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РОЗУМНЕ ХАРЧУВАННЯ.. 

І,1<а має величезне значення в людському житті. Коли людина 
1t·, що треб_а, то буде здорова й праuьовита, якже ·вона живиться 

11 т,,,,, що корисно, rсть більше, як треба, об'Ідається, то врешті ма
' а,,.- 11с1шку з того шкоду, буде слабувати та вмалить собі віку. Тим

, 1111нший повинен знати. що йому треба Істи, щоб мати з харчів як-
1·, 1І\І11JІІ,ше поживи, повинен знати, як вибирати харчові продукти, як 
1,1 l(i,Jllf готувати з них собі їжу. 

Хто хоче довго жити та не слабувати на дуже неприємні й ва-
111 хороби, той повинен розуміти як слід закони живлення. До того-ж 

111· 1t11110чоже нам і при невеликих достатках так наладити своє хар
'ІУ! ,11111я, що ми матимемо з нього саму-но користь. Навпаки, той, хто не 
111-1,, що про це каже наука, навіть бувши й засібною людиною, мо
,:,L ,щюдіяти собі непоправну шкоду. 

!Це за давньої давнини грецький мудрець Сократ сказав: ,Лю-
111111а їсть на те, щоб жити, а не живе на те, щрб їсти". Іжа, :;;:арчі є 
1.1сіб до життя, а не мета самого життя людського, отже той, хто 
1щІс правильно харчуватися, хто на живлення дивиться не як на втіху, 
, 111< на потрібні засоби до життя, той виявить себе і найкраще при
,:,11сованим до життя. 

Протягом цілої доби людина виділяє сечу, кал, слину, харкотин-
1111, з її тіла постійно виходить піт, її шкура постійно лущиться, во, 
111,сся виростає й випадає, нігті ми самі обтинаємо, а вони знову ро
,·, уть-усе це є витрати нашого організму, що їх треба знову надолу
,1011и отими харчами та водою . Отже, наша їжа повинна складатися з 
111х самих речовин, що з них складається й усеньке наше тіло, а са
щ•: з м'яса (білки), з сала (жири), з крохмалю й цукру (вуrлеводани), 
1 мінеральних солей та води. Усе це ми мусим� повернути нашому 

11р1·анізмові, коли годуємося. 
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Опріч того, щоб тіло наше було здорове, йому потрібні ще вітаміни, особливі речовини, що без них не може людина жити, хоч би навітв у харчах своїх вона мала й усе згадане попереду. 
- Отож білок ми маємо головне з таких харчових продуктів як: м'ясо, риба, яйця, молоко й стручкові рослини (горох, квасоля, біб). Білкові речовини бувають або повновартні, себ-то такі білки, що мають У собі все, що треба, і неповновартні. Отже, щоб із тих білків, ЩО є в харчах, наш організм міг вибрати все йому потрібне, слід споживати тільки повновартні білки, а вони є в таких харчових продуктах: у зелених частинах рослин, у м'ясі, молоці, в яйцях і в картоплі. Неповноварші б1лки є в зернових продуктах: у пшениці, житі то-що. Тим-то й годуватися самим тільки хлібом неможна, бо в ньому нема потрібних J1юдині повновартних білків. Та коли до хліба додати хоч трохи молока, то й цьоrо ·буде досить, щоб підживляти людину, бо з молоком наш організм одержує повновартні білки, що їх нема в хлібі. 

Жири ми здобуваємо і з тваринних, і з рослинних продуктів. У нашому організмі жир найбільше йде на те, щоб влроблят1:1 тепло в нашому тілі-. Жир ніби згора.є в організмі, немов опалює наше тіло та підтримує в ньому завсіди однакову температуру. Коли ми споживаємо в харчах занадто багато омасти, то зайвий жир відкладається як сить у тілі про запас, головне під шкурою на животі, навколо кишок та чепця (здір). Як бракує омасти в харчах, то організм бере його звідси собі на потребу. 
Вуrлеводани ми маємо з цукру й крохмалю. Крохмалю найбільше є в картоплі та в усякій пашні (пшениця, жито, ячмінь, овес), Отже, коли ми споживаємо хліб, картоплю, кашу, то можемо сказати, що годуємося вуглеводанами. 
МІнеральнІ солі потрібні людині через те, що вони є в складі всіх органів нашого тіла: вони є в кістках (кальцій), вони є в крові (залізо, хлорак соди або звичайна сіль), вони є в різних залозах (йод є в щитовій залозі). Мінеральні солі ми здобуваємо разом із харчовими продуктами й водою, при чому найпожиточніші мінеральні солі нам дають городина й садовина. Мінеральні солі вельми потрібні для нашого організму. Коли дитина у своїх харчах не матиме подостатком кальцієвих солей, то в неї погано рос1имуть зуnи та кволі будуть кістки. Немовляті бракуватиме кальцієвих солей тоді, коли мати, носячи дитину, або годуючи її груддю, мало їстиме городини та садовини. 
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Є хороба, що зветьсд • воло", на нет багато людей слабує 1нj 
п1х краях, де в харчах або в в:>ді бракує йоду. Хоч йоду треба лю
щші дуже мало, проте, як його зовсім нема, то це сильно вадить ор-
1 анізмові. 

Нижче ми подаємо табличку, де списано всі ті продукти, що ма
ють у собі кальцієві солі за таким порядком, що дальші мають цих 
солей усе більше. Отже, на кожні 100 грамів сухого продукту припа
дає кальція міліграмів: 
Мед . . • . 7 мілігр. 
М'ясо . . . . . . .  29 • 

Горох 
Сливки . 

137 міліrр. 
166 

Хліб білий . 
}Іб.1ука 
Хліб чорний 
І'руші . .  
Картопля 
Риж .• . 
Фініки 
}Ійцевий білок 
Вишні . 

46 
66 
77 
95 

100 
. 103 
. 108 
• 130 
. 136 

. 

. 

. 

. 

. 

" 
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Жіноче молоко 
Жовток з яйця 
Хвиги 

·Малина. 
Помаранчі 
Капуста 
Суниці 
Коров'яче масло 

243 
380 
400 
401 
575 
717 
873 

. 1510 

Залізо так само багато важить у живленні, через те ми подаємо 
тут табличку, де видно, скі11ьки ззліза є в різних продуктах. Отже, на 
100 грамів сухого продукту припадає з,1ліза міліграмів: 
Мед . . • . 1,2 мілігр. Виноград . 5,6 мілІrр. 
Вишні . . . 1,2 • Капуста . 5,6 
І Іомаранчі . 1,5 • Чорниці . 6,0 
Хліб білий . 1,5 • Карто11ля : 6,4 
Нблука . . 1,9 • Буряки 8,6 
І'руші • 2,0 • Суниці . . 8,7 
Риж . • . 2,0 Сочевиця . 9,5 
Фініки . . 2,1 • Горіхи. . 12,7 
[(оров'яче масло . 2,3 • М'ясо . . • . 16,9 
Жіноче молоко • 2,8 " Шпараги . 20,9 
Сливки . . . . 2,8 • Шпінат 36,9 
Малина . 3,8 • Свиняча кров . 225, 7 

Вітаміни-- це є найважніша частина нашої їжі і, коли їх зовсім 
немає в харчових продуктах, це вельми шкодить на здоров'я. Сама 
11азва "вітаміни" утворена з латинського слова .віта", що означає 
життя. Без вітамінів не може бути життя. У харчах вітамінів зовсім 
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небагато, але значення Іх величезне. Людина може мати в своі'х хар
чах подостатком білків. жирів, вуrлеводанів і мінеральних солей, а 
проте, як не буде там вітамінів. то вона заслабне і кінець-кінцем за
гине. Це доводить і цікавий випадок підчас війни з німцями. Наші 
салдати мали тоді цілком доволі білків, жирів, вуrлеводанів і мінераль
них солей, а проте тисячі з них слабували на цингу, бо 1юни не мали 
вітамінів, Справа в тому, що салдати тоді живилися так званими кон
сервами: м'ясо в консервах, замість хліба-сухарі, сушенина з моркви; 
капусти й буряків, консервоване молоко і всі чисто продукти вони 
діставали сушеними й перевареними. Свіжf!НИ ніякісінькоУ не було, 
а наука дщюдить, що вітаміни зникають у сушених, сильно виваре
них та довго переховуваних продуктах. Ось чому слабували тоді сал
дати, хоч і зовсім не були голодні.-

Вітаміни бувають різні. Один з них примушує наш організм і 
всі його частини. правильно рости, робить людину витривалою, мало 
сприйнятливою до пошестей. Вітамін цей є: в коров'я';f()му маслі, в 
яєчн9му жовтку, у м'ясі риб, у капусті, салаті, шпинаті, у моркві й 
баклажанах. Зовсім нема або дуже мало є цього вітаміну в салі, у достиг
лому насГнні зернових і стручкових рослин. Коли цього вітаміну 
бракує в їжі, що ·дають дітям, то діти перестають рости. Инші віта
міни оберігають людину від цинги. Іх багато є в свіжій садовині, в 
цитринах, помаранчах, у молоці, і зовсім нема в консервах, у всякій 
сушенині або в сильно вивареній Ужі. 

Коли розподілимо всі хар!юві продукти за тим, скільки в них 
є вітамінів, то матимемо такий список. Найбільше вітамінів мають: 
J) печінка й нирки, 2) жu-рна риба, 3) коров'яче молоко хоч сирове,· 
а хоч злеrенька спряжене, 4) вершки з молока, 5) масло коров'яче, 
6) трин (риб'яче топлене сало), 7) дріжджі, 8) нешеретоване зерно 
(пшениці, жита, рижу). Особлuв.о баг.аті на вітаміни: 9) шпінат си
рий і варен�tй, 10) капуста в головках і цвітна, 11) біб і горошок 
мо.�одий, 12} картопля варена, 13) морква й морков'яний сік, 14) бак
лажани, 15) помаранчі й цитрини. Зовсім мало вітамінів мають такі 
продукти: 1) олія, 2) горіхи, 3) сало, 4) м'ясо нежирне, 5) м'ясні кон
серви, 6) пшеничний хліб без rрису, 7) цукор, 8) мед, 9) біб суше
ний, 10) яблука й груші. 

Отож людина в своїй Ужі повинна мати: перше-матеріял. що з 
нього вона будує своє тіло, себ-то білки, друrе-матеріюr, що, згора-· 
ючи в організмі, дає тепло (вуrлеводани й жири) і третє-матеріял, 
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що нідживлює всі життьові процеси та оберігає наш організм від уся
н 11х хороб (вітаміни). 

Щоб визначити, скільки саме людині на добу треба Ужі, ми повинні 
шати, скільки згаданих матеріялів витрачає за добу людський організм.· 

Прибравши цього способу, наука доводить, що дорослій r.ю-

111111і, при середній роботі треба щось із 100 грамів білків, себ-то 
• , фунта. Вуrлеводанів треба грамів із 400 (один фунт) та омасти 
(ш1rрів усяких) близько 60 грамів. 

Усі ці речовини (матеріяли}, перетравлюючись в організмі, зrо
ршоть і виробляють у нашому тілі все потрібне йому тепло. З цього 
11огляду й їжу нашу ми можемо розглядати, як паливо для машини. 
11 lo краще це паливо, то більше воно дає тепла ... так і з харчами. Різні 
х;1рчі дають нам і різну кількість тепла. Оцю кількість тепла наука мі
рнє на .калорії". Одна калорія це буде вже те тепло, що потрібне, 
щоб нагріти 1 грам води (=1 наперсткові) на 1 ступінь. 

Отож, коли спалити 1 грам білка, то з нього матимемо 4 калорії 
тепла, з 1 грама жиру виходить 9 калорій, а з одного грама вуrлево
д;1нів (цукор, крохмальJ-5 калорій. Це означає, що якби ми взялися 
нагрівати один кубічний центиметр води (один на-персток), спалюючи 
матеріял наших харчів, то спаливши 1 грам білків, ми нагріли-б оту 
воду на 4 ступені, спаливши 1 грам жирів, нагріли-б її на 9 ступенів, 
а спаливши 1 грам вуrлеводанів, нагріли-б на 5 ступенів. Коли-б же 
ми зібрали все те тепло, що людина має- для свого організму, спо
живаючи 100 грамів білків, 400 грамів вуrлеводанів і 60 грамів жи
рів, то разом мали-б трохи не З.ООО калорій тепла, бо 100 грамів білків 
110 4 калорії (4ХІОО)=400 калорій, 400 грамів вуrлеводанів по 5 кало
рій (5Х400)=2.ООО калорій-і 60 грам. жирів 110 9 ка�орій (9Х60)= 
.'1Ю калорій, а разом-2.940 калорій. Тим-то наука й міряє потрібну 
11юдині кількість харчів на калорії. Для кожного ця кількість буває 
різна, відповідно до того, яка людина на зріст, яку має вагу та що 
саме робить. Що більша людина на з·ріст, що важча вона, то більше 
rреба їй калорій; ЩО більше людина пр:щює фізично, Т') більше. їй 
1реба калорій, бо вона багато їх витрачає підчас роботи. 

Скільки саме треба людині калорій, щоб нормально живитися й 
нрацювати, це залежить від обставин роботи в нашій професії, нриміром: 

1) Людині, що не справляє важкої фізичної праці (професорові), 
11•1ителеві, діловодові,. швачці то-що) треба на ден·ь пересічно 2.560 
Іtо 2.700 калорій. 
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2) Людині, що справляє середню фізичну робо:rу (тесляр, слю
сар), треба пересічно 2.800 -3.000 калорій. 

3) Людині, що справляє важку фізичну роботу (коваль, муляр, 
салдат у поході), треба пересічно 3.300--3.600 калорій. 

4) Людині, що робить дуже тяжку фізичну робuту (вантажник, 
Шахтар, грабар), треба пересічно 4.000-4.400 калорій, 

5) Хліборобові підчас сільсько-rосподарських робіт, а надто 
в жнива, треба пересічно 5.50U калорій.' 

Досліджуючи кожний харчоний продукт окремо, вчені довели, що в: 
1 фунті (400 грамів) чорного хліба . . . 880 калорій 
1 • пшеничного хліба . 956 
1 • • м'яса . . . 624 
1 • • картоплі . 362 
1 • • капусти . 238 
1 • " яблук • . • 208 
1 • ,, цукру , . 1564 
1 • гороху . 1084 
1 • • бобу . . • 1272 
1 • оселедців . 548. 
1 • тарані (сушеної) . 1076 
І молока . . . . . 288 
1 • ,, масла псретопл. . . • 3600 

" 

" 

На підставі цієї таблички можна укладати що-дня розпис на стра
ви, точно беручи до уваги, скільки калорій ми повинні мати з снідан-
ку, обіду й вечері. 

Знов же, щоб наш організм правильно живився, треба вміти ви
бирати добрі продукти та знати, як їх rоту11ати, щоб найбільше мати 
з них пожитку, тим-то ми тут коротенько скажем? про вартість кож
ного харчового продукту зокрема. 

М • я Со. Головне, з чого складається м'ясо, є: вода, білки, жири 
й мінеральні солі. Усіх цих речовин· буває неоднаково, _як до м'яса. 
Піс.не м'ясо має в собі: Rоди-750/о, жиру-2,8°/0 і білків-20,5°Іо, -а 
м'ясо з нагулом має: води-56,2°(0, жиру-7,5¾ і білків-180/0• Свинина 
має в собі: води-63%, жиру�17,7¾ і білків-180Jо. Курка має: 
води-70%, жиру-9,3¾, білків-18,50fо. Гуска: води-380/0, жиру-45¼ 
і білків 150/о. Щупак має: води-80,%, жиру-О,5°jо, білків-18,40/о, 
Пічінка має: води-72%, жиру-3,6%, білків-200/о. Мозок має: 
води-81¾, жиру-8.6%, білків-90/о, 
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Добре м'ясо можна пізнати так: коли м'ясо розрізати, воно бу
.,_, вишнево-червоне на колір, нагул на м'ясі повинен бути білий, бо 
юштий буває в старої худоби!ІИ. Вибираючи м'ясо, 1реба вважати на 
11 11астини його, що коло кісток, бо тут найшвидше м'ясо псується. 
І ,11іжина від здорових тварин приємно пахне. Н.айкраще чути дух 
11і1І лt'яса, коли розрізати його й пролляти окропом. Добре м'ясо 
11овинно бути густе й напруге, себ-то, нк його надушити пальцем, то 
11мка мусить зараз же зрівнятися. Як добре м'ясо обмацувати, то 
11альці від нього тільки трошки мокріють. 

Инколи різники, щоб надати кращого вигляду пісному м'ясу 
(телятина), надимають його повітрям. Пізнати це можна, надушую�tи 
м'ясо пальцем,-тоді чути, як хрупотить під пальцем, 

Якість замороженого м'яса пізнають так: треба вирізати невеличкі ка
валочки з різних місць туші та кинути в склянку з окропом, а тоді на 
�<рити мисочкою. Через кілька хвилин треба понюхати пару, що йде, 
нк зняти мисочку; коли м'ясо притхлося, буде чути недобрий дух. 

М'ясо з слабої худоби споживати неможна: у ньому можуть бу
ти шкідники-трихіни й ціп'як, що пропадають тільки, як довго варити 
:1аражене м'ясо. Від м'яса слабої худоби зараза переходить на кошик, 
ніж, стільницю та на руки. Через м'ясо тварин слабих на туберкульо
зу можна заразитися сухотами. Сире м'ясо уживати не можна. 

JІк rотувати м'ясо. 1) Насамперед треба швиденько обмити м'ясо 
холодною водою, щоб не виходили з нього пожиточні соки, і покла
сти в емальований чи череп'яний посуд. На с.rіл класти не слід, бо де
рево вбирає в себе сік з м'яса. 2) Потім треба трохи попобити м'ясо 
качалкою або макогоном, щоб було ніжніше і 3) позрізати плівки й 
жили. 

Риба. Купуючи рибу, треба бути исоблнво уважним, бо вона 
далеко швидше псується, як м•ясо. Головну увагу звертайте на те, 
щоб м'ясо її бу.ло напруге, зябри мали червоний колір, а очі не по
з11падали. 

Ікра риб'яча вельми пожив,на річ. 
Моnоко. Склад молока такий: жиру-3,7°/0 -4°/0, білків-З¾, во

ди-87%, цукру-5°/ 0 та ще вапняні солі. Молоко тим краще за ин
ші харчові речовини, що його можуть споживати не тільки здорові, 
але й слабі, та до того-ж з нього можна ·готувати багато травних 
страв. Добре коров'яче молоко ровинно бути біле на колір з ледве 
жовтуватим відтінком, солодкувате на смак і мати приємний дух. Щоб 
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молоко було добре, треба, доrвши корову, пильнувати чистоти рук, по
суду й коров'ячих дійок. Вим'я неодмінно треба вимити чистою водою 
з милом, молоко слід цідити на чисту, випрану після кожного до
rння полотнинку. Руки доrльниця теж повинна добре вимити з милом. 

Недобре молоко знати з того, що воно: 1) на .колір синювате 
або сильно жовте, 2) м!є неприємний дух, 3) солонувате на смак, що 
буває тоді, коли вим'я корови запалене, 4) як постоrть, то на дні по
судини з нього сідає бруд, 5) має білуваті клапті. 6) тягнеться. 

Пізнати підробденс молоко так: 1) як молоко розбавлене водою, 
то краплина його, коли капнути в воду, швидко зникає, а після доб
рого молока залишається в воді білий маленький слід. 2) Краплина 
розбавленого молока, як її капнути на ніготь, швиденько розтікається, 
а краплина доброго молока довше зберігає свою форму на нігті. 
3) Домішку борошна, крохмалю, рижевоrо вивару легко пізнаш 
таким способом: беремо в ложечку молока, тримаємо над свічк·ою 
щоб закипіло, потім вистуджуємо й додаємо 2 краплині йодної на
стойки. Тоді молоко з борошном або крохмалем стає синє на колір. 
4) Домішка соди або бури, щоб молоко, не так швидко скисало, 
пізнати так: до одної ложки молока додаємо 2 або 3 краплині оцту. 
Коли є сода або бура, то молоко ·не скисається, а в доброму молоці 
відразу з'являються біленькі клаптики. 

Як rотувати молоио. У сировому модоці меж<уть бути заразні 
. мікроби туберкульози, черевного тифу, холери, різачки то-що. 
Отже, перед тим, як споживати, його слід зварити. Але довго варити, 
а тим паче пряжити не слід, бо тоді в молоці пропадають вітаміни. 
Доволі буває, як воно покипить хвилин зо дві, а тоді швидко висту
дити й тримати в тій самій посудині з покришкою. Добре ще й па
стеризоване молоко, яке готують нагріваючи протягом 20 хвилин у 
температурі 70%. Уживають іще й кисле молоко, що так само пожив
не, як і солодке молоко. З молока готують кефір і лактобацш1ін. З мо
лошних продуктів (набіл) найкращі сир і вершкове масло. 

Вершкове масло. Має в собі: 85°/0 жиру і 15°/0 води. Добре 
коров'яче масло повинно бути одноманітне, без плям і смуг, біле або 
жовтеньке на колір узимку та золотасто-жовте влітку й мати приєм
ний дух. Як різати .ножем, то добре масло не повинно ПJ)l!ЛИпати до 
ножа. Як начавити ножем на шматочок масла, то з нього не повинна 
виходити крапельками вода, инакше в маслі є більше води, ніж має 
бути за нормою. Коли є зайва вода, то масло швидше псується. Не-
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добре масло коліром своІм і пахощами .скидається на сало, має смуги 
;1бо плями та їлке чи кисле на смак. 

Що до масла домішано сало, можна пізнати так: І) треба роз
терти масло між долонями або підоrріти в мисочці, тоді добре чути 
дух сала, 2) у розтоплене масло кладуть тоненький гніт і запалюють 
lloro, а через хвилину гасять і дивляться, чи не чути поганого 
духу. 

Ііорошно аІіо крохмаль у мас.1і пізнають так: у кип11ячу воду ки
дають шматоч.ок мас.�а. Як воно розійдеться, треба зілляти верхній 
шар жиру, а до того. течива, що зосталося, додати 2 краплині йодної 
настоянки. Коли є домішка, то стане синім на колір. 

Щоб їлке масло зробити добрим, треба промитй йота в содовому 
розчині (на пляшку води взяти одну чайну ложечку соди), добре ви
•1авлюючи, а тоді ще кілька разів пере.мити в холодній воді. 

Як rотувати масло. Найкраще споживати масло так, ЯІf воно є. 
Підсмажене або перетоплене масло вже не таке травне, тим-то краще 
масло подавати до столу, як класти rот.уючи в страву. Варена або пе-
11ена картопля до свіжого масла багато травніша, як картопля підсма
жена на тому самому маслі. 

Сметана. До сметанц домішують сир, борошно, крохмаль, білок 
з курячого яйця, крейду. Пізнати це так: 1) розпустити 1 ложку сме
тани в півсклянuі окропу. Відстоюючись, сметана випливає наверх. Як 
сметана добра, то між нею й водою знати буде межу, а як сметана 
недобра, то межа майже непомітна. До того-ж на дні склянки осіда
тиме й домішка: крейда й сир. 2) Коли домішано яєчного білка, то в 
окропі він скипиться в дрібненькі клаптики. 3) Домішку крохмалю й 
І\ борошна можна пізнати таким способом, як і в молоці (див. 
стор. 10, ч. 3). 

Яйця. Яєчний білок складається з білка й води, а жовток окрім 
roro має ще жир і мінеральні солі. Разом у яй.ці маємо: води-70¾, 
r,Ілків-14?/о і жиру-11¾. З'їсти .десяток яєць це все одно, що з'їсти 
фунт щ)броrо м'яса з нагулом. Недобрі яйця можна пізнати так: 1) 
нt\це висихає й стає легким, 2) темніє всередині, 3) має притхлий дух. 
І Іесвіжі яйця можна.пізнати, розглядаючи їх на світло через паперову 
1 рубочку. Крім того старі та притхлі яйця не зразу йдуть на дно в. 
Н0/ 0 розчині кухонної соли, а свіжі швидко. 

Як rотуват■ яйця. Найтравш\ні яйця зварені молоденько. Для 
1(1,oro краще не кидати яйця зразу в окріп, а класти в гарячу воду 
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й зате довше варити (хвилин із 5), тоді білок буде ніжнішим. 
Особливо радимо так готувати яйця: спочатку яйце варити 10 хвилин 
у воді, що має 600 температури, а тоді ще 2 хвилини в воді з_ тем
пературою 800. Яйця круті аб9 смажені тяжко перетравлюються, через 
те всіма, хто слабує на· шлунковицю (катар шлунку), їх їсти не слід. 
Найтравніша страва з яєць це шум з білків, що з нього готують 
збите печиво та безе. 

Ііорошно й хліІі. Борошно є найзвичайніший харчовий продукт, 
що з нього роблять не тільки хліб, але й багато всіляких страв: юшки, 
киселі, пундики, бісквіти то-що. Для хлі_ба й для всіх цих страв вельми 
важно, щоб борошно було добре, отже треба вміти пізнавати борошно
Добре пшеничне борошно біле або ледве жовтувате на колір, житнє
сірувате. Ніяких темних або червоних крапочок не повинно бути, Як 
борошно помочити, то воно не повинно зміняти свого коліру. Коли 
на.п:ушити на борошно пальцем, то в борошні з нормальною кількістю 
грису буде ясний відбиток пальця, з його рівчачками. Якже буде 
більше, ніж належиться, то відбитку не буде. 

На смак добре борошно приємне й солодкувате. 
У недоброму борошні можуть бути; І) вадкі домішки кукілю або 

рижків, 2) багато піску, 3) притхлий дух і 4) зайва волога. Пісок 
пізнати можна легко-треба пожувати борошно і тоді на зубах чути 
хруск. Гіркість та притхлю можна -пізнати з духу й смаку. Домішку-ж 
рижків та кукілю визначають пробами в лабораторії. 

На
1

йкраще випробовувати борошно дріжджами. Для цього треба 
взяти дві ложки борошна 1/4 чайиоr ложечки добрих пресованих дріж
джів. З узятого борошна готуємо в склянці добре перемішане тісто й 
ставимо в тепле місце. Коли борошно добре, то тісто швидко зійде 
(побільшає утроє· або вчетверо), як опаде, то на склянці знати буде, 
доки воно сходило. Коли-ж борошно недобре, то тісто сходитиме 
трошки й дуже помалу, а то й зовсім не зійде. Як же опаде, то видно 
два шари брудні на колір, 

ХліІі. Пересічно людина споживає на день близько І фунта хліба, 
при чому заможніші люди їдять хліба загалом менше, як незаможні,. а 
робітники фізичної праці споживають хліба більше, як робітники ро
зумової праці. Пожиточність хліба залежить від того, яке борошно, 
чи добре він випечений і скільки в ньому кис.1отности. Погано випе
чений хліб має закалець, порожні місця між шкурою та м'якушкою і 
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11t• скрізь однаково діркуватий. У добре випеченому хлібі, як надушити 
11а м'яку_шку, то ямка повинна поволі вирівнятися. 

Ируnи. Крупи, так само як і хліб, мають велике значення в 
11юдському харчуванні. Усякі крупи склад:аються головне з вуглевода· 
11lв (крохмаль) та невеликої кідькости білків. Як добрі крупи. намочити 
11 воді, то вони бубнявіють і більшають удвоє чи втроє. Коли крупи 
11:1яти в руку, то вони не повинні лишати після себе борошняних 
,1лям. Коли кинути жменю крупів на аркуш паперу, то не повинно 
,щійматися пилу. 

Частенько крупи сувають засмічені землею, соломою, мишачими 
11оходцями, лускою й комахами. Такі крупи вже недобрі, отже rx 
треба перед тим, як споживати, ретельно перебрати. Недобрі крупи 
t\ вогкі, підмочені, коли на поверхні крупини видко темні чи червоно
р_у ді плямки, що не зникають, коли крупи висушити, Такі крупи мають 
1вичайно притхлий дух. Щоб довідатись, чи нема в крупах кузочок і 
робачків, треба висипати трохи крупів у теплу воду, тоді, як крупи 
ночнуть бубнявіти, уся ця комашня спливе наверх. 

Городина. Це одна з _найголовніших складових частин харчового 
раціону людини, бо вона багата на вітаміни та мінеральні соді. Крім 
того з городини можна готувати різноманітну 'та травну їжу, цілком 
годящу, щоб годувати й хорих людей. У своrм складі городина має 
найбільше води-близько 906/о, небагато білків і жирів-16/о або 20/о 
і доволі вуглеводанів-1O°/о, наприклад морква має щось із 6% цукру, 
а картопля-близько 20% крохмалю. 

Користь від городини та перетравлюваність П залежить головне 
від того, як ми пережовуємо та готуємо городину. Здорови.й шлунок 
звичайно цілком добре -перетравлює сиру городину. Усю городину за 
її засвоюваністю можна поділити на такі три групи: 1) найлегше 
засвоювані й найтравніші: шпінат, шпараги, свіжий зелений горошок, 
біб, цвітна капуста; 2) добре засвоюється й перетравлюється: кар
топля, морква, ріпа, цибуля, буряки; 3) 1;�1жче засвоюються: зелена 
t<апуста, огірки, редька. Звичайно, готуючи городину, роблять одну 
вещку помилку, що через неr городина втрачає багато з своєї пuжив
ности-городину несвідомі люди виварюють у воді, а тоді зливають 
цю воду геть, як щось непотрібне, забуваюч"и, що разом із цим вива
ром виливаються й вельми важні ддя людського організму мінеральні 
солі. Нижче ми подаємо табличку, з якої. видно, скільки саме пропа
діlЄ марно потрібного матеріялу, коли готувати городину отаким чином: 
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Який саме травний матеріял про• 

падає в капусті й шпінаті, коли 
їх виварювати 

Крохмаль . 

Uукор . 

Кальцій. 

Фосфорова 

Калій ... 

кислота 

Скільни грамів травного мате 
ріялу пропадає від ко�них 100 

грам1в всього ма1 ер1ялу. !І 
У капусті У шпінаті 

--

17,7. 26,5 

80,7 31,7 

33,5 32,0 

39,8 

І 
62,8 

84,О 79,1 

Отже, щоб зберегти мя організму всі зазначені матеріяли, треба 
додержувати такого норядку, коли варимо городину; почищену й ви
миту городину варять у воді, вивар не виливають, а використовують 
доливаючи юшку або залишаючи для підлеви. 

Цукор. Uукор є вельми поживочний продукт, бо він легко пере
травлюється, а до того з нього можна готувати багато поживочних 
страв. Uукор повинен бути в кожній хаті, бо це потрібний для нашого 
життя продукт. 

Закінчуючи цей коротенький виклад науки про живлення, я по
винен іще сказати декі.1ька слів про час, коли треба їсти. Для людини 
вельми важнQ, щоб вона впору, через певні проміжки часу споживала 
їжу. Так само багато важить,. коли їсти пово.�і, не поспішаючи. Коли 
ми будемо їсти похапцем, аби-як, то ніколи не будемо здорові. 

Час споживання їжі треба розподіляти так: уранці перед робо. 
тою добре поснідати. У сніданку повинно бути 35% всього добового 
раціону, о 1-й чи 2-й годині-другий сніданок, повинен становити 
25% всього раціону; о 4-ій або 5-ій годині обід, шо повинен стано
вити 40Dfo. Неможна братися до їжі зараз після · роботи-конче треба 
хвилин із 15 спочинути; так само неможна зараз по об1ді братися де\ 
роботи, завсіди треба трошки пождати-хвилин із 15, а ще краще 30. 
Спати по обіді_ не слід дов·ше як 30 хвилин, краще просто спочинути 
напівлежачи. 

Лікар Гр. С л а в и н, 
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:ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО БУЛЬИОНІВ І ЮШОК 

Бульйони бувають з м'яса, з риби й вегетеріянські. Що-до спо-
1·обу готування, то поділяємо їх на 3 категорії: 1) бульйони, цеб-то чисті, 
11розорі юшки; 2) заправлені, цеб-то ті, що їх з.аправ.�яють борош
ном з маслом

L 
жовтками, молоком, сметаною; 3) будьйони-пюре з пе

ретертою городиною, густі. М'ясо на бу�ьйон треба брати зовсім свіже 
І довго його не мочити, а тільки гарненько сполоскати. На прозорий 
f>ульйон краще брати озадок, горбушку, кострець, на заправлені-під-
rіередок. грудину. 

М'яса для бульйонів брати 200. грамів на порцію, для дуже міц
rюго-400 гр. Для заправлених юшок і пюре-100 гр. і навіть 75 гр. 
І{ей розподіл стосується до всіх rатунків м'<1са й до риби. Коріння 
для м'ясних бульйонів треба по 215 грамів на порцію, а коли юшка ва
ритиметься з свіжої риби, то коріння класти менше. Води брати на 
норцію 3 склянки (1 склянка мусить-википіти). Варити бульйон на ве
ликому вогні й як тільки закипить, то відставити на малий. Бу.�ьйон , 
:1 м'яса варити після того, як закипить, i!-21/z години, курячий 1-1 ½ r. 

Краще не шумувати, бо в шумі багато травного білка. Перед 
тим, як класти коріння, бульйон слід перецідити на густе сито. 

Солити треба, як закипить, а курячий-як звариться м'ясо, бо 
пнакше воно буде темне. 

Коли бульйон пересолено, вкласти в шматині одну с,тянку пет
льованого борошна, воно вбере в себе сіль. 

Старе, тверде м'ясо можна направити, уливши в юшку 2-3 ложки 
горілки. 

Бобковий (лавровий) дист і перець кладеться тідьки в кислий 
бульйон. 

Для бульйонів-пюре городина перетирається гарячою. 

1. ДЕШЕВИЙ БУЛЬЙОН НА 10 ПОРЦІЙ. 

4 фунти поребрини, що коло філею або осеку, по
полоскати в холодній воді, покласти в рондель, додати 
цибулину в лушпайці, 2-3 сушені гриби й налити 25 
склянок води. Коли закипить разі,е зо два на великому 
вогні, зшумувати. Покласти 2 моркви, 1 селеру, 1 ro-
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ловну пору (порей), 2 · корінці петрушки й 1 r'алярену 
(кольора), тоді посолити й поволі доварювати годин 2-3, 
що-разу шумуючи. 

Узяти 2 ложки дрібно-п-окришеної моркви та по одній 
ложці селери й пору, борошна й масла і поставити, щоб 
упріло й почервоніло тільки, але шоб не підгоріло. Буль
йщr здЩняти з плити, вийняти м'ясо і, уливши 2 ложки 
води, поставити, щоб устоявся. М'ясо переполоскати у 
теплій воді й покраяти на порції. Бульйон переці цити в 
миску. Рондля вимити, покласти м'ясо й коріння. Коли 
бульйон подаватиметься чистий, то треба коріння по
класти в ситечко й перецідити бульйон на коріння. 

�- БУ ЛЬ Й ОН З КОРОЛИКА (трусика). 
М'яке м'ясо й філей � королика вирізати на битки 

або на січеники, а кісточки й голову покласти в рон
дель і налити водою, додавши петрушки, моркви, ци
булі й посоливши. Коли добре ввариться, перецідити, до
лити води й варити знову, шумуючи, аж доки бульйон 
не очиститься й не стане прозорий. Подаючи на стіл, вси
пати дрібно-п()кришеної зеленої петрушки. 

3. БУЛЬЙОН КУРЯЧИЙ. 
Опатрану курку на 3 фунти налити водою так, щоб 

води було менше, ніж м'яса, бо вона варитиметься тільки 
1-1 ½години.Посолити й варити, шумуючи, доки буде 
наr1івзварена (як хто хоче, то можна покласти й коріння). 
Потім вийняти курку з бульйону, переполоскавши її в 
ньому, порізати нз шматки, покласти в иншу посудину 
і, наливши перецідженим бульйоном, поволі доварити. 

4. БУЛЬЙОН КУР. ИНШИМ СПОСОБОМ. 
Коли бульйон подаватимуть без курки, то наполо

вину зваривши її з корінням і пучком зеленої закришки 
(петрушка, кріп, цибуля\ перекласти в другий рондель, 
налит11 перецідженим бульйоном і поволі доварити. По-

1& 

11:1вати в чашках або в мисці з кропом і пиріжками. Кур
' у подати до рижу, як другу страву, і полити білою 
11щлевою з сметаною. 

. 5. БУЛЬЙОН ДЛЯ ХОРИХ. 
Найкращу свіжу яловичину, без жиру, порізати на 

11rматочки, помити, покласти в горщечок і налити холод-
1нно водою. Коли закипить і візьметься шумом, зшуму-
11ати й улити склянку холодної води, ввесь час шумуючи. 
І Іосолити трошки й покласти кавалочок моркви, а пе-
1 рушки ще менше. Цибулі й иншого коріння зовсім · 
1н• класти. Нехай кипить годин зо 2 помаленьку; потім 
11срецідити на чисту ріденьку полотнинку. Кид'ячий буль
іІон можна засипати дрібненькими манними крупами або 
1 речаними ( смоленськими) крупками. У сякими иншими 
t<рупками можна засипати тільки за порадою лікаря. 

6. БУЛЬИОН; ЩО ПОДАЄТЬСЯ В ЧАШКАХ. 
5 фунтів м'яса добре підсмажити на сковороді, на 

Реликому вогні. У чималий рондель покласти. 1 селеру, 
:1 моркви, 1 петрушку, І .головку пору і 1 цибулину. У 
11ідсмажене м'ясо налити води-25 чашок-зміряти па
JІИчкою й долити стільки само води. Коли закипить� 
:�шумувати й вкласти 1 курку: Варйти 2-3 години шу
муючи й збираючи жир. 

2-3 моркви, 1 селеру, 1 головку пору, 1 цибулину, 
І петрушку, ложку зеленого. гороху й ложку масла по
ставити, щоб упріло й ста.ча темне на колір, але щоб 
не пригоріло; покласти в ситечко й двічі перелити га-
рячий бульйон через це коріння. 

Як хто хоче, то перед тим, як подавати на стіл, 
можна улити ½ склянки мадери. 

7. ЮШКА З ЛОКШИНОЮ. 
Локшину зварити в воді, перецідити й покласти в 

оульйон підкрашений смаженим корінням, як у Ч. 1. 
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8. ЮШКА З КВАСОЛЕЮ АБО З КАРТОПЛЕЮ. 
Квасолю варять окремо в несолоній воді, потім цю 

воду зціджують, а квасолю кладуть у бульйон. Картоплю 
варять у солоній воді з кропом і вже холодну кришат 
та кладуть у гарячий бульйон з м'яса. 

9. ЮШКА З МАКАРОНАМИ. 
Макарони зварити в воді, зцідити, потім у. друшляку 

перелити холодною водою і вкинути в гарячий бульйон. 

10. ЮШКА З ЧЕРВ,ОНИХ БАКЛАЖАНІВ (ПОМІДОР). 

У смажити в рондлику з шматочком. масла скілька 
червоних _баклажанів, перетерти на сито в бульйон, але, 
що"б не була дуже кисла юшка. Посолити й покласти 
трохи цукру. Краще все це зробити в окремій мисці, 
куди й бульйон перецідити. Потім улити все в рондель 
і нехай поволі кипить. Перед тим, як подавати на стіл, 
покласти звареного окремо рижу,перелитого холодною 
водою, всипати трошки борошна й дати, щоб заки·пів. 
У кип'ячий покласти сметани розтертої з жовтком, по
мішати ложкою й зараз прийняти з плити. На 5 тарілок 
брати 1 жовток і 1/2 склянки сметани. Баклажанів-б шт. 

11. ЮШКА З ВЕРМІЧЕЛЯМИ Й ШВАЙЦАРСЬК. СИРОМ 
Дрібно накришити моркви; ріпи, брукви, пору, се

лери й петрушки (усього по 1 корінцю). Зварити, щоб 
було м'яке й перетерти на сито. У цій юµщі зварити 
1 /4 ф. вермічелів, покласти 1/4 ф. масла, 1 скл. сметани, 
соли, вкинути перетерте коріння й нагріти, але, щоб не 
закипіло. Всипати дрібно покришеної петрушки, кропу 
і t/ 4 ф. перетертого швайцарського сиру .. 

12. ЮШКА З РІПИ. 

Узят'1 4 ріпи, покраяти, попарити, полити холодною 
водою і потім покласти в гарячу воду (6 ск.11янок), до-

20 

11111и 4 гриби. 2 петрушки, 1 селеру, і як є-10 шпа
р;11 ів і трошки цвітної капусти. Усе це посолити й по-
1 11111ити, щоб варилось. Коли звариться, перетерти на 
11110 разом з юшкою. Зробити засмажку з 3-х ложок 
1,11 ла і 3-х ло.щок борошна, розвести юшкою й улити 
1і111ад, щоб закипіло. Потім відставити від вогню й за
';ітпи 4-ма жовтками з 2 склянками вершків і всипати 
І ,южку цукру й соли до смаку. Юшку цю треба пода-
1н11и до сухарців з булки накраяної квадратиками й 
11,1сипаної посіченим зеленим кропом. 

13. ЮШКА З РИЖУ Й ЦИТРИНИ. 

Добре зварити ½ ф. рижу з кавалочком масла ·й 
р11:1терти з 1 склянкою сметани, 1 сирим жовтком і 
1_11І(ОМ з 1 цитрини. Розвести бульйоном з м'яса і 
1111ставити, щоб добре нагрілося й тільки почало заки-
11:�ти, але не кипіло. Подаючи, покласти тоненькі шма-
111 11ки цитринн, п :>виймавши зернятка. Можна всипати 
1 ропу . 

, 

14. КУРЯЧА ЮШКА НА 4-5 ТАРІЛОК. 

Курку гарненько переполоскати в холодній воді й 
11,1рити не довго, поклавши чимало коріння. Дивитись, 
щоб не розварилась. Потім, покраявши м'ясо на шматки 
іІ перецідивши, поставити поволі варитись. 

Подаючи, поJ<ласти кавалочок вершкового масла й 
1 ропу. Можна засипати локшиною або дрібними круп-
1 ами гречаними чи пшеничними (манними). 

15. ГОРОХВЯНА ЮШКА. 
Узяти 11/

2 
ф. гороху без лушпайок і за 3--4 години 

намочити. Потім помити, налити 5 склянок води й 
11оставити варити. Коли добре впріє, перетерти на друш-
1111к, підливаючи ложкою воду. 

У переціджений горох покласти або кусок свинини, 
160 свинячих кісток і, коли м'ясо ввариться, засмажити 
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салом з мукою й ,посолити. До юшки подавати сухарці 
з житнього хліба. 

16. ЮШКА З РАКІВ. 

. Чисто помиті раки-приблизно 5-10 на 1 тарілку 
юшки-зварити з сіллю й кропом. 

Зварити звичайний бульйон з м'яса� узявши м'яса 
менше, а коріння більше-шийки й клешні раків по0 

оббирати й відібрати більші шийки окремо. 
Шкаралупу, крім спинки, що має !ІаЧИНЯТИСЬ, СТОВ· 

кти в ступц1, покласти в рондельок з кавалком масла 
(на 60 раків 1 ложку масла) і поставити смажитись, під
ливаючи бульйону й збираючи, ложкою жовте масло в 
окремий рондель. Потім узяти ложку борошна й сві
жого масла (на 5 тарілок невеличку ложку) й підсма
жити як на засмажку, вливаючи потроху ракове масло 
й добре_ мішаючи. 

Зварену в бульйоні шкаралупу вичавити в серветці 
й дати встоятись, а спинки поначиняти такою начин
кою: зварити на молоці риж, покласти масла, посічені 
менші шийки й клешні, кропу, соли, перцю, сире яйце. 
Усе це добре помішати. Начинити цим спинки й під
смажити трохи на сковороді шкаралупою догори. 
Юшку з потовченої шкаралупи обережно злити в рон
дель з бульйоном, повкидати туди більші ракові ший�и 
й начинені спинки, всипати кропу й поставити, щоб 
закипіло. Потім розтерти з жовтком сметану, ули
ти в кип'ячу юшку й зараз відставити, щоб більш не 
кипіла. 

J 7. ЮШКА З КОРОЛИКА. 

Розрізати королика на скілька частин, покласти в 
холодну воду, посолити й варити з годину, доки не зва
риться м'ясо, додавши коріння й бобкового (лаврового) 
листу. 

Юшку можна засмажити маслом та засипати кру
пами, локшиною, зеленою петрушкою. 
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18. ЮШКА З РИБИ. 

3 ф: дрібної рибки пошкребти, помити і, повирі-
1у11авши. з більшої рибки спинки, покласти в рондель, 
11алити 15 скл. води, покласти 2 цибулині, моркви, пет
рушки, 3 прості й 4 пахучі перчини, 1 бобковий ли-
1 1·uчок, посолити й поставити варити години 2-3, доки 
11сн риба не звариться на кашу, а юшка не вивариться 
11,1 9 склянок. Тоді перецідити і нехай кипить знову. 
Можна додати юшки з окремо звареної несипкої кар
тплі. За 10 хвилин перед тим, як подавати, вкщ1сти 
1 11инки, дqсолити, доварити й насипати посіченого зе
J1�ного кропу. 

19. ОПРЧАНКА З НИРКАМИ. 

Узяти одну волову нирку, зварити в окремій посу
дині і, коли закипить скілька разів, вийняти й перепо
JЮскати. 

У рондель покласти 2-3 ф. м'яса або кісток і 
всякого коріння: моркви, петрушки, селери й 1 цибулину. 

Коли скілька разів закипить - перецідити, м'ясо пере-
1юлоскавши покласти назад_ у рондель, моркву покри
шити шматочками й покласти теж. Обібрати картоплю, 
11окришити так, як і моркву, і так само 2-3 солоні 
огірки й нирку!І' Поклавши все це в рондель, приста
вити до вогню, щоб закипіло. Після цього додати 1/2 
склянки сметани, нагріти добре й подавати. 

ЗАГ АЛЬНІ ПОР АДИ ДО БОРЩІВ. 

На борщ беруть м'ясо грудину, озадок, zрубий або тонкий 
щщй. Краще на борщ брати свинину або баранину. 

Щоб борщ був смачний, треба вміючи вибрати буряка; він по
винен бути червоний, не дуже темний і не дуже ясний та солодкий. 

До борщу вживають квасу, червоних баклажанів і кислоти. Як 
робити квас на борщ, у цій книзі списано окремо. 

Борщі бувають пісні; з м'ясом і без м'яса. Борщ треба варити 
11 ненакритій посудині, щоб випарився буряковий дух. 

Найсмачніший борщ буває тоді, коли варити його в печі, а коли 
11ечи немає, то наприкінці поставити в духовку, щоб добре впрів. 
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20. БОРЩ СЕЛЯНСЬКИЙ. 
На борщ треба брати м'ясо сите, найкраще свиню� 

або баранину. Обмити його й покласти в горщик. П 
шаткувати буряки й моркву. Квасолю краще намочи 
звечора і тепер усе це вкинути в горщик, налити по 
но води й приставити до вогню. Як буряк вкипить, вз 
ти головку капусти, розрізати начетверо або навосьмер 
вкласти й хай іще з капустою покипить трохи.Потім покл 
сти або ·цілі, або стушковані, перетерті на сито, червоні п 
мідори й кflртоплю. Посолити й затовкти салом з цибуле 
й закришкою. Добре вкинути яблук або зелених сливо 

Найкраще брати буряки пополовині білого цукро 
вого та червоного. 

Подаючи на стіл, забілити сметаною. 
Цей борщ добре подавати до пампушок з часника 

21. БОРЩ УКРАЇНСЬКИЙ, 

Зварити бульйон з 2-3 ф. м'яса, краще попало 
вині з свининою, наливши його 15-ма склянками н 
кислого бурякового квасу або сирі1щю. Коли закипить 
зшумувати, вкинути звязані в пучок 6-8 листочкі 
зеленої гички бурякової, трошки зеленого степір'я з 
одної цибулини і 2 цілі цибулини, пахучого перцю,, 
бобкового листу. Як закипить, то перецідити. 

1 ф. дрібно пошаткованого буряка вкинути в бульйон, 
¼ ф. капусти порізати, . попарити і, вичавивши, теж 
покласти туди; 2--3 червоні баклажани всмажити окрем 
з кавалочкам масла й перетерти на друшляк у борщ; 
покласти теж- скілька картоплин. 1/з скл. борошна роз
бовтати з холодним бульйоном, улити в рондель і нехай 
закипить. Після цього улити ½ скл. доброї сметани і 
подаючи насипати зеленого кропу. 

До борщу подавати пиріжки з сиром. 

22. БОРЩ УКРАЇНСЬКИЙ НА 10 ·осІБ. 

_3_4- ф. грудини налити 12 склянками холодної води, 
покласти 2 цибулини, 2-3 перчини, 2--3 бобкові лис-

, 
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,,, 11 й поставити, щоб скоро закипіло. Потім переці-
11111 і м'ясо, переполоскавши, поділити на шматки. 

І Іокласти в рондель дрібно покришеного коріння, 
11,0 5 пошаткованих буряків, м'ясо. Налити бульйо

' ., і поставити варити. Коли буряк звариться, покласти 
11111аану на шматки капусту й посолити. Коли капуста 
"' отується, улити зварену окремо квасолю з юшкою 

сІ(ілька картоплин. Скільки червоних баклажанів 
,іІншх або томату всмажити окремо з кавалком масла, 
11 ретерти на сито й улити в борщ. 

Баклажани можна класти просто в борщ, не сма� 
1111ши. Коли їх багато, то борщ досить кислий, а коли 

1 ІJЮ, то влити перевареного сирівцю.Як закипить, за
, ,1J1ити сметаною. 

23. БОРЩ З КОРОЛИКА. 

На борщ брати м'ясо тільки з старих королів, бо 
щлоді дуже розваряться. М'ясо вимочується в кількох 
,11,дах або в оцті. · 

Борщ вариться так, як звичайно з яловичини або з 
1 ІІИНИНИ. 

24. БОРЩ ИНШИМ СПОСОБОМ. 

5 ф. червоних дрібно пошаткованих буряків по-
1,ласти на велику сковороду, трохи помащену маслом, 
111жропити 2-3 ложками оцту, підсипати 1;. скл. борошна 
11 смажити, мішаючи й поливаючи бульйоном, доки 
1,уряк не всмажиться. 

Тимчасом зварити бульйон з яловичини й корін
,ш і, поклавши в нього смаженого буряка, варити, щоб 
11уряк став зовсім м'який. Окремо подати сметану. 

25. БУРЯКОВИЙ БОРЩ ВЕГЕТ АРІЯНСЬКИЙ. 

Зварити юшку з коріння, 1-2 грибів і цибулі, 1-го ве
ликого або 4-5 маленьких буряків, не оббираючи помити 
іІ зварити, або спекти в духовці, потім, обібрати та по-
1,ришити як локшину і всмажити в маслі (1-2 ложки), 
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покласти ложку томату, розвести юшкою й поставит 
варити. 

Перед тим, як подавати, засмажити борошном 
маслом та сметаною, додати ще томату до смаку і неха 
раз закипить. Подаючи на стіл, можна всипати закришки. 

26. БОРЩ ВЕГЕТАРІЯНСЬКИЙ (№ 2). 

Узяти 3 або 4 квашені буряки, якщо великі, то й 
менше, покришити їх на локшину; с.кілька грибків, аро 
порошку з грибків; 4 або 5 картоплин обібрати й дрібно 
покришити та 2 або 3 обібрані цибулини. 

. У се це налити водою, посолити. й варити, доки 
буряки не вкиплять. Коли борщ буде не кислий, то 
долити вареним буряковим квасом, засмажити й нехай 
закипить. .. 

27. БОРЩ З КАРАСЯМИ. 

Чимало всякого коріння налити водою, зварити 
юшку й перецідити. Окремо зварити гриби й квасолю. 
Карасі обкачати в борошні й підсмажити на олії. В 
юшку з коріння вилити юшку з грибів, укинути порізані 
на локшину гриби й улити туди квасолю разом з юшкою 
та покришеного й підсмаженого солодкого буряка, скілька 
картоплин і вареного сирівцю або бурякового квасу, ч 
оцту; посолити до смаку й варити. Як буде вже готовий, 
то покласти смажені карасі, скілька маслин, а коли за
кипить, то всипати кропу й засмажити олією з борош
ном і цибулею . 

28. ПІСНИЙ БОРЩ. 

Покласти в рондель ¼ скл. · квасолі, 5 гrиоів, на
лити водою й поставити варити. Дрібно покришити 
буряка й капусти (попаривши й вичавивши її). Накри
шити цибулі й моркви, смажити на сковороді з ОJ1ією 
Коли все це всмажиться, підсипати і вкинути в рон
дель, розмішавши добре, щоб не було галушок. Коли 

. , 
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Іt11рщ закипить, додати ½ ф. томату, 1.'s ф. маслин 
І !1 картоплин. 

29. ЩАВЛЕВИЙ БОРЩ. 
Зварити бульйон з м'яса, перецідити, покласти по-

11•11•11ого й підсмаженого з маслом і борошном щавJїЮ 
ІІ всипати кропу. Коли буде не досить кислий від 
111 111лю, то долити трохи оцту й забілити сметаною, роз-
1·• ртою � вареним жовтком. 

У борщ клз�дуть порозрізувані надвоє круті яйця. 

30. КВАСОК. 
На 6 тарілок юшки взяти l1/2 ф. свинячої поріб

р1111и, порізати, посолити, обкачати в борошні й покла-
1 і II в рондель. Додати 2 ложки посіченої цибулі й пря-
111пи в духовці, потім налити буряковим квасом, роз-
111•1�сним водою на смак, і покласти української ковбаси, 
11 ,ІІ(раяної шматочками й підсмаженої, та поставип; до-
11,1 рити н-а плиту. 

31. КАПУСІіЯК. 
Зварити юшку з ·свинини, перецідити, покласти кис-

1шї капусти й варити, доки не стане м'яка. 
Засмажити борошt1ом з цибулею та салом1 посипати 

,н·рцем і ·подавати. Иого можна зробити й пісним. 
'І оді юшка повинна варитися з коріння, городини та 
1 рибів і засмажується олією. 

32. СОЛЯНКА З М'ЯСА. 
Зварити юшку з 1-2 ф. яловичини з корінням, пер-

1ц�м і боб1<овим листом, перецідити і, коли звариться, 
, о покласти тарілку дрібно накраяного всякого м'яса: 
11ареної або печеної яловичини, телятини, курки, шин-
1, 11, гуски, качки, ковбасок. 1 цибулину посікти дрібно 
1 підсмажити в ложці масла, всипати ложку борошна, 
11юву підсмажити, розвести юшкою, покласти 2 солоні 
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обібрані та діб но покришені огірки, і 2 маслин, 6-12 пе 
чериць, 6-12 маринованих рижків, 6-12 солоних хрящі 
обіллявши їх раз окропом, або свіжих білих грибі 
обібравши, попаривши й окремо зварцвши. Улити 1-
скл. огіркового розсолу. Кладуть також і свіжу попа 
рену капусту. У се це покласти в спільну юшку, додат 
1/2-l скл. сметани, нехай закипить і подаючи всипати 
миску зеленої закришки, а хто любить, то й зеленої цибул 

33. СОЛЯНКА .ПІСНА .• 

Зварити юшку з свіжої риби з корінням, покласт 
2 солоні огірки порізані начетверо, 1 склянку томату 
1 цибулину. Усе це поставити, щоб закипіло. Потім по 
класти маринованих грибів, свіжих 01-ірків нарізани 
кружалочками, капару, маслин, моркви, шматочків цит 
рини, риби свіжої вареної або скілька шматочків осетрини 

34. ХОЛОДНИК (на 6 таріло�). 
-

У солоній воді з кропом зварити 30-40 раків. Ший 
ки й клешні обібрати, а все инше стовкти, налит 
юшкою з раків і• доварити. Потім вичавити в чисті 
шматині й перецідити. Наготувати ложок зо три зваре 
ного й перетертого щавлю, січеної вареної гички з бу 
ряка, 8 круто зварених яєць, скілька свіжих. огірків. 
покришених кружалочками, дрібно покришеної цибул 
й кропу. 4. жовтки з 8-ох зварених яєць стерти з 1 ло 
жечкою гірчиці, підливаючи потроху 2 ложки прован 
ської олії, розвести раковою юшкою, покласти щавлю 
гички, квасу, соли й цукру до смаку 1 все инше: яй 
ця, покришені білки, що залишились від стертих жовт 
ків, огірки, закришку, зелену цибулю. 

Можна додати порізаної на шматочки холодно 
телятини, баранини, осетрини, коропа, семги. 

35. ХОЛОДНИК ПОЛЬСЬКИИ. 

Розтерти з сіллю жменю кропу. й зеленоJ цибулі 
Узяти молодої бурякової гички й скілька :,юлодих · бу 
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і•11<ів, вимити, зварити, зцідити воду, дрtбно посікти й 
,11,J1асти в миску. 2 склянки сметани розвести варе-

1р1м буряковим квасом або вареною водою, щоб усьо
, ,, t)уло 8 склянок, покласти варених яєць, порізаних 
ружалочками, і так само зелених огірків, ракових 
111іІок, кропу, скілька кружалочок цитрини, соли, тро-
11 11ерцю й кавалок льоду. Можна додати холодного 
}JІІ,йону, але, щоб не був жирний, а хто любить, то 
І холодного, вареного, кришеного м'яса. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО М'ЯСИВА. 

Перед тим, як уживати, м'ясо готують так: зрізують зайвий жир,· 
,1t•1І'і він не пройшов у сік і не надав свого духу. 

Плівки й жили теж треба вирізати, бо вони зостануться тверді, 
І 111<що неможна пообрізувати, то rіросто поперерізувати, бо смажив-
11111("1, вони скупчаться й зіпсують вигляд й форму шматка м'яса. 

Коли роблять товченики (биті котлети), грудину, шинку, ростбіф, 
, кісток не вирізують_, а в инших випадках вирізують і кладуть у 

·,у111,йон. 
м•·ясо не треба вимочувати, а тільки хутко вимити й обтерти 

,у111ником. 
Старе й• тверде м'ясо намочити трохп в воді з оцтом. Пісне м'я-

! ,,, заєць, наприклад, треба нашпигувати салом. , 
М'ясо готують: варене, печене, смажене й запечене в тісті. 
Коли м'ясо варити, як окрему страву, то його треба класти в ок-

11111, щоб узялося білковою плівкою, бо вона не дасть вилитися з м'яса 
, ,щові і м'ясо буде тоді соковите. 

Пекти м'ясо треба в духовці. Для того, щоб на м'ясі швидше зро-
1,11дась шкоринка, що не пустить вилитися сокові, м'ясо треба зразу 
1;1вити в дуже гарячу духовку, або класти на розпечену сковороду з 

, tJIOM чи з маслЬм, а далі допікати на малому вогні. 
Солити треба тільки тоді, як класти на сковороду, бо сіль витя-

1 .1� сік. 
На 1 порцію м'яса треба брати пересічно 200 гр. Коли пекти ве

·111ким кавалком, без кісток, по 150 гр., а з кістками по 300 гр. на 
1111рцію. 

Пекти треба в невеличкій посудині, тоді не буде вигорати сік. 
І111ру класти теж не багато, бо воно буде пригорати й дасть горілий 

11рисмак. 
Коли м'ясо пекти цілим кавалком, без кісток, то час розрахувати 

,.11<: на кожні 100 гр. треба 1/4 год., з кісrками на 600 гр. 1/4 год., 
106-то кавал.ок на 4 кілограми пекти 2½ год. Коли це ростбіф, то пек-
111 2 години. 

Печуть м'ясо цілим кавадком і покраяне. 
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Коли цілим кавалком, то спочатку його треба пообсмажувати на с вороді. а потім покласти в рондель і залити бульйоном або підлевою й рити покришкою, а під покришку підстелити паперу.щоб не так вики па Смажене м'ясо треба смажити довше. 
Запікати м'ясо в тісті краще в печі. 

36. ВАРЕНА ЯЛОВИЧИНА. 
М'ясо з юшки вийняти, покраяти грубенькими шм точками й залити такою · підлевою: сиру картоплю п кришити, надлити бульйоном і зварити, часто шумуюч Шматок масла розтерти з 1/2 ложкою борошна, розвес юшкою, що в ній варилась картопля, всипати зелен петрушки й кропу, зварити все це й облити м'ясо н полумиску. Зварену в бульйоні капусту, моркву, карто 

лю й квасолю покласти на полумисок, навколо м'яса, полити маслом із сухарцями. 
Таке м'ясо можна полити також підлевою з 

�)- 37. ВАРЕНА ЯЛОВИ,ЧИНА З ХРІНОМ. 
Варену 'яловичину вийняти з юшки, пекраяти н шматки, покласти в полив'яний полумисок і залити тер, тим хріном з сметаною й розбитими жовтками; поста вити. в піч або в духовку, щоб підсмажилась. 

38. ЯЛОВИЧИНА З ОСЕЛЕДЦЕМ. 
Варену яловичину покраяти на тоненькі кавалочки кожний помастити начинкою з оселедця, покласти в блю до, обрамоване звичайним тістом, або просто в глибо 

ке блюдо--посипати тертим хлібом, полити сметаною поставити в духовку, щоб uідсмажилось. Начинка з осе ледця: 2-3 оселедці, добре вимочених,посікти з З-ма цибу линами, підсмаженими в маслі, булку мочену в воді й сир яйце. У се це перемішати й перепустити через машинку 
39. ВАРЕНЕ М'ЯСО З КОРОЛИКА. 

М'ясо, що вариться в юшці, смачне й само, ал воно буде ще смачніше, коли йоrо вийняти з юшки, 
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1 а чати в яйці з сухарцями й підсмажити в маслі. Таке 

11 о можна подавати як окрему страву, особливо до 

11 ої картоплі. 

40. ЯЛОВИЧИНА ВАРЕНА ПІДСМАЖЕНА. 

Підсмажити 1-2 цибулини в ложці масла, покла-

111 перцю, змішати з січеною зеленою петрушкою й 

ролом, вистудити, вбити 3-4 яйця й знову змішати. 

ІІарене м'ясо покраяти на тонкі кавалочки, вмочати в 

11ю мішанину, покласти на сковороду, помастивши її 

,1,1слом, посипати сухарцями й поставити, щоб підсма-

Коли підсмажиться, то полити такою підлевою : по-1шлось. 

, 1юпити водою 2 ложечки цукру, перепалити його, улити 

JІОЖКУ води, заварити, перелити в рондель, покласти 

J\ОЖКУ масJ1а, улити l1/2 склянки бульйону, 1 неповну 

JІОЖКУ сарептської гірчиці в порошку, трохи оцту, тоді 

розмішати, поставити, щоб закипіло, і залити цим м'ясо. 

41. ВІНЕГРЕТ А З ВАРJ;.НОЇ ЯЛОВИЧИНИ. 

Вийняти з юшки яловичину, покраяти на тонкі 

шматки й покласти на таріль купкою , прибравши зверху 

тоненькими шматочками задимленого або щойно зt1аре

ноrо язика, покришеним яйцем, кружалочками зеленого 

або солоного огірка, маринованими Еишнями, пікулями, 

обілляти холодною ·підлевою з гірчиці. 

42. ВАРЕНА ЯЛОВИЧИНА З ГРИБАМИ. 

Покласти в рондель ложку масла, 1 посічену цибу

лину, жменю зеленої петрушки, покришених свіж.их гри

бів (або варен�х сушених), добре підсмажити, всипати 

зо дві ложки борошна, сметани, підлити стільки буль

йону, щоб підлева була густа, і тоді заварити. М'ясо 

покраяти на тоненькі кавалочки. Поскладати на таріль, 

перекладаючи грибами. Залити підлевою, полити мас

лом, посипати сухарцями й поставити в піч, щоб трохи 
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загнітилось, але не висохло; подаючи, облити решто підлеви. 

43. ПЕЧЕНЯ З КИСЛОЮ КАПУСТОЮ. 
, Кавалок м'яса нашпигувати салом, посолити. У рон дель покласти 2-3 цибулини, сала, м'яса й смажити духовці; коли підсмажиться, налити бульйоном або во дою й доварити. 

Потім відставити, щоб прохололо, і покраяти м'ясо на тонкі кавалочки. Покласти в рондель кавалочки сала, квашеної посмаченої салом (;Маженої капусти, м'ясо, зверху знову капусти і, сповнивши рондель, поставити в духовку. Підлеву перецідити; коли мало, то додати бульйону, засмажити борошном і обілляти печеню на тарелі. 

44. ТУШКОВАНЕ М'ЯСО. 
Тушкувати краще сите м'ясо. Побити його гарненько, завинувши в чистий рушник, щоб м'ясо не розліталось шматками, пообсмажувати швиденько з усіх боків на сковороді, покласти його в рондель, щоб йому було тісно. Додати 2 ложки мас.1rа, 2 ложки борошна, піділляти трохи окропу, . змивши ним сковороду, додати 2 

цибулини, скілька морковок, трохи петрушки, 1 бобковий листочок, скілька чорних перчин і 2 гвоздички. Можна покласти скілька свіжих грибів, а зимою доволі й 1 сушеного. Потім дуже щільно накрити покришкою і нехай пріє, доки не стане. м'яке. 
45. ТУШКОВАНА ЯЛОВИЧИНА З ГРИБНОЮ ПІД-ЛЕВОЮ. 

3 ф. м'яса від краю, не розрізаючи на частини, побити качалкою, посолити; 1/4 ф. сала накраяти тонкими шматками, жменю волового жиру, 1 цибулину, розрізану начетверо, покласти на дно рондля, а зверху м'ясо 
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11,1"рити покришкою й поставити на плиту, щоб м'ясо з усіх 
""ів підпеклося: скоро вuріє, _обсипати ложкою борошна , 
111J�ляти 3 склянками окропу й нехай закипить 2 рази. 

Потім печеню перекласти в другий рондель і пере-
11.щити на нього юшку, що в ній вона пріла. 12 мари-
111111аних грибів помити в холодній воді, покришити, під
�1ажити на сковороді в ложці масла, покласти в підлеву, 
�11JІИТИ 2 ложки оцту й нехай закипить. 

46. ХОЛОДНА ТУШКОВАНА ПЕЧЕНЯ. 
Нашпигувати шматок м'яса свинячим салом, посо-

1111ти і нехай з годину полежить. -Тимчасом 0розтоп�;,;ги 
11 рондельку шматок масла, покласти в нього м'яса й по
' 1'1ІВити на плиту, повертаючи часто, щоб добре під-
111·клося. Тоді на 6-8 ф. м'яса покласти 2 дрібно покраяні 
1t•лячі ніжки, 2--3 дрібно покришені моркви, буряка, по
ру, селери, скілька зерен пахучого перцю, 2 бобкових 
'111сточки, налити водою, щоб усе покрила, накрити по-
1, ришкою й нехай пріє поволі годин зо три. Потім вийняти 
м'ясо на таріль або в полумисок, обілляти перетертою на 
1 1по підлевою й поставити, щоб захолоJю. Подаючи, по
нраяти разом з холодною підлевою на тонкі шматки. 

47. ПЕЧЕНЯ З ПЕРЦЕМ. 
Яловичину від грубого краю, ф. 5-6 добре побити 

11атерти ложечкою дрібно стовченого перцю, покласти 
течора в горщик, накрити й поставити до ранку. За 
'� год. перед боідом натерти м'ясо 2 ложечками соли, 
11окласти на сковороді, обклавши шматочками масла, 
( 1,'.1 ф.), і поставити в духовку. Коли з усіх боків підпе-
11сться, то підл11ти трохи води й поливати печеню що, 
І О хвилин, доки не буде готова. Після того, поливши 
11останнє, обсипати сухарцями. 

48. ФІЛЕЙ ·смАЖЕНИЙ ПО-ФРАНЦУЗЬКИ. 
Шматок філею побити гарненько, посолити, попер-

1,ити, згорнут-и в дудку, завинути в білий папір, обвя-
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зати й смажити на сковороді, поливаючи маслом. глядіти, 
щоб не пересмажилось і щоб не витікав сік. Потім по
класти на таріль, розрізати й обкласти смаженою в маслі 
картоплею. 

49. ФІЛЕЙ ЯК ЗАЄЦЬ. 

3-4 ф. вирізного філею полити й намочити на i 

год. н оцті, розведеному водою (води 1/з). Потім вийняти, 
вичавити й натерти сіллю. Через ½ год. нашпигувати 
салом, покласти на сковороду, застелену скількома шма
точками сала, і поставити в гарячу духовку. Коли філей 
добре підпечеться, то обсипати його борошном, скласти 
в' неглубоку ринку або рондель і знову поставити в 
духовку. Коли наполовину впріє, залити чашкою сметани 
й дати закипіти. Якщо підлева буде не кисла, то додати 
оц'Гу й соли на смак. 

Таку печеню подають до смажених червоних бурячків. 

50. ПЕЧЕНИЙ КОРОЛИК. 
На печеню беруть тільки спинку та стегенця. На

шпигувавши їх салом, покласти на сковороду, гюсо:шти 
й полити маслом та оцтом. 

Скоро всмажиться, зняти з сковороди, а в сковороду 
насипати 1 ложечку борошна, розмішати з соком із пе
чені і знов покласти м'ясо, тільки на другий бік; ще 
трохи підсмажити, і печеня готова. Можна зробити ще 
й так: добре помитого королика порубати на шматки, 
покластu в полив'яну ринку, залити сироваткою, на· 
крити дерев'яною покришкою й поставити на пів доби 
в льох. Потім м'ясо смажити на сковороді в· маслі й 
підливати сироватки, що в ній мокло м'ясо. 

У готову печеню кладуть для смаку перцю, бобка• 
вого листу, гвоздичків. 

Можна подати й до вареного рижу. 

51. БЕФ-СТРОГАНОВ З ГІРЧИЦЕЮ. 

Шматок м'якuї яловичини за 2 години перед тим, 
як готувати, покраяти на маленькі квадратики й поси-
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пати сіллю й перцем. Перед обідом узяти· ложку масла, 
ложку борошна, підсмажити, розвести 2 скл. бульйону, 
заварити, вкласти чайну ложечку готової гірчиці, трохи 
перцю, знову заварити й перецідити. Перед тим, як 
подавати, покласти 2 ложки доброї сметани й ложку 
вареного томату. Добре. підсмажені на велш,ому вогні 
квадратики м'яса з маслом і цибу,І!ею покласти в під
леву, щільно накрити, поставити скраю на плиті, щоб 
раз закипіло, а тоді подавати. 

52. ПОРТУГАЛЬСЬКА ПЕЧЕНЯ. 
Шматок грубого філею повісити на ніч у холодне місце. На другий день нашпигувати салом, посолити, поперчити й посипати трошки товченими гвоздичками й сіяним житнім борошном. 
Потім обпікати, поливаючи маслом. Коли зверху борошно загнітиться, скласти в рондель, обілляти оцтом з водою, покласти цибулі, 2 ложки капару, цитринової цедри й поставити, щоб упріло. 

53. ПЕЧЕНЯ ЯК ЗРАЗИ; 
3 ф. грубого філею, відрізаного цілим тонким битком, добре побити качалкою на обидва боки. розтягти, щоб було тонке, посолити, поперчити й помастити зверху такою начинкою: розмочити в молоці шматок булки, покласти в неї сире яйце, соли, перцю, смаженої цибулі з маслом, окремо зварені й дрібно посічені 2 гриби, пом'яти все це ложкою й намастити м'ясо в � /2 пальця завгрубшки. Завинути дудкою й смажити на маслі. Коли обсмажиться, скласти в рондель. і залити сметаною (замість сметани підлеву можна зробити з борошна, пересмаженого з маслом і розведеного бульйоном). 

54. БІФСТЕКС. 
3 ф. вирізного філею, обрізавши жили й нагул (жир), розрізати впоперек на 8 шматків. РозжаритJІ добре ско-
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вороду й покласти дуже мало масла. Кладучи на сково

роду, п0солити м'ясо з обох боків, і з обох боків під

смажити на великому огні, _тоді відставити на малий 

і смажити від 7 до 15 хвилин. Перекласти в нагріте 

блюдо й піділляти перецідженої підлеви. Подати до 

смаженої картоплі й струганого хріну. 

55. ЗРАЗИ З ХРІНОМ СІЧЕНІ. 

Посікти м'ясо, пожилувати, покласти 1-2 жовтки, 

1 яйце, змішати, поробити круглі зрази, обмастити їх 

хріном, смаженим з булкою в ложці масла, посипати 

борошном, дрібно посіченою й вичавленою цибулею, 

покласти в рондель на розтоплене масло, підсмажити, 

улити 2 склянки бульйону й нехай пріє поволі в накри

тому рондлі. Подаючи, обкласти вареною кар:гоплею й 

обілляти перецідженою підлевою, що в ній пріли зрази. 

56. ЗРАЗИ З КАШЕЮ. 

М'ясо виготувати як" на січеники (коrлети), тоб-то 

посікти, змішати з розмоченою булкою, перцем, сирим 

яйцем, розплескати на тонкі коржики й намастити ко

жен начинкою з каші. Кашу зварити з дрібних гречаних 

крупів на молоці, досить круто, затлустити, покласти 

цибулі,. смаженої в маслі чи в салі, соли. Зрази обка

чати в борошні й смажити. 
Зрази подають до підлеви з борошна, масла або 

сала й трошки сметани. 

TJ7. ЗРАЗИ БЕЗ НАЧИНКИ. 

2-3 ф. м'яса порізати великими скибками, в палець 

завrрубшки, побити добре качалкою з обох боків, по

солити й поперчити. За 1/2-l год. завинути дудкою, 

обкаqати в борошні, розтопити ложок зо 2 масла в рон-

\ дельку і в кип'яче масло класти зраз1:1, насипавши січе-

, ної цибулі. Підсмажити їх і налити бульйоном, щоб 

покрило, тоді накрити й нехай пріє 1 L/2 год. Потім 

улити 3-4 ложки сметани й нехай закипить. Подаючи, 
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nикласти в таріль, обкласти гречаною кашею й облити 11ерецідженим соком з них. 

58. СІЧЕНИКИ (СІЧЕНІ кат ЛЕТИ). 
На 6-8 осіб узяти 2 ф. м'якого м'яса, посікти сікачем або перепустити через машинку. Невеличку фран:юлю намочити в -воді, або в молоці чи юшці з м'яса, розсікти разом з м'ясом, не вичавлюючи, покласти тертої цибулі, 2 жовтки, соли, трошки перцю, перемішати, виробити січеники, обкачати в сухарцях і смажити на гарячому маслі з обох боків. Знявши їх зі сковороди, в те масло, що залишилось там, додати ще r;2 ложки масла, 2-3 ложки бульйону абЬ води, заварити, перецідити й подати окремо, або. обілляти січеники. 

59. РУ ЛЕТ СІЧЕ НИИ. 
Зробити м'ясо як на січеники, викачати його, як довгу булку, покласти на лист, помастити яйцем, поси-11ати сухарцями, полити маслом і поставити в гарлчу духовку. Коли загнітиться, піділляти кілька ложок бульйону й поливати соком, що витікає, але не так 11асто, як печеню. Пекти з годину. 

60. БАЛАБУШКИ В ТОМА ТІ. 
М'ясо готується як на січеники, тільки краще робити наполовину з свининою. Виробити м�ленькі кругленькі балабушки, обка-11ати в борошні й підсмажити в маслі .. Скласти в рондель і залити томатом, заправленим /Jорошном, пересмаженим з маслом та розведеним смеганою. Коли раз закипить-подавати до м'ятої кар-1·оп.r1і. 

61. М ОЗ ОК. 
Узяти цілий ВОJІовий мозок, попарити його окропом, 111яти плівку й порізати на 5 скибочок (кожну половину . . 
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мозку надвоє, а мозочок-розплатати) намочити їх в 

оцті на 112-1 год., потім умочити в· яйце й обкачати 

в сухарцях. 
Смажити в маслі на обидва бони. 

62. КОРОЛЯЧІ СІЧЕНИКИ. 

М'ясо пообрізати з кісток, повирізати плівки й добре 

посікти, додавши трохи норолячого сала, а коли його 

нема, то масла, розмоченої в молоці булки, яйце, соли , 

а хто любйть,-цибулі й перцю. Усе це пересінтu, виро

бити січеники, викачати в сухарцях і смажити. 

63. ЛИЗЕНЬ (ВОЛОВИЙ ЯЗИК). 

Зваривши лизня в солоній воді з корінням, здерти 

з нього шкуру, порізати на скибочки й подати його до 

сметани з тертим хріном і цукром (на смак). 

0

64. НИРКИ З СМЕТАНОЮ. 

2 великі нирки вимочити в холодній воді й зварити, 

щоб разів задва закипіли, потім нарізати скибuчками, 

викачюи в борошні, але · не солити. Р'\Іt3топити ¼ ф. 

масла, накласти дрібно покришені 2-3 цибулини, підсма-, 

жити й покласти на них нирки, потім накрити й тушку• 

вати, підливаючи потроху 1 скл. води . або бульйону, 

поклавши пахучого перцю й бобкового (лаврового)
1 

листу. Коли нирки впріють, улити ½-1 скл. сметани 

розмішати, заварити, посолити і подаючи посипаtи зеле• 

ним кропом та петрушкою й обкласти смаженою кар 

топлею. 

65. ПЕЧІНКА СМАЖЕНА. 

Обрізати з печінки nлівки, вимити в холодній вод· 

покраяти поперек скибками, посолити, поперчити , поси 

пати борошном, швидко підсмажити в маслі з обо 

боків _і покласти в риночку. Накришити тоненько циб 

лину, підсмажити в маслі, посипати ложкою борошн 
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1алити соком, що в ньому смажилась печінка, долити 
1 скл. бульйону й сметани, залити печінку, накрити і нехай 
упріє трохи. Подати в ринці. 

66. ТЕЛЯЧА ПЕЧЕНЯ. 

Теляче стегенце обмити, намочити в солоній воді 
або в молоці (краще напередодні), обтерти, ,натерти 

сіллю, покласти на бляху на березові трісочки нав
хрест (тріски кладуться, щоб м'ясо не пригоріло бо 

воно дуже ніжне) і спен:ти, поливаючи маслом. Пода
вати до смаженої картоплі, до салати, до зеленого 

1·орошку. 

67. ТЕЛЯЧА ПЕЧЕНЯ З МАКАРОНАМИ. 

Задок або передок. спекти звичайно, потім· порі
:1ати великими тонкими скибками, посолити, поперчити , 
скласти на бляху, помащену ,½ ложкою масла. ½ ф. 
макаронів зварити в солоній воді, відкинути на решето, 
розмішати з ложкою розтопленого масла, покласти тер-
1·ого сиру, І яйце, помішати, порозкладати на шматки 

rелятини й поставити в гаря,чу піч на 15-20 хвилин. 
Макарони можна перемішати з дрібно накришеною ва
реною шинкою. 

68. ТЕЛЯЧІ БИТІ КОТЛЕТИ. 

Узяти телячих котлет, помити, посолити, вмочити 

І(Ожну в яйце 'й сухарці, або без яєць, обкачати в бо
рошні, покласти на сковороду на гаряче масло, підсма
жити з обох боків, але так, щоб були соковиті. 

69. ТЕЛЯЧІ КОТЛЕТИ В ЛИ СТО ВАН ОМУ ТІСТІ. 

Єирі биті котлети або січеники, не помастивши 
нйцем і сухарцями, завинути кожну в тонко розкачане 

1шстоване тісто, помастити яйцем, посипаr,и сухарцями-f\. 
it поставити в гарячу піч на ½ години. Іх можна по
давати до бульйону. 
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70. ФРИКАСЕ З ГРУДИНКИ З РИЖОМ. 

Грудинку з5арити в солоній воді з корінням. Ложку 
масла, 1/ 2 скл. борошна, розмішати, підсмажити, роз
вести 4 скл. бульйону, що в ньому варилась грудинка, 
заварити, покласти 2 скибочки цитрини, знов заварити, 
перецідити, всипати зеленої петрушки, улити 2 жовтки 
розбовтати їх з 1/4 скл. бульйону, підогріти, мішаючи, 
доки не стане гаряче. Обілляти грудинку й ,обкласти 
вареним в бульйоні рижом. 

_, 

71. ТЕЛЯЧІ І1ІЖКИ. 

4 добре пообшкрібані і помиті ніжки налити 
холодною водою, з корінням, бобковим (лавровим) ли
стом, пахучим перцем і оцтом, але без соли. Варити 
години зо три. Коли м'ясо буде відпадати від кісток, 
повиймати великі кістки, м'ясо покласти в тарілку, 
вистудити, розрізати кожну ніжку надвоє, посолити, 
обкачати в яйці й сухарцях і підсмажити в маслі. 

· Хто любить,. можна залити кислосолодкою підле
вою. 

72. САЛЬНИК З ТЕЛЯЧОЇ ПЕЧІНКИ. 

Вимочивши печінку 2 години в воді, обілляти її 
окропом; напівзварити, вистудити, дрібно посікти, по
класти ложку масла, 1/4 · франзолі, намоченої в молоці 

. й вичавленої, 2 ложки сметани, 4 жовтки, соли, чорного 
й пахучого тертого перцю по 8 перчин, дрібно посічену 
цибулину, підсмажену в 1/2 ложці масла. Накласти цеї 
начинки в сітку, що покриває рубець, і запекти. 

Можна замість сітки покласти в полив'яну риночку 
обмащену маслом і обсипану сухарцями. 

73. ПЕЧЕНА БАРАНИНА. 

Бараняче стегно намо�ити на скілька годин у хо
лодніи воді, потім вимити, натерти сіллю й покласти на 
бляху жирним боком до гори. 
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За 1 1/2 години перед тим, як подати, шд1ллявши 
2-3 ложки води, поставити в гарячу духовку, щоб під
смажилось з усіх. боків. Коли не дуже сите м'ясо, то 
накласти зверху масла. Як підпечеться, зменшити во
І'ОНЬ і поливати що-10 хвил. соком, підливаючи по
трошку ·води й проколюючи виделкою м'ясо. Після то
го, як обіллється востаюtє, посипати сухарцями і ще 
на 10 хвил. поставити в духовку. Подаючи, покраяти 
на шматки й полити соком. 

7 4. БАРАНИНА 3 ЦИБУЛЕЮ. 

Шматок філею або стегна баранячого вимити, по
бити, натерти сіллю й поставити в рондлі з корінням, 
наливши водою наполовину з оцтом, щоб напівупріло, 
потім вийняти, обсипати сухарцями або борошном і по
класти в другий рондель з розтопленим маслом і сма
жити, підливаючи соку, що в ньому пріла баранина. Об
класти цибулею, що пріла в рондлі разом із бараниною. 

'75. БАР АНИ НА З ЧАСНИКОМ. 

Шматок м'якої баранини, краще стегно, намочити на 
скілька годин у воді наполовину з �цтом, нашпигувати 
свинячим салом з часником, посолити, пок�асти на бля
ху й пекти, qосипаючи часто борошном і перевертаючи. 

Коли підпечеться з усіх боків, обкласти цілою кар
топлею й наполовину спекти. Потім скласти в рондель, 
сполоснувши бляху водою, вилити їІ, на печеню й зали
ти сметаною. Додати оцту, соли і нехай допріє. Подаючи 
покраяти на шматки, обкласти картоплею й полити со
ком. 

76. БАРАНЯЧІ СІЧЕНИКИ. 

Посікти бараняче плечко, покласти 2 жовтки, лож
ку масла, 4/2 фрюtзолі, намоченої в склянці бульйону або 
води, посолити, поперчити, додати товченого часнику 
(хто любить), посікти все разом, виробити січеники й 
дати їм полежати годину. Потім обкачати в яйці, обси-
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пати сухарцями й підсмажити в гарячому маслі. Ви
класти на блюдо, обілляти тим маслом, що в ньому во-
ни смажились, і подати до м'ятої картоплі. 

77. БАРАНЯЧИЙ ПІЛАВ З РИЖОМ. 

3-4 ф. грудинки або жирного стегна порізати на 
шматки. У рондлі розтопити 1/4 ф. масла або ·бараня
чого лою з нирок. Скоро закипить, покласти дрібно по
кришену цибулину й баранину, натерту перцем з сіллю, 
обілляти склянкою бульйону й смажити, накривши по
кришкою, перевертаючи шматки м'яса аж поки не буде 
напівrотове. 

Риж тимчасом помити, попарити окропом і за 10 
хвилин відкинути на друшляк, перелити холодною водою, 
покласти в баранину, долити бульйону, щоб упрів риж, 
покласти 1 /2 бобкового листочка 5 перчин гірких і па
хучих, накрити й поставити в духовку, доки не впріє 
риж і не стане розсипатися. Потім посолити _й подати. 

78. РАГУ З БАРАНЯЧОЇ ГРУДИНКИ. 

Обмивши грудинку, порізати на скілька частин, по
солити, посипати іерцем і борошном. Тимчасом у рон
длі підсмажити в маслі дрібно посічену цибулину, по
класти туди грудинку, налити склянку бульйону, накри
ти й тушкувати помішуючи. Коли грудинка підсмажиться, 
налити бульйону, щоб покрив, покласти сметани й кри
шеної моркви, ріпи й закришки, щоб раз закипіло окре

мо, і варити до кінця. За 1/4 год. перед тим, як подати, 

покласти вареної в солоній воді картоплі. Потім покла
сти на таріль, посипати зеленим кропом та петрушкою. 

79. С:ВИНИНА З ЧОРНОСЛИВОМ. 

Шматок від окісту побити, вимочити в холодиш 

воді, покл·асти в рондель, увілляти 1/2 скл. оцту, 1 ½ 

скл. води, всипати трохи соли, бобкового листу, паху

чого перцю й смажити на плиті, накривши покришкою 

й часто перевертаючи м'ясо. 1/2 ф. чорносливу роз�зарити 
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11 воді, перетерти на сито, змішати з пересмаженою в 
маслі тертою булкою, покласти трохи цукру, розвести 
1·оком з-під печені, заварити й обілляти покраяне на 
111матки м'ясо. 

80. БИТІ СВИНЯЧІ кот·лЕТИ. 

Корейку розрізати по кісточках, розрівняти м'ясо в 
р1вну сю�бку, кісточки трохи пообрубувати; побити, 
11осолити, поперчити, вмочити в яйце й сухарці, покласти 
11 кип'яче масло й поставити на плиту, на великий огонь, 
11tоб відразу підсмажились. Потім перевернути на дру-
1 ни бік і смажити на меншрму вогні, всього 15--20 хви
JІИН. Потім придушити ножем і коли перестане йти 
"ров'яний сік, то можна подавати. 

81. ВЕРЕЩАКА. 
Порубати свинячу грудину на шматки й підсмажити 

11 рондлі, поклавши свинячого смальцю. Потім пере-
1,ласти в другий рондель або в ринку й улити води й 
(>урякового квасу, щоб було кислувате, покласти паху
•rого й гіркого перцю по 5 пе-рчин, посічену печену ци
!Jулину, заварити, покла�ти 4 ложки тертого хліба, роз
мішати й заварити. 

82. ВЕРЕЩАКА З КОВБАСОЮ. 
Покраяти свинячу ковбасу на шматки, в 2 пальці 

·1авrрубшки, і. такі самі шматочки сала по одному на 
І(ожні -5 шматків ковбаси, ще 1 цибулину порізану на 
1<ружалочки. У се це підсмажити, скласти в роІ'щель, по
І(Ласти перцю, бобковоrо листу, налити водою з оцтом, 
усипати чорних, тертих сухарів або хліба, і нехай за-
1шпить. Подається як гаряча закуска. 

83. ГОЛУБЦІ З СВИНИНОЮ. 
М'ясо від стегна посікти як на січеники: змішати з 

t,улкою, яйцем, перцем, підсмаженою в маслі цибулею, 
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посолити й завинути в капустяні пелюстки, попаривши 

їх попереду окропом. Потім щіl!ЬНО скласти в р-ондель, 

налити водою, щоб пойняло, і поставити варити. Коли 

голубuі будуть м'які, заправити борошном і сметаною, 

дати, щоб раз закипіли й подавати. 

Можна робити й з яловичини, але свинячі кращі. 

84. ТУШКОВАНІ БИТКИ З СВИНИНИ. 

Порізавши м'ясо биточками, класти в рондель так: 

шар свинячого сала нарізаного тонкими скибочками, шар 

битків і шар тонких скибочок хліба, пос·ипаючи сіллю 

й перцем, і так накласти повно, залити бульйоном не 

більш, як пів склянки, і нехай пріє, щоб м'ясо було м'яке. 

Замість хліба можна перекласти свіжою, пошатко-

ваною й по�ареною капустою. 

85. Б І r О С. 

Жирну свинячу поребрину порубати на неве.1шчкі 

кавалочки й підсмажити на сковороді. Квашену капусту 

вшаткунати з тим салом, що висмажилось з поребрини, 

а коли буде мало, то додати скілька шматочків сала. 

Посмачивши· капусту салом, покласти· 2-3 дрібно по

кришені, смажені цибулини, перцю, бобковоrо листу, а 

коли капуста дуже кисла, то додати трохи uукру. Ус;:е 

разом змішати з м'ясом, скласти в рондель і поставити 

не надовго в духовку. 

86. МАРИНОВАНА СМАЖЕНА СВИНИНА (бужанина). 

LUмatoк м'якого м'яса, а найкраще. філею, натерти 

салітµою, сіллю, пахучим та гірким перцем, обсипати 

_ календрою, обкласти гвоздиками та бобковим листом:, 

покласти в макітру й винести на холоц на два дні, по

вертаючи разів .зо два на день. 
Перед тим, як пекти, вимочити трохи в воді й спо

чатку підпекти з усіх боків, а далі допікати поволі. По

давати краще холодною на вечерю або на сніданок. 
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87. ПЕЧЕНЕ ПОРОСЯ НАЧИНЕНЕ КАШЕЮ. 

Обмити добре порося, посолити в середині й· начи
нити такою начинкою: І ф. гречаних круп підсмажити 
з 1/2 ложкою масла, облити окропом, злити ті крупи, 
що спливли наверх, зцідити воду, перекласти в горщик, 
щоб було пів горшка, покласти ще пів ложки масла, на
лити окропом, щоб покрив крупи на 3 пальці, посолити, 
вимішати й поставити в духовку. Коли каша впріє, по
класти ще трохи масла, сире яйце, закришки, трохи 
перцю, посікти й покласти печінку з поросяти і, начи
нивши не дуже повно порося, пекти й мастити маслом. 

88. ПОРОСЯ НАЧИНЕНЕ БІСКВІТОМ. 

Спекти бісквіти з І скл. борошна, 4-х яєць і І скл. 
цукру, покраяти на шматочки, покласти в миску, вбити 
2 яйця, січену сиру поросячу печінку, серце, нирки, за
кришки, перцю, соли, трохи розтопленого масла; усе 
добре вимішати й начинити порося не дуже повно, за
шити, помастити зверху прованською олією (щоб шкурка 
хрупала) і пекти, що-разу поливаючи маслом. 

Таке порося найбільше роблять на Великдень. 

89. ПОРОСЯ ДО БІЛОЇ ПІДЛЕВИ. 

Порізати порося на кавалки, покласти в холодну 
воду ·без соли й коріння, заварити на великому вогні й 
до готувати на малому. Коли звариться, посолити· й ви
студити, не виймаючи з води. Приготувати білу під
левку з ¾ скл. борошна, 1 1/2 ложки масла й 3-х скл. 
юшки з поросяти, заварити, посолити, покласти ще 
склянку доброї сметани, покласти в цю підлеву шматки 
поросятини й іще раз заварити. 

90. ПОРОСЯ ДО ХРІНУ. 

Порося_ зварити так само, як сказано в Ч. 88, й залити 
такою підлевою: корінці хріну стерти на тертушці, змі
шати з сметаною, трохи посолити й всипати цукру. Або 
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склянку сметани розвести з двома жовтками, змішати з 

склянкою :гертого хріну, постнвити на плиту, мішаючи 

підоrріти, щоб було дуже гаряче, посолити· й обілляти 

порося. 
Подавати можна гаряче, але можна винести й на 

холод, щоб захололо, тоді давати як закуску до обіду. 

91. ПЕЧЕНЯ З ЗАИЦЯ. 

gимочивши м'ясо в воді наполовину з оцтом, об

терти, натерти сіллю й нашпигувати кавалочками сала 

(на печеню звичайно беруть стегенця й філей), скласти 

на сковороду й спочатку обсмажити на великому огні, 

а потім допекти на малому, поливаючи що-10 хвилин 

ложкою сметани й соком, що стікає з зайця. Потім 

скласти в рондель, полити ще . сметаною й додати ще 

оцту до смаку. 
Подати до_ смажених червоних бурячків. 

92. ЗАЯЧІ БИТІ КОТЛЕТИ. 

Заячий філей порізати котлетами, побити качалкою, 

покропити оцтом, посолити й поперчити, помастити 

прованською олією, скласти одну на одну й нехай по

лежать 11/2 години. Потім пообкачувати в яйці й суха
рях, підсмажити в маслі й подати до підле1щ з бурячків. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО ПТИЦІ. 
Птицю краще різати напередодні, тоді м'ясо буде 1<рихкіше. 

Скубти треба обережно, щоб не порвати шкурки, потім обсма

лити, щоб знищити пух. Смалити краще на примусі 

Патрати, надрізавши шию, або знизу черевця й вийняти тель

бушки, не розчавивши жовчи. Обмивати пильно, щоб змити ту 

кров, що скипілась. 
Солити зверху й усеред1ші. 
Щоб усяка птиця, що вариться або печеться, мала гарний ви

гляд, треба пообв'яз) вати нитками, щоб ніжки не стирчали. Шкурку 

на шиї натягають і пришивають до спини. • 

• Варити від l/2 до 11/2 год., як яка ппщя, чи більша чи менша, 

чи старіша чи молодша. 
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Пекти птицю або в печі, або в духовщ 1 часто поливати тим 
.-оком, шо· з неї витікає. Велика печеться приблизно 11/2-3 години, 
І"l'редня 3

14-1¼ год., дрібна 15-20 хвил. 
Пекти тільки в маслі. Сметану класти, коли зовсім дійде, бо 

1,уде як парена. 
Велика птиця смажиться шматками, дрібна-ці.1ою. 
Краяти треба: курчата пополовині; у великої-спочатку відрізати 

111н·и (в суглобі можна розрізати надвоє) й крильця з невеличким шма-
111 11ком м'якого м'яса; середня птиця крається подовж пополовині, а ве-
11111<а начетверо. Кожна частина. перерубуєтьсwвпоперек на 2-3--4 
111матки. 

93. КУРЧАТ А З ГОРОДИНОЮ. 

Узяти чимало молодої моркви, ріпи, цвітної капусти, 
1t•леного гороху, налити водою, покласти. шматочок 
масла й . курча, розрізане. на четверо, і поставити, щоб 
11ріло, 

Юшку заправити борошном, додати кропу .. Коли 
110'!1авати, то покласти шматочок свіжого масла й пе
ремішати з городиною. 

94. КУРЧАТА З НАЧИНКОЮ. 

На кожне курча взяти 112 скл. товчених сухарів, 
11ів яйця, пів ложки масла, 2 ложки молока, жменю 
1сленого кропу з петрушкою (закришки)-¼ чайної 
дожки соли. Усе це розмішати, поначиняти курчат і 
110зашивати. Пообкачувати курчата в яйцях із сухарями, 
с1<ласти в глибоку бляху та покласти 1:1а кожного по 
111маточку масла (на 2-3 курчата по ½ ф. масла), а на 
/)ляху налити 2 ложки води й поставити в духовку за 
1/ 1 год. перед · тим, як подавати на стіл. 

Пекти, раз-у-раз перевертаючи та поливаючи їхнім 
со1<ом. Коли допечуться, полити востаннє, ще раз 
110сипати сухарцем і залишити в печі, щоб підсмажи
J1ись. У сік налити 2-3 ложки вершків, заварити й під
J11пи в таріль до курчат, але н� поливаючи їх. 

Молоді курчата печуться 20 -30 хвил., а старіші 
:ІО-40 хвил. 
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Для курчат треба вибирати бляху або сковороду 
tаку, щоб курчата лежали щільно й не було між ними 
порожнього місця, бо масла піде більше. 

На одне курча треба ¼ ф. масла, на 2-х-1/3, на , 
½, ф. і на 4-�/з ф. масла. 

Курчат пекти на великому вогні, 
таючи. 

95. КУРЧАТА ТУШКОВАНІ В ГОРЩИКУ. 

Попатрати курчата, порізати начетверо, покласти 
в полив'яний горщик з широким дном, поклавши на 
дно ложку масла; обсипати курчат дрібно покришеною 
морквою, петрушкою й молодими грибами (усе це ра 
ніш попарити окропом), посолити, покласти зверху Щl' 
1 /2 ложки масла, накрити покриш·кою й поставити на 
плиті на гарячу сковороду. Через t/2 год. курчата пус 
тять з себе сік, тоді обсипати їх зеленою петрушкою, 
помішати й нехай іще пів години пріють під покриш
кою. Подаючи, обсипати корінням, що в ньому вони 
пріли. 

96. КУРЧАТ А З ЗЕЛЕНИМ ГОРОШКОМ. 

Попатравши, порозрізувати курчат надвоє. або на
четверо, налити водою, посолити, всипати 3-4 склянки 
зеленого горошку, покласти 1 ложку масла й зварити 
зовсім. Тоді вийняти курчата, а в горох покл1сти ложку 
цукру, пів ложки борошна, посіченої закришки й ваµит;: 
під покришкою, щоб горох став м'яким. Курчата обка
чати в яйці й сухарцях і підсмажити. Подаючи, обклас
ти горо�ом. 

97. КУРЧАТА З ЦВІТНОЮ КАПУСТОЮ. 

3-4 курчат поставити варити в холодній. воді. Коли 
закиплять, зшумувати, покласти ложку масла., цибулину, 
1/2 петрушки, соли і 2-3 перчини, накрити покришкою й 
в�рити, доки не стануть м'які. Потім повиймати, а юшка 
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11 nипріє, додати пів склянки вершків або некис
смrтани, 2 ложки сіяних сухарців і заварити. Взяти 

н11:� •J невеличкі головки цвітної капусти, зварити ок-
11 lt відкинути на сито. Курчата покласти в таріль, 

щ1111сти капустою й обілляти підлевою. 

98. КУРЧАТ А В СМЕТАНІ ' 
• 

'1 -3 курчат, помивши добре, натерти сіллю, покласти 
1 о щюроду й пекти, поливаючи маслом у духовці. Коли 
111'11п1ечуться, обсипати сухарцями, скласти в плеску

r!; 1111 рондель, залити сметаною, накрити й поставити, 
1.1н1 допріло. 

І Іодати до салати з крутими яйцями, сметаною, 
,і I ом, сіллю, а хто любить, то й з цукром. 

99. ПЕЧЕНА -КУРКА. 
Молоду жирну курку покласти на сковороду, по-

1 1 1пи маслом, підлити 2-3 ложки води й поставити 
11 1,1рнчу духовку. Коли запечеться, зменшити вогонь 
,111,111111:пи що-10 хвил. соком, що стікає з неї. 

І Іодати до смаженої картоплі й до салати. 

100. ТУШКОВАНА КУРКА. 
ІСурку порубати начетверо, покластй в рондель, 

111111 1 скл. бульйону, 1/4 скл. соку з цитрини, '/4 ф. 
і11,11го масла, трошки соли, накрити покришкою й 

111с 1 ;1 вити, щоб упріла. 

101. КУРКА З НАЧИНКОЮ. 
Узяти стару жирну курку, зарізану за 2 дні, здерти• 

111•1 шкурку, починаючи з хвоста, пообрізувати з кісток 
1со, посікти, покласти булку, яйце, соли, масла, перцю, 

11 \'11111ити шкурку, зашити та покласти на сковороду' 
11,1м:1щену маслом і пекти як і звичайну. Потім обсипати 

1рцями. 
І Іодати до м'ятої картоплі й до салати. 
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З кісток можна з-варити юшку, додавши коріння й 
заправивши маслом. 

102. КУРЯЧИЙ ПІЛАВ З РИЖОМ. 
Обпатрану курку- порізати на кавалки, покласти на 

гаряче масло в рондель і підсмажити. Риж пополоскати 
в холодній воді, налити свіжої води, зварити без соли 
й•перелити на друшляку холодною водою. Потім від
кинути на �ито, накласти на курку й поставити, щоб 
пріла, н,акривши покришкою. Коли впріє, -- покласти 
масла 1/2 ф., накрити, і нехай ще пріє хвилин із 5. 

, 103. КУРЯЧІ СІЧЕНИКИ. 

Можна взяти стару й худу курку, здерти з неї 
шкурку, обрізати з кісток м'ясо, посікти, покласти булки 

намоченої в молоці, шматок масла, добре перемішати, 

посолити, всипати дуже трошк� перцю і знов розмішати. 

На мокрій стільниці повиробляти січеники, пообмаку

вати в сухарцях і підсмажити в маслі на малому · вогні. 
З кісток, крилець і лапок зварити юшку. 

104. ПЕЧЕНИЙ ИНДИК. 

Индик натерти сіллю, покласти на бляху, підлити 
2 ложки вади, помас�:_ити маслом і пекти в гарячій 
духовці, поливаючи що-1 О хвил. соком, - що стікає з 

нього. Допікати в малому вогні. Коли допечеться, тоб-то 

коли не буде текти кров, як проколоти виделкою, ще 
раз полити· соком, посипати сухарцями, і нехай ще 10 
хвил. постоїть у духовці. Вийнявши, порубати на шматки, 

обілляти соком і подати до салати, маринованих вишень, 

· сливок, груш, брусниць. 

105. ИНДИК НАЧИНЕНИЙ РИЖОМ. 

Индик начинити таким рижом: напівзварений риж 

покласти в рондель з шматком масла, налити трошечки 

бульйону, розмішати і нехай упріє. Потім покласти 
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дрібних родзинків, посолити, розбовтати 2-3 яйця, роз
мішати і, начинивши индика, пекти, як сказано в 103 
нумері. 

106. ГУСКА З ЯБЛУКАМИ. 

Натерти сіллю, коли є зайвий жир-зрізати, начинити 
нблуками, спершу обібравши ї:Х і повирізуваши серединки 
1 пекти, поливаючи соком та домішуючи до нього по 
11ожці бульйону. Спекти ще скілька яблук окремо. Коли 
1уска спечеться, покласти на таріль, обкласти яблуками 
ІІ ПОЛИТИ СОКОМ. 

107. ГУСКА З КАПУСТОЮ. 
Узяти 4 скл. квасної капусти, вичавити, покласти 

І 1/2 ложки масла, 2 дрібно покришені цибулі і, накривши 
шжришкою, поставити, щоб добре впріла. Гуску натерти 
1 іллю з кміном, начинити туш�ова1:1ою капустою й пекти, 
,юливаючи соком. 

Гуску можна начинити гречаною кашею, посмаживши 
11 маслом і поклавши яйце, соли й перцю. Так само й 
І)улкою, як курчата. 

108. ПЕЧЕНА КАЧКА. 
Попатрану й посолену качку посипати борошном і 

1 11скти на блясі або на сковороді. Спочатку підлити 
J ложки бульйону, а далі поливати соком, що вона 
11устить з себе, часто посипаючи тертою черствою бул
,. ою. Коли качка худа, то полити ложкою масла. 

Подати до м'ятої картоплі, до салати або до пе
•11•11их яблук. 

109. СМАЖЕНІ ГОЛУБИ. 
Скілька голубів намочити звечора в оцті наполо-

111111у з водою, другого дня нашинкувати салом і смажити 
11 ронд.1rику з ½ ф. масла під покришкою. Смажити 
1 рl'ба 1½ год., част о перевертаючи. Подати до салати. 
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110. ДИКІ КАЧКИ. 

Узяти 2 начки, натерти сіллю й покла·сти на скілька 
годин в оцет, розведений водою. Потім нашпигувати 
салом і пекти на сковороді в духовці, пuливаючи мас 
лом. Подати до салати. 

ЗАГ АЛЬНІ ПОРАДИ ДО РИБИ. 

Риба буває з білим м'ясом,-напр. судак, щупак, короп то-що, 
і з· червоним: сеньrа, лосось, пструr (фореля). Біле м'ясо краще пере• 
травлюється, а червоне тривніше. Найпожиточніша дорш (тріска), 
вона належить до третього rатунку - жирної риби, як от сиг, угор. 
Щупак буває найсмачніший від �ютоrо до квітня; 1шн-від травня до 
липня; раки -від травня до вересня; короп - від вересня до квітня. 
Звичайно, рибу вживають у всяку пору року. Найголовніше це в11• 
брати свіжу рибу, бо несвіжа не тільки не смачна, але й шкідлива, нею 
гірше можна отруїтися, ніж иншими несвіжими харчами. Найкращr, 
звісно, брати живу рибу, але здебільшого це неможливо, а в такому 
разі треба дивитися, щоб у риби зябри були червоні, але не темні 11 

не дуже ясні; очі повинні бути випнуті й ясні, а тільки не каламутні; 
шкура--rладенька й блискуча. Коли риба заморожена, то повин11а 
бути проста й рівна, а коли на ній ями або западини, то це ознака, 
що вона заморожена, бувши несвіжою. Коли м'ясо в рибі падає :1 
кісток, як її розрізувати, то їсти її неможна, бо вона несвіжа. 

Коли варити велику рибу, то класти її треба в холодну воду :1 
білою городиною, як от цибуля, пор, петрушка, селера, а· коли варитн 
дрібну рибу або порізану на шматки, то класти в r.арячу юшку з тієІ 
самої городини. 

Рибу варять від 15 до 30 хвилин, � до рибини: більшу-довше, 
меншу-менше. 

Морожену-починають варити тільки в холодній воді . 
Коли риб'ячі очі побіліють і випнуться наверх, то значить-риба 

уже зварена. 
Коли треба смажити рибу цілою, то кладуть її на бляху, ставлять 

у духовку й часто мастять маслом. А коли смажать дрібну, або шмат• 
ками, то обкачують у борошні й кладуrь у гарячу олію або в масло. 
Сало для цього не придатне. Ома сти для того, щоб смажити рибу, 
треба більш, як для м·яса. 

111. КАРАСІ В СМЕТАНІ. 

Карасі пошкребти, помити, посолити й витерти. 
Січену цибулину підсмажити в ложці масла, вистудити, 
вбити 2 яйця, розмішати, обкачати карасі, або й просто 
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11 борошні, і класти в гаряче масло. Підсмажити з обох 
1,111<ів, залити сметаною, щоб закипіла, посипати зеленим 
11ропом і петрушкою й подавати до салати. 

112. КОРОП ВАРЕНИЙ. 

Коропа на 4-5 ф. пошкребти, порізати на шматки, 
111н<ласти в миску, посипати сіллю, перцем., гвоздиками 
іІ налити оцту, щоб наполовину покрив рибу. Пере-
111•ртаючи - дати, щоб полежала 1/2 години. У рондлі 
р11:попити ложку масла, увілляти склянку пива, покласти 
p11uy з оцтом, що в ньому мокла риба, 1/ з скл. товчених 
; уха рів, закрити й варити. - Потім рибу покласти на 
1 .. 1ріль, а в підлевку додати дрібних родзинків, трохи 
11 ·ртої цедри з цитрини, заварити й обілляти рибу. 

113. ЛЯЩ ВАРЕНИЙ. 

Покласти рибу в рондель, налити гарячою юшкою, 
11ареною з �оріння, цибулі, солоних огірків і закришки. 
\.шарити й поволі доварити. Перекласти на блюдо, об-

1,J1;1.сти вареною картоплею, полити маслом, посипати 
к J1еним кропом, петрушкою і всім тим, що варилось, 
1111різати огірки скибочками. Окремо подати кропу з 
01�1·ом, сіллю й цукром. 

114. ЛИНИНА З КАПУСТОЮ. 

Нашаткувати 2 ф. червоної або білої капусти, по
' 11лити, вичавити, налити юшкою, звареною· з сушених 
1 р11бів і коріння, покласти 2 ложки масла, накрити й 
11щ:тавити на плиту, мішаючи, щоб не пригоріло. Коли 
10111уста впріє,'поl{ласти 2-3 товчені гвоздички, ½ чайн. 
'11)жечки кориці, ложечку цукру, 1 скл. сметани і нехай 
11ріє, доки не загусне. Чистого посоленого лина порізати 
11а кавалки, вийняти кісточки, вмочити в яйце, посипати 
,'ухарцями, перцем, покласти на сковороду на гаряче 
1 1сло, підсмажити з обох бокін, скласти в полумисок і 
�,r,класти капустою. 
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115. ВАРЕНА ОСЯТРИНА. 

З ф. осятрини обпарити окропом, помити, здерти 
шкурку й вкласти в холодну воду з 1 ф. йоржів, білим 
корінням, пахучим перuем і бобковим листом. Зварити, 
часто шумуючи, перекласти на таріль, обкласти варе
ною картоплею й облити �ислосолодкою підлевою. 

116. СУДАК З ХРІНОМ І СМЕТАНОЮ. 

3-4 ф. судака порізати на кавалки, скласти в рон
дель, пересипавши тертим хріном, і поливаючи ложкою 
розтопленого масла, поставити на плиту, щоб пріло під 
покришкою з годину, За 1/2 год. перед тим, як пода
вати, обілляти сметаною і ще потушкувати. Подаючи, 
вх1класти й обсипати зеленим кропом і петрушкою. 

117. ЩУПАК ПО-ПОЛЬСЬКИ. 

З ф. щуцака розпластати, порізати на шматки і, 
вкладаючи в рондель кожний шар, посипати сухарцями, 
сіллю, перцем, покласти скибочками' цитрину, а зверху 
ще й масла, налити 4--6 ложок бульйону й постави:ги 
в піч, щоб запеклося. 

• 
118. НА ЧИНЕНИЙ ЩУПАК. 

· На щупакові обережно здерти шкурку. Щоб її не 
перерізати, треба спочатку відрізати голову і допіру 
здирати. Потім пообрізувати з кісток м'ясо, посікти до
бре, посолити, покласти 1 цибулину, дрібно посічену ji 
підсмажену в 1 /2 ложці, масла, 1/

2 
франзолі, намоченої 

в 1 /з скл. молока, печінку з щупака, товченого пахучого 
й гіркого перцю по 5 перчин, додати ще ½ ложки 
масла, одне яйце, ложку зел�ного кропу. У се це пере
сікти разом. начинити шкурку й зашити. Зварити юшку 
з кuріння й кісток,· перецідити, вистудити й вкласти 
щупака, щоб трохи покрило, і варити % год. Потім 
юшку злити, а щупака залишити на плиті, щоб не про
холов. 
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У юшку· покласти картоплі й зварити. Тим часом роз
топити ложку масла, підсмажити в ньому покришену 
цибулину, всипати 2 /з скл. борошна, розвести 2 скл. 
юшки, заварити, улити 1 скл. сме:гани, знову заварити, 
покласти до риби картоплю, облити цією підлевою, пі
догріти, викласти на таріль, посипати зеленою закри
шкою й подавати. 

/ 

119. СІЧЕНИКИ З РИБИ. 
4 ф. щупака або судака вимити, зрізати м'ясо, посікти в ступці, перетерти на сито, покJtасти 2 ложки масла, ложечку соли, ¼ ложечки перцю й вибити ложкою. Виробити січеники, обсипати сухарцями, і за 15 хв. перед тим, як подавати, посмажити на маслі. З кісток і коріння зварити юшку, а в ній відварити сушених грибів, покришити як локшину, заправити маслом з мукою й подати до ці�і підлеви січеники. 

120. НАЧИНЕНІ РАКИ. 
Раки зварити в солоній воді з кропом. Шийки й клешні, обібрати й повиймати м'яке м'ясо з шкаралуqок. Зварити в молоці риж, покласти масла, посічене ракове м'ясо з частини шийок і клешень, соли, перцю, зеленої закришки і начинити спинки. Потім скласти в рондель, зробити підлеву з сметани, залити нею раки,-додати ще ракових шийок, накрити й поставити, щоб упріло. Можна начинені спинки перше підсмажити в маслі, а тоді вже скласти в рондель. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО ПІДЛЕВ. 
Підлеви готують темні або білі. Для білих борошно мішають з розтопленим маслом і розводять бульйоном. Для темних борошно підсмажують з маслом. Можна ще закрасити перепаленим цукром. Uукор кладуть на с�оворідку, перемочують водою й тримають на плиті, доки не потемніє, але щоб не згорів, бо буде гіркий.· 
Підлеву краще розводити бульйоном, а коли йо'го нема, то можна водою, але тоді треба класти більше масла й сметани. 
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!<оли в nідлеву кладуть жовтки, то після того, як Тх nокластtr, 

не можна давати, щоб кипіли, бо жовтки скипляться. Підлеву тримати 

в теплій воді. 
З сметаною теж неможна заварювати, особливо, коли сметана куп

лена, бо вона може відтопuтися. Краще класти її тоді, коли подавати 

на стіл. 
Смак холодних підлев залежить від того, як добре їх утерти; 

треба, щоб усе те, що входить у склад nідлеви, стерлося в одну масу. 

На холодну підлеву краще брати прованську олію, але черес1; 

В'елику ціну на неї це не завжди можливо, отже краще замість неї 

брати гірчичну. Щоб зменшити специфічний дух усякої рослинної олії, 

замість оцту слід класти цитриновий сік. 

121. ГСЛОВНА БІЛА ПІДЛЕВА. 

½ ложки масла й ложку борошна розтерти в ронд
лику, нагріти, щоб було гаряче, але не підсмажилось, і 
розвести 2 скл. якої-небудь юшки з м'яса, з курки, з ко
ріння або з риби. 

Коли борошно пересмажити з маслом, щоб почер
воніло, т-о rіідлева буде червона. 

122. ПІДЛЕВА ЗВИЧАЙНА. 

Приготувати білу головну підлеву, посолити, вси
пати зеленої закришки, цибулі й подавати до неї варену 
яловичину й січеники. 

123. ПІДЛЕВА ЧЕРВОНА. 

Зробити червону підлеву, перецідити, додати пере
паленого цукру, заварити, покласти зо три ложечки 
цукру, соку з цитрини, ложку капару, або ложку кор
нішонів чи маринованих грибів, ½ цитрини покраяної 
кружалочками, без зернят, заварити ще раз і гарячою 
обілляти січеники, печені качки, порося, индика, ялови
чину. 

124. ПІДЛЕВА ДО ХОЛОДНОЇ ПЕЧЕНІ. 

2 ложки прованської олії розтерти з трьома кру
тими жовтками, додати ложечку готової гірчиці, 2-3 ло
жечки цукру; ½ цибулини, стертої на тертушці, ½ об-
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дсртого й зрізаного з кісток -оселедця, ½. скл. вершків 
,160 молодої сметани, оцту до смаку, добре розмішати, 
обілляти холодну варену або печену яловичину, покра
нвши її скибками. 

125. ПІДЛЕВА КИСЛОСОЛОДКА. 
Зробити червону головну підлеву, перецідити, по-

1<ласти перепаленого цукру, 3 -4 кружалочки цитрини, 
розрізані надвоє, 2 ложки цукру, цитринового соку, 
% скл. помитих родзинок, трохи -вареної юшки з чор
носливу й самих слив, заварити й подати до неї рибу, 
нзик, телячі ніжки. 

126. ПІДЛЕВА З ЦИБУЛІ. 
8 посічених цибулин розварити в 3-х склянках буль

іІону, ложку борошна пересмажити з ½ ложкою масла, 
розвести бульйоном з цибулею й заварити. Додати до 
смаку соли, оцту, перцю й цукру. Подати до неї бара
нину або варену яловичину. 

127. БАКЛАЖАНОВА ПІДЛЕВА. 
3 стиглі червоні баклажани покраяти на шматочки, 

новиймавши зернята. Ложку борошна пересмажити з % 
ложкою масла. Покласти виготовлені баю1ажани або ¼ 
фунту томату, ще пересмажити. Розвести з скл. бульйо
ну, зааарити, додати сметани, соли, перцю, цукру й обіл
ляти зрази, курку, баранину чи яловичину. 

128. ПІДЛЕВА З СМЕТАНИ. 
Зробити білу головну підлеву, розвести 3 скл: 

бульйону, зварити, покласти сметани, зварити ще раз 
і обілляти црене порося, курку, рибу то-що. 

129. ПІДЛЕВА З ХРІНУ. 
1 скл. сметани. розбовтати з 2-ма жовтками, змішати 

з 1 скл. тертого хріну, поставити на плиту й. підогріти, 
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мішаючи, щоб було дуже гаряче, обілляти варене по
рося, лизень, варену яловичину. 

130. ПІДЛЕВА З ГРИБІВ. 
Зварити_ 1/в ф. сушених грибів з трьома цибулинами 

й пучком закришки. ½ ложки масла присмажити з ½ 
ложкою. борошна, розвести З-ма скл. юшки з грибів, 
переварити:, всипати дрібно покришених грибів, посо
лити, можна покласти сметани і подати до січеників з 
рижу, з картоплі, або з риби .. 

131. ПІДЛЕВА З ПЕЧЕРИЦЬ. 
' Обібрати 8 печериць і покласти в воду. Розт·опити 

в риночці % ложки масла, покласти сік з 1 кружалочком 
цитрини, улити' % скл. бульйону, покласти печериці, 
заварити, вийняти й покришити. Ложку борошна пере
смажити з % ложкою масла, розвести 2 скл. бульйону, 
заварити:, покласти печериці й підлеву, що в ній вони 
варилися, посолити й заварити. 

132. ТАТАРСЬКА ПІДЛЕВА. 
5 сирих жовтків розтерти з цукром і з 1 ½ ложками 

прованської олії, додати ½ скл. оцту й 1 скл, тертого 
хріну і розмішати. 

133. ПІДЛЕВА ДО РИБИ. 
Кавалок вершкового масла змішати з ложкою бо

рошна й терти, доки не стане гладеньке тісто, розвести 
2 скл. вершків і заварити, щоб загусло. 

134. ПІДЛЕВА ПРОВАНСАЛЬ З ГІРЧИЦІ. 
6 ложок сухої гірчиці, 6 крутих жовтків добре роз

торти, додати 5 ложок цукру, ложку соли, сік з 11/а цит
рини, ще розтерти, розвести оцтом, перецідити, покла
сти цедри, капару й 2 ложки прованської олії. 
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і35. ЩЕ ПІДЛЕВА ДО РИБИ, 
Ложечку готової гірчиці, соли, 2 ложки провансь

І<ої олії розтерти, додати 2 чашки сметани, і полити хо
лодну рибу, вареного судака, сига. 

136. ПІДЛЕВА ДО БАБКИ З ВИШЕНЬ. 
1/а ф. вишень подри:лювати, 6 камінчиків стовкти й 

змішати з вишнями, розвести з 1 ½ скл. води, зварити й 
перетерти на сито. Улити % скл. столового вина, тер
тої кориці й цедри з ½ цитрини, чайну ложечку кар
топляного борошна, розведеного в ложці води, цукру 
до смаку, заварити. Так само можна зробити з малиною, 
з суницями. 

137. ПІДЛЕВА З СЛИВОК. 
15 сливок розварити в 2 скл. води з корицею й 

гвоздиками, перетерти на сито, додати ¼ ф. цукру й ½ 
скл. вина, ложечку картопляного борошна, розведеного 
водою, і, мішаючи, заварити. 

138. ПІДЛЕВА З миr ДАЛЮ. 
½ скл. солодкого й 5 зерен гіркого миrдалю обі

брати й стовкти, підливаючи теплого молока, поки стане 
2· склянки. Потім поставити, щоб закипіло, вичавити, 
покласти З жовтки, розтерти з цукром і поставити 
на плиту, мішаючи, доки не загусне, але щоб. не ки 
піло. 

139. С А Б АЙО Н. 

Роз�ерти, щоб побіліли, 6 жовткі'в з ½ скл. цу�ру 
й цедрою з ¼ цитрини, покласти в рондель і поста
вити на плиту, підливаючи ½ скл. вина і потім ¼ скл. 
води звареної з цитриновою цедрою, ½ ложечки соку 
цитрини, збивати віничком, спочатку на .великому вогні, 
далі відставити на менший, не перестаючи бити. На-
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гр1ти, щоб був дуже· гарячий, але не закипів. Коли 
сабайон перетвориться на густий шум, обілляти ним 
бабку. 

140. ПІДЛЕВА З ШОКОЛАди. 

2 жовтки розтерти з цукром, доки побіліє, по
класти 1/.з плитки шоколади стертої на тертушці, роз
мішати це все з 2 скл. теплого пряженого молока, по
ставити на плиту й колотити доки не загусне. Гарячим 
обілляти бабку й зараз же подавати. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО СТРАВ З БОРОШНА. 
Тісто на вареники ,-вушка, локшину готувати треба таким ч11ном: 

на 3 скл. борошна взяти 2 жовтки, ¼ скл. води, ложечку соли, замі
сити круте тісто й тонко розкачувати. Можна місити й без яєць, -але 
місити конче круто, щоб тісто не розварилось. 

Вареники варити за 15- 20 хвил. перед обідом, бо зварені раніше 
будуть несмачні. 

Локшину розкачати на дуже тонкий корж і дати, щоб трохи під
сох, тоді згорнути дудкою й тоненько кришити. 

Локшини можна наробити на скілька разів, але попереду слід 
добре висушити. 

Ховати в сухому місці, щільно закривши, щоб не припала по-
рохом. ' • . 

До страв, що готуються з борошна, належать: оладки, млинці, 
rречушки. Тісто на оладки треба робити густе як сметана,. наливати 
ложкою на гарячу сковороду !І салом або з маслом. 

На млинці вчиняють тісто ріденьке. 
Щоб оладки чи млинці не приставали до сковороди, треба на ско

вороду насипати соли, потримати на гарячій плиті і потім чистим, су
хим ·папером добре витерти. викинувши геть сіль, ще раз витерти су
хим папір_цем і тоді вже помаст1;1ти й пекти. 

На млинці конче брати сухе борошно, бо 11е будуть пухкі. 
Якщо млинці печуть у печі, то перевертати не -треба, а якщо в 

духовці, то коли млйнець на споді спікся, слід скропити маслом і пе-
реішнути на другий бік. 

Коли млинці треба пекти на обід, то вчиняти за 4-6 год. перед 
тим, як подавати. 

Тісто треба відразу ста1шти в теш,е місце, бо коли воно захо
лоне, то потім погано буде сходити. 

До млинці.в подають розтоплене масло, сметану, кав'яр, рибні кон
серви, задимлену рибу. 
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14 І. П Е Л Ь М Е Н І. 
¾ ф. яловичини, ¾ ф. ниркового жиру посікти, 1111солити, 15 товчених перчин, 2 ложки січеної цибулі, 11щсмажити з ¼ ложкою масла, 2 ложки бульйонурозмішати й поліпити· маленькі вушка з тіста, заміша-11ого з борошна, води й одного яйця. Варити в солоній 11оді й додати тільки перцю та соли, не обливаючи ома, І'ОЮ. 

142. ВАРЕНИКИ З ГРИБАМИ . 

Сушені гриби зварити й посікти дрібно. У ложці 
масла засмажити січену цибулину й гриби, посолити, по
ІІl'рчити, вихолодити, покришити 1-2 крутих яєць, роз
мішати, поліпити невеличкі варенички, зварити і, по
даючи, обілляти гарячим маслом. 

143. ВАРЕНИКИ З СИРОМ. 

1½ ,ф. сиру, ,2 ложки сметани, соли, 2 яйця, розтерти 
J(обре в макітрі й ліпити вареники з тіста замішаного 
1 борошна, води й 1 яйця. Коли зваряться, облити ма-. 
елом або салом і подати до сметани. 

144. ВАРЕНИКИ З ВИШНЯМИ. 
Вишні подрилювати, посипати цукром -і нехай постоять. Тісто замісити, як звичайно на вареники, і лі-11ити, зцідивши сік, щоб не розварились. Коли зваряться, новиймати на стільницю, щоб прохололи, і подавати до сметани й цукру. 
Так варити вареники й з усіма иншими ягідьми. 

145. ВАРЕНИки·з КАШСІ.ОJО __ , __ .. _ _._-... 

4 склянки квашеної капусти опарити окропом і ви-11авити. 2 січені цибулини підсмажити в ¼ скл, масла, скласти сюди капусту, трохи підсмажити, посолити, вси-пати перцю й ліпити вареники. "' 
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146. МНИШКИ ВАРЕНІ. �-·\ 

1 ½ ф. сиру розтерти в макітрі, покласти лож1,у 
масла, 3 яйця, lj4 скл. борошна, розтерти, викачати 11 
стільниці довгі качалочки, порізати навскісь на ка 11а 
лочки, вкинути в солони!,_ окрір. Коли поспливаюп 
повиймати шумовкою в полумисок і облити маслом 
сухарцями. Подати до сметани. 

147. МНИШКИ СМАЖЕНІ (сирники). 

Тісто готується так, як і на мнишки варені," але 1111 
робити треба кругленькими плесканочками й посмажити 
в маслі на обидва боки. Подавати до сметани й цукру 

148 .. МАКАРАН. 

Круто замісити тісто з борошна, води й скіль1<0 
яєць, тоненько розкачати й покришити на локшину 
Коли підсохuе, зварити в солоній воді, відкинути на 
друшляк, перемішати з маслом і скількома яйцями, скла 
сти в обмащену маслом ринку або рондель і запекти 
Подавати до цукру або варення. 

149. МАКАРАН З М'ЯСОМ. 

Локшину зробити, як сказано попереду (148). Bape1i: 
або з печені м'ясо, що 3алишилось від обіду, посію' 
вбити 2 сирі яйuя, масла, смаженої цибулі, перцю й р.оз 
мішати з локшиною. Помастити маслом рондель або 
ринку, вкласти макаран і запекти. 

150. Р А В І О Л І. 
�, 
,r
� 

Замісити тісто як на локшину, тоненько розкачати, 
покраяти на лазанки, покласти на них начинку, поліпит 
косі варенички, скласти в вимащений маслом рондель 
покласти ¼ ф. шпіку, посиnати кожний шар пармеза• 
ном і, накривши покришкою, поставити, щоб упріло. 

Начинка: і½ ф. м',яса посікти, посипати зеленою 
закришкою, ¼ ф. масла, перцю, соли. 

62 

151. ЛАЗАНКИ З СИРОМ-І СМЕТАНОЮ. 

Замісити тісто як на локшину, покраяти на лазанки 
11 шарити в солоній воді. Потім відкинути на решето, 
і1• рслити холодною· водою, розкришити твердий сир, 
�1ішати з 1 скл. сметани, покласти трохи масла, 4 жов-

11, 11, змішати з лазанками, увілляти піну з 4 білків, роз
�11111ати, скласти в форму, вимащену маслом, і запекти 
11 11ечі або в духовці. 

152. ІТАЛІЙСЬКІ МАКАРОНИ З СИРОМ. 

1 ф. макаронів зварити в солоній воді, скласти в 
рондель з ¼ ф. масла, розмішати, перекласти в полу
щ1сок, посолити, посипати 1/s ф. тертого пармезану 
аfю російсько-швайцарського сиру й подавати. 

153. МАКАРОНИ з· СИРОМ. 

Зварити- ½ ф. макаронів, відцідити на друшляк, 
11окласти в рондель з 2-ма ложками масла і розмішати. 
Рондель помастити маслом, обсипати сухарцями й скла
J\ати шара:\1и, макарони й сир розтертий з яйцем, сме-
1·аною, сіллю, цукром і маслом, тоді запекти. 

154. ГАЛУШКИ. 

6 жовтків розтерти з 4-ма ложечками масла, підси-
11аючи 18 ложок борошна й підливаючи 6 ложок холод-
11оі води. Посолити, збити 6 білків на шум, розмішати 
:1 тістом і кидати в юшку або в окріп. Коли, поспли
вають, повиймати п!умовкою, обілляти гарячим маслом 
з сухарцями й подавати. 

155. ГАЛУШКИ З МАННОЇ КАШІ. 

Зварити манну кашу з 1 скл. крупів і 2 скл. мо
лока, посоливши. Коли прохолоне, вбити 8 жовтків, 
добре розтерти, 8 білків збити на, шум, вмішати в кашу 
й ложечкою кидати в кип'ячу юшку. ПС>виймати, по
лити гарячим маслом з сухарцями й подавати. 
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156. КАРТОПЛЯНІ ГАЛУШКИ. 

Зварити картоплю в солоній воді, розтерти, щоб 
була гладенька. З скл. тертої картоплі, 1 скл. бо
рошна, ¼ ф. масла, 2 яйця, соли розмішати й варити 
галушки. Подаючи, обілляти гарячим маслом з сухар
цями. 

157. САКСОНСЬКІ ГАЛУШКИ. 

1 ½ ложки масла розтерти з 6-ма жовтками, улити 
ложку води й всипати шум з 5-тьох білків. ¼ ф. варе • 

. ної шинки й ¼ франзолі посікти, підсмажити в маслі, 
змішати з тістом, повиробляти маленькі балабушки, зва
рити, як звичайно, .і облити гарячим маслом. 

158. ГРІНКИ СМАЖЕНІ В МАСЛІ, 

Черству франзолю покраяти ·на тоненькі скибочки, 
умочити в молоко, щоб понабрякали, обкачати в роз
бовтаному з цукром і н:орицею яйці, тоді підсмажувати 
в маслі. 

159. ГРІНКИ З МАРМОЛЯДОЮ. 

Так само покраяти черству франзолю. Одну ски
бочку намастити мармолядою, а другою накрити, вмо
чити в яйце, розбовтане з молоком, і смажити в маслі. 
Потім посипати цукром. 

160. ГРІНКИ З МИГДАЛЕМ. 

¼ ф. солодкого і 10 шт. гіркого миrдалю пообби
рати, стовкти, скласти в рондлик і поставити на жар, 
мішаючи, щоб миrда,JJь висqх, Розтопити ложку масла, 
вбити 2 жовтки, 2 яйця, поклаети JІ4Иf'далю, цукру, ложку 
пересіянцх сухарців, змішат.ц, покласти шум. з двох 

білків, намастит.ц цею гущею СІfибочки булки, поскла

дати надвоє, вмочити в молоко, розбовтане з яйцем 
і сухарцяrvщ та 'під<;:мажити в мас4j � QQOX бокіе. 
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161. Ш А Р Л О Т К А. 

Помастивши маслом рондля, обкласти скибочками 
11·рствої булки, вмоченої в молоко, розбовтане з сирими 
1І\1(ями. Далі покласти шар яблук, шар булки і накла-
1111 так, повно. Кожний шар посипати цукром і класти 
111маточками масло. Коли молоко з яйцями залишилось, 
111 улитц в шарлотку й запекти. 

162. О Л А Д К И. 

2 скл. теплого молока, 4 скл. борошна, 2 золотники 
,, ріжджів розтерти в макітрі. Коли зійде, знов розтерти, 
111 нпати ложечку соли, '/2 ложки цукру, ложку масла, 
'' нйцяj і нехай ще сходить. Потім накладати ложкою в-
1 аряче масло на сковороду і смажити з обох боків. 
І Іодавати до цукру, 6арення. 

163. ОЛАДКИ З ЯБЛУКАМИ. 

Вчинити тісто, як у попередньому нумері. Узяти 3 
�r1лука, обібрати, покришити на тоненькі шматочки, змі-
111ати з тістом і пекти. Подати до варення. 

І И. ОЛАДКИ З КРУПІВ (манних, смоленськ. і пшона). 

1 пляшку молока спряжити, всипати 1 ½ скл . .кру
;1111, вимішати на плиті, зварити, вистудити, посолити, 
,t,ити 6 жовтків. 

За 1 ½ год. перед тим, як подавати, збити шум з 6 
,,1;1ків , додати 2 лоти дріжджів, поставити в тепле мі
' І\l' і, як зійде, накладати ложкою в гаряче масло й пек-

11 з обох боків. 

165. ОЛАДКИ З МОРКВИ. 

5 великих корінців моркви стерти на_ тертушці, по
' пасти двоє сирих яєць і борошна• стільки, щоб було 
1 усте, як на оладки. Розігріти· на сковоро�і масло й 
!ІІ'І(ТИ. 
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166. НАЛИСНИКИ. 
,::-. ' - OJ !$ �:� � :·• 

-розтерти 2 жов'І'Ки, всипати по ½ •ложечки соли й 
цукру, ½ ложки мас.11а, р,Рзвести 3-ма скл. молока. По
тім усе це улити, мішаючи в 2 скл. муки, добре розтерти, 
-покласти шум з 2 збитих білків і наливати тонко на по
мащену салом гарячу сковороду. Пекти на один бік. 

167. НАЛИСНИКИ З СИРОМ. 
і -•··х !t-.. :-t' 

-� •�:, .. , ·� �1 

Спекти налисники, намаститй• сиром, позавивати й 
підсмажити на маслі. 

Сир пригоJувати так: 1 ф. доброго сиру перетерти 
на сито, вбити 1-2 яйця, соли, цукру, кориці. Коли сир 
твердий, додати ложку сметани. 

Подати налисники до сметани, або поскладавши в 
рондель, поставити на ¼ год. в духовку. 

168. НАЛИСНИКИ З ДРІБНИМИ ГРЕЧАНИМИ 
КРУПКАМИ ( смоленськ.) 

Напек.;и налисників. Крупки р.:>змішати з сметаною, 
додати соли, цукру й перекладати налисники, складаючи 
один на одного в рондель. Зверху обмастити маслом і 
запекти. 

169. НАЛИСНИКИ АБО ОЛАДКИ НА КИСЛОМУ 
МОЛОЦІ. 

Убити яйце в дуже кисле молоко, розмішати добре, 
всипати борошна, щоб тісто було таке, як сметана, і 
знову добре розмішати. Коли постоїть ½ год. в тепло
му місці, то вкинути й швиденько вмішати чайну ло
жечку соди. Як тільки візьметься бульками, т(J брати й 
пекти оладками. Подати до сметани й масла. 

• 

170. ГРЕЧАНІ МЛИНЦІ. 
За 6 год. п�ред тим, як пекти, поставити запарку. 

2 ф. пшеничноl"t) петльованого борошна розвести 6-ма 
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скл. теплої води або молока з 3 лотами дріжджів. СІЮро 
тісто зійде, всипати гречаного борошна, але не ·густо і 
нехай зійде в теплому місці. Потім улити склянку роз
топленого масла, 2 скл. води або молока. Лити все це 
потрошку, мішаючи, і знов нехай сходить. Потім підби
ти й іще раз дати зійти. Пекти на маленьких сковорід
ках, повертаючи на обидва боки. 

171. ЧЕРВОНІ МЛИНЦІ. 
Учинити запарку .з петльованого борошна з 4-ма 

лотами дріжджів на теплій воді. Як зійде, розтерти не 
густо тим сам»м борошном. Коли взяти всього разом 
6 ф. борошна, то долити 2 скл. масла, стертого з 5 жов
тками, додати шуму з білків; розтерти і, як зійде, пекти. 

172. МЛИНЦІ ИНШИМ СПОСОБОМ. 
Учинити тісто 1 ½ скл. пшеничного й 2½ скл. гре

чаного борошна, 2½ скл. теплої води і 2· х лотів дріж
джів. Коли зійде, то всипати склянку гречаного бо
рошна і нехай знову сходить. 

За_ годину перед тим, як пекти, заварити все тісто 
2 скл. кип'ячого молока, розтерти, а коли прохолоне, 
поклqсти соли, 3 яйця, 1/ s ф. масла і, коли зійде, знову 
пекти. 

173. МАННІ МЛИНЦІ. 
Зварити склянку молока, всипати 2/з скл. манни. 

п,окласти ¼ ложки масла, зварити кашу й вистудити. 
Перед обідом усипати в кашу 3/4 скл; борошна і¼ скл. 
води, вб_ити 2 жовтки, всипати соли, розмішати й пекти 
на маленьких сковорідках. 

17 4. МЛИНЦІ НА СОДІ. 

1 ф. гречаного і 1 ф. пшеничного борошна розвести 
5 скл. теплої води, всипати по 2 чайних ложечки соли 
й цукру, вимішати і, коли сковород·а розпечеться, взяти 
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½ скл. холодної води, всипати туди 1 чайну лож1<у 
кислоти, розмішати, уJrити це в тісто;, потім І чайну 
ложечку соди розмішати в другій ½ скл. води, улити 
в тісто й зараз пекти. 

175. Л Е М І Ш К А. 

Підсмажити 2 скл. гречаного борошна, усипати 4¼ скл. кип·ячого молока, розтираючи швиденько, щоб було гладеньке. Поставити в духовку. Коли підійде, то значить гото11е. Подати до підсмаженого масла. З лемішки можна повиробляти плескаті пиріжки з сиром, розтерти з яйцем і сіллю та смажити в маслі. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО КАШ. 
Крупи на кашу повинні бути гарні, чисті, без домішки борошняного пилу, луски, чорного дрібного горошку, що часто трапляється в крупах. 
Перед тим, як варити, усякі крупи крім манної. треба пересіяти на сито й залити на 5 хв. холодною водою, щоб поспливало зіпсоване зерно й луска. 
Потім сполоскати й залити солоним окропом.· Гречаних крупів є 4 rатунки; 1-й-ядряні, з цілим зерном, 2-йсередні з розко.1еноrо зерна, З-й-найдрібніші манн0-гречані і 4-й � смоленські крупи. 
Ячних-є 3 rатунки; 1-й-порозколюване зерно, 2-й-перлові з великим зерном і З-й-перлові дрібні, 
Манні-одноцільні крупи, найдрібніші з усіх крупів. Риж-ці.тті крупи. 
Пшоно-ціле зерно. Найкращий rатунок-це Оренбурз1-.ке пшоно, зерно в ньому більше, як звичайне. 
Вівсяні-такі, як му1<11 .Геркулес•; і здерті. Бувають і з цілого зерна. 

176. ГРЕЧАНА КАША. 

Крупів насипати ,3/4 горщика, попереду підсмажи
вши на· сковороді, додати 2 ложки масла або олії, ц_о
солити й залити окропом, щоб води за крупами не було 
видно, і поставити, щоб упріла. 
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177. rРЕЧАНА КАША З М'ЯСОМ АБО З rРИБАМИ. 

Зварити круту кашу, підсмажити шматок жирної 
свинини або баранини і покраяти на кавалочки. По
класти м'ясо разом із кашею на сковороду з підсмаже
ною в маслі посіченою цибулею, змішати і потримати в 
печі. Замість м'яса можна смажені свіжі гриби або 
яйця. 

178. К Р У П Е Н И К. 

Пом'яти ложкою круту гречану кашу, вбити 2 яйця, 
додати сиру й чашку сметани, вимішати, викласти в 
риночку й поставити на годину в р:уховку. Подавати 
до масла або до молока. Так само можна зробити й з 
другою кашею. 

179. КРУТОНИ З СМОЛЕНСЬКИХ КРУПІВ. 

Всипати в 6 склянок окропу 1 скл. смоленських 
крупів і варити, мішаючи 5 хвил. Посолити, вилити 
на плитке блюдо, порізати на довгенькі шматочки 
й підсмажити на маслі. Подати до борщу або до 
юшки. 

180. ПЩОНЯНА КАША. 

1 ¼ ф. пшона пополоскати в скількох водах, уси
пати в горщечок, щоб було трохи більше як пів. гор
щечка, покласти ложку масла, соли, налити окропу, щоб 
трошки покрило пшоно, і поставити в піч. 

181. ПШОНЯНА БАБКА. 

Зварити на молоці не дуже круту пшоняну кашу 
(півгорщика пшона долити повно молоком). Коли пшоно 
впріє, покласти 2 ложки масла, 2-3 сирі яйця, цукру; 
можна д0дати кришених яблук, викласти в помащений 
маслом рондель і запекти. 
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182. ПІДСМАЖЕНА МАННА КАША. 
Зварити 2 пляшки молока, всипати 3/4 скл. манни, 

переварити, мішаючи, і посолити. Потім вилити на та
ріль, вистудити й покраяти на квадратики. 

Розтопити на сковороді 1/s ф. масла, покласти ці 
квадратики, посипати цукром, підсмажити на обидва 
боки й подати. 

183. ГУР'ІВСЬКА КАША. 
2 пляшки вершків• поставити, щоб закипіли, вси

пати ½ скл. манни; покласти ½ ф. солодкого товченого 
миrдалю, чашку цукру й кавалочок ванілі, товченої з 
цукром, заварити все разом, перекласти в риночку, за
сипати сухарцями і) запекти. Подавати в ринці. 

. 184. КАША З РИЖУ. 
1 ½ скл. рижу заварити, щоб раз закипіло, одки

нути на решето, перелити холсдною водою. Узяти дві 
пляшки гарячого молока або води, всипати туди риж, 
зварити, посолити, покласти, хто хоче, вершкового масла 
й подати на сніданок. 

185.' КОТЛЕТИ З -РИЖУ • 
. 

1 ½ скл. рижу зварити з шістьма скл. води або 
молока, шоб був м'який, посолити, вистудити, покласти 
ложечку масла, 1 яйце й 2 жовтки, розмішати, пови
робляти, підсипаючи на стільницю борошна, обкачати 
в 2 жовтках з ½ ложкою. прованської олії, а потім у 
тертій булці, і підсмажити в маслі. Подати до кислосо
лодкої підлеви або до підлеви з грибів. 

186. ЯЧНА КАШ� З СИРОМ. 
На чашку ячних ,круп поклас_ти 4 чашки сиру, 2 

чашки сметани, 6 яєць і соли. У се це добре jмішати й 
поставити в духовку, щоб спеклося. Подавати на сні
данок. 
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187. ПЕРЛОВА КАША. -� 

Усипати в окріп 1½ скл. круп, розварити, щоб були 
м'які, посолити, .покласти 1-2 ложки масла й добре 
вимішати. 

188. _ВІВСЯНКА. 
1 скл. круп усипати в кип'яче молоко (З -склянки), 

поварити, долити ще З склянки молока, посолити, дова
рити, покласти 1 ложку масла. 

189. ГАРБУЗОВА КАША. 

Обібраний і порізаний на маленькі шматочки гарбуз 
скласти в горщик, налити окропом і напівзварити. Тоді 
воду злити, а гарбуз налити молоком, усипати жменю 
рижу, розмішати, добре й варити, доки гарбуз і риж 
не розваряться. Потім пом'яти ложкою, додати щупту 
соли, до смаку цукру, тр.охи масла, і нехай закипить раз. 
Подати до масла й цукру. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО СТРАВ_З ГОРОДИНИ. 

Страву з городини звичайно подають на сніданок і на закуску. 

Для дітей городину готують без коріння й кислоти. 
Городину не треба вимочувати, бо вона тоді тратить свою пожив

ність, але деяку, напр. квасолю, горох і картоплю, конче треба вимо

чувати. 
Квасолю rt горох намочують для того, щоб вони швидше зва

рились. Можна навіть кинути щупту сол_и в ту воду, де буде варитись 

горох або квасоля, але не солити, бо довше варитимеrься. 

Обібрану картоплю неодмінно треба вимочити не менш як пів 

години. перед тим, як варити, і добре повирізувати очка, що є на ній, 

а ні, то вона може завадити. 
Свіжі гриби насамперед треба налити водою, щоб повилазили й 

поспливали ма.тіенькl робачки. Потім свіжі й сушені гриби попарити 

окропом. 

190. БІЛА КВАСОЛЯ. 
1 ½ скл. намоченої наперед квасолі зварити без 

·соли з пучечком закришки й цибулею, відкинути на 
·решето, покласти в полумисок, улити ложку провансь-
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кої олії, цитринового соку, соли, перцю, зеленого кропу, · 
перемішати й подати до м'яса. 

191. БІЛА КВАСОЛЯ М'ЯТА. 
Зварити, як уже сказано, 1 ф. квасолі, перетерти на 

решето, додати масла, соли, розмішати, підігріти й 
обкласти січеники. 

192. ТУШКОВАНА ЗЕЛЕНА КВАСОЛЯ: 
Ква·солю дрібно навскісь порізати, помити в хо

лодній воді і покласти в окріп. Заварити один раз, 
відкинути на сито, перелити холодною водою, покласти 
в рондель; покласти ¼ ф. масла ·й поставити, щоб 
пріло. Коли буде готове-посолити, всипати цукру, іше 
поставити на малий час у духовку. Посипати сухарцями 
й до неї подавати січеники, лизень, шинку, мозок і 
варене м'ясо. 

193. ЗЕЛЕНА КВАСОЛЯ. 
Зварити 3/4 ф. кмсолі порізаної навскісь, покласти 

в окріп (3 скл.), додати ложечку соли й пів ложечки 
соди, відкинути на друшляк, перелити холодною водою. 
Коли вода стече, то покласти в полумисок, полити пів 
ложкою прованської олії, 2 ложками оцту, цукру, перцю, 
соли на смак і подати до неї яку хоч печеню. 

194. М'ЯТИЙ ПРОСТИЙ СУХИЙ ГОРОХ. 
Р/2 скл. гороху намочити на ніч. Другого дня 

налити. свіжою водою, щоб покрила горох, і покласти 
цибулину. 

Коли вкипить, перетерти на друшляк, додат�:� ложку 
манни й пів ложки борошна, соли, заварити й подати до 
нього шинку, ковбаски. 

195. ПІДЛЕВА З· СУШЕНОГО ГОРОХУ. 
Зварити горох з цибулею, ложечкою цукру, суше

ними грибами й перелити холодною водою. Воду, що 
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в ній варився горох, посолити, покласти ложечку бо
рошна, пересмаженого з маслом, усипати горох, роз
мішати й подавати з смаженою аео м'ятою картоплею 
до всяких січеників, печені, телятини то-що. 

196. ЗЕЛЕНИЙ ГОРОХ У СТРУЧКАХ. 
· Пообривати стручки з стеблинок, зварити в солоній 

воді й відкинути на сито. Пересипати в рондлик, по
класти кавалок масла й поставити, щоб пріло під по
кришкою на малому вогні, посолити. Обкласти курчата, 
ковбаски, т,елячі ніжкk 

197. ВИЛУЗАНИЙ СВІЖИЙ ГОРОШОК. 

Горошок завари"ги два рази в солоній воді, відки
нути на друшляк, пересипати в рондлик, покласти , 
масла, трохи цукру й зеленого кропу, налити юшкою й 
нехай упріє поволі. 

198. ВИЛУЗАНИЙ ГОРОШОК З ЖОВТКАМИ. 

Варений горошок перекласти в рондлик, залити юш
кою, щоб покрило; покласти пів ложки масла й варити 
на великому вогні, _не накр�ваючи. 3 жовтки розбовтати 
юшкою з горошку, улити в горошок, розмішати й на
гріти, щоб було дуже гаряче, але не за.кипіло. 

199. КАШКА З СИНІХ БАКЛАЖАНІВ. 

Спекти сині баклажани, щоб були м'які, здерти 
шкурку, дрібно посікти, посолити, поперчити. Покласти 
сирої січеної цибулі, трошки оцту й прованської олії. 

200. ПІДЛЕВА З СИНІХ БАКЛАЖАНІВ. 

Покраяти на кружа·лочки: сині баклажани, моркву, 
червоні баклажани, 2 цибулині, скілька картоплин, трохи 
січеної петрушки й селери, все це підсмажити на маглі 
або на олії, і посипати борошном. Коли підсмажиться 
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на всі боки, скласти в рондлик� улити склянку юшки, 
або теплої вареної води і, посоливши та поперчивши, 
поставити, щоб у_прі10. -

201. НАЧИНЕНІ ЧЕРВОНІ БАКЛАЖАНИ. 
З баклажанів вийняти середину, натерти сіллю, по

мити й начинити начинкою з курки, покласти в гаряче 
масло в рондель, і нехай поволі пріє. 

Коли впріє, покласти в таріль, розрізавши кожного 
вподовж надвоє й обілляти підлевою з борошна, масла 
й юшки. 

202.,:СВІЖА КАПУСТА З МАСЛОМ. 

Головку капусти розрізати навосьмеро, покласти в 
солоний окріп, з_варити й відкинути на сито. Потім по
класти в рондлик, налити юшкою, додати зеленої пет
рушки, цибулину і зварити остаточно, Можна полити 
маслом з сухарцями. 

203. _НАЧИНЕНА КАПУСТА ПО-ЛИТОВСЬКИ. 

2 головки капусти розрізати навосьмеро й покласти 
в солоний окріп на ¼ год. Потім вичавити й начинити 
поміж пелюстками начинкою з ¾. ф. яловичини й ¾. ф. 
ниркового жиру, посічених як на січеники; скла�·тt:1 ка
пусту в рондель, налити водою або юшкою, посолити й 
варити, доки не звариться начинка. Пересмажиrи борош
но з маслом, розвести юшкою з-під капусти, і залити 
її. Коли трохи ще покипить, подавати. 

204. КАПУСТЯНІ КА ЧАНИ. 
Пообирати качани й порізати довгенькими па-ліч

ками як шпараїи. Скласти в рондель, посолити, поси
патlf трохи цукром, налити окропом і зварити, щоб 
були м'які. Відцідивши, посипати сухарцями, обілляти 
маслом і по,!І,ати до них січеники. 
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. 205. ТУШКОВАНА КВАШЕНА КАПУСТА. 
' 

' 

З 2-х ф. квашеної капусти вичавити розсіл, заварити 
(\ого. Капусту попарити в друшляку окропом і, як стече 
11ода, покласти в рондель у гаряче масло й підсмажити, 
щоб була червона. Потім покласти дрібно покриµ�ених 
1<ислосолодких яблук 1 ф;, залити юшкоіо і нехай туш
І(ується .. Коли не буде кисла, то долити вареного розсолу. 
трошки цукру і, коли ще трохи потушкується, подати 
до неї ковбаски. 
206. КВАШЕНА КАПУСТА З ГРИБАМИ Й СМЕТАНОЮ. 

Зварити сушених грибів і юшкою залляти 4 скл. 
квашеної капусти, попа ривши її спочатку окроцом. Потім 
покласти посічені гриби, посолити й варити. 

Увілляти_ ще 1 скл. сметани, смаженого в -маслі 'бо
рошна, розміщати й доварити. 

207. ЦВІТНА КАПУСТА. 
" 

Пообривати на капусті листочки, помити добре і, 
як треба варити ці.пою головкою, то намочити в соло
ній воді на 1 % год., щоб повипадала черва, що трап
ляється в головці. 

Потім покласти в солоний окріп, всипати ложечку 
цукру й % ложки масла, зва·рити, відкинути на сито й 
полляти маслом з сухарцями, білою підлевою, сабайо
ном. Подати до курчат, січеників, ковбасок. 

208. КАПУСТА САФ-0-й. 
--

Пообрубувати зверхні пелюстки, розрізати головку 
капусти на-четверо, покласти. в солоний окріп і нехай 
раз закипить. 

_ Потім покласти в рондель тоненьких шматочків сала 
і тоді капусти, налити юшкою, додати ложку масла й 
зварити. ¾ ложки масла підсмажити з ложкою борошна, 
розвести юшкою й заварити. 2 с1:1рі жовтки розвести юш
кою з капусти, улити в борошно, - підігріти, щоб було 
дуже гаряче, але не закипіло, і облити капусту. 
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209. БРУКQ:ЛЬКА. 
Помити добре головоч1ш, пообривати ,зіпсовані пе

люсточки й зварити в солоному окропі. Потім відкинути 
на сито й обкласти м'ясо, обливши маслом з сухарцями. 

210. ПІДЛЕВА З СИНЬОЇ КАПУСТИ. 
Пошаткувати 2 невеличкі головки капусти. 1 цибу

лину, петрушку, селеру- дрібно посікти й підсмажити з 
ложкою масла, потім змішати з ю:.пустою, налити юш
кою й поставити, щоб упріло. Потім улити 2 ложки 
_оцту, трохи товчених гвоздиків, ложку цукру, пахучого 
перцю, ложку борошна й поставити, щоб іще потушку
валося. Подати до ковбасок, битків. 

211. КУКУРУДЗА (пшеничка). 
Молоді качани помити, покласти в солоний окріп і 

зварити. Потім повиймати на гарячий полумисок, на
крити серветкою й подати· до вершкового масла. 

212. СИНЯ КАПУСТА. 
Дрібно пошаткувати, попарити окропом або по

класти в окріп, щоб раз закипіло, відцідити, вичавити, -
посолити, налити оцтом, прованською олією (як хто хо
че) й посипати цукром. 

213. ЧЕРВОНІ БАКЛАЖАНИ. 
Скілька баклажанів помити, покраяти .~на кружа

ло·щи, nокласти на сковороду на гаряче мас.110, посоли
ти; �осипати цукром, залити сметаною й тушкувати в 
духовці хвилин із 20. 

214. СИРІ ЧЕРВОНІ БАКЛАЖАНИ. 
Баклажани помити, повитирати, порізати кружалоч

ками й залити такою підлевою: 1 жовток розміщати 3 
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лож·ечкою гірчиці, 2 ложками прованської або гірчич- • 
ної олії, додати ложку цукру й ложку оцту. 

215. ГРІНКИ З ЧЕРВОНИМИ БАКЛАЖАНАМИ. 
Грінкц · підсмажити в маслі; понакладати на них кру

жалочками баклажанів, посипати зверху швайцарським 
або голяндським сиром, запекти в духовці й подати га
рячі. Можна замість сиру nокласти по краплині доброї 
сметани. 

216. ЧЕРВОНІ БАКЛАЖАНИ 3 ЦИБУЛЕЮ. 

Скільr<а дрібно посічених цибулин засмажити в маслі 
або в прованській олії. Баклажани попідрізати, вийняти 
трохи середину й натомість покласти цибулю змішану з 
тертою черствою булкою, сіллю й перцем. 

Посипати голяндським сиром і підсмажити на маслі. 

-217. ЧЕРВОНІ БАКЛАЖАНИ З ЯЄЧНЕЮ. 1 

Понадрізувати баклажани, вишкребти зернятка,спря
жити ріденьку яєчню з зеленою цибулею, начинити бак
лажани, посипати перцем і підсмажити в маслі. 

218. ГАРБУЗ ІЗ СМЕТАНОЮ, 

Накраяти гарбуза тонкими скибочками, пообрізувати 
тверду шкурочку, посолити, підсмажити в маслі. Ложку 
борошна засмажити з ложкою масла, увілляти шклянку 
сметани, розмішати, заварити, обілляти гарбуза й по
дати. 

219. ШДЛЕВА З ЩАВЛЮ. 

Перебрати щавель, зварити •Й перетерти на сито. 
Підсмажити з дожкою масла 2 ложечки борошна, роз
мішати, увілляти 1/z-1 шклянку сметани, ложечку соли, 
ложку цукру, розмішати, вкласти перетертий щавель, 
знов розмішати, нагріти, але щоб не кипіло. 

Подати до неї сухі грінки, підсмажені в маслі. 
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220. НА ЧИНЕни'и ПЕРЕЦЬ. 

Помити й обтерти.с9лодкий перець (3-4 перчиці на 
пайку), одірвати стеблинку, вишкребти насіння й на
класти начинкою з дрібно-покришеної й підсмаженої мор
кви, петрушки, селери й цибулі. Можна начинити й м'я
сом з рижом. Начинений перец};> скласти в рондель, зал
ляти підлевою з червоних баклажанів і туш·кувати. 

Коли перець начиняти городиною, то краше вжи
вати олії. 

221. ПІДЛЕВА З БРУКВИ. 

1 1 /2 ф. брукви J?ИМити, не оббиращчи, заварити, 
обібрнти, порізати кубиками, налити юшкою або водою, 
щоб ледве покрило. 1/4 ложечки соли, ложку м·асла й 
1/2 ложки борошна розмішати, покласти в підлеву й ва
рити годину, підтрушуючи рондля. 

Подати до печені, січеників. 
222. КАБАЧКИ БЕЗ НА ЧИНКИ. 

-

Обібрати кабачки, вишкребти середину й покришити 
на квадратики. Кожного кавалочка обкачати в борошні, 
скластt� в рондлик і залити сметаною. 

Такі кабачки дуже корисно давати дітям. 

223. НА ЧИНЕНА БРУКВА. 

6 невеличких бруквин 2 рази заварити в солоному 
окропі, повиймати, вихолодити, позрізувати вершечки, 
повишкрібувати ножем або ложкою середину, зали
шаючи грубенькі стіни. 

Середину посікти, додати 1/з франзолі, ро.змоченої 
в 172 скл. молока, соли, сире яйце, 1/.4 ф. масла, розмі
шати, начинити і, помастивши маслом, обсипати сухар
цями та поставити в піч. 

224. КАБАЧКИ' З НАЧИНКОЮ. 
Обібрані, повишкрібувані й поперерізувані впопе

рек кабачки напівзварити в солоній з цукром воді і 
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начинити такою начинкою: посікти добре свинину по
половині з яловичиною, покласти масла, • соли, кропу, 
сирого жовтка, напівзвареного рижу, змішати все разом 
і понакладати в кабачки. Потім попідпікати їх з усіх 
боків, скласти в рондель, залити підлевою з червоних 
баклажанів з сметаною і поставити, щоб тушкувалося 
під покришкою, аж поки м'ясо й риж не доготуються. 

225. СМАЖЕНА КАРТОПЛЯ З ЦИБУЛЕЮ. 
Підсмажити в маслі або смальці цибулю, покласти 

вареної покраяно� картО!]Лі, посолити й підсмажити. 

226. МОЛОДА КАРТОПЛЯ � ПІДЛЕВОЮ. 

Налити картоплю холодною водою з пучком зеле
ної закришки і, коли закришка звариться, вийняти, зіл
ляти трохи води,· а решту залишити, посолити, запра
вити сметаною, покласти шматочок масла й дрібно 
покришеного кропу. Нагріти і зараз подавати. 

227. КАРТОПЛЯ З ПІДЛЕВОЮ З СОЛОНИХ ОГІРКІВ. 

4 солоні огірки обібрати, порізати на довгі шма
точки. Ложку борошна підсмажити з ложкою масла, 
всипати зеленої петрушки, розвести 3-ма склянками 
юшки з :\---4 звареними грибами, додати зеленої закришки, 
1 головку цибулі й лушпайок з солоних огірків, а тоді 
зварити. Потім укинути вареної картоплі, по.кришені 
гриби й огірки, ·заварити й подати. 

228. ТОВЧЕНИКИ З КАРТОПЛІ. 
�- �"__,_ -

Зварену й перетерту на сито картоплю розвести з 
· вершками й сирими жовтками і виробити товченики 
(галки). Потім повмочувати в яйце з сухарцями й сма
жити на маслі або на смальці. 

229. КАРТОПЛЯ НА ЧИНЕНА ГРИБАМИ. 
Дрібно посікти варені свіжі або сушені гриби. У 

ложці масла підсмажити 2 посічені цибулині, змішати 
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з грибами, покласти 1 /i тертої фраІ:ІзоJІі, яйце й розмі
шати. Потім з обібраної й добре помитої сирої картоплі 
позрізувати вершечки, видовбати ножем середину, на
чинити зробленою начинкою, повкJІадати в рондель і 
залляти 1/2 скл. розтопленого масла, одною склянкою 
юшки, пополовині з юшкою з грибів, накрити покриш
кою й варити, поки звариться. 

230. М'ЯТА КАРТОПЛЯ З ХРІНОМ. 

Поставити _.рондель у гарячу воду, покласти ложку 
масла й перетерти на сито в рондель варену гарячу 
картоплю.- Додати ложку тертого хріну, улити 1/2 скл. 
гарячих вершків, посолити, все добре вимішати й за
раз подати. 

23]. КАРТОПЛЯ НА ЧИНЕНА ОСЕЛЕДЦЕМ. 

Спекти картоплю, надрізати вершечки, вишкребти 
гарячу -серединку й покласти її в макітру, вбити туди 
2-3 яйця, покласти л.рібно-п9січеного оселедця, масла 
з цибулею, перцю, ложку сметани, розтерти і тоді по
начиняти картоплю й підсмажити в маслі. 

232. КАРТОПЛЯНА ВІНЕГРЕТА (гармидер). 
Зварити 15 картоплин, спекти 3 буряки, накришити 

скибочками, ½ ф. вареної квасолі, перцю, 3 ложки про- · 
ванської олії, 2 ложки оцту, січеної закришки, і все 
розмішац1. • 

233. КАРТОПЛЯ. 
Зварити в <rолоному окропі. картоплю, обібрати, по

кришити шматочками, змішати з трьома ложками прован
ської олії, 2 ложками оцту, перцеІ),1, січеною закришкою. 

Можна по,цати як гарнір до розвареного м'яса, риби 
й навіть до качки. 

234. Е.СПАНСЬКА ЦИБУЛЯ. 
Скільки цибулин обібрати, порізати на кружалочки 

й намочити на годину в оцті. Потім посолити й поси-
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пати перцем. Коли розм'якне, облити підлевою з гірчиці 
або з прованської олії й посипати зеленою петрушкою. · 

235. ПОРИ (лук, порей). 

Обібрат!-{, порізати на довгенькі шматочки, зварити 
в солрній воді, відцідити, покласти в полив'яний полу
мисок, .залити сметаною, посипати сухарця,1и й поста
вити, щоб упріло; 

236. МОРКВА. 

Обібрану й дрібно покришену моркву покласти в 
рондель з шматочю1ми масла, налити· юшкою або водою, 
щоб ледве покрило, і варити. Коли звариться наполо
вину-заправити борошном з. маслом. 

237. МОРКВА. З ГОРОШКОМ. 

Напівзварити моркву з вод()Ю й маслом, а горох 
окремо теж зварити в солоній воді, злити з нього воду 
й всипати в моркву, покласти масла, бороІ.І.U{а, кропу, 
цукру і поставити, щоб допріло. 

238. МОРКВА З СМЕТАНОЮ. 

2-3 корінці моркви обібрати й покришити дрібно, , 
посипати ї1 трьома ложечкам» цукру, розмішци й дати 
постояти, щоб пустила сік. Потім розтопити в рондлі 
¼ ф. масла, підсмажити в ньому моркву, щоб аж по
червоніла, залити сметаною, щоб трохи покр:ила, і по
ставити на 11; год. в духов�<:у. 

Подати до телячих січеників. 

239. МОРКВА СМАЖЕНА. 
. . 

Моркву обібрати, поставити, щоб раз закипіла, 11е
рекласти в солонувату воду. Зваривши, відкинути на 
дру_шляк, молоду залишити цілою, а стару покришити 
покласти на гаряче масло, посипати сухарцями й підсма
жити. 

Подавати до всякого м'ясива. 
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240. ШПАР Аrи. 

Обібрати на шпарю·ах верхні лушпайки, не чіпаючи 
самих вершечків. Рівно._ зрізати, пов'язати в пучечки й 
покласти із окріп, додавши -трохи соли й цукру. Коли 
будуть м'які, вийняти, розвязати, покласти на нагрітий 
полумисок і облити маслом з сухарцями. 

241. БУРЯЧКИ З ХРІНОМ. 

Буряки попекти, пооббирати, вистудити, порізати на. 
тонкі скибочки й скласти в скляницю, пересипавши 
тертим хріном і залити вареним, холодним оцтом. 

. 242. МАСЕДУАН З ГОРОДИНИ. 

10 корінців молодої моркви пошкребти, порізати 
вподовж надвоє, 10 шпарагів порізати !fЗ величенькі 
ка валочки, 2 ·ложки зеленого гороху, зварити все окремо 
з щу1tтою соли й'-цукру. Ложку масла заварити з лож
кою бороІJІна й розводити теплим молоком, мішаючи на 
плиті ложкою, поки не загусне, як сметана; тоді вкласти 
варений горох з морквою й шпараrами, посипати хріном 
і поставити на 5 хвил. у духовку. 

243. ЖАР ДИНЬ ЄР . 

Порізати !!а шматки капусту, картоплю, брукву, 
моркву, а коли є, то й цвітну капу<:_Ту й иншу городину. 
Скласти все в рондель на маєло і трошки підсмажити; 
всипати борошна добре, розмішати, увілляти 1 ½, скл. 
юшки й варити до кінця. Потім викласти на блюдо й 
покласти зверху мозок, ковбаски, січеники, розмочену 
в _молоці й підсмажену булку. 

244. "ПІДСМАЖЕНІ СУШЕНІ ГРИБИ. 
� 

Помити й зварити у воді гриби. Коли зваряться, 
розкласти на столі, обкачати. в борошні й підсмажити 
в гарячому маслі або в олії. 

" 
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245. СМ{\ЖЕНІ ГРИБИ. 

Білі гриби й гриби взагалі готувати однаково, тоб

то обібрати, помити, покришити, по.обкачувати в боро

шні. ¼ -ф. масла розтопити на сковороді, скласти гриби, 

посолити й смажити з обидв.Qх боків на середньому 

вогні. Коли всмажиться, увілляти пів скл. сметани, за

варити раз, всипати зеленої закришки й подавати. 

246. СІЧЕНИКИ З СВІЖИХ І СУШЕНИХ ГРИБІВ. 

Білі гриби попарити окропом, висушити рушником, 

посікти дрібно, увілляти півтори скл. вершків, 1 /s ф. масла, 

З яйця, перцю, соли, трошки оселедця, 2 головки пече

ної цибулі й тертих сухарців, щоб було густе тісто, а 

коли сухарці розпухнуть, виробити січеники й підсма-

жити в маслі. 

24 7. ПЕЧЕРИЦІ. 

Пообдирати шкурки, помити, висушити рушни.ком, 

порізати на кружалочки, посолити, по.обкачувати в бо

рошні, поскладати в сковороду на гаряче масло, під

смажити з обох боків і подати гарячими. 

248. РИЖИКИ. 

Помити, заварити раз і посолити. Потім кожного 

обкачати в борошні й поскладати на розпечену сково

роду з гарячим маслом і посіченою цибулею. Смажити 

хвилин· із 6, повертаючи. Подати гарячими. 

249. f РИБИ В СМЕТАНІ. 
\ 

Так само, як і гриби білі почистити, -помити в хо

лQдній водС заварити в солоному окропі, відцідити, по

розкладати на стільниці, посолити, обкачати в борошні, 

скласти на сковороду в розтоплене масло й підсмажити 

з у_сіх боків. 
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Потім перекласти в плитки й рондель, залляти см·етаною, посипати зверху тертим хлібом і поставити в гарячу піч. 
Коли зверху присмажиться, а сметана википить загусне, подавати. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО ЗАКУСОК. 
Закуски це страви холодні, гострі, з яєць і деякі з городини. Страви на закуску можна приготувати заздалегідь. Оселедці краще брати кращого гатунку, бо В"<>ни ніжніші й м'якші, але для оселедцевого масла можна брати й простіші, бо коли 

всічуться з маслом, то не будуть тверді. Яйця на закуску треба брати як-найсвіжіші, особливо коли варити. Як хочемо зварити яйця молоденькі, кладуть в окріп на 2½ хв., середні--на 4 хв., круті яйця треба варити 10 хв. і з окропу вкладати в холодну воду, щоб .шкаралупа відставала добре. 

250. МАРИНОВАНІ ОСЕЛЕДЦІ (десяток). 
Можна брати осе:rедці дешеві, але не тверді. Вимочити іх у воці, потім поодрізувати головки й хвостики, пообдирати, повиймати кістки, порозрізувати пополовині й залляти вареним холодним оцтом, зваривши _ його та-ким способом: на 1 скл. оцту З скл. води, 2 ложечки перцю цілого, простого й пахучого, жменю бобкового (лаврового) листу й ложку цукру. Через день повиймати оселедці з оцту, повитирати папірцем і повкладати в скляницю, переклавши білою ци-булею. 

Потім залити пів ф. прованського масла або сонячниковою олією, тільки не гірчичною. 
251. СМАЖЕНИЙ ОСЕЛЕДЕЦЬ. 

Із добре вимоченого оселедця вийняти кістки й посікти м'ясо з 1 цибулиною, 1 франзолею, намоченою в молоці й вичавленою, додати ложку масла й 1 яйце, розмішати, надати форми оселедця, обсипати сухарцями і смажити в маслі. Подавати на сковороді. 
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.252. МАСЛО З ОСЕЛЕДЦЯ. 
Із вимоченого оселедця вийняти кістки й добре по

сікти. Тимчасом у ступку покласти печену цибулину, 
1/в ф. житнього хліба, перетерти сире яблуко, 2 ложки 
несолоного мас.7):а, стовкти це все, перетерти на сито, 
змішаrи з посіченим оселедцем і подавати на сніданок. 

253. ЗАКУСКА З ЯЛОВИЧИНИ Й ОСЕЛЕДЦЯ 
(форшмак). 

1 1/2 ф. печеної телятини, або яловичини посікти, 
додати 1-2 вимочених і без кісток шотляндських осе
ледців, 1/2 намоченоІ й вичавленої франзолі, перцю, по
січену й підсмажену в маслі цибулину, 1/2 скл. сметани, 
2 яйця, й 1 ложку масла. Все це добре посікти й роз
мішати, покласти в помащений маслом і висипаний су
харцями рондлик і поставити на ½ год. в піч. 

254. ПІДПОМОГА З ГУСКИ АБО КАЧКИ (олів'є). 
Коли залишилось м'ясо з печеної гуски або качки, 

то покришити його на шматочки, зварити на круто 4 
nйця, 2 цілих білки з друг!fх 2-х, покришити 2 солоні 
огірки, обібрати й порізати теж на шматочки і разом 
з яйцями рммішати з м'ясом. 

Потім 1 скл. сметани розтерти з двома. вареними 
жовтками, додати оцту, соли, перцю, розмішати й обіл-
ляти цим м'ясо з яйцями й огірками. 

Подавати як закуску. Можна вкласти й вареної по-
кришеної картоплі. 

255. ПАШТЕТ З ТЕЛЯТИНИ. · 
, If/2 ф. телячої печені. порізати на тоненькі скибочки, 
1/2 телячої печінки підсмажити з кавалочками сала. По
класти в рондель 1 моркву, петрушку, селеру, цибулину, 
бобк9вого (лаврового) листу, 5 пахучих пер чин і зварити. 
Коли звариться, то 1/2 печінки стерти на тертушці, 
fі(}КЛаСТИ І/2 фраНЗОЛі1 НаМОЧеНОЇ В МОЛОЦі, і раЗОМ З Ва• 
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реним корінням і салом, іцо в ньому смажи,тrась печінка, 
посікти й перетерти на сито, вбити 2 яйцн, посолити й 
складати шарами: шар телятини, шар коріння з тертою 
печінкою, шар смаженої й порізаної скибочками печінки, 
в обмащену маслом ринку й запекти. 

256. ПАШТЕТ ІЗ СОЛОНОЇ-РИБИ З РИЖОМ. 
Узяти добре вимочену солону рибу й зварити в во-ді з корінням і закришкою. 
Коли звариться, вийняти, вистудити й порізати на шматочки. Тимчасом І ф. рижу пополоскати, всипати в рондель, покласти 1/3 ф. масла, соли, перцю,, залляти юшкою, щоб покрило, заварити на плиті і, накривши покришкою, поставити в духовку. Коли риж упріє, поперекладатиним шматочки риби в рондлі обмащеному маслом. Останній шар рижу накрити яким-небудь тістом і запекти. Коли спечеться, облити маслом з закришкою. 

257. КРОЛЯЧІ НИРКИ. 
Варені нирки порізати на- шматочки. Тимчасом · розтопити ложку королячого сала або масла, покласти кришені печериці й підсмажити. Коли всмажаться, покласти туди покришені нирки й додати трохи сметани. 

258. Х О Л О ДЕ Ц Ь. . 
/І 

Пообчищати волові ноги, губи· й лизень, покласти ,І в горщик разом із морквою, петрушкою, селерою, ци- l "булею, бобковим .листом, 10-ма перчи_нами, 2-ма гвоздиками, посолити й варити довго, поки м'ясо не впріє. .· Тоді м'ясо вийняти в полумисок, а юшку перецідити в рондель, додати до смаку соли й оцту та варити на,: великому вогні без покришки, доки не википить стільки, І щсб залишилось 1/3 юшки. Доrтіро м'ясо покришити на: · невеличкі шматочки, покласти в яку-небудь посудини, залити юшкою й винести на холод, щоб захололо, Пt.J-дати до холодцю гірчиці., оцту, хріну. 
86 

\ 

! 
( 

259. ХОЛОДЕЦЬ З РИБИ. 

2 1/2 ф. свіжої риби пошкребти, порізати на кава

лочки й посолити. Зварити юшку з коріння, з оцтом, 

покласти туди рибу, зварити .й відставити. Коли трохи 

прохолоне, повиймати з риби кістки й рибу покришити 

на шматочки. Голову й кістки покласти назад, у юшку, 

додати ще 2 ф. дрібної риби й варити, щоб залиши

лось 4 склянки. Потім перецідити й залити шматки 

риби, складені в форму, і застудити. 

260. МАРИНАД ІЗ СОМА. 

Шматки сома, попереду. посолені, обкачати в бо

рошні, посмажити на олії й залити так: переварити 

оцет (коли дуже міцний-то з водою) з різним корінням, 

повирізуваним зірками, пахучим і простим перцем. 

Окремо. стушкувати 3-4 червоні баклажани й пере

терти іх на сито, а оцет перецідити й повиймати зірки 

з коріння, що J:Ie зварилися. Рибу покласти в скляницю 

разом із зірками й залити перетертими баклажанами. 

Зав'язати скляницю й винести на холод. 

Другого цня треба покуштувати рибу, коли не до

сить кисла, то долити вареного оцту, а коли дуже 

кисла-долити вареної води з цукром .. Коли хто хоче, 

щоб риба захолола, як холодець, то гарячу рибу треба 

залляти гарячим сосом, бо з холодного не буде холодцю. 

261. ВІНЕГРЕТА З ТОРОДИНИ (гармидер). 

Сушені й зварені гриби та солоні рижки покласти 

в миску. Окремо, в солоній воді, зварити почищені й 

покришені шпараІ'и, кришену зелену квасолю, цвітну 

капусту й молоду картоплю, відцідити на сито, пере

лити холодною водою й покласти- в миску до грибів. 

Додати ще кружалочок свіжих огірків, увілляти 2 
.. ... .. . .. 

ложки провансько1 олн, ложку оцту, всипати пос1чено1 

закришки, розмішати, покласти все в полумисок, об

класти кружалочками з буряків та н:артоплі й пучеч-

ками зеленої петрушки. 
• 
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262. ВІНЕГРЕТА З М'ЯСА. 
Узяти всякої печені, що залишилась, додати 1-.:.2 ваµених буряків, ложку корнішонів, солоного або свіжого обібраног.о огірка, ·оселедця, 2 круті яйця, 5 6 маринованих рижків, ложку пікулів, · 5 варених картоплин, З ложки квашеної капусти, пів склянки вареної квасолі, 20 маслин. У се це дрібно покришити, посипати зеленою петрушкою, посолити, всипати перцю, 1/з скл. оцту, � ложки прованської олії, ложечку готової гірчиці, а хто любить, то 2 ложечки цукру. Все це перемішати, покласти в полумисок і прибрати буряками, картоплею й зеленою закришкою. 

263. СІЧЕНИКИ З ЯЄЦЬ. 
Посікти 6 яєць, зробити густу підлеву з ложки борошна, ложки масла й молока. КоJІи закипить, вкласти січені яйця, 2 сирі жовтки, соли, перцю. Коли трохи 1:ерекипить, вистудити, повиробщ1ти"січеники, обкачати в сухарцях і смажити. 

264. ЯЙЦЯ З НАЧИНКОЮ. 
Зварити круто скілька яєць і, коли прохолонуть, гострим ножем розрізати поп_оловині вподовж. З лушпайок обережно вийняти середину, посікти з сирим яйцем, додати перцю, -соли, розтопленого масла і посіче-. ного кропу. У се разом добре перемішати, понакладати в лушпайки і підсмажити на маслі догори лушпайкою. Подаються і на закуску і до зеленого борщу. 

265. ЯЙЦЯ В СМЕТАНІ. 
Грубо покришити круті яйця, покласти на сковороду, посолити, залляти густою сметаною і поставити в духовку на 20 хвил. Подаючи, посипати зеленим кро-пом. � 
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266� ЯИЦЯ З ПІДЛЕВОЮ. 

Варені круті я0ця порізати кожне на четверо, покласти 
в рондлим:, посолити._ поперчити, пuкласти смажених або 
варених грибів з маслом і цибулею; 2-3 ложки борuшна 

. / 2 розм1шати з -ма ложками масла, заварити й улити 
склянку молока, мішаючи, поки перекипить. Тоді посо-
лити й залити яйця. 

. 267. ХОЛОДНА ЗАКУСКА. 

Позрізувати вершечки й повидовбувати серединку з · 
10 червоних баклажанів, зварити круто 5 яєць, посікти 
з закришкою, ,начинити баклажани й полляти їх підле
вою- з гірчиці. Гірчицю розтерти з оцтом, прованськоІQ 
олією й крутими жовтками . 

268. СИР З КМІНОМ. 

З ф. сиру перетерти на сито, розтерти з гус.тою 
сметаною, посолити й змішати з кміном. Скласти в во
рочок і покласти під леrкий гніт. 

Можна зробити· й солодкий: замісць кміну всипати 
піску-цукру. 

269. РЯЖАНКА. 

Ряжанку краще робити в полив'яному горщику. На
лити невеличкий горщик молока й поставити в гарячу 
піч спряжитись, щоб аж почервоніла шкурка, яку що
разу топити ложкою в молоці, бо що-більш потопити 
шкурок, то смачніша �уде ряжанка. Коли молоко добре 
спряжиться, вихолодити йогQ і, поки _воно ще теплувате., 
вкласти 2-3 ложки сметани, розколотити з молоком і 
поставити в теплому місці, поки не зстоїться, але не 
на довго, щоб не підійшло сироваткою. 

270. ПІДСМАЖЕНЕ САЛО З ЧЕРВ. БАКЛАЖАНАМИ. 

Нарізати тоненькими шматочками сало й підсмажити 
на rарячій сковороді з обох боків. Тонко- н-арізати бі-
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лого хліба без шкоринки, поздіймати з сковороди caJ10 і в те, що натолилось у сковороді, покласти хліб і під смажити. Коли підсмажиться хліб, у ту саму сковороду покласти кружалочки стиглих баклажанів і знов підсма жити, посипавши перцем. Шкварки покласти на грінки, скласти на полумисок і обк:rасти баклажанами. 
ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО СОЛОДКИХ СТРАВ. 

На солодкі страви треба брати добре потовчений цукор, свіже 
вершкове масло, яйця, садовину, ягоди та уникати підробленого ко
ріння й есенцій, бо вони шкідливі. У свіжій ванілі повинен бути м·якиt! 
і· грубенький стручок, до того-ж він дуже пахне. Ванілю часто за
міняють на вані,1іну, бо вона багато дешевша,-це порошок, що йогп 
виробляють на хемічних фабриках. Я особисто не вживаю його, бо 
пересвідчилась, що в печених або варених стравах він тратить свій дух. Кориця-це кора корицевого дерева, що ясніша й тонша дудочка, 
то вона краща. Уживати її треба як найменш, бо в де-яких випад
ках вона погано вп_ливає на здоров'я. 

271. ВЕРШКОВЕ МОРОЗИВО. 8 жовтків утерти, щоб побіліло, з 1 ф. цукру. Розвести З-ма скл. цілого молока, покласти 1/2 палички ванілі, нагріти, щоб мало не закипіло, але ні в якому разі не кипіло, і винести в холодне місце І;!а ніч. Другого дня, за годину перед обідом, розмішати , вийняти ванілю, вилити в пушку й крутити, обкладаючи льодом пушку й по.сипаючи дробковою сіллю. 
272. МОРОЗИВО БРЮЛЕ. 

Зварити, як сказано вцще, але не класти ванілі, а перепалити цукру, щоб зовсім ;отемнів і ввілляти в тепле молоко стільки , щоб стало як юша з молоком і було добре на смак. Уливати потроху й куштувати. Перепалений цукор не дуже рідко розводити водою й не перепалити, а то морозиво буде гіркувате. 
273. МОРОЗИВО З КАВИ. 

¾ скл. змеленої кави зварити як звичайно, щоб вийшла 1 скл. міцної кави. Жовтки розтерти з цукром, 90 
• 

щоб побіліли, розвести � 
і мішати на плиті, доки 

холодити й крутити. 

2-ма скл. молока й 1 скл. кави 

загусне, по'Гім перецідити,-ви-

274. МОРОЗИВО З САДОВИНИ. 
Взяти 1 ф. цукру, 4 скл. води і сік з 1 цитрини, 

усе це зварити й вихолодити. Потім улляти в це 2 скл. 
перетертих ягід. Коли замість соку з ягід класти сироп 
з яблук або груш, то цукру треба менше. 

275. МОРОЗИВО З САДОВИНИ З ВЕРШКАМИ. 
2 скл. вершків і жовтки втерти, щоб побіліли, по

ставити на плиту, мішаючи, поки Jie загусне, потім 
вистудити, не перестаючи мішати, покласти 1 скл. пере
тертих сирих ягід, полуниць, сующь або малини, змі
шати , перецідити в пушку й заморозити. 

276. К�ЕМ. 
, li/

2 
скл. сирих гу<;тих вершків збивати віничком 

на льоду, доки не зіб'ється на густий шум. 4 жовтки 

втерти, щоб побіліли з 1/4 ф. цукру, . розвести '/·l скл .. 
вершків, заварити, як на морозиво, зняти, покласти 4 зо
лотники желятини, розмішати зі збитими вершками, 
викласти в форму й на лід. 

277. КРЕМ БЕЗ ВЕРШКІВ. 
Утерти 8 жовтків з 2 скл. цукру, увілляти ромової 

есенції, сік з J цитрин, трохи цедри, 14 листочків желя
тини, розведеної в 1/ 4 скл. води й вимішати все добре, 
потім уві1Іляти шум з 8 білків, викласти в форму й ви-
нести на лід. 

278. КРЕМ З ШОКОЛАДИ. 
Збити 4 скл. вершків з 1 скл. цукрової пудрtJ, вси

пати 1/4 ф. тертоі шоколади , вимішати все й поставити 

на 6 год. на лід із сіллю. 
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t<оли крем потрібен скоріше, то покласти в ньоrо 5 JІисточків желятини, розведеної в 1
/8 скл. води. 

279. КРЕМ ІЗ СВІЖОЇ САДОВИНИ. 
Зварити склянку густого молока з шм2точком ванілі, або з скількома гіркими миrдал,иками, всипати 1/

2 ф. цукру й увілляти ложку картопляного борошна, розведеного з двома ложками молока, ще раз заварити й зараз увілляти 5 жовтків, утертих з ложкою цукру, й мішати все це, ·доки не прохолоне. Коли крем почне застигати, то всипати варених і посипаних цукром сливок, чи абрикосів (можна й сирих, але також посипаних цукром) чи малину,чи полуниці. Усе добре вимішати. скласти в форму й винести на лід. 
280. КРЕМ З КАВИ ЗАПАРЕНИЙ. 

Склянку міцної кави гріти з трьома склянками ве,ршків, доки не почне парувати, тоді увілляти, потрошку, не перестаючи мішати, 6 жовтків, утертих з 1 1/2 ,скл. цукру. 
Крем треба тримати на малому вогні, щоб не скипівся, а коли загусне, увілляти 8 листочків желятини, розтоплених у гарячій воді; усе ue вимішати й з�ивати на JІьоду. 

281. КРЕМ ІЗ СМЕТАНИ. 
1 1/2 ф. густої свіжої сметани бити віничком на льоду, поки не зробиться густа піна, тоді всипати 3/4 скл·. цукру, улити потроху теплого клею 1/• скл. (6 листочків). Можна улити 4-5 крапель цитринового масла, або ванілі, або ромової есенції. 

282. КРЕМ ІЗ СМЕТАНИ ИНШИЙ. 
Постащпи на лід полив'яну риНІ<:у, влити в неї скілька склянок смет'ани, до смаку цукру, цедри або , ванілі й бити віничком, доки не загусне. Потім пере• 
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�<ласти цю сметану в муслинову rпматинку, зв 1язаrи 
кінці й повісити в холодному місці. На другий день ви
кинути з шматинки й прибрати варенням. 

283. ЗАПАРЕНИЙ КРЕМ У ЧАШКАХ. 
Утерти 1/4 ф. обібраного миrдалю і скілька зернин 

гіркого з 1/4 ф. цукру, розвести в 6-ти скл. молока, вбити 
5 жовтків і 5 аєць, перецідити на сито, влити в чашки 
й поставити в піч, щоб загусло. Тоді винести на холод . 

284. ЯБЧАНКА. 
5 кислих яблук спекти, перетерти на сито, вбити 

в яблука 2 бfлки й 1 скл. цукру, і збивати на льоду 
дерев'яною ложкою, доки не побіліє й не загусне так, 
щоб ложка стояла. Потім покласти цедру й сік з 1 цит
рини, t/4 скл. клею, розмішати й на лід. 

285. КРЕМ З ЯГІД (малина, полуниці, суниці). 
4 скл. ягід перетертих на сито, 4 білки і склянку 

цукру втирають, доки не загусне й не побіліє. Тоді 
влити 8 листочків желятини, розведеної в воді, ще по

. терти, влити 2 скл. густих вершків, добре втерти, ви-
лити в форму й на лід. 

286. БЛЯМАНЖЕ. 
1/2 ф. солодкого і 20 зерен гіркого миїдалю попа

рити, обібрати, стовкти в ступці, підливаючи 2-3 ложки 
вершків, розвести трьома склянками гарячих вершків, 
заварити, перецідити, всипати до смаку цукру. знов 
заварити, відставити, увілляти зараз 10 листків желятини, 
щоб усього було не менш як 4 склянки, перецідити в 
форму й на лід. 

287. ПЛОМБІР З ГОРІХІВ. 
t/2 ф. пряжених горіхів підсмажити без лушпайки, 

пообдирати шкурочки й стовкти в ступці, а потім утер-
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ти в макітрі з 1/2 ф. цукру, розвести склянкою молока й перетерти на сито. Стерти з цукром 5 · жовтків, розвести склянкою молока й гріти на плиті, доки загусне, але щоб не кипіло. Потім змішати з горіхами й терти, доки не вихолоне; тоді увілляти в пушку. для морозива, поставити в лід і обсипати сіллю. Далі збити на шум 
4½ скл. вершків, увілляти в пушку, розмішати, і нехай стоїть у пушці, доки не захолоне. Увесь час підкладати льо·ду. 

288. ПЛОМБІР З ВЕРШКІВ. Робити, як і перший, тільки замісць горїхів і молока заварити вершки з жовтками і додати_ шуму з вершків, як і в першому. Перед тим, як класти в пушку-вимішати з цукатами покришеними на дрібні шматочки. Пломбір можна зробити напередодні. 
289. ПЛОМБІР З ЯБЛУК. 4 жовтки, 3/4 скл. цукру, 1 скл. вершків нагрівати. на плиті, мішаючи,- але · щоб не кипіло. Перецідити в пушку і напів заморозити. Спекти яблука, перете·рти на сито, збити 1 !/2 скл. вершків, усе разом змішати, скласти 

в форму обкладену бісквітами й засипати льодом і сіллю. 

290. ЗБИТІ ВЕРШКИ ДО ВАФЛШ. Збити склянку вершків на шум, усипати ¼ скл. цукру, цедри з 1/3 цитрини або трохи ванілі, й обкласти 
вафл.ями. 

291. ЗЕФІР З ВЕРШКІВ. 
3 скл. густих вершків збити на льоду на шум, перекласти шумовкою в макітру, щоб витекла сироватка, покласти туди ¼ ф. цукрової пудри, 3-4 краплі цитринового масла або ванілі, 1 ½ скл. свіжих суниць · або полуниць, змішати з вершками, -nикласти на полумисок; поставити на лід. Обкласти бісквітами або безе. 

94 

, 

292. ЗЕФІР З ЯБЛ�К. 

Спекти 5 --6 великих яблук, перетерти на сито, вбити 

1-2 білки, 1/z скл. цукрової пудри і мішати ложкою на 
холоді, доки не побіліє й не загусне так, щоб ложка сто
яла. Вичавити туди сік з 1/z цитрини, викласти в полу
мисок і загладити. Подаючи, можна прикрасити варен-

~ням. 

293. ЗБИТЕ ПЕЧИВО З ЯГІД. 

Перетерті , на сито полуниці, суниці або малину 
змішати з 1 ф. цукру і 4 білками, додати ще шум з 8 біл
ків, розтерти все це, покласти в полив'яний полумисок, 
посипати цукром і запекти 13 не гарячій печі. 

294. ДРАГЛІ З МАЛИНИ. 

2 лоти червоної желятини намочити в воді на 3 го
дини. Тимчасом змішати 2 скл. малинового сиропу, 
сік з 5 цитрин, до смаку. цукру і все це заварити. Коли 

завариться, покласти желятину, перецідити в форму і 
винести на холод. Щоб добре випадало з форми, треба 
вмочити форму в гарячу воду й відразу перекинути на 
полумисок. -

295. ЦИТРИНОВІ ДРАГЛІ .• 

1 ф. цукру налити 2 скл. води й соком з 4 цитрин 
укинути цитринової цедри й зварити. Потім перецідити, 
знову нагріти й змішати з 2-ма лотами желятини, роз
моченої в холодній воді. Коли желятина розмокне, роз
мішати, вилити в форму й на лід.-

296. ДРАГ ЛІ З ВИНА. 

1 ф. цукру налити 3-ма скл. вина, покласти 2 лоти 
желятини,. розмоченої в холодній воді (можна додати 

чарку рому), вилляти в форму й на лід. 
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297. ДРАГ ЛІ З СЛИВОК. , 
1 скл. білого вина, 3 скл. води, 3/4 ф. цукру заварити. Потім узяти І 2 сливок, поздирати шкурки й повиймати камінці, покласти в вино· й варити, доки не пом'якшають, але щоб не розварились. Тоді повиймати. У вино вкласти 2 лоти желятини й варити, доки не залишиться 4 скл. Потім перецідити, наюжяти трохи в форму й застудити. Коли захолоне, покласти сливки, вилляти решту вина й винести на лід. 

298. БЛЯМАНЖЕ З ШОКОЛАДИ. 
1/ s ф. шоколади стерти на тертушці, усипати в рондель і мішати на плиті, щоб розтав і почорніr-. Зробити з ¼ скл. солодкого й 1/s скл. гіркого миrдалю та 3-х скл. молока миrдалеве молоко, розвести шоколаду, перецідити, всипати 3/s скл. цукру, 10 листків желятини і в форму. · 

299. БЛЯМАНЖЕ З КАВИ. 
2 скл. молока, 3/4 ф. змеленої кави, 1 скл. цукр заварити 2 рази, перецідити, увілляти сирих вершків 1 ½ скл., заварити, покласти 5 листків розмоченої желятини, розмішати і в форму. 

300. ЗАМОРОЖЕНІ ЯБЛУКА. • 
. Великі кислі яблука обібрати, порозрізати надвоє, вишкребти осередки й зварити в ріденькому соковику ( сиропі). Потім повиймати й покласти в глчбокий полумисок і понапихати миrдалевим тістом, але можна й без нього. Заварити молоко з яйцями. й цукром, як на морозиво, вистудити і холодним залити холодні яблука й винести на лід . 

301. КИСІЛЬ З ВЕРШКІВ. 
Зварити 4 скл. вершків або густого молока, 3½ скл. цукру і ½ палички ванілі. Коли закипить, класти пот-
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рош ку- і/2 скл. ка�нопляного борошна, розмоченого в пів 
склянці холодних вершків і вимішувати на плиті, поки 
не стане відставати від рондля, тоді скласти в ·форму 
й RИнести на холод. 

;302. КИСІЛЬ З ЯБЛУК. 

2-3 ф. кислих яблук покришити, розварити в воді 

з кавалочком кориці й перецідити на сито. До 5 скл. 

цієї юшки додати ¼ ф. цукру, вичавити туди сік з ¼ 

цитрини, заварити, увілляти ¼ скл. картопляного крох

малю, розведеного з холодною юшкою з яблук і ще 

раз заварити, 

303. КИСІЛЬ З КВАСУ. 

Зварити 5 скл. пляшкового хлібного квасу і коли 

не досить солодкий, то додати цукру; розмочити в 1 

пі холодного квасу ¼ ф. картопляного крохмалю 

dfHiТИ. 

304. КИСІЛЬ З ЖУРАВЛИНИ (клюкви). 

1¼ ф. журавлини налити 10 скл. води й заварити. 
Потім перецідити, ягоди перетерти на сито, покласти 1 
ф. цукру й знов зварити. Склянку цієї юшки вистудити, 
розвести в ній ¼ ф. картопляного крохмалю, увілляти 
в кип'ячий соковик і заварити . 

305. КИСІЛЬ З МИГ' ДАЛЮ. 

¼ ф. солодкого і 1/s ф. гіркого миrдалю попарити, 
обібрати, стовкти добре, підливаючи по ложці холодної 
води; потім розвести 5 скл. води, зварити, перецідити, 
покл.асти цукру, ¼ скл. картош1. крохмалю, розмоченого 
в ¼ скл. води і 3аварити. 

. 306. КИСІЛЬ З УСЯКИХ ЯГІД. 

Ягоди налити водою, заварити, розтерти ложкою, 

пе_рецідити, узяти цієї юшки 5 скл., усипати ½ ф. цукру 
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знов зварити, улити крохмаль, розмочений у холодній юшці з ягід, і заварити. 

307. УЗВАР З ЯБЛУК. 
Кислі яблука обібрати, поділити на часточки, натерти кожну цитриною, покласти в холодну воду, додати цитринової цедри й варити, виймаючи ті яблука, що стали прозорі. Раніше зварити соковик: на 6 яблук ½ ф. цукру, ½ скл: води заварити й полити яблука викладені в ·полумисок. 

308. УЗВАР З ЯЩІУК І ЖУРАВЛИНИ. 
1 ф. журавлини налляти 4, скл. води, зварити, перецідити, шжласти ½ ф. цукру й зварити в цьому обіб-рані яблука. 

309. УЗВАР ІЗ СЛИВОК. 
Не дуже спілі сливки понадрізувати, повиймати камінці, покласти в окріп, щоб полупилась шкурка, поздирати її, перецідивши на решето й склавши сливки в к:ип'ячий сироп, зварений з ½ ф. цукру, 4 скл. води, 10 гвоздиків і кавалка кориці. Коли сливки зваряться, то повиймати їх шумовкою, а юшку переварити, щоб була густа й залити нею сливки. 

310. УЗВАР З ЯГІД. 

Узяти всяких ягід: малини, суниць, полуниць, arpycy, 
порічок і смородини, щоб усього було 3 ф., перебрати, 
сполоскати й скласти в салятирку. Зварити соковик з цу
кру й 1½ скл. води, гарячим обілляти ягоди і, як за
холоне, подавати. 

311. УЗВАР ІЗ СВІЖОЇ САДОВИНИ. 
Обібрати й зварити яблука, груші й сливки, скласти в вазу, посередині зверху покласти виногра·:д, навколо обставити стовпчиками з кавуна,зваритисоковик і холодним обілляти садовину. 
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312. УЗВАР З ГРУШ. 

Груші пооббирати,порізати надвоє й укласти в холо
дну воду, додавши на 10 скл. води пів ложечки га
луну. Потім цю воду зілляти, помити в другій і варити, 
поки не стануть прозорі. 

На 10 груш зварити соковик із ½ ф. цукру і 1 ½ 
скл. води і скількох гвоздичків. У дуже солодкі груші 
додати цитринового соку. 

313. ЯБЛУКА СМАЖЕНІ пА ГОРІХОВІЙ ОЛІЇ. 

Обібрати яблука антонівки, видовбати осередок, 
порізати _на кружалочки й підсмажити на горіховій або 
гірчичній олії, щоб не розлізлись. Накраяти скибочками 
булки, теж підсмажити, покласти на кожну скибку кру
жалочку яблука й обілляти малинівкою або вишня
ком .. 

314. СОЛОДКА СТРАВА З ТЕРТИХ І КРИШЕНИХ 
ЯБЛУК 

6 жовтків утерти, щоб побіліли, з трьома ложками 
цукру, увілляти 7 ложок сметани, стерти на тертушці 
3 яблука, всипати 1/2 скл. борошна, розмішати все ра
зом, додати 1 ф. дрібно покришених яблук, кориці, шум 
з 6 білків, скласти в полумисок, вимащений маслом і 
поставити в гарячу духовку. 

315. ЯБЛУКА В ЛИСТОВАНОМУ ТІСТІ. 

Зробити листоване тісто й порізати його квадрати
кам}І. 6-9 кислих невеликих яблук обібрати й видовбати 
осередок, натираючи цитриною, щоб не почорніли. На 
кожну лазанку з тіста покласти по 1 яблуку, посипати 
в середину й зверху цукру, заліпити конвертом, пома
стити яйцем і поставити в піч, щоб яблука спеклися й 

загнітилося тісто. 
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316. ЯБЛУКА З СМЕТАНОЮ. У 6-12 яблуках видовбати осередок, обібрати, напівзварити, вихолодити, понакладати в серединки варення, скласти в полумисок і обілляти такою підлевою: 1 ¼ скл. свіжої сметани, 4 жовтки, ложку борошна, трошки цукру, добре розмішати, вкласти шуму з 4 білків, обілляти яблука й поставити в не дуже гарячу піч. 
317. СНІГОВИНКИ. 

Зварити в широком� рондлі 2 пляшки молока, збити 6 білків, через ситечко всипати туди ложку цукрової пудри й розмішати; потім брати ложкою, кидати в кип'яче молоко й нехай раз закипить. Коли кожна бала-. бушка звариться, відставити рондель і пови�мати сніговинки шумовкою на полумисок. ЖовтJ<и, що залишилися, утерти з цукром і заварити з молоком з-під сніговинок, як на морозиво. Додати ванілі або цедри, а коли захолоне, обілляти сніговинки й подати. 
318. СОЛОДКА СТРАВА З ЯЄЦЬ. 

Втерти ложку вершкового масла, укласти 3 сирі жовтки й ще втерти. Наперед намочити в молоці солодкої булки, вичавивши розтерти й покласти в утерте мас.по з жовтками, додати «ожку цукру й обережно вмішати шум з 3 білків. 1 ф. стиглих вишень подрилювати, у�ішати. в масло й жовтки, укласти в рондель або на сковороду й запекти. Замість вишень можна покласти малини, а взимку фиr, чорносливу. 
319. СОЛОДКА СТРАВА З ВИШЕНЬ. 

Узяти 3 скл. подрильованих вишень, усипати туди 1/2 скл. цукру, потім узяти 1 1/2 скл. гарної сметани, сколотити з 2 яйцями, поклавши · потім ½ ложки борошн.а, ¼ ск. цукру і ¼ ложечки кориці; обілляти цим вишні, розмішати, покласти· в полумисок і поста-вити, щоб запеклося. 
• 
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З20. ЗБИТЕ ПЕЧИВО З АБРИКОС. 

10 абрикос або 1 ф. морелів скласти в рондель, 
налити водою, щоб покрила, розварити, перетерти на 
сито, всипати 1/2 ск. цукру, сік з 1 /2 цитрини, 6 збитих 
білків, перекласти в полумисок, посипати цукром і за- . 
пекти в не дуже гарячій печі. 

ПОРАДИ ДО ВАФЕЛЬ. 

На вафлі є спеціяльна форма-вафельниця. Вафлі треба пект.и 
не на полум'ї, а на жару і не складати в полумисок, а ставити руба 
коло сита, то вони будуть крихкі. Форму мастити маслом тоді тільки, 
коли почнуть приставати. 

Як вафлі попечуться то форму не мити а тільки витерти добре 
папером. 

321. ВАФЛІ ЗВИЧАЙНІ. 

1/2 скл .. розтопленого масла вистудити й утерти, 
щоб побіліло, вбити 4 жовтки, всипати з ложку цукру 
й 1/2 ложечки соли, 11/2 скл. борошна, втерти добре, 
вливаючи потрошку 1 скл. молока. Покласти потрошку 

· шум з 8 білків, обережно перемішати й пекти, пома-
стивши злегка форму. 

322. ВАФЛІ НА ДРІЖДЖАХ. 

¼ ф. масла втерти, щоб побіліло, вбити по одному 
4 яйця, всипати 112 ф. борошна, l 1/2 скл. молока, 2 ложки 
дріжджів, трохи цедри, 2 ложки цукру. Усе це втерти 
добре й поставити, щоб трохи зійшло. 

323. ВАФЛІ З СМЕТАНИ. 

Узяти стільки яєць; скільки ложок сметани й ложок 
муки і на кожні 4 яйця- по ложці цукру. Розбовтавши 
добре жовтки з цукром і сметаною, всипати борошно, 
втерти добре, додати шуму_ з білків і відразу пекти. 
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324. ВАФJ1ЯНИЙ ПИРІГ. 
Заварити 2 сю,. вершків з 1 скл. цукру й ·ваніллю. Три жовтки розвести 3-ма ложками вершків, улити в гарячі вершки й заварити як на морозиво. Винести на хо4од, щоб прохололо. Взяти якусь посудину, увілляти частину вершків, покласти шар вафель, помастити іх варенням, потім знову вершків і так до кінця. Поверх усього залити теж вершками й винести на холод. 

ЗАГ АЛЬНІ ПОР АДИ ДО ВЕРГУНІВ І ПОНЧОК. · Вергуни варяться однаково. •Свинячий смалець ро3топити в 
рондлі, щоб аж закипів, увілляти в нього ложку горілки, щоб вергу
ни не так брали в себе смалець і кидати по скілька вергунів. Коли вони 
поспливають і почервоніють, обережно виймати видельцем і обсипати 
цукровою пудрою. 

На повний полумисок вергунів треба бі;Jьtu-менш І ½-2 ф. емаль
Смалець не википить увесь, його можнц перецідити й вживати до пе
чені й т. ин. Але, коли смальцю покласти ма�rо, то вергуни будуть 
пригорати. Треба, щоб вони могли плавати в смальці. Так само варити й пончки, тільки їх варити треба довше, бо 
тісто густіше. Коли пончки почервоніли з усіх боків і видельце про
ходить, не взявши на себе сирого тіста, то пончки готові. 

325. ЗВИЧАЙНІ ВЕРГУНИ. Взяти 2 яйця, ¼ скл. води. 1 1/2 ложки горілки, 1/4 скл. цукру, 2j/2 скл. борошна, замісити круте тісто, тонко розкачати і порізати на стяжки. Попрорізати в середюrі, вивернути одного кінця й кидати в ки'пячий смалець. Коли почервоніє, витягти й обсипати цукровою пудрою. 
326. ВЕРГУНИ НА ЖОВТКАХ. 

10 жовтків, чарку рому або горілки й борошна стільки, щоб тісто можна було розкачати-добре вимісити на стільниці, покришити на стяжки й варити. 
327. В Е Р Г У Н И .. 

1 ф. борошна, ложку масла, ложку цукру, 2 яйця, склянку сметани замісити, розкачати на тонкий корж, порізати й варити. 
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328. П О Н Ч К И. 
Запарити чашку борошна, так, щоб стала густа ле· мішка, добре втерти і, як прохолоне, то вкласти 1

/4 Ф· дріжджів, і нехай сходить. Коли зійде, то увілляти ще _чашку молока й знов поставити щоб, зійшло. Коли зійде, знов -увілляти· 12 жовтків утертих з чашкою цукру і піну з 12 білків, усипати ложечну соли, ванілі й стільки борошна, щоб тісто було зовсім молоде. Потім увілляти чашку масла і ще добре вимісити. Коли добре зійде, виробляти маленькі балабушки, вкласти в кожну густого варення без соковику і, як . трошки посходять, варити в гарячому смальці. 

329. ПОНЧКИ ИНШИМ СПОСОБОМ. 

2 скл, борошна с�апарити 1 скл. молока. Коли про
холоне, то увілляти �;з скл. молока з розведеними 4 зо
лотн. дріжджів, утерти, поставити, щоб зійшло у тепло
му •місці. Потім покласти 5 жовтків утертих з 1/2 скл. 
цукру, 1/2 скл. розтопленого масла-, 5 товчених гірких 
миrдалин і борошна стільки, щоб тісто можна було роз
качати качалкою; покласти шум з 5 білків, розмісити, 
і як зійде, виробляти. 

330. ПОНЧКИ ЗАПАРЕНІ. 

Заварити 2 скл. води з склянкою масла, всипати 
2 скл. борошна, розтираючи "1ожкою, доки тісто не стане 
відставати від ронделька; тоді викласти в макітру і, як 
прох<моне, то вбивати по одному від 7 до 10 я-єць, 
щоб тісто було молоде, але не рідке. Коли добре утреться, , 
кидати ложкою на гарячий смалець, накрити покриш
кою й смажити, доки не загнітиться; виймаючи, посипати 
цукром. Коли перша пончка спечеться

1 
треба подиви

тися: коли в середині є дірка й тісто без закальця, 
смажити далі, · а коли тверда й не виросла-додати 
яєць. 
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ЗАГ АЛЬНІ ПОРАДИ ДО СОЛОДКОГО ТІСТА 
Й ТОРТІВ. 

Солодкі пиріжки, коржики й инше печиво готується з тіста листо
ваноrо, напівлистованоrо, сипкого й на дріжджах. Щоб ,шстоване тісто 
вдалося, його робити треба конче на холоді. 

На торти й на всяке солодке тісто й тістечко треба брати тільки 
дуже ,гарні й свіжі продукти. Коли масла треба розтопленого, то роз
топивши ·його, треба зібрати 'зверху шум і злити, щоб фус залишився 
на споді й не увійшов у масло. 

Коли масло треба сире, то вичавити його добре, щоб у. ньому 
не було води. - . . 

Масло розтирати так, щоб �tобіліло. 
Жовтки втирати не в полив'яній, а !і череп'яній посуді. щоб були 

зовсім густі й білуваті. 
Uукор краще вживати товчений (пудру). 
Білки збивати на холоді, раптом, щоб не підплив,ш водою, і 

круто, тоб-то, коли шум підійняти, то щоб сам стояв. , 
Класти білки наприкінці мїсіння тіста. 
Борошно повинно бути сухе. Краще крупчатка. 
Коли торт або пундик печеться в б1,яшаній формі, то краще 11 

обкласти папером, намастити маслом і висипати товченими сухарями. 
Піч або духовка повинна бути досить гаряча, але щоб не паоола. 

С-1:авити тісто там треба дуже обережно, щоб ніде не зачепити й не 
струснути, бо воно опаде й буде з закальцем. 

Щоб знати, чи спікся торт, треба встромити соломинку або дуже 
тонку трісочку і, коли до неї тісто не пристане, то значить-торт 
спікся. 

Тісто з форми краще викладати на сито, що прохололо. 

331. ЗАПАРЕНІ КІЛЬЦЯ. 

Учинити тісто як · на пончки (Ч. 330), полотняну 
шматинку намастити маслом, прорізати ,посередині ді
рочку, покластl! тісто, і, забравши, всі кінм.і в руку, ви·
чавлювати через дірочку кільця просто на бляху. По
мастити яйцем, посипати цукром з миїдалем і спекти. 

332. ДР А ЧЕНА. 

Повну ложку масла розтерти, щоб побіліло, з трьома 
жовтками, піділляти склянку молока мішаючи і 1 1/2 скл. 
борошна, потім шум з трьох білків умішати обережно 
також туди. На великій сковороді розтопити ложку 
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масла, увілляти все тkто й поставити в піч на 1 1 2 год. 
Можна вмішати сиру або яблук. Коли спечеться, поси
пати цукром. 

333. НІБИ ДР А ЧЕНА. 

11/2 ложки масла розтерти, щоб побіліло, вбити б 
жовтків, розтерти, покласти 4 ложки сметани, 2 ложки 
цукрової пудри, 2 ложки картопляного крохмалю або 
петльованого борошна, цедри або ванілі, можна й кри
шеного миїдалю, покласти шум з 6 білків і запекти. 

334. Англrйський СИР. 

'/4 ф. свіжого масла терти, щоб побіліло" додати 
1/4 ф. цукру, 8 жо'втків, ромової есенції, 1

/4 ф. борошна, 
жменю родзинків і 8 збитих бі11ків, розмішати, понали
вати в зроблені з· паперу формочки, помастивши їх 
попереду маслом, і поставити в гарячу піч. 

335. ГРЕЦЬКИЙ ПУНДИК. 

Замісити тісто з 2-х яєць, 3-х ложок води ! фунтів 
1 1/2 борошна; розкачати дуже тонко довгуватим коржем 
і ю:мастити такою мішаниною: 1 ф. миїдалю і 2 ф. 
горіхів попарити окропом, пообдирати шкурки й стовкти 
добре, підливаючи по крапельці води, розвести ½ ф. 
меду. Намазаного коржа завинути в дудочку, покласти 
на намащену маслом сковороду, зігнувши щільно в кільце. 
Зверху намастити ложкою масла, посипати ложкою 
цукру й поставит1:1, щоб -спеклоtя. 

336. БАБКА НА ДРІЖДЖАХ (КВОЧКА). 
1/2 скл. борошна запарити 1/2 скл. молока, втерти 

добре, влити ще 1/2 скл. теплого молока, втерти і, коли 
прохолоне, покласти 1

/16 ф. дріжджів і поставити, щоб 
зійшло. Кол1:1 зійде, то втерти 5 розтерт1:1х з цукром 
жовтків і збитих білків, 1/4 ложечки соли, цитринової 
цедри й борошна, щоб тісто було молоде; вимісити, 
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дода1'и лож�<у теплого масла і. ще трошки помісиrи, 
Коли тісто зійде, повиробляти маленькі . балабушки :1 
повидлом усередині, вмочати іх у масло й складати 11 
рондель до половини. Потім поставити на 1/2 годи1111 
в тепле місце,· а потім у піч. 

337. ЛИСТОВАНЕ ТІСТО. 
Замісити тісто з 1/, скл. води й 2-х скл. борошна, 

залишивши з них 1/ 4 скл., щоб підсиrі'ати с:rільницю. 1/2 ф. 
свіжого масла розтерти добре ложкою, покласти на роз
качане тісто плескуватим пляцком, щоб був удвоє мен
ший за розкачаного коржа; заліпити коржа пальцями, 
розкачати довгастого коржа і, накривши, вйнести на 
1/4 год. на холод. Потім скласти коржа втроє, розкачати 
й знов винести на холод і так робити 6 разів, щоб 
коржа було складено 18 р.аз. Коли тісто буде готове, 
то повиробляти риріжки, скласти на бляху, змочену 
водою і, помастивши пиріжки яйцем з маслом і водою, 
з холоду відразу вставити в гарячу піч. 

338. СИПКЕ ТІСТО. 
\ Замісити тісто з 2/з ф. борошна (2. скл.), 1/з ф. масла, 1/2 скл. води й 1/2 ложечки соли. Тонко розкачати й 

виробляти пиріжки. 

339. СІЧЕНЕ ТІСТО. 
1 /І ф. масла, 1 ф. муки, ¼ ложечки соли замісити, 

рубаючи сікачем на.дрібні крупки, потім увілляти 1 · скл. 
води і яйце, добре вимісити 'й, повироблявши пиріжки-, 
з холоду відразу поставити в гарячу піч. 

340. НАПІВЛИСТОВАНЕ ТІСТО НА ДРІЖДЖАХ. 
11/4 скл. молока, ложечку соли, цукру, 3 золоти. 

дріжджів, 2 жовтки, 1/2 ложки масла, 11/2 ф. · борошна 
добре замісити й дати, щоб зійшло на холоді. Коли 
зійде, добре побити, на холоді розкачати, помастити 
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напіврідким маслом, с1<ласти вдвоє і знов помастити 
скласти в четверо, покл1!._сти в полумисок і винести на 
холод. Через 10 хвил. �нов розкачати, помастити і так 
три рази, .а потім нехай зійде на холоді. Потім пови
робляти пиріжки, нехай ще знов зійдуть на холоді, а 
потім засунути в гарячу піч. 

341. ВАТРУШКИ. 
,. 

Пересіяти борошно на стільницю, покласти масла 
й сметани, 1-2 яйця і швидче замісити. Скачати тісто · 
довгою качалкою, як на вареники, покришити на рівні 
шматочки і кожний розкачати коржиком, покласти на 
середину сиру, заліпити, помастити яйцем і спекти. Сир 
розтерти з яйцем і сметаною. 

342. СИПКЕ ТІСТО НА СМЕТАНІ. 
Замісити не дуже густо тісто на 1/4 ф. масла, 1'/2 ф. 

сметани, ложечці соли і 2-х ложках цукру. Дуже тонко 
розкачати й зробити пиріг або ватрушки. 

343. СИПКЕ ТІСТО НА СОДІ. 
1/4. ф. сметани, '/4 ф. масла, 1 1

/2 жовтка, 11.2 білка, -1/4 скл. цукру 1/2 ложки вершків, трошки кардамону, 
'/s ложечки соли, ложечку картопляного крохмалю, 
1/2 ложечки соди і стільки борошна, щоб тісто не було 
круте, ·вибивати 1/2 години _й виробляти пиріг, пиріжки, 
ватрушки. 

344. ПІСНЕ ТІСТО НА ДРІЖДЖАХ. 

Узяти склянку теплої води, 2 ложечки дріжджів, 
1 1

/2 скл. борошна, вчинити тісто й поставити в тепле 
місце. Коли зійде, то вибити макогоном, поклс:1сти 1/2 ло
жечки соли, ложку цукру, ложку олії й 1 1/2 _скл. боро
шна, щоб тісто було досить густе, вимісити добре й 
виробляти пироги. 
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345. ЗАПАРЕНІ БАЛАБУШКИ., 
2/3 скл. розтопленого масла, 1 1

/2 скл. холодної води, 
1/2 ложечки соли, заварити, раптом всипати 1

1/2 скл. бо• 
рошна, хутенько . мішаючи, доки не почне відставати 
від ронделька, і відразу в гаряче тісто, прийнявши йог-о 
з плити, вбити по одному 6 яєць; вибити ложкою, роз
класти на змащеній маслом блясі шматочками, поси• 
п-ати цукром і всадити в піч. 

346. РОБАЧКИ 

Замісити тісто як на локшину, дрібно покришити 
робачками, обсмажити на маслі, щоб пожовкли, поскла• 
дати в полумисок і обілляти підлевою з яєць, цукру, 
кориці й сметани. 

347. ЖИТНІ КОРЖИКИ. 

Пересіяти на стільниці борошно й замісити сметаною 
так, щоб л�гко можна. було розкачати. Добре посолити. 
Замісити, скачати в довгу качалку, покришити й роз
качати на лазанки в мизинець завгрубшки. Пекти дов
генько. на декові. Це тісто можна повикачувати малень• 
кими балабушками і варити в маслі. 

348. шат ляндсью КОРЖИКИ. 

Нагріти 3/s ф. масла, але щоб не кипіло, всипати в 
. ·нього 1/2 ф. борошна, 1

/2 чашки цукрової пудри, 1/2 чашки 
чищеного стовченого миїдалю, 1/2 білка, добре розтерти, 
замісити й розкачати коржа в 1

/2 пальця завгрубшки, 
поколоти виделкою, порізати на коржики й пекти, доки 
не висохнуть. 

349. СИПКЕ ТІСТО (на пиріжки). 

1 ф .. б9рошна, 2 яйця, 2 ложки сметани, соли, роз
мішати, потім замісити, а тоді вмісити 1/2 ф. смальцю 
й ¼ ф. цукру. Пекти в доволі гарячій печі або в духовці. 
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350. ЛЕВАШНИКИ. 

. Замісити • густе тісто на воді пополовині з олією; 
бити й місити його 1

/2 години. Потім розкачати то
ненько, порізати великими трикутниками, покласти на 
кожний по ложці варення, скласти. вдвоє й позаліплю
вати. Смажити в маслі на глибокій сковороді, поли
ваючи. гарячим маслом. 

351. ПУНДИКИ БОБЕЛІН. 

2 ф. волоських горіхів пообирати, попарити й стов
кти. Потім зварити в пляшці густих вершків і вихоло
•дити. Тоді покласти 6 жовтків і до смаку цукру, доцати 
шум з 6 білків, вилляти в форму й пекти. 

352. ПИРІГ З МАННИХ КРУПОК. 

Зварити 3 скл. молока з 1/2 ложкою масла і 1/2 скл. 
цукру, всипати 1 скл. манних крупів, зварити, вистудити, 
покласти ¼ скл. дрібних родзинків, цедру з цитрини, 
вимішати з 6 жовтками втертими з ¼ скл. цукру, шум· 
з 6 білків. Розділити це тісто натроє й спекти. 

353. ХЛІБНИИ ЖИТНІИ ТОРТ. 

6 жовтків, 2/з скл. цукру обтертоrо об цедру з 1 
цитрини, розтерти, щоб побіліло, ¾ скл. товченого миї
далю, 3 товчених rвоздиків, ¼. золоти. товченого кар
дамону, трошки січених цукатів, ¼ ф. сіяних житніх су
харів і шум з 6 білків. 

354. ТОРТ миr ДАЛЕВИЙ. 

1 ¼ ф. солодкого й ¼ ф. гіркого миїдалю почисти
ти й добре стовкти, 15 жовтків утерти з l 1j2 ф. цукру, 
щоб побіліло, а тодf змішати з миїдалем, увілляти шум 
з 15 білків, розмішати й вилляти в 2 форми вимащені 
маслом і висипані сухаряr,�и. Пекти в гарячій печі. 
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355. ТОРТ З миrдАЛЮ Й иншого МАТЕРІЯЛУ. 

1 ф. мигдалю підсмажитv. з шкуркою; стерти з 1 ф. 
цукру і по одному вбивати 12 жовтків, шум з 12 біл
ків і 2 ложки борошна. У се це обережно змішати й 
вилляти в форми. Пекти в гарячій як на хліб печі. 

З-56. ТОРТ ІЗ ШОКОЛАДИ. 

10 жовтків розтерти з 1/2 ф. _цукру, щоб побіліло, 
і тоді всипати ¼ ф. тертої _шоколади, ¾ скл. сіяних 
житніх сухарів і ¼ скл. питльовки (житнього борошна), 
кориці, rвоздиків, розтерти добре, покласти шум з 10. 
білків і пекти. 

357. ТОРТ ·з РОМОМ. 

1 ф. масла терти, поки не побіліє, потім додати 6 
жовтків утертих з 1/2 ф. - цукру й цитриноІ:jою цедрою, 
увілляти шум із 4 білків, підсипати ¾ ф. борошна, пе
рекласти в. форму, вимастивши її маслом, і спекти. Ко
ли спечеться, просочити ромом. 

358. ТОРТ ГОРІХОВИИ. � ., 

3 ф. дрібних або 4 ф. 1юлоських горіхів з лушпай
ками, або 1 1/2 скл. оббираних посікти дрібно, підсушити 
й трохи tтерти в макітрі, 15 жовтків добре втерти з 
2 скл. цукру, змішати з горіхами, увілля-ти шум із 15 
білків, добре вимішати й пекти. Коли торт тріщить, як 
начавити, то значить спікся. 

359. ТОРТ СИПКИИ. 

2 скл. розтопленого масла втерти в макітрі, щоб 
побіліло. Потім убивати по одному. 12 жовтків і за кож
ним сипати по ложці цукру. 1 ф. ка}Jтопляноrо- борошна 
сипати в перемішку із збитими білками, добре виміша
ти, додати ванілі й пекти в гарячій печі. 
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360. ТОРТ БІСКВJТНИИ. 

1 ф. цукру і 12 жовтків утерти, щоб побіліло. Увіл
ляти 6 крапель троянд0.вого масла, покласти шум з 12 
білків, всипати ¼ ф. каtJтопляноrо крохмалю, розмішати 
й спекти. 

361. ТОРТ КИТАЙСЬКИЙ. 

1 ф. вершкового масла терти, поки не побіліє, вби
ваючи по одному 8 яєць і 8 жовтків; потім додати ¼ · ф. 
обібраного товченого солодкого мигдалю, 1 ф. цукру, 
12 варених, перетертих на сито, жовтків, цедри, ¼ лота 
ко'риці, ½ ф.- борошна, все це розмішати й спекти. 

Можна робити пів порції, бо ця дуже велика. 

362. ТЯГУЧКИ ДО ТОРТІВ. 

1 скл. молока й 1 скл. цукру, ванілі, варити, доки 
не будf тягнутися з ло)Кки, потім покласти в тарілку й 
терти, доки не побіліє й не загусне, тоді перемастити т�рт. 

363. ШОКОЛАДНА ГУЩА. 

¼ ф. тертої шоколади змішати з 3-ма · ложками 
цукру й 4-ма ложками води, покласти в рондель, щоб 
перекипіло й перемащувати або намазувати зверху торт, 
потім всадити в теплу піч, щоб обсушився. 

364. ГОРІХОВА ГУЩА. 

1 ф. горіхів пооббирати, підсушити й стовктй, ½ ф. 
вершкового масла втерти добре на холоді, всипати 
1/ 

2 ф. цукрової пудри, покласти потовчені горіхи, 2 ложки 
вершків, добре виміш_ати й винести на кілька годин на 
холод, а потім перекладати торти й обмащувати зверху. 

365. КРЕМОВА ГУЩА. 

Узяти ложку дуже густого соковику з полуниць 
малини, смородини і 1 свіжий білок; мішати в склянц. 
ложечкою, доки не обернеться на густу білувату гущу, 
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366. СИПКІ МАЗУРКИ. 
·1 ф. вершкового масла добре втерти в макітрі, 1 ф. 

цукрової цедри, 1/2 ф. картопляного й ½ ф. питльова 
ного борошна, сипати по ложці й розтирати за кожною 
ложкою; 10 жовтків і 2 яйця теж бити по одному іІ 
розтирати, цедру з цитрщrи, ромової есенції, добрl' 
вимішати й класти в паперові формки. 

367. МАЗУРКИ З ХЛІБА. 
10 жовтків, ½ ф. миrдалю, ½ ф. цукру, ¼ ф. 

борошна,· 4 лоти сіяних житніх сухарів. Жовтки втерти 
з цукром, .всипати борошна, розтерти, . потім ' сухарі й 
січений миrдаль, все добре вимішати, увілляти шум із 
білків і пекти. . / 

368. МАЗУРКИ З яєць. ' / 
16 крутих жовтків перетерти на сито, увілляти 

2 скл. розтопленого масла, 1 скл. сметани, 1 t/2 скл. 
цукру, замісити й виробляти. 

369. ВІНОЧL<И. 
1 ф. миrдалю або гор1хщ не оббиравши, порізати 

подовж і висушити. Втерти 1 ф. цукру з 4 1 білками й 
соком з 1 цитрини, змішати з миrдалем або з горіхами 
й класти ложкою на оплатки. 

370. ШОКОЛАДНІ МАЗУРКИ. 
1 ф. цукру, 10 жовтків і ванілю терти, щоб побі

ліло. Всипати 2 ложки борошна й знов терти, потім 
l ф. товченого миrдалю, ¼ ф. шоколади стертої на 
тертушці, шуму з 10 білків і пекти в негарячій печі. 

371. НАВІЖЕНИКИ. 
1 ф. вершкового масла втерти добре, всипати 1 ф. 

цукрової пудри, 1 ф. питльованого борошна, і вбивати 
no одному 12 цілих яєць, 1 ф. шоколади тертої і 1 ф. 

І 
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миrдалю. Усе добре вимішати, покласти в паперові 
форми й пекти. 

372. ЦИТРИНОВІ МАЗУРКИ. 

12 жовтків, 2 скл. цукру, 1 скл. картопляного 
борошна терти, щоб побіліло. Потім вичав11�rи сік з 
3-х цитрин, цедру з 1 цитрини, розтерти дооре, у.ріл
ляти шум з 12 білків, вимішати "й пекти. 

373. МАЗУРКИ З ВОЛОСЬКИХ ГОРІХІВ. 
'-, 

1/з обібраних волоських гор1х1в стовкти з 1/з цукру. 
10 жовтків розтерти, щоб побіліло, вмішати в горіхи, 
увілляти шум з Б-тьох білкі в, розмішати, вилляти в 

паперову форму, вимащену маслом, і пекти в негаря
чій печі. 

374. МАЗУРКИ МИЇДАЛЕВІ. 

¼ ф. солодкого миrдалю, 1
/16 ф. гіркого посікти 

дрібненько·, ½ ф. масла втерти, щоб побіліло, покласти 
/, ф. цукру й 3 яйця, змішати, увілляти 2 ложки верш
ків і борошна стільки, щоб тісто не було дуже круте, 
щоб підсохло. 

375. Іу\ИЇ ДАЛЕБІ МАЗУРКИ З ВАРЕНИМИ 
ЖОВТКАМИ. 

1/2 ф. солодкого й 1/1в гіркого миrдалю пооббирати, 
добре стовкти, доливаючи білка, покласти 12 крутих 
жовтків, ½ ф. цукру, ½ яйця, добре втерти, тонко на
мастити ножем на вимащену маслом бляху і в піч. 

376. ТЯГУЧІ МИЇ ДАЛЕВІ МАЗУРКИ. 
1/2 ф. солодкого миrдалю й 10 миrдалин гіркого 

обібрати й стовкти з 2-ма білками, скласти в макітру, 
втерти добре з ½ ф. цукру, 2 жовтками й 5 збитими 
білкам?, понласти шаром півnальця завrрубшки на на
мащений добре маслом папір і спекти. 
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377. МАЗУРКИ "НАПОЛЕОН". 
1 ф. вершкового масла; 1 ф. цукрuвої пудри, 

� СКЛ. GМетани, '/з ложечки СОДИ, розведеної В 2-Х ЛОЖ
ках молока і всипати борошна стільки, щоб тісто .булu 
трошки молодше, як на пончки. 

• 378. МАЗУРКИ З БАКАЛІЇ. 
10 жовтків терти з 1 ф. цукру, щоб побіліло, вси

пати 1 ф. фиї, 1/з ф. родзинок, ½ ф. миrдалю, 1 скл. 
борошна. Вимішати все це ложкою, викласти в нама
щені маслом формки й пекти в не дуже гарячій печі: 

379. МАЗУРКИ ШВАЙЦАРСЬКІ. 
1/2 ф. рGІзтопленоrо масла терти, щоб побіліло, до

давати: ½ ф. цукру, 6 жовтків, цедри з ½ цитрини_, 
1/s ф. картопляного крохмалю, ½ ф. ПИТ{.ІЬОRаноrо боро
шна, шуму з 6 білків. Вимішати, викласти в помазану. 
маслом фон_му й пекти. 

380. ВІДЕНСЬКІ МАЗУРКИ. 
6 яєць зважити і скільки буде ваги в яйцях, стільки-ж 

взяти вагою масла, цукру й борошна. Масло розт.о
пити й поставити, щоб захололо й затвердла. Потім роз
терти його в макітрі, щоб було біле, додаючи по 1 
жовтку, потрошку борошна й цукру, втерти добре, 
вливаючи шум з б білків, всипати тертої ванілі й пекти. 

381. ПІРНИКИ миrдАЛЕВІ. 
1 ф. солодкого, ¼ ф. гіркого миrдалю дрібно по

сікти,½ ф. цукру, 1 1/2 золотника rв-озди!(ів або кардамону, 
змішати все це-з миrдалем і товкти в ступці, не підли
ваючи води. Коли стане липке-класти на оплатки й 
висушувати в печі. 

382. МЕДЯНИКИ. 
1 с1ш. цукру терти з 5 жовтками, щоб побіліло, 

додати 1 скл. розтопленого меду, 4 скл. борошна, 
114 

1 ложечку соди, rвоздиків .або кориці і шуму з 5 біл
ків. Вилляти на невеличку бляху, помащену маслом, 

пекти. 
383. МЕДЯНИКИ "БДЖІЛКА". 

На 2 ф. меду брати ст-ільки борошна, скільки вбере 
мед. Поперед зава ривши мед, .всипати в нього борошна, 
увілляти 2 чарки rор.ілки, викласти тісто на стільницю 
й місити, доки не побіліє, тоді виробляти пірники й 
пекти в негарячій печі. 

384. ШОКОЛАДНІ ПІРНИКИ. 
1/2 ф. горіхів стовкти, змочуючи білком, 1

/2 ф. цук
рової пудри й 1/2 тертої шоколади змішати з горіхами, 
підливаючи 1/2 скл. теплої води з розбовтаним 1 білком; 
вмісити борошна, щоб тісто було молоде, розкачати, 
покласти на деко й спекти в негарячій печі. Потім по
різати на шматочки, поrлазурувати й. всунути в піч, 
щоб обсохло. 

385. ГЛАЗУР А НА ПІР НИКИ. 

У ріденький цукровий соковик усипати трошки 
картопляного крохмалю, можна й шоколади. Глазуру
вати пірники поки теплі. 

386. К Е К С. 
14 яйця, 1/� ф. цукру розтерти, всипати 1 скл. боро

шна ¼ ф. миїдалю, ¼ ф. покришен1;1х цукатів і спекти. 

387. Б Е  З Е. 
10 білків збити на густий шум, змішати з 1 ф. · 

цукрової пудри, класти ложкою купками на деко і всу
нути в негарячу піч на 2- годині. 

388. СТОЛІТНІ ПУНДИКИ. 
1 /з ф. масла помити, вичавити насухо й втерти на

біло. Всипати 1/з ф. цукру, 2 яйця, 3 скл. сухого борошна,. 
11,5 
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вимісити добре, розкачати в' палець завгрубшки і повиробляти дрібні 1·алки й всунути в піч. 
389. КАЛАЧИКИ З КАРТОПЛЯНОГО БОРОШНА. 

...... - .... �- ._ Чашку розтопленого масла й 2 чашки молока заварити, всипати 3 чашки картопляного борошна, мішаючи ложкою, відставити й розтерти, поки не прохолоне. Потім убити в тісто по одному 6 яєць і викачувати калачики неодмінно на серветці. Пекти в досить гарячій печі. ,, 
390. КАЛАЧИКИ СИПКІ. 

1 ½ скл. сметани, 3 яйця, ¼ ф. сирого масла, 1 ½ ф. 
борошна місити, доки не робитимуться бульки, всипати 
2 ложки цукру й викачувати маленькі калачики. По
мастити яйцем, посипати миrдалем і пекти. 

391. КАЛАЧИКИ ВЕРШ-КОВІ. 
½ скл. розтопЛІеноrо масла, 3 яйця, втерти, щоб по

біліло, улити ¾ скл. вершків, всипати 1/з скл. цукру й 
борошна, щоб тісто було досить густе. Викачати кала
чики, прибрати миrдалем і пектіf. 

392. ТІСТЕЧКО. 
2 скл. смальцю, 5 яєць, склянку цукру, скл. сметани, 

¾ ложки амонії й борошна, щоб було- досить круте 
тісто. Виробляти дрібні коржики, мастити яйцем і по
сипати цукром. 

393. СТРУЖКИ миr ДАЛЕБІ. 
3/s ф. солодкого миrдалю й 5 миrдалин гірких по

парити окропом і пооббирати, а як повисихають, стовкти 
добре, всипати ½ ф. цукру, шум з 5½ білків і розмі
шати. Бляху натерти білим . воском, намастити тонко 
тісто й всунути в негарячу піч. Вийнявши, порізати на 
пасочки, досить широкі, і навинути на качалку як 
стружки, �о гори тим боком, що лежав на блясі. 
116 

394. ВОДЯНІ МАЗУРКИ. 
5 ф. борошна, 4 скл. свіжого масла, 4 скл. вершків, 

4 скл. жовтків, ¼ ф. дріжджів замісити звечора, вкласти 
тісто в серветку, або в торбинку, намащену маслом, і 
пустити на холодну воду. Вранці добре вимісити, до
давши 2 скл. цукру, і коли тісто ще раз підійде, роз
качувати тонко, поколоти виделкою, намастити яйцем, 
прикрасити м-иrдалем і родзинками, тоді пекти. 

395. ВОДЯНІ МАЗУРКИ ИНШІ. 
15 скл. борошна втерти з 3-ма скл. сирого масла, 

3-ма скл. молока, ¼ ф. дріжджів розведених у склянці 
молока, 3 скл. жовтків, усе замісити добре й, пустити 
на воду на ніч. Вранці додати 3 скл. цукру, соли, ванілі 
й зробити так, як у попеР,едньому числі (394). 

396. МАЗУРКИ НА ШУМІ. 
Вчиг ;ги густе тісто на шумі з 30 білків, увілляти 3 

, лоти дріжджів. і поставити, щоб зійшло. Потім викласти 
тісто на стільницю посипану борошном, умісити 1 ф. 
масла кавалком, 1/4 ф. дрібно посіченого миrдалю, соли, 
до смаку цукру і борошна, щоб тісто було молоде. Ви
місивши, розтягнути на деко в палець завгрубшки, дати, 
щоб г.остояло, поколоти виделкою, прикрасити і в піч. 

397. УКРАЇНСЬКІ МАЗУРКИ. 
3 скл. жовтків, 3 скл. вершків, 1 скл. густих дріж-

, джів, 1 ½ скл. цукру, 4 лоти потовченого гіркого миrдалю, 
борошна, щоб тісто було молоде, але не рідке; вимісити, 
влити 1 скл. масла, ще вимісити і, коли зійде, розтяг
нути на блясі, прикрасити й пекти. 

398. КРИШАНКА. 
• 1/2 ф. борошна, 12 лотів цукру, 12 лотів теплого 

масла замісити, а потім розкришити. Це дуже смачна 
й гарна nрисипка на пироги й мазурки. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО СИРНИХ ПАСОК. 

Сир на паску брати що-найсвіжіший. Коли паска 11е запарсщ, 
то сир повинен бути зовсім без сироватки, щоб паска скоро не скис11;1. 

Сир треба добре втерти. Спершу перетерти на густе сито. а 
потім качалкою в макітрі. Жовтки теж терти на �сито. Uукор брат11 
потовчений (пудру). 

Коли паска запечена, то глядіти, щоб не перепеклась, бо тоді 
вона втратить ніжний смак і буде суха й черства. 

399. ЗАПАРЕНА СИРНА ПАСКА. 
LA... � '( 

1 ф. цуkру.,. 8 цілих яєць, 2 скл. сметани, 2 скл. мо
лока розмішати й поставити на плиту, щоб скипілось. 
Потім перецідити й перетерти на сито, додати цукру 
до смаку, 1 ф. вершкового масла, ванілі-і в форму . 

400. СИРНА ПАСКА. 
2 ф. сиру перетерти на сито в макітру, вкласти 

1
/2 ф. вершкового масла, втерти добре, вбити 4 сирі 

жовтки, покласти до смаку цукру, 3/4 скл. гарної. сме
тани, все добде втерти, викласти в рондель і мішаючи · 
гріти на плиті, але не давати, щоб кипіло. Потім,вихо
лодити, вмішати миr'далю, родзин�ів-і в форму. 

401. СИРНА ПАСКА СИРА. 
І)окласти доброго жирного сиру в чистий полот

няний ворочок під гніт, потім леретерти на решето, 
покласти 2 ложки вершкового масла, скілька варених 
жовтків, 1 скл. цукру, 1 скл. солодкої сметани, добре 

. втерти, щоб не було грудочок, скласти в форму й на 
день винести на холод під гніт. 

402. СИРНА ПАСКА-КРЕМ. 
16 скл. молока збовтати з З-ма скл. сметани й з 

жовтками, поставити на жар, щоб скипілось, потім ви
холqдити, вкласти в rворочок і залишити, щоб стікала 
сироватка, до другого дня, поки сир не буде твердий. 

11� 

Другого дня пере-rерти на tито; втерти 7 жовтків з 1 ф. 
цукру, змішати з сиром, додати чашку вершкового 
масла, покласти ванілі й терти в макітрі 2 годині. Потім 
покласти в форму й винести. на холод. 

403. СИРНА ПАСКА ЗАПЕЧЕНА. 

2 ф. сиру перетерти на сито в макітру, всипати 1 скл. 
цукру,½ скл. миr'далю не дуже дрібно посіченого, ½ скл. 
розтопленого масла й ванілі, добре втерти, покласти в 
форму, вимащену маслом, і запекти В печі З легким 
духом. 

404. СИРНА ПАСКА З ШОКОЛАДОЮ. 
Зробити "сирну паску-крем J< , як сказано під но

мером 402 і додати 1/4 ф. тертої шоколади. Можна по
класти дрібно покришених цукатів. 

ЗАГАЛЬНІ ПJРАДИ ДО БУЛОК І БАБ. 
Щоб тісто вд:шося, треба вчиняти його в тенлому місці. У кухн 

повинно бути тепло, бо в холоді тісто не ·зійде добре. 

У печі повинно бути гаряче, але так, щоб не підгоріло. Для цього 

треба сипнути в піч жменю борошна. Коли воно відразу почорніє, то 

значить у печі ще дуже гаряче й треба її вихолодити-витерти черінь 

мокрою стиркою. 
· Коли борошно на черені буде лежати зовсім біле, то значить 

піч холодна, а коли борошно поволі загнічується, то піч натоплено 

саме добре. 
• 

Коли піч нагоріла добре, то челюсті повинні бути білі. 

Дріжджів у тісто класти треба приблизно стіт,ки: на 12 склянок 

борошна від 12 до 14 лотів дріжджів, для булок-на 12 склянок бо-

рошна -8 лотів. 
На скоромне тісто дріжджів кластfІ біль,.ш- як ю1 пісне. Борошно 

повинно бути зовсім сухе. 
На питльоване борошно треба менше дріжджш 1 менше молока. 

Коли на питльовку беруть одну скл. молока, то як узяти стільки 

саме м'якого борошна, -треба вже 11/z скл. молока. 

На баби, пррте, треба брати не питльованого, а м'якого борошна. 

405. ЖИТНІЙ ХЛІБ. 

Житній хліб печуть не на дріжджах, а на розчині, 

у дерев'яній низкій діжці, при чому діжку не миють, 
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а тримають чисто з шматком тіста від останнього печива. Борошна насіяти звечора в діжу й обілляти теплою водою, вимішати не густо й поставити, щоб сходило до ранку. (Господиня сама. повинна знати, скільки треба дати води й борошна). Уранці всипати борошна.й соли, а тоді мішати. Що ,ц9вше місит_l!, TQ l{ращий буде хліб. Помісивши, заг ладити зверху у діжці"посишіtи борошном і по.ставити в· теплому місці. Потім напалити добре в печі", вимести черінь, виробляти й саджати. Сидіти в печі хлібові треба дві годині. 

406. ПРОСТІ БУЛКИ. 
На гарнець борошна взяти 8 лотів дріжджів, коли 

булки на яйцях і на молоці, а коли без яєць і на воді, 
то 6 лотів. Кварту борошна розчинити вісьмома склян
ками теплої води або молока, покласти дріжджі, а коли 
зійде, всипа'1·и решту борошна. Можна вбити 10 яєць, 
увілляти скл. масла, або смальцю, або олії, ложечку 
соли, вимісити добре і, коли висходиться, виробити на 
стільниці булки та, як посходять, помастити яйцем і 
пекти. 

407. Білий ХЛІБ. 
Розвести дріжджі в теплій воді, всипати ложку цукру iJ поставити в дуже тепле місце. Коли зійде, всипати борошна, на кожний 1 ф. борошна 1 скл. молока і ще піділщпи води й кинути соли. Зміщати з дріжджами й бити кописткою, доки не буде відставати тісто й поставити в тепле мkце. Коли добре зійде, вмісити реJ.!пу борошна, добре вимісити, виробити буі1ки і, як посхо-дять, саджати в піч. 

408 СОЛОДКІ БУЛКИ. 
6 скл. борошна розвести 4 скл. теплого молока і поставити в тепле місце. Потім додати ще 6 сь:л. теплого молока, 1 ¼ пачки дріжджів, 2 скл. цукру, трохи борошна розтерти й поставити, щоб сходило. Згодом ізнов під-
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сипати борошна, помісити, увілляти З скл. масла, добре 
вимісити й поста вити знов, щоб сходило. Коли висхо
диться; повиробляти булки і, як �ійдуть, помастити яйцем 

пекти. 
409 ХЛІБ НА МЕДУ. 

4-ма скл. водц заварити 3 1/2 ф. меду й залляти 1 скл. 
пшеничних висі.вок, розмішати добре й підсипати 1 скл. 
борошна, а тоді мішати, доки не прохолоне. Потім до
дати 1/s дріжджів, розведених у воді, і поставити в тепле 
місце, щоб сходило. Коли зір rre, вбити 5 жовтків утертих 
з 1 чашкою цукру й ложеч, Jю соли, увілляти ¼ ф. роз
топленого масла й місити, підсипаючи борошна, але 
щоб тісто не було КРfте. Як зійде, замісити ще, повироб
ляти маленькі буханці й пекти на бляхах. -

410. ВЕГЕТАРІЯНСЬКйЙ ХЛІБ. 
2 ф. пшеничного борошна. 1 ф. висівок, 5 скл. 

води, 1/2 :южки соли. Половину борошна з висівками 
добре розмішати з літеплом, місити, потроху підсипа
ючи борошна й висівок. Накрити й поставити в теплому 
місці на 2 годині. Зробити 4 довгенькі хлібини й пекти 
в негарячій печі 1/2 години. Щоб хліб вийшов пухкіший, 
можна додати трохи дріжджів (але це не обов'язково). 

411. КУЛІЧ. 
... . 

Узяти борошна 5 ф., ½ скл. борошна запарити 1 ½ 
скл. молока, розмішати, щоб було гладеньке . Як захо
v1оне, покласти 1/2 пачки ·дріжджів, дати зійти, додати 15 
жовтків розтертих з 1

/2 скл. цукру, шум з 15 білків, 
розмішати все з тістом, дати ще зійти, додати % скл. 
розтопле�ого теплого масла, решту борошна, вимісити 
тісто добре, перекласти в форми, понамащувати маслом. 

Як тісто в формах зійде, вставйти обережно в піч. 

412. КУЛІЧ З ФИЇАМИ Й ГОРІХАМИ .. 
1
/2 ф. масла, 8 яєць, 1/s ф. цукру, 5 стол. ложок гус

тих підогрітих вершків, :rохи соли,- 3/4 ф. борошн�, J/2 
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!/2 скл. дрібно посічених горіхів, 1 скл. січених фиї. (фиїи 
поnереду треба помити в теnлій воді), 1/ н дріжджів. За
парку зробити з 2-3 ложок борошна. Цукор стерти з 
жовтками, змішати з напівпрохолодженим маслом, бо
рошно досипати по одній ложці й розтир;пи; потім 
досипати решту. Наприкінці влити шум з бfлків. Коли 
тісто зійде, покласти до половини форми Дати сходити 
ще 2-3 год. й тоді пекти. 

413. КАЗАНАКИ (КУЛІЧІ). 
3 скл. борошна запарити 2-ма скл. молока, 114 ф. 

дріжджів розвести в 2-х скл. молока й увілляти в запарку. 
Коли зійде, підбити 2 скл. борошна покласти 90 жовт
ків з 4-ма скл. цукрової пудри, увіJІляти шум з 2'/2 скл. 
білків і поставити, щоб сходило. Коли зійде, місити, 
всипавши ложечку сбли, 4 скл. розтопленого масла, '/2 
скл. коньяку (можна й без нього), цедру з 2-х цитрин 
і місити 2 години, як на м'які булки. Коли зійде; пови
роблювати плетені булки, покласти в форми, щоб зай
няло ;/з форми і, як посходить, пекти. 

414. ПАСКА -ЗВИЧАИНА (БАБА). 
З¾ скл. борошна запарити l '/2 скл. молока і втерти, 

щоб було гладеньке. Коли прохолоне, увілляти 1 скл. 
густих дріжджів, 6 скл. добре втертих жовтків і 6 біл
ків збитих на ЕІУМ, а тоді поставити в теплому місці, 
щоб сходило. Як зійде, всипати бсrрошна стільки, щоб 
було густе тісто, як на оладки, місити як-найшвидче, 
додавши 1 ф. цукрової пудри, ложку шафрану, попеrеду 
висушеного, стовченого, намоченого в чарці молока й 
перецідженого, 1 скл. розтопленого масла. Потім місити, 
доки тісто не відлипатиме від рук, повкладати в форми 
понамазувані маслом, щоб зайняло 1

/з частини і, як зійде 
так, що форма буде неповна на 4 пальці, саджати в- піч. 

415. ПАСКА ШВИДКА. 
Намірявши 9 скл. борошна, частину її розвести 2,ма 

скл. теплого молока, увілляти 6 лотів дріжджів, розве-
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дених у 1 скл. молока, всипати решту борошна, увілляти 30 жовтків, добре попереду втертих, вимішати гаразд, щоб не було грудочок, обсипати зверху борошном і поставити в тепле місце Скоро добре зійде, вибити рукою, увілляти 1 1/2 скл. масла, 1 ф. цукру, скілька 
гірких миїдалин, вимішати добре й покласти в форму '12. Як зійде мало не повна, ставити в піч. Спробувати гострою дерев·яною гиличкою: якщо буд\ суха, то баба. готова. 

1 
416. СНІГОВА БАБА. 

40"чайних ложечок картопляного борошна, 40· білків збитих з 1 скл. цукрової пудри, змішати з картопляним борош!fом, улити в ·мащенї маслом форми й посадити в не дуже гарячу піч. 

ЗАГАЛЬНІ ПОРАДИ ДО ВАРЕННЯ. 
Ягоди повинні бути свіжі, не перестиглі, Цукор--сухий й білий. Попереду варити соковик (цукор з водою', зшумувати, потім перецідити і, коли трохи прохолоне, кидати ягоди. Води лити 1 скл. на· 1 ф. цукру. Коли ягоди дуже соковиті-води можна лити l/2 схлянки. Краще варення варити не по багато, а потрошку-3-4 фунти, шумо·вину здіймати дуже обережно, щоб не nодушити ягід. Не слід мішати яrрди ложкою, краще струшувати мідницю. Заварити треба одразу на ведико_мув, огні а потім поволі доварювати. Щоб ягоди в скляницях не спливали наверх, за 5 хвил. перед тим, як варення звариться, по-крити його й так доварити. На J ф. ягід беруть J ½ ф. цукру, але можна взяти й J 1/2 ф, У звареному варенні ягоди повинні трохи зморщитись і не випускати з себе шумовини, а соковик повинен триматися краплинами. Краще доварювати варення на другий день. 
Складати в скляниці варення холодне, щільно зав'язувати вощаним папером і ховати в сухому прохолодному місці. 

417. ПОЛУНИЦІ. 
4 ф. полуниць переполоскати, викласти на сито, щоб ,стекла вода, і класти в полумисок, пересипаючи кожний шар цукром (5-6 фунтів), засипати зверху цукром і. винести до ранку на холод. Уранці обережно зсунути в мідницю, налляти 6_ склянок води і поставити, щоб скілька разів закипіло, потім відставити ца 10 хв., 
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зшумувати і довари.ти. КІли полуниці дуже соков-ИїІ, 
увілляти 5 скл. цукру. • 

,, 

418. СУНИЦІ. 
'Зварити соковик з 1 1/2 ф. цукру й 1, скл. води (на 

1 ф. ягід), покласти суниці й заварити с�ілька разів. 
Що-разу, 5JK закипить -здіймати варення на 5 хвилин. 

419. ArPYC. 
Зелений, подрильований arpyc покласти в холодну 

воду. У рондель покласти зеленого листя, налити водою 
й заварити. Коли вода позеленіє, листя повийматt1 й 
кинути в окріп на 1 хвилину, ягоди повиймати на решето, 
облити холодною водою і покласти в воду з льодом 
на скілька годин. Потім злити воду й зварити соковик: 
на 1 ф. ягід-2 скл. цукру й 1 скл. води. Заварити, 
вкласти ягоди й вя.рити. 

420. ТРОЯНДА. 

Пообривавши з пелюсточок - спеціяльних квіток 
на варення-білі кінчики, одважити 1

/2 ·фунта, полити 
соком із 3-х цитрин і почавити руками. Зварити соковик 
із 6-ти фун. цукру й 5 скл. ВОJ!И, перецідити, ще раз 
заварити й покласти пелюстки. Варити, доки соковик 
не буде триматись на мисочці краплинами. Вилити в 
миску і, коли трохи прохолоне, лити потроху цитрино
вої кислоти, вимішувати ложкою й дивитись на колір. 
Коли досить рожевий-кислоти більше не класти. Скла
дати в скляниці, як буде холодне. 

421. МАЛИНА. 
Малину брати не зовсім стиглу. Перебрану скласти 

на таріль, пересипати цукром і винести на ніч на холод. 
Уранці зварити соковик із 2 ф. цукру й 112 скл. води 
й залити ягоди на 3 години. Потім доварювати як инше 
варення. Пересипати малину з тих 2-х фун. цукру, що 
належить на 1 фун.-ягід. 
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422. ОЖИНА. 
Варити як і малину. 

423. ПОРІЧКИ. 
На 1 ф. ягід-2 ф. цукру. О0дрилювати шпилькою, 

переполоскати в холодній воді, посипати цукром і ви
нести на ніч на холод. Уранці перекласти в мідницю 
й варити спочатку на великому вогяі, потім поаолі. 
Дуже смачне буде, коли покласти, шматочок ванілі. 

· 424. СМОРОДИНА. 
Ягоди повинні бути стиглі, повні. На 1 L, }н. ягід-

11/2 ф. цукру й 1 скл. води. Зварити соковик, пополоскати 
ягоди й варити на великому вогні, доварюючи. поволі. 

Смородину можна не дрилювати. 

425. ВИШНІ. 
Помити вишні, подрилювати, увілляти в мідницю 

ложку води, всипати ягоди з соком, наверх цукру й 
варити. 

Коли доготувались ягоди, доготувалось і варення. 
На 1 ф. ягід (без камінчиків)-1 1/2 ф. цукру; з 

камін.чиками--1 ф. цукру, 1 скл. води. 

426. ВИШНЯ ШПАНКА. 
Подрилювати (або з камінчиками), заллятй теплим 

соковиком на ніч. На другий день зварити. На t фун. 
ягід-l t/2 ф. цукру й 1 скл. води. 

427. БІЛА ЧЕРЕШНЯ. 
Подрилювати, вкинути в холодну воду, зварити 

соковик. На 1 ф. черешень-1 1/2 ф. цукру й 1 скл. води. 
Відцідити з ягід воду, вкинуги їх у соковик, доливши 
на кожні 2 ф. черешень соку з одної цитрини. 

Добре заварити й поволі доварН?вати. Додати цедри 
з цитрини. 
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428. СЛИВКИ РЕНКЛОДИ. 
1 ф. не дуже стиглих сливок понаколювати голкою, 

попарити окропом. Коли прохолоне, викласти на сито. 
Зварити соковик з 2-х ф. цукру, 2 скл. води й шматочка 
ванілі (хто любить), теплим залити сливки й зробити 

так разів зо три, а на четвертий злити соковик, зава
рити, покласти сливки й поварити ще з півгодини. Коли 
звариться-холодне поскладати в скляниці. 

429. СЛИВКИ УГОРКИ (ВЕНГЕРКИ). 
Стиглі, але тверді сливки подрилювати й залляти 

соковиком: на 1 ф. сливок-І½ ф. цукру, 1 скл. води. 
Другого дня зілляти, досипати ½ ф. цукру, заварити 1 
раз із сливками, а на третій день доварити, часто здій-
маючи з вогню. 

430. ДЕРЕН. 
Зварити соковик з- обрахунку і 1/2 ф цукру й 2 скл. 

води на 1 ф. ягід. Покласти дерен і варити, часто . 
струшуючи мідницю й шумуючи. 

431. АБРИКОСИ. 
Стиглі, але не м'які абрикоси понаколю13ати тоненькою 

дерев'яною шпичечкою й кидати в холодну воду, що-б 
не почорніли покаляні дірочки. Потім повсипати на сито 
і, коли стече вода, налити на ніч 1'еплим соковиком з 
обрахунку-2 ф. цукру й 1 скл• води на 1 ф. абрикос. 
Уранці соковик злити, заварити й знов налити гарячішим 

. яrqди.Увечері можна доварити , часто приймаючи з вогню, 
щоб не розварилися. 

432. ПЕРСИКИ (БРОСКВИНА). 
Персики брати зеленуваті, понаколю'вати як і абри

коси, повкладати в холодну воду й поставити на вогонь, 
щоб вода добре нагрілась, але щоб не закипіла. Потім 
злити воду, налити знов холодною й винести на ніч в 
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холодне місце. Вранці налити соковиІ<ом з обрахунку--
2 ф. цукру й 1 скл. води на 1 ф. ягід, і поставити на 
скілька годин, потім зли.ти соковик, заварити і в кип'я
чий кинути персики, потім поволі доварити. За тиж
день треба знов разів зо два заварити, 

433. АЙВА. 
} Пообдирати з айви шкурки, порізати на кавалки й напівзварити. Потім повиймати на сито, а юшку перецідити й брати замість води на сокови.к- Зварити соковик з обрахунку-Р / 2 ф. цукру і 1 ¼ , скл. юшки на 1 ф. айви . Порізати айву скибочками, покласти в соковик і нехай дуже закипить. Потім доварити поволі, поки айва не стане прозора. 

434. ЯБЛУКА. 
На варення краще брати "зелені ранети". Обібрати їх і кинути в холодну воду, щоб не почорніли ; потім зварити в воді, але щоб не розварились, а були напів-. прозорі і повиймати · на сито. Зварити соковик як на айву ( 433) і тоді доварити яблука. 

435. ГРУШ"!. 
Узяти не зовсім достиглі груші, обібрати й видовбати серединки (можна розрізати пополовині), зварити в воді й варити так, як яблука (434). 

436. РАИСЬЮ ЯБЛУЧКА. 
Поколоти яблучка, повкидати в холодну воду й нехай постоять. Зварити соковик з обрахунку 1 фун. цукру й 1 скл. води на 1 ф. яблучок і залити ним яблучка. На другий день зілляти соковик, підсипати ¼ ф. цукру на кожний 1 ф. яблучок, заварити й знову залити яблучка. На третій день доварити . Цукру можна брати 1 і 1 1/2 ф. на 1 ф. яблучок. 
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437. ЖУРАВЛИНА. 
Повибирати більші ягоди, понаколювати шпилькою, 

налити гарячою водою й поставити так на 3 доб11. 
На 4-й день зважити ягоди й на кожний 1 ф. журан 
лини дати 2 ф. цукру й склянку води. Зварити густиіІ 
соковик, зшумувати, покласти ягоди, разів зо два добрl' 
заварити, часто знімаючи з вогню, і тоді поволі до 
варити 5 хвилин. 

Першу воду можна переварити з цукром, то буде 
морс до чаю. 

438. ВАРЕННЯ З ЦИТРИН. 

Цитрину поріза:rи тоненькими кружалочками, повий· 
мати зернятка, налити водою·й варити так, щоб соломин
кою можна було проштрикнути шкурку. Повиймати з 
води шумовкою, скласти в тарілку й накрити, доки не 
прохолоне. Тоді зважити й скласти в скляницю. На 1 ф. 
цитрини взяти 11/2 ф. цукру й 2 скл. води, зварити со
ковик і залити цитрини. Другого дю1 злити соковик, 
.знов _заварити, залити цитрини і так зробити 3 рази. 

439. ПОВИДЛА З СЛИВОК. 

Накласти сливок угорок у горщик, накрити покри
шкою й поставити в піч або в гарячу духов�у. Коли 
сливки впріют.ь, зілляти сік, переварити з цукром і по
зливати в пляшки. Уживати можна на кисіль, а сливки 
перетерти· на друшляк, всипати цукру до смаку і довго 
варити мішаючи, щоб не пригоріло. Коли почне відста
вати від боків мідниці, то, значить , готове. Коли про
холоне, скласти в полив'яну скляницю, або в глечик і 
вставити на ніч у теплу піч, щоб звер� натягнулась 

шкурка, вона не дає повидлам псуватися. 

440 ПОВИДЛА З ЯБЛУК. 

Пооббирати кислі яблука, посипати цукро.,м, до сма
ку покласти трохи кориці (як кому подобається) і ва-
рити як сливки ( 439). 
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441. МАРМОЛАДА З ЯБЛУК. 
Обібрати антоновки, стерти на тертушці, або пе

репустити на машинку. На 2 скл. яблук ·-?класти 1 скл. 
11укру. Варити без води й пробувати на .�исочці, коли 
uуде застигати-то готове. Теплим складайте в скляниці. 

442. ДРАГЛІ З ПОРІЧОК. 
Насипати в горщик ягід і поставити в піч або в 

духовку. Коли ягоди пустять з себе сік і попечуться, 
перецідити на ·марлю й варити в мідниці, всипавши 2 
скл. uукру на кожні 4 скл. соку. Варити й що-разу про
бувати, наливаючи на мисочку і знимаючи що-разу мід
ницю з вогню. Коли на мисочці захолоне, як холо
дець, то більше не варити. Варити треба уважно, бо коли 
перевариться, то буде тагнутися. Наливати в скляницю 
теплим, а зав'язати, як уже прохолоне. 

'І 443. ДРАГ ЛІ З ЖУРАВЛИНИ. 

5 ф. журавлини помити, покласти в мідницю, пе
ресипати 5-ма ф. цукру й варити шумуючи, доки всі ягоди 
не порозварюються. Пробувати в ложці, потім переці
дити на сито і лляти в скляницю теплим. 

444. ДРАГ ЛІ З АЙВИ. 
Обібрати шкурку, порізати на. шмат·о11ки, налляти 

холодною водаю, щоб покрило, й зварити зовсім, але 
щоб не розварилась. Потім відкинути_ на решето. Коли 
ц,.:т1ка стече, перецідити її на серветку, і на 1 скл. 
води �qти 1 скл. цукру. З айви можна зробити пюре, 
перетерта-?а сито, всипати трохи цукру_й зварити. 

445. СОКОВИК ІЗ МАЛИНИ. 
Узяти на 1 скл. стиглої малини 1 скл. цукру, пе

ресипати в скляницю й поставити на добу, потім пере
цідити на сито й мушлинку, зілляти в пляшки, позати-
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кати папером і варити хвилин із 20. Зілляти шум, 
позатикати, позаливати смолою й винести в льох. 

446. СОКОВИК ІЗ ЖУРАВЛИНИ. 

Насипати в глиняний горщик і всунути в не дуже 
гарячу піч годин на 6. Потім почавити й перецідити на 
сито. Зварити соковик із 2 ф. цукру й 1 1/2 скл. водн, 
переварити, увілляти соку з журавлини на смак, зноnу 
зварити і зшумувати. Коли прохолоне, позливати І\ 
пляшки. 

447. СОКОВИК ІЗ ТРОЯНДИ. 

Перебрати пелюсточки, як на варення, попарити 
окропом і відразу покласти в гарячий соковик (на 1 ф. 
пелюсток-б ф. цукру). Добре переварити, вилляти в 
миску і в гаряче кинути кислоти. Лити потрошку, мі
шати ложкою, доки не стане рожеве на колір. Перел
ляти теплим на сито, сік повливати в пляшки, а пелюстки 
в скляницю. Здається перекл·адати торт, пончки, нали
сники. Можна ягоди від скількох соковиків змішати. 

448. ВИШНЕВИИ МОРС. 

Начавити стиглих вишень разом із камінчиками в 
сулію, зав'язати полотнинкою й поставити на сонці на 
7-8 день. Потім перецідити крізь ворочки з ріденької 
фланелі. На 1 скл. соку взяти % скл. цукру, заварити 
й холодний зілляти в - пляшки, позатикати, засмалити й 
тримати на холоді. 

Дуже довго зберігається. 
,, 

449. МОРС ІЗ.ЖУРАВЛИНИ. 

' Перемерзлу журавлину насипати повно в горщик, 
налляти гарячою водою й поставити, щоб розварилась; 
тоді перецідити на сито. На 1 скл. соку ,взяти 1 скл. 
цукру й поставити, щоб закипіло разів 2-3. Потім по
зливати в пляшки. Дуже добрий на кисіль. 

"' 
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450. МОРС З ВИНОГРАДУ. 

Накласти в горщик, нал-�ти водою, зварити, пере-
. \. 

. 

цщити, покласти до смаку цуn.ру, переварити 1, як за-
холоне, увілляти в пляшки й засмолити. 

451. ДЕСЕРТОВА МЕДЯНА ВОДА. 

2 пляшки сухого вівса скілька разів перемити в 
холодній воді й варити в 4-х пляшках, аж доки не ви
кипить половина. Юшку, що залишилась, зілляти, пере
цідити, вкласти 5 ложок чистого меду, ще раз заварити 
і, перецідивши вдруге, порозливати в пляшки і збері
гати в холодному місці. Це дуже смачне й поживне 
питво. 

452. ЦУКАТИ. 

Зварити не дуже густий соковик і варити в ньому 
будь-яку садовину, доки стане прозора й доки легко 
буде проштрикнути соломинкою. Коли варити груші 
або яблука, то краще порозрізувати надвоє й повиймати 
зернятка. Коли с�:ануть прозорі, повикладати на бляху 
встелену соломою і всуну:rи в теплу піч або в духовку 
днів на 3-4. Коли пообсихають, пообсипати 'цукровою 
пудрою й поскладати в слоїки. 

453. ПОВИДЛЯНОК З ЯБЛУК. 

ГІооббирати кислі яблука, повиймати серединки, по
класти в горщик і засунути в піч. Коли впріють, перетер� 
ти на сито. На 3 скл. яблук всипати _ 1 ф. цукру, зва
реної і обрізаної шкурки з помаранчів, 2-3 гвоздички і 
варити, мішаючи, щоб не підгоріло. Коли відста'Ва
тиме від рондля, взяти полотнину, намастити миrда
левим маслом (купити в аптеці), викласти пастилу й 
покласти під гніт на б днів. Потім вийняти й підсу
шити в тешrій духовці. 

454. НУГА. 
Заварити 1 ф. меду, покласти 1 ½ ф. цукру і нехай 

ще раз закипить; потім покласти шум з 15 білків добре 
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збитий й 'Мішати ввесь час, доки не загусне й не бvдt' 
відставати від рондля. Потім покласти 3 ф. обібраних 
горіхів, розмішати й вилл'Яти на оплатку, розкачат11 
швидко й порізати на шматочки. 

455. ТЯГУЧКИ З ВЕРШКІВ. 

1 ф. цукру, 2 скл. вершків і трохи ванілі варити, 
доки не загусне. Потім перелляти в полумисок вимаще
ний вершковим маслом. Коли захолоне, кришити. 

456. РАХАТ-ЛУКУМ. 

3 скл. картопляного крохмалю, 6 скл. води, 3 скл. 
цукру, 1 скл. обібраних і розрізаних надвоє миїдалів 
переварити, локласти в полив'яну макітру, вистудити 
й викласти. 

457. СЛИВ'ЯНКА. 

Сливки угорки (венгерки) налляти горілкою, щоб 
покрила четверту ча�тину сливок, зав'язати полотнинкою 
сулію, або й закоркувати й залишити на 2-3 місяці. По
тім зілляти в другу сулію і, коли встоїться, обережно 
позливати в пляшки. Коли хто любить солодку, то трохи 
слив'янки, налляти в мідницю, всипати цукру й зварити, 
а потім розвести з рештою слив'янки. 

41?8. СЛИВ'ЯНКА БЕЗ ГОРІЛКИ. 

Угорки всипати в сулію, пересипаючи цукром-на 1 
ф. сливок-1 /2 ф. цукру. Завязати сулію шматинкою й 
поставити на сонці місяців на 3. Потім зілляти і, коли 
встоїться -позливати в пляшки. Наливки з усякої дру
гої садовини й ягід робити так само, як ці· обидві сли
в'янки. 

459. ЦИТРИН. 
' 

1 1 / 2 фунтами кускового цукру обтерти цедру з 1 О 
цитрин, покласти в миску, вичавити в нього сік з 1 О 
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цитрин, і часто мішати, поки не розмокне цукор. Потім 
перецідити через мушлинку й позливати в пляшки й 
засмолити. _Для вжитку брати 3 ложки на 1 скл.. води. 

460. ВИНО З ЯБЛУК. 
Помити яблука, повирізувати плямрчки, стерти на тертушці разом з лушпайками й вичавити в марлі, склавши її вдвоє. На 1 пляшку цього соку всипати 1 скл. цукру, розмішати й вилляти в сулію, Щ()б пойняло не більш як¾ сулії, щоб було де грати. Сулію зав'язати шматинкою й поставити на сонці, щоб краще грало. Коли вино переграє й зсядеться, то в шийку зав'язану шматинкою покласти мокрого піску, щоб зробилась ніби затичка, то вино не скисне. Так нехай постоїть, доки гуща не сяде на дно. Потім чисте вино обережно зілляти гумовою кишкою в другу сулію, засипати шматину піском знову й поставити ще на 1 1/2-2 місяці. Після цього вино обережно зілляти, щоб незачепити гущі--в пляшки, закоркувати, засмалити й зберігати в сухому холодному місці. 
Вино можна вживати не раніше, як за рік. Що більше стоятиме, то ставатиме міцніше. 

461. МЕДЯНО - ОВОЧЕВЕ ВИНО ЗА СПОСОБОМ ЛІ
КАРЯ ДУБІНІ. 

_ Узяти 15 ф. ягід однакових або мішанини, добре почавити і в цю саму посудину ввілляти 48 скл. води. • Розтерти й поставити днів на 2. Потім сколотити й вичавити. Гущу ще розвести 48 скл. води й знов поставити годин на 6. У переціджену юшку покласти 48 скл. меду, добре розколотити, вилляти в барильце й накрити ріденькою мокрою шматиною. Той час,що воно почне гратитримати барильце в теплі. Коли мине Пt.'рше мусування, треба перелити вино в менше барильце і поставити в прохолодне сухе місце, знов покрити мокрою шматиною, посипавши на неі мокрого піску. Коли · переграє остаточно й зсядеться гуща-порозливати в пляшки. 
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462. ВИНОГРАДНЕ ВИНО. 

На виноградне вино можна брати виноград той, що 
обсипається з кетяхів і навіть пом'ятий, бо він багато 
дешевший і на смак вина не впливає. Переполоскавши 
виноград; покласти на сито, щоб стекла вода, почавивши 
р"уками, і залишити в скляниці до другого дня, щоб стало 
-чути кислий дух, так він почне швидше грати й краще 
позлазить шкурка (більше буде соку). На другий день 
вичавити виноград у шматині і коли. сік дуже солодкий, 
то ввілляти на 2 скл. соку 1 скл. води і 1 1/2 скл. цукру. 
Далі робити так, як вино з яблук. 

463. ВИНА З ЯГІД. 

Вина з ягід роблять так само, як і з винограду, 
тільки на кожну склянку соку з ягід беруть 1 скл. води 
і lV2 скл. цукру, залежно від того, які солодкі ягоди. 
Найкращі вина бувають із смородини, порічок, arpycy, 
малини й ожини. 

464. МЕД (ТРЕТЯК). 

На 16 скл. меду (фугованого) взяти 32 скл. води 
(краще вареної)у увілляти все це в мідний, добре полудже
ний чавун або рондель, і виміряти височінь води з 
медом; увілляти ще 32 скл. води й варити, доки не ви
кипить до зазначки. Варити треба поволі, протягом 3-х 
годин, мішаючи й шумуючи. Коли пройде три години, 
то покласти в чавун на кожні 4 скл. меду 1 1/2 лота 
хмелю і, хто хоче, кориці й гвоздиків на смак. Хміль 
і коріння кладуть у полотняний густий ворочок і, при
в'язавши камінця, кладуть у чавун. 

Мед з хмелем варити ще годину, доки не википить 
до зазначки, якщо википить нище від зазначеного місця, 
то долити знову вище і знову переварити. Ще ·теплий 
мед перецідити на полотнину в дерев'яну посудину або 
сулію, не доливаючи на 1/5 до верху, накрити мушлин
кою і поставити в теплому місці. За 2-3 дні мед почне 
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грати. На холоді мед не гратиме, -а може запліснявіти й зовсім зіпсуватися. 
Що тепліше йому буде, то швидче він переграє. Звичайно грає він 3-5 ти,жнів. Як пройде цей час, треба послухати, чи ще . шельпоче мед; коли не чути, а з п осу дини йде горільчаний дух, то, значить, мед переграв. Тоді готовий мед перецідити на фланелю, позливати в пляшки, закор_!{увати сухими корками і зберігати в сухому підвалі. Иого можна пити й зараз після того, як зілляти в пляшки, але за півро� й за рік він буде багато смачніший .і міцніший. 

465. МАДЕРА. 
Беруть свіжий квас із яблук і розводять у ньому мед, аж доки не стане плавати в ньому яйце. Потім варять, шумують і, перецідивши, зливають у барильце. Коли постоїть у холодному, сухому місці півроку-то зливають у· пляшки. Таке вино має барву й смак справжньої мадери. 

466. ХЛІБНИИ КВАС. 
5 ф. житніх сухарів залити 3 відрами окропу й поставити на 8 годин. Розмочити 1/s дріжджів з ложкою борошна й 1/в скл. юшки з сухаріІЗ і поставити, щоб зійшлв. 
Сухарі перецідити на густе сито, всипати 5 ф. цукру, увілляти дріжджі, добре розколотити, щоб розтанув цукор, і поставити на 12 годин. Потім перецідити, позливати в пляшки з маленькими шматочками цитрини, закоркувати й залишити в кухні на 2 год., а потім винести в льох. 

467. АСХАБАДСЬКИИ КВАС. 
У 2 ф. сушених вишень, 2 ф. кишмишу й 1 ф. цукру налляти відро окропу й поставити в теплі, доки· не поспливає кишмиш. Якщо він скоро не спливе, то покласти трохи дріжджів, переці,;щти, повливати в пляшки, 
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закоркувати й поставити на скілька годин у теплому 
місці, а потім винести на лід. 

468. КВАС ІЗ ЖУРАВЛИНИ. 

2 ф. журавлини зварити, перетерти й розвести га
рячою водою. До 20 пляшок до смаку цукру й 1 ф. 
родзинок. Як прохолоне, то покласти 1/8 дріжджів. За 

. добу, коJІи родзиІ'tк� поспливають, повиймати їх, а 
квас зілляти в пляшки й на холод. 

469. СИДР З ЯБЛУК. 
-

М'які, але не гнилі яблука, стерти на тертушці, 
кислі окремо від солодких, вичавити сік, знов-же таки 
окремо, поставити днів на 3 в холодне місце, щоб 
устоялось, тоді обережно злити разом солодкий з кис 
лим, на смак. Позливати в пляшки, повкидати в кожну 
по 2-3 родзинки, закоркувати, засмолити й поставити 
на холоді. 

Може зберігатися рік. 

470. ОЦЕТ З ХЛІБА. 

2 гарці житнього борошна запарити гарячою водою, 
але не-окропом, розмішати, накрити й поставfІТИ в піч, 
після хліба, на добу. 

Коли ця каша почервоніє й захолоне, · перекласти 
в діжку на 4-6 відер, розвести 4 відрами окропу і нехай 
прохолоне; потім покласти 4-5 ложок дріжджів і накрити. 
Коли почне мусувати-тоб-то на другий день-обережно 
зілляти юшку, перецідити, зілляти в барильце, увілялти 
3 пляшки горілки, покласти шматок хліба помащений 
1 ½ скл. меду, накрити полотном і поставити літом на 
сонці, а зимою в теплі і не рушити його 3 місяці. Коли 
пліснява потане на дно, то оцет готовий, можна вили
вати в пляшки. Придатний до всякої страви й до ма
ринаду. 
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471. СИНЯ КАПУСТА МАРИНОВАНА. 

Нашаткувати синьої капусти, помити й скласти в 
решето, щоб стекло. Потім посолити й вичавити так, 
щоб витекла чорна юшка. Тоді капусту скласти в скля
ницю й залити не міцним звареним оцтом. 

472. МАРИНОВАНІ ЯБЛУКА Й ГРУШІ. 

Узяти гарні не биті яблука або груші, скласти в 
великі скляниці, перекладаючи кожний шар листям смо
родини й накрити листом зверху. Потім зварити оцту, 
розвівши його пополовині з водою і з. цукром-на 1 
пляшку оцту 1 ½ скл. цукру-вистудити й · залляти 
Qвоч.і. Зберігаються до весни. 

473. МОЧЕНІ ЯБЛУКА. 
1/4 відра житнього солоду розколотити з 2-ма від

рами холодної води, вилляти в барило й поставити на 
день. Уранці перелляти в котел, усипати чайну ложечку 
соли й варити поволі 2 години. Потім перецідити й на -
кожне відро цієї юшки покласти 2 1/2 ф. цукру-""(можна 
й менше) і залляти яблука. 

474. МАРИНОВАНІ СЛйВКИ. 

12 скл. стиглих, але твердих сливок понаколювати 
голкою, скласти в миску й залити 4½ скл. тепленького 
оцту, звареного з цукром, сіллю, гвоздиками, корицею, 
бобковим листом і пахучим перцем. Другого дня зілляти 
оцет, заварити й гарячим залляти сливки. За кілька день 
оцет ще переварити й налити вже холодний. Тоді за
в'язати скляницю грубим папером і тримати в сухому 
місці. 

4ї5. МАРИНОВАНІ ВИШНІ. 

Вибрати стиглі гарні вишні, а з перестиглих 1 по
м'ятих вичавити сік, переміряти його і стільки само 
налляти оцту. На кожну пляшку оцту з соком покласти 
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2 скл. цукру, кориці, г.воздиків, пахучого перцю, :щ 
два бобкових листочки, пореварити добре, вистудип1 
й залляти вишні. Потім щільно, позав'язувати скляниці 
й зберігат.І:f в сухому місці. 

476. МАРИНОВАНІ БІЛІ ГРИБИ. 
Помити !\,}Олоденькі грибки і вкинути в трохи ПО· солений кип'ячий оцет. Коли зваряться, то вилляти їх разом з оцтом у полуджений рондель, і нехай так у оцті помокнуть. Коли злізе з грибів слиз, то перемити їх у тому самому оцті, вийняти й скласти в скляницю ·до верху шапочками, залляти свіжим оцтом, перевареним разом з корінням і холодним. Зверху налляти тоненький шар прованської олії й зав'язати. 

477. СОЛОНІ РИЖИКИ. 
Щойно позбирані рижики не мити, а повитирати й повкладати в діжечку шапочками догори, пересипаючи сіллю. Зверху покласти кружка й гніт. Можна замість соли перекласти цибулею й трошки перцем, але вони не будуть такі червоні, хоч будуть смачніші. На діжечку в 2 відра ТJ}еба 2 скл" соли. 

478. СОЛОНІ ХРЯЩІ. 

Помити, намочити на 2 дні в холодній воді, що 
днн міняючи воду, скласти в дерев'яну діжечку, догори 
шапочками, й· пересипати кожний шар сіллю, рахуючи 
1 1/2 скл. соли на діжечку в 1 2/3 відра. 

479. СОЛОНІ ОГІРКИ. 
Щоб огірки були повні й не плюсклі, треба солити відразу вибравши, або не пізніше другого дня, і тоді налляти їх дуже холодною водою. На дні діжки або барильця настелити дубового, вишневого й смородинового листя й кропу. Покласти струганого хріну або обібраного часнику. Потім ставити огірки сторч і кож-
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ний шар пересипати тим самим листом, наклавши повно, накрити кружком і провертіти в ньому дві дірочки, крізь одну буде виходити повітря, а в другу вставити лійку й налляти розсолу. На 10 гарців (2 1/2 відра) узяти 6 СІ<л. соли й 1 ложку салітри, розколотити й залляти огірки. Накрити й винести в льох. 
480. НІЖЕНСЬЮ ОГІРКИ. 

Повкладати, як звичайно, в барильце тверді неперестиглі огірки, що попереду полежали в воді з льодом перекладаючи кожний шар смородиновим листям, чебром, майораном, кавалочками хріну, корінцями й. гичкою селери й петрушки. Зверху накласти тим самим листям і залляти таким розсолом: на відро води покласти 1 ½ ф. соли, ложку галуну, 1 пляшку оцту, заварити й окропом залляти огірки так, щоб покрило, й винести в льодовню. За три дні ще долляти розсолу, сколотити й тримати на льоду до морозі�. 

481. КВАШЕНІ БУРЯКИ. • 
Пооббирати й добре помити буряки, повкидати в діжку й налляти водою стільки, щоб покрила буряки. Днів зо 2 нехай постоїть у хаті, а потім винести в льох. Коли квас укисне, і його виберуть для вжитку, то можна ще долляти водою. 
Уживається до борщу й до всяких підлев, коли нема томату. 

482. ША ТК О ВАНА КАПУСТ А. 
Шаткувати капусту, коли ще тепло-не треба. Краще, щоб вона довше постояла на городі й ще полежала в сухому льоху, а допіро, як настануть перші морозишаткувати. З головок пообрубувати зелене листя, помити, і, як стече вода, розрізати головку пополовині й шаткувати гострими ножами або на шатківниці. Пошатковану капусту складати в діжку шарами, пересипаючи кожний шар невеличкою жменею соли й кміну, 
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мож�tа також і шаткованою морквою. Кожний 111:ip 
утовкати качалкою, доки не пустить розсолу. Мо>1,11,1 
класти й яблука. 

Пошаткувавши, треба що-дня пробивати качалкu10, 
мало не до дна, в скількох місцях, щоб виходив гір1,11іІ 
дух і роqити це тижнів зо два. Потім накрити чистою 
шматиною, покласти кружка й гніт і 2юіестtr в сух11іІ 
холодний льох. 

483. СОЛОНИЙ ЩАВЕЛЬ. 

Чисто помитий щавель покласти в· решето, що(, 
стекла вода, потім дрібно посікти і не вичавлюючи по 
класти в полуджений рондель і варити в ньому, посо 
ливши трошки. 

Часто мішати, щоб не пригорів, аж доки не загусне. 
Тоді покласти в дерев'яну або шкляну посудину. Дру
гого дня за.ІJляти зверху баранячим лоєм. Зберігається 
дуже' довго. 

484. СОЛОНИЙ КРІП. 

Складатt� кріп шарами,пересипаючи потрошку сіллю, 
накласти гніт і винести в льох. , 

485. ТОМАТ З ЧЕРВОНИХ БАКЛАЖАНІВ. 

Накласти цілих червоних баклажанів у рондель, 
або в полив'яні горшки й поставити в духовку, щоб 
попеклись. Юшку, що пустили з себе баклажани, вилляти 
геть, а самі баклажани перетерти на сито в мідницю й 
варити на плиті, доки не почнуть відставати від боків 
мідниці, часто мішаючи, щоб не підгоріли. Вони вики
пають мало не на половину. Коли томат зварився й 
захолов - по виливати в· пляшки, поприливати зверху 
потрошку сонячникової олії, закоркувати й винести в 
льох. 

486. ГІРЧИЦЯ, ЩО ДОВГО СТОЯТИМЕ. 

На три ложки гірчиці покласти 1 1/2 золоти. товче
них гвоздиків і 2 ложечки цукру; розвести все це в 
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полив'яній риночці оцтом, щоб була рідша, як �вичайно, 
й розтерти, щоб не було грудочок, тоді поставити на 
плиту й варити, поки не загусне, як тіст.о. Потім зняти 
з плити, розвести холодним оцтом скільки треба, по
класти в склянички й на 7 день поставити на теплу 
піч. Тримати в кімнаті. 

. 487. ФРАНЦУЗЬКА ГІРЧИЦЯ. 

2 цибулини, 4 бобкових листи стерти на порошок, 
1 головку часнику-налити склянкою міцного оцту, ва
рити l• годину під покришкою, запарити цим мішанину 
з 4 лотів сірої гірчиці й ·4 лотів жовтої. Терти ложкою 
на плиті, доки не загусне'. Покласти на смак соли й 
цукру. 

488. УКРАЇНСЬКА КОВБАСА. 
10. ф свинини покришити на дуже дрібненькі шма

точки. Коли свинина пісна, то накришити й сала 2 ф. Покласти пахучого перцю й простого, ¼ ложечки салітри, вимішати добре і дати постояти. Тоді додати товченого часнику, підлити трошки теплої води, щоб ковбаса була соковита й повісити на ніч на піч, або на припічку ко
ло печі. 

Другого дня скласти на бляху встелену соломою 
й спекти в не дуже гарячій печі, щоб ковбаси не по
лапали. 

489. ПЕЧІНКОВА КОВБАСА. 

Зварити печінку (краще телячу) не більш як 20 хвил. 
без соли, дуже дрібно. посікти разом з ¾ ф. свіжого 
сала, перепустити на машинку, а пот;м перетерти на 
рід1<е сито. ½ ф. сала зварити, порізати квадратиками, 
перемішати з печінкою, посолити, 11о_сипати пахучим і 
гірким перцем, покласти часнику й цибулі товченої з 
сіллю, вимішати добре й напихати кишки. Зав'язати, 
налити окропом і варити ½ години. Подавати холодні. 
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490. КОВБАСА З ЛЕГЕНІВ З КРОВ'Ю (САЛЬЦИСОН). 

Свинячу голову й грудинку посолити й варити год.1 ½. 
Печінку й легені зварити без соли ½ год., потім дуже 
дрібно посікти й п.осолити. На все це йде ½ скл. соли, 
1 лот гіркого й ½ лота пахучого перцю. Голову й гру
динку покришити на шматочки, перемішати з печінкою 
й увілляти 4 скл; перетертої на сито крови, напхати цим 
або грубі кишки або ковбик, тільки . 2/3, щоб начинка 
вільно зляглася, розг.�1адити руками, покласти в окріп 
і варити ½ ·год. Потім проколоти і, як потече не кров, 
а юшка, значить саJrьцисон зварився. Вийняти, обмити 
холодною водою, пок,,асти на стіл під гніт. За скільки 
годин винести на холод. 

491. КРУП'ЯНКА (КРОВ'ЯНКА). 
4 скл. гречаних круп розвести склянкою крови й 

запарити склянкою смальцю, вимішати, посолити, поси• 
пати перцем, поналивати неповні кишки, поки каша не 
прохолола, зав'язати, зрівняти, класти в великий рондель 
з холодною водою й варити 3/1 год., перевертаІQчи, щоб 
рівно варилося й не накриваючи, щоб 11е полопались. 
Коли звариться, винести на холод. Холодні краяти на 
шматки не дуже rрубо й смажити на смальці. 

492. СОЛОДКА КИШКА. 

4 скл. смоленських круп затерти яйцем і висушити. 
Заварити склянку молока з склянкою смальцю, всипати 
крупи і, не здіймаючи з плити, вимішати. Коли буде 
дуже густа, долляти молока. Коли крупи набубнявіють, 
перекласти в миску, посолити, всипати до смаку цукру 
й понапихати кишки зовсім вільно. Варити, поклавши 
в холодну воду, без покришки. Винести на холод, потім 
різати на ш�атки й смажити. 

493. МАРИНQВАНИЙ ОКІСТ (ШИНКА). 
Узяти (приблизно на 15 ф.) 1 ф. соли, 1 лот салітри, 

1/s ф. цукру, 1/s календри й 1/s розмайрину. Стегно· з 
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шкуркою може полежати днів 2-3, потім його добре натерти цією мішаниною, покласти в чисту, суху дерев'яну посудину, посипаючи рештою мішанини, бобковим (лавровим) листом і перцем; накрити кружком і покласти під гніт. Спершу поставити в не дуже холодне місце, що-дня перевертати й дивитись: •1и не пустив окіст розсолу; :коли ні, то покласти qільший гніт. а в крайньому разі піділляти розсолу. Потім винести на більший холод і що-дня перевертати. За 6 тижнів можна задимлювати. 
494. С И Р. 

6 ф. гарного сиру перетерти на сито, покласти в рондель і поставити на не дуже гарячу плиту, мішаючи ввесь час, доки не скипиться в одну суцільну масу (сироватку, як відігріється,-зцідити). Потім у цей сир покласти 1 ф. свіжого масла й знову мішати. Потім покласти до смаку соли, кміну і, мішаючи ввесь час, увілляти З скл, сметани. У се це зробити, не здіймаючи з плити й увесь час мішаючи, доки не загусне, але щоб 
не закипіло. Потім викласти в глиняну форму, обілляту в середині молоком або сироваткою й винести на холод. Такий сир довго не псується. 
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ТАБЛИЧКА СТАРИХ І НОВИХ МІР. 

До міряннн ваги вживають 
грама.Грам рівняється вазі 1 куб. 
сантиметру перегнаної води. З 
міри граму утворюються міри 
вищі й нижчі. 3а основну одини
uю ваги лічать кІ�оzрам (кіло). 

Кілоrрам=1000 грамів (кіло
грам означа.є: тисяч,а zрамів). 

Гектоrрам=100 грамів. Де
каrрам=10 грамів (рідко вжи
ваються). 

Велика вага, як-от: крам, ван
тажі, дерево, частини будівлі і т. 
инше визначаються в тонах. 

Тонна=ІООО кілограмів . 

До міряння рідкого та сивкого, 
а також ємкости вживають літр 

Кубічний дециметр має осібну 
назву лfтр. Літр є кухоль, яю1й 
містить в собі 1 кілограм, або 
1000 грамів чистої води. 

І літр=1 куб. децим.=1 000 
иуб. сантим. 

І декалітр=І0 літр.=10 куб. 
дециметрів. 

1 rеитолі1р�� 1 ОО літрів=100 
куб. дециметрів 

Децилітр=1/10 літру=! ОО куб. 
сантиметрів. 

Сантилітр= 1/100 літру=l О куб. 
, сантиметрів. 

Міл!літр=1;1000 літру.= 1 куб. 
сантиметр. 

. Дециграм, сантиграм і міліграм Найчастіше вживають rекто-

рщко вжt!ваються. літр на рідке й сипке. 

П ОР І В НАННЯ МІР. 
' 

r:,, й сні [ MtlP"""' І І Ро,ійо,і \ Мс,4 

\ Пуд=40 фунтів . 16 кілогр. \ І 4�тверть=8 1йрок\ 210 �іт�ів І 
Фунт=32лоти . . 410 грамів .

1 

М1рка=8 гарщв . 26 л��р1в 

Лот==3 золотники 13 грамів Гарнеuь . . 3¼ ютри 

Золотник . . . . 4 грами. І 1 бочка=40 відер 5 гектоліт .. 
1 відро=20 пляш. 121/4 літр в 

Ме т р и ч н і  

Тона=1000 кгр .. 
Кілограм= 1000 гр. 
Грам .. '. 

Російські 

61 пуд. 
21/2 фунти 
1/i золоти. 
4 грам=l з, 
1 фунт 
¼ фунта 

1 пляшка . . • . 5 пл.=3 літ. 

Ме т р ичн і 1 Р� 

'rектол.=100 літр.І 4 мір_ки 

( 
І/ 12 відра 

Літр ...... І 1 вин. пл. 
5 сер. шк. 

Кухлі для молоиа 
' 

,.ОО грам 
200 грам. 
100 грам . 
50 грам . 
26 1·рам . 

r; 4 фунта 
1/в фунта 
2 лqти 

1 літр=5 середніх шклянок; ;/2 літра 
-21/2 шкл. 1/4 літра=ll/4 шкл. 

�. 
.. 

,, 

'-

зміст. / 
І Розумне харчування Гр. Славина/ 

Стор. 
з 

17 
І{ухарська J<нижка В. Ящинськf . 

Бульйони й, юшни. 

Стор, 
Загальні поради до бу
льйонів і юшок . . • . 17 

1. Дешевий бульйон на 10 
порцій ....•.•. 

2. Бульйон з королика .. 18 
3. Бульйон курячий . . . 
4. Иншим способом • • 
5" Бульйон для хuорих . • J 9 
6. Бульйон, що подається 

в чашках. -
7. Юшка з локшиною -
8. Юшка з квасолею або 

картоплею . . . . • . 20 
9. Юшка з макаронами 

Стор, 
10. Юшка з червоних бак

лажанів ••.•• .. 20 
11. Юшка з вермічелями й 

швайнарським сиром . -
12. Юшка з ріпи . • . . . -
13. Юшка з рижу й цитрини 21 
14. Куряча юшка на 4-5 

тарілок .•..• 
15. Горохвяна юшка 
16. Юшка з раків . 
17. Короляча юшка . 
18. Юшка з риби 
19 . Оrірчанка з нирками 

22 

23 

Б ор щ ,. 
Загальні поради ДО бор-
щів ...•.. ,· ••. 23 20. Борщ селянський .. • . . 24 

21. Борщ украrнський -
22. Борщ україн. на 10 осіб -
23. Борщ з королика . . . 25 
24. Борщ иншим способом -
25. Буряковий борщ вегета

ріянський • . • . . . -
26. Борщ вегетар. . (No 2) 26 

27. Б·орщ з карасями . 26 
28. Пісний борщ . . 
29, Щавлевий борщ 27 
20. Квасок .... . 
31. Капусняк ... · 
32. Солянка з м'яса 
33. Солянка пісна . . • . 28 
34. Холодник (на 6 тарілок) -
35. Холодник польський -

м 'я с и в о. 
Загальні поради до м'я-
сива ........ : 29 36 Варена яловичина •.. 30 37. Варена ялович. з хріном -38. Яловичина з оселедцем -39. Варене м'ясо з королика -

40. Яловичина варена під
смажена .•..... 31 

41. Вінегрета з вареної яло
вичини .•.• .... 

42. Варена яловичина з гри-
бами ••....•. 
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43. Печеня з кислою капу
стою .... .•••. 32 

44. Тушковане м'ясо 
45. Тушкована яловичина з 

грибною підлевою 
46, Холодна тушкована_ пе

ченя .•..•.•.. 33 
47. Печеня з перцем . • . -
48. Філей смажений по-фран-

цузькому • ,. • . 
49. Філей як заєць . . . . ·34 
50. Печений королик 
51. Беф-строганов з гірчи-

цею ....•. 
52. Португальська печеня . 35 
53.- Печеня як зрази . . • 
54. Біфстекс . . . . . • • 
55. Зрази з хріном аічені . 36 

56. Зрази з кашею . • . . 
57. Зрази без начинки . . 
58. Січеники (січені котлети) 37 
59. Рулет січений . . • 
60. Балабушки в томаті • 
61. Мозок .. •.•... 
62. Королячі січеники 38 
63. Лизень (воловий язик) . 
64. 1-Jирки з сметаною • • 

65. Печінка смажена . . • 
66. Теляча печеня . . . . 39 
67. Теляча печеня з мака

ронами .•....• 
68. Телячі биті котлети • 

Є9. Телячі котлети в листо
ваному тісті • . . . • 39 

60. Фрикасе з грудинки з 
рижом ...•.•.. 40 

71. Телячі ніжки .•. , .. -
72, Сальник з телячої пе-

чінки ... • .• 
73. Печена бІІ_Ранина . 
74. Баранина з цибулею . •  41 
75 . Баранина• з часником 
76. Баранячі січеники . -
77. Баранячий пілав з рижом 42 
78. Рагу з баранячої гру-

динки ••..••.. 
79. Свинина :. чорносливом -
80. Биті свинячі котлети • 43 
81. Верещака . . • . . • 
82. Верещака з ковбасою . 
83. Голубці з свининою . • 
84. Тушковані битки з сви

нини .• . •..... 44 
85. Біrос .....•. . 
86. Маринована смажена сви

нина (бужанина) . . . -
87. Печене порося начине-

не кашею ..•.•• 45 
88. Порося на'!инене біскві-

том •..... ••. 
89. Порося до білоr підлеви -
90. Порося до хріну . . -
91. Печеня з зайця . . . . 46 

92. Заячі биті котлети 

п т и ц я. 

Загальні поради до птиц! 46 
93. Курчата з· городиною . 47 

94 Курчата з начинкою . . -
95. Курчата тушковані в гор-

щику. . • ..•. . 48 
96 Курчата з зеленим го-

рошк-ом ..... . 
97. Курчата з цвітною ка-

пустою. . •.. 
98. Курчата в сметані . . . 49 
99. Печена курка , 
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100. Тушкована курка . . . 49 
101. Курка з начинкою -
102. Курячий пілав з рижом 50 
103. Курячі січеники 
104 Печений индик . 
105-. Индик начинений рижом 
106. Гуска з яблуками ..• 51 

107. Гуска з капустою . 
108. Печена качка .. 

109. Смажені голуби 
110, Дикі качки ..•..• 52 

р и - о �-

Загальні порадн до риби 52 
111. Карасі в сметані • . -
112. Короп варений . . • 53 
113. Лящ варений . ..• 

114. Линина з капустою . 
115. Варена осятрина . • 54 

116. Судак з хріном і смета-
ною . . . . • • . 54 

117. Щупак по-польськи. 
118, Начинений щупак 

119. Січеники з риби . • 55 
120. Начинені раки .. 

П ід ле в и. 

Загальні поради до підлев 55 
121. Головна біла підлева . 56 
122. Підлева звичайна . . . 
123. Підлева червона . . • -
124. Підлева до холодної пе-

чені .•..... . 
125. Підлева кислосолодка 57 
126. Підлева з цибулі . . 
127. Баклажанова підле ва 

128. Підлева з сметани . 
129. Підлева з хріну 
130. Підлева з грибів • • • 58 

Страви з 

Загальні поради до страв 
з борошна . • • • • . 60 

141. Пельмені. . . • . . . 61 
142. Вареники з грибами . 

143. Вареники з сиром . . 
144. Вареники з вишнями 
145. Вареники з капустою 
146. Мнишки . . . . • , 62 
147. Мнищки смажені (сир-

ники) .•... . 
148. Макаран ..•.• 
149. Макаран з м'ясом . 
150. Равіолі . . . • . . 
151. Лазанки з сиром і сме

таною .... . -... 63 
152. Італійські макарони з си-

ром .. . 
153. Макарони з сиром . . 
154. Галушки . • . • . • • 

155. Галушки з манної каші. 
156. Картопляні галушки • 64 
157. Саксонські галушки . 

131. Підлева з печериць • . 58 
132. Татарська підлеJ!а . . 

133. Підлt!ва до риби . . 
134. Підлева провансаль з 

гірчиці ...•... • 
135. Ще підлева до риби • 59 
136. Підлева до бабки з ви-

шень .•.•... 
137. Підлева з сливок . . 
138. Підлева з миrдалю . 
139. Сабайон . . . 
140. Підлева з шоколади . • 60 

борошна. 

158. Грінки смажені в маслі. 64 
159. Грінки з мармолядо-ю 
160. Грінки з миrдалем 

161. Шарлотка . . • • 65 
lo2. Оладки .• •... 

163. Оладки з яблуками 
164. Оладки з крупів (манних, 

пшона, смоленсь1шх) 
165. Оладки з моркви • • . 
166. Налисники . . . • • . 66 

167. Налисники з сиром • • 
168. Налисники з дрібними 

гречаними крупками . 
169. Налисники або оладки 

на кислому молоці 
170. Гречані млинці . . . • 
171. Червоні млинці . . . . 67 
172. Млинці иншим способом. -
17 3. Манні млинці . . 
174. Млинці на соді. 
17Q. Лемішка •• ••••• 68 
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Ка ш і. 
Загальні поради до каш 68 176. Гречана каша . . . . -177. Гречана каша з м'ясом або з грибами . , . . 69 178. Крупеник . . . . . . 179. Крутони з смоленських 
крупів . 

180. Пшоняна каша . 
181. Пшоняна бабка . 

11'2. Підсмюнс11;1 щ1111а каша. 70 183. Гур'ЇВСІ,І(;І Іі;JІІІа 
184. Каша з р11жу . . . . 185. Котлети з р11жу . . . 
186. Ячна каша з снром . 
187. Перлова каша . 71 
J 88. Вівсянка . • • • 189. Гарбузова каша • 

Страви з гор_одини. 
Загальні поради до страв з городини . . . . 71 І 90. Біла квасоля . . . 191. Біла квасоля м'ята • 72 192. Тушкована зелена нва-
соля . . . . . 193. Зелена· квасоля . 194. М'ятий простий сухий 
горох . . . . . -, І 95. Підле ва з сушеного го-

. роху ..•...... 196. Зелений горох у струч
ках . .. .....• 73 197. Вилузаний свіжий го
рошок .... І 98. Вилузаний горошок з жовтками ....... -199. Каша з синіх баклажанів -

200. Підлева з синіх баклажа-
нів . . . . . . . -

201. Начинені червоні бакла
жани ••......• 74 202. Свіжа капуста з маслом -

203. Начинена капуста по литовськи 
204. Капустяні качани 205. Тушкована квашена на-

пуста . . . . . 75 206. Квашена капуста з гри-
бами й сметаною 207. Цвітна капуста 

208. Капуста сафой 
209, Брукселька . . . 76 
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210, Підлева з синьої капусти 76 21 І. Кукурудза (пшеничка) . 
212. Синя капуста ....• 213. Червоні баклажани .. 214. Сирі червоні баклажани -· 
215. Грінки з червоними бак

лажанами . • . . . . . 77 216. Червоні баклажани з ци-
булею ..... • • 217. Червоні баклажани з яєч-
нею ....•.. 218. Гарбуз із сметаною . 219. Підлева з щавлю .. 220. Начинений перець . 221. Підлева з брукви . ·• 222. Кабачки без начинки 223. Начинена бруква . . 224. Кабачки з начинкою . 

78 

225. Смажена картопля з ци-
булею • • . . .• • 79 226. Молода картопля з під-
левою .. ': . . . -227. Картопля з підлевою з солоних огірків . . . 228. Товченики з картоплі . 229. Картопля начинена гри-
бами . . . .•.. ·• -230. М'ята картопля з хріном 80 231. Картопля начинена осе-
ледцем ....... . 232. Картопляна вінегрета 
(гармидер) 

233. Картопля 

•�34. Еспанська цибуля • 
�35. Пори (лук, порей) . 
'2:36. Морква . • • • • . 
�37 Морква з горошком • 
238. Морква з сметаною . 
�39. Морква смажена • 
240. Шпараrи • . . . .-. 
241. Бурячки з хріном .. 
242. Маседуан з городини 

80 
81 

82 

З ак у 

Загальні поради до заку
сок ...•..• ... 84 

250. Мариновані оселедці (де-
сяток) . . . . . . . -

251. Смажений оселедець • 
252. Масло з оселедця . . . 85 
253. Закуска з яловичини й 

оселедця (форшмак) . . -
'254. Підпомога з гуски або 

качки (олів'є) . . . 
255. Паштет з телятини 
256. Паштет із солоної риби 

з рижом • . . . 86 
257. Королячі нирки. 
258. Холо-дець • 

Солодкі 

Загальні поради до солод-
ких страв . • 90 

271. Вершкове морозиво • 
272. Морозиво брюле 
273. Морозиво. з кави . . 
274. Морозиво з садовини 91 
·275. Морозиво з садовини з 

вершками .•.. 
276. Крем ..... 
'2,ї. Крем без вершків . 
278. Крем з 11юколади . 
279. Крем із свіжої садовини 92 
280. Крем з 1а11111 ·�:нщ)епий -
281. Крем із СМСТ;\1111 • • • ' -

282. Крем із смl·та1111 1111111111\ -
283. Запарений І<(Jl'M у •J;ІІІІ• 

ках .... .. \І;\ 
284. Я:бчанка . . . . .  

243. Жардіньєр . . . . . • 82 
244. Підсмажені сушені гриби -
245. Смажені гриби . . . • 83 
246. Січеники з свіжих і су-

шених грибів . 
247. Печериці . . . 
248. Рижики • . . 
249. Гриби в сметані . 

ск и. 

259. Холодець з риби 87 
260. Маринад із сома 
261. Вінеrрета з городини 

(гармидер) • • . 
262. Вінеrрета з м'яса 88 
263. Січеники з яєць . 
264. Я:йця з начинкою 
265. Я:йця в сметані . 
266. Я:йця з підлевою . . . 89 
267. Холодна закуска 
268. Сир з кміном . . 
269. Ряжанка . • . . 
270. І !ід смажене сало з черво

ними баклажанами • . . 

страви. 

285. Крем з ягід (малина, 110· 
. луниuі, суf'иці) . . 

286. Бляманже . . . . 93 
287. Пломбір з горіхів . 
288. Пломбір з вершків 94 
289. Пломбір з яблук • 
290. Збиті вершки до вафлів -
291. Зефір з вершків . . · -
292. Зефір з яблук . . . . 95 
293. Збите печиво з ягід . 
294. Драглі з малини 
295. Uитринові драглі 
296. Драглі з вина 
297. Драглі з сливок 96 
298. Бляманже з шоколади 
299. Бляманже з кави . 
:юо. Заморожені яблука 
:301, Кисіль з вершків 
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302. Кисіль з яблук • . . . 97 303. Кисіль з квасу . . . . - 312. Узвар із грущ ... 
Н2. Тягучки до тортів . 
і3. l!Іоколадна rvщa 

. 111 304. Кисіль з журавлини ( клю-к ви) •...••.. 305. Кисіль з миrдалю . . 

313. Яблука смажені на го ховій олії' ..... 
ri.i •. :-оріхова rуша . 
65. Кремова гуща . . 306. Кисіль з усяких ягід 307. Узвар з яблук . • . . 98 .$08. Узвар з яблук і журав-лини ..... . 

314. Солодка страва з терт. і кришених яблук . . 315. Яблука в листовано Тісті .... 316. Яблука з сметаною . 

J66. Сипкі мазурки • . 112 
Ю7. Мазурки з хліба 
!168. Мазурки з яєць . 
369. Віночки . . . . . 
1170. Шоколадні мазурки . 
П71. Навіженики • • . . 

309. Узвар із с.11ивок 310. Узвар з ягід . . . 311. Узвар із свіжоr садови-ни .... · ••.•. 
372. Uитринові мазурки .. 113 

317. Сніrовинки . . . . . 318. Солодка страва з яєць . 
320 з-�по .... :� " lіИ• 

/
373. Мазурки з волоських · бите · · · · печиво з аб 

· · rор1х1в • • . . . • • рикос 1 374. Мазурки миrдалеві 

319. Солодка страва з в·-

Поради до вафель 
175. Миrда.чеві мазурки з ва

реними жовтками . . . 
В а Ф л і. 

321. Вафлі звичайні • . 322. Вафлі на дріжджах 
. 101 323. Вафлі з сметани • 324. Вафляний пиріг . 

376. Тягучі миrдалеві мазур-
.] 11, ки • . , • • • .. , 

Вергуни Загальні поради до вер-гунів і пончок . • • 102 325. Звичайні вергуни . . -

пончни. 

. ,(1J·11. Мазурки , Наполеон• . 114 
318. Мазурки з бакалії . . • -
379. Мазурки швайцарські • -

327. Вергуни . . . . . . . 10: 
Сирні 

326. Вергуни на жовтках . • -
328. Пончки . . . . . . . Щ 329. Пончки иншим способом. 330. Пончки запарені 

Солодне тісто й торти. Загальні поради до со.10-. дкого тіста й тортів . . 104 
331. Запарені кільця . 332. Драчена .... 383. Ніби драчена . . . .. . 105 
334. Англійський сир . . ·335. Грецький пундик . . . -836. Бабка на дріжджах (кво-чка) ..... . 337. Листоване тісто • • .• 106 

388. Сипке тісто . . • . -339. Січене тісто . . . ,\ . -840. Напівлистоване тісто на дріжджах ....... -341. Ватрушки ...... 107 342. Сипке тісто на сметані --343. Сипке тісто на соді . 344. Пісне тісто на дріжджах -
150 

845. Запарещ балабущки . . 108 346. Робачки . . . . . . . -347. Житні коржики . . • 348. Шотляндські коржики . -349. Сипке тісто (на пиріжки) -350. Левашники . . . . . . 109 351, Пундики бобеJІін ... -352. Пиріг з манних крупок -353. Хлібний житній торт . -354. Торт миrдалевий . . . '"= 355. Торт з миrдалю й иншо-rо матеріялу • . . • 11 _О 356. Торт1з шоколади . 357. Торт з ромом . 358. Торт горіховий . 359. Торт сипкий . 360 Торт бісквітний . 361. Торт� китайський 

Загальні поради до сир
них пасок .....• 118 

399. Запарена сирна паска 
.JOO. Сирна зска . • • . 
401. Сирна паска сира . • 

Булки 
�;11 .1;1ь11і поради до булок 
і (і,16 • • • • • • 119 

405. )І(11rн!й хліб . 
406. 1 І рості булки . . 120 
407. lі1л11ІІ хліб .. 
408. < :олодкі булки . 
409. ХJІІб на меду . . 121 
• 1 О. Нсгетаріянський хліб 

В ар 

1rальні поради до ва-
. 123 

• 124 

380. Віденські мазурки . 114 
381. Пірники миrдалеві 
382. Медяники • . . . . 
383. Медяники ,Бджілка· . 115 

384. Шокомдні пірники . 
385. Глазура на пірники 
386. Кекс ...•...• 
387. Безе ...... . 
388. Столітні пундики . . 
389. Калачики з картопляного 

борошна . . . . . . . 116 
390. Калачики сипкі. 
391. Калачики вершкові 
392. Тістечко • • . . . 
393. Стружки миrдалеві . 
394 Водяні мазурки . . . 117 
395. Водяні мазурки инmі 
396 Мазур-ки на шумі • 
397. Украrнські мазурки 
398. Кришанка ...•. 

паски. 
402. Сирна паска крем 118 
403. Сирна паска запечена • 119 
404. Сирна паска з шокола-

дою ..... . 

й баби. 
411. Куліч ........ 121 
412. Куліч з фиrами й горі-

хами .•....•.• 
413. Казанаки (кулічі} ... 122 
414. Паска звичайна (баба) . -
415. Паска швидка .. '. . -
416. Снігова баба . . . . . 123 

е .Н Н Я, 

419. Arpyc . . 124 
420. Троянда 

421. Малина 
422. Ожина . . 125 
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423. Порічки ..... , . 125 
424. Смородина . . 
425. Вишні .... 
426. Вишня шпанка . .,_ 
427. Біла черешня . . -
428. Сливки ренклоди . 126 
429. Сливки угорки . 
430. Дерен ..•.. 
431. Абрикоси 
432. Персики (бросквина) 
433. Айва. . . . . . . 127 
434. Яблука . . . . . 
435. Груші .... 
436. Райські яблучка 
437. Журавлина ...... 128 
438. Варення з цитрин . 
439, Повидла з сливок . 
440. Повидла з яблук . 
441. Мармолада з яблук • 129 
442. Драглі з порічок 
443. Драглі з журавлини 
444. Драглі з айви 
445. Соковик з малини . . 
446. Соковик із журавлини . 130 
447. Соковик із троянди . . 
448. Вишневий морс . • . . -
449. Морс із журавлини . • -
450. Морс з винограду . . . 131 
451. Десертова медяна вода . 
452. Uукати . . • . . , 
453. Повидла з яблvк 
454. Нуга . . • . : • • 
455. Тягучки з вершків , . 132 
656. Рахат-лукум 
457, Слив'янка . • . . 
458. Слив'янка без горілки . , -

459. Цитрин ..•.•.. -
460. Вино з яблук . . . . . 133 
461. Медяно-овочеве вино • -

Табличка старих і нових мір 
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462. Виноградне вино . 134 
463. Вино з ягід . . 134 
464. Мед (третяк) . . 
465. Мадера . 135 
466. Хлібний квас . . 
467. Асхабадський квас 
468. Квас із журавлини • 136 
469. Сидр із яблук • . 
470. Оцет із хліба ... 
471. Синя капуста маршюва-

на .....•.•.. 137 
472. Мариновані яблук.� І! 

груші . . • . • . . 137 
473. Мочені яблука . . . 
474. Мариновані слив1<11 . 
47'1S. Мариновані вишні . . 
-476. Мариновані бі.�і гр11G11 . 1:18 
477. Солоні рижики • 
478. Солоні хрящі .. 
479. Солоні огірки 
480. Ніженські огірки . 139 
481. Квашені буряки 
482. Шаткована капуста 
483. Солоний щавель . 140 
484. Солоний кріп . . 
485. Томат з червоних 6а1ц1а

жанів 
486. Гірчиця, що довго стон-

тиме •........ 
487. qf\)анцузька rірч1111н . . 141 
488. Українська ковбаса . . -
489. Печінкова ковбаса 

490. Ковбаса з леrс11І11 :1 
кров'ю (са.1ьцесон) . . 142 

491. Круп'янка (кровя'11к11) 
492. Солодка каша .. 
493. Маринований окіст 

(щинка) . . . . 
494. Сир • . • . . . . 143 

.. 



Ціна 1 нарt\ 

.f 

< 

,:-

.... 

СНЛАД ВИДАНЬ ТА .НОНТОРА ВИДАВНИЦТВА 
СЯ й В О·' " 

НИЇВ, ВУЛ. НОРОЛЕННА, 52. . � 




