucać na wodę i gotować jak zwy
kle, póki nie wypłyną; wyjmować ostrożnie 
łyżką durszlakową, układać na półmisku, 
podając do nich cukier i kwaśną śmietanę. 
Należy pamiętać, że pierogi z owocami zwy
kle robią się większe niż zwyczajne z mię
sem. Takie same pierogi można robić z wi
śniami czarnemi, bardzo dojrzałemi, po wy
jęciu pestek i odlaniu soku.
25. Pierogi (knedle) z kartoflanego ciasta 

ze śliwkami.
Ugotować kwartę mączystych kartofli, 

rozetrzeć je w donicy wałkiem, wlać łyżkę
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mleka, żeby były wilgotne, wbić jedno ca
łe jajko i jedno żółtko, a gdy to wybornie 
utarte, dosypać pół funta najpiękniejszej 
przesianej pszennej mąki i zagnieść to cia
sto w donicy, uważając, aby było jak na 
kładzone kluski. Gdyby było za gęste, 
dolać jeszcze łyżkę mleka lub dołożyć ka
wałek masła. Z tego ciasta brać ręką ka
wałeczki, rozciągać w ręku i zawijać w ka
żdy kawałek jedną, bardzo dojrzałą węgier
kę całą, bez wyjmowania pestek. Ciasta po
winna być jak najcieńsza warstwa na śliw
kach. Tak zrobione knedle, rzuca się na 
bardzo obfitą gorącą wodę, w obszernym 
rondlu. Wyjęte z wody polać gorącem mio
dem masłem. Pestek nie można wyjmować, 
bo sos ze śliwek rozmiękczy ciasto. Można 
również zawiast śliwek nadziewać mięsem, 
jak zwyczajne pierogi, a wtedy rzucać je 
na gorącą fryturę w rondlu i podawać ru
miane.

26. Pierożki z powidłami.

Zagnieść ciasto, jak zwykle, jajkiem 
z wodą, albo samą kwaśną śmietaną, roz
wałkować jak najcieniej, nakładać kupki 
powideł lub konfitur, posmarować brzegi, 
jak u każdych pierogów wodą, i wykrawać 
kieliszkiem małe pierożki; rzucać na obfity 
ukrop, ostrożnie wyjmować łyżką durszla-
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kową, polać masłem miodem, posypać cu
krem z cynamonem i polać śmietaną 
kwaśną.

27. Pierożki ze szpinakiem.

Wyborna potrawa podczas pory świe
żego szpinaku, który co prawda powinien 
być prawie cały rok, gdzie ogrodnik star
szy pamięta o tern, żeby był zawsze świeży 
do użytku kuchennego. Zagnieść zwyczajne 
ciasto białkiem i wodą, jak na zwyczajne 
pierogi z mięsem. Mieć przygotowany szpi
nak tak jak się go zwyczajnie na jarzynę ro
bi, bardzo starannie w donicy roztarty, lub 
jeżeli starszy, fasowany przez sito. Na cien
ko rozwałkowane ciasto nakładać kupki 
szpinaku, jakby mięsa, zawijać tak samo i 
wykrawać kieliszkiem, aby były niewielkie. 
Gotować na bardzo obfitej wodzie solonej, 
a po wyjęciu łyżką durszlakową na półmi
sek, polać gorącem, ale nie rumianem, mio
dem masłem i posypać całe tartym parme- 
zanem, podając jeszcze oddzielnie parmezan 
na talerzu.

28. Pierogi z grzybami.

Oparzyć ćwierć funta grzybów mło
dych suszonych, wypłukać, ugotować na 
miękko i usiekać bardzo drobno. Przesma-
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żyć w łyżce masła dwie małe, pieczone, 
siekane cebule, wrzucić w to, zdjąwszy z 
ognia, siekane grzybki, wsypać garść bułki, 
soli, pieprzu i podlać trochę smaku z grzy
bów. Zagnieść ciasta z funta mąki, jak zwy
kle na pierogi, nakładać tym farszem i wy- 
rzynać, jak zwykle, kółkiem lub kieliszkiem 
pierogi, które gotować jak inne, a na pół
misku polać masłem. Można je po ugoto
waniu, przysmażyć na maśle.

29. Pierogi z kapustą i grzybami.

Odgotować w wodzie z solą poszadko- 
waną główkę świeżej kapusty, odlać na dur
szlaku i posiekać drobno. Osobno usiekać 
kilka ugotowanych grzybów suszonych oraz 
śledzia wymoczonego,obranego z.ości. Prze- 
smażyć łyżkę masła z cebulką siekaną; wło
żyć w to masło kapustę i dusić; gdy mięk
ka, włożyć grzyby i śledzia również usieka- 
nego, wymieszać dobrze i popieprzyć; zro
bić ciasto jak na zwyczajne pierogi z funta 
mąki i jednego jajka, rozwałkować cienko 
i nadziewać tą mieszaniną. Ugotować jak 
zwyczajnie na wodzie i polać masłem.

30. Kapuśniaczki na drożdżowem cieście.

Zrobić zwyczajne drożdżowe ciasto z 
pół kwarty mąki, jednego łuta drożdży,
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trochy mleka, pół łyżki masła i jednego 
jajka. Gdy się drugi raz ruszy, to jest po
wtórnie rosnąć zacznie, brać kawałki w rę
kę, umoczoną w mące i palcami rozcią
gać na stolnicy na małe okrągłe placuszki, 
wielkości dużego sucharka, robiąc mały ran- 
cik wokoło. Na to nakładać kapustę świe
żą, poszadkowaną cienko i na stolnicy po
soloną, a w pół godziny wyciśniętą z soli, 
usiekaną i uduszoną w maśle razem z ce
bulą, solą i pieprzem; wstawić w piec bar
dzo gorący, na posmarowanej masłem bla
sze, a po wyjęciu polać miodem masłem, i 
jeżeli kto lubi, z uduszoną na biało, to jest 
pod pokrywą, cebulką.

31. Ryż z sosem na postną potrawę.

Odparzyć pół funta dobrego ryżu ka
rolińskiego na ogniu. Następnie odlać wo
dę, włożyć w rondel kawał świeżego masła, 
na to ryż, wymieszać, podlać wodą, poso
lić, wsypać troszkę pieprzu, parę gałązek 
zielonej pietruszki, przykryć i na bardzo 
wolnym ogniu dusić. Gdy ryż okaże się do
statecznie miękki, . wyłożyć na półmisek, 
wyrzucić pietruszkę i polać w następujący 
sposób przyrządzonym sosem: ugotować 
oddzielnie drobnych cebulek zwanych szar
lotkami i kilka pieczarek w malej ilości wo
dy, zagotować łyżkę masła z łyżką mąki na



biało, wcisnąć pół cytryny, rozebrać sma
kiem z cebulek i pieczarek; ryż ubrać ce
bulkami z pieczarkami i połać sosem. Mo
żna się obejść bez pieczarek, a sos zrobić 
na smaku z samych cebulek. Do takiego 
ryżu można także podać tarty parmezan.

32. Jaja sadzone na maśle.
Rozpuścić na patelni pół łyżki masła, 

gdy się rozgrzeje, spuszczać w to masło, je
dno opodal drugiego, jaja ze skorupek, trzy
mając je blizko nad patelnią, gdyż z daleka 
rozbiłyby się na jajecznicę, posolić każde 
z wierzchu i smażyć, aż białka się zetną; 
żółtka powinny zostać miękkie. Takiemi ja
jami okładać szpinak, układając je po je
dnemu, każde z osobna, na szpinaku, i okra
wając okrągło, aby zręcznie wyglądały. 
Można także na masło wrzucić obraną sie
lawę wędzoną, łososia, szynkę łub cienkie 
plasterki wędzonki i spuszczać na to jaja. 
Najlepiej mieć patelnię z przegródkami na 
6 lub 8 jajek, które sprzedają w składach 
żelaznych. Jajka przed smażeniem na 3 mi
nuty włożyć w wolną wodę, żeby były cie
płe, bo inaczej białko się nie zetnie tak 
prędko, jak żółtko.

33. Jajka na occie.
Sposób 1. Na głęboką patelnię, lub 

płaską pokrywę od rondla, włożyć niepeł-
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na łyżkę masła, na 5 lub 6 jaj, zagotować 
na ogniu, potrząsnąć jakby pudrem, odrobi
ną mąki przesianej i patelnią ruszać, wlać 
dwie łyżki kwaśnej śmietany, łyżkę dobre
go octu i dwie łyżki zimnej wody, posolić 
i dobrze na ogniu to wymieszać. Jeżeli bez 
śmietany, to cztery łyżki wody. Gdy zawrze, 
wpuszczać jajka po jednemu, blizko patelni, 
jedno obok drugiego, ile kto chce, nigdy 
jednak więcej jak 6, gdyż by się pogniotły 
i byłyby niesmaczne. Gdy się białko zaczy
na ścinać, przykryć pokrywą patelnię i po
stawić na wolnym ogniu, aby jajka pod po
krywą powoli doszły, a będą wyborne.

Sposób 2. Na 6 jajek, czyli na dwie oso
by wziąć dwie łyżki cybilisu do pólkwater- 
ki wody, wcisnąć w niego pół cytryny, lub 
łyżkę bardzo mocnego winnego octu, pół 
łyżeczki cukru, a jeśli kto lubi ze śmietaną, 
to zamiast cybilisu użyć wody; octu lub cy
tryny użyć trochę mniej, a za to zaprawić sos 
dwoma łyżkami śmietany i zagotować razem. 
Wylać ten sos na blaszany, srebrny lub por
celanowy półmisek i postawić na gorącej 
blasze. Jajka włożyć ze skorupkami w go
tującą się wodę, przykryć i odstawić z ognia 
na pięć minut na ciepłe tylko miejsce. Po 
pięciu minutach wyjmować jajka z wody, 
zcinać nożem wierzchołek szerszy każdego 
jajka i wypuszczać je w gorący sos na pół
misek. Tym sposobem każde jajko doskona-

27Obiady.
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le całe wypłynie i ładnie na półmisku się 
układa. Gdyby były jeszcze za miękkie, 
przykryć pokrywą półmisek, a dojdą w cią
gu jednej minuty.

34. Jajka na miękko „a la coque“.

Jedyny i pewny sposób gotowania jajek 
na miękko, jest francuski. Włożyć jajka w 
gotującą się wodę, na ogniu stojącą i trzy
mać je w niej, w lecie minut dwie i pół, 
w zimie zaś, ponieważ jajka zimniejsze, mi
nut trzy, nie zdejmując rondla z ognia. 
Chcąc ugotować je przy samowarze, nale
ży w rondelku blaszanym zalać wodą z sa
mowara, w tej chwili odlać ją, drugi raz za
lać wodą i przykrywszy rondelek postawić 
na minut cztery do pięciu na samowarze.

35. P r a ż u c h a.

Pół kwarty mąki pszennej i pół kwar
ty gryczanej wsypać na patelnię, mieszać 
ciągle na wolnym ogniu łyżką, póki się mą
ka dobrze nie zrumieni; wtedy przesiać ją, 
gruzełki rozetrzeć łyżką, zagotować w ron
dlu kwartę mleka na cztery osoby i w go
tujące sypać tę kwartę mąki, posolić ją tro
chę, ciągle łyżką mieszając na wolnym 
ogniu, aby masa była gęsta; potem należy 
jeszcze łyżką mieszać, póki masa od rondla



odstawać nie będzie, wtedy już jest dobra, 
zdjąć z ognia, ułożyć na półmisek, biorąc 
z rondla łyżką srebrną, maczaną w tłusto- 
ści, i polać suto młodą słoniną.

36- L e m i e s z k a.

Lemieszka robi się zupełnie tak samo 
jak prażucha, różnica zachodzi tylko w tern, 
że prażucha robi się z palonej mąki, a le
mieszka z surowej.

37. Sposób gotowania manny.

Prawdziwa manna, tak rzadko się u 
nas spotyka, że mało kto zna sposób jej 
gotowania. Manna “zbiera się na łąkach 
przed świtem, w pewnych oznaczonych 
dniach na wiosnę. Manna ma kolor szary, 
należy więc ją kilkakrotnie płukać w wolnej 
wodzie, aż do czystej wody, wtedy na mokro 
zatrzeć ją jajkiem i zaraz sypać na gotują
ce mleko niezbierane, biorąc niepełny pół- 
kwaterek na pełną kwartę mleka. Bardzo 
dobrą jest manna na leguminę, ale wtedy, 
po wypłukaniu i zatarciu jajkiem, wziąć 
kwaterkę manny na kwartę mleka, włożyć 
łyżkę młodego masła, posolić i gotować 
najmniej godzinę do zupełnego rozklejenia. 
Podając na stół, posypać bardzo suto cu-



— 420 —

krem z cynamonem, a na ten cukier polać 
miodem masłem z rumianą bułeczką. Mo
żna także włożyć w końcu gotowania garść 
tureckich przebranych rodzynków.

38. Kaszka na grzybowym smaku.

Pół kwarty drobnej, zacieranej jajkiem 
krakowskiej kaszki włożyć w rondel, wlać 
na nią ćwierć funta świeżego masła, poso
lić i zalać smakiem, wygotowanym z suszo
nych grzybów tyle, aby nad kaszą było na 
2 cale, przykryć i gotować na wolnym 
ogniu godzinę, często potrząsając rondlem. 
Tak samo gotować można kaszkę z koper
kiem; zamiast smaku grzybowego, nalać 
wodą i wrzucić garść utartego z solą kopru.

39. Kaszka jaglana, opiekana.

Ugotować pół kwarty kaszy jaglanej 
tłuczonej, parząc ją kilka razy, w kwarcie 
mleka niezbieranego, włożywszy pierwej w 
gotujące się mleko łyżkę masła. Gdy już 
kasza miękka, wyłożyć rondel cienko kra- 
janemi plasterki świeżej słoniny, włożyć 
w środek kaszę i wstawić w piec na 2 go
dziny najmniej, na dolną kondygnację, aby 
się słonina zrumieniła; przewrócić rondel 
na półmisek i wydać, podając do takiej ka
szy cukier miałki. Można włożyć w kaszę,
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kładąc do rondla, śliwki suszone, ugotowa
ne oddzielnie.

40. Kasza gryczana prużona.

W gotującą się wodę wsypać soli, du
żą łyżkę masła, lub najmniej ćwierć funta 
usmażonej słoniny, i na kwartowy gliniany 
garnek wody, wsypać pół kwarty kaszy; 
chcąc wypróbować, czy dość wsypano ka
szy, trzeba ją wymieszać i włożyć łyżkę; 
o ile stoi—to dosyć, o ile się przewraca, to 
dosypać kaszy. Wymieszać dobrze, przy
kryć i wstawić w piec, czyli pod blachę na 
godzin dwie, wcale do niej nie zaglądając, tyl
ko po godzinie garnek przewrócić do góry 
dnem. Wydając na stół,jeszcze polać słoniną.

41. Kasza jęczmienna.

Kasza jęczmienna, orkiszowa gotuje się 
zupełnie jak gryczana, z tą różnicą, że się 
jej więcej nieco sypie i daleko dłużej go
tuje. Najlepsza jest prużona w słoninie, jak 
wyżej gryczana.

42. Jajecznica.
Cztery jaja rozbić w garnuszku z odro

biną soli, bijać jedną, wyraźnie jedną minu
tę i dodając w czasie rozbijania dwie łyżki 
słodkiej śmietanki. W rondelek włożyć łyż-
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kę, czyli cztery łuty, młodego masła, gdy 
się zagotuje ale nie zrumieni, wlać jaja, mie
szając ciągle. Ogień nie powinien być ani 
za mocny, ani za słaby, ale umiarkowany i 
równy, a przy smażeniu łyżką często mie
szać, jajecznica będzie pulchna i smaczna. 
Wybornie smakuje, włożywszy w rozbite 
jaja łyżkę tartego sera szwajcarskiego lub 
parmezanu na każde dwa jajka, a wtedy 
w braku mleka wlać łyżkę białego wina 
i łyżkę wody.

43. Omlety francuskie bez mąki.

Pod wyrazem omlet, rozumieją u nas 
powszechnie mieszaninę bitych jaj z mąką 
i cukrem, upieczoną na patelni, podawaną 
przy jarzynach lub z konfiturami, zwaną 
grzybkiem. We Francji podają omlet bar
dzo delikatny, zupełnie odrębną mający po
wierzchowność. Dobroć omletu polega głó
wnie na trzech warunkach. Nie robić więk
szego jak z trzech do czterech jaj, lepiej 
zrobić kilka oddzielnych, aniżeli jeden du
ży, który nigdy udać się nie może. Pow- 
tóre, należy mieć oddzielną patelnię cien
ką, żelazną, pobielaną koniecznie, niezbyt 
głęboką, średnicy niewielkiego zwykłego 
płaskiego talerza i tej zawsze używać do 
robienia omletu. Po trzecie, nie bić jaj za 
długo, jak to wiele osób czyni, sądząc,



423

iż tym sposobem powiększa ilość omletu, 
przeciwnie, zbyt długie bicie szkodzi w 
tym przypadku robiąc jaja wodnistemi. 
Rozbić 4 jajka, dolać łyżkę wody, posolić 
i bić przez jedną minutę. Postawić patelnię 
na mocnym płomieniu, położyć na niej pół 
łyżki masła młodego, poruszać patelnią, 
aby się masło nie zrumieniło, lecz mocno 
rozgrzało, wtedy wlać jajka, pomieszać, po
ruszać jeszcze, aby wszędzie było równo. 
Gdy zacznie się ścinać od spodu, potrząsać 
patelnią, obracając ją na wszystkie strony, 
zdjąć zaraz z fajerki i na wolnym ogniu 
dosmażać.

44. Omlety aux fines herbes.

Gdy już omlet zrobiony powyższym 
sposobem, wziąć zielonej pietruszki, kopru, 
cąbru i tymianku, usiekać, dobrze wymie
szać, ułożyć trochę tej mieszaniny przez 
środek, złożyć szerokim nożem oba brzegi 
omletu, zawijając do środka, aby mu nadać 
owalną formę, wstawić pod blachę na trzy 
minuty, przewrócić na podłużny półmisek 
i podać. Taki omlet zowie się „aux fines 
herbes“.

Omlet z szynką. Ćwierć funta chu
dej szynki pokrajać w kwadraciki, włożyć 
w środek omletu, wsypać trochę soli, szczyp
tę pieprzu i smażyć jak powiedziano wy-
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żej. Tak samo można kłaść w środek siela
wy obrane i w kawałki pokruszone, ser, 
parmezan, a nawet kawior.

Omlet ze szpinakiem lub z po
midorami. Można również kłaść w śro
dek szpinak gęsty, podawany na jarzynę, 
lub pomidory pokrajane, i po wyjęciu pe
stek 5 minut duszone w maśle.

Omlet z konfiturami. Gdy omlet 
gotów, włożyć w środek łyżkę konfitur bez 
syropu, najlepiej wiśniowych lub marmo
lady i złożyć oba brzegi do środka jak wy
żej. Podając posypać cukrem.



ROZDZIAŁ XV.

LEGUMINY,

Sposób użycia piany przy leguminach.

Piana po ubiciu, bardzo prędko wo- 
dnieje, otóż, aby włożona w leguminę nie 
wodniała, należy przeznaczony do leguminy 
cukier bardzo miałki, podzielić na połowę, 
jedną część włożyć w ciasto, podług przepi
su, a drugą, po ubiciu piany, dosypywać 
do niej, dzieląc na trzy razy po trochu i bić 
znowu silnie za każdym razem, przez co 
piana bieleje i włożona do ciasta nie traci 
sztywności. Sposób ten w zupełności zasto
sować należy przy robieniu marengów, dzie
ląc cukier, przeznaczony na sześć części, wsy
pany bowiem od razu formuje lukier gęsty. 
Resztki piany zbierać kartą, zgiętą wzdłuż.
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1. Naleśniki.

Cztery żółtka rozbić z pół łyżką klaro
wanego masła, kwaterką mąki i trochą soli, 
rozbijając, rozprowadzać pól kwartą mleka 
zbieranego, bo z dobrego mleka są naleśniki 
łykowate, lepiej więc używać mleko zbierane 
lub na wpół z wodą. Ciasto powinno być łe- 
jące się. Gdy już naleśniki mają się smażyć, 
ubić białka od jaj na pianę, wymieszać z 
masą, rozgrzać patelnię na ogniu, posmaro
wać ją piórkiem, maczanem w klarowanem 
maśle i polać masą z garnka obracając pa
telnię na wszystkie strony, aby wszędzie 
ciasto było rozciągnięte; trzeba to robić bar
dzo szybko, potrzymać patelnię na mocnym 
ogniu chwilkę, a skoro się naleśnik upie
cze, okrążyć go nożem i przewrócić na dru
gą stronę na chwilkę, żeby nie był surowy 
i zaraz wyrzucić na odwrócony głęboki ta
lerz. Gdy się wszystka masa wypiecze, skła
dać w trójkąt lub podługowato, przyrumie
nić z obu stron na klarowanem maśle i po
dać, osypane cukrem z cynamonem. Po upie
czeniu można każdy posmarować powidła
mi, konfiturami, marmoladą z jabłek lub 
serem świeżym, utartym z masłem, żółtka
mi i cukrem. Z tej proporcji powinno być 
16 do 20 dużych naleśników. W braku 
mleka, można brać piwo lub nawet wodę,
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ale z piwa są ciemne, a z wody łamią się. 
Smażąc naleśniki, można smarować patelnię 
skórką młodej słoniny, zamiast masłem — 
naturalnie stroną od tłuszczu.

2. Naleśniki, przekładane kremem.

Usmażywszy naleśnik, jak wyżej, wy
smarować rondel masłem, wysypać bulką, 
wyłożyć naleśnikami i przekładać następu
jącym kremem: cztery żółtka rozbić z 
ćwierć funtem miałkiego cukru aż do bia
łości, do ubitych jaj wmieszać kwaterkę 
młodej, kwaśnej śmietany, zbić jeszcze ra
zem mocno, wsypać trochę wanilii łub tar
tej skórki cytrynowej i tym kremem sma
rować każdą warstwę naleśników, układa
jąc po dwa; gdy się cały rondel wypełni, 
przykryć na wierzchu naleśnikiem i wsta
wić na pól godziny w gorący piec tak, aby 
się krem upiekł, a nie rozpuścił, co ma zawsze 
miejsce, gdy jaką delikatną leguminę w zbyt 
gorący lub za zimny piec się wstawi. Mo
żna także ten krem robić bez śmietany.

3. Naleśniki z cytryną.

Upieczone wyżej opisanym sposobem 
naleśniki układać w rondelku, wysmarowa
nym masłem i wysypanym bułką jeden na
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drugi, przesypując grubo cukrem, cytryno
wą skórką tartą i wyciskając po trochu so
ku cytrynowego na każdy. Tak napełniony 
rondelek, wstawić na pół godziny w piec 
do zrumienienia.

4. Legumina z krajanych naleśników.

Zrobić naleśniki zwykłym sposobem, 
biorąc 6 żółtek, 2 białka i kwaterkę mąki, 
na dobre pół kwarty mleka, masła łyżeczkę. 
Dlatego bierze się sześć żółtek, zamiast jak 
zwykle 4 — bo 4 białka na pianę ubijają 
się i używają oddzielnie. Po usmażeniu ca
łej ilości, z której powinno być naleśników 20, 
ostudzić je i pokrajać w paski, a następnie 
w kostkę, jak się kraje zwyczajnie drobne 
kluseczki do zup. Wziąć masła młodego, 
troszkę rozpuszczonego, ćwierć funta cu
kru, ćwierć funta migdałów utartych na tar
ce, wymieszać z naleśnikami i ułożyć na 
porcelanowy lub z angielskiej blachy pół
misek. Utrzeć ćwierć funta czekolady na 
tarce, wymieszać z bardzo sztywną pianą 
z owych 4 białek, polać półmisek z naleśni
kami, posypać grubym cukrem i wstawić 
na 20 minut do pieca niezbyt gorącego tak, 
aby ciepło tylko z góry dochodziło, to jest, 
aby się marenga upiekła. Masła i migdałów 
można kłaść więcej, jeżeli kto chce mieć le-
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guminę esencjonalniejszą. W czasie obfi
tości jabłek, zamiast czekolady, można 
upiec 4 duże jabłka, obrać, przefasować 
przez durszlak, ubić z cukrem i białkami i 
polać tym musem naleśniki, a będzie także 
wyborna.

5. Blinki lub racuszki lekkie.

Pół kwarty mąki, starannie przesianej, 
kwaterkę młodej, kwaśnej śmietany, dwa 
całe jajka i troszkę soli rozbijać w garn
ku najmniej przez 20 minut. Na głębo
kiej brytwannie lub patelni mieć funt fry- 
tury rozgrzanej, spróbować chlebem, rzuca
jąc ośrodek; gdy syczy, znaczy że jest dobra, 
wtedy lać łyżką blaszaną płaskie blinki. Cia
sto będzie się rozlewać, bo jest rzadkie, ale 
gorący tłuszcz, chwytając je, utworzy małe 
okrągłe placuszki, które wyjmować widel
cem, osaczając dobrze, kłaść na bibułę, i 
zaraz posypywać miałkim cukrem (pu
drem). Można do nich podać sok, ale i tak 
są dobre.

6. Kluseczki z sosem na leguminę.

Zagnieść pół kwarty lub pół funta, co 
jest trochę mniej, najpiękniejszej mąki 
pszennej jednem jajkiem, cienko rozwałko-
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wać i pokrajać na podłużne, ważkie kluse
czki, które, jak zwykle, ugotować na obfi
tej, osolonej wodzie. Po odlaniu wody, pó
ki gorące, wymieszać z łyżką młodego ma
sła i dwoma rozbitemi żółtkami, położyć 
rozrzucone na blaszany półmisek lub na pa
telnię masłem wysmarowaną i zapiec 15 mi
nut w gorącym piecu. Oddzielnie zrobić sos 
śmietankowy z pół kwarty słodkiej śmie
tanki, w której zagotować pół laski wanilii, 
pokrajanej w kawałki i zaparzyć nią sześć 
żółtek, ubitych z 8 łutami cukru, wlać łyż
kę karmelu, potrzymać na gorącej blasze, 
mieszając, aż zgęstnieje. Wyjąć z pieca tro
szkę rumiane kluseczki, polać tym zimnym 
sosem, podając resztę w sosierce.

7. Legumina orzechowa w formie tortu.

Funt orzechów włoskich obrać z łu
pin, tłuc w moździerzu, zostawiając je
den, którym się wysmarowywa rondel lub 
forma, bo orzechy są tak tłuste, że za
stępują w tym razie zupełnie masło. Roze
trzeć w donicy od ciasta 8 żółtek z pół fun
tem miałkiego cukru, gdy te dobrze 
uwiercone, dobierać potrosze orzechy i trzeć 
jeszcze pół godziny. Gdy już masa ma 
iść do formy, ubić pianę z białek, wziąć 
cztery luty kartoflanej mąki przesianej,
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dobierać do masy po łyżce piany i pudro
wać zlekka tą mąką, biorąc po pół łyżeczki, 
aż wszystka wyjdzie, natychmiast wstawić 
do pieca miernie gorącego na trzy kwadran
se. Po upieczeniu, ubrać konfiturami lub ga
laretą. Można upiec także na dwóch rów
nych patelniach, kładąc masę po połowie, 
upieczoną jedną warstwę posmarować mar
moladą konfiturową z malin, agrestu, mo
reli lub jabłek, przykryć drugą, z wierzchu 
ubrać całemi konfiturami i podać jak tort 
orzechowy na leguminę. W braku dwóch 
patelni, połowę upiec na jednej, a drugą po
łowę gotowej masy wynieść na zimno; po 
upieczeniu pierwszej, na tej samej patelni 
upiec drugą.

Chcąc mieć prawdziwy, większy tort, 
należy podwoić masę.

8. Legumina parzona.

Kwaterka mleka, osiem łutów klaro
wanego masła i cztery łuty cukru, wlać w 
rondel i postawić na ogniu; gdy się dobrze 
zagotuje, wsypać półkwaterek mąki karto
flanej, lub całą kwaterkę pszennej, sypiąc 
nie od razu, lecz po trochu, a drugą ręką 
ciągle łyżką w rondlu mieszając; trzymać na 
ogniu tak długo, aż ciasto od rondla odsta
nie. Należy uważać, jeżeli mąka bardzo su-
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cha, to mniej sypać, szczególniej kartofla
nej najwyżej trzy czwarte kwaterki. Gdy 
ciasto ostygnie, rozrabia się je powoli, wbi
jając po jednemu ośm żółtek; sypie się du
ża łyżka cukru, odrobina tartej gałki mu
szkatołowej i soli, oraz białka na pianę ubi
te, które należy lekko domieszać. Tę masę 
wlewa się w formę wysmarowaną masłem 
i wysypaną bułką, wstawia w rondel z go
rącą wodą, której powinno być na dwa pal
ce wysokości, gotuje się na dobrym ogniu 
całą godzinę, dolewając ciągle wody do ron
dla w miarę wygotowania. Podaje się ją 
z sokiem malinowym lub szodonem. Tak 
zrobioną można także upiec w rondlu w go
rącym piecu, trzymając w nim 30 minut. 
Proporcja na sześć osób.

9. Legumina chlebowa.

Chleb, najlepiej razowy, cienko pokra
jać i ususzyć, żeby się zrumienił, potem 
utłuc na mąkę. Ubić ośm żółtek z ćwierć 
funtem cukru, wsypać tej mąki kwaterkę, 
dwa goździki i kawałek cynamonu lub kar- 
demonu tłuczonego, wlać łyżkę masła kla
rowanego i pianę z tych ośmiu białek, wy
mieszać razem, wlać w rondel, masłem wy
smarowany i bułką wysypany, wstawić do 
pieca na pół godziny. Proporcja na sześć 
osób.
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10. Legumina tortowa.

Taką samą proporcję jak zwykle do 
omletu, potroić i upiec trzy płaskie omlety 
od razu na trzech równych patelniach lub 
w tekturowych formach. Najlepiej takiej 
wielkości, jakiej ma być rondel do zapie
czenia, albo można też okrawać podług 
wielkości pokrywy od rondla. Każdy omlet 
wylać na patelnię stojącą na fajerce, a na
stępnie wstawić na 20 kilka minut pod bla
chę, żeby się z obu stron zapiekł. Po upie
czeniu i wystudzeniu wszystkich trzech, po
smarować każdy marmoladą, złożyć je ra
zem i chwilkę zapiec w piecu. Rondel powi
nien być wysmarowany masłem i wysypany 
bułką tartą. Wydając na stół, posypać cu
krem i ubrać konfiturami.

11. Nieznana, pyszna legumina z makaronu.

Zrobić na 6 osób makaronu zwykłym 
sposobem z pół funta mąki i trzech jaj, wał
kując go jak najcieniej, a następnie krając 
jak włos cienko i niezbyt dlugiemi nitkami. 
Rozsypać go jak najcieńszą warstwą na bla
chę i wstawić w gorący piec do zrumienie- 
nia, na kolor rumianej bułki. Zrobić mar-

Obtarty. 23
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moladę z kwaśnych jabłek z cukrem, kła
dąc na sześć średnich jabłek łyżkę młode
go masła. Marmolada nie powinna być zbyt 
gęsta, ale bardzo słodka. Wysmarować ron
del młodem masłem, grubo wysypać mąką 
lub bułką tartą, położyć warstwę makaro
nu, na to warstwę marmolady i znowu 
warstwę makaronu i warstwę jabłek. Ta
kich warstw powinno być trzy, nic nie upy
chając. Gdy zupa na stole, wstawić ron
del na 10 do 15 minut dla rozgrzania 
w piec, a gdy się ma podawać, wyrzucić 
na półmisek i bardzo suto posypać cukrem 
z cynamonem. Oddzielnie jeszcze podać 
cukier do posypania na talerzu. Legumina 
taka ma śliczny, oryginalny wygląd i smak 
wyborny.

12. Legumina zwyczajna z makaronu.
' '«b

Z funta mąki zwyczajnie zagnieciony 
i ugotowany makaron odcedzić z wody i na 
durszlaku wymieszać ze śmietaną, cukrem, 
młodem masłem, pomarańczową skórką, 
w cukrze smażoną i uszadkowaną. Włożyć 
w rondel masłem wysmarowany, wstawić 
na godzinę do pieca.

Drugi sposób. Ugotowany z funta mą
ki i ostudzony makaron wymieszać z czte-
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rema żółtkami, ćwiercią funta cukru, łyżką 
masła, w końcu z ubitą pianą z białek, 
włożyć w rondel wysmarowany i zapiec 
w piecu godzinę. Proporcja na sześć osób.

13. Legumina z ryżu z pomarańczą.

Na ośm osób ugotować pół funta odpa
rzonego ryżu na rosole cielęcym, kładąc 4 
łuty młodego masła, aby się dobrze wyta- 
jał, to jest aby się dzielił na przezroczyste 
ziarnka. Gdy wystygnie, wcisnąć w niego 
sok z czterech pomarańcz i jednej małej cy
tryny. Skórkę z pomarańczy obetrzeć o cu
kier, który utłuc, a dodawszy jeszcze ćwierć 
funta, łub tyle, ile smak słodkawy wymaga, 
gdyż pomarańcze bywają słodsze lub kwa
śniejsze, wymieszać wszystko razem wybor
nie, ułożyć na blaszany lub porcelanowy 
półmisek polać czterema białkami, ubite- 
mi z cukrem jak marengi, i zapiec w wol
nym piecu, stawiając półmisek na górnej 
kondygnacji.

14. Legumina z ryżu lub kaszki.

Ugotować ćwierć funta ryżu z łyżką 
masła na mleku, obgotowawszy go poprze
dnio pięć minut w gorącej wodzie, gdyż ina-
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czej mleko zważyło by się w ryżu; skoro 
ostygnie, wbić cztery żółtka po jednemu, 
mieszając ciągle; wsypać ćwierć funta cu
kru, trochę cynamonu, tureckich rodzyn
ków i parę gorzkich migdałów utartych, 
włożyć pianę, ubitą z białek; wymieszać 
ostrożnie, włożyć do rondla, wysmarowane
go masłem i wstawić w piec na godzinę. 
Zupełnie tak samo robi się z kaszki drobnej 
krakowskiej lub pszennej.

15. Legumina z ryżu z konfiturami.
Wziąć pół funta ryżu, odparzyć w ukro- 

pie, odlać i ugotować w wodzie, włożyć 4 
łuty masła młodego, pół funta tłuczone
go cukru, poprzednio w kawałkach otar
tego o cytrynę, wcisnąć sok z całej cytry
ny i pomarańczy, z pół pomarańczy skroić 
samą żółtą skórkę, usiekać na masę, i wło
żyć w ryż, wymieszać dobrze wszystko ra
zem i układać na półmisku warstwę ryżu 
i warstwę konfitur, a z wierzchu pokryć pia
ną, ubitą z pięciu białek z pięcioma łyżka
mi cukru, osypać z wierzchu siekanemi mi
gdałami i wsadzić do ciepłego pieca, a gdy 
się piana trochę zrumieni, podać na stół.

16. Legumina z ryżu z jabłkami.
Ugotować pół funta ryżu odparzonego 

poprzednio na wodzie z masłem i wymię-
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szać go z ćwiercią funta cukru. Wziąć ośm 
jabłek obranych i wydrylowanych, ugoto
wać w wodzie nawpół, napełnić konfitura
mi lub rodzynkami z cukrem, cynamonem, 
i po wierzchu jabłka również osypać grubo 
cukrem. Ułożyć w rondelku, wysmarowa
nym masłem, polowę ryżu, na tern położyć 
jabłka, przykryć resztą ryżu i wstawić w 
piec na pół godziny. Można . także jabłka 
surowe drobno poszadkować i przekładać 
ryżem, posypując cukrem z cynamonem, 
włożyć rodzynków tureckich, bez pestek, 
kładąc gdzieniegdzie po kawałku masła i 
wstawić w piec na godzinę. Proporcja na 
sześć osób.

17. Legumina z czekoladowej kaszki.

Kwaterkę kaszki krakowskiej drobniut
kiej ugotować w mleku z masłem. Gdy 
wystygnie, utrzeć w donicy, dodając cztery 
żółtka i ośm łutów tartej czekolady, cztery 
łuty cukru, jeżeli czekolada z cukrem, tro
chę cynamonu. Gdy to dobrze utarte, ubić 
pianę z białek, wymieszać dobrze z kaszką 
w donicy, włożyć do wysmarowanego ron
dla i wstawić w wolny piec na pół godziny. 
Jaj można włożyć pięć lub sześć, a będzie le
psza, bo jaja nigdy nie zepsują leguminy, 
tylko ją powiększą i zrobią pulchniejszą.
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18. Legumina krakowska z kaszki.

Kwaterka kaszki drobnej, gryczanej, 
pół kwarty młodej, dobrej kwaśnej śmie
tany, ćwierć funta cukru, kieliszek niewiel
ki araku, razem wymieszać w garnku i zo
stawić na dwie godziny, aby kaszka wypęcz- 
niała. Rondelek wysmarować miodem ma
słem, wysypać bułeczką, włożyć kaszkę 
i wstawić na pół godziny w dobrze gorący 
piec. Wyjdzie z rondla jak rumiana babka; 
ubrać konfiturami lub polać sokiem mali
nowym i podać. Legumina taka ma arom at, 
ostrość i smak wyśmienity. Proporcja na 
sześć osób.

19. Legumina z cytrynowej kaszki.

Rozetrzeć dobrze sześć żółtek z pół fun
tem miałkiego cukru. Drobną kaszkę utłuc 
w moździerzu, przesiać i wsypać trzy łyżki 
tej mączki mieszając dobrze. Wycisnąć 
przez sitko sok z całej cytryny, wsypać tro
chę pomarańczowej skórki, drobno usieka- 
nej lub skórkę z cytryny otartą na tarce 
przed wyciśnięciem. Ubić pianę z pozosta
łych białek, posypać łyżką tej mączki z ka
szki i połowę piany zmieszać dobrze z żółt
kami; poczem dołączyć resztę piany, wy
mieszać powtórnie, włożyć w rondel, wy-
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smarowany niesolonem masłem i posypany 
tartą, przesianą bułeczką. Wstawić w piec 
umiarkowanie gorący na pół godziny. Le- 
gumina ta na zimno stanowi bardzo dobre 
ciasteczko do herbaty. Proporcja na sześć 
osób.

20. Legumina czekoladowa.

Cztery żółtka rozbić z dwiema łyżka
mi miałkiego cukru, wsypać cztery łuty cze
kolady waniljowej lub korzennej, jeżeli zaś 
czekolada zwyczajna, to wsypać osobno tro
chę cynamonu i wanilii, domieszać łyżeczkę 
od herbaty mąki kartoflanej, białka ubić 
na pianę, wszystko razem wymieszać, wło
żyć do formy lub rondla masłem wysmaro
wanego, bułką wysypanego, wstawić w nie
zbyt gorący piec na pół godziny. Do tej 
leguminy podaje się sos śmietankowy. Mo
żna ją robić zupełnie bez mąki, ale wtedy 
brać sześć łutów czekolady.

21. Legumina z maku.

Kwaterkę maku szarego kilka razy spa
rzyć, odlać wodę i utrzeć w donicy z pół 
funtem cukru miałkiego, dodać cztery łuty 
oparzonych i utłuczonych migdałów, do te-
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go wbijać po jednemu sześć żółtek, gdy to 
doskonale utarte, ubić sztywną pianę z bia
łek, domieszać lekko do makowej masy 
i razem z pianą sypać półkwartek przesia
nej, tłuczonej, jak najpiękniejszej bułki, 
kładąc po łyżce piany i po łyżce bułki. 
Rondel powinien być już przygotowany t. j. 
posmarowany i wysypany bułką lub mąką. 
Natychmiast po włożeniu piany i bułki, wło
żyć masę w rondel, wstawić w piec miernie 
gorący na pół godziny. Wyjąwszy z rondla 
posypać cukrem i podać do tego śmietan
kę słodką.

Lepiej utrzeć odrazu pół kwarty maku, 
połowę użyć na leguminę, a drugą połowę 
przetrzeć kwaterką śmietanki słodkiej, osło
dzić dobrze cukrem z wanilją, lub utrzeć 
w śmietankę jeden gorzki migdał i podać 
w sosierce osobno do leguminy. Taka bab
ka makowa smakuje na zimno jak ciastka 
makowe cukiernicze, szczególniej, jeżeli się 
dołoży w uwiercony mak z migdałami tro
chę skórki pomarańczowej, smażonej i w 
kostkę krajanej.

22. Legumina kartoflana.

Ubić jak najmocniej 8 żółtek z ćwiercią 
funta cukru tak, aby zupełnie żółtka zbiela
ły; wcisnąć pół cytryny i obetrzeć całą cy
trynę o trzy kawałki cukru, który także
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utłuc i włożyć, białka ubić na pianę, wy
mieszać razem i przy mieszaniu sypać, po
sypując jakby pudrem, cztery łuty najpię
kniejszej mąki kartoflanej. Rondel wysma
rować masłem, wysypać bułką, wlać roz
mieszaną masę i wstawić na 20 minut do 
miernie gorącego pieca. Gdy podrośnie i zru- 
mieni się, spróbować patyczkiem, gdy sucha 
wewnątrz, to gotowa, wyrzucić na półmi
sek i w tej chwili przekroić szerokim pła
skim nożem, na połowę, na płask, mieć 
pół kwarty ubitej młodej, kwaśnej śmietany 
z cukrem bardzo miałkim i wanilją, włożyć 
warstwę pomiędzy przekrajaną leguminę, 
resztę położyć na wierzch i podać. Gdy ta 
legumina jest starannie zrobiona, a miano
wicie, gdy ma dobry piec, będzie wyborna 
i można tą proporcją obdzielić ośm osób.

23. Legumina z bulki z migdałami

Sześć żółtek utrzeć w donicy z pól fun
tem cukru i ćwiercią funta oparzonych i utłu
czonych migdałów słodkich, między które- 
mi powinny być cztery gorzkie, dobierając 
je po trochu do żółtek. Gdy to doskonale 
utarte, wsypać ćwierć funta bulki tartej 
i przesianej, a na końcu, gdy już wszystko 
wyrobione na jednolitą masę, dodać pianę, 
ubitą z owych pozostałych białek; włożyć
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w wysmarowany masłem rondel i upiec 
w miernie gorącym piecu. W lecie gdy jaj
ka tanie, bierze się do tej proporcji 8 jajek. 
Podając, polać sokiem malinowym.

24. Legumina makaronikowa.

Odparzyć i ugotować ćwierć funta ryżu 
na pięć osób w wodzie z masłem, gdy mięk
ki, wsypać łyżkę cukru, a póki gorący, wło
żyć w niego jakich kto ma konfitur; bardzo 
dobre tu mają zużytkowanie konfitury zcu- 
krzałe. Ułożyć ten ryż na blaszanym lub 
porcelanowym półmisku. Wziąć 4 białka, 
ubić na pianę, cztery luty słodkich migda
łów, oparzonych utłuc w moździerzu, wsypać 
od razu w ową pianę migdały i trzy czubate 
łyżki cukru, wymieszać dobrze, pokryć pół
misek z ryżem i wstawić w niezbyt gorący 
piec na górną kondygnację, aby się makaro
nik z wierzchu zarumienił, ale nie spalił, 
gdyż w całej legumiriie niema nic surowego, 
nie potrzeba więc dużego ognia. Bardzo 
smaczna legumina.

25. Legumina z jabłek na półmisku.

Zrobić marmoladę z jabłek, wymieszać 
z cukrem i rodzynkami. Wziąć półmisek
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dział 4) ciasto francuskie, rozwałkowawszy 
je cienko, pokryć cały półmisek aż po same 
wręby, włożyć marmoladę, przykryć oso
bnym kręgiem ciasta, ubrać jeszcze różne- 
mi figlami z ciasta, posmarować rozbitem 
jajkiem z wodą, posypać grubo cukrem i 
wstawić do mocno gorącego pieca na pól 
godziny. To samo można robić w kruchem 
cieście. Stawiając w piec, przekłuć ciasto 
w kilku miejscach widelcem. Przewyborna 
i bardzo elegancka legumina.

26. Legumina z jabłek, konfitur i marengów.

Pół funta mąki, ćwierć funta masła, ły
żkę cukru, zagnieść razem, wyłożyć półmi
sek cynowy łub miedziany tern ciastem i u- 
piec na blado w piecu. Zrobić marmoladę 
z jabłek z cukrem, ułożyć na pieczone cia
sto, na to dużo konfitur, następnie ułożyć 
jabłka, gotowane w całości, wydrążone i na
dziewane konfiturami, ubić pianę z sześciu 
białek, bijać ją od razu z pół funtem bardzo 
miałkiego cukru, polać całą leguminę tą 
pianą, posypać migdałami siekanemi i wsta
wić zaraz na 20 minut, do miernie gorące
go pieca.
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27. Legumina ze świeżych owoców.

Na półmisku z angielskiej blachy lub 
porcelany położyć spodeczek z pod filiżan
ki przewracając go dnem do góry, położyć 
na nim pól funta malin, pół funta porzeczek 
i pół funta wydruzganych łutówek lub ja
kichkolwiek wisien, wszystko wymieszane 
z pół funtem cukru. Można zamiast wisien 
użyć pół funta obranych i pokrajanych na 
ćwiartki moreli, gdyż te owoce razem doj
rzewają. Tak ułożone owoce pokryć cia
stem kruchem z pół funta mąki, ćwierć fun
ta cukru, ćwierć funta masła młodego i 
jednego żółtka i w tej chwili wstawić w do
brze gorący piec, żeby się od razu piekło; 
aby zaś ciasto parą owocową nie podcho
dziło, trzeba je w kilku miejscach pokłuć. 
Spodeczek dlatego się kładzie, aby formu
jący się sok z owoców zbierał się pod nim 
i nie wilgotni! parą ciasta.

28. Budyń z bułki (wyborny).

Trzy łyżki młodego masła uwiercić w 
donicy z 6 lub 8-ma żółtkami, dosypując po- 
trosze kwaterkę cukru; gdy to utarte do 
białości, wsypać pól kwarty pięknej, utar
tej i przesianej przez sito bułki, do tego
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wlewać potrosze, nie od razu, dobre pół 
kwarty mleka niezbieranego, mieszając do
brze, aby gruzełków nie było; dosypać 
garść opłukanych i wysuszonych tureckich 
rodzynków, trochę migdałów słodkich, opa
rzonych i poszadkowanych, dwa migdały 
gorzkie utłuczone, posolić, a wymieszawszy 
to wszystko, zostawić w donicy, aby bułka 
wypęczniała. Jeżeli budyń bez migdałów, to 
utrzeć trochę gałki muszkatołowej. W osta
tniej chwili, gdy już masa ma iść do formy, 
ubić pianę z sześciu białek, wymieszać z nią 
ostrożnie, włożyć wszystko do formy dobrze 
wysmarowanej, napełniając ją do trzech 
czwartych i wstawić do szerokiego rondla, 
w którym powinno być na dwa palce wrzą
cej wody; przykryć szczelnie, postawić na 
ogniu i gotować godzinę. Jeżeli forma ma
ła, na 4 jaja, to powinno się krócej goto
wać, dolewając ciągle do rondla, w miarę 
wygotowania się, wrzącej wody. Kto niema 
formy, może gotować w serwecie: serwetę 
należy wyparzyć dobrze, potem wysmaro
wać masłem, włożyć masę, związać, zosta
wiwszy trochę miejsca, aby podrosło i go
tować jak wyżej. Wyjąwszy, polać budyń 
na półmisku sokiem lub sosem (patrz sosy) 
szodonowym. Można też masę włożyć w for
mę od galarety, a tylko rondel przykryć 
szczelnie pasującą pokrywą.
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29. Budyń ponczowy.

Pól funta cukru, z którego kawałek 
obetrzeć o. skórkę jednej cytryny, ucierać z 
8-ma żółtkami przez 10 minut, 4 łuty mi
gdałów słodkich, jeden gorzki obrać i usie- 
kać z jedną cytryną, odrzucając pestki i 
skórkę, włożyć to do żółtek, oprócz tego 
cztery łuty bułki otartej ze skórki utrzeć na 
tarce i przesiać, skórkę zaś namoczyć w ara
ku o tyle, aby ją objął i tę rozmoczoną buł
kę razem z tartą, włożyć w jaja, białka ubić 
na pianę i lekko wymieszać z masą. Formę 
wysmarować dobrze masłem, wysypać tłu
czonym sucharkiem, włożyć masę i gotować 
na parze godzinę łub pięć kwadransy tak, 
aby cała forma w rondlu była zagłębiona, 
a na dwa pałce tylko w dole wody. Wyrzu
cić na półmisek koniecznie rozgrzany, polać 
arakiem i zapalić go. Arak powinien być 
dobry, bo zły się nie pali i czuć go okowitą. 
Można też zamiast araku polać szodonem, 
który do tego budyniu podaje się w sosierce.

30. Budyń migdałowy

Ćwierć funta młodego masła rozpuścić 
w rondlu, ćwierć funta ryżowej mąki rozbić 
w półtorej kwaterce mleka, wlać w masło
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i mieszając na wolnym ogniu gotować po
ty, póki od rondla i od łyżki odstawać nie 
będzie, wylać na miskę i zostawić do ostu
dzenia; gdy będzie wolne, ale jeszcze nie 
zupełnie zimne, wbić sześć żółtek, cztery łu
ty tartych migdałów, między któremi cztery 
gorzkie, pól funta miałkiego cukru, skór
kę z pól cytryny otartą o kawałek cukru, 
trochę w kostkę krajanego i smażonego 
w cukrze imbiru, domieszać pianę sztywno 
ubitą z 6 jaj, mieszając lekko i wlać w for
mę do jednej trzeciej wysokości, przykryć 
mocno pokrywą i gotować cala godzinę na 
parze. Rondel z wodą także musi być przy
kryty, a wody powinno być w rondlu tyl
ko na trzy palce; gdy się wygotuje, dolać 
ostrożnie, lejąc z boku ukropu. Po wyrzu
ceniu budyniu na półmisek, posypać gru
bo cukrem i polać ponczowym sosem (patrz 
rozd. 3).

31. Budyń z orzechów włoskich.

Osiem żółtek uwiercić w donicy z pół 
funtem miałkiego cukru. Funt orzechów 
włoskich, ważąc z łupinami, wybrać i po
tłuc w moździerzu. Dobierać potrosze orze
chy do żółtek i trzeć razem najmniej pół
godziny. W ostatniej chwili, gdy już budyń 
ma się kłaść do formy, ubić pianę z ' tych 
8-miu białek, dobierać po łyżce do masy
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piany i po łyżce bułki tartej, przesianej, któ
rej wsypać kwaterkę, wymieszać dobrze od 
spodu łyżką zajmując, wysmarować formę 
orzechem, włożyć masę i wstawić do nie
zbyt gorącego pieca na trzy kwadranse, al
bo, co lepiej, gotować na parze w rondlu 
z wodą całą godzinę, dolewając ciągle wo
dy w miarę wygotowania się. Do tego budy
niu nie można żadnych zapachów dosypy
wać, bo orzechy same już dają z siebie aro
mat. Podaje się przytem młode, rozpusz
czone tylko masło, łub kto chce, może po
dać sos śmietankowy (patrz sosy).

32. Budyń parzony, czekoladowy.

Do kwaterki mleka włożyć sześć łutów 
masła klarowanego lub młodego i postawić 
na ogniu; gdy się zagotuje, sypać w to po
woli półkwaterek mąki, rozrabiając ciągle 
łyżką; następnie wsypać także powoli ćwierć 
funta czekolady, utartej na tarce, pozwala
jąc jej w maśle nieco zczernieć, rozcierając, 
aby krupek nie było. Wszystko to robić nie 
zdejmując z ognia. Gdy się zrówna cała ma
sa, że od rondla odstaje, odstawić dla ostu
dzenia. W ostudzoną wbijać po jednemu 
pięć żółtek i spróbować masę: gdyby cze
kolada nie była dość słodką, można wtedy 
dosypać łyżkę cukru. Po dokladnem roz-
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wierceniu z. żółtkami, ubić na sztywną pianę 
białka, wymieszać, dobierając potrosze pianę 
do masy. Włożyć w formę od budyniu, wsta
wić zaraz w rondel z gorącą wodą, której 
powinno być najwyżej na dwa palce, przy
kryć rondel szczelnie pasującą pokrywą, po
stawić na ogniu żeby się ciągle równo goto
wało przez całą godzinę, kilka razy zajrzeć, 
jeżeli się woda wygotowała, to dolać gorą
cej. W formę leje się trzy czwarte masy, je
dna czwarta powinna podrosnąć. Do tego 
budyniu podaje się sos czekoladowy z ćwier
ci funta czekolady, na śmietance ugotowa
nej, i zaprawiony trzema żółtkami, ubitemi 
z cukrem. Proporcja na 10 osób.

33. Plum pudding.

Funt najlepszego nerkowego łoju usie- 
kać jak najdrobniej, posypując w czasie sie
kania funtem tartej, przesianej najpięk
niejszej bułki lub sucharków i 4-ma lutami 
mąki, tak, aby łój ciągle był suchy i wyro
bił się na drobną kaszkę. Wtedy wsypać 
łyżeczkę soli, funt miałkiego cukru, odro
binę tartej muszkatołowej gaiki, kawałek 
tłuczonego i przesianego cynamonu i pięć 
tłuczonych goździków, cztery tarte gorzkie 
migdały, jeden funt bardzo starannie oczy
szczonych rodzynków bez pestek, lub du
żych po wyjęciu z nich pestek pokrajanych

29' 'luady.
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drobno, funt drobnych korynckich, ćwierć 
funta cykaty lub skórki pomarańczowej w cu
krze smażonej i w kostkę krajanej, skórkę 
cytrynową z jednej cytryny, usiekaną na 
masę, 10 całych jaj, półkwaterek araku i tro
chę mniej niż kwaterkę śmietanki, wymie
szać to wszystko razem na masę, włożyć 
w wysmarowaną masłem serwetę lub w for
mę i gotować 4 do 5 godzin. Nie potrzeba 
zostawiać, czy to w serwecie, czy w formie 
dużo miejsca, bo taki pudding nie pęcznie
je tak, jak wszystkie inne, całą masę zaś 
można przygotować dzień wcześniej. Dając 
na stół, polać dobrym arakiem i wnosząc 
zapalić.

34. Pyz a.

Wziąć kwaterkę mąki, kwaterkę mleka, 
4 jaja, dwa łuty drożdży, dwie łyżki masła, 
dwie łyżki cukru. Połowę mąki rozczynić mle
kiem i drożdżami, gdy się ruszy, dosypać mą
ki, dodać jaj, masła i cukru, ubić to razem na 
misce i włożyć w formę, masłem wysmaro
waną. Można także kłaść łyżką ciasto w 
rondel, za każdym razem maczając łyżkę w 
roztopionem maśle i układając kupki—jedną 
przy drugiej; gdy się tak rondel napełni 
do połowy, dać wyrosnąć, przykryć szczel
nie; wstawić w większy rondel z gotującą
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się wodą, której powinno być na dwa cale 
i gotować całą godzinę, podlewając wody 
w miarę wygotowania się. Wydać w całości, 
a kawałki same będą się rozdzielać, polać 
roztopionem masłem, posypywać cukrem lub 
podać z malinowym albo wiśniowym sokiem. 
Można także zamiast na parze, upiec taką 
pyzę w piecu, lecz nie należy jej trzymać 
dłużej nad pół godziny.

35. Omlet odwrotnym sposobem.

Omlet zwykłym sposobem robiony 
przez wiercenie jaj z cukrem i mąką, pra
wie nigdy się nie udaje, trzeba więc naj
przód wysmarować rondelek cienki lub głę
boką patelnię masłem i wysypać bulką lub 
mąką; następnie ubić pianę twardą z czte
rech jajek, tak, aby stała sztywna, co robiąc 
zwykłą trzepaczką, można nią kręcić w dło
niach, jak się robi szodo lub czekolada, a 
prędzej i lepiej się ubije. Cztery żółtka, dwie 
łyżki cukru bardzo miałkiego, mączki z pod 
maszyny i jedną łyżkę przesianej koniecznie 
mąki, wrzucić w pianę od razu i łyżką dre
wnianą, nie trzepaczką, wymieszać lekko, 
zaledwie kilka razy mieszając, w tej chwili 
wlać w rondel lub przygotowaną patelnię 
i na 30 minut w miernie gorący piec wsta
wić, powtarzam: miernie gorący, bo w go-
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rącym podniesie się i zaraz opadnie. Taki 
omlet nigdy nie zawodzi. Wyrzuciwszy, po
lać sokiem, konfiturami, sosem ponczowym 
lub szodonowym. Jeżeli na patelni lub bryt- 
wannie upieczony — więc cienki — posma
rować gęstą marmoladą, zwinąć od razu na 
patelni, lekko ścisnąć i pokrajany podać do 
stołu.

36. Omlet z sosem ponczowym.

Zrobiony, jak wyżej, omlet z 4 lub 6 
jaj, polać następującym sosem: cztery żółt
ka ubić z ćwiercią funta cukru do białości, 
wcisnąć pól cytryny, wlać kieliszek araku 
i wymieszawszy wszystko dobrze, zaparzyć 
na wolnym ogniu, jak szodo, mieszając w 
maszynce lub blaszanym rondelku na wol
nym ogniu póki nie zgęstnieje i w górę nie 
pójdzie. Po wyjęciu omletu z pieca, polać 
sosem.

37. Racuszki.

Rozczynić pól kwarty mąki 1 łutem 
drożdży i trochą mleka, gdy się ruszy, wbić 
4 żółtka, masła łyżkę, cukru łyżkę, soli tro
chę, wymieszać dobrze, dać podrosnąć, a 
wtedy łyżką rzucać na gorącą fryturę okrą
głe placuszki. Wyjmować łyżką durszlako-
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wą, żeby tłuszcz dobrze obsiąkl, posypać 
zaraz cukrem i podać ze śmietaną lub z so
kiem.

38. Pączki parzone (ptysie).

Ćwierć funta masła, kwaterkę wody 
i łyżeczkę od kawy cukru zagotować razem; 
gdy zawrze, zdjąć z ognia, wsypać 10 łu
tów mąki i wymieszać dobrze, postawić zno
wu na ogniu, trzymać literalnie cztery minu
ty, mieszając ciągle, aby ciasto nie przywar
ło do rondla. Zdjąć z ognia, wbić natych
miast jedno jajko w ciasto i doskonale wy
mieszać, następnie wbić jeszcze dwa całe 
jajka, mieszając dobrze. Gdyby się ciasto 
okazało zanadto gęste, wbić jeszcze pół jaj
ka lub bardzo małe cale. Przekonać się 
można o gęstości ciasta, biorąc na łyżkę 
kawałek wielkości jajka; jeżeli się nie roz
lewa i nie zostaje na łyżce, lecz spada ca 
łym kawałem, to dobre; posypać stolnicę 
zlekka mąką, położyć jedną czwartą część 
ciasta, znowu posypać mąką, żeby nie przy
legało ani do stolnicy ani do rąk, pokrajać 
na kawałki, wielkości cala, uformować gał
ki okrągłe, układając je na podłużne paski 
papieru, posmarowane fryturą. W szerokim 
rondlu mieć najmniej dwa funty gorącej 
frytury, którą należy spróbować ośrodkiem 
chleba; jeżeli chleb, rzucony zaledwie, ota-
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cza się perełkami i drży, to frytura dobra. 
Odstawić rondel z ognia na brzeg komina, 
umoczyć papier z gałkami w fryturze tak, 
aby odeszły od papieru i powoli powiększać 
gorącość tlustości, stawiając ją na coraz 
większym ogniu. Gdy pączki się zrumienią 
i zrobią suche, osaczyć dobrze na łyżce dur
szlakowej i układać na serwetę, posypując 
póki gorące cukrem z wanilją. To samo cia
sto można układać na blachę, masłem po
smarowaną w formie obarzanków dużych, 
okrągłych łub podlugowatych, a będą cia
stka parzone cukiernicze. Po wyjęciu z pie
ca, póki gorące, posmarować lukrem prze
zroczystym, (patrz, „Jedyne praktyczne 
przepisy), który w tej chwili uschnie, gdy 
cienko piórkiem smarowany. Podając te 
pączki czyli ptysie na leguminę bez lukro
wania posypać cukrem i podać do nich szo- 
do lub sok.

39. Pierożki kruche z jabłkami.

Funt mąki, dwa żółtka, i jedno całe 
jajko, dwie łyżki śmietanki, cztery łuty cu
kru i mały kieliszek araku, zagnieść i roz
wałkować jak najcieniej. Zrobić marmola
dę z jabłek winkowatych, krając je jak naj
drobniej, aby się prędko zrobiła; gdy osty
gnie, układać kupki na cieście, jak pierogi, 
zawijać i wykrawać kieliszkiem, bo muszą
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być małe. Rozgrzać w rondlu frytury, wrzu
cać na gorącą pierożki i smażyć jak pączki 
po kilka razem. Wyjmując, posypywać na
tychmiast cukrem; próbować kawałeczkiem 
ciasta, czy tłuszcz jest dość gorący; jeżeli 
syczy wokoło rzuconego ciasta i rumieni się, 
to ma dosyć. Można tak samo nadziewać 
konfiturami, osączonemi z syropu, lub bar
dzo gęstą marmoladą.

40. Grzanki z winem.

Obetrzeć bulkę z wierzchniej skórki, 
pokrajać wdłuż, umoczyć każdy kawałek 
w śmietance, następnie w rozbitem jajku, 
zlekka osypać tartą, przesianą bułką i na 
klarowanem gorącem maśle usmażyć, coraz 
przewracając je póki nie nabiorą rumianego 
koloru. Zagotować wina czerwonego z cu
krem, kawałkiem cynamonu i dużą ilością 
tureckich rodzynków, grzanki posypać cu
krem, a wino podać w sosierce.

41. Grzanki przekładane konfiturami.

Otartą ze skórki i pokrajaną, jak wy
żej, bułkę w bardzo cienkie plasterki, na
smarować konfiturami z truskawek, lub 
marmoladą z malin czy porzeczek, wre
szcie dobremi powidłami, złożyć dwa ka
wałki razem, umoczyć w rozbitem jajku z cu-
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tą bułką i smażyć na klarowanem maśle 
do /rumienienia. Podając, posypać cukrem, 
a kto chce, polać sosem następującym; łyż
kę młodego masła zagotować z łyżeczką 
mąki kartoflanej, rozprowadzić syropem od 
konfitur z kieliszkiem araku i polać grzanki.

42. Bułeczki z konfiturami.

Zwyczajne bułeczki cukiernicze droż- 
dżowe, z których robią sucharki okrągłe, 
przekroić na połowę, wyjąć ośrodek ciasta, 
nakłaść dużo gęstych konfitur lub marmo
lady, złożyć razem, umoczyć całą bułeczkę 
w śmietance i wstawić na patelni z gotują- 
cem się klarowanem lub miodem, świeżem 
masłem w piec, często przewracając póki 
nie obeschną.

43. Suflet z kwaśnej śmietany.

Wziąć sześć żółtek i rozcierać powoli 
z 2 łyżkami cukru do białości, dołożyć kwa
terkę bardzo dobrej, kwaśnej śmietany; 
gdy będzie tak roztarta, żeby żadnych gru- 
zełków nie było, ubić białka na pianę i wten
czas dopiero, gdy się już ma legumina 
w piec wstawić, włożyć do masy pianę, po-



sypać, czyli popudrować w czasie mieszania 
strychowaną łyżką mąki kartoflanej lub 
pszennej, wymieszać i na wygrzany, blasza
ny półmisek, masłem klarowanem wysma
rowany, natychmiast w niebardzo gorący 
piec wstawić; należy robić to wtedy, gdy 
się podaje wazę na stół, a legumina na 
czwartą potrawę będzie gotowa. W piecu 
powinno być całe pół godziny, uważać na
leży, żeby piec nie był za gorący. Propor
cja na sześć osób.

44. Suflet ze śmietany na jedną osobę.

Dwa żółtka rozbić z dwoma łyżeczkami 
cukru na tak zwany „kogel-mogeP czyli na 
gęstą pianę, wtedy wlać dwie łyżeczki 
bardzo dobrej, kwaśnej śmietany i dwie 
łyżeczki strychowane najpiękniejszej, prze
sianej mąki i utrzeć wybornie. Mieć dwie 
małe patelki rozgrzane, włożyć na każdą 
pól łyżeczki klarowanego masła, wtedy owe 
pozostałe dwa białka ubić na sztywną pia
nę, masę ubitą wlać w te białka, wymieszać 
lekko nie rozbijając i bardzo szybko wylać 
po połowie na mocno gorące masło, znaj
dujące się na patełkach, wstawić pod bla
chę na dolną kondygnację. Ogień powi
nien być mały; gdy się podpiecze na rumia
no od spodu — jest gotowe, wtedy zsunąć
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z jednej patelki na talerz placuszek, przy
kryć prędko drugim placuszkiem i podać 
na talerzu, posypując cukrem, tak, iż z wierz
chu i ze spodu będzie legumina rumiana, 
a w środku łączą się dwie bledsze strony.

45. Suflet z moreli na cztery osoby.
Obrać ze skórki pięć dużych moreli, 

wyjąć pestki, polupać na kawałki i usma
żyć na marmoladę, dosypawszy najmniej 8 
lutów cukru, stosownie do tego, czy morele 
są kwaśniejsze, czy słodsze. Gdy dobrze gę
ste odstawić do ostudzenia. Pięć białek ubić 
na sztywną pianę, trochę tej piany wymie
szać z marmoladą, a następnie całą marmo
ladę wrzucić w pianę, lekko wymieszać 
i ułożyć na blaszany półmisek, równając no
żem z wierzchu, wstawić w ciepły ale nie 
gorący piec na 20 minut. Po wyjęciu ubrać 
konfiturami, a najlepiej smażonemi morela
mi. W zimie można go robić z gotowej 
marmolady, biorąc jej pełną łyżkę na tę 
proporcję jaj. Wymieszawszy z pianą, jeśli 
mało słodka, dobrać cukru do smaku, lecz 
pudru, innego nie można.

46. Suflet z jabłek.
Wybrać dużych, winkowatych jabłek, 

upiec w piecu i przefasować przez durszlak. 
Jak przestygną, wziąć dwie szklanki tej mar-
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molady, pół funta miałkiego cukru, dwa 
białka i bić to w rondlu lub misce w zimnem 
miejscu łopatką aż do białości, tak, aby 
masa prawie sztywna była; ubić osobno pia
nę z sześciu białek, zmieszać ostrożnie z ja- 
błeczną masą, ułożyć na półmisku w kształ
cie góry, posypać grubym cukrem z migda
łami siekanemi i wstawić do pieca niezbyt 
gorącego na pół godziny. Gdy piec za go
rący, zrobi się placek zamiast sufletu. Pro
porcja na sześć osób.

47. Suflet z poziomek i malin.
Funt poziomek łub malin zupełnie doj

rzałych, przetrzeć przez gęste sito, wsypać 
funt cukru i bić miotełką z zimnej piwnicy 
z czterema białkami aż do białości. Ubić 
oddzielnie pianę z ośmiu białek, zmieszać 
z ubitą masą poziomkową, ułożyć na półmi
sku, posypać grubym cukrem i wstawić na 
pół godziny do dobrze ciepłego, ale broń 
Boże gorącego pieca, pilnując aby nie opa- 
dło; gdy dobrze wyrośnie to już gotowe. 
Podaje się do tego sufletu słodka śmietan
ka. Proporcja na 10 osób.

48. Suflet z powideł.
Na cztery osoby ubić 4 żółtka z ćwier

cią funta miałkiego cukru, włożyć jedną 
pełną łyżkę dobrych powideł, wlać mały
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kieliszek araku i bić to jeszcze razem 15 mi
nut. Białka ubić doskonale na pianę, wy
mieszać z ubitą masą, wyrzucić na blasza
ny półmisek, posypać grubo siekanemi mi
gdałami z cukrem i na 20 minut w wolny 
piec wstawić.

49. Suflet z konfitur naprędce.
Cztery białka, ćwierć funta miałkiego 

cukru, sok z jednej cytryny, odrzucając sta
rannie pestki, i dwie pełne łyżki konfitur 
zsączonych z syropu włożyć w rondel 
i wszystko razem bić ubijaczką pół godziny, 
podług zegarka. Z konfitur używać najlepiej 
maliny, truskawki, porzeczki, poziomki, wi
śnie łutowe, byle nie czarne, bo z tych ostat
nich krem będzie brudnego koloru. Tak zro
biony wstawić na 15, nie więcej, minut na 
blaszanym półmisku w lekki zupełnie piec. 
Powinien tylko lekko obeschnąć, bo jeśli za 
długo w piecu stoi lub za gorący piec to się 
krem popsuje. Krem z czerwonych konfitur 
będzie ślicznego koloru; konfitury tak się 
rozbijają, iż ich znać nie będzie, a ułożony 
krem w kształcie góry, ubrany biszkopcika- 
mi, ślicznie wygląda.

50. Suflet cytrynowy lub pomarańczowy.
Dużą, z grubą skórką, surową, cytry

nę lub pomarańczę utrzeć na tarce, odrzu-
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cając uważnie pestki; dodać pełną kwater
kę cukru i wiercić wałkiem w donicy, doda
jąc po jednemu, 8 a najmniej sześć żółtek. 
Wiercić należy całe pół godziny. Kiedy ta 
masa jest tak gęsta jak śmietana, kładzie 
się piana z pozostałych białek, miesza ostro
żnie łyżką i wylewa na półmisek blaszany 
masłem wysmarowany, a gdy zupa na sto
le, wstawia się na 20 minut do niezbyt go
rącego pieca, pilnując, aby się nie przepie
kła; podaje się z półmiskiem; proporcja na 
ośm osób. Postawić od razu na górnej kon
dygnacji, a następnie na dolnej na pięć mi
nut. Lepiej, aby piec był mniej gorący, ni
żeli za gorący; może stać w piecu 25 do 30 
minut. Gdy pomarańcze słodkie, dołożyć 
pół cytryny, lub nawet całą.

51. Jabłka smażone w cieście.

Brać jabłka kruche, winkowate. Obra
ne krajać w plasterki z dwóch stron i od
rzucając środkową część z pestkami, posy
pać cukrem, bo lepiej ciasto przyjmują na 
siebie. Na trzy, średniej wielkości jabłka, 
wziąć cztery żółtka, rozbić z łyżką pełną 
dobrej, młodej, kwaśnej śmietany, lub bar
dzo gęstej słodkiej, białka ubić na pianę, 
wymieszać biorąc po łyżce piany i po trasz
ce mąki. Mąki tej powinna być tylko jedna
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łyżka pełna, maczać jabłka w cieście, kłaść 
na gorącą fryturę, której powinno być wie
le, i smażyć, przewracając ostrożnie, aż na- 
biorą pomarańczowego koloru i podać, osy
pawszy natychmiast po usmażeniu grubo 
cukrem z cynamonem. Próbować frytury 
ciastem, czy nie za gorąca lub za zimna, je
śli ciasto rośnie, to dobra. Można także 
krajać jabłka w ćwiartki, maczać w takiem 
samem cieście i rzucać na gorący tłuszcz 
w rondelku, tak, jak pączki.

Drugi sposób lepszy. Obrane jabłka po
krajać w plasterki i posypać lekko cukrem. 
Ile jabłek, tyle wziąć jaj, uwiercić żółtka 
z cukrem, biorąc na jedno jajko łyżeczkę 
cukru, wsypać na dwa jajka łyżkę mąki, 
wlać łyżeczkę oliwy, łyżeczkę octu i łyżecz
kę araku, czyli na cztery jajka po łyżce 
wszystkiego. Gdy się mają smażyć, ubić pia
nę z białek, wymieszać wszystko razem, 
wyjmować plasterki suche z cukru, maczać 
w cieście i kłaść zaraz na gorącą fryturę. 
Ciasto nie powino być zbyt rzadkie.

52. Jabłka, smażone na drożdżach.

Obrać winko watę jabłka, pokrajać na 
ćwiartki, jeżeli duże, a na połówki, jeżeli 
mniejsze i oczyścić z pestek. Utrzeć na 4 
jabłka łyżkę dobrego masła z trzema żółt-



— 463

kami i łutem drożdży, rozbitych w dwóch 
łyżkach mleka, dosypać tyle mąki, aby cia
sto było tak gęste, jak zwykle do jabłek bez 
drożdży, to jest jak n.a gęste lane kluseczki, 
domieszać pianę z białek, zostawić to cia
sto w zwykłej kuchennej temperaturze, a 
za godzinę, lub nawet za pół godziny, gdy 
się ruszy, można już smażyć. Rozgrzać mo
cno w pokrywie od rondla dużo frytury, 
spróbować ciastem czy gorąca, jeżeli syczy, 
a wrzucone w nią ciasto rośnie, to dobra; 
zdjąć rondel z fajerki i trzymać go już tyl
ko na trzonie; kłaść jabłka w ciasto i zaraz 
łyżką rzucać obmaczane ciastem w tłuszcz, 
pilnując aby rosły i smażyły się, poddając 
większy lub mniejszy ogień, stosownie do 
potrzeby; za duży ogień pali ciasto i nie po
zwala mu podrosnąć, w zimnym tłuszczu 
za długo się smażą, a powinny się ■ upiec, 
a nie smażyć. Wyjmować łyżką durszlako
wą na bibułę i natychmiast grubo cukrem 
posypywać, a będą wyborne.

53. Jabłka w kruchem cieście.

Pół kwarty mąki, ośm łutów masła, 2 
żółtka i półkwaterek śmietany, wyrobić do
brze na misce, potem wyjąć na stolnicę pod- 
sypaną mąką, rozciągnąć jak się-da najcie
niej, układać na tem jedno od drugiego w pe-
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wnem oddaleniu jabłka obrane i na pół prze
krojone, w gorącej wodzie na ogniu pięć 
minut odparzone, aby wilgoci i zakalca w cie- 
ście nie tworzyły. Jabłka te powinny być 
wydrążone i nałożone konfiturami. Pokryć 
te jabłka drugim kawałkiem cienkiego cia
sta, wyrżnąć szklanką okrągło, smarować jaj
kiem, posypać grubo cukrem i na papierze 
masłem wysmarowanym, wsadzić w gorący 
piec, gdzie powinny zostać pół godziny. Ta
kie same jabłka robić można w cieście fran- 
cuskiem, patrz rozdział 4.

54. Jabłka zapiekane w kremie.

Obrać i wydrążyć 10 jabłek winkowa- 
tych, włożyć je w rondel, dodać łyżkę mło
dego masła, łyżkę cukru, dwie łyżki wody 
i udusić na wolnym ogniu; gdy wystygną, 
nadziewać konfiturami, ułożyć na półmisek, 
masłem wysmarowany. Sześć żółtek ubić 
z pół funtem miałkiego cukru do białości, 
wsypać pół łyżki kartoflanej mąki, lub dwie 
łyżki tartej bułki, w końcu ubić białka na 
pianę, wymieszać razem, potrosze dokłada
jąc żółtka do piany, polać jabłka i zapiec 
w ciepłym piecu przez minut 20. Takie sa
me jabłka można, jak wyżej polać pianą ubi
tą z cukrem z samych białek, przykrywszy 
warstwą marmolady.
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55. Jabłka w winie czerwonem.

Bardzo kruche, winko watę jabłka obrać, 
wydrążyć ze środka starannie, żeby dużo 
miejsca zrobić, które napełnić następującą 
mieszaniną: oparzone migdały, obrane cien
ko, poszadkować, dołożyć rodzynków bez 
pestek, cukru, z trochą cynamonu tłuczone
go 'oraz skórką pomarańczą lub cykatą, 
drobniutko krajaną, wymieszać to wszystko 
dobrze i napełnić jabłka. Można to nadzie
wanie zastąpić odsączonemi z syropu kon
fiturami lub marmoladą. Ułożyć te jabłka 
w głęboką salatereczkę porcelanową, którą 
możnaby wstawić w piec na małą godzinę, 
zalawszy winem czerwonem z cukrem. Po 
upieczeniu jabłek podać na leguminę razem 
z salaterką na stół. Uformowany sok sma
kować będzie jak winna galareta; podaje 
się na zimno.

56. Szarlotka w kruchem cieście.

Pół funta mąki sparzyć 2 łyżkami ukro- 
pu, dodać ćwierć funta młodego masła, 2 
łyżki cukru i zagnieść to razem. Ciasto ro
bić w zimnem miejscu, rozwałkować cien
ko, o ile się da, wyłożyć tem ciastem spód 
i boki, włożyć w środek poprzednio udu
szone, drobno krajane jabłka, zmieszane

30Obiady.
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po uduszeniu z cukrem, miodem masłem 
i rodzynkami. Można użyć jabłek pieczonych 
w skórce, a następnie obranych; jabłka po
winny być zimne zupełnie, bo inaczej robi 
się zakalec w cieście. Nałożywszy pełno ja
błek, posypać bułką, przykryć ciastem i wsta
wić w dobrze gorący piec. Na wierzchu 
ciasta położyć masła młodego i przekłuć cia
sto w kilku miejscach, aby nie zwilgotnia
ło od pary. W piecu stać musi blizko go
dzinę. Proporcja na sześć osób.

57. Szarlotka z rabarbaru.

W maju i czerwcu kiedy już brak ja
błek, tak kompot jak i wyborną szarlotkę 
robi się z łodyg rabarbarowych. Należy ze
drzeć z nich wierzchnie włókna, pokrajać 
na dwucalowe kawałki, wrzucić w gotują
cą wodę i natychmiast odcedzić na durszla
ku. Zrobić syrop z pół funta cukru i. pół 
kwaterki wody, na funt łodyg, gdy się raz 
zagotuje wrzucić odcedzone rabarbarowe ło
dygi i dusić na marmoladę, jak jabłka na 
wolnym ogniu. Upiec w cieście kruchem po
stępując jak wyżej przy szarlotce z jabłek.

58. Szarlotka w grzankach.

Otarłszy wierzchnią skórkę z dużej buł
ki, pokrajać ja na plasterki i maczać każdy
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w roztopionem miodem maśle. Rondelek 
wysmarować bardzo grubo masłem klaro- 
wanem, wyłożyć spód i boki grzankami, na
pełniając środek obranemi i poszadkowa- 
nemi jabłkami, wymieszanemi z małą ilością 
cukru, wrzucić kawałek świeżego masła, na 
wierzch położyć także grzanki w maśle ma
czane, posypać bułką i wstawić w piec, 
gdzie powinno stać aż grzanki uschną. Po
między jabłka, tak w cieście kruchem jak 
w grzankach, można kłaść skórkę pomarań
czową, smażoną w cukrze, a na wierzchu 
obłożyć różnemi konfiturami i już nie po
sypywać cukrem. Grzanki muszą być ru
miane.

59. Szarlotka z chleba razowego.

Bierze się stary razowy chleb, trze na 
tarce, jabłka zaś, obrane szadkuje się jak 
najdrobniej. Rondelek wysmarować suto ma
słem, posypać spód tartym chlebem razo
wym, na to położyć warstwę jabłek, posy
pać cukrem miałkim z cynamonem i polać 
miodem masłem lub położyć kilka kawał
ków masła, znowu posypać chlebem, na to 
jabłka, cukier, cynamon i masło, i tak da
lej postępować aż do wierzchu rondla, pil
nując, aby masłem nie przesadzić. Wstawić 
w piec miernie gorący na godzinę, wyjąć i 
podać do tego słodką śmietankę.
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60. Strudel z jabłkami.

Pół kwarty mąki, jedno jajko, pół łyż
ki, nie więcej, masła i troszkę soli, zagnieść 
ciepłą wodą tak, żeby ciasto było wolne 
i bić o stolnicę póty, póki, na cieście nie 
zaczną się pokazywać pęcherzyki. Zosta
wić na dwie godziny na stolnicy zawinięte 
w umaczanej w zimnej wodzie i wyciśnię
tej serwecie, i najlepiej wynieść do piwnicy. 
We dwie godziny rozciągać ciasto na obru
sie, położonym na stole czystym, tak długo, 
aż będzie cienkie, jak płótno. Zostawić tak 
z pół godziny żeby przeschło. Mieć przy
gotowane jabłka kruche, winkowate, po- 
strugane w cieniutkie plasterki, wymiesza
ne z cukrem na godzinę pierwej, posypać 
temi jabłkami bardzo suto, a oprócz tego 
mieć w rondelku tartą bułkę, przesmażoną 
na żółto, nie na rumiano, w młodem ma
śle i ostudzoną posypywać między jabłka
mi, kropiąc całe ciasto roztopionem ma
słem, zwinąć w rulon, a następnie ułożyć 
w ślimaka na głęboką brytwannę, wysma
rowaną grubo masłem, pokropić jeszcze ma
słem i wstawić do gorącego pieca na cala 
godzinę. Będzie kruche i smaczne, jakby 
francuskie ciasto, tylko masła do kropie
nia nie żałować. Wyrzuciwszy na półmi
sek posypać grubo cukrem z cynamonem.
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Taki sam strudel robić można z wiśnia
mi, wyjmując z nich pestki.

61. Oryginalna legumina .z rogali.

Trzy zwyczajne maślane rogale pokra
jać w cienkie plasterki, namoczyć w śmie
tance słodkiej, rozbitej z jednem jajkiem; 
śmietanki ma być. pólkwaterek. Trzy śre
dnie jabłka, naturalnie kwaskowate, obrać 
i poszadkować, wsypać garść tureckich ro
dzynków i wszystko dobrze wymieszać. 
Włożyć w rondel dobre ćwierć funta smalcu, 
w który wlać łyżkę araku, dla odjęcia odoru, 
rozgrzać go dobrze, ale nie tak mocno, jak 
na faworki, wrzucić od razu wszystko i sma
żyć ciągle, mieszając łyżką drewnianą, pó
ki nie będzie suchawe i rumiane, wyrzucić 
na półmisek i bardzo suto posypać cukrem 
z cynamonem.

62. Legumina z melona.

Wziąć bardzo dojrzały, niezbyt duży 
melon, zrobić otwór przy korzonku taki, 
żeby łyżka łatwo weszła, wyjąć pestki, 
a mięso melonowe wybrać na miskę bardzo 
ostrożnie, żeby nie przebić skóry melona. 
Ugotować, stosownie do wielkości melona, 
kwaterkę, lub pólkwaterek tłuczonej ka-
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szy jaglanej na niezbieranem mleku z mio
dem masłem i solą. Kasza powinna być 
miękka zupełnie, ale nie za rzadka, więcej 
sypka. Po ugotowaniu wymieszać ją z ową 
masą melonową. Wsypać cukru do smaku, 
włożyć garść rodzynków tureckich bez pe
stek, a wymieszawszy dobrze, włożyć w ową 
skórę melonową i zapiec w piecu, to jest 
wstawić do pieca miernie gorącego na do
bre pól godziny. Podać cały melon, dając 
do niego cukier miałki z cynamonem. Bar
dzo dobra legumina.

63. Grzanki z ananasem.

Ciasto wczorajsze cukiernicze na su
charki groszowe, zwane „bina“ okroić ze 
skórki, pokrajać na czworograniaste pla
sterki, usmażyć na prędkim ogniu, na mio
dem maśle, odwracając tam i napowrót 
bardzo szybko, bo gdy długo się smażą, 
twardnieją. Usmażone na blado, jak buł
ka, układać jeden obok drugiego, przykry
wając każdy plasterkiem konfitury z ana- 
nasu tak równo obciętej jak grzanka. Tak 
ułożone w kwadrat polać syropem anana
sowym pomieszanym w połowie z dobrym 
białym arakiem, lub polać następującym so
sem: łut młodego masła rozpuścić i zago
tować na biało z łyżeczką mąki kartofla
nej, rozebrać kieliszkiem araku wymiesza-



 

nym z kieliszkiem syropu ananasowego. 
Można tak samo urządzać te grzanki z sy
ropem melonowym i konfiturą melonową, 
krajać w cienkie plasterki.

64. Tort angielski

Upiec trzy lub cztery równe krążki na 
patelniach wielkości talerza z kruchego cia
sta, biorąc na cztery funt mąki, więcej niż 
pół funta młodego masła, pół funta cukru, 
parę łyżek gorącej wody, którą trzeba spa
rzyć trochę mąki, i dwa żółtka. Ciasto po
winno być dobrze rumiane. Na gorąco po
smarować każdy krążek marmoladą czerwo
ną lub konfiturami malinowemi, na to kłaść 
ćwiartki jabłek, ugotowanych w syropie ca
łą warstwę i znowu przykryć jednym krąż
kiem i znowu jabłka i znowu ciasto z kon
fiturami, aż cztery wyjdzie, ostatni może być 
także posmarowany. Ubić sześć białek z pół 
funtem przesianego cukru na marengi, t. j. 
gdy piana będzie ubita, włożyć cukier, sy
piąc po trosze i znowu bić aż stanie. Taką 
pianą oblać cały tort, ułożony na blaszanym 
półmisku, ugładzić równo i w stawić na 15 
minut do miernie gorącego pieca, żeby się 
prędko i dobrze zrumieniło. Na wierzchu, 
w środku, położyć duże owoce w konfiturze. 
Bardzo elegancka legumina.
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65. Zwyczajne pączki na leguminę.

Wyborną leguminę stanowią małe pącz
ki parzone, bez konfitur, robione zwykłym 
sposobem, a podane na gorąco, o połowę, 
a nawet więcej niż o połowę mniejsze od 
zwykłych. Pół funta mąki zaparzyć pełną 
kwaterką gorącego mleka, rozbijać, aż osty
gnie, wtedy wlać dwa łuty drożdży, roz
tartych w niepełnej kwaterce mleka, wlać 6 
żółtek z ćwiercią funta cukru, z 2 białek 
ubić pianę, włożyć w ciasto i zostawić do 
wyrośnięcia. Gdy dobrze wyrośnie, dodać 
drugie pół funta mąki, uważając, aby ciasto 
było wolne, jak na placki, posolić i dla zapa
chu dodać odrobinę gałki muszkatołowej 
albo dwa, wyraźnie dwa, utłuczone gorzkie 
migdały. Gdy dobrze wyrobione, dolać 
ćwierć funta rozpuszczonego masła i wyra
biać, póki od łyżki nie będzie odstawać, 
postawić w cieple do wyrośnięcia, pilnując, 
aby nie przerosło. Gdy tylko zaczyna ro
snąć, zaraz robić pączki t. j. wyrzuciwszy cia
sto na stolnicę, rozciągnąć ręką i maczając kie
liszek od wina w mące, wyrzynać małe pączki, 
nadając im formę ręką. Układać na prze
taku i postawić w cieple. Gdy wszystkie do
brze wyrosną, mieć w rondlu fryturę, której 
powinno być dużo, rozgrzać, próbując ciastem 
czy dość gorąca, rzucać po kika razem, wyj
mując łyżką durszlakową i zaraz posypywać
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cukrem — pudrem. Ogień nie powinien być 
mocny, bo się od razu zrumienią, a w środ
ku będą zakalcowate; kto chce, może do 
frytury dołożyć klarowanego masła, co je
dnak jest zbyteczne, bo takie pączki na legu- 
minę podają się tylko na gorąco, a frytura 
służy jedynie, jako środek do upieczenia; 
pączki się pieką, ale tłuszczem nie nasiąkają.



ROZDZIAŁ XVI.

LEGUMINY ZIMNE.

1. Lody podane na gorąco.

Zupełnie nieznaną leguminą są lody, 
podane na gorąco, a jednak jest to możli
we. Mieć w puszce, w kuble z lodem, goto
we lody. Porcelanowy półmisek wyłożyć 
serwetą, na nią ułożyć biszkopciki zwyczaj
ne, formując okrągłą podstawę. Na puszkę 
lodów, którą można podłużnie położyć lub 
postawić, stosując formę półmiska podłużną 
lub okrągłą, wziąć 4 białka, które albo ubić 
jak na marengi z cukrem, lub ubite spa
rzyć gorącym, bardzo gęstym syropem, 
biorąc na to ćwierć funta cukru, wymie
szać pianę zaparzoną, i bardzo szybko po
łożywszy lody na półmisku, polać je pia
ną. Wstawić w tej chwili na górną kondy
gnację pieca, tak, aby tylko z góry ciepło
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wzięło. Po trzech minutach marenga się 
zrumieni, polać arakiem, zapalić i podać 
na stół. Na szybkiem działaniu polega ca
łe udanie się leguminy.

2. Mleczko ryżowe.
Ćwierć funta ryżu utłuc na mąkę i prze

siać przez sitko, ćwierć funta migdałów 
słodkich, łut gorzkich oparzyć, obrać ze 
skórki, utłuc w moździerzu; do tej ryżowej 
mąki i migdałów dosypać pół funta miał
kiego cukru i wymieszać dobrze, pół kwarty 
mleka niezbieranego zagotować w rondlu 
i gdy się gotuje, sypać powoli, ciągle na ogniu 
mieszając przygotowaną masę, gotować aż 
zgęstnieje, a gdy przy mieszaniu odstaje ■ 
już od rondla, włożyć w formę, oliwą wy
smarowaną, lub na salaterkę głęboką tak,, 
aby można ją dobrze na półmisek wyrzucić. 
Zanieść do piwnicy do zastudzenia, a wyda
jąc na stół oblać sokiem malinowym albo 
sosem śmietankowym. Zamiast ryżu mo
żna wziąć ćwierć funta kaszki pszennej, 
manną zwanej, nie tłuc wcale, a będzie ró
wnie dobre.

3. Mleczko waniljowe.
Pół kwarty słodkiej śmietanki przego

tować z pół laską wanilii i wystudzić pod 
pokrywą. Pół funta cukru, pudru, rozbić
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z 6 całemi jajami i 6 żółtkami. Gdy będą 
dobrze ubite, wymieszać ze śmietanką, bijąc 
jeszcze razem — wlać w formę, lekko mio
dem masłem wysmarowaną, i zagotować na 
parze na niezbyt silnym ogniu. Gdy znać, 
że się ścięło, czyli zgęstniało, wynieść na
tychmiast do piwnicy lub postawić na lodzie, 
a wydając, wyrzucić na półmisek, ubrawszy 
konfiturami i biszkoptami.

Na mleczko czekoladowe rozpuścić pół 
funta czarnej czekolady w pół kwarcie śmie
tanki, następnie ubić jaja, sypiąc tylko 
ćwierć funta cukru, bo czekolada słodka; 
rozbić to dobrze ze śmietanką, dalej postę
pując jak wyżej.

Na mleczko kawowe wrzucić w gotu-• . . o
jącą się śmietankę dwa luty palonej kawy, 
zostawiając ją w niej całą godzinę, następ
nie przecedzić śmietankę w ubite jaja z cu
krem, postępując, jak wyżej, przy waniliowem.

4. Kaszka puchowa z sosem śmietankowym.

Cały sekret leży w tem, aby na miarę 
było tyle kaszki, ile mleka. Pół kwarty dro
bnej, gryczanej kaszki zatrzeć tylko dwoma 
białkami, ugotować w pół kwarcie mleka, 
dołożywszy łyżkę świeżego masła. Gorącą 
kaszkę przecierać przez rzadkie, mosiężne 
sito, biorąc tylko po łyżce, aby się łatwiej
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przecierała i trzymając ją z garnkiem na 
blasze, aby ciągle była ciepła; przecierać 
od razu nad salaterką, na której ma się po
dać, bo przekładać łyżką nie można. Resz
tek pozostałych na sicie nie mieszać z prze
tartą kaszką, gdyż by brzydko wyglądała. 
Ubrać wokoło półmiska konfiturami bez sy
ropu, nie kładąc ich na wierzch ponieważ by 
kaszka zapadła, a cała dobroć właśnie na 
tem zależy, żeby była jak puch. Nie trzeba 
przesypywać cukrem, bo przez wilgoć z cu
kru opada, każdy na talerzu pocukrzy so
bie cukrem z wanilią. Do tej kaszki poda- 
je się sos śmietankowy. Pół kwarty dobrej 
śmietanki zagotować z kawałkiem wanilii;, 
cztery żółtka .najmniej ubić z ćwiercią fun
ta miałkiego cukru i łyżką zimnej śmietan
ki na białawą, bardzo gęstą masę, a gdy 
śmietanka w rondlu się gotuje, rozbierać 
nią powoli, lejąc w ubite z cukrem żółtka 
i ciągle mieszając, postawić z garnkiem na 
ciepłej blasze, żeby zgęstniało. Wtedy od
stawić do ostudzenia i podać w sosierce do ■ 
kaszki.

5. Ryż ponczowy na zimno.

Pół funta ryżu odparzyć na ogniu 
w ukropie, zlać wodę i nalać zimną, aby zbie
lał; potem zlać ją, a nalawszy świeżej, goto
wać na wolnym ogniu, pilnując, aby się nie
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rozgotował, ale w miarę ugotował. Z pół 
funta cukru i pół kwaterki wody zrobić sy
rop, ugotowany ryż włożyć w ten syrop, 
niech pod pokrywą wsiąknie w ryż na wol
nym ogniu, wtedy wcisnąć jedną cytrynę, 
wlać kieliszek od wina dobrego białego 
araku, wkrajać pomarańczowej skórki, sma
żonej w cukrze, włożyć moreli, renklodów 
lub innych owoców smażonych, byle nie 
wisien i malin, bo te owoce, zafarbują cały 
ryż, wymieszać wszystko doskonale, formę 
wylać wodą, wysypać cukrem, włożyć przy
gotowany ryż i wynieść do piwnicy. Poda
jąc na stół ubrać z wierzchu pomarańcza
mi lub smażonemi jasnemi owocami, agre
stem itp. i polać gęstym syropem, zapra
wionym likierem maraskinowym.

6. Ryż z bitą śmietaną.

Odparzywszy na ogniu pół funta ry
żu, ugotować go w mleku na sypko, wy
mieszać z cukrem, wanilią lub skórką po
marańczową, włożyć w formę, wysmarowa
ną oliwą i postawić na lodzie łub w piwnicy 
zimnej do zastudzenia. Ubić pół kwarty 
świeżej, kwaśnej śmietany z pół funtem cu
kru i wanilią, wyłożyć ryż na półmisek, 
obłożyć go śmietaną bitą i ubrać konfitura
mi. Można zamiast śmietany oblać sokiem 
i konfiturami; kto niema formy, może ostu-
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dzony ryż ułożyć w kształcie rantu na pół
misku, a w środek włożyć śmietanę.

7. Sago z bi^tą śmietaną.
Ugotować pół funta białego sago, sy

piąc w mleko wrzące, którego powinno być 
dużo, najmniej kwarta. Ubić pół kwarty 
dobrej śmietany z pół funtem cukru i tro- 
chą wanilii; w ubitą śmietanę dobierać cią
gle potrosze ugotowane i ostudzone sago, 
mieszając póki wszystko sago ze śmietaną 
się nie wymiesza; ułożyć na półmisku, za- 
studzić i ubrać konfiturami. Proporcja na 
sześć osób.

8. Legumina wiosenna.
Zagnieść kruche ciasto z kwaterki mą

ki, ćwierci funta masła, jednego żółtka, ły
żki cukru, wygnieść dobrze, rozwałkować 
na grubość tylca noża, rozłożyć na blachę 
podłużną i bez smarowania upiec w wol
nym piecu do rumianego koloru. Gdy wy
stygnie, posypać ciasto gęsto surowemi po
ziomkami, malinami lub gotowanemi z cu
krem wiśniami, czy agrestem bez soku i po
kryć pianą z białek, ubitą na bardzo szty
wno i wymieszaną z cukrem, biorąc sześć 
białek i pół funta miałkiego, przesianego 
cukru, wstawić na 15 minut w lekki piec, 
aby z wierzchu ogień złapał, wtedy, póki
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gorące, pokrajać ostrym nożem na kawał
ki, podając następnie na zimno.

9. Legumina poziomkowa.
Wylać rondel wodą i wysypać cukrem. 

Na to ułożyć biszkopciki zwyczajne, małe, 
zakładając kawałkami dziury, skropić do
brze arakiem, posypać czerwonemi poziom
kami. Mieć ubitą kwaśną młodą śmietanę 
z cukrem, polać dość suto na'poziomki i 
znowu układać biszkopciki, a pokropiwszy 
arakiem znowu sypać poziomki i lać śmie
tanę, w której powinno być dużo cukru, 
bo by poziomki kwaśne zostały. Takich 
warstw powinno być najmniej trzy, a na 
wierzchu przykryć biszkopcikami i wynieść 
do lodowni; podając, wyrzucić na półmi
sek okrągły, na wierzch posypać cukrem 
i położyć na środku łyżkę bitej śmietany, 
w którą powtykać symetrycznie kilka po
ziomek.

10. Legumina makowa.

Dużą bułkę montową obetrzeć ze skór
ki, pokrajać w drobną kostkę i ułożyć na 
salaterce warstwę, na to położyć warstwę 
oparzonego, uwierconego i wymieszanego 
z cukrem i migdałami maku; na to znowu 
warstwę bułki i znowu maku. Powtarzać się 
to powinno kilka razy, formując wysoką
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babkę. Tak ułożoną babkę polewać słodką 
śmietanką z cukrem i wanilją pomieszaną. 
Należy polewać potrosze aby bułka pęcz
niała, a śmietanka nie opadała na spód, ale 
wsiąkała w bułkę. Zrobiona, powinna stać 
najmniej parę godzin, aby się uformowa
ła jedna masa.

11. Babka makowa na wilję.
Biały lub niebieski mak wypłukać kil

ka razy w wodzie, potem sparzyć na kilka 
godzin. Zlać tę wodę, mak wiercić, polewa
jąc słodką śmietanką, przecedzić przez sit
ko i zmieszać z cukrem i wanilją do sma
ku. Wziąć bułki najpiękniejsze wczorajsze, 
obetrzeć ze skórki, pokrajać w kostkę, na
lać śmietanką makową, aby napęczniały, 
ułożyć na salaterkę i dobrze osypać cu
krem z wanilją. Jest przewyborne mako
we danie. Na funt maku bierze się kwar
ta dobrej śmietanki, pół funta cukru i pół 
laski wanilji. Tort makowy i mazurek ma
kowy, patrz: „Jedyne praktyczne przepisy“.

12. Łamańce z makiem.
Pół kwarty czubate, czyli trzy ćwierci 

funta mąki, ćwierć funta, łub nawet 10 łu
tów młodego masła, ćwierć funta cukru, 
jedno żółtko surowe i pół łyżki śmietany, 
zagnieść razem, wygniatając dobrze i roz

'' 31
Obiady
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wałkować jak najcieniej na podsypanej lek
ko mąką stolnicy.

Z tego ciasta wykrawać blaszaną fo
remką w ząbki, albo kółkiem od fawor
ków, wreszcie szklanką, maczając ją w mą
ce, placuszki okrągłe, które bez smarowa
nia upiec w niezbyt gorącym piecu na ru
miano.

Funt maku wypłukać kilka razy w zi
mnej wodzie, następnie sparzyć dwa razy 
ukropem tak, aby woda stała na wierzchu 
i zostawić na trzy godziny w ciepłem miej
scu. Wyrzucić na sito, aby woda dobrze 
osiąkła, włożyć w donicę, wlać dwie łyżki 
śmietanki, pół funta cukru wsypać, włożyć 
trzy gorzkie migdały oparzone i utłuczone 
lub skórkę otartą z całej cytryny, wiercić to 
dobrze godzinę, ułożyć na salaterkę i ubrać 
upieczonemi łamańcami naokoło.

13. Tort jabłkowy w kruchem Sb fran- 
cuskiem cieście.

Funt mąki, pół fuuta młodego masła, 
ćwierć funta cukru bardzo miałkiego i dwie 
łyżki ukropu zagnieść razem, lejąc ukrop 
na mąkę nie na masło. Po doskonaleni wy
robieniu ciasta podzielić je na dwie części 
i rozwałkować każdą z lekka, używając do 
tego bardzo mało mąki, na okrągły placek
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średniej grubości. Położyć jeden placek na 
blasze, masłem wysmarowanej, nałożyć go 
zimną marmoladą z jabłek i przykryć dru
gą połową ciasta, oba brzegi połączyć pal
cami razem, formując tym sposobem, ran- 
cik w ząbki i nie smarując niczem, pona- 
krawać nożem wierzchnie ciasto w kratkę 
dwucalową bardzo lekko, wstawić do pieca 
gorącego na pół godziny. Jeżeli piec dobry, 
a widać, że ciasto rumiane, to gotowy. Ja
błek bierze się do tej proporcji ciasta 8 
większych lub 10 mniejszych; obrane, oczy
szczone i pokrajane w kawałki duszą się 
w rondlu z ćwiercią funta młodego masła, 
ćwiercią funta cukru, trochą wanilii na gę
stą marmoladę i tą, ostudzoną, przekłada 
się ciasto. Po wyjęciu z pieca, póki gorą
ce, posypać cukrem i ubrać wiśniowemi 
konfiturami. Taki sam tort można robić 
we francuskiem cieście, które powinno być 
cienkie; przed włożeniem w piec, posma
rować jajkiem rozbitem, a następnie wsta
wić do pieca bardzo gorącego na 20 mi
nut najmniej.

14. Ciastka z konfiturami.
Pół kwarty mąki, ośm łutów masła, 

4 łuty drobno tłuczonych migdałów, ćwierć 
funta cukru, jedno jajko zagnieść razem, 
rozwałkować, wyrzynać okrągłe placuszki, 
których brzegi, posmarowawszy białkiem,
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oblepić paskiem takiegoż ciasta, upiec 
w piecu do zrumienienia, a po upieczeniu, 
nałożyć na wierzch konfiturami z agrestu, 
wisien lub tym podobnych owoców.

15. Ciastka ze śliwkami.
Rozczynić pól kwarty mąki mlekiem 

i łutem drożdży; gdy podrośnie wbić parę 
jaj, wsypać kubek cukru, sporą łyżkę ma
sła i przyczynić mąką, aby ciasto było gę
ste, jak na placki. Gdy się drugi raz ruszy, 
rozciągać cieniutko na blachę, a gdy zaczy
na rosnąć ułożyć rozkrojone śliwki, bez pe
stek, skórką obracając do ciasta. Śliwki na
leży poprzednio posypać cukrem na talerzu 
aby sok puściły. Na wierzch posypać jeszcze 
bardzo grubo cukrem i wstawić zaraz do 
gorącego pieca. Po 20 minutach powinny 
być dobre. Przed nałożeniem śliwek, pona- 
krawać mocno całe ciasto w czworogra
niaste lub podlugowate kawałki, przez co 
po wyjęciu, z łatwością się dzieli.

16. Ciastka z wiśniami.
Zupełnie tak samo, jak ze śliwkami, 

robią się ciastka z wiśniami czerwonemi lub 
czarnemi, wyjmując starannie z nich pest
ki, i odlewając, ile możności, wypływający 
sok, po posypaniu ich na godzinę pierwej 
obficie cukrem.
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17. Kasztany z bitą śmietaną.

Pora kasztanów jest bardzo krótka: li
stopad, grudzień i styczeń, w połowie lu
tego już tracą smak, rzadko już wtedy zda
rza się na dobre natrafić. Nie nakrawając 
wcale, jak to przed laty było w zwyczaju, 
nalać zimną wodą i gotować, póki nie pęk
nie skórka, wtedy odlać, jak kartofle, przy
kryć ścierką, aby pod parą dochodziły i nie 
stygły, obierać po jednemu i wyjmować pó
ki gorące. Gdy wszystkie z łupin i z łuski 
obrane, trzeć na tarce, a resztki utrzeć 
wałkiem w donicy; gdy j uż wszystko utarte, 
wymieszać masę z cukrem, ułożyć w kształ
cie wałka wokoło okrągłego półmiska, 
a w środek włożyć krem, ubity z kremo
wej śmietanki, którą bić samą, a gdy ubita, 
dokładać po łyżce, pół funta mączki, prze
sianej z pod maszyny, wymieszanej z pół 
laską tłuczonej wanilii. Można także utar
te od razu na półmisku zostawić, bez mie
szania z cukrem, a wokoło ułożyć krem 
śmietankowy.

18. Piramida z kasztanów.

Funt kasztanów ugotować na miękko 
w wodzie, jak kartofle; póki gorące, brać 
po jednemu z garnka i obierać starannie, 
tak, żeby żadnej błonki nie zostało. Po obra-
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niu połupać na kawałki i przecierać przez 
gęsty durszlak łyżką, lub co nawet lepiej 
idzie, ręką. Zrobić syrop z pół funta cukru, 
kieliszka od wina wody i kawałka wanilii 
tłuczonej, przetartą masę rzucić w gorący 
syrop, wymieszać bardzo starannie i formo
wać na dłoni gałki, wielkości kasztanów, 
układać je na gorącej salaterce w formie 
piramidy, następnie zrobić z ćwierci funta 
cukru i odrobiny wody syrop, jak na kar
mel, którym w chwili, gdy zaczyna mocno 
żółknąć i jakby się chciał rumienić, polać 
ułożone kasztany z wierzchu. Powinna się 
z tego syropu zrobić przezroczysta, szklista 
powłoka, jaką zwyczajnie pokrywają sma
żone kasztany w cukierniach.

19. Śmietana bita z marengami.
Kwartę kremowej śmietanki lub świe

żej kwaśnej, ubić na pianę; gdy ubita, wsy
pać pół funta przesianego cukru i pół laski 
tłuczonej z cukrem wanilii, bić w zimnem 
miejscu, żeby się prędzej i lepiej ubiła. Ubić 
na pianę 12 białek, jeżeli jaja małe, 10, jeże
li większe, wsypać funt przesianego cukru, 
podzieliwszy go na cztery razy, bo bardzo 
źle od razu wszystek sypać, bić za każdym 
razem, aż się znowu sztywne zrobi, gdyż 
z początku wodnieje od cukru, i na blachę, 
podłożoną papierem, kłaść łyżką srebrną 
w kształcie jajka marengi, wstawić do mier-
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nie gorącego pieca dla wysuszenia na kilka 
godzin; jeśli wyjęte za prędko, opadają. Ubi
tą śmietanę ułożyć na półmisku i obłożyć 
ostudzonemi marengami. Można ubitą kwa
śną śmietanę ubrać konfiturami i obłożyć 
biszkopcikami. Bijąc kwaśną śmietanę uwa
żać, żeby nie trwało to za długo, gdyż się 
zrobi masło. Papier zmoczyć wodą, odejdzie 
zaraz z pod marengów.

2Z . Ma r e n g i.
Oprócz wyżej podanego sposobu robie

nia jest jeszcze jeden, prędszy, trzeba tylko, 
aby białka były bardzo świeże i zimne. Pół 
funta cukru miałkiego, koniecznie z pod ma
szyny, przesiać przez gęste sito, wsypać go 
w rondel, wlać pięć białek, jeżeli jaja duże, 
a- 6, jeżeU małe i ubić ubijaczką w chłodnem 
miejscu. W 10 minut ubije się tak szty
wna piana, iż ją nożem krajać można. W cu
kier wsypać pół laski tłuczonej i przesianej 
wanilii. Na blachę, podłożoną papierem, 
układać łyżką, jakie kto chce figury, bo pia
na jest tak sztywna, że się do tego w zupeł
ności nadaje, idzie tylko o piec, który po
winien być gorący tak, jak po wyjęciu upie
czonych bab, dlatego też utrafienie tego w 
kuchni angielskiej jest bardzo trudne, bo 
ciepło z początku dość silne, ale niezbyt go
rące, powinno się stopniowo zmniejszać, co 
niezawsze się udaje. Wstawione w piec
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po chlebie lub po babach, stać powinny 
do drugiego dnia, a wyjęte nazajutrz, będą 
wyborne, należy tylko papier od spodu 
zwilżyć, a odejdą z łatwością, trzymać je 
jednak zawsze trzeba w suchej i ciepłej tem
peraturze.

21. Śmietana bita po turecku.
Pół kwarty młodej dobrej, kwaśnej 

śmietany i ćwierć funta mączki cukrowej 
z pod maszyny, bo ta mniej wodnych części 
ma w sobie, sok z pół cytryny i kawałek 
utłuczonej, przesianej wanilii, ubić mocno 
razem, włożyć w serwetę, związać i powiesić 
na haku w chłodnem miejscu, aby serwatka 
odciekła. Robić to należy albo późnym wie
czorem, jeżeli obiad wczesny, albo bardzo 
rano na późniejszy obiad, bo od 5 do 8 go
dzin powinna tak wisieć; zależy to jednak 
od temperatury powietrza, gdy cieplej do
syć jest sześć godzin. Podając wyłożyć na 
półmisek w całości, ubrać konfiturami i ob
łożyć biszkopcikami.

22. Ciastka parzone z kremem.
Ćwierć funta młodego masła, kwater

kę wody z łyżeczką cukru, zagotować w ron
dlu; gdy zawrze, zdjąć z ognia, wsypać od 
razu strychowaną kwaterkę najpiękniejszej 
pszennej mąki, wymieszać, postawić znowu



— 489

na ogniu i mieszać ciągle przez cztery mi
nuty aby ciasto nie przywarło do rondla. 
Zdjąć z ognia, wbić zaraz jedno całe jaj
ko, wymieszać, następnie wbić jeszcze dwa 
całe; gdyby ciasto po dokładnem wymie
szaniu okazało się za gęste, wbić jeszcze 
jedno małe; cztery jajka stanowią tu pro
porcję. Gdy ciasto wystygnie, wyrzucić je 
na stolnicę, posypać mąką, ukulać zlekka 
w tej mące na podłużny gruby wałek i po
krajać nożem umaczanym w tej mące na 
podłużne kawałki. Mieć gotową blachę bez 
smarowania masłem, kłaść jedno obok dru
giego i wstawić w gorący piec jak na fran
cuskie ciasto. Pilnować bardzo, aby się ró
wno piekły i nie nabrały mocno rumianego 
koloru. W 10 minut najwyżej powinny być 
gotowe.

Na talerzu rozpuścić czubatą łyżkę cu
kru w łyżce wody, mieć garstkę oparzonych 
i usiekanych miałko migdałów, wyjęte z 
pieca ciasto rozerznąć płasko, wyjąć mię- 
kisz ze środka, z wierzchu posmarować 
piórkiem ową wodą z cukrem, posypać 
natychmiast na to migdały, wymieszane 
z cukrem miałkim i postawić ciastka na si
cie ułożone na przewiewnem miejscu, aby 
obeschły. Gdy już obiad na stole, ubić kwa
terkę kremowej śmietanki, wsypać w ubitą 
dwie łyżki cukru z waniłją wymieszanego 
i łyżką srebrną nakładać puste wewnątrz
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ciastka owym kremem. Podają się zaraz 
gdyż prędko wilgotnieją. Tak samo zupeł
nie robić można obarzaneczki bez kremu, 
osypując je całe migdałami.

23. Tutki, napełnione kremem ze słodkiej 
śmietanki.

Sześć jaj całych zważyć, ile zaważą tyle 
wziąć cukru (pudru) i tyleż mąki. Rozbić 
całe jaja z cukrem, następnie dos3pywać 
potrosze mąkę. Posmarować dwie blachy 
woskiem i lać okrągłe plasterki, sześć cali 
średnicy mające, które upiec prędko w nie- 
bardzo gorącym piecu. Póki gorące zdej
mować z blachy, bo zimne pokruszą się, i 
zwijać w tutki takie, jak zwykle z papieru 
bywają. Gdy wystygną, napełnić ubitą kre
mową śmietanką z cukrem i wanilją. Do tej 
proporcji potrzeba pól kwarty śmietanki 
ubić z 12 lutami przesianego cukru pudru, 
wymieszanego z tłuczoną wanilją.

24. Ciastka francuskie w rurkach z pianą 
z białek.

Z grubego, sztywnego papieru, porobić 
rurki grubości grubej świecy; rurki te owi
nąć surowem ciastem francuskiem grubości 
tylca noża i wstawić na blasze w gorący 
piec, posmarowawszy rozbitem jajkiem i po-



491

sypawszy cukrem (mączką). Gdy upieczo
ne, wyjąć rurki z papieru, co bardzo łatwo 
idzie i przez sprycę blaszaną, którą ma się 
zawsze w kuchni do ciasta parzonego itp., 
napełnić owe rurki z ciasta następującym 
kremem: ubić do ciasta, zrobionego z pół 
funta mąki, sześć białek na sztywną pianę,, 
mieć gęsty bardzo syrop do perełki usma
żony (patrz różne gatunki syropu: „Jedyne 
praktyczne przepisy"), na gorący syrop lać 
ubite jajka, bijąc dalej, aby się równa pia
na zrobiła w gorącym rondlu jeszcze na 
ogniu, i zaraz napełnić szprycą owe rurki. 
Tym samym sposobem napełniają się owe 
rurki czekoladowe cukiernicze, bitą, słodką. 
śmietanką.

25. Tort hiszpański.
Dwanaście białek ubić na pianę, zmie

szać z funtem przesianego cukru, dzieląc go 
na cztery razy, bić aż zgęstnieje i rozsma- 
rować okrągło na papierze. Upiec z tej ma
sy cztery placki (patrz Nr. 20) jeden od dru
giego mniejszy, ubić kwartę kremowej 
śmietanki z cukrem i wanilją, ułożyć placek 
największy na półmisku, posmarować śmie
taną bitą, przykryć drugim mniejszym i tak 
dalej, . aż wszystkie cztery wyjdą, każdy 
śmietaną przekładając, upiec osobno kilka 
drobnych marengów, ubrać niemi tort wraz 
z suchemi konfiturami. Przekładanie kre-
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mem i wogóle bicie śmietanki robić na go
dzinę przed podaniem na stół, trzymając w 
zimnie aż do podania. Papier pod marenga- 
mi, zmoczony wodą odejdzie natychmiast.

26. Baba z kremem (nowość).
W pierwszorzędnej restauracji hotelu 

Briihla, na wielkiej uczcie weselnej, podano 
nowość. Zamiast tortu hiszpańskiego lub 
kremu, wniesiono ogromną babę — babę 
z ciasta drożdżowego, ale nie zwyczajnego, 
lecz gęsto natartego, zwanego piaskowem. 
Cała baba była wydrążona w środku o tyle, 
że tylko powierzchnia została nietknięta 
i napełniona bardzo gęstym kremem z bitej 
śmietanki, wymieszanym zamiast rodzyn
ków z różnemi konfiturami mniejszej obję
tości. Jako nowość baba miała wielkie 
powodzenia.

27. Torcik biszkoptowy z arakiem.
Upiec trzy równe, biszkoptowe, okrą

głe blaty na trzech patelniach, lub jeden po 
drugim, (patrz biszkopty: „Jedyne prakty
czne przepisy"). Posmarować dwa marmo
ladą konfiturową, jaką kto ma, lub konfi
turą z róży, która ma tu wyborne zastoso
wanie. Złożyć razem, przykrywając trzecim 
blatem; każdy powiniem być najmniej na 
cal gruby. Zrobić na jeden tort z 12 jaj
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syropu z pół funta cukru, wymieszać go pó
ki gorący, bo się lepiej miesza, z pół kwater- 
kiem dobrego araku, polać ułożony na pół
misku tort- i przycisnąć cały salaterką łub 
półmiskiem płaskim, aby pod ciężarem te
goż ciasto się dobrze uleżało. W pół godzi
ny zdjąć półmisek, ubrać konfiturami i po
dać za leguminę. Chcąc go podać jako tort, 
trzeba polać przezroczystym lukrem (patrz: 
„Jedyne praktyczne przepisy“) i dopiero 
ubrać. Jako leguminę można go robić 
z trzech omletów, odwrotnym sposobem 
zrobionych, araku można wziąć więcej.

28. Tort z mąki gryczanej.

Przygotować pól funta masła świeżego, 
pół funta cukru miałkiego, ćwierć funta mi
gdałów w łupinach utartych na tarce, cztery 
całe jaja, półtory ćwierci funta mąki gry
czanej i trochę wanilii. Masło uciera się na 
pianę, dodając po utarciu po jednem jajku, 
następnie kładzie się cukier, migdały, w koń
cu mąkę po łyżce. Tortownicę wysmarować 
surowem masłem, wysypać bułką, wlać masę - 
i piec w niezbyt gorącym piecu. Gdy osty
gnie, przekroić dwa razy (smarując go kwa- 
skowatą marmoladą), złożyć razem i polać 
przezroczystym lukrem. Łatwy do zrobienia, 
i bardzo smaczny torcik.
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29. Kisielek śmietankowy.

Pół kwarty słodkiej śmietanki zagoto
wać z pół funtem cukru miałkiego i pół la
ską wanilii łub kilkoma gorzkiemi migda
łami. Gdy ta śmietanka dobrze zawrze, wlać 
w nią pół kwaterek pięknej mąki kartofla
nej, rozbitej wprzód dobrze z półkwaterkiem 
śmietanki zimnej, ciągle mięszając na ogniu 
póki od rondla nie odstanie; wtedy wlać 
w formę, oliwą wysmarowaną, i wynieść 
w chłodne miejsce do ostudzenia. Podać do 
tego sok malinowy.

30. Kisielek migdałowy postny.
Funt migdałów słodkich, 10 gorzkich 

oparzyć, obrać i utłuc w moździerzu. Poutłu- 
czeniu wlać w nie kwartę wody wrzącej, wy
mieszać i przecisnąć przez serwetę, pozo
stałą w serwecie miazgę jeszcze raz prze- 
tłuc; przelać pół kwartą wrzącej wody i zno
wu wycisnąć do suchości prawie. Wsypać 
w tę orszadę funt miałkiego cukru, odlaw
szy poprzednio z niej jedną szklankę płynu 
z wierzchu. Tę szklankę orszady rozbić ze 
szklanką kartoflanej mąki, zostawić orszadę 
na ogniu, a gdy się zagotuje, lać wolno roz
bitą mąkę ciągle mieszając, aby się nie zwa- 
rzyło. Działanie to powinno się odbywać 
bardzo szybko. Mieć przygotowaną jedną 
dużą formę lub dwie małe, wysmarowane
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olejkiem migdałowym lub wylane zimną 
wodą, wlać kisielek i zanieść do zastudzenia 
do piwnicy. Podać do tego sok.

31. Kisielek żórawinowy.
Funt świeżych żurawin pognieść na mi

sce, nalać kwartą wody, zagotować i prze
cedzić tak, aby było 5 szklanek płynu; jeśli 
zaś niema Żórawin wziąć dwie szklanki soku 
żurawinowego (patrz: „Jedyne praktyczne 
przepisy“), zmieszać z trzema szklankami 
wody, wlać w rondel, zostawiając jedną 
szklankę płynu, wsypać trzy ćwierci funta 
cukru, duży kawał cynamonu w całości i 
kilka tłuczonych goździków, zawiązanych 
w kawałek muślinu, zagotować razem; gdy 
się mocno gotuje, wsypać szklankę mąki 
kartoflanej, rozbitej z ową szklanką płynu 
i mieszać, póki od rondla nie odstanie, wte
dy wylać w formę, wodą wylaną i cukrem 
wysypaną, goździki i cynamon wyrzuciwszy, 
wynieść do piwnicy dla zastudzenia. Gdy 
stężeje, wyłożyć na półmisek i podać z cu
krem miałkim i słodką śmietanką. Z tej pro
porcji będzie duża forma lub dwie mniejsze. 
Tak samo robi się z berberysu lub z soku 
berberysowego.

32. Kisielek owocowy.
Zupełnie tym samym sposobem urzą

dzają się inne owocowe kisiele, w zimie z go-
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towanego soku, w lecie ze świeżych owo
ców, które, rozgniecione na misce, gotu
ją się w małej ilości wody, a potem cedzą 
przez sitko na sok, postępując, co do pro
porcji, jak przy Żórawinowym.

33. Poncz rzymski w szklaneczkach.
Pięć żółtek ubić z ćwierć funtem cu

kru do białości, w ubite wpuścić sok z jed
nej cytryny i kieliszek od wódki araku, a 
postawiwszy na gorącą blachę, bezustannie 
mieszając, dobrze zagrzać; tymczasem dru
ga osoba powinna bić jak najsilniej pianę 
z białek i gdy ta już ubita, a żółtka bardzo 
gorące, wlać żółtka w pianę, ciągle miesza
jąc. Kiedy już dostatecznie wymieszane, po
wiewać w małe szklaneczki, których powin
no być z pięciu jajek pięć i wstawić w lód 
lub w zimne miejsce do zastudzenia. Żóitka 
ubijać i ogrzewać koniecznie w kamiennym 
garnku.



ROZDZIAŁ XVII.

Kremy, galarety i t. p.

Ogólne uwagi co do kremów i galaret.

Wszystkie kremy i galarety zimne ro
bią się na sztamie. Dawniej robiono je na 
sztamie z nóżek cielęcych lub karugu rybie
go, dziś żelatyna oddaje te same usługi. Na 
mróz kilkostopniowy żadnej galarety ani 
kremu wynosić nie można, bo zmarznie.

Żelatyny bierze się dwa łuty na jedną 
formę kwartową. Namoczyć ją w całości 
w zimnej wodzie, zostawić tak na 1 do 2 
godzin, następnie, wycisnąwszy zlekka z wo
dy, wrzucić w śmietankę, kawę czy czeko
ladę, .lub przy galaretach rzucić w syrop go
rący, a rozpuści się natychmiast. Dawniej 
gotowano żelatynę, co było złem, gdyż płyn 
stawał się mętny i czuć go było zawsze kle
jem. Czerwona trudniej się rozpuszcza.

Obiady. 32
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Przy robieniu kremów pilnować goto
wania śmietanki, bo jeżeli się zagotuje z żółt
kami, to się zwarzy, jeżeli za mało ogrzana, 
nie . będzie rosnąć i przybywać, a krem nie 
będzie pulchny.

1. Krem śmietankowy.
Na jedną kwartową formę, wziąć pół 

kwarty kremowej śmietanki. Lut żelatyny 
rozpuścić w półkwaterku ciepłej wody, 
śmietankę ubić w zimnem miejscu, która, 
jeżeli dobra, w 6 do 10 min. wybornie się 
ubije, wsypać 12 łutów cukru bardzo miał
kiego, wymieszanego z kawałkiem tłuczonej 
wanilii, sypiąc nie odrazu lecz potrosze, bić 
jeszcze ciągle i powoli dolewać tę ubitą śmie
tankę do sztamu wolnego. Bardzo wa
żnym jest ten warunek, bo jeśli zrobimy 
przeciwnie, tj. wiejemy odrazu sztam w śmie
tankę, sztam zastygnie prędko i formuje 
w kremie niekształtne i' twarde kawałki że
latyny, niewymieszane równo ze śmietanką.

2. Krem śmietankowy z formy.
Pół kwarty kremowej śmietanki ubić 

na pianę, jeden łut żelatyny namoczyć w zi
mnej wodzie na godzinę; zrobić syrop gę
sty z pól funta cukru, kwaterki wody, w go
rący wrzucić wyciśniętą z wody żelatynę, 
wymieszać, a gdy będzie niezupełnie zimny,
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lać w niego śmietankę ubitą, nie przestając 
bić miotełką mocno, gdyż w tej chwili tę
żeje. Owego syropu z żelatyny nie powinno 
być więcej, jak mała kwaterka. Ubiwszy 
trochę z syropem, wsypać wanilii tłuczonej, 
lub wlać kieliszek likieru maraskinowego, 
albo włożyć łyżkę truskawek, na 24 godzin 
pierwej osaczonych z syropu. Poprzednio 
wyłożyć rondel biszkopcikami zwyczajnemi, 
przykrajanemi podług rondla, włożyć ubi
ty krem i postawić na zimnie. Wyrzuciwszy 
z rondla ubrać konfiturami.

3. Oszczędny krem z kwaśnej śmietany.

Wziąć pół kwarty zwyczajnej, słodkiej 
śmietanki, pół kwarty młodej, świeżej kwa
śnej śmietany, ubić mocno w rondlu głę
bokim, żeby nie rozbryzgiwała się śmieta
na; gdy na wpół ubita, wsypać pół funta, 
a kto lubi bardzo słodko, trzy ćwierci 
funta cukru bardzo miałkiego i pół laski tłu
czonej i przesianej wąnilji, sypiąc cukier nie 
odrazu, ale potrosze na cztery razy. Oso
bno rozpuścić w kwaterce śmietanki dwa 
łuty żelatyny, namoczone na dwie godziny 
w całości w wodzie i z niej wyciśnięte, wlać 
w duży rondel, a gdy będzie zupełnie wolna, 
dobierać parę łyżek śmietany i tak dalej, 
ciągle potrosze śmietany do sztamu dole
wać nie przestając bić. Gdy już zgęstnieje
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dobrze, można włożyć łyżkę osączonych do
brze z syropu wisien łutówek, lub truska
wek, wymieszać prędko i włać w formę, oli
wą wysmarowaną. Konfitury koniecznie 
osaczać trzeba w następny sposób: na dwa 
dni pierwej wyjąć z syropu szpilką lub wi
delcem i rozkładać je delikatnie na talerzu; 
po dwóch dniach o tyle obeschną, że mo
żna wybornie użyć, a nie zafarbują całego 
kremu. W braku dobrej śmietanki, kupić 
kwartę zwyczajnej i gdy się podstoi 6 go
dzin, zlać z wierzchu pół kwarty do ubicia.

4. Krem mrożony lub nie mrożony, zwany 
„creme brule“.

Funt mączki cukrowej skropić wodą 
w rondlu i zrumienić na wolnym ogniu, pil
nując, aby się nie spaliła, lecz była jak miód 
gęsta. Gdy ten cukier chwilkę przestygnie, 
wlać w niego kwaterkę zwyczajnej śmietan
ki, zamieszać i zagotować. Oddzielnie ubić 
siedm żółtek z ćwiercią funta cukru na gę
sto, prawie do białości i te ubite żółtka spa
rzyć owym gorącym cukrem ze śmietanką, 
bijąc jeszcze na blasze gorącej, aby zgę
stniało, po zdjęciu z ognia jeszcze bić, aż 
stygnąć zacznie. Oddzielnie ubić kwartę 
kremowej śmietanki, a gdy ubita, dobierać 
po łyżce owej masy karmelowej, aż wszyst
ka wyjdzie i jeszcze bić, żeby było równe
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zupełnie. Wziąć puszkę od lodów porcela
nową lub nawet wysokie pudełko po pięciu 
funtach cukierków angielskich, umieścić tę 
puszkę w kuble z tłuczonym lodem, mocno 
osolonym, biorąc trzy funty soli śniegów- 
ki na jeden kubeł lodu. Po przykryciu 
puszki papierem, położyć na wierzch także 
lód, zostawić tak w spokoju na 6 godzin 
co kilka minut okręcając puszkę, aby się 
krem równo zamrażał, a po tym czasie bę
dzie wybornie zamrożony. Nie trzeba puszki 
niczem ani wysypywać, ani wykładać, wyj
dzie dobrze, a po wyjęciu osypać grubo bi- 
szkopcikami, przetartemi przez rzadkie sito.

Jeżeli zaś kto chce podać jako zwykły 
krem nie mrożony, wtedy należy łut żela
tyny namoczyć, jak zwykle, na dwie godzi
ny w zimnej wodzie, następnie wycisnąć 
z niej, wrzucić w gotujący się cukier ze śmie
tanką, gdzie się rozpłynie natychmiast, po
stępując następnie jak wyżej i kładąc w for
mę od kremów wylaną wodą i wysypaną cu
krem. Wynieść do piwnicy dla zastudzenia.

5. Krem kawowy.

Zagotować kwaterkę bardzo tęgiej czar
nej kawy z trzema kwaterkami śmietan
ki, wziąć sześć żółtek, ubitych do białości 
z 3 ćwierciami funta cukru i troszką zimnej 
śmietanki i tą gotującą kawą rozbierać po-
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woli jaja w garnku na ogniu, pilnując, aby 
się nie zwarzyły; postawić na wolnym ogniu 
i mieszając ciągle trzymać aż zacznie gę
stnieć, wrzucić w nią półtora łuta żelatyny, 
namoczonej w całości w wodzie, a następnie 
z niej wyciśniętej; gdy para zaczyna wycho
dzić, to ma dosyć, wymieszać dobrze, a gdy 
będzie zupełnie wolne, bić trzepaczką na 
lodzie lub w piwnicy, póki dobrze nie zgę
stnieje; wtedy wlać w formę, oliwą wysma
rowaną lub wodą wylaną i cukrem wysy
paną i wynieść w chłodne miejsce do za- 
studzenia.

6. Krem czekoladowy.
Ćwierć funta czekolady połamać w ka

wałki i wrzucić na pól kwarty gotującej się 
śmietanki. Trzy ćwierci łuta żelatyny na
moczyć na godzinę w zimnej wodzie, wyci
snąć z niej i wrzucić w gorącą czekoladę. 
Ćwierć funta cukru ubić z czterema żółtka
mi, zaparzyć te rozbite żółtka czekoladą, 
wszystko' razem trzymać ciągle na wolnym 
ogniu i mieszać, aż zacznie gęstnieć, byle się 
nie zagotowało. Gdy przestygnie, ubić do
brze, żeby zgęstniało, wlać w formę wyla
ną wodą, wysypaną cukrem i wynieść do 
piwnicy dla zastudzenia. Dla oszczędno
ści można ubić pianę i z ubitą już masą 
wymieszać, kładąc do formy; lepsze jednak 
bez piany, ale będzie o wiele mniej.
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7. Krem z palonych migdałów.

Proporcja na 7—10 osób. Trzy ćwier
ci migdałów sparzyć, obrać i pokrajać. Po
krajane mieszać z funtem miałkiego cu
kru i postawić na ogniu w szerokim, a cien
kim rondlu. Rumienić, mieszając ciągle, 
żeby nie przypalić, dopóki nie nabiorą 
koloru brunatnego, ciemniejszego od skór
ki migdałów. Oddzielnie rozpuścić półto
ra łuta namoczonej poprzednio żelatyny 
w kwaterce wody i w chwili, gdy migdały 
dostatecznie już z rumienione, wlać żelaty
nę w rondel, mieszając ciągle, żeby do ron
dla nie przywarło. Gotować mniej więcej 
kwadrans, aż nabierze koloru mocnej, czar
nej kawy; przecedzić przez muślin wyciska
jąc. Płyn powinien być gęsty jak syrop. 
Pozostałe od przecedzenia migdały wło
żyć powtórnie w rondel, nalać pół kwater
ką wody, i wygotować, poczem znów prze
cedzić i to samo powtórzyć jeszcze dwa ra
zy, lejąc tylko po jednej trzeciej, a nawet po 
ćwierci szklanki wody dopóki w migdałach 
nie pozostanie już smaku. Za każdym razem 
otrzymany płyn mieszać z poprzednio prze
cedzonym. Rozmieszany i ostudzony zupeł
nie wlać powoli, mieszając ciągle, do kwarty 
ubitej dobrze kremowej śmietanki, a po do- 
skonałem wymieszaniu wlać w formę i po
stawić na lodzie. Forma powinna być przed-
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tem wylana zimną wodą i posypana miał
kim cukrem. Wyjmując przewrócić na pół
misek — wyjdzie z łatwością.

8. Krem waniljowy.
Pół kwarty śmietanki zagotować, wrzu

cić pół laski pokrajanej wanilji i łut że
latyny, namoczonej w całości na godzinę 
pierwej w zimnej wodzie, a następnie wyci
śniętej lekko w ręku. Osobno ubić 6 żółtek 
z pół funtem cukru i łyżką zimnej śmietanki 
na gęsto; gdy się śmietanka powoli gotu
je, zaparzyć jaja, to jest lać gorącą śmietan
kę w żółtka, rozbić dobrze, postawiwszy 
na gorącej blasze, aż dobrze para iść będzie, 
wtedy wylać z rondla żeby przestygło i da
lej bić póty, póki nie będzie gęstnieć, wło
żyć w formę i wynieść do piwnicy.

9. Krem z zapachem kwiatu pomarań
czowego.

Ubić pół kwarty kremowej śmietanki 
nad lodem, lub w zimnej piwnicy; zrobić 
syropu gęstego z pół funta cukru i pół szklan
ki wody, w syrop ten wrzucić łut żelatyny— 
namoczonej w zimnej wodzie na godzinę 
i wyciśniętej z niej—która zaraz się rozpuści. 
Wlać łyżkę stołową cukru palonego, łyżkę 
wody kwiatu pomarańczowego, wymieszać 
mocno i gdy już zaledwie jest wolne, lać 
powoli w ubitą śmietankę, nie przestając
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w formę, oliwą wysmarowaną, wstawić do 
piwnicy lub lodowni dla zastygnięcia, a w go
dzinę najwyżej można wydać na stół.

10. Blanc-manger, krem migdałowy.
Pół funta słodkich migdałów, a ośm 

gorzkich oparzyć i utłuc na miazgę, skra
plając trochę mlekiem. Zagotować kwartę 
śmietanki słodkiej i wrzącą sparzyć migda
ły na misce, niech tak postoją z godzinę. 
Wtedy przecisnąć migdały przez rzadkie 
płótno tak, żeby miazga zupełnie była su
cha; można ją jeszcze raz przetłuc i polaw
szy trochą tej samej śmietanki, znowu wy
cisnąć, aż będą suche otrąbki; wsypać pół 
funta cukru, wiać pólkwaterek zimnego szta- 
mu z dwóch łutów żelatyny, wymieszać ra
zem i ubić mocno, aż do zgęstnienia, a wte
dy wlać w formę, oliwą wysmarowaną do 
zastudzenia.

11. Krem migdałowy postny.
Zupełnie jak wyżej robi się blanc-man

ger postne z tą różnicą, że zamiast pół fun
ta bierze się trzy ćwierci funta słodkich mi
gdałów i trzema kwaterkami wrzącej wody 
się nalewa, przetłukszy zaś powtórnie miaz
gę jeszcze raz przelewa się kwaterką tej sa
mej wody gorącej, przeciska, wsypuje cu
kru trzy ćwierci funta, i wlewa się w to
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kwaterkę sztamu z dwóch łutów żelatyny 
ugotowanego. Wszystko wymieszać i ubijać 
mocno aż zacznie gęstnieć, a potem wlać 
w formę do zastudzenia.

12. Krem ponczowy żółty.
Ośm żółtek ubić w garnku kamiennym 

z funtem cukru do białości; wcisnąć w to 
cztery cytryny przez sitko i ogrzać, ciągle 
mieszając na wolnym ogniu, nie pozwala
jąc się jednak zagotować. Gdy przestygnie, 
wlać dwa łuty żelatyny, namoczonej poprze
dnio w wodzie, a następnie rozpuszczonej 
w kwaterce gorącej wody, kieliszek od wi
na dobrego araku, to wszystko wymieszać 
i ubijać ubijaczką w chłodnem miejscu, póki 
nie zacznie gęstnieć. Wtedy ubić pianę 
z tych 8 białek, dołożyć do kremu, wymie
szać dobrze i wynieść do piwnicy; po za- 
studzeniu wyjdzie z formy bardzo łatwo.

13. Krem ponczowy biały.
Funt cukru nalać pół kwartą wody, za

gotować, wyszumować, wrzucić dwa łuty że
latyny, namoczonej poprzednio na dwie go
dziny w wodzie i z niej lekko wyciśniętej. 
Gdy syrop wystygnie /wcisnąć pięć cytryn 
przez sitko, aby żadna pestka nie wpadła 
i wlać pół kwaterek dobrego araku. Wszyst
ko to wymiesząć i w szerokiem naczyniu



bić ubijaczką póki nie zbieleje zupełnie i nie 
zrobi się jak piana. Wtedy wlać w przygo
towaną, oliwą wysmarowaną formę i zastu- 
dzić w lodzie lub zimnej piwnicy. Ślicznie 
wygląda krem taki, trzeba tylko pamiętać, 
aby cytrynę i arak w zupełnie zimną żela
tynę z syropem lać. Takie kremy zowią 
musem.

14. Krem szodonowy (kosztowny).
Rozbić dwanaście żółtek w kamiennym 

garnku z funtem cukru na biało prawie, 
wlać w to, lejąc potrosze butelkę białego 
francuskiego wina, postawić na blasze, lecz 
nie na fajerce i mieszać łyżką od spodu, że
by nie przywarło, póki nie zacznie podnosić 
się w górę, jak zwyczajne szodo, wtedy zdjąć 
z ognia i zaraz wlać sztamu z jednego łuta 
żelatyny, namoczonej na godzinę, a nastę
pnie rozpuszczonej w kwaterce gorącej wo
dy bez gotowania, kieliszek araku lub ko
niaku. Wynieść do piwnicy lub w chłodne 
miejsce i bić ubijaczką, póki nie ostygnie 
i nie zacznie gęstnieć, wtedy wlać w formę 
oliwą wysmarowaną i postawić w piwnicy. 
Za dwie godziny można wyrzucić z formy 
i wydać na stół.

15. Krem pomarańczowy.
Wycisnąć sok z czterech pomarańczy 

i jednej dużej cytryny, następnie ubić pięć
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żółtek z pół funtem cukru otartego poprzed
nio zlekka o skórkę od pomarańczy. Gdy 
będą doskonale ubite, postawić z garnkiem 
kamiennym, w którym się ubijały na ma
łym ogniu, wlać sok wyciśnięty i ogrzać do
brze nie dopuszczając zagotowania. Wlać 
dwa łuty żelatyny namoczonej na dwie go
dziny w zimnej wodzie, a następnie z niej 
wyciśnięte i rozpuszczone w pełnej kwa
terce gorącej wody, bić to wszystko razem, 
do gęstości, a na ostatku gdy zacznie gę
stnieć ubić owe pięć pozostałych białek 
na pianę, wymieszać razem i wlać w formę 
oliwą wysmarowaną. Podając na półmisku 
obłożyć ćwiartkami surowych pomarańcz i pa- 
seczkami smażonej skórki pomarańczowej.

16. Krem pomarańczowy na śmietance.

Dwie pomarańcze i jedną cytrynę wy
cisnąć z soku, otarłszy o pomarańcze kilka 
kawałków cukru, które utłuc i wrzucić w sok 
postawiony z rondlem na trzonie. Gdy znać 
że już gorący, wrzucić łut żelatyny namo
czonej na godzinę w całości w zimnej wo
dzie a następnie wyciśniętej z niej, mie
szając ciągle łyżką, póki się nie rozpuści. 
Osobno ubić pół kwarty kremowej lub bar
dzo gęstej śmietanki; gdy ubita wsypać pół 
funta miałkiego cukru, dzieląc na trzy razy,
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nie od razu, a gdy zgęstnieje dobierać po- 
trosze śmietankę bitą do przestudzonej 
esencji, póki się wszystka śmietanka nie wy
miesza, ciągle bijąc razem, co powinno ■ 
bardzo szybko nastąpić. Jeżeli śmietanka 
nie kremowa, to rozpuścić cukier w soku,. 
wrzucić żelatynę, a śmietankę samą ubić 
i dobierać potrosze do esencji bijąc ciągle.. 
Wtedy wlać wszystko w formę oliwą wy
smarowaną i wynieść do piwnicy. Smak te
go kremu jest nadzwyczaj miły. W braku 
pomarańcz ubić dwie cytryny i kieliszek 
araku, ale wtedy trzeba wziąć trochę wię
cej cukru.

17. Krem jabłkowy z formy.

Dziesięć jabłek upiec w piecu, a nastę
pnie przetrzeć przez sito. Gdy ostygną wsy
pać pół funta miałkiego cukru, a jeżeli 
jabłka były duże, to trzy ćwierci, kawałek 
wanilji utłuczonej z cukrem, wlać pół kwa
terek dobrej miary sztamu z łuta żelatyny 
rozpuszczonej w gorącej wodzie i przestu
dzonej, ubijać to, aż zbieleje, 4 białka ubić 
na pianę, wymieszać razem, włożyć w for
mę, oliwą wysmarowaną i wynieść w chło
dne miejsce. Wyjąwszy z formy ubrać kon
fiturami, lub zostawiwszy trochę kremu bez 
żelatyny, zafarbować go różową żelatyną,. 
a będzie do ubrania blado-różowy.



18. Krem z jabłek ze słodką śmietanką.

Sześć dużych jabłek upiec w piecu i 
przetrzeć przez sito, wsypać pół funta miał
kiego cukru i trzy białka, bić to razem aż 
zupełnie zbieleje. Osobno ubić kwaterkę 
śmietanki słodkiej, gęstej, wymieszać z ja- 
błeczną masą, dolać kieliszek sztamu, ugo
towanego z pół łuta żelatyny, dosypać tro
chę wanilji, zbić wszystko razem i wlać 
w formę, oliwą wysmarowaną, lub ułożyć na 
salaterkę, ubierając konfiturami.

19. Krem mrożony z jabłek.

Dwanaście białek ubić na pianę, gdy 
zupełnie twarde, dodawać po łyżce funt cu
krowej, przesianej mączki z pod maszyny 
i bić ciągle, wcisnąć jedną cytrynę, wlać kie
liszek likieru maraskinowego, lub bardzo 
dobrego araku i kilka łyżek z syropu osią- 
kniętych na kilka dni pierwej konfitur, ma
lin, łutówek, białych wisien, truskawek lub 
moreli w kawałkach, wymieszać, włożyć 
w blaszaną, wysoką puszkę od cukierków 
Landrina, zanurzyć w kubełku z lodem i 
kręcić przynajmniej pół godziny, zostawić 
w lodzie do chwili podania, a następnie po- 
nakładać w szklaneczki i podać na leguminę.
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20. Krem mrożony śmietankowy.

Pół kwarty kremowej śmietanki ubić 
na pianę, sypiąc w połowie ubijania pół 
funta mączki cukrowej z pod maszyny, prze
sianej przez muślin; sypać po łyżeczce, bo 
jeśli się wsypie od razu, zwodnieje śmietan
ka; stosować należy ten sposób postępo
wania zawsze przy biciu piany z cukrem, 
czy to z białek, czy ze śmietanki. Pięć ma
łych lub dwa duże makaroniki pokrajać na 
kawałki wielkości orzecha laskowego, dwie 
łyżki truskawek, malin, porzeczek lub agre
stu, ale nie wisien, osaczyć na dwa dni pier
wej z syropu, użyć tyle gatunków, ile ma się 
pod ręką. Ubitą pianę rozdzielić na dwa 
głębokie talerze, w jeden wsypać makaroni
ki, w drugi konfitury, wymieszać bardzo 
szybko i włożyć najprzód z jednego talerza 
w puszkę od lodów, lub inną jaką, z blachy 
angielskiej, byle wysoką, naprzykład po lan- 
drynowskich cukierkach, następnie z dru
giego talerza, przykryć i postawić w kube
łek ze śniegiem, osypując nim puszkę ze 
wszystkich stron, zostawić tak na dworzu 
lub w sieni, gdzie ma przystęp zimne po
wietrze, a we dwie lub trzy godziny można 
wyrzucić z puszki śliczna piramidę mrożo
nego kremu.
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21. Krem poziomkowy lub malinowy.

Kwartę malin lub poziomek przetrzeć 
przez sito, wziąć cztery białka, pół funta 
miałkiego cukru i ubijać aż zgęstnieje. Oso
bno ubić na pianę pół kwarty gęstej śmie
tanki słodkiej, w masę poziomkową wlać 
dwa łuty żelatyny, rozpuszczonej w pół 
kwaterku gorącej śmietanki, a przestudziwszy 
ją nieco wymieszać z ubitą śmietanką, zbić 
wszystko razem i wlać w formę pobielaną. 
Zanieść do zimnej piwnicy do zastudzenia.

22. Krem malinowy bez śmietanki.

W pól kwaterku wody gorącej rozpu
ścić łut żelatyny, poprzednio namoczonej 
w zimnej wodzie na jedną godzinę, wylać 
na miskę, dodać kwaterkę soku malinowe
go, ćwierć funta miałkiego cukru, sok z je
dnej cytryny, dwie łyżki dobrego araku, 
wymieszać i zupełnie wystudzić, wtedy bić 
trzepaczką przez pół godziny, aż się zrobi 
gęste, jak śmietana, wylać formę zimną 
wodą, wysypać miałkim cukrem, wlać krem 
i wynieść w zimne miejsce. Za dwie go
dziny stanie doskonale i' może być wydany 
na stół. Kto ma surowe maliny, niech weź
mie kwaterkę surowego soku i trzy ćwierci
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trzy ćwierci funta cukru. Ładnie wygląda 
i jest bardzo smaczny, a w gorącej porze, 
gdy o śmietankę kremową trudno, zupełnie 
takową zastąpi, w lecie jednak trzeba brać 
półtora łuta żelatyny na tę proporcję.

23. Krem z brzoskwiń.
Dwanaście łutów przetartych przez 

rzadkie sito brzoskwiń, 12 łutów cukru ubi
jać całe pół godziny, zafarbować tę masę 
kilkoma kroplami alkermasu, wlać łut żela
tyny, rozpuszczonej w pół kwaterku wody, 
domieszać pianę, mocno ubitą z sześciu bia
łek, zbić mocno razem, wylać w formę, wy
smarowaną oliwą i wynieść do bardzo zim
nej piwnicy dla zastudzenia.

24. Galareta malinowa.
Na kwartową formę używa się dwa łu

ty żelatyny, którą na dwie godziny namo
czyć w zimnej wodzie, a następnie wyci
snąwszy lekko z wody, wrzucić w gorący sy
rop. Rozpuści się zaraz. Wziąć pól kwarty 
pięknego, czystego soku malinowego, oraz 
sok z pięciu cytryn zlekka wyciśnięty przez 
muślin, póki czysty leci, wcisnąć na ogniu 
w gorący syrop z funta cukru zrobiony, któ
rego powinno być pół kwarty; gdy syrop 
wystygnie, wymieszać wszystko razem, prze
cedzić przez muślin, nie wyciskając wcale,

33Obiady.



wlać w formę i wynieść w chłodne miejsce 
do zastudzenia. Dla lepszego koloru wlewa 
się dó każdej różowej galarety łyżeczkę al- 
kermasu, lub używa różowej żelatyny. For
mę z galaretą przed wydaniem na stół, owi
nąć ścierką, umaczaną w gorącej wodzie, 
odjąć ścierkę za chwilkę i formę na półmi
sek przewrócić. Z wiśniowego i poziomko
wego soku nie robią się galarety, gdyż nie 
mają klaru. Z porzeczkowego można robić 
tak samo jak z malinowego.

25. Galareta ananasowa.

Dwa łuty żelatyny namoczyć w cało
ści w zimnej wodzie na dwie godziny, funt 
cukru nalać trzema kwaterkami wody; gdy 
syrop gotów, wrzucić trzy cytryny, pokra
jane w plasterki wybrawszy najstaranniej 
pestki, niech się razem jeden raz zagotuje, 
wtedy wrzucić żelatynę lekko z wody wy
ciśniętą, zaraz cytryny wyrzucić i przece
dzić przez płótno lub serwetę, nic nie wy
ciskając, tylko co samo ściecze, wlać kwa
terkę syropu ananasowego, kto chce kieli
szek dobrego białego araku, wymieszać ra
zem, wlać w formę i wynieść do piwnicy. 
Prześlicznie wygląda, gdy wlawszy połowę 
formy, galaretę zastudzić, ułożyć na to pla
sterki pokrajanej konfitury ananasowej lub



— 515 —

świeżego ananasu i dopiero zalać drugą po
łową galarety. Można także robić z Suro
wego ananasu galaretę. Wziąć mały ana
nas, utrzeć na tarce, zalać pół butelką lek
kiego francuskiego wina, zagotować parę 
razy na wolnym ogniu i przecedzić przez 
serwetę. Osobno zaś funt cukru zalać pół 
kwartą wody, a gdy się zagotuje, wrzucić, 
jak wyżej powiedziano, dwa łuty żelatyny, 
wcisnąć jedną cytrynę przez gęste sitko, wy
mieszać z przecedzonem winem i wylać 
w formę, cedząc przez serwetę.

26. Galareta cytrynowa.
Funt cukru jak najlepszego porąbać, 

włożyć na salaterkę i nalać trzema kwater
kami wody; wcisnąć cztery cytryny przez 
sitko, włożyć dwa łuty żelatyny, namoczo
nej w wodzie i wyciśniętej z niej lekko, 
wszystko to razem zagrzać na wolnym ogniu 
w rondlu, uważając pilnie, aby się nie zago
towało. Potem przecedzić przez podwójnie 
złożoną serwetę, mieszać łyżką póki nie za- 
cznie gęstnieć i dopiero wtedy wlać w for
mę. Dla chorych szczególnie tylko tak zro
biona galareta używaną być może.

27. Galareta pomarańczowa.
Funt cukru w kawałkach obetrzeć zlek- 

ka o sześć dużych pomarańcz, na których
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skórka świeża i jędrna, nalać pół kwartą 
wody i gotować na wolnym ogniu, szumu
jąc; wrzucić dwa łuty żelatyny, namoczonej 
w całości w zimnej wodzie na dwie godziny, 
i lekko z niej wyciśniętej, do tego wcisnąć 
przez sitko cztery cytryny bez gotowania, 
wymieszać i przecedzić przez serwetę. Mo
żna połowę wlać w formę, zastudzić, a dru
gą połowę zakolorować alkermasem i do
piero wlać; bardzo ładnie takie dwie war
stwy wyglądają, lepiej jednak żeby wierzch
nia warstwa była czerwona, a spodnia bia
ła. Wydrążywszy łyżeczką pomarańcze, 
przekrajane na połowę, nalać w puste skórki 
zafarbowanej na czerwono galarety, a po 
zastygnięciu pokrajać na ćwiartki i ubrać 
półmisek.

28. Galareta z wina.
Funt cukru nalać trzema kwaterkami 

wina francuskiego i zagotować, wrzucić 2 
łuty żelatyny namoczonej na dwie godziny 
w zimnej wodzie i z niej lekko wyciśniętej, 
wcisnąć sok z dwóch cytryn, przecedzić 
i wymieszać razem. Można do tej galarety 
wlać kieliszek bardzo dobrego araku, a bę
dzie ponczowa. Chcąc mieć galaretę zielo
ną, wziąć szpinaku lub owsa, który dopiero 
puścił z ziemi, utłuc w moździerzu i tym wy
ciśniętym sokiem zafarbować zrobioną gala
retę, ale wtedy nie lać araku.



ROZDZIAŁ XVIII.

KOMPOTY,
1. Kompot z jabłek.

Chcąc aby kompot z jabłek był biały, 
i okazały, obrać jabłka karbowanym no
żem, pokrajać większe na cztery części, 
mniejsze na połówki i każdą zaraz posma
rować przekrajaną cytryną; włożyć jabłka 
w rondel z wodą zimną, wrzucić skórki 
cytrynowej, gotować na wolnym ogniu, 
przewracając jabłka, aby się nie rozgoto
wały, wyjmować miękkie i nie kłaść za 
dużo razem. Po ugotowaniu wszystkich, 
odlać połowę sosu, a w resztę włożyć na 8 
większych lub 10 mniejszych jabłek pół fun
ta cukru, zagotować kilka razy, aby się do-
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brze wysadził, to jest aby był gęsty i polać, 
cedząc przez sitko, ułożone ładnie na sala
terce jabłka; ubrać skórką pomarańczowy, 
smażoną w cukrze lub galaretą jabłkową, 
a kto ma, liśćmi pomarańczowemi lub cy
trynowemu, układając je brzegiem salaterki. 
Można kłaść jabłka od razu w syrop, le- 
jąc naturalnie mniej wody, a po wyjęciu ja
błek sos, jak wyżej, wygotować. Będą mniej 
pozorne ale smaczniejsze.

2. Marmolada z jabłek.

Winkowate jabłka obrać, pokrajać dro
bno, włożyć w rondel, nalać zimną wodą 
o tyle, aby zaledwie przykryła jabłka i pod 
pokrywą udusić. Uduszone przetasować 
przez durszlak, wsypać cukru do smaku 
i podać do pieczystego.

3. Kompot z jabłek w galarecie.

Dziesięć jabłek sztetyn lub renet obrać, 
przekroić na połowę, wybrać pestki i wło
żyć w wodę z octem lub kwasem cytryno
wym. Łupiny z jabłek i cztery mniejsze jabł
ka pokrajać, dodać skórki cytrynowej i go
tować w kwarcie wody; gdy się zagotują, 
wylać na sito na podstawioną salaterkę, 
a do tego, co ścieknie samo, włożyć funt 
cukru rąbanego. Gdy się cukier rozpuści, 
wrzucić obrane jabłka, dodając 15 oparzo-
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nych i obranych węgierek, ugotować, pil
nując aby się nie rozgotowały, wyjąć owo
ce, poukładać w formę lub salaterkę por
celanową, a syrop jabłkowy gotować jesz
cze z pół godziny próbując przytem, i jeśli 
zaczerpnięty łyżką spada w dużych kro
plach, a nie ścieka cienko, to ma dosyć. 
Przed włożeniem jabłek w syrop, wrzucić ka
wałek wanilji, skórkę zaś cytrynową, goto
waną, uszadkować i wrzucić w syrop, żeby 
się razem gotowała. Gdy wygotowany syrop 
wystygnie, zalać nim owoce, poruszając łyż
ką, aby nie leżały na spodzie, lecz żeby się 
połączyły z sosem, który w parę godzin po
winien zamienić się w galaretę.

4. Kompot z gruszek.

Najlepsze gruszki na kompot są pa
sówki, panny, bąkrety, bąkrestjany i cu- 
krówki. Obrane, kłaść w wodę z odrobiną 
ałunu, żeby nie czerniały, następnie kłaść 
w rondel z zimną wodą, gdy wszystkie ugo
towane, włożyć w smak z gruszek, na 10 
sztuk pół funta cukru, jeżeli gruszki bar
dzo słodkie, wlać trochę wina lub soku cy
trynowego, wygotować na dobrze gęsty sy
rop i polać nim gruszki. Można od razu 
w wodę kłaść cukier, ale bardzo długo się 
wtedy gruszki gotują. Tak jabłka jak gru
szki od cynamonu czernieją.
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5. Kompot z moreli lub brzoskwiń

Na 15 sztuk moreli brać pól funta cukru, 
i kwaterkę wody. Wrzucić morele w ukrop, 
żeby się dały łatwiej obrać, zrobić syrop 
gęsty; morele, przekrojone, bez pestek, wrzu
cić na chwilę, zagotować raz, wyjąć, sy
rop wygotować i zalać nim ułożone same 
lub z innemi owocami mieszane morele. 
Z brzoskwiń robi się tak samo, należy je ko
niecznie obrać ze skórki. Tak brzoskwinie 
jak morele powinny być prawie dojrzale.

6. Kompot ze śliwek.
Na kompot biorą się śliwki węgierki. 

Oparzyć je wodą wrzącą, obrać ze skórki, 
zrobić syrop — na funt śliwek surowych, 
biorąc pół funta cukru i szklankę wody — 
i wrzucić weń śliwki, zagotować raz, wy
jąć łyżką durszlakową; syrop wygotować 
i polać nim śliwki. Można ten sam kom
pot robić z nieobranych śliwek, jak również 
używać mniej cukru, jeżeli śliwki bardzo 
dojrzale.

7. Kompot z pomarańcz.
Zrobić gęsty syrop z pól funta cukru 

i szklanki wody, skórkę z jednej pomarań
czy cienko zerznąć, pokrajać cieniutko w pa- 
seczki, wrzucić w ten syrop i zagotować



parę razy. Pięć pomarańcz obrać, podzielić 
na cząstki, obrać z białej skórki; wybrać 
pestki, ułożyć na salaterce, wyłożywszy brze
gi liśćmi pomarańczowemi i polać gorącym 
syropem razem ze skórką. Zwykle kom
pot z pomarańcz miesza się z jabłkowym. 
Jeżeli z samych pomarańcz, to włożyć na 
wierzch uszadkowanego ananasa lub też 
polać maraskinowym albo innym pachną
cym likierem.

8. Kompot z wisien.
Z lutówek, szklanek czerwonych i czar

nych kwaśnych wisien, robi się bardzo 
smaczny kompot; najlepszy jednak z lutó
wek. Na funt wisien wziąć ćwierć funta cu
kru i pół szklanki wody, zrobić syrop gęsty, 
wrzucić wiśnie; zagotować kilka razy i wy
lać na salaterkę. Na kompot wiśnie nie dry- 
lują się. Cukru można brać i więcej.

9. Pieczony kompot letni.
Opłukane wiśnie, śliwki, porzeczki a na

wet morele, przepołowione, bez pestki prze
sypać grubo miałkim cukrem w kamien
nym lub porcelanowym garnku i wstawić 
w dobrze gorący piec na godzinę. Owoc 
winien być miękki i puścić z siebie sok, bę
dzie zupełnie w całości, ładniejszej powierz
chowności niż gotowany na syropie i dłużej
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można go konserwować. Po godzinie wyjąć 
z pieca i spróbować, czy go nie czuć su
rowizną, w takim razie wstawić jeszcze na 
pół godziny.

10. Kompot z czarnych czereśni.
Wyborny kompot świeży robić można 

z czarnych czereśni, które wogóle mają 
mdławą słodycz. Po wybraniu pestek uło
żyć czereśnie na salaterce, na półtora funta 
wziąć jedną cytrynę i szklankę wina czer
wonego, czereśnie posypać pół funtem miał
kiego cukru, polać winem i wycisnąć cy
trynę. Gdy tak z godzinę postoją, wszystko 
razem włożyć w rondel, po zagotowaniu 
wziąć łyżeczkę kartoflanej mąki, rozbić z ły
żeczką zimnego wina, zaprawić sos, zagoto
wać jeszcze raz i wylać na salaterkę. Wte
dy wlać na cały kompot kieliszek likieru 
wiśniowego łub nalewki i lekko wymieszać. 
Połączenie wina, cytryny, likieru i soku 
od wiśni daje wyborny smak; cały zaś sok, 
przez zaprawienie go mąką, będzie miał 
pozór gęstego ulepu.

11. Kompot z agrestu.
Na kompot letni używa się agrestu na- 

wpół dojrzałego, gdyż z niedojrzałego nie
ładny i niesmaczny. Agrest obrać z szypu- 
łek, na funt agrestu zrobić syrop, biorąc
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przeszło pół funta cukru i małą kwaterkę 
wody; wrzucić agrest, zagotować kijka ra
zy i wylać na salaterkę.

12. Macédoine z owoców letnich.
Wszelkie rodzaje owoców jak maliny, 

porzeczki, agrest, obrane z korzonków, me
lon, pokrajany w kawałki, posypane grubo 
cukrem, zostawia się na godzin parę w zi
mnej piwnicy; podając, polać sokiem wiśnio
wym lub malinowym, wymieszać i podać 
na deser. Zamiast soku można także użyć 
likieru maraskinowego lub nawet jakiego 
wanilj owego, byle nie owocowego, bo się 
źle łączy z owocami surowemi.

13. Macédoine z pomarańcz.
Pomarańcze stanowią wyborny deser 

w czasie zimy i wiosny, należy je tylko w roz
maity podawać sposób. I tak, robi się kom
pot czyli macédoine z pomarańcz w nastę
pujący sposób: ugotować cztery jabłka, szte- 
tyny lub renety w wodzie, uważając, aby 
nie były za miękkie. Wziąć cztery duże 
pomarańcze, obrać ze skórki grubej, a na
stępnie z białych, cienkich włókien, wybrać 
pestki, bo inaczej cały kompot zgorzknie, 
pokrajać tak jabłka jak pomarańcze w cien
kie plasterki, ułożyć na salaterce, przekła
dając jabłka pomarańczami i przesypując
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to pół funtem miałkiego cukru. Polać kie
liszkiem od wina araku i zostawić tak na 
dwie godziny. Wtedy nakłaść na wierzch 
konfitur, jakich kto ma: wiśni, malin, pozio
mek, porzeczek, agrestu, lub tym podobnych, 
byle drobnych, wymieszać lekko i podać na 
deser. Zamiast arakiem można polać likie
rem maraskinowym.

14. Kompot z suszonych śliwek.

W zimie, szczególniej dla osób słabych, 
doskonały kompot robić można z francu
skich suszonych śliwek łub białych greckich. 
Francuskie opłukawszy w wodzie, nalać 
świeża wodą tyle, żeby objęło śliwki; gdy 
się w połowie ugotują, włożyć na pół fun
ta śliwek ćwierć funta cukru, cynamonu ka
wałek, cytrynowej skórki, gotować aż śliw
ki miękkie będą i na salaterce polać przece
dzonym sosem. Chcąc aby ładnie wyglą
dał, ugotować śliwki bez cukru w wodzie 
i zalać ułożone na salaterce gęstym syropem, 
oddzielnie zrobionym, a będzie sos klarowny.

15. Kompot pieczony ze śliwek.

Najlepiej i najhygieniczniej gotować 
śliwki suszone w następujący sposób: opłu
kane włożyć w kamienny szeroki garnek, 
lub nawet starą porcelanową salaterkę, na-



lać wody tyle, aby śliwki pokryła, wło
żyć kawałek cynamonu i wstawić pod 
blachę. Za parę godzin będą miękkie, na- 
pęczniałe, smaczniejsze i pozorniejsze niże
li gotowane; wsypać cukru miałkiego, wy
mieszać i podać choremu czy zdrowemu. 
Jest to sposób hygieniczny, którym się po
sługują w Karlsbadzie.

16. Kompot z suszonych białych śliwek, 
moreli, jabłek lub gruszek.

Wszystkie te owoce są bardzo miękkie, 
należy je po wyjęciu z pudełka, w którem 
są upchane, • włożyć na gorącą wodę, dać 
się jeden raz zagotować, zaraz odlać, zrobić 
syrop gęsty na czystej wodzie, wrzucić je 
w gorący i zaraz wylać na salaterkę, będą 
całe i ładne. Gruszki i jabłka na godzinę 
pierwej moczyć w zimnej wodzie. Gruszki, 
choć obierane, gotują się dłużej.

17. Kompot z kasztanów.

Funt marokańskich, dużych kasztanów 
ugotować w wodzie. Gdy miękkie, spróbo
wać czy dobre, odlać wodę, przykryć ser
wetą kasztany, żeby nie stygły i, póki go
rące, obierać starannie ze skórki tak, aby 
zostały zupełnie białe; duże można przepo
łowić. Zrobić syrop z pół funta cukru w ka-
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wałkach i szklanki wody, w którą włożyć 
w czasie gotowania najmniej ćwierć laski 
waniłji, niech się gotuje, żeby dobrze wa- 
niłją przeszedł, obrane kasztany kłaść w go
rący syrop, wylać na saleterkę, a gdy osty
gnie, wyjąć wynilję.

18. Kompot z łodyg rabarbarowych.

Obrać łodygi z wierzchnich włókien, 
pokrajać je na kawałki na cal grubości, 
lub poszadkować cienko jak fasolę. Sparzyć 
ukropem i odcedzić wodę zaraz. Zrobić sy
rop bardzo gęsty, biorąc pól funta lub wię
cej cukru na funt łodyg, wrzucić sparzone 
łodygi, zagotować parę razy i kompot go
towy.

19. Kompot z borówek ze śmietaną.

Wybornym na jesieni kompotem są bo
rówki, podane ze śmietaną. Kwartę prze
branych najstaranniej borówek wstawić na 
półmisku porcelanowym lub na jakiej mi
seczce kamiennej w piec średnio gorący, 
pod blachę, na jaką godzinę. Piec powinien 
być nie za gorący ale i nie za zimny; nale
ży postawić na niższą kondygnację. Gdy 
znać, że się borówki upiekły, wyjąć, wysy
pać na salaterkę, osłodzić mocno miałkim 
cukrem (pudrem) bo krystaliczny za długo
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się rozpuszcza, a gdy wystygną wlać kwa
terkę dobrej, młodej, kwaśnej śmietany, 
wymieszać i podać do pieczystego. Borówki 
takie mają śliczny kolor i pozór. Ze złych 
dodatków nic dobrego nie można wytwo
rzyć.



ROZDZIAŁ XIX.

S A Ł A T Y.

1. Sałata zielona na sposób francuski.

Po osaczeniu na przetaku wody z sała
ty, ■ włożyć ją w serwetę, a trzymając za czte
ry końce, strząsnąć mocno, aby wszelka 
wilgoć w serwecie została. Następnie mieć 
przygotowane jedno jajko, ugotowane na 
miękko, wziąć na oddzielną miseczkę, spu
ścić żółtko, wlać łyżkę mocnego octu, dwie 
łyżki oliwy, pół łyżeczki od herbaty cukru 
i szczyptę soli, ubić to doskonale na lekki 
majonez, widelcem, wlać na sałatę, wymie
szać dobrze, rozdzielając listki i zostawić na 
dziesięć minut w spokoju. Czynność tę na
leży odbywać przed podaniem zupy. Sałata 
tym sposobem przyrządzona jest wyśmieni
tą, bo każdy listek oblany jest majonezem.
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2. Sałata zielona „a la Zamojski".

Świeżą sałatę główkową, o ile można, 
jak najżółtszą obrać, opłukać i w czystą 
serwetę włożyć, a ująwszy ją za cztery koń
ce, potrząsnąć, aby sałatę z wody osaczyć. 
Usmażyć na maśle cienką grzankę chleba, 
natartą przed smażeniem czosnkiem, poło
żyć ją wystudzoną na salaterce, gdzie ma być 
zaprawiona sałata, na tej grzance ułożyć sa
łatę i przykryć talerzem, niech tak poleży 
godzinę. Wtedy wyrzucić chleb, na oso
bnej miseczce rozrobić na cztery osoby dwa 
żółtka na twardo, łyżeczkę angielskiej mu
sztardy, szczyptę białego pieprzu, dwie łyżki 
dobrej oliwy, i łyżkę bardzo mocnego octu 
winnego, rozmieszać doskonale, wlać na sa
łatę, wymieszać i dopiero osolić, aby liście 
sałaty, przeniknione poprzednio oliwą i octem, 
nie straciły tak łatwo świeżości. Sałata cała 
nabiera z owej wyrzuconej grzanki smaku 
ostrego i nikt nie pozna co jest przyczyną 
tego podniesionego smaku.

3. Sałata ze śmietaną.

Osaczywszy w serwecie sałatę głów
kową, odrzucając zżółkłe liście, zaprawić 
na cztery osoby dwie główki następującą

Ohiady. 34



zaprawką: dwie łyżki kwaśnej śmietany, 
łyżkę mocnego octu, trochę soli, szczyp
tę pieprzu i szczyptę cukru rozbić na oso
bnej miseczce, a gdy dobrze rozbite, wlać 
na sałatę i trzy minuty mieszać ją razem 
ze śmietaną.

4. Sałata z jajecznicą.

Na wiosnę, kiedy sałata najsmaczniej
sza, a jaj najwięcej, wyborną potrawą wło
ską jest sałata z jajecznicą.

Zaprawić sałatę, jak zwykle, po osącze- 
niu jej z wody w serwecie, roztartem żółt
kiem z oliwą, solą, szczyptą białego pie
przu i octem. Oddzielnie zrobić dość gęstą 
jajecznicę, lejąc w rozbite jaja na każde 
jajko łyżkę słodkiej śmietanki, podać ra
zem i jeść wymieszawszy na talerzu.

5. Mizerja z ogórków.
Pokrajać cieniutko ogórki, oparzyć go

rącą wodą; odlać ją zaraz, posolić, popie
przyć, nalać oliwą i octem, wymieszać i po
dawać na świeżo. Macerowanie w soli i od
lewanie wody jest nie hygieniczne.

6. Roszponka, andywia, cykorja.
Te trzy gatunki zimowej sałaty, szcze

gólniej dwa ostatnie, można solić wcześniej,
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zaprawić na godzinę przed podaniem do 
stołu mocnym octem i oliwą.

7. Sałata z roszponki lub andywii z kar
toflami.

Oba te gatunki sałaty, po zaprawieniu, 
giną w oczach tak, iż mało znać na sala
terce. Otóż, dla powiększenia ilości, dosko
naleni połączeniem są kartofle mączyste, 
które, odparzone jak zwykle, ugotowane 
w łupinach, obrane i poszadkowane w cie
niutkie plasterki, posolić, popieprzyć białym 
pieprzem, polać suto oliwą, na cztery oso
by dwie łyżki, a następnie włożyć na sala
terkę, gdzie już jest zaprawiona solą, oliwą 
i octem estragonowym zielona sałata, wy
mieszać razem, próbując czy nie zamało 
octu, którego używa się mało, ale bardzo 
dobrego i mocnego do każdej sałaty. Lekki 
bez aromatu ocet, psuje każdą potrawę. Mo
żna włożyć szczypiorku siekanego.

8. Sałata z kapusty czerwonej lub białej.

Poszadkowawszy kapustę jak najcie
niej, wrzucić na wrzącą wodę, zagotować 
raz, odlać natychmiast wodę i wycisnąć 
z niej dobrze, posolić i polać octem, w pół
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godziny odlać ten ocet, wlać na jedną spo
rą główkę trzy łyżki oliwy, łyżkę octu, łyż
kę cukru, wymieszać razem na godzinę przed 
podaniem; można z nią wymieszać garść 
gotowanej fasolki. Kapusta biała kwaszona, 
podawana na sałatę, zaprawia się oliwą, 
odrobiną octu i cukrem.

9. Sałata z włoskiej kapusty.

W Szwajcarji, gdzie wszelkie jedzenie- 
ma na celu hygienę, podają bardzo zdrową 
i smaczną sałatę z włoskiej kapusty, która 
nawet jeszcze w późniejszej porze może mieć 
zastosowanie. Jak najzieleńszą i bardzo na- 
karbowaną główkę włoskiej kapusty po- 
szadkować tak cienko jak najcieńszy maka
ron, a następnie posiekać jeszcze lekko, nie
zbyt drobno. Wrzucić ją na gotujący ukrop 
posolony i pomieszawszy łyżką, zestawić 
z ognia, zostawiając kapustę w wodzie aż do 
ostudzenia. Wylać na durszlak, żeby dobrze 
osiąkła, włożyć na salaterkę i zaprawić jak 
zwykle każdą sałatę, rozbitą oddzielnie oli
wą z octem, odrobiną cukru i białym pie
przem. Oliwy powinno być dużo, a ocet ko
niecznie winny, bo każdy inny psuje sałatę. 
Wlać zaprawę na sałatę, a wymieszawszy, 
dopiero posolić do smaku. Tym sposobem 
solona na końcu nie sflaczeje. Sałata, jako
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rzecz bardzo zdrowa, bywa we Francji, 
Szwajcarji i Włoszech podawana jako zwy
kła przystawka do codziennego obiadu. 
Niniejsza nie przypomina wcale kapusty.

10. Sałata z selerów.

Duże włoskie selery, bardzo są smacz
ne na sałatę. Opłukane, gotują się nie obra
ne w wodzie słonej?, uważając, aby je wyjąć 
z wody, gdy są już dobrze miękkie, włożyć 
w wodę zimną, żeby nie zczerniały, a gdy 
ostygną obrać, pokrajać w plasterki, poso
lić, nalać oliwy, octu, popieprzyć i wymie
szać razem. Taka sałata miesza się także 
z rydzami marynowanemi, ale wtedy tak 
selery jak rydze, kraje się w podłużne pa- 
seczki.

11. Sałata z raków.

Ugotować jak zwykle z solą i koprem 
pół kopy średnich raków, po ostudzeniu 
wybrać szyjki i łapki. Dwie główki sałaty 
obrać, biorąc same środki, cztery jaja ugo
tować na twardo, obrać i pokrajać na 
ćwiartki. Wziąć jedno żółtko surowe, uwier- 
cić z pół łyżeczką angielskiej musztardy 
i solą, wlać, po odrobinie lejąc, ćwierć 
funta oliwy, trąc ciągle, aby się uformował
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sos majonezowy, w końcu wlać łyżkę win
nego, deserowego octu, wymieszać sałatę, 
ubierając jajkami i paroma gałązkami świe
żej, nie mieszanej sałaty, podać po zupie, 
jako majonez.

12. Sałata majonezowa.

Ślicznie wygląda sałata z jarzynek, po
dana z formy. Wziąć dwa selery, 16 kar
tofli obranych, na surowo pokrajać w po
dłużne paski i ugotować w wodzie z solą, 
pilnując, aby nie przegotować, naturalnie 
każdą rzecz oddzielnie. Oprócz tego ugo
tować drobniutkiej fasolki na miękko. Pokra
jać cztery jabłka, sześć korniszonów i tyleż 
grzybów marynowych lub rydzów także 
w paski. Wszystko to wymieszać razem. 
Rozpuścić na jedną formę pół łuta żelatyny 
w kwaterce wody; gdy będzie zimna wlać 
pól szklanki oliwy, kieliszek bardzo mocne
go octu i to ubijać trzepaczką na majonez; 
gdy dobrze ubite wymieszać z jarzynkami, 
włożyć w formę od kremów i wynieść do 
piwnicy; gdy zastygnie, wyjdzie doskonałe 
z formy i ładnie wygląda na stole. Im wię
cej oliwy tein lepszą będzie. Wyborna jest 
biorąc do niej tylko selery, drobną fasolę 
białą i bardzo wiele jabłek; jabłka i selery 
krajać w paski. Wyjętą z formy ubrać 
roszponką,



13. Sałata z różnych jarzyn i pikli.

Kwartę drobnych kartofli, kilka mar
chewek, dwa selery ugotować na miękko, 
obrać, pokrajać w paseczki. Pół kwaterek 
drobnej, białej fasolki także ugotować. 
Wziąć sześć korniszonów, kilka grzybów 
lub rydzów, szarlotek marynowanych, ka
parów i innych, jakich kto chce i jakie ma 
pikli; pokrajać wszystko w paski i wymie
szać razem z jarzynami, dodając parę ja
błek tak samo krajanych. Następnie wlać 
dużo oliwy, do smaku bardzo tęgiego octu, 
popieprzyć, posolić trochę, wsypać łyżeczkę 
cukru, wymieszać wszystko razem i włożyć 
na salaterkę, ubrawszy na wierzchu zapra
wioną osobno zieloną sałatą, całemi rydza
mi i sardelami przepolowionemi.

14. Sałata z pomidorów.

Wybrać małe, dojrzałe, lecz nie prze- 
stałe pomidory, przekroić płasko na dwa 
lub trzy plasterki, wybrać pestki, sparzyć 
ukropem i zostawić w nim pięć minut; gdy 
woda ostygnie odlać na sito, aby dobrze 
osiąkły, wrzucić na salaterkę, naprzód po
solić i popieprzyć, dalej wlać sporo dobrej 
oliwy, a w końcu na 10 mniejszych lub 8 wię-
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kszych pomidorów łyżkę mocnego octu. 
Smakosze ucierają pół ząbka czosnku, co 
podnosi smak, ale nie każdy go może zno
sić. Można się obejść bez parzenia, ale 
wtedy posoliwszy odlać wodę, powstałą 
z soli. Wyborna ta i bardzo hygieniczna 
sałata jest we Francji, Szwajcarji i Wło
szech zawsze na porządku dziennym.

15. Sałata z jabłek z sardelami.

Cztery duże sztetyny obrać i pokrajać 
w kostkę drobną, skropić natychmiast octem, 
żeby nie zczerniały. ■ Wziąć sześć sardeli 
lub jednego śledzia ulika, opłukać, wyjąć 
ości, pokrajać drobno, wymieszać z jabłka
mi, wlać łyżkę kaparów, dwie łyżki oliwy, 
octu do smaku, popieprzyć, wymieszać ra
zem i podać.

18. Sałata z kartofli najlepsza.

Ugotować kwartę kartofli w łupinach, 
odparzonych poprzednio, obrać i poszadko- 
wać w cienkie plasterki. Wziąć jedno żółt
ko surowe, u wiercić je z odrobiną soli i bia
łego koniecznie pieprzu, lać w to, wiercąc 
ciągle łyżką, ćwierć funta dobrej oliwy, le- 
jąc po odrobinie, a ciągle; gdy już zgę
stnieje dobrze, dolać do smaku ile potrzeba
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deserowego octu, włożyć szczypiorku dro
bnego, wymieszać dobrze i włożyć w ten 
sos przygotowane kartofle, wymieszać lek
ko i zostawić w nim przed podaniem na 
kilka godzin, żeby kartofle przeszły zapra
wą. Tak samo można robić nie używając 
żółtka.

17. Sałata z kartofli podług Dumasa.

Ugotować na trzy osoby 10 obranych 
kartofli średnich w rosole w całości, odpa
rzywszy je poprzednio ukropem. Po ugo
towaniu pokrajać w plasterki i póki gorą
ce posolić, popieprzyć, wlać dobrej oli
wy najmniej trzy łyżki i łyżkę winnego 
octu bardzo mocnego. Oddzielnie ugotować 
jeden duży holenderski seler w łupinie, obrać 
do czysta, poszadkować cienko, dalej po
siekać drobniutko dużo szczypiorku i odro
binę pietruszki, wymieszać z kartoflami, do
lać kieliszek białego wina francuskiego i zo
stawić w spokoju, aby się sałata zmacero- 
wala z godzinę lub dwie. Zamiast szczypior
ku można użyć cebuli białej hiszpańskiej, 
sprzedawanej w składach delikatesów, któ
rą cieniutko poszadkować, biorąc jedną ma
łą na tę proporcję, ale wtedy łyżkę oliwy 
więcej. Dumas każę dodać do tej sałaty 
6 gotowanych ostryg.
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18. Sałata z kalafiorów.

Młode, białe, świeże kalafiory zblanże- 
rować, to jest oczyszczone, włożyć w zimną 
wodę i postawić z rondlem na ogniu prawie 
do zagotowania—tak się wszystkie jarzyny 
blanżerują — odlać wodę, nalać drugą cie
płą tylko, włożyć trochę masła lub frytury, 
soli, łyżkę cukru, stosując to wszystko do 
ilości kalafiorów — zagotować, żeby były 
miękkie, a wtedy wybrać z wody, niech na 
sicie zzy przetaku ostygną. Rozebrać gdy 
będą już zimne na cząstki czyli drobne 
kwiatki, głąbiki zaś pokrajać w plasterki. 
Na małą salaterkę sałaty rozbić jedno żółtko, 
z dwiema łyżkami oliwy, bijąc trzepaczką 
aż się zapieni, wsypać białego, tłuczonego 
pieprzu, pół łyżeczki miałkiego cukru, a wy
mieszawszy to należycie, wlać łyżkę winne
go octu i polać tą mięszaniną ułożone ńa sa
laterce kalafiory. Sałatę taką jada się do 
pieczystego lub na zakąskę po wódce przed 
obiadem.

19. Sałata z kartofli i śledzia.

Ugotować kartofle w łupinach, skoro 
ostygną, obrać, pokrajać w paski, plasterki 
lub kostkę. Na kwartę kartofli wziąć je
dnego dobrego śledzia, nie mocząc wcale,



oprawić, pokrajać w kostkę, mleczko pokra
jać tak samo, jedną cebulę utrzeć na tar
ce, wszystko razem wymieszać, wlawszy łyż
kę mocnego octu, dwie łyżki oliwy i trochę 
pieprzu.

T a r t i n k i.

Wprowadzone u nas na przyjęciach 
wieczornych podawanie tartinek, wymaga 
umiejętnego ich robienia, i proszę nie są
dzić, aby to była rzecz tak mała i łatwa. 
Chcąc je dobrze podać, trzeba umieć i wie
dzieć wiele rzeczy. Najprzód chleb biały, 
pszenny trzeba obstalować; powinien być 
duży funtowy czworograniasty pieczony 
w formie, aby mniej było roboty z okrawa
niem skórki i smarowaniem, bo smarowa
ny cały plaster łatwiej potem na zręczne 
sztuczki krajać. Drugim ważnym warun
kiem jest masło niezbyt twarde; stać po
winno w pokojowej temperaturze najmniej 
12 godzin, następnie położywszy je na mi
seczkę lub doniczkę, wałkiem rozbić tro
chę na jednolitą dość miękką masę, którą 
daleko łatwiej i prędzej się smaruje. Trze
cim warunkiem jest, aby wszystkie pro
wianty, użyte do położenia na wierzch by
ły świeże, delikatne, dobrze i bardzo cień-



ko krajane. Jajka na twardo gotowane nie 
siekają się, jak to wiele osób przez nieświa
domość czyni, lecz przecierają przez rzad
kie sito, oddzielnie białka, oddzielnie żółt
ka, białka zaś następnie mieszają się z kra
janym drobniutko szczypiorkiem młodym; 
szczypiorek także nigdy się nie sieka lecz 
kraje. Na eleganckie tartinki idzie sarna, 
zająca sam cąber, indyk, pasztet zimny, 
pain de gibier, galantina z drobiu; (taki sam 
pasztet jak ze zwierzyny, robi się z drobiu 
i zowie się galantina). Po położeniu na tar- 
tince plasterka pieczystego, przybrać go 
wąskim paskiem auszpiku, czyli galarety, 
ugotowanej z cielęciny z żelatyną, sklaro
wanej białkami i zakolorowanej karmelem, 
którą po zastygnięciu kraje się w paski 
i ubiera na wierzchu tartinki mięsne jakby 
wstążką. Z wędlin, użyć tylko można szyn
kę i ozór, posmarowawszy bułeczkę na ma
sło odrobiną musztardy francuskiej, a na 
musztardę dopiero kłaść szynkę, bez tłusz
czu. Z postnych rzeczy idzie kawior, łosoś, 
siomga, sardele, nigdy sardynki, które są 
za grube i ze skórą się nie jadają, a położo
ne na bulce niezgrabnie i grubo wygląda
ją. Sardele płucze się w wodzie, wyjmuje 
ości, przepoławia wzdłuż, aby cienkie były, 
i układa podług chęci i gustu na bułce ra
zem z jajkiem, oddzielnie żółtko, oddziel
nie białko, zdobi kaparami i utartym od-
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dzielnie majonezem z żółtka i oliwy, kła
dąc go gdzieniegdzie odrobinę. Tylko ta
kie tartinki i to robione dopiero po połu
dniu, aby były świeże, niewyschnięte, są 
eleganckie i najwybredniejszy gust zado
wolić mogą. Po ułożeniu na tacce, po
dłożonej serwetą, drugą czystą serwetę umo
czyć w wodzie, wykręcić prawie do sucha 
i przykryć tacę lub półmisek z tartinkami 
aby się nie zsychały.

ELEGANCKIE NAKRYCIE STOŁU.

Nakrycie stołu zdaje się rzeczą bardzo 
zwyczajną, a jednak rzecz sama nie jest tak 
prostą, jakby się zdawać mogło, choćby tyl
ko dlatego że i tu moda potrafiła posta
wić swoje poważne warunki i nawet w urzą
dzeniu stołu żąda jakiegoś wyższego, deli
katnego smaku. Cała zastawa stołu nie po
winna być pozbawiona przyborów, ale i nad
miar psuje harmonję ogólną, zwłaszcza przy 
małych stołach należy się bronić od tego. 
Najlepiej posługiwać się stołami wysuwa- 
nemi, które się podłuża przez włożenie de
sek. Przytem należy pamiętać, że za waż
kie stoły są niewygodne. Szerokość stołu 
powinna wynosić co najmniej 118 cent.,



a nakrycia powinny postępować po sobie 
w odstępie 64 do 70 cent. Przedewszyst- 
kiem należy unikać stuku i hałasu przy sto
le. Obrus z cienkiej lnianej tkaniny powi
nien być rozciągnięty gładko bez najmniej
szych zagięć lub fałdek i spadać naokoło, 
po za brzeg stołu, blizko na pół łokcia.

Po rozpostarciu obrusa należy pousta
wiać przez środek w podluż stołu, większe 
ozdoby do jakich należą: patery z owoca
mi, żardinierki napełnione kwiatami, pa
tery z konfiturami, lampy albo kandelabry. 
Sam środek stołu zajmować powinna naj
okazalsza ozdoba, np. wysoka patera z owo
cami, a przy domowych uroczystościach, 
tort jako dekoracja, stosowna do uroczy
stości. Kryształowe salaterki z kompotami 
i koszyki z pieczywem, serwisy do musz
tardy, octu i oliwy, są obecnie przy ele- 
ganckiem nakryciu wykluczone, stawia się 
je na stole tylko przy zwyczajnym nakry
ciu, a podczas ceremonialnych przyjęć po
dawać je powinna służba przy odpowied
niej potrawie.

Co do nakryć, to te ustawiają się tuż 
przy brzegu stołu po jednym lub po dwa 
płaskie talerze; obok nich z prawej strony 
srebrne podstawki pod nóż, widelec i łyżkę, 
a przed podstawką małe, kryształowe sol- 
niczki, przed talerzami umieścić szklanki 
i kieliszki. Po lewej stronie nakrycia należy
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umieścić mały kompotowy talerzyk z ta
kąż łyżeczką. W końcu na talerzu ułożyć 
w troje lub czworo zagiętą, sztucznie uło
żoną serwetę. Wino ustawia się na stole 
w odpowiednich karafkach lub butelkach. 
Szampan podaje się zamrożony w lodzie. 
Po deserze kawa czarna, likiery i koniak. 
Do ostatecznego przystrojenia stołu należą 
jeszcze drukowane kartki z jadłospisem 
(menu), oraz dekoracyjne kwiaty.

Kruszon.

Tak powszechnie podawany na wieczo
rach kruszon, przysposabia się bardzo pro
stym sposobem. Ćwierć funta cukru obe
trzeć o dwie pomarańcze i o jedną dużą cy
trynę. Pomarańcze pokrajać w plasterki, 
odrzucając pestki, każdy plasterek przepo
łowić. Ćukier obcierany o skórkę włożyć 
w wazę, wsypać dwie łyżki miałkiego cukru, 
włożyć pomarańcze — jeżeli kto ma i chce, 
łyżkę smażonych truskawek lub anana
sa; żadnych innych konfitur nie można. Na
lać na to dwie butelki wina reńskiego „Mo
sel “ lub białego francuskiego lekkiego. Wy
mieszać doskonale, żeby się cukier w ka
wałkach ocierany o pomarańcze rozpuścił 
i podawać w szklankach ciągle mieszając, 
aby wszędzie był równy. Dla dam dolewa się 
od razu dwie szklanki przegotowanej wody.
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ZAMIANA WAGI NA MIARĘ,

zastosowana do codziennych kuchennych 
potrzeb.

Pomimo, iż w przepisach moich staram 
się wszystko dobrze, dokładnie i wyraźnie 
oznaczyć, dla ułatwienia jednak gospody
niom nie mającym czasu łub cierpliwości 
ważenia każdego produktu, użytego w ku
chni, a bez czego, tak potrawa, jak ciasto 
łub legumina popsuć się mogą, podaję ni- 
niejszem zamianę funtów na miarę, co rze
czywiście łatwiej i prędzej daje się dopełnić.

Funt miałkiego cukru, jest to pół kwar
ty dawnej polskiej miary, pół funta więc 
będzie kwaterka, ale musi być czubata. 
Łyżka czubata równa się 4 łutom. Mączka 
z pod maszyny jest lżejsza, prawie trzy 
kwaterki będzie dopiero funt. Kwarta masła 
waży dwa funty i łutów ośm, pół kwarty— 
funt jeden i łutów cztery, biorąc więc garnu
szek kwaterkowy mamy niezawodnie wię
cej niż pół funta. Najlepiej do masła mieć 
wymierzone dwa garnuszki, jeden pół kwar- 
towy, drugi kwaterkowy. Łyżka masła ró
wna się 4 łutom. Co do mąki przyjęte jest 
za zasadę, że garniec zawiera pięć funtów,
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towy, drugi kwaterkowy. Łyżka masła ró
wna się 4 łutom. Co do mąki przyjęte jest 
za zasadę, że garniec zawiera pięć funtów, 
zatem kwarta zawiera funt i łutów ośm je
żeli jest strychowana. U siebie w kuchni 
biorę pół kwarty czubate mąki za 20 łutów 
czyli kwaterkę za 10 łutów. Najlepiej do 
mąki i cukru mieć pół kwartę i kwaterkę. 
Łyżka mąki równa się dwóm łutom; gdy 
idzie o większą ilość, zawsze lepiej użyć wa
gi. Pół kwarty tartej bułki jest pół funta. 
Łut białej żelatyny jest sześć całych listków, 
czerwonej, cztery listki, bo grubsza.

ZAMIANA WAGI NASZEJ NA AUSTRJACKĄ.

Dla Galicyi.

1. Kilogram zawiera 1,000 gramów, 
czyli naszych funtów dwa, łutów 12, zatem 
na 1 łut polskiej wagi, idzie 12 i pół czyli 
mniej więcej 13 gramów.

2. Garniec mąki zawiera dwa i jedną 
trzecią kilograma.

3. Kwarta masła waży 1 kilogram bez 
50 gramów czyli 950 gramów, kwarta cukru 
waży 850 gramów.

Obiady. 3B



DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE
W KUCHNI.

Rady dla gospodyń.

Zawsze narzekamy na swąd, idący z ku
chni, nie wszyscy mają bowiem już kuchnie 
gazowe, które nigdy nie swędzą. Otóż w ca
łych Niemczech i Prusach nigdy niema swę
du, bo tam codziennie po obiedzie kucharka 
czyści wiechciem wilgotnym zmaczanym 
w popiele z węgli kamiennych blachę, oraz 
piecyk do pieczenia, aby swąd od kipiącej 
tłustości na blachę w ciągu gotowania zni
szczyć. To też tam blacha jest zawsze czysta 
jak u nas nie zawsze w pokojowych piecach. 
Czyby to za staraniem naszych gospodyń 
nie dało się wprowadzić u nas?
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1. Chcąc mieć sztukę mięsa lub pie
czeń grubszą, by ją dobrze można było 
w plastry krajać, trzeba, przed włożeniem do 
gotowania, cienkim sznurkiem osznurować, 
ściskając ją na krótko, aby była grubsza.

2. Dla amatorów baraniny, którzy nie 
mogą znosić czosnku, naszpikować całą pie
czeń drobnemi cebulkami zwanemi „szar
lotkami“ co nadzwyczaj podnosi smak za
wsze mdławej baraniny.

3. Każdy siekany lub bity kotlet cie
lęcy zamiast w jajku, umoczyć w roztopio- 
nem maśle, posypać bułką, ułożyć na sicie, 
a potem na gotujące się, ale nie rumiane 
jeszcze masło rzucić.

4. Kotlety cielęce, szczególnie sieka
ne nie należy nigdy kłaść na masło zbyt roz
palone, bo na rumianem przylgną do patel
ni i będą z wierzchu twarde; powinny się 
smażyć wolno; należy pamiętać, że masło 
do kotletów cielęcych powinno być klaro
wane, befsztyk przeciwnie, należy kłaść na 
masło bardzo rumiane, a nie klarowane.

5. Wszędzie, gdzie używać należy buł
ki rozmoczonej, daleko lepiej używać tar
tej, którą nalać trzeba rosołem lub mlekiem, 
a każde mięso robi się pulchniejsze i nie 
dzieli się jak przy rozmoczonej bułce.

6. Prosię na rożnie, lub nawet w pie
cu na ruszcie pieczone, posmarować spiry
tusem stawiając w piec, a następnie ciągle
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młodą słoniną surową, włożoną na widelec; 
najlepiej kawałkiem ze skórką.

7. Upieczone kurczęta, kurę lub jaką 
niedużą pieczeń, jeżeli jeszcze nie można 
na stół podawać, włożyć w garnek kamien
ny i przykryć pokrywą; nie będzie wysy
chać i zostanie jakby w tej chwili upieczone.

8. Drób bity, mający kruszeć dni kil
ka, a nawet tydzień, nie powinien być sku
bany, bo wietrzeje i smak traci, jak zwie
rzyna, odarta ze skóry.

9. Indyki, kury, perlice, gdy potrze
ba, aby prędko skruszały, utopić żywcem 
w zimnej wodzie, zostawiając w niej całą 
godzinę, następnie postępować jak zwykle, 
skubiąc i piekąc na rożnie.

10. Kury, gotowane na potrawę ra
zem z mięsem wołowem, nigdy nie będą 
białe; gotować je same i po wyszumowa- 
niu przykryć białym papierem w czasie go
towania.

11. Indyki lub kury, zamiast opalać 
nad słomą, położyć na półmisku, nalać oko
wity, położyć indyka, czy kapłona, zapalić, 
a całe się opalą z włosków i kruszeją je
dnocześnie.

12. Aby kapłony dwuletnie skruszały 
zaraz po zabiciu, trzeba je wypaproszyć 
i wpuścić razem z pierzem na 24 godzin do 
studni, przywiązując naturalnie na sznur
ku do wbitego w górze gwoździa. To samo
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zastosować można do indyków i starych 
perliczek. Jeżeli potrzeba prędzej, to uto
pić żywcem na godzinę w wodzie zimnej. 
Po wyjęciu z wody skubać i czyścić jak 
zwykle, opalając nad spirytusem i wycie
rając mąką do białości.

13. Czy drób na rożnie jest już upie
czony, poznaje się po pękaniu skórki i po 
dymie wychodzącym w jednym kierunku. 
Skórkę na podgardlu nadziewanego indyka 
przekłuć parę razy żeby nie pękała.

14. Tłuszcz czyli słonina z gotowanej 
szynki okrojona, pokrajana w kostkę i prze- 
smażona, daje najwyborniejszy smalec do 
smarowania chleba. Gorąco zaś zasmażo- 
na wraz ze skwarkami, jest bardzo smacz
ną okrasą do kartofli.

15. Do wszelkich sosów białych nie 
zasmażać masła mąką, lecz rozetrzeć dosko
nale na surowo (masło powinno być mło
de), a potem gotowanym smakiem czy to 
z ryby, czy z drobiu, rozebrać do żądanej 
gęstości i razem raz jeden zagotować.

16. Do każdego sosu, a głównie bia
łego, po zupełnem zrobieniu włożyć kawa
łek młodego surowego masła, co mu nadaje 
nader delikatny smak.

17. Czarninę zamiast mąką, zaprawić 
miodownikiem, namoczonym we krwi, a bę
dzie wyborna.

18. Frytura jest bardzo dobrym tłusz-
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czem, użyta do smażenia wszelkich mącz- 
nych i jajecznych potraw, nigdy zaś do 
smażenia mięsa, lecz do smarowania pie
czeni, kurcząt i wszelkiego drobiu, który 
w końcu oblewa się na półmisku rumianem 
masłem.

19. Chcąc, aby każda zupa ze śmie
taną wydawała się esencjonalną, np. szcza
wiowa, pomidorowa, ogórkowa i t. p., roz
bić na 4 do 5 osób dwa całe jajka w wa
zie na pianę, w chwili gdy ma się obiad po
dawać, a gdy dobrze ubite, lać w nie po
woli, mieszając przygotowaną już zupę, śmie
taną bez mąki zaprawioną, która nabierze 
zawiesistości.

20. We wszelkich jarzynach jak: bru
kiew, marchew itp., po zagotowaniu odlać 
wodę i nalać inną gorącą, czyli blanżerować.

21. Lejąc wino do sosu białego nie 
należy go już z winem gotować. Tylko czer
wone wino w szarym sosie do karpia mo
żna gotować.

22. Kaszę jaglaną po sparzeniu nalać 
koniecznie gorącą wodą.

23. Smażąc naleśniki, dla zapobieże
nia przypalaniu się, posypać gorącą, żela
zną patelnię przed smażeniem solą, a gdy ta 
sól gorąca, wytrzeć nią mocno ścierką pa
telnię, następnie wyrzucić, posmarować i sma
żyć, a nie będą przywierały do patelni.

24. Rybę na majonez, gdy duża, zo-
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stawić na noc w ugotowanym smaku, a na- 
bierze kruchości i soli; wyjęta ze smaku 
bywa nie słona.

25. Przy robieniu majonezu, bardzo 
często żółtka z oliwą się zwarzą, wtedy trzeba 
wlać trzy do pięciu kropel bardzo mocnego 
octu, lub bryznąć ręką w donicę, gdzie się 
oliwa wierci, bardzo zimnej wody, ale konie
cznie tylko bryznąć, powinno się zwarze- 
nie rozejść, dalej lać oliwę i wiercić. u

26. Ciasto na makaron lub faworki, 
słowem każde gniecione ciasto poznaje się 
czy ma już dosyć po formujących się dziur
kach maleńkich w środku.

27. Formy lub rondle do legumin 
i wszelkich zapiekanych potraw, można naj- 
wyborniej, zamiast bułki, posypać mąką po 
wysmarowaniu masłem, należy jednak po 
wysypaniu przewrócić formę, aby zsypać 
to, coby za wiele było, co zresztą powinno 
mieć miejsce i przy wysypywaniu bułką.

28. Przy smażeniu pączków każdy 
tłuszcz nie powinien być zbyt gorący, gdyż 
w takim razie pączki zaprędko nabierają 
prawie ciemnego koloru i nie mogą ani wy
rosnąć dostatecznie, ani też przewrócić się 
same w czasie smażenia, co ma miejsce, 
jeżeli tłuszcz jest w miarę gorący.

29. Faworki, po wygnieceniu dosko
nale ciasta, brać po kawałku, wałkować 
i rzucać na gorący tłuszcz; gdy przeschnię-
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te rzuca się na brytwannę, nasiąkają zby
tecznie tłuszczem, a przeciwnie gdy wil
gotne, są wyborne, cała więc staranność za
leży na tern, aby wałkować po małym ka
wałku.

30. Gdy ciasto nie chce rosnąć, po
sypać nieco sody sproszkowanej, a będzie 
rosnąć niezawodnie.

31. Ciasto francuskie potrzebuje sil
nego i gwałtownego ognia, najlepiej piec 
w piecu, a gdy trzeba piec pod blachą, po
stawić na wyższej kondygnacji, trzymając 
tam nie dłużej nad 20 minut.

32. Jeżeli się ciasto lub pieczeń w pie
cu długo nie chce rumienić, wsypać pod 
fajerkę, będącą nad piecykiem, rozżarzo
nych węgli kamiennych, które się tam do 
popiołu zetlą i zrumienią żądany przedmiot.

33. Szodo należy robić na wolnym 
ogniu, na większym bowiem podniesie się 
szybko i opadnie następnie, przez dłuższe 
zaś ubijanie na wolnym ogniu nigdy nie 
opadnie.

34. Kupując kartofle na zimę, rozpo
znaj emy ich trwałość w sposób następują
cy: rozkroić kartofel na połowę i trzeć 
przez chwilę jedną połowę o drugą. Jeże
li kartofle są trwałe, dwie połowy tak moc
no się złączą z sobą, że same przez się nie 
odpadną.

35. Chrzan, świeżo wykopany na je-
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sieni oskrobać, pokrajać na kawałki i wy
suszyć w piecu po cieście. Następnie utłuc 
w moździerzu, wsypać w butelki, zakorko
wać, a używając zwilżyć nieco wodą, na
stępnie octem, lub używać na sos ze śmie
taną.

36. Wanilję należy tłuc samą, bez cu
kru, rozetrze się lepiej, a dopiero po utłu
czeniu włożyć kawałek cukru, przetłuc 
i przesiać razem; nigdy nie suszyć wanilji, 
bo zapach traci.

37. Gdy mleko niepewne, wsypać na 
kwartę mleka mniej niż ćwierć łyżeczki so
dy lub tyleż cukru, albo wrzucić soli i go
tować razem; nie z warzy się.

38. Do wszelkich potraw używać za
wsze pieprzu białego.

39. Przewożąc mięso w czasie upału 
należy posmarować arkusz papieru albumi
nowego oliwą, zawinąć w ten papier podłu
żnie włożoną polędwicę lub pieczeń, czy 
też inne jakie świeże mięso, przeznaczone 
do przewiezienia, wziąć skrzynkę lub kosz 
owalny, położyć warstwę pokrzywy, na to 
mięso poowijane w papier jak wyżej i zno
wu pokrzywy, przykryć płótnem lub pokry
wą. Można przewozić podczas największe
go upału, a w 20 godzin żadnej nie ulegnie 
zmianie.
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