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Předmluva.
Jak mnohá stráň, mnohý pustý pozemek mohl by vydati
hojnou úrodu, kdyby posázeu byl přiměřeným stromovím
ovocným, které by nejen krajinu krášlilo, ale i užitky poskytovalo.
Ovoce je chutné jak syrové, tak i různě upravené, je
lahůdkou i zdravou potravou a proto přála bych sobě, by nejen
hojně u nás ovoce se pěstovalo, ale i j ak náleží a nejlépe využitkovalo, k účeli témuž napsala jsem tento spis, by milé naše
hospodyně snadno na nejrozmanitější způsob
veškeré druhy
ovoce co nejlépe. využitkovati mohly.
V PRAZE 1. března 1883.
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I.

Angrešt.
(S1-stky.)

1. Zelené srstky.
Nevyzrálé, tvrdé ale hojně vyvinuté srstky se očisti, zrnka
se vyberou, ve vodě jen tak svaH - aby se nerozva:řily. Na
polo uvařené dají se do čerstvé vody a když vystydly, z vody
se vyndají a v cukr do husta svařený položí, v kterém až do
druhého dne ostanou. Druhého dne několikráte v cukru se svaří
a opět do budoucího dne pokojně táti nechají; cukr hustěji
svařen opět se srstkami se zavařuje, což se i pátý den opakuje
až vše úplně zhoustne - načež v nádoby se ukládá.

2.

Zavařováni

angreštu.

Zralý, očistěný angrešt se odváží, a zároveň vezme polovice váhy cukru, ktery se roztluče. Angrešt se rozmačká a protlačí
sítem. Nad mírným ohněm se šťáva míchá s cukrem, tlučeným
hřebíčkem a sko:l'icí. Pěna se pilně shání. Když zava1·enina se
táhne, odstaví se od ohně, nechá vychladnouti, nalije do sklenic,
které se zavážou měchýřem.

3.

Zavařování

angreštu.

Nedozrálý angrešt se očisti, nasype do širokých sklenic a
uzavře. klenice se omotají senem, postaví do studené vody (na
1

-2 pekáč

nebo na kotel.) Voda. se přivede do varu. Když e byly
sedly až po hrdlo, sejme se nádoba s ohně a klenice nechají se
ve vodě tak dlouho, až úplně vychladnou, dobře se uzavrou a
ve sklepě pokladou.
I
I (

4.

Zavařování

a,ngreštu

Pěkný,

nedozrály angrešt se očistí. Stejné množství cukru
se rozpustí ve víně s vodou, když je roztok hodně horký, přimíchá
se angrešt, pěna se sesbírá, angreštem se míchá. Sběračkou se
angrešt vybere, vloží do sklenic a polije svařeným cukrem.
Sklenice se zavážou a uschovají.

5.

Zavařováni

angreštu.

Nedozrálý očištěný angrešt se dá na mísu. ~olovice, co
váži angTešt se dá cukru do vína a trochu skořice, vše se svaří,
pěna sesbírá a horký cukr nalije se na angrešt; nádoba se při
kreje papírem. Druhého dne se cukr slije, svaří a opět na angrešt nalije. Třetího dne se angrešt v cukru nad ohněm chvíli
ponechá, pak se sběračkou vybere, vloží do sklenic, svařeným
cukrem polije, sklenice zavážou a uschovají.

6.

Zavařování

I

11
I

,11

~

angreštu.

'
I

Nepřezrálý

angrešt se vsype na chvíli do horké vody,
aby změknu!, vybere se sběračkou, ve studené vodě ochladí a
nechá oschnouti. Na každý kilogram angreštu se svaří 3/ 4 kilogr.
cukru, který se vychladlý na angrešt nalije. Po dvou dnech
:se cukr slije a svaří, pěna se sbírá, přidá štáva z polovice citronu.
Angrešt v něm chvíli povaří, a vsype do sklenic, cukr zhoustlý
nalije na angrešt, sklenice se zavážou a uschovaji.
Zavařování angreštu.
Angrešt se dá do studené vody a chvíli povaří, aby změknu!,
ve studené vodě ochladí a nechá oschnouti. O něco vice cukru

7.

""
I

-3než váží angre t e rozpustí; po vychladnutí . e do něho angre -:t
vloží, zvolna e pova:l'Í, sběračkou vybere, cukr se chvili vaří
a nalije na angre -:t. Druhého dne se totéž opakuje7 anoTe-:t do
sklenic uloží a vychladlým cukrem polije; sklenice se zayážou a
·uschovají.
v

'. · •

s.

Zavařováni

angreštu.

Pěkný

angrešt se nasype do rozpuštěného cukrn, v němž
e 1/ 4 hodiny dusí, v cukru se nechá až do druhého dne na
chladném místě státi. Druhého dne se chvilku povaří, cukr
nechá okapati a zvolna se na itě rozložený angrešt
suví.

9. Angreštová štáva.
Ještě přitvrdlý

I

ti _.

angrešt se očistí, uvaří, na sítě osuší. Na
litr šťávy se dá 1 / 2 kilogramu cukru. Vaří se za stálého míchání hodinu, pěna se sesbírá a po vychladnutí naplní do lahví.

I

1O. Kompot ze srstek.

j

\
i

I

Očistěné

a peciček zbavené srstky se ve vodě svaří, dají
se vychladnouti, vyberou se a na :fošetě osuší - nato v rozvařeném cukru svaří, pěna sebere a do druhého
dne pokojně
- státi nechá. Druhého dne vše se několikráte společně svaří,
vychladlé na misku vkusně ukládá a poznovu hustě sva.řeným
cukrem zaleje.

--

11. Angreštová polévka.
1 ¼ litru očistěného, nezralého angreštu se rozvaří ve
dvou litrech vody7 protlačí sitem7 se 175 gramy (10 loty) cukru 7
solí a skořicí svaří. Trochu mouky se lžicí ve vodě se rozmíchá
povaří a na usmaženou housku nalije.
1*
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12.

Omáčka

z angreštové

zavařeniny.

Ótvrť

litru bilého vína se vaří se stejným množ tvím
hoYězí polévky a octa, k tomu se přidá pepř, thymián, bobkový
list, máslová jíška, kousek upáleného cukru, a. angr eštové zavařeniny; omáčka se procedí a nese na stůl.

13. Angreštová

omáčka.

½

litru nedozrá lého angreštu se přebere a uvaří. Voda
se slije a angrešt protlačí sítem. Ku šťávě se přimíchají 3 lžíce
dobré hovězí polévky, 70 gramů (4 loty) másla, sůl, cukr, pepi'.·
a muškát. Nad ohněm se chvíli míchá
dává se k rybám.

a

14. Angreštová omácka.

~
I

IGlogram přebraného, nedozrálého angr eštu se postaví ve
studené vodě k ohni a nechá se tam tak dlouho, až se počne
voda vařiti, načež se slije ; pak se v litru vody s netlučenou
skořici a citronovou korou uvaří. Angr ešt
e protlačí sítem,
šťáva smíchá se 245 gramy (14 loty) cukru, korou polovice
citronu a chvíli povaří. Konečně se v ní rozmíchají dva žloutky.

15. Angreštový líompot.
Obraný angrešt se <lá do horké vody a nechá se tam tak
dlouho, až počne vystupovati na povrch, načež se sběračkou vybere a na síto nasype, aby oschnul. Cukr se r ozpustí ve vodě
s netlu čenou skořici a citronovou korou, do něho se angrešt
nasype.

16. Angreštová nadivanina.
Nepřezrálý

angrešt se opere, vař1 se se stejným množstvím
cukru a protlačí sítem. Suchary se pokladou do forn1y; na ně
nalije se zavařeniny a11greštové, na ni vloží opět suchary, přikryjí
těžkou pokličkou a postaví k ledu přes noc. Druhého dne se

-5vyklopj

a dá

na

túl

se

zp ěn ěn on

okor-eněnou

smetanou.

17. An~reštové moučné jídlo.
litru mléka se rozmíchá 122 gramů (7 lotů) másla.,
70 gramů (4 lotv) cukru a 4 lžíce mouky· nad ohněm se tí m
míchá, až povstane hustá kn ve, která se nechá ,;-ychladnouti.
Zatím se zralý angre ~t oporo, v rozpuštěném cukru uvaří a
nechá taktéž vychladnouti. K.a ve se promíchá, přidá zvolna rozmíchaných 6 žloutků, trochu soli a snih z bílků. Do vyma ·těné
sucharem posypané formy se dají na dno angrešt, a naú se
v ype těs to. Vše to se npe "·e.
V

1/

2

18. Angreštový nákyp.
litru opraného nepřezrálého angre ~tn se vaří s bílým
vínem, cukrem, ::;ko.řicí a citronovou korou, pak e protlačí item; J 55 gramt (9 lot1\) mouky, 185 gramťt (11 lot\\) rozehřátého másla
se míchá s 1,·2 litrem horkého mléka. a nechá
vychladnouti; 195 gramú cukru se utře se 12 žloutky. Smíšenina angreštová, citronová kůra, sníh z bilk1 a skoí-ice pfidá.
Upečený nákyp se posype cukrem.
, '.!

,,

~

19. Angreštový náliyp.
kilogr. pí·ebraného, nepřezrálého angreštu se uva.ří,
voda slije a angrešt protlačí sítem. 210 gramú (10 lott ) cukru
e ušlehá s
žloutky, pt·imichá angreštová šťáva, trochu sko:l'Íce,
citronová kůra a konečně sníh z bílků. Smíšenina e ve v maštěné formě upeče, posype cukrem a dá na stůl.
1/
2

20. Angreštové suchár)'•
epí·eznilý angre ~t se postaví v hrnci na p káč do horké
vody a takto uva:l'Í ; angre~t so protl aěi sit m, oc1n\~i n. při
·m ichá ·tcjné množství tlnčeného cukru a michtt se tím t:1k •
Houho nad ohněm, až HO cukr r ozpn ·ti. Smi~ ninn. 8C nnlije 11a.
.i:

-

íi -

plncld: talíí-ky a s11s í. l(,1yž j sou dostn le(n ·. tn]d;, rozkn',ji s
dl P I ihnsri, ťq ,1116 clo.·uši a w;cl1nvaj i.

21. Angrc "•tové ko1,cčky.
ngrnst se postaví v hrnci na pckáě d o horkó vo<ly a
uvnJ-i, pr0tlai;i HÍtom.
Ta kaicl óhn 1/'! kil ogr. a ngrcštovú šCávy
Hn p(·idá sn ili zo c1 vou lJilk l°t a 1/" kil ngr. cnkru. \ šo se dobře
promicliC:L a )1/.i c i so pokl adoll na papír mal ó ko pcě ky, k tor ú se
r. volna 11~n8Í a 11s,:l1 nva.i í.

22.

Pastičl,y

augrc.-;tové.

SrHLky pcc i ěck sprostónó svaří se clo mf.klrn, prnpra<mjí
H<' j<'1m1ým
ř<·š Lem n. co
masa. - tn at;poí1 pul c1r11hókrá te
tolik pí·ic1á He j emno rnztl u ěo n óh o <;nkrn - pa k :;pol cěn č na
hrn,to 80 s vuí·i. Hvafonina tato nalovkou (trychtýřom) na uí·ic1licovó pl átky se 11a rHlavá. a po;.wol na Hniií.

!3. Sr. llrnvá :·riava.
pln é zrale': Hrsf.ky :-!<' nt';isLi, ro:dLn11 ehn:ji, vykvasí, a po
ěl.y roc li cl11 0clt vy lis 11j i. ŠCú.va. j<·m11ý1r1 Hitt<'m so proc:Pdi iJ, d s il11ýc li lá hvi 11 alcj c. o vocl(i po:,wol11a, Ho vaJ·ic i li'd1 vc š Cávon 11apl 11ú1H\ :1, so11 om ov,b~anó tal cl lot tl1 0 sL~1,ti llltlHÍ 1 ._-1,~ š Cáva v nich
HP Nvař i , ťOX 11ukolikrú.Lc HO opn.lrnjo. V Hf.t1d t' 11 Ú 111ÍHt11 osr,i i'.iCt'l\' a
c1ol,fo HO za.C' hová. SCávy ti'iLn h n k d "• lúni ;,;mr;,; li11y n~i t i.

24. Angreštová chlad11i11a.
A 11g r0H f, HO o~ist.i nvn,r, i, 11oehi't 01-1ch 11 nnf,i a protlnc: i Hit 0111.
Polovico <:11knl co vá1/.il ung roHL HO rn;,;pusl,i vo v in ě , do Loho H
p í·id,'t :-drnř i c-o a š ťi'wa twgr oš f.,H':'i. ½a sf.:'d(·ho 1HÍ<:l1i't 11Í :-;0 ,·ar-i,
H<~ i 111<· H 011110, p í·i 1111<-li..'t (i 1/.]ou I lrn
a l-rn il1 ;,; bil k11 a 1w d1 ú pak
v y,·1, li~duont i.

-

7 -

25. Angreštová chladni na.
,. ~

~e(lozrálý

augr ešt se opere, uvaří, protlačí sítem, pak pi'.'idá
s tojnlJ množství cukru, kura a šťáva citronová. "\ se se 1/ 2 ho iiny
p ova ří , n echť~ vychladnou ti, smíchá .·e 'i4 litrem mléka, v němž
k ou ek vyziny rozpuštěn byl. Chladnina se vlij e do form y,
n echá vychla<lnou ti n ledu a vyklopi sr.

26. Angreštová zmrzlina.
Kilog r am oěistěného, noi ra1ého ang r eštn se uvaří a sítem
protlaěi. 3/ 4 kilogr. cukru, o který byla otr·ena citronová. kůra ,
se rozpm,tí, přidá k němu šťáva angr eštová, 1 / 2 litru smetany,
a pěn a z druhého ½ litru ; vše se dá do chladnice a upraví.

27. Víno ze srstek (angreštu.)

h-. .

'r. •tky n emají tolik kyseliny v sob ě j ak o ryvís a proto
tím prospčš n~ji hodi se k upravováni vina. Poněvad ž v íno sr. t ko v ~ ·m ťd o cu kernatosti v sobě obsahuje - musí se mu přidati
potře b n <': mno;,,:;tv[ cukru , by pitelné bylo. K připravováni v ína
n n ch;'w aji He sr.·tk y úplně vyzníti a to hl avně proto, poněvadž
š ťáva x nieli
d oby ta 11 0 tn.k dob.fo n, meHČ rychle so k vasí,
kdežto x 110 u.plně vyxralých sm'tze so to provede. K děláni vina
berou se r acl~ji srs tky chlonpkovitó n ežli hladké, n oh chloupkovité osvědě il y ·e mnohem cuke rnatěj šími a pro p otr· hné okysliě ni sp ih;ohil j šimi. :··cá.va. c.lobýwi. se ze sr stek právě tak jak
z l1l'oz1ut r úvy, neb i jak z ryvísu . J ahi'.tdky . e 1·01,nrn ě lui. aji,
.'· Láva s ocllivti., výmě:;ky He poznovu vodou proplar huji, ale tak
by ku kon ·i 11a litr ui:-;té šGávy Hrs t kové, litr votly pr-i.-;el, 1iaěe ž
HO ai;poú ;-3() proc. cnkn1 k šCťwě pr-idň.vá, čímž HO k vašeni Um
víc, p od pol'uj e a i u:;11ru.l1111j o. 1 'tal'é vino z d obr ý ch i:ir stck cl o:-;túvá po lotech vt"uti a p 1·icl1uC v ina hroznového lVI:uleiť a, n. to
v takov ťi m li:e, ~o mn oltcly i douH znalci j odno od dJ'ld1 óho
:-rnad 11 0 1Hwozo;1,11njí. Y (l ol)l'('- 111 l'O<''', kd ,, i;r :-;tky hoj n ě ·i..tkl'tt vyvillltji, do..;li't ,•ťL s<' i m 11o li <' m l<' pš i \"Í11 0 n ežli v r oce ncp rhm i v ' m.
1

'

-8 Pomocí rozličných přísad (koření) možno 1 vínu rozličnou chuť
upraviti, j n potřeba při tom o to dbáti, by dobyté víno trvalým a tálým bylo a snadno se nekazilo. Víno ze srstek upravuje se právě tak, jako z ryvísu, mimo to možno ale i ze srstek dělati vína šumivá, která když dobře se byla ustrojila
velmi i v chuti a. jakosti vínt\m champangským se podobají.

I.!

,

~

28. Srstkové víno.
Úplně vyzrálé srstky zčesají se za suchého počasí, rozšťouchají,

vylisují ale tak, by ani zrníčko do šťávy se nedostalo,
hojně se ocukrují a do sudu nalijí. Ve čtyrech až šesti nedělích
se šťáva s čistí, přetočí a za deset až čtrnáct neděl do lahví
stahuje.

29. Víno šumivé ze srstek .
Ze srstek upravuje se víno champangské buď tak, jak ve
Francii obyčejem, že hledí se co možná hojně kyseliny uhličité
vyvinouti, aneb když se k hotovým vínům -10°10 cukru pr-idává, jakož i přiměřené množství vinanu přimísí a láhev rychle
pevně zátkou zadělá. Vína champangská ze sr tek upravují He
z rozředěné šťávy srstkové a i e 2°/0 cukru, načež se tato do
silných láhvi champang kých nalévá, dobře ucpává a k tomu
ještě i zátka silně ováže, by vyvinujici se kyselina uhličitá vyraziti ji nemohla. Takto zadělané láhve dají se do místností
20- 30°R. teplých, by obsah j ejich tím . náze kvasil. Jak mile
silné kvašeni přešlo, což ze skušeno t1 poznati musíme, pí·endavaji se lahve s vínem do chladněf ího sklepa a sice počátkem
vodorovně, čim dále tím vice kolmě - až hrdlem dolů, by
tím spíše kvasnice dosud ve víně se nalezajicí u zátky se
stahovati mohly, načež potom pozorně droždí se odtéci nechává
a j en čisté víno v láhvi zpět ostává, což ale musí se nad ně
jakou nadobon pozorně díti, by mnoho vína na zmar nepřišlo
a :t láhvi nevyteklo. l takto docílenému vinu, srstkovému -

< .!

-

,

9 -

pl'idává se v~ vhodném a pí·iměřeném množství roztok čisteµo
candisového cukru s cognakem aneb vínem a sice tolik, až by
láhev opět úplně naplněna byla.
ož když se talo, poznovn
láhev e zadělává a zátka drátem a provázkem upevňuje.

30. Cham1mngské víno ze srstek.
Každá láhev pro sebe se u pravnj e a není potřeba zvlá"tnich pil troji1; vino se oslazuje a jako při přede "lém spůsobu
čisti, v láhve nalívá a rychle zadělává. Láhev nesmí úplně naplněna býti, aspoň 25 k. cent. mu i astat prázdno, by napřed
20 grm. či tého, hlatitého uhliuitanu dra elnr..tého a hned potom
'30 grm. hlatitého čistého vinanu v kusech se tam dáti mohlo,
načež láhev rychle se zátkou zad ěU a p evně ová,že.
Pohybováním rozpustí se ve víně přídavky tyto.
Láhev zátkou dolů se staví, by pÍ'i sčistění vina usazenina
odejmouti se mohla. Chceme-li tohoto vina j en pro svou potřebu
užiti, není potřeba usazeninu odlívati.

3 I. Srstkové cham1•agnské víno.
Cukr, který k oslazení vina srstkového, na dřivěj i spů
soby dobytého - beřeme, rozpu::;time ve vině, načež celý roztok
-<h'\kladně hustým pijavým papírem neb podobnou látkou pÍ'epustime a tím i zčistíme, načež pomocí zvláštního přistroje tolik kyseliny uhličité pÍ'icláváme, mnoho-li za vhodné uznáme.
Láhev se zazátkuje a zátka upevní. Tento způ ob má tu výhodu, že vino dříve j e pitelné a prodnjné.

31. Angreštový ocet,
1 1/ 2 litru zralého angreštu se pi'.'ebere, potluče, smíchá 80
3 litry uvaÍ'ené a vychladlé tvrdó vody, načež se nechá dYa
dny tiše i;t:iti; voda se pak procedí, přid::'t 70 gram1i. (Lb loty)
cukrn, naUje do soudku do n ěh oi Ho vloží ve droždí (kva. nicich)

-

10 -

omočené

topinky, otvor zátkový se pt·ikryje mu elínem, nechá
se ky ati a po 3/ • roku e stáhne do lahvi.

lf.

Bezir1ky.
33. Bezinková polévka.
Čerstvé bezinky se operou ; na hliněném pekáči ve vo lě,

k terá je pokrývá, s netlučenou skoí-icí, citronovou korou půl
hodiny vaří, protlačí sítem, s dostatečným mnozstvim cukru,
litrem horké vody, solí a kouskem másla pova:l'i. Ve sklenici
vina se rozmíchá lžíce jemné mouky, pfimichá ku polévce, která
se na smaženou housku nalije.

34. Bezinková polévka.
uvaí-ené bezinky . e prot] ačj sítem ; s cukr em,
sko:ř·i ci,
citronovou korou a bledou j íškou povaÍ'Í, konečně . e
přilij e ¼ litru smetany a nalijo na osmaženou hou::sku.
Ve

vodě

35. Bezinková

zavařenina.

Zralé bezinky se operou, s malou částkou vody chvilku
povaří, měchačkou roztl.:i.čí. ŠCtivu. se protlačí šatem, za stál' ho
michání s dostatečným 1nno~stvim cukru tak dlouho val'i, až
zhon tne, v nádobách po vychladnutí zaváže.

36. Bezinková štáva.
Bezinky se chvíli val'Í n mč 'lm -:kou roz tlnči; šť~wa se
šatem protla čí a bez dnEW10 vnfon i .,; malj·ch lúhvich u zavře a
nschov..\.

-
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37. Bezinkový kom pot .
.•

Zralé bezinky ·r otrhají, operou, s cukrem, malou čá tkou
vody a několika vyloupanfmi švestkami zvolna vaH. Zatím se
usmaží 2 postrouhané hou ·ky na másle, na ypou na bezinky a
vaří e ještě chvíli pospolu ; pak 80 kaše protla čí sítem a po
vychladnutí dá na Rtňl.

111.
Boby.

38. Zelené boby.
Zelené boby mladé, štavnaté se na dlouho rozkrájí, uvafi
v měkké vodě, vyberou na misku a rozn1:řeným cukrem poleji.
Po tÍ'i dny cukr se slévá, stále hustěji a hustěji svařuje
a vždy op ět nn boby se nal évá, až čtvrtého <lne s boby spol čně
se sYaH. O o. tatní úpravě bobu - jako zeleniny pověděla
j sem vice ve své „České kuchaí-ce. "

IV. a '\.
Borů v1i:y a l

b1"lusir1l{.y,

39. Brusinky.
P ře bran .l

ť

pozvolna

brusinky dají o do hm, tě svařen ;ho cnkru, a
' nim se za vn Í'1\ií ; druhého dne cukr o slrj

"hustěji svaří,

brusinky do
v nádoby se ukládají.
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něho přidají,

opět svaří

a vychladlé
,.

40. Brusinky.
Vybrané vyzrálé brusinky . e pozvolna rozpekou, šťáva
·z nich se vymačká, hojně ocukruje a :-;polečně svaří.
Takto upravenou šťávou zalejí se brusinky v nádoby
uložené, v kterých dobře obvázané v uchých místnostech so
uloží.

41. Nakládáni

borůvek

(brusinek.)

Zralé borůvky se operou, u uší n stHdavě nasypou
do nádob s oloupanými, na čtvrtky nakrájenými, navinulými
jablky, polijí studenou vodou. v -:e se dobře uzavře, přiložr
kamenem a postaví na chladn_é místo. Takto uschované borůvky
vydrží celou zimu. I brusinky tak se nakládají.

42. Sušené brusinky.
Přebrané hojně

vyzrálé brusinky se dobře usuší a teprvé
když k jídlu jich třeba se n vaří. Ocukrovati a tlučené skořice
se přidá.

43. Sušeni

borůvek

(brusinek.)

Zralé borůvky se p:i:eberou, vyperou a na ~ítě osuší, pak
se nasypou do hrnce, p:i:ikryjí, poklička zamaže těstem a po
chlebě postaví do pece.
asledujicího dne se poklička •ejme,
hrnec zaváže p apírem a bortlvky uschovají se ve skl epě; hodí se
velmi dobře ku zvě:i:ině. Jako borůvky, suší se i brusinky.

44. Zavařené brusinky.
1

yrové

přobranó

brusinky polejí se horkou

šťl\,von ,

ktcr{L

.t:i~
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z

opečených

(rozpařených)

byla.
Vše se promíchá a

brusinek

vylisována

s cukrem

svařena

aspoň čtvrt

hodiny na teplých kamnech.

zahřívá.

r...

45, Zavah,vání

borůvek

(brusinek).

Bon1vky se na sítě několikráte poliji horkou vodou..
Polovice váhy borůvek se pfidá medu, což za stálého mícháni se
svaří. Tak zavařuji se též brusinky.

46.

Zavařování borů velí

(brusinek).

I{ zavařeni určené borůvky ae rozdělí na dva díly, j eden
díl se dá do hrnce a postaví do vai-icí vody, v níž se tak
dlouho nechají, až s úplně rozva:l'Í; procezená štáva se vaří
tak dlouho s cukrem, až úplně zhoustne, načež se nalije na
čerstvé borůvky, s nimiž se úplně promíchá. Hrnec se dá na
chvíli do pece po chlebě a po vychladnutí zaváže. Brusinky
podobn ě se zavařuji.

47. Zavai·ováni borúvck (brusinelí).
Čerstvé borůvky se přeberou, operou, osuší, na pekáči se
J1m1 tak dlouho potřásá, až se počne šťáva kolem kraje va:řiti,
pak se v nádobách zavážou, než se jich užije, smíchají se den
před tím s dostatečným množstvím cukru. Taktéž zachází se s
brusinkami.

48.

Zavařování borůvelí

Přebrané borť1vky

(brusinelí).

se operou, osuší, spaří, s cukrem a netlučenou skořicí dusí, pěna se sbírá. l{dyž počnou borůvky
pukati, vyberou se sběračkou, dají do hrnce, šťáva se chvíli
povaří a vychladlá smíchá. s borťtvkami a po ltplném vychladnutí
nádoby zavážou. Brusinky podobně se zavařuji.

-
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49. Zavafovl1ni borův ek (brusinelL)
Oprané borůvky neb brusinky se na sítě osu ~i, cukrem, a netlučenou skořicí na pekáčijakodřive dusí. táva, která při zavařováni,
borůvek zbyla, se svaří s mi enským1 jablky, která byla oloupána
na čtvrtky rozkrájena a ohryzky z nich vykrojeny; pak se
přisypou bon1Vky, pl'idá cukru, vše dobře promíchá a po vychladnutí v nádobách uzavře.

50.

Zavařované borůvky

.I

(brusinky.)

Borůvky

neb brusinky se vaří s cukrem; šťáva se slije a v ni
vaří oloupané, sladké hrušky se kořicí, až úplně změknou, smíchají
se pak s borůvkami neb bru inkami, a když vychladnou, v
nádobách uschovají.

51. Brusinliovi zavaf·cnina

(borůvková.)

Přebrané

vyzrálé hru inky n0.b borůvky e pí-ikryjí zelenými
listy v hrnci a nechají přes noc v peci státi ; druhého dne se nasypou na síto, přiloží prknem, obtíží kameny a nechají takto
přiložené celý den. Když šťáva více nevytéká, protlačí se
zbytek sítem do dřevěné nádoby a tře se dřevěnou paličkou
po dvě hodiny. Na kilogrom šťávy se počítá½ kilogramu cukru.
Vše se dobře promíchá, a smíchá s předešlými výtlačky z brusinek;
naplní do krabic a zvolna v troubě usu.., i.

52.

Za,,ařováni

brusinek

(borůvek.)

8 litrů přebraných, opraných brusinek neb borůvek se vaH
s 1 / 2 litrem dobr'ho vinného octa, 3/ 4 kilogr. cukru, kouskem
::;koříce a nakrájenou citronovou korou; pěna se shání, zavařenina.
nalije do klenic ; po vyc!.tladnuti zaváže v rumu namočeným papírem
anebo měchýřem a nádoby ,v chovají na chladném místě.

I

)

-

53.

Zavařování
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boraivek (brusinek).

Borůvky

,a

neb brusinky, se vaÍ'Í buď samy nebo s cukrem;
1 v tomto i v onom případě se ne. lrn zi. Va:H-li se bon\vky
s cukrem, odváži se čtvrtina cukru, co váži borůvky neb brusinky,
což jim dodává lepši chuti, n ež když jsou vařeny bez cukru. l\1imo
cukr se nepřidává ku brusinkám obyčejně nic jiného.

54. Sušeni borf1vek (brusinek.)
Borůvky

neb brusinky se suší na itě na slunci, nebo v peci ;
v případu tomto nesmí býti pec příliš horká, mají schnouti z nenáhla. Když j sou dostatečně porušeny, nechají se úplně vychladnouti, nasypou do bedničky a uloží na suchém místě, kde
není ani příliš teplo, aniž zima přistupu má.

· 55, Brusinkový kompot.
i l

Pí-ebrané brusinky se operou a s rozvařeným cukrem svaří.
Pěna se sebere, brusinky vkusně na mísu dají a cukrem
j emně utlučeným posypou.

56.

Borůvková

1»olévka.

2 litry přebraných, opraných borůvek se vaří v litru vody
se 175 gramy (10 loty) cukru, kouskem netlučené skořice,
citronovou korou a 4 rozlámanými suchary, protlačí sítem,
pí·idaji 2 v červeném víně rozmíchané žloutky, osolí se a nalije
na rozlámaný suchar.

57,
Litr

Borůvková omáčka

borůvek

neb brusinek 8e

(bl'11sinková.)
p:fob éře,

opere,

m ěchačkou

lu se
cukrem, netlučenou skořici a citronovou
korou za stálého mícháni rozvaří, protlačí sítem a chvíli se lžicí
mouky ve vině rozmíchané opět povaří.
roztlačí, načež

58.

Borůvková

(brusinková)

omáčka.

2 litry borůvek neb brusinek se protlačí sítem, šťáva s
cukrem půl hodiny míchá k jedné straně. Omáčka studená se hodí
ku moučným jídlům.

59.

Borůvkový

koláč.

ta se udělá koláč, který se nechá na
pomaštěném plechu zkynouti ; kraj se ohne, koláč pomastí, posype strouhanou houskou a opranými borůvkami neb brusinkami
které se hodně tlustě posypou cukrem, rozdrobeným máslem a
strouhanou houskou, načež se koláč upeče .
Z

připraveného

(brusinkový)

60.
1/

tě

Borůvkový

(brusinkový) svítek.

litru mléka se rozmíchá G vajec, trochu soli a tolik
mouky, aby povstalo přihou~tlé těsto; polovice se vlije na pomaštěnou horkou
pánev a p eče se ; mezi tím se propíchne ně
kolikrate vidličkou. J akmil těsto tuhnouti počne, nasype se naň
1/
2 litru opraných bvrťtvek neb brusinek, které byly smíchány s
cukrem askořici, přikryje druhou polovicí těsta a svitek po obou
stranách upeče. Než se ne ·e na stůl, posype se cukrem a skořici.
\

2

61.

Borť1vkový

ježek.

Zo dvou litrů borův k, 122 gramů (7 lotů) cukru, kttry
citronové z polovice citronu a utlučena skořice se uvaři hustá
kaše, která se na míse nechá vychladnouti; zatím se zpění
122 gramů másla s 8 žloutky a 122 gramy cukru, borůvková
šťáva po lžíci přidáv[t ; když bylo přimícháno 70 gramů (4 loty)
utlučených mandli a tuhý sníh z bílků, vsype se smíšenina do

C.

..

pomastěné,
vaří

roztlučeným

hodinu v horké

17 -

sucharem posypané formy a j ežek se

vodě.

G2. 8u1·11vko,,ý kompot (hr11sinkový.)
Pi'·AI.Jn1.n A. :m-1.l.'· borůvky se dusí

s cukrem, který byl
o citronovou kúru otřen a trochu vodou navlažen. Měkké boruvky se sběračkou vyndají, šťáva svaří a na borůvky nalije.

63.

Borůvkový

kompot (brusinkový.)

Borůvky

se dusí s cukrem, citronovou k orou a netlučenou
sko:L'icí. Skořice i kůra se vybere, borůvky na míse urovnají a
nechají vychladnouti. Na litr borůvek se béře obyčej ně čtvrt
k ilogr. cukru.

64.

Borůvlíotá

chladnina.

Borůvky He

navlaží vodou, se 122 gramy (7 loty) cukru,
citronovou korou a netlučenou skořicí dusí, protlačí sítem a
smíchají s dostatečným množstvím bílého vína. Smíšenina se
postaví k ledu a nalije na rozdrobený suchar.

65

Borůvková

zmrzlina

Borůvky

se postaví v polévaném hrnci přikryty do vlažné
trouby, aby změkly. Šťáva se vytlačí, smíchá se svařeným
cukrem a dá do chladnice.

6G .

Borůvková

štáva.

Zralé, přebrané borůvky se uvaří a procedí. Do t.ří litrů
šťávy se dá 1 / 2 kilogr. cukru; šťáva se zvolna povařl, pěna se
sesbírá a když vychladne, nalije do lahvi a dobře uzavře.

,
Uplně

6 7. Brusinková

šťáva.

vyprané brusinky rozšťouchají se a dají vykvasiti.
2

•

18 Po čtyrech dnech se vylisuji,
nalije a pevně zadělá.

šťáva

procedí -

v silné láhve

Kolem lahvi dá se sena. - Ve vařicí vodě do varu šťáva
v nich uložená několikráte se přivede - a vychladlá do zdravé
místnosti se ukládá.
Šťávu tuto hojně ocukrovanou možno i k děláni zmrzliny
užiti.

68. Brusinkový (bora°nkový) lik,\r.
Zralé borůvky neb bru inky se dají clo ~]denice a polijí samožitnou kořalkou. Sklenice se uzavře a postaví na ::;]unce tak
dlouho až brusinky červené barvy pozbudou ; pak se procedí.
Na. litr šťávy dá se 1i 2 kilogramu rozpuštěn 'ho cukru, načež do
lahví se nalije.

69.

Borů vkové

víno (br11si11ko, é.)

8 litrů borůvek se vaří ve 3 lftrech vody. Vše procedí se šatem. Šťáva se nechá pt\l hodiny ustáti a opatrně se slije. ťáva se
svaří se 385 gr. (22 loty) cukru a 4 gramy utlučeného hřebíčku.
P o vychladnutí se jím naplní láhve, které se uloží do sklepa.

"\''!.

B
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70. Zclcmé brosku~.
Z broskvi vyzrálých vyndají se pecky. Broskve se oloupají a na polo uvařené dají do studené vody vychladnonti, načež
s rozvařeným cukrem se svaří.
Denně cukr hustěji se svařuje a broskve v něm, co by

-
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na cukru scházelo, doleje se, aby broskve
byly.

úplně

nim zakryty

71. Zralé bros·k,·e.
"\ cukru zavařené broskve dají se osušiti se na všech stninách jemně utlučeným cukrem.
Úplně vyschlé ukládají se do škatuli.

72.

Zcukernatělé

Na zavařené broskve dá se do
l'ém se obalí a takřka zcukernatí.

73.

Za,· ařené

posypávají

broskve.
běla svařený

cnkr, v kte-

broskwe.

plně

vyzrálé broskve se propracují jemným sýtkem
-co broskví, tolik cukru svařeného se přidává, společně zavaří,
pěna sebere a do nádob dá.

74. Zralé broskve.
Rozpůlené

broskve vyzrálé zaliji se vařicím do husta
svařeným cukrem, s kterým se povaH, pěna sebere, a zavaře
nina do nádob dá.

75. Lou1,a11é broskve.
Oloupané broskve se svaří, na to se vyberou av čerstvou
vodu uloží. Po několika hodinách vybrané se usuší a cukrem
rozva:foným polijí. V cukru pozvolna se svaří, což se asi tři
dny opakuje, ale tak, by denně cukr hustěji svařen byl.

76. Loupané broskve.
Broskve opatrně se oloupají, pecky z nich vyberou a
broskve ve vodě se svaří.
Uvařené broskve vyberou se a uloží v čerstvou vodu. Po

19*
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několika

hodinách se vybírají a na řešetě osuší; potom hustě
rozvařeným cukrem polejí a po tři dny pozvolna s ním se
.., . ,
svaruJ1.

77. Suché brosl.ve.
Suché broskve do měkka ve vodě se svaří. Na to v čerstvou
vodu dány po několika hodinách e vybírají, na řešeto dávají,
by oschly, potom na husto svařeným cukrem se zalévají.
Cukr po tři dny se slévá, vždy hustěji a hustěji svařuje
až naposled broskve v něm se zavaří.
Broskve se nn. řešetě usuší, cukrem j emně roztlučeným
posypou, což se několikráte a po více dní opakuje.

78. Nadívané broskve.
Uzrálé broskve se do měkka ovaří, pecka z nich vyndá,
na řešetě osušiti nechá, hustě svařeným cukrem zalije a po
tři dny každodenně pozvolna se vaří, při čemž vždy slitý cukr
do husta se zavařuje.
Do broskvi dávají · se různé zava'řeniny: mandle, kť1ra
pom~rančová atd.

79. Broskve s rejží.
I
11

Opraná a spařená rejže se dusí na mléce se solí, citronovou korou anebo netlučenou skořicí. K tomu pÍ'Ídti se kousek čerst
vého másla, trochu cukru a 3- 4 vejce. Forma se vymastí a strouhanou houskou posype. Na dno se vloží z tloušti prstu rejže, na
ni vrstva zralých rozkrájených broskví; tak se pokračuje, až
je forma přes polovici naplněna. Poslední vrstva rejže se posype cukrem, rozdrobeným máslem a peče se.

80. Broskvový kompot.
Oloupané broskve uvaří se ne zcela do měkka v ouker-
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naté Y ocl ě a nechají se yy. tydnouti. Tekutina se sleje a s hu peninou jablkovou do husta svaří, načež na vkusně na misku položené broskye nalije.

S I. Brosln·ový kom1•ot.
Oloupané a na polovičky rozkrájené broskve se , e vodě
ovaří, v . tudené Yodě vychladnouti daji,
vyberou a osu"ené
v rozvařeném cukru svafi.
Na misky ulo~ené poznovu slitým a hustěji svařeným
cukrem, kterému i huspeniny bro kvové p:r-idáno bylo, se polejí
.a jemn ě utlučeným cukrem posypou.

82.

I•aštič ky

z broskví.

ítkem propracované úpln ě vyzrálé broskve se pozvolna
na ohni vysoušejí, cukrem jemně utlučeným smíchají (co broskví
tolik cukru) a společně svaří.
Na tabulky b:l'idlicové tence dány - m:iuší a rozkrájí se.
1

83. Marmelada broskvová.
:Maso ze zralých broskví řešatem propracované smíchá se
s hojně cukrem, zava:H se s nim několikráte a v nádoby se
ukládá.

84. Vino bro~kvové.
Jsou-li broskve hodně laciné aneb uvedlo-li se nám jich
hojně, a není-li pro ně jiného výhodnějšího odbytu, tak možno
i z broskvi - právě tak jako z višni (viz vino višňové) velmi chutné vino upravovati.

85. Champangské vino z broskvi.
Vino broskvové hodí se velmi dob:i"e k

děláni

výborného

.

vína champagnského, což se
víně ryvisovém pověděno.

22 právě

86. Broskvový

tak upravuje, jak obšírně

punč

při

studený.

12 zralých broskvi se oloupá a rozkrojí, vloží se do
mí y a po ypou bohatě tlučeným cukrem. Když - 10 hodin taktopřikryté stály, polijí se bílým vínem, a než se nesou na tůl,.
přilije se buď šampaňského vína nebo . elter ké vody.

87. Broskvová jídla, zavařeniny a nápoje.
Vše co z merunek možno dělati, to lze i z bro kvi upravovati, a proto k oddílu o merunkách jednajícímu odkazuji.

VIL
Cit1~ony.
88. Zavařené citrony.
Citron oloupá se v malých proužkách, tak aby vždy proužek oloupaný byl vedle proužku neoloupaného.
Citron se v měkkých místech několikráte propíchne a ve
vodě svaří, · načež z vody vyndán a osušen, v rozvařeném cukru,
svaří, což se ta~ dlouho opakuje, až citron úplně zcukernatí
- Citron vždy z cukru se vyndá - osušiti nechává a vždy
opět v novém cukru e svařuje. Vychladlé citrony do nádob·
se ukládají.

89. Za,ařování citronů.
10 čerstvých citronů e vaří po 2 hodiny. Voda se po
dvakráte slije a nalije vždy vaHcí; citrony se pak osuší, na

)
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tenké li tky nakrájeji ajádra e odstraní. Na ½ kilogramu citronů
se počítá kilogram cukru a 1/ 2 litru vody, v níž se citrony
vařily. Cukr se v ní sčisti, citrony do něho vloží &. za stálého
mícháni v něm 1/ 2 hodiny dusí. Po vychladnutí se dají do
kamenných nádob, zavážou a uschovají.

90.

Zavařování citronů.

Oloupané citrony se nakrájejí na lístky, jádra. vyberou,
v přečištěném cukru sval'Í a vyndají.
Cukr se ještě chvíli pova:H až hodně zhoustne a po vychladnutí na citrony nalije a nádoby dobře uzavrou. Obyčejně
se v tomto případu béře dle váhy jednou tolik cukru jako
citronu.

91. Citronová

kůra.

Z rozpůlených citronů šťáva se vytlačí, citron ve vodě,
do které trochu citronové šťávy přidáno bylo, do měkka uvaří
a uvařený v čerstvou vodu dá. Vyndané citrony osušené poliji se do husta svařeným vychladlým cukr~m a den státi
nechají. Druhý den svaří se cu}tr hustěji a opět jím citronová
kůra se polije, což až do čtvrtého dne den co den se opakuje.
Kůra citronová ocukrovatělá dá se osušiti, zbytečný cukr
se dá stéci a ukládá se v nádoby.

92. Nakládáni citronové

kůry.

Tence naloupaná citronová kůra se drobně useká a promíchá
s utlučeným cukrem. Na to nasype do láhvi, uzavře, zapečetí a uschová na chladném místě.

93. Nakládáni

citronů.

Oloupané citrony se nakrájeji na lístky. Jádra se odstraní,
lístky se po vrstvách stfidavě s cukrem uloží ve sklenicích,
které se blanou zav,\žon.

-
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94. Opečené citrony.
Několik pěkných

citrom\ se opatrně oloupá a pozorně se
rozdělí, aniž by se kůže porouchala. Jádra se odstraní, jednotlivé části se omočí v řídkém těstě a na másle po obon
stranách usmaží.

95. Sturlcn ý

křen

s citronem.

Kůra

citronová l::le otfe o cukr, který se utluče a šťávou
citronovou, ustrouhaným křenem, soli, pepřem, j emným olejem
a vinným octem tak dlouho míchá, až povstane hustá omáčka.
Křen s citronem se hodí k e studené pečeni neb dn\beži.

96. Citronové

koláčky.

z ½ kilogramu má.sl.a, :243 gramů cukru,
o cukr otřené kétry citronové ze šesti citronů, 1/.~ kilogramu
mouky a čtyr celých vajec, rozvál~ se, vykrojí malé koláčky,
pomaži rozkloktaným vejcem, posypou cukrem a upekou se na
plechu, nn. němž je prostřený papír.
Udělá

se

těsto

97, Citronová

omáčka.

106 gramů (6 lotů) másla se rozhřeje. Do toho přidá se lžíce
mouky a přilije dobré polévky, přimíchá tence oloupaná kt\ra
a šťáva j ednoho citronu, anebo na lístky nakraj ený citron,
z něhož jádra, vybrána byla, s muškátovým květem se sva.Í'Í,
3 žloutky v omáčce rozmíchají a procedí.

98. Citronová

omáčka.

litru polévky se svaří s citronovou korou 7 muškátovym květem, pepřem, soli a svazečkem petrž le. Na to přileje se
1/
4 litru smetany nebo mléka, v němž bylo rozmícháno trochu
mouky a kousek másla. Vše se nechá vychla<lnouti a než se nese
na stůl, pfidá se citronová šťáva.
1

/4

I
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99. Citronov,i

omáčka.

itronová kt\ra se otÍ' o cukr a ~ ťáva citronová naú nakapá.
ukr se dá do vody
kouskem másla, který byl promíchán s moukou, soli, a za tálého mícháni se čtvrt hodiny
vaři. P ak se přilije 1 :z litru vina, a vr.c svaří a promíchá se
<lvěm,t žloutky.

100. Citronová

omáčka.

105 gramů (6 lotfl) cukru se svaří . korou a šťávou
citronu. _Na to přilij e se sklenice vína a vše půl hodiny se vaří.

101. Citrono,,á kaše.
V litru mléka se vaří pozorně oloupaná citronová kůra,
procedí se a smichá se dvěma lžicema bílé moůky, do které trochu
rt žové vodičky přimícháno bylo; konečně se přidají 122 gramy
(7 lotů) cukru a za stálého mícháui se svaří.

102. Citronová kaše.
122 gramy postrouhané housky, 1/ 2 litru s vodou smíchaného červeného vina se svaří, 122 gramy cukru, šťáva i kůra
itronová postrouhaná a 3 žloutky, za stálého mícháni se svaří.

,

I 03. Citronová sekanina.
175 gramů ( l Olotů) ledvinového tuku, 122 gramy (7lotů)
postrouhané housky, 122 gr::tmy bilé mouky, 4 lžíce cukru.
usekaná kůra a šťáva citronu, vejce a 1 ,' 4 litru mlék.a se dobře
rozmíchá. Těsto se da do malých formiček, zaváže do šatu a
v horké vodě uvaří. Sekanina dává se obyčejně s citronovou
omáčkou na stůl.

-
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t 04. Citronový dort.
Kúra čtyr citronů se oloupá, citrony rozkrájejí na lístky,
jádra vyberou. Kůra i citrony se položí na sítko, a posypou
cukrem a podstaví pod síto mísa. Druhého dne se šťáva svaří
a nechá vychladnouti. Zatím se utluče 245 gramů (14 lott\)
mandli, smíchá se se 140 gramy (8 loty) usekané, cukrované
kůry citronové, polovice se na ype do formy, která je vyložena
máslovým těstem a opatí·ena okrajem, citronové lístky se obloží,
druhá polovice smíšeniny se nasype, polije svařenou šťávou,
nahoru se udělá mřížka z těsta, pomaže bílkem a zvolna upeče.

105. Citronový dort.
Podložka. z máslového těsta se opere, udělá okraj. O 245
iramů (14 lotů) cukru se otře kůra tři citronů, cukr utluče, se
4 vejci, 12 žloutky a ¾ litru sladké smetany smíchá, nad
uhlím zpění a na podložku z těsta nalije, pak zvolna upeče.

106. Citronové bochánky.
(12 lotů) cukru se zpění se třemi žloutky. Do
toho přidá se postrouhaná kůra citronová, 210 gramů mouky a
sníh ze tří bílků. Malé kop ečky lžicí se dají na plech máslem
nebo voskem potažený, které se roztlačí, posypou sekanými
mandlemi a upekou.
210

gramů

107, Citronové

kopečky.

245 grammů (14 lotů) cukru, o který kůra dvou citronů
otřena byla, se utluče a se sněhem ze 4 bílků zpění. Malou lžič
kou se udělají kopečky na bílý, cukrem posypaný papír. PN
mírném teple se v troubě usuší.

-

,

-

27 -

I08. Citronové placky.
U dělá se hustá ka ve z ½ kilogramu utlučeného cukru,
o cukr otřené kůry a šťávy 4 citronů a vody; když se cukr
rozpustil, kape se zvolna samý cukr na plech, který byl olejem
pomazán. Placky nechají se vychladnouti a sejmou s plechu.

109. Citronové poléváni.
Drobně utlučený

cukr, a utlučená citronová kůra se smíchá
s vodou, aby pov.:stala hustá kaše. Kaše se zvolna ohřeje,
namaže na pečivo, které se pak nechá ve vlažné troubě uschnouti.

110. Citronové poléván~ (glazura).
Citronová kůra se otře o cukr. Cukr se utluče a smíchá
s citronovou štávou, aby povstala hustá kaše. Ohřeje se, než se
poléváním pomaže pečivo, které se okamžik v troubě suší.

11 I. Citronové poléváni.
O citron otřeny cukr se ve vodě vaří a přidá dostatečné
množství tlučeného cukru. Týmž způsobem se připravuje polévání pomorančové.

112, tiCronové polévání.
Citronová kůra se o cukr otře, cukr se šafránem v hmoždíři utluče, prosýje a s bílkem smíchá.

113. titrony s krupicí.
V litru mléka se vaÍ'Í 192 gramy (11 lotů) krupice a 106
gramů (7 lotů) másla. Po vychladnutí se přimíchá 12 žloutku,
122 gramy (7 lotů) cukru a sníh ze 12 bílku. Na dno pomaštěné formy se dá o cukr otřená citronová kůra dvou citronů

-

2

a obloží na li tky nakrájenými citrony, které e po ypou cukrem.
Na ně se nasype kr upice, posype cukrem a skoi'icí a vše se
spolu peče .

'

I'

114. Citronový nákyJt,
Kůra

dvou citronů se otře o 210 gramú (] 2 lotů) cukru,
který e pak utluče. Tolik má la co cukru e zp ění, přimíchá
zvolna 12 žloutků, cukr, jakož i šťáva obou citrom\, 157 gramů
(9 lotů) bílé mouky, . nih 12 bílků a v ~e s dá do vymaštěné
formy. Upečený nákyp se dává s vinni nebo ovocnou o m á.č}~on
na stůl.

11 5. Citronový náky1••
245 gramů (14 lotů) tlučeného cukru . e míchá půl hodiny
se 12 žluutky a postrouhanou k orou dvou citronťt. P ak se při
dá šťáva dvou citronů, sníh ze 12 bílků a 35 gTamů (2 loty)
bílé mouky, načež se nákyp ve vymastěné formě upeče.

11 6. Citronový nákyp.
Půl

litru vina se uvaří a přimíchá tolik strouhané housky,
až povstane hustá kaše. P o chvíli se sejme s ohně, přidá 245
gramů (14 lotů) másla, 245 gramů cukru, o cukr otřená Jn\ ra
4 citronů a skořice. Když to vychladne, přimíchá se 10 ž loutků
a sníh z bilk1. V "' e se dá do pomastěné formy a zvolna se upeče. Nákyp posype se cukrem a dá teplý na stůl.

11 7. Citronový nákyp.
Šťáva 4 citronů sc- procedí sýtem.

Litr dobrého mléka
nebo smetany se postaví na kamna, když se počne vařiti,
pi'isype se tolik krupi ·o, a by pon,tala hustá kaše, která se
nechá vychladnouti.
tudená kaše se míchá čtvrt hodiny se
šťávou citronovou, 4 hořký1ni a několika. sladkými, postronha-

.

-

29 -

nými mandlemi, 6 žloutky, muškatovým květem , 140 gramy
(8 loty) tlučeného cukru, špetkou soli a sněhem ze 6 bílků.
Forma se vyma tí, po "ype strouhanou houskou a nákyp·
v ní upeče.

118. Citronový ježek.
245 gramů (14 lotu) horkého másla se smíchá se 245
gramy bílé mouky a 87 gramy (5 loty) cukru nad ohněm, při
lije se litr vařícího mléka a udělá hustá kaše. I{dyž se více
p ekáče nechytá, přimíchá se 245 gramů cukru, který byl otřen
o kilru 4 citronů. Citronová šťáva nechá se vychladnouti. Pak
12 žloutků, sůl a skořice Re sněhem z 12 bílků, postavi se ve
vymastěné formě do horké vody a dá se na stůl s vinni omáčkou.

119. Citronový ježek.
248 gramů ledvinkového tuku se n:1krají, smíchá se 245
gramy postrouhané housky, 245 gramy cukru, solí, drobně usekanou korou a Šťavou dvou citronů a dvěma vejci. Vše se postaví ve vymastěné formě do horké vody a dá s omáčkou
na stůl.

120. Citronový ježek.
L žíce bílé mouky se rozmíchá ve studené vodě. Do toho
přilije se vina, přidá šťáva z 3-·citronú, postrouhaná kůra z 2 citronů,
245 gr. (14 lotů) cukru a 10 žloutků. Vše se nad ohněm rozmíchá a svaří; přimíchá se 35 gramů (2 loty) vyziny, a vše dá
v pomastěné formě k ledu.

121. Citronové beleše.
cukru, o který byla otřena kůra
dvou citronů, se utluče, se 4 žloutky zpění, pak se přidají 122
gramy (7 lotů) tlučených mandlí, šťáva dvou citronů a sníh ze 4
245

gramů

(14

lotů)

-
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bílků.

Vše se dá do formiček, které byly vyloženy máslovým
těstem. Beleše zvolna se upekou a glazírují.

122. Citronové

hoblovačky .

Z nejj emněj šího cukru, do kterého pí·idalo se šťávy citronové a bílku vaječného, upraví se husté těsto, k teré dokonale
se propracuje, načež na j emné oplatky tence se natře a pozvolna
peče. Dokud vlažné rozkrájí se na dlouhé kousky a kolem
měchačky jako hoblovačky skroutí a osušiti dá.

123. Citronové

hoblovačky.

Na čtvrt kilo cukru ostrouhá se citron; cukr se roztluče,
smicbá s bílkem a šťávou citronovou, náležitě se propracuje
a na oblatky natřené pozvolna na teplých kamnech peče při tom pak se ve zpúsob hoblovaček zkrucuje.

124. Citronová

stříkanka.

280 gramů (16 lotu) oloupa.ných, drobounce roz ekaných
mandli se suší na čistém pa.pH·e. 175 gr. (10 lo tů) cukru,
o který byla otřena citronová kůra se utluče a prosije. Cukr
se s citronovou štávou dvou citronu tak dlouho tře, a.ž se pění.
Když byly k cukru mandle p:l'idány, naplní se směsí stříkačka,
ze které se st.říká na povoskovaný plech stříkanka, anebo se
dělají kopečky lžicí, které se hrubým cukrem po ypou a
usuší.

125. Citronový zajíc.
4 tabulky čokolády se rozstrouhají, smíchají s citronovou
korou drobounce usekanou, 140 gramy (8 loty) oloupaných,
utlučených mandlí, 8 gr. ( 1/ 2 lotem) tlučené skořice, 8 g ramy
tlučeného hřebíčku, 3 postrouhanými, tvrdými žloutky, dvěma
celými vejci a šťávou j ednoho citronu. Plech se povoskuje
a oplatky naň uloží. Ze směsi se udělá podoba zaječího zadku,

·-
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který se propíchá podél nakrájenými oloupanými
sype hrubě utlučenou čokoládou a upeče.

manďlemi,

po-

11

I!

126. Citronový tvaroh.

li

Litr husté smetany se vlehá s korou citronovou a šťávou
dvou citronu po pt1l hodiny. 1\1ezi mícháním se přidají tři lžíce
tlučeného cukru. Na síto se položí šat, smísenina naň vleje,
nechá se tak den státi a pak se dá do jakýchkoliv formiček.

127.

I;

Citronová žintice.

Stejné množství mléka se smíchá, postaví k ohni a přidává
šťáva dvou
citronů; vše se malou chvíli vaří, pak procedí a
osladí.

128.

l

Citronovky.

I

IGlo oloupaných a rozstrouhaných mandlí rozetře se
s bílky a 1 ¼ kilem jemně utlučeného o dva citrony ostrouhaného cukru. Vše dúkladně se promíchá, na papír natře a pozvolna upeče.

129.

Huspenina citronová.

Tři

až čtyry citrony se vylisuji, kůra o cukr otře a
ostrouhá - Šťáva svaří se s dvěma deka vyzí klí (Hausenblase) a litrem vody, až do polovičky se vše svaří, na to se
hojně to ocukrovati, dostatečně · povaří a ubrouskem procedí, načež
procezené vystydnouti se dá.

130.

Citronová huspenina.

I{ůra tří citronů

se otře o 245 gramů (14 lotů) cukrn,
který se s procezenou šťávou 6 citronů, 35 gramy (2 loty)
vyziny v 1/i litru vína a v½ litru vody nad ohněm rozmíchá,
až se vyzina úplně rozpustí. Pak se vše procedí, smíc!.iá se

,.

I
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I
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I
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třemi

bílky, a nad ohněm malou chvílku míchá a pak e po
vychladnutí opět procedí, načež se huspenina postaví k ledu.

131.

Citronový sníh.

Čtyry bílky se odYáží a ušlehají, aby povstal tuhý sníh.

I

I
l

l{ němn e přidá tejná váhn. na hrubo tlučeného cukru a -;táva
dvou citronl\. l(dyž bylo v."e dobI-e promícháno, udělají se ze
sněhu na p:řipravené koh'1 čky kopečky, které se posypou hrubě
tlučeným cukrem a zvolna np kou.

132. Citronový creme.

I

Ótyry citrony se oloupají, kitra se uvaří ve ¼ litru bílého vina, víno se procedi, přimích á k němu 385 graml\ (22
lotů) cukru, šťáva čtyř citronl'\ a l 2 žloutků, přilij e se 1 / 2 litrn
vařicího vína a v."e se zpění , hrnec se postaví do nádoby vařící vody a nalije se do sklenic; fatktéž se může cremu užiti
co nadivky do dortu.

J

133. Citronová chladnina.
Kť1ra

se otře na 245 gramech (14 lotech)
utluče, se 4 žloutky, jedním celým vejcem,
šťávou tři citronů a sklenici bílého vina nad ohněm tak dlouho
šlehá, až se zpění, přidá kousek vyziny, šlehá se opět, až to
vychladne, pozvolna se přidává 1/ 2 litru zpěněné smetany a
nechá se u ledu vy tydnouti.
dvou
cukru, který se

citronů

134. Citronová chladnina.
Kůra

I

1:

!

dvou citronú se otře o 300 gramit (17 lotů) cukru,
šťáva pěti citronů se vytlačí na cukr a nechá 2 hodiny státi,
přilije pak 1 ť2 litru sladké, husté smetany, vše procedí a tak
dlouho šlehá, až se to zpění, půl dne postaví na chladné místo
a lije do sklenic.

:
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135. Citronová zmrzlina.
Čtyry žloutky ze:,;lohají se, až zpění, přidá se ostrouhaná
kůra citronoy..í, dosti cukru a rozředí se vše troškem vody.

Smíšenma pozvolna se zahřívá, až zhoustne úplně tom ale stále se šlehá, až opět schladne.
Ostatní jak při všech zmrzlinách se opakuj e.

136.

při

Zmrzlina citronová.

Půl

přidá
ků.ry

litru smetany smíchá se s ušlehanými dvěma vejci,
:e 18 dekagramů jemně utlučeného culn·u a ostrouhané
z citronu.

Smíšenina. tato stále se ušlehává a povařuje, dá vychladnouti, ale pfi tom pořáde se šleluí., na to pak stuhnonti se dá.

137.

Citronová zmrzlina.

O půl kilogramu cukru se ot.ře k.fara tři citronů. Cukr se
rozpustí ve ¾ litrech vody, pl'iuá se sklenice vína, šťáva 6-8
citronů a dá se do chladnice.

138.

Citronová zmrzlina.

Vezmou se čtyři celá vejce, 1/ 2 litru smetany a 332 gr. (19
lotu) cukru, o který byla otřena kůra tH citronů; nad ohněm se to
tak dlouho šlehá až se to počne va:fiti. Pak se to sejme s ohně
a šlehá se až do vychladnutí, načež se dá do chladnice.

139.
Opatrně

Citronová limonáda.

oloupaná citronová kůra. a · šťáva dá se do vody a
dle libosti ocukruje. Lépe jest, když se cukr p:fočisti, totiž svaH
a pěna, d okurl se tvoří, sbfrá.
3

-
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140. Citronová limonáda.
Co možno tence oloupaná citronová kůra se svaří s 52 gramy
(3 loty) cukru ve :i, 4 litrech vody. Po vychladnutí přidá se
citronové v ťávy a . klenice vína.

141. Citronová limonáda.
385 gramů (22 loty) cukru, přečistí se v litru vody, vloží
do ni na 4 hodiny kůra 4 citronú. Šťáva citronů se vytlačí do
mísy, cukr k ní se dvěma litry vody přil\je. Vše se nechá
hodinu státi a pak se procedí.

142. Citronová limonáda.
Kůra

12 citronů se spaří třemi litry vody. Po vychladnutí přidá se šťáva citronů, dále 1 1/ 2 kilogramu utlučeného
cukru, ¾ litru vína a 1/ 2 litru vařeného mléka. Když vše
dobře promícháno, procedí se.

143. Citronové vino.
5 citronů se oloupá. Kůra jich položí do hrnce, polije
syrupem ze dvou kilogramů cukru vařeného v G litrech vody;
jakmile syrup vychladne, přidá se k němu šeáva 10 citronťl
a topinka, která byla pomazána droždím. T ekutina se nechá
2 dni státi až počne kysáni ; pak se kůra vyndá, ostatní nalije
do sudu, který musí býti plný. Po třech mč. ·icich se múže
stáhnouti do láhvi.

144. Citronový likér.
Do dvou litrú samožitné kořalky nni o7.Í ti0 kúra 0 citronú,
zaváže se a nechá na vlažnóm místě 1 ~ dni státi ; ve dvou
litrech vody se svaÍ'Í l 1/ 4 kilogramu, cukrn ko.f alka se k němu
přilije a postaví se chvíli k ohni. Pak se procedí a naplní do
láhvi.

.
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145. Citronový likér.

'
I

I

2 litry samožitné kořalky mfohá se s 1 1/ 2 kilogramem
tlučeného cukru,
"ťávou a koron citronu a dvěma litry uvaře
ného mléka. Vše .-e dohře promíchá, hrnec zaváže a nechá se .
1 O dni státi, každodenně se tím zatřese. Pak se procedí a
u. chov}\ v lahví ~h.

;

'
I

I

;
I

146.

Citronový

1,uně.

kilogramu cukru se očisti v ½ litru vody. Vše vaÍ'Í se
s tence oloupanou korou citronovou z 3 citronu, až to úplně zhoustne,
po vychladnutí se přiliji dv ě láhvě vína, trochu araku a 1 / 2 litru
silného čaje. Pnnč se procedí, ohřeje, aniž by se vařil a nalévá
do sklenic.

i

147. Citronová tresť.

i

1/

2

Tence oloupaná kúr&. citronová ze dvou citronů naloží se
do ¼ litru samožitné pálenky na 14 dní. Pttk se to procedí a
v láhvích uschová. Citronová tresť se hodí dobře do omáček.

Citronový syru1••
cukru se přečisti v ½ litru

148.
1/

2 kilogramu
'
1/
přilije
citronové
4 litru

vody ; pak se
šťávy a vše se
svaří až
to u.plně
zhoustne, nechá pak vychladnouti a nalije do láhvi. Citronový
se hodí co přídavek do limonády a punče.

14 9· Citronový ocet.
6 šťávnatých citronů se opatrně oloupá, aby zustala jen
tenká žlutá kůra, jádra se vyberou a dužnina se roztrhá do
t.ři litrů vinného octa. Pak se kura rozkrájí a ocet nalije do lahví,
které se neuzavrou příliš pevně a postaví několik dni na slunce.
Citronový ocet hodí se velmi dobře k úpravě salátu a bílých
omáček nakyselo.

3*

i

I

-
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VIII.
Dřínky.

150. Dušené

dřínky.

Dřinky

a stejné množství cukru se odváži: cukr sr rozpu tí, pfidá trochu citronové šťávy, dfínky o v něm chvilku
vaÍ'Í a pak se vyberou. Cukr se chvíli povaří, nalije na dřínky a
nechá vychladnouti. Zatím, co se cukr var-i, přimíchají se dvě
lžíce araku.

151.

Zavařování dřínek.

Pěkné,

zralé, ale je~tě tvrdé dHnky , e spaří a nechají na
sítě okapati. Stejné množství cukru se odváží, rozpustí, dl'inky
nechají v něm čtvrt hodiny povařiti a vyberou se sběračkou,
cukr se povaří, nalije na dřínky, lder' přikryji e a nechají
do druhého dne státi; nalijí se pak i s dřínkami clo ldenic a
zaváži, když byly vychladnuly.

152.
Dřinky

DřínkoHi

zavaí·enina.

ve vodě, protl~čí sítem a stejným množstvím rozpuštěného cukru za stálého míchání povaří. Po vy•
chladnutí se uschovají v nádobkách dobř uzavřených.
se

uvaří

IX.
Dýn e.
v

153. Naklá,lání dyni.
V podelné kousky nakrájená
::mH, v niž se nechá 12 hodin ležeti ;
122 gr. (7 lotů) soli.)

dýně

uloží se a prosype
(na 5 kilogr. se počítají

-
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Půl

kilogr. oloupané cibule vai'-i se v o c tě. Dýně se nechají v tom malou chvilku vafiti, vyberou ·e a nechají vychladnouti, uloží do kamenného hrnce střídavě s koprem, nakráj eným
křenem,
několika bobkovými li tky, 17 gr. (lotem) p ep:ře netlučen' ho a 1 O o-r. ( 1 /.! lotem) h:řebi -:ku. Ocet se nechá yychladnouti, nalij e na dýně a nádoba zav áže.

154. Nakládání dyní.
Oč istěná

dýn se na.krájí na kousky jako prst a. paří.
Voda nechá oknpati, dýně vloží na mí u a odváží ·tejně mnoho
cukru, který ,•o drobounce utluče, pí·idá 2 gr. zázvoru a 2 gr.
pepře.
Dýně se nechají takto přikryty do druhého dne táti,
pak slije se ;e,iva, povaří, dýně v t,,~n chvíli nechají, aniž by
změkly, <lají se do sklenic a poliji p o vařeným, vychladlým octem
a nádoba zaváže.
v,

155. Nakládání dyní.
Zralé, ještě tuhé dyně se rozkrájejí, okrájeji, jádra vyškrábou,
nakráj ejí kousky jako prst· kousky , e spa:i"í horkou vodou, ve
studené vodě ochladí a voda necha okapati. Kousky se I ok.ladou vedle sebe, p:fos ně pře;:; pí-ič několik ko uskť1 skořice a dva
hlebičky, jichž korun k.a byla ulomena. Na 1/ 2 kilogr. d yni se
rozpustí 385 gramm1i. (22 lotu) cukru, přilij e se trochu Yinného
octa, aby to nabylo nakyslé chuti. Dýně se povaří v cukru
několik minut, aniž by změkly. Pěna se sežene a vše se nalije
do hluboké mísy. Druhého dne se cukr slije, povaří, pěna sežene,
dýně na malou chvilku do vařícího cukru vloží, vyberou, uloží
do sklenic, přihoustlým vychladlým cnkl'em poliji, načež se
sklenice zaváži měchýřem a schovají.

156. Nakhídi,ni dy11í.
Dýně

uloží

se oloupají, oči8ti a na -:tyl'hranné kou ky nakn\.jen'
do hluboké mi."y. Na každého 1/1. kilogr. se nasype

-
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~45 gr. (14 loni) drobně tlučeného cukru, 1 7 gr. tlučeného
zázvoru a přidá šťáva i kůra citronová; tak se nechají přikryty
do druhého dne státi. Druhého dne se šťáva lije, svaří a dýně
v ni tak dlouho nechají, až se stanou prúhleclnými, pak se
uloží do sklenic a za váži.

157. Nakládání dyoí.
Oloupá a očisti se dýně, nakr<lji jako " předešlém čísle
udáno a nechá 12 hodin v octě státi. i: á. lednjicího dne se vaří
stejná váha cukru jako dyni ve vinném octě a p ěna sežene. Do
octa vloží se dýně s polovici lm;kú a vanilky a vai'.·i se tak dlouho,
až se stanou prt'.'.thleclnými. V ·klenicích o p liji přihou tlým,
vychladlým cukrem a sklenice se zavážou

158. Smažená
Připravená dýně

dýně.

ve slané vodě a na sítě nechá
okapati; omočí v řídkém tě ·tě ze mléka, mouky, vaj ec, soli a
pepře a na másle usmaží.
a stůl se dává se metanovou
omáčkou, se žloutky a citronovou šťávou.
se

uvaří

159. Smažená

dýně.

Nakrájená dýně se nvaÍ'Í ve slanó vodě, položí na síto,
aby voda okapala, po ype oli a peprem, namočí do řídkého
těsta z mouky, soli, vody, octa, žloutku, sněhu ze dvou bílků,
načež se na rozpuštčné slanin ě nebo oleji u maži.
ež se nese
na túl, posype sa u. ekanou petrželi a ·dá se bu(t co amo tatné
jídlo nebo k ma u.

160. Dušená clýnč.
Oloupaná dýně ~e ,·al'Í ch vili ve 8lan' ,·od ě, nakrájí na
čtyrhranné kousky, na poká -.; i polije ho vězí polévkou, aby jí
1'tplně pokryta byla. "1 tn·t hodiny se dusí a pr-idáYá k masu.

-
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161 . Dýňová polévka.
'item protlačená dýně i,e postaví stranou; 2 1 /'!. litru mléka
se svaří se 70 gr. (4 loty) másla, solí, cukrem, ne tlučenou
skor-icí a citronovou korou. Když se počne mléko vařiti, při
míchá e zvolna dýňová kaše za stálého míchání a chvíli se t o
povaří.
ež se dá na stůl , přimíchá se ku pol évce několik
žloutkú a nalije na smaženou housku.

162.

Dýňová

polévka.

Dýně

e uvaří, voda slije a nalije zvolna tolik mléka,
kolik ku polévce třeba, v němž se dýně rozmíchá; polévka se procedí, přidá jíška, s{U, pepř, k ousek cukru, másla
a dva žloutky.

l 63.

Dýňová

polévka.

D o rozpuštěného másla se vloží oloupaná, očistěná dýně;
posype cukrem, pep:fom, solí, mu "kátem, míchá malou chvilku
nad ohněm, přilévá zvolna . polévky n eb o vody, aby ji dýně
pokryta byln. Když j .· do. tatečnč mč1drá, protl::t,či se sítem.
P r-il oj o se pak dos tatečné množ tví polévky, mléka a j e-li třeba
pí-i<lá s e . oli a pepře.

t 64. Dý ňo vii (tykvová) om.áčka.
Dýně

.'e rozkráji, jádra. vytikrábou, zelená kura okrájí
l dyž s dužnina. · byln. čtvrt hodiny povařila, vybere 80 sběrač
kou, roztlaěi se, }Jrotlnt'Í ít m, ·hvili povafi, přidc't másla, soli,
trochn pepťr. a nakráj nú kúry eiLronové. Oby ěej ně s přidavá
k ni hnědú mú~]o. 'J1nto omáčku jakož i v~ chna jiná z dyní
pÍ'ipnwená jicU:1 nc•::mesou lill ó slabého žaludku.

-
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165. Dýňová kaše s jablky.
Dýně

e uvaří, puloži n a íto, a by Yoda okapala, oloupá
n ěkolik
navinulých jablek , rozkrájí, pf idá koříce, citronové
kúry, přilije trochu vody, v niž dýně vaí-ena byla a dusí se,
protlačí Ritem.
Om,ič lrn. vaří ·e chvíli s cuk rem a pÍ'idá se ke
šk ubánkám, klobcikúm a p.
Dýňový koláč .

166.
Olouparn\, r oik rájená
ml 'kem

dýně

n")bo ·metanou ,

se uvafí,

vytlačí protlačí

. oH a cukrem na ka.--:i

. item,

r o:1.mic há,

k terá . e na mí8e vychla.dno uti nechá. P ,.k se p ři mí chá 5 vaj ec,
122 gr. (7 lotů) oloupaný ch tlučených m1.rnllí
citťono vá k úra,
několik lžic cukru a malá lžička sk oÍ'ice. Smíšenina se namaže
na tlu tý koláč, který se pak upeče.

167.

I
!
I

I

Dýňový koláč.

UvaÍ'ená, sítem protlačená dýně se r ozmíchá na k aši se
1 22 gr. (7 loty) másla naa ohněm, přidá několik lžic cukru,
lžíce ve studeném mléce r ozmíchané bílé mouky. Kaše s e nechá
vychladnouti, emichá se 4 vejci, 122 gr . oloupaných tlučených
mandli. Sůl a sní h ze 3 bílků. Smíšenina se dó. do pomaštěn<'.· ,
houskou posypané for my, koláč upeče a přidává ku smetanové
nebo vinn é omáčce.

168.

Dýňový

nákyp

Ve slané vodě vaí·ená dýně se nechá ok apati, protla čí
sítem,
míchá při mírném teple se L„2 gr . (7 loty) másla
6 rozmíchanými vej ci, DO gr . (5 loty) sýra a soli. "míšenina
se v ype do pomastěné formy, vej cem pomaže, cukrem po ype
a upeče se.

;

I
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169. Dýňový

i

nákyp.

. e protlačí sítem, pr-imíchá 1 :22 gr. (7 lotú)
má la u v·lehaného, G vajoc,
ekanó. kúra citronová, 245 br.
(J 4 lotú) ve mléce namo čen ' hou.-ky, 70 l'T. (4 loty) cukru,
súl, !JO gr. (5 lotú) U80kťmých m:1nclli, 122 gr. hrozinek, malá
lžíce utlučené kořice .
~.íkyp upe6e se ve vymastěné formě.

i
!

i

Uvařená dýně

I

I
!

1 70. Dýňová

kaše.

:
I

Oloupaná dýně . e zbaví jacl er, v:.1H púl hodiny a voda
nechú okapat,j, pro tlačí se item a ka.v·o se míchá s rýží ve
mléce vařenou, pficlá se sťú, k onsek másla a mušk átu. K.aše
e posypo cukrem . e sk oí-ici.

-
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171.
. Dýňová kaše .
Oloupaná, očis těná dýně so rozkrájí, uvaří, roztlačí a na
pekáči s máslem, pepřem a solí chvíli ~usi. Obyčejně se k ni
přiAávají k otlety.

172. Dýňová kaše.
Dýně

se ol oupá, roikn\ji na kusy, s vodou a solí chvíli
dusí a na sítě n echá voda okapati. 2 cibule se rozkrájejí na
tenké lístky, které se usmaží na másle, smíchají s dýňovou
kaši, osolí, opepří a ještě chvíli dusí.

173. Dýňová kaše.
Na kusy rozkn\jená dyně se uvaH, protlačí sítem a. míchá
chvíli s rozpu--: těným máslem nad ohněm, pÍ'idá cukru, pl'i1ij e
mléka nebo smetany, nechá i::o p1·i ohni, ale n emá se vafjti ;
n e~ Re Ll,\ na stůl p osype se pro"',Hým cukrem, přejede žhavou
lopatkon, aby se cukr rozlil a přidá k ní do zvlaštni nádoby
tř ~úovó šťávy.
'

.,,.

,...

..

:
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X.

17-l. Zavaí·ováni gdoulí.
N ěkolik

gdouli, k ter é nej sou k zavafování urče ny se otře,
rozkrájí, jádra vykrojí a takto připravené uvaří.
Do t éto vody se dají gdoul e, které jsou ku zavaře ní
určené, chvíli se vaří, sb ěračkou vyndají, vloží do hrnce, v němř.
zůstati mají, voda na. ně procedí a nádoba postaví na chladné
místo, kam má vzdu~h volný přistup. Na povrchu se utvoří
silný povlak, který se opatrně nadzvihne, potřebné gdonle
vyndají a povlakem opě t pfikryji.

175.

Zavařoví1ní

gdoulí.

Čerstvé gdoule se oloupají, rozkrájí. Jádra se vykrojí, vždy
několik

do horké vody vhodí a uvaří, pak se sběračkou vyndají
a na sítě nechají okapati. Na 1/ ~ kilogr. gdoulí se svaří 385
gramů (22 lotu) culnu. G<loul e vložise do širokých sklenic, polijí
rozpuštěným cukrem, zn.váží . tarým plátnem a měchýfem, omotají senem, postaví do stm1ené vody na pekáč, čtvrť hodiny povaří a sklenice nechají vychladnouti. Druhého dne se o uši a
uschovají.

176. Gdoulový kom1,ot_
oloupajj, r ozlrr..~;i na. -: tvrtky

Gdoule se
a jádra vykrojí.
Gdoule i jádra e vloží clo vody, přidá cukru, citronové kůry,
sko:řice.
Pok se vše povn:ří K ež se guoule vyndají , p řilij e
se sklenice vina, gdoule ~" nar ovnají a . va:foná š ťáv a na ně
procedí.

-
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Gdoulo,é oplatky.

Gdoule se uvaří ve vodě s cukrem a protlačí item. tajná
váha cukru se s vodou svaří a pak s gdoulemi tak dlouho
míchá, až zhoustne. míšenina se nechá na míse vychladnouti.
Druhého dne se udělají kuličky veliko ti ořechu, r ozloží na
cukrem posypaný papír, roztlačí se a na slunci usuší. Pak se
rozváli, posypou cukrem, opět po ypon cukrem a u chovají
v papiI-e.

179. Gdoulový nákyp.
rěkolik

gdouli se uva:H ve vodě s cukrem a protlačí sítem.
Okrájené housky se namočí ve vodě, ve které byly vaí·eny
gdoule, vytlačí, kousek másla se zpění, přimíchají k němu vytlačené housky, gdoule, polovice cukru co bylo másla, něco utlučených mandlí a sníh z několika bílků . Smíšenina se dá. do
pomaštěné. formy, posype cukrem a peče tři čtvrtě hodiny.

180. Gdoulový nákYt•·
10 pěkných gdouli se otře, uvaří, oloupá a protlačí sítem,
smíchá se sněhem z 8 bílku, citronovou korou, 245 gramy
(14 loty) cukru a ve formě ' .:? hodiny peče.

181. Gdoulo'vý suchar.
Otřené

gdoule se uvaí·í a oloupají. P ak se rozkrájeji, jádra
vykrojí a du~nina protlači sítem. K nim se přimíchá tolik
cukru, mnoho-li váži gdoulová kaše, o cukr otřená citronová
kl\ra, skořice a. za stálého míchá.ní se v"e vaří, až to zhoustne.
SmH~enin.a se vsype do formy, upeče, pak ·e položí na papír a
v mírném teple osuší.

182.
Asi

třicet

Sníh gdoulový.

gdoulí se ve vodo uvari o. oloupá. Dužina nožem

44 se vkrábe se a protlačí sítem. Vše míchá e a i ho::linn s cukrem a skořící vždy jen k j edné stran ě.
;;est bílln\ se utluče zvlá ~e a gdoule p:řidaJi. F orma ·e
vymastí a smíšenina v ní up eče .
ení-li dostatek gdoulí, múže
se přidati jablek nebo hru~ek.

183.

Gdoulová huspenina.

Zralé gdoule se otron, rozkrojí na. čtvrtky a p:řistnYÍ
s takovým množstvím vody k ohni, aby jí byly pokryty. Y <lyž
změknou, vytlačí a procedí se ~ ťiva, aby byla úplně či ta.
Tolik co j e váhy šťávy, cla se nkrn, který se sva:i'-í, ku ~íávě
přilije a tak dlouho za s tó.lého mícháni van, n~ kapka na talíři
rychlo utuhne. P o yychl::lrl.nnti se huspeninn. u chont ve
sklenicích.

184. Gdoulovií hus1,enina.
Několik

gdouli se .rozkrájí na kousky, vat'.·í se ve vodě,
jako předešle, a šťáva procedí. Na púl litru se přidá půl kilogr.
cukru. Také se může přidati ku konci o cukr otřené kůry
citronové.

185. Gdoulová huspenina.
Po předešlé m zpť1 obu pr-i1 rn.vená gdoulová šťáva. .·o smíchá
s prosátým cukrem, "lehá prutem k j edné straně, až po čnou
vyskakovati bublinky. Pak Llá se Llo sklenic.

I 86. Gdoulová zmrzlina.
Zralé gdoule so n vai'-í ťl. se skofici rozmaěkané protla ":f
sítem, smíchaj i svai'·eným cukrem a dají do chladnice.

-
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187. Gtloulový sýr.
Zralé gdoule se uvař.i, protlač{ sítem, přimíchá stejné
množství prosátéhq cukru a šťáva citronu. Vše se utře a stále
míchá nad ohněm, až se to lžíce nechytá. Opatrnosti ovšem
třeba, aby se to nepřipálilo. Talíře se navlhčí, smíšenina nechá
na nich vychladnouti, . pak se zamotá do papíru a ve vlažné
troub ě usuší.

XL

Fíky.
188. Zele11é fíkv.
~

Na polo ve vodě ovařené fíky dají se ve studenou vodu
vychladnouti. Druhého dne poznovu ve vodě, ve které špinat
a trochu soli přidáno bylo, až do měkka se vaH, poznovu chladnouti (v studenou vodu) a osoušeti se nechávají.
Rozvařeným cukrem zalité nechávají se do druhého dne.
V nádobě po tři až čtyry dny slévá se cukr, hustěj i se svařuje,
při čemž i fíky s nim se několikráte svaí·i.

189.

Za,'a'řcué

fíky.

Fíky ovaí·i se ve vodě, dají se vystydnouti do studené
vody. Druhého dne poznovu se svaří do měkka (do vody se dá
trochu špenátu a soli) zase se dají vystydnouti jak předešlého
dne, načež dokonale se osuší.
Fíky takto npra.vené d,\vojí se do cukru rozva.:řeneho,
ktee.·ý po čtyry dny se lévá a hustěji svařuje, při čemž i fíky
společně s ním se zavaří.

-
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ato se fíky o ušují a dukladně cukrem posypávají, což
po několik dni se opakuje. E"dyž fiky úplně suché j on, do
nádob se skládají.

190. Polévka z fík11. .
122 gr. pěkných u"ených fíků .e drobn ě nakrájí a čtvrť
hodiny v litru vody vaří . Ye . tudené vodě se rozmíchá 70 gr.
krupice, přilije ku fikům a za stálého mícháni čt vrt hodiny
vaří.
Na to se přidá 'Ůl a. cukr.
Polévka z fíků hodí e pro nemocné.

191. Naklá,lání

Čcl'stvých

fíkíL

Pěkné nepřezrálé

fíky . o nekolikráte od vrchu naříznou,
v měkké vodě nech ají se val'iti, ochladí e ve studené vodě a
druhého dne se opět vaří, až úplně změknou, tak že se j ehlici
snadno propíchnouti mohou ; načež se opět ve studené vodě
ochladí a na sítě rozloží, aby voda ok apala. Zatím se vaří cukr
ve vodě se šťávou citronovou, fíky v něm ch vili povaN, vsypou
do hluboké mísy, cukr na ně nalije a nechají přikryté do druhého dne státi na teplém místě. ukr se slije, vaří se a horký
nalije na ovoce. Třetího dne se cukr opět povaří, fíky na chvíli
do něho vloží, nechají vychladnouti, nasypou do sklenic, poliji
cukrem a po ťtplném vychladnu ti pr-ikryjí v rumu namočeným
papírem a zaváži m ěchýřem.

192. IHkový kom1,ot.
r ěkolik čer tvých nepřezrálých fíln se vhodí na chvilku
do va:l'ici vody, ochladí ve tudené vodě, která se nechá pak
okapati. Ye 1/ 4 litru vody se vaří „..45 gr. (14 lotů) cukru,
pěna se shání, fíky v něm dusí, a vyberou sběračkou. Cukr se
obvili vaří a horký nalije na ně, v něm nechají se pře noc
8té.ti, než se dají na stťtl.

'
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193. i'íkový kompot.
cukru ,c,e svaří ve 3 / 4 litrech vody s korou
z polovice citronu, pěna se shání a kdyi se byl cukr 3,'4 hodiny
vařil, vsypou se do něho čerstvé, nepi'.-ezrálé fíky, pí-iljje vinA.
nebo citronové šťávy a du i e zvolna, až úplně změknou. Pak
se vyberou, cukr chvíli povaří a na fiky nalije.
1

/'1 kilogr.

194. Fíkový kom1tot.
122 gr. (7 lotů) cukru ·e rozpustí v 1/'J litru studené
vody, která se smíchá s citronovou korou o cukr otřenou . Do
toho se vloží 1 /'l kilogr. pěkných fíků, nad mírným ohněm se
nechají tak dlouho, až se počnou zvolna vařiti, tak se nechají
2 hodiny, až úplně změknou . Pak se přiliji 2 sklenice vina a
citronové štávy. Než se dá na stt'i.l, nechá se úplně vychladnouti.

195. Fíkový ježek.
Kilogram dobrých sušených fíků se nakrájí, se 245 gr.
(14 loty) mouky, 245 gr. strouhané housky, 1/ 2 kilogr. usekaného hovězího tuku od ledvin, 2 vejci a mlékem smíchá, aby
povstalo tuhé těsto, které se natlačí do pomastěné formy, zaváže do ubrusu a na 3 hodiny postaví do horké vody. Kdo
chce může pí·idati cukru a muškátu. Na stůl . e dává s vinnou
nebo smetanovou omáčkou.

196. Fíkový ježek.
385 gť. (:Z2 loty) mouky .·e smíchá· se 175 gr. (10 loty)
usekaného uku ledvinového a mlékem, a s by povstalo těsto, které
se tlustě rozváli; 1/ 2 kilogr. usekaných fíků posype, složí, znváže do pomouč-něného nbru. u a va.l'Í 2 hodiny v horké páfe.

'
'

-
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XII.

H rozr1y.

lt

1 97 .

I
~.
!

I

,,'I
li

hroznů.

Obraná zrnka nep:řozrálých hroznů se nasypou do kameného hrnce a poliji stejným množstvím octa a vody, aby tím
pokryta byla. Po dvou dnech se ocet slije, povaří a vychladlý
opět na vino nalije; po tí'ech dnech se totéž opakuje, vody a
octa se musí dolévati, aby zrnka vždy pokryta zůstala. Po
tí·ech dnech se k octu přidá na každý litr 245 gr. utlučeného
cukru, povaří se, pěna sežene, ocet nalije na zrnka, sklenice
zaváži e měchýřem a uschovají. Nakládané hrozny se hodí
ku ryb ě ua modro, zvět-ině a t. d.

198,

I,

Nakládání

Nakládáni

hroznů .

Zrnka z nep:ř'ezrálých hroznů se otrhají, pecičky di'ivk<'m
vyberou a zrnka na pekáči ve vodě zvolna va:H, po straně nechají chvílí státi a na sítě oschnouti, nasypou se pak do hlnboké mísy. Na každý kilogram se rozpustí půl kilogr. cukru,
nalije na hrozny, ]der' se papírem pfikryté nechají do druhého
dne státi; cukr se slije, povaÍ'Í a vychladlý opět na hrozny nal~je. T r-etiho dne se opětuje totéž, hrozny nasypou do sklenic,
cukr vychladlý na ně nalije a sklenice zavázané měchýřem
uschovají ve chladu.

109.

Za11ai·ené hrozay.

Z vyzrálých j ahůdek hroznových vyb rou so jadérka.
Hrozny se ovaří v měkke vodě a dají se na :řešeto osušiti.
!\{noho-li vina - do tolika cukru svařeného e hrozny

r
I

I

-

I
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povařiti

dají, načež so vyberou, osuší, cukr hustěji svaří a buď
s hrozny druhého dne poznovu zava:H, aneb j en na hrozny v
nádobách nalije.

.

'

i

200.

Zavařené

hrozny.

i
'

Hrozny se v měkké vodě ovaří, osuší na řešetech, dají
do hustě svařeného cukru, v kterém se povaří.
Druhý den slije se cukr - hustěji se svaří i s hrozny,
které vybrány se osušuji - jemně utlučeným cukrem posypávají a opět sušiti dají, což se tak dlouho opakuje, až hrozny
úplně suché do škatul ukládati se mohou.

20 I

Zavařovaní

broznf1.

Na 1/ 2 kilogr. čerstvých jahůdek hroznových se nalije 885 gr.
(22 loty) rozpuštěného cukru, v němž se malou chvilku povaří, sběračkou vyberou a ve hluboké míse polijí vychladlým
cukrem. Druhého dne se cukr slije, chvíli povaří a na hrozny
vychladlý nalije. Třetího dne se v něm hrozny chvíli vaří, uloží
do sklenic, vychladlým hustý cukrem poliji a sklenice zavážou.

202. Hroznová
Pěkné jahůdky

zaťařenina.

hroznové se nasypou do hrnce, který se
nechá na pekáči tak dlouho v horké vodě státi, !až jahůdky se
rozpukají a šťáva z nich vytoče, která se procedí sítem, aniž by
se jahůdky mačkaly. Rozpustí se stejná váha cukru, jakou má
šťáva ve vodě, se šťávou zvolna tak dlouho vaří, až kapka na
talifi rychle utuhne ; zava:řenina · se v nádobách po vychladnutí
zaváže a uschová.
4

,••
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203. Hroznová

50 zavařenina.

R ozpustí e jednou tolik cukr u mnoholi váži jah11dky hroznů,
jahůdky do něho se nasypou, vaří se tak dlouho až pecičky vyplovou na povrch, sesbírají se a zavaí·enina tak dlouho nechá na
ohni, až utuhne· v nádobách se pak uschová.

204. llroznová

zavařenina.

2 kilogr. z hroznů otrhaných zrnek se vaří dobré půl

I

I.

hodiny v litru sladkého me tu. Na povrch plovoucí pecky se
seberou, přidá se 1/ 2 kilogr. tlučeného cukru a zavařenina
nechá se utuhnouti.

205. Hroznová

I

I

zavařenina.

Vytlačí

se zralé, hroznové j ahůdky, šťáva procedí, odváží a
smíchá se stejným množstvím rozpuštěného cukru, pí-idá se
štáva celého citronu, chvíli se povarí, nalije do lahví a vychladlá
zaváže.

206. llroznotá 11olóvka.
Nasbírá se talíř hroznových jahůdek, třetina se dá stranou
a ostatní rozmačkané ve vodě půl hodiny se vaří, procedí,
ocukrují a osolí, přidá lžíce ve vině r ozmíchané mouky a
několik žloutků. Z celých jahůdek se zatím vy uerou pecičky,
jahůdky se v rozpuštěném cukru uvaří , vloží do pol évkové misy
a polévka na ně nalije.

Růžová

jíška se smíchá se lžicí l1ro:-mové :lavnÍ'cniny a
4 litrom červeného vina, anebo ěcrstvó hl'ozny t3 meHtorn, p1·i<lakou::ick cukru a omáčh1 se pr ocedí.
1/

'

.
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208, llrozinkova

omáčka.

Do dobré hovězí polévky se dá hnědá jíška, na proužky
nakrájená kůra a šťáva z polovice citronu, sklenice vína a oprané
hrozinky, nakrájené mandle, sůl, kousek cukru a uvaří se, do
ní se vloží uvai'.-ený jazyk nebo jiné maso.

209. Hrozniková

01náčka.

J iška se vaří ve vodě se l 22 gr. (7 loty) opraných hrozinek, kouskem netlučené skořice, citronové kůry, sklenici vína,
kouske:m cukru, kůra a skořice se vyndá a omačka dá na stůl
obyčejně ku moučným jídlům.

21 O. llrozi11ko, á nádivka.
1

140 gr. (8 lotů) očištěných hrozinek, něco nakrájené,
pocukrované, citronové kúry a tlučený cukr se smíchá, navlhči
rumem a postaví pr-ikrytá hodinu na teplé místo.

2 11. llrozinko,,á nádivka.
Otvrt litru bílého vína se vaří s ~O gr. (5 loty) cukru;
sejme se s ohně, přidá 122 gr. (7 lotů) opraných hrozinek,
122 gr. jemně nakrájených mandli, drobně usekaná kůra z polovice citronti. a nechá se pí·ikl'ytá vychladnouti. Nádivka tato
i předešlá se hodí do strudlů a muučnéhCl pečiva vůbec.

212. Hrozinkové škubi,nky.
Šest ok.ráj ených housek se namočí ve mléce, vytlačí ;
smíchá na mise s 105 gr. (6 loty) oloupaných, drobně usekaných
mandlí, 245 g r. (14 loty) přebraných, opraných hrozinek, 00 gr.
4·>:·

(5 loty)

. oli a
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tlučeného

drobně

cukru, 6 žloutky, tlučenou
usekanou citronovou korou.

skořici,

špetkou

213. Hrozinkové bothánky.
210 gr. (12 lotů) ušlehaného mť1 ➔la se smíchá e třemi
vejci, 245 gr. (14 loty) cukru, 245 gr. hrozinek, z nichž byly
pecičky odstraněny a ' /~ kilogr. moL
1ky. Těsto ~e doLře propracuje a nechá ½ hodiny odpočinouti. 1:a.ť• bochánky sn pomaží vejcem se smetanou a na pomaštěném plochu upekou.

21 4. llrozinkon~ amolety.
Připraví

se fídké těsto ze 1 / 3 litru smetany, 4 vajec,
dvou žloutkťt, soli a několika lžic mouky, z něhož se upekou
amolety, 70 gr. (4 loty) tvrdé housky, která byla usmažena na
másle, smíchá s očistěnými hrozinkami, usekanou, cukrovanou,
citronovou korou, poclél nakrájenými mandlPmi; smíšeninou se
amolety posypou, smotají a vloží do pomaštěné formy. V 1/ 2 litru
smetany se rozmíchají" dvě vejce, postrouhaná citronová kůra,
2 lžíce cukru, naliji na amolet-y, které se chvíli pekou.

215. Hroznový

koláč .

Plech se opa.tří okrajem, na kterém jest tence rozloženo
těsto máslové; smíchá 245 gr. (14 lotů) cukru s
žloutky,
210 gr. (12 lotů) oloupaných, utlučených mandlí, přimíchá
strouhaná kůra citronová, sníh z 8 bílků a 1 1/ 2 litru zralých
hroznových jahůdek. Smíšeninou se koláč pomaže a upeče.

21 G. Hrozinkový
Připraví

I'
I

těsto

¼

koláč.

kilogr. vlažné mouky, 1/ 2 litru
mléka, dobrého, čerstvého droždí (kvasnic), které bylo v části
mléka rozmícháno, 4 žloutků, 180 gr. (10 lotů) másla, soli, dvou
se

z

-
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lžic cukru. Těsto . e clob:ře promichá a kdyř. bylo skynulo, míchá
se 125 gr. (7 1ot1:t) hrozinek, rozválí hodně tlu tě. Koláč ·e
n echá na pomaštčn6m plechu kynouti. 'I'n a tam se popíchá
vidličkou nebo -:pičat_ým llřívkem, poma1/,e vej cem, p osype cukrem ,
~kofic:í, sekanými mandlemi a upe -:o se.

21 7. Hrozinkový
Těsto

koláč .

se připr1ví

ta k ovfm sp1°1sobem, j ako v -:i..,le pře
d ev·lém pověděno , rozc1 č1i ;-;o ve clva c.li1y; z j eclnoho dílu udělaný
kol áč pomaže
.·e máslem, posypo očištěnými hrozinkami
a pí-ikryje lrnhým k o1:f"em, kraje se dobře přitlačí, kol áč nechá
kynouti, pomaže m:'ts] cm, up eče a posype cukrem se skořicí.

218. Hrozinkové koláck,·• .
litru mléka, 90 g r am1°1 (:-' lotťi) másla, 230 gr. (13 lotů)
mouky se udělá nad ohněm kaše, kterou se t ak dlouho míchá
až se pekáč vice nechytá, vysype na mísu, smíchá s 8 vejci,'
solí, 70 gr. (4 loty) cukru, 122 gramy (7 loty) očistěných
hrozinek. Z těsta se udělají koláčky, které se po obou stranách
upekou a cukrem se skořici posypou.

Z

1/

2

219.

llrozinkoťÓ ko1tečky.

122 gr. (7 lotů) másla se tak dlouho míchá, až se počne
pěniti, přidá 122 gr. tlučeného cukrn, 4 vejce, strouhaná kůra
citronová, 1 22 gr. očiŘtěných hrozinek a 245 gr. (14 lotů)
mouky. Na pomoučený plech se pokladen kopečky jako ořech
veliké, které se zvolna upekou.

220. Hrozinkový j t•žel,.
122 gl'. (7 lott1) mi:\~la, . o promíchá 1-ia 245 g r. (14 Joty)
mouky; těsto Re hází po knse clo var·iciho mlélni, aby poYstaln.
0

-
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kaše která e vy. ypc na m_Í.'u, když .'0 ná<lolJy více n"chytá.
Když byla vychladhí, smíchá se zvolna s
veJc1, ti:emi lžicemi
cnkru, strouhanou citronoyou korou, 2.J.:-; br. ( 14 1otyJ oe;i~téných
hrozinek, l!lO gr. (ll lo YJ .'trouhan ú h ou.'ky, .-:p<'tkon soli a
4 lžicemi rnmn. , mi:cnina se µo::;taYÍ v 11oma~těné, suchary
po ·ypan

formě,

do vaí-íci vody.

221. Hroznový ježek.
3 3 gramů r:.2 loty l okráj<'nj·ch ho11sck ve stnd<'ném
mléce se rozmočí pí-irnic baji 1 :.1 1:,rr. ( 7 lotú) ntřeného másla,
žloutků, :24:j gr. (1 i lotC,, loupaných,
tl116cných mandli,
·koříce , p ostrouhaná e itronová k ura, sůl, talíř obraných jah11clek
hroznovfch a snih z 8 uílkú. , 'míC::cnina 'C VS)]>C do p om a~ tčné
formy, k ter á se po::;taYÍ na 2 Jiocliny d o h orké vocly. .Ježck .·e
dává na stúl s vinni omáčk ou.

Hrozinkový ježek.
X akráji se drobně :21() gr. 11:2 l otú J ho\·éziho ledYiuového
tuku, přidá se 3 5 gr. 22 loty) mouky ~pc·tka .'Oli, u ekaná
citronová kťtra, 3, 5 gr. opraných hrozin c• k a málo muškátu.
Y še se smíchá 8 v ejci ve mléce rozkloktan:ými, smí ~enina se dá
do yyma těné, . trouhanou hon. k ou po ·ypa né formy a upečený

jež"ek posype cukrem.

223. llrozno\'é ko -; íčky.
~lalé formičky -'" ,·yma:iti, , ·yloži m:\-do\.Jto tt.\ tc•m, nnplni hroznovi·mi jah n<lkami, pokryjí . nfhPm z hilkn, smirJ1aným
s cukrem a pekou na pl"chn. az zhněd n ou.

224. llrozno\') dort.
Z mú:-dovl·ho té ·ta :--e 11rlt"•Lí k1J:, ~. kr ,j ..;e oLnc•, vl 0ži na poma "' tě ný plrch, p o~ypr• r oztl11éPnj m ,11r·hPrr•rn, obranými j a lnirlkami

-
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hroznovými a pomaže volúváuím ze l 2~ gr. (7 l otů) cnkru,
G žlo ntlť'.í, 70 gr. ( l otú) oloupanýcl1 , tlnč:cnýchmandlí, Htl'otthfl.nÓ
citronovó kury a Sll(} hn z hilku, pokryjP- so těstom a zvolna
upeěo .

225. Hrozno\'ý strudel.
ytálmutó stl'ucll ovú těsto se pomaHtí, pm-iypo strouhanou
houskou, zralými jahů<l.kam1 liroznovýrni, c ukrem a sko(ici. 'l ésto se
:-;vine, vloží stoěeno clo pomas tčm ó forrny, p ornaie máslem a
upečen o posype cukrem se skoficí.

226. llrozi11líový strudel.
Ohyčcjn (;

strudlovó tésto se: nochá cl1vili kyll outi, tonce
naMhn", pom:tstí ::i. p osypo oěisLéHými hrozinkami, rozkrájenými
mandlemi, cukrem, skoí·ici a pocukrovanou citronovou korou.
1
, vinutý
str11del se nechá opět chvil i kynouti na pomast(mém
pl ech11, pomaže hus tou Hladkou smetanou nebo r ozkloktaným
VPJCem a npo6eoý p osyve cukrem .

227. llrozinl{ové zavitky.
Pl-ipraví se těsto z vlažn é mouky, vlažnM10 mléka, másla,
k vaimic, soli a cukr11. K<l.yž lJy lo chviJi kynulo, propracnj<• se
a tak dlouho tlu6e, až naskakuji bul,Jiny, n aěei se rozváli, pomastí, hrozinkami, z ni cl1;í, peci6ky nd;.;tranény byly, a sekanými mandlemi posypo a smotá. Z ávitek se rozkrájí na př'i 6 dle
liLoi;ti 11a Jrn. ·y, kten'· HO pold adon n a pnmast611ý pl r•e;J1 , 11 or;lwjí
chvíl i kynonti , poma;í,í r ozkloktaným v~jr;om, poHypou z lirnlJa
ntlu6oným cukrem a upokou.

228. llrozinl1ový náliYI'·
,"•]nhá sn 24 i; g r. ( 14 lotú; c11krn sr• (j vej ci tak rll rmli'>,
a;í, i;e počno n p ě ni ti , pficU po:;tronlian{: k ttry z pul <·itrom1, 2 I:-,

-
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gramů. hrozinek,

z nichž pecičky odstraněny byly, 245 o-r .
mouky a v e e míchá k j edné traně; . mí -: nina se dá d o
vyma: těm'.~ strouhanou hon k ou po y pané formy a peče se při
mírném trple půl hodiny.

229. Urozinlcový

nál,yp.

122 gr. (7 lotú) i;;pěn ěn 'ho m~ísla se smíchá zvolna i-;e
6. žloutky , J :2:2 o-r. oloupaný mi, utlučenými mandlemi, k ter é
rozmíchány byly v bílku, citrnnov ou i:;Cávou, 12:J g r. pěkných
hrozinek, se dvěma bou ·lrn mi, kter ~ namočeny by]y Ye ml i'.>ce
a n ěhern ze 6 bilkť1· v.-:e . e dá do vyma .vtěn é formy, upeče a
vinnou omá6kou dá na stlll.

230.

Hroznový l{ompot.

Několik

zral:ých hroznťt e vyber e. V e 1 4 litru Yody e
rozpu tí J 90 g r . (11 lotťt) cukru, pěn a seř.ene, hrozny na malou
chvilku do cukru vloží, aby se nerozpukaly , b éračkou vyb rou,
cukr povaří, nalije na hrozny, které se nechají vychladnouti,
než se dt1ji na stůl.

231 .
Jahůdky

Hroznová cbladnina.

hroznů se roztlačí, vťáva vytlačí a litr se vaÍ'Í se

105 gr. (6 loty) cukru; 1 ak se pr,imichá 8 rozklok tanýcb ,
čerstvých žloutků, kter é vařrny byly v bílém víně a vychladlé

šťávě hroznové, nad ohněm

šlehá, ul du nechá vyc hladnouti
a ozc.loLi -:erstvými obranými jahůdky vinných hroznu .

232.

·0

llroznov,i h11s1•enina.

Pěkné jahůdky hrozncwé . e l)rotl ači šatrm Hťáva nechá
u táti, načež se opatrně . lijr a procelli.
a litr Hť,h·y so r oz-

pus tí ] 7,J gr. ( l O lott"1) cukru, k němnž so pfidú citr on ové
šťáYy, 22 °T. (l1, 2 lotn) vyzoviny; V80 ·o micki.
e f'i ťávon,

57
vlije do formy a nechá u ledn utuhnouti. Forma se namočí
chvíli v horké vodě a hu p enina vyklopí na mi n.

233.

llrozinlío\'é víno.

4 kilogr. obraných hrozinek e u ,·ai-í ve 24 litrech vody,
protlačí sítem do vody, ve které byly hrozinky va:řeny, přidá
H kilogr. tlu čeného cukru, pfidá nčco droždí (kvasnic,) do ":atn
se zaváže 2 112 litru obraného bezovt•ho květu, který se po ně
jakém čase od traní; po pl1l roce se stáhne ·d no do l ahYí.

234.

Hrozinkové víno.

V JO litrech vody so rozpustí

~

kilogr. o citronovou
lniru ot:Í'eného cnkrn. Pěna e ežen e, voda nalije na 1 1 / 2 kilogr.
obranfch hrozinek. Po čas va:foní se tím stále míchá, nechá
vychladnouti, k ustálené šťávě pr-idá se šťáva tří citronú a
n echá týden ve chladu státi. Vino se slije, přidá pťtl láhve
rumu, procedí, v láhvích uzavře a ve sklep ě uloží.

Xlll.

Hi--u~ky.
235.

Hrušky.

Dobrý druh chutných hrušek so oloupá. Hrušky se propíchají a v měkké vodě do měkka Avafí, naČE'Ž, aby vychladly,
clo studené vody se dají. Osnšen ó polejí se na míse
·ukrem
Hdce svařenýrr:, v kter ém do <lruhólrn clne ostanou státi.
Cukr denně se slévá, hnstěji svnÍ'njc, pl'i čemž první dni
j dnou, p::\tý pak n ěkolikráte hrušky společně s nim Re zavaří.

-ó

236.

Sušení hrušek.

Zralé hrušky e paH, vloží pak do studené vody a
oloupají.
topka se do polovic uřízne, načež se dají opět do
horké vody, k niž pi'idáno trochu ledku. Když jsou uvai·ené,
ochladí se ve studené vodě a položí na íto, aby voda okapala.
Pak se svar-i ve vodě cukr, hrušky do11 vloží, v něm sval'Í,
přikryjí a nechají den táti, po ypou se cukrem, vloží se na
plech, na němž j e t rozest.řen papfr a suší e v troub ě, stlačí
se, posypou opě t cukrem, sn v.í po druhé straně a konečně uschovají.

23 7.

Sušeni hrušek.

Dobré, sladké, šťávnaté h1·u v,ky se nenechávají p:i'.-ezráti.
Rozpůlí se, jádra vykroji, .·topka na nich nechá a jakmile byly
oloupány vloží
e na lísky pokryté papírem, pak se dají po
chlebě do pece, hork o nesmí býti p.Hlišn ', aby se nespálili; to
se opakuj e po několik dní až jsou dobře u:: i ušené. 1\1:nozí hrušek
neloupají, lépe činí však ti kdo j e, aspoú když v malém suší, loupají.

238 .

Sušení hrušek.

Velké hrušky, které n ejsou přezrálé se oloupají, svaří
napolou s vínem, vodou, cukr m,
ko.řicí a citronovou korou,
položí e mezi dvě prkna a zvolna se stlačí, pak se na slunci
nebo v troubě usu v.í, p o. ypou cukrem a L1loži v nádobách.

289.

Nakládáni hrušek.

Oprrmé hru"ky se v lupce uva:N a nechají v též vodě
vychladnouti, pak se ulo~i v kam nné ná<1oby a sice vr tevnatě,
tak že na vr tvu ki:enu, bobkového li 'tu, zrnek p p.řo ých,
hřebíčků dají se hru:··ky a k dyž ntidoba naplněna, poliji
se oct m s rozemletou hofuicL Hrnec se zavúže a po ·taví
do chladu. Hrušky takto 11aložnnó i-;e hodi ke 'tndenému masu.

240.

Hrušková povidla.

Yolí se "ťávnaté, ·ladké hru' ky, rozkrájeji e a vaří ve
dvojná obném množ::;tví vody měkké, co váží samy, za stálého
míchání, až se úplně rozva.ří; procedí e sítem, aby slnpky a
jádra zůstala mt mí tě a šCáva, která protekla se nad mírným
ohněm za stálého míchání tak dlouho vaÍ'Í, až nabude takové
hustoty, jako obyčejmí povidla. Hrušková povidla vydrží
v uzavřených nádobách n ěkolik let.

241 . Zavařováni

hrušek.

ťávnaté pěkné hrušky se rozkrojí, oloupají, vykrojí,
stopka uřízne a hru "•ky naloží do sklenic. Každá vrstva se po-

sype cukrem a vloží na ni několik kouski\ skořice ; sklenice se
zavážou v rumu omočeným papírem a měchýfom. Pak se omotají
senem, vloží do hlubokého pekáče na podložku sena, aby
sklenice jen poněkud vyčnívaly, voda se nalije a 'tak dlouho se
zahřívá, až se počne vařiti; po čtvrt hodině se nádoba z ohně
odstaví, sklenice v ni nechají úplně vychladnouti, pak se otrou
a uschovají.

242. Zavařování

hrušek.

ep.řezrálé hrušky He oloupají a rozkrájejí. Vinný ocet se

svaří . cukrem, do toho hrn ~ ky se skořicí, několika hřebíčky
a tiťávou z JJOlovice citr onu vloží. l{cly~ hrnHky změknou, uloží se

do klonic, cukr s oct m vaří a na hru "•ky nalije; po několika
dnech se ještě j dnon svaří, což se j e~tě jednou opakuje, na čež
e nádoby dob.ř uzavron a ui:;chovr,ji.
J a 21,'2 kilogr. hru ~ k H
počitá litr octa a skoro kilogram cukrn.
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243. Zavařováni hrušek.
Hru "ky se oloupají, rozkrojí, ohryzek ,-ykrojí, ve vodě uvaří.
Kousek zázyoru se rozkrájí a fak dlouho vo vodě vaH, až
změkne ; ve vodě, ve které byl zázvor va.řen, e sva.ří cukr, do
něho se vloží hrušky se zázvorem, "táva se ·vaří a na hru "ky
naljje. l{dyž j ou hrn"ky ťtplně měkké, uloží . e ve klenicich
a polijí cukrem. Po několika dnech se cukr opět svařj, sklenice
zavážou a na chladném mí tě u~choyaji. ukru se béře tolik
mnoho-li váží hru "ky nebo o tr·etinu méně.

244. Zavařování hrušek.
Šťávnate nepřezrál ó hrušky se rozkrojí, ol onpnji a ohryzky
vykrojí. Přebrané oprané brusinky se s cukrem svafi, ťáva se
procedí, přidá k hrn"•kám, kter é es cukrem n. skořicí zvolna uvaří.
Když změknou, uloží se do sklenic, šťáva se svaří a nalije na
hrušky - Na kilogram bru-:ek se počítá skoro stejné množství
cukru a 3-4 litry brusinek.

245. Zavařováni hrušek.
Připravené

hrušky se na polou uvaří, a ve studené vodé
ochlacH, v rozpuštěném cukru se dovaří a uloží v sklenicích, cukr
se va:řenim zhustí a nalije na hrušky ; třetího dne se svaří opět
nalije na hrušky a sklenice se zavážou. Cukru se béře dle váhy
tolik, mnoholi j est hrušek.

246. Hrušková zavařenina.
ladké hrušky se rozkrájeji a j ádra vykrojí. Zatím He
oberou hrozny, jich šeávn, vytlačí a sva:ři na polovic, hrušky se
za stálého mícháni rozYnří, zavnr-c,nina se dá do hrncú, nechá.
přes noc ve vlažné troubě státi, zaváže pak a uschová. Nejson-li hrozny dosti sladlc\ při<lá se cukru.
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247. Pečeně hrušky.
Tlusté koláčky hruškové e polijí rumem, posypou cukrem
a nechají chvíli státi, pak se obalí řídkým těstem, pomaží
vejci, osolí se a pekou na má. le.

248. Opečené

hrušky.

Dobré hrušky se oloupají, jádra vykrojí, dusí se chvíli v
rozpu~těném cukru s kou kem vanilky nebo skořice, nechají se
v tom vychladnouti, dají se okapati, buď se rozkrojí nebo nechají
celými, v případu tomto se naplní meruňkovou zavařeninou„
omočí v řídkém těstě, opekou, pak posypou cukrem a žhavou
lopatkou glaziruji.

24 9. Vaření

suchých hrušek.

Sušené hrušky se operou, vaří se ve vodě s vínem,
cukrem, skořici a několika kousky citronové kůry. Šťáva se
svaří a přidá jíška.

250. Dušené hrušky.
Oloupané hrušky se rozpůlí, ohryzky vykrojí, na chvíli vloží
do studené vody, pak se dají na pekáč s máslem, posypou se
cukrem a dusí se až zhnědnou, hodí se takto velmi dobře

k

pečeni.

25 t . Cukrované hrušky.
Dobré, nepřezrálé lu·u vky, prostřední velikosti se oloupají,
rozpůlí a vaří ve vodě s cukrem dvě hodiny, pak se nechají
okapati, vloží do hluboké nádoby, poliji rozpuštěným cukrem a
nechají se dva dni státi. Cukr se slije, svaří a po vychladnutí
nalije opět na hrušky, které se postaví do vlažné trouby; když

-
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. cukr utuhnul, vyndají se hru vky, o n -:i na sítě nebo plechu,
omočí j eště jednou v cukru a pak uloží ve sklenicích.

252. Hrušková polévka.
20 hrušek . e oloupá, nakr:ijí na lístky a uvaří ve dvou
litrech vody s vínem, J 22 gramy (7 loty) cukru a skořicí.
Polovice hrušek se vloží :lo polévkové mí y, druhá polovice se
protlačí sítem a svaří s vínem, koron z polovice citronu, cukrem
a solí; do toho se p:řidá bucI krupice p.ebo ago a. nalije se na
vařené hrušky.

153. Hrušky s mrkvi.
Očištěná

mrkev se l odél rozkrájí, 2 n ekané cibule osmaží
a ve vodě s mrkví udusí, k tomu se přidají oloupané hrnšky.
Šťáva se svaří s octem, smíchá s moukou a cukrem. K.onečně
se vše dobře promíchá. Hrušky s mrkví se přidávají ku telecí
pečeni, hovězímu masu nebo zvěl'ině; taktéž ku klobasl\m a pečené
ryb ě.

254. Hruškové škubánky.
Oloupané hrušky se rozkrájeji, smíchají s postroubanou
houskou, mlékem, třemi vejci, a několika lžicemi mouky. Lžicí
se krájí škubánky, kter é e ve vodě uvaří, cukrem se sko:řici
posypou a ku smetanové omáčce přidají.

Oloupané rokr,\joné hrušky a j ablka se uvaří ve vině
s cnkrem a po troulianon 1-nr on ci tronovon, procedí se na
m ěll on misu, 1 osypou
cnh ·om se skor-ici a nakn,jenými
mandlemi.

-
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256. Hrušková

om áčka.

Oloupané hru "ky se uvaří v octě vodou rozředěném,
s cukrem, skořici a k orou citronovou, přidá se jíšky a trochu
vina. Když omáčka chvíli povařena byla, přidává se se škubánky
k uzenému masu.

257. Hrušliov:i

omáčka.

Hru "ky se oloupají, rozp1i.lí, uvaří ve vodě s cukrem,
skol'ici a vanilkou, zapraží se a přimíchá trochu sladké
smetany.

258. Hrušková

omáčka .

Připravené

hrušky se nakrájeji, ve vodě se sko:řicí ·a citronovou korou dusí, procedí, dostatečně osladí, s vínem, olí,
a lžicí mouky promíchá a svaří.

259.

Hrušková

omáčka.

Hovězí

nebo libové skopové ma o se uvaří, polévka procedí, mastnota sebéře. Oloupané hrušky se v ní uvaří a zapraží.
Kdo chce může přidati vinního octa. K masu se přidává omáčka
se i;knbánky.

260.

Hrušková

omáěka.

Šťávnaté hru"ky . e oloupnji, a celé se vaH v červ n ém
yjnč. o skořicí, citronoYon korou a cnkrem; hru ... ky se vyndají,
omáčka j ště chvíli vnl'Í a konočn nn hrušky proc<'dí.
v

26 J.

Hruškový kompot.

D obrá ncp r·ezr.Uó h ru:-;ky :;o olonpnji, stopka se do polou
nřc~o, j,í,(lra vykrojí, vloží na prkťt \
polijí vinr n1, pr-ichí

cukru, netlučené
urovnají na míse,
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skořice
šťáva

a citronové kůry; dušené hru "ky se
se sva.ří a na hrušky nalije.

262. Hruškový kompot.
Vyprané, očistěné, čerstvé nebo sušené šípky se uvaří,
vsypou na síto, aby voda okapala. Na čtvrtky rozkrojené oloupané hrušky se vykrojí, čtvrt hodiny povaří, i se šípky do
vody, v níž byly šípky vařeny, vloží, pí·idá cukru, skořice,
citronové kůry a šťávy citronové, chvíli se povaří a dají na
stůl když vychladnou.

263. Hruškový kompot.
Oloupané, rozkrájené hru "ky se ovaří ve vodě, do které
trochu citronové šťávy přidáno bylo, vyberou se, voda se sleje,
s huspeninou jablkovou hustěji svaří a na hrušky nalije.

264. Hruškový kompot.
Opečené

hrušky se oloupají, svaří se v hustě rozvařeném
cukru, kterému nějaká dobrá příchuť (vanilka, skořice, jemně
usekaná pomerančová kůra) atd. přidána. byla.
Vychladlé vkusně na misku narovnány, šťávou svařenou
se polévají a jemně utlučeným cukrem posypávají.

265. Povidla hrušl1ovi1.
Dle toho mají-li býti jemněj ší neb j en obyčejná povidla
upravují se i hrušky.
Z oloupaných hrušek j sou j emnější povidla nežli z neoloupaných hrušek.
Rozumí se samo sebou, že jen z vyzrálých a očištěných
hrušek povidla upravovati so mohou.
Povidla hrušková upravuji se právě tak jako povidla ze
švestek a proto tam odkazuji.

-
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I

,i.

266. Hruškový ježek.

'

hrušky se dusí ve víně s cukrem, skořicí a
citronovou korou. Zatím se ustrouhá 6 hous ..:k, prosije se a
v litru mléka se 105 gramy (G loty) máE:la a cukru svaří.
Když to vychladne, přidá e 8 žloutkťl, 210 gramů (12 lotů)
cukru, po. trouhaná kůra a šťáva citronová, trochu skořice,
trochu soli a sníh osmi žloutků; do vymastěné formy se vloží
střídavě vrstva smíseny s vrstvou hrušek a upeče se.

'

Připravené

•

I
I

~

I
'

'
I
I

267. Hruškový ježek.
kilogram hrušek se připraví a uva:ři jako v čísle
předešlém; zatím se 245 gramů (14 lotů) krupice v litru mléka
se 122 gramy (7 loty) másla vaÍ'Í, až se p ekáče nechytá, při
míchá se 7 žloutkč1, 157 gramt\ (9 lotů) cukru, trochu skořice,
kůra polovice citronu, trochu soli a sníh sedmi bílků.
J ežek se složí jako pi'edešlé, vaří 1 1 , 2 hodiny a pfidi
ku Yinné omáčce.
1

1

I
I

/4

1

I.
i
;;,

f

268. lh·uškol'Ý koláč.
,I
Ta koláč

se položí t ence nakr.,\jené hruškové koláčky, posypou cukrem. K.oláč n:~ polou ::;e opeče, pak se polije ve
smetaně r ozmíchanými
vejci a cukrem, načež 80 upeče.

i
l

'

269, Hrušková bába.
Olonpuné hru:·ky se nakrájí na lístky a chvíli se v cukru
dusí. Forma se pomaže máslem, vyloží se na dně a po stranách
v mh;]e omočenými koláěky hou. ky, naplní koláčky hruškovými, pokryje se houskou a bába se peče, až sežloutne

;

l

'
I

I

270. Hrnšho,é sucbarv., .
Syrové hrušky se oloupají a ustrouhají; pak smíchají s tluče
ným cukrem, perníkem a míchají tak dlouho, až se počnou pěniti,
5

I

I

i

-
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s 8 žloutky, a z 8 bílků tuhým sněhem. Yd) ž byly přidány
hrozinky a na nudle hrub ě nnkrňj oné mandlr. prče i:e těsto,
kter é má. býti tak hn. té jako rn:i. hu. tou lrnpánkn. ye v Ymastěné,
hou. kou po ypr:tné, po l louhlé ÍO ťm ě Pnk ."o n:::tb·,.1.il'ji ~uchnry na
kostky . ukru, manclli a hrozinek ::;e kn.ž<l ého přidá ·tvrtina
váhy postrouhaných hru vek. 1\1:í ·to perníku se mu~e také pr·i<lati
jemné mouky.

271. llr11šlun á zmrzlina.
1

Zralé šťávnaté hru~ky e oloupají, Ye vodě dusí,
sítem, s vínem a cukrem smí í a dají do chladnice.

272. Hruškové

protlačí

syrečky.

laclké, šťavnaté hru; li:y se oloupnjí, r ozkr,\jují ~t dusí s navinulými jablky a protlačí . item: Pak přidá se citronoYé šťávy
a. cukru a v e vaH se za us tavičného míchání tak dlouho, až se
vařečky nechytá. Smíšenina se nalije
na mělké talir'ky, které
byly ve studené vodě nam očeny, nechá se vychladnouti, vyklopí se na papír, usu ví se v troubě, zabalí e papircm a
uschová na suchém mí tě. Obyčejně se smíchají dvě třetiny
hru ek s jednou třetinou jablek a cukru se dá tolik, mnoho-li
šťáva váží.

273. Hruškový med.
Zralé, sladk ', -;ťávnaM hruZ.ky se olonpr.ji, r : zkr:1j ejí a nechají chvíli státi, pak se rozmačlrnji, procezená ťň va za rychlého mícháni sva:ří. l dyž ji ž témět· polovice ."(ávy vyvctí·eno bylo,
přidá Re 20- 25 navinulých jablek,
dvě olonpnn1\ r ozkr.íjcné
gdoule, dvě oHkrábané, postrouhané mrkve, trochu anýiu a
několik h:řebíčkťt, vše se hodinu
va:ři, až teknti na 1w bude
hustoty medu, procedi se a uschová. Na množ:-{tYi přirln.vln\ i de
uvedených béře se obyčejně koš hru ~ek. .

.,

l
-
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27 4. Hruškové víno.
ťávnaté,

sladké hrušky se po trouhají, vytlačí a šťáva dá
se do soudku, jehož otvor se pokryje kou k em plátna a nechá
ti'i dni státi. Štáva se počne pěniti (kysat i) ; pak se přetočí do
jiného soudku, uzavře a nechá 6 neděl státi; pak se stočí do
láh"i, zátka přitahne drátem a zalepí voskem.

i
j

I

i
. I

275. Víno l1r11škové.
l

Právě

tak jak z jablek
z hru~ek a proto tam odkazuji.

upra.vu_Je

se

1

výborné

vino

I

I

I
I

276. Hruškové víno.
ladké, šťavnaté hrušky hodí se velmi dobře k úpravě
vina, které se podobá velmi šampaúskému, když se s nim
p ečlivě zachází. Hrušky se postrouhaji na struhadle, šťáva vytlačí a nalije buď rlo soudku nebo do láhvi, nádoba se neuzavře, nýbrž j en
na otvor položí k ousek plátna a nechá ležeti.
Po 2- 3 dnech poe;ne kysáni, tvoÍ'Í se mnoho pěny a droždí
vytéká otvorem. I{dyž se p:ře ·tanf\ pěna tvořiti a víno se utišilo,
doplní se nádoba a nechá 5 - G n eděl dobře uzavřená ve sklepě
l ežeti, pak se točí čis té víno do silných láhví od šampaňského
ví.nst, kter é se velmi dobře uzavrou, zátka zalije pryskyřici a
ováže drátem nebo špu.gátem. K.e třem dílům hruškové šťávy
se může přidati též čtvrtý díl malin. Nechá-li se vino úplně
vykysati a rok odležeti, nepění sice, al e jest velmi chutné.
1

I
!

i
i
!

!

'
1

•
;
I

XIV.
J a b 1 k a.
277. Uschování jablek.
Zralá jablka opatrně se otrhají, přeberou, na hromadu dají,
aby se zapotila, což se ve dvou neb ve třech dnech stane, načež

I

I

5*
'

,.

-
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jablko po jablku se otí'e do suchého, vypraného říčního pi ku,
v hrnčené nádoby se uloží, ale tak - by jedno druhého se
nedotýkalo - vrstevnatě - načež poznovu pískem se zasypou,
až nádoba plna j est, načež se zaváže, by vzduch k nim nemohl,
a uloží v suchou, provětralou, čistou mi. tno t.
Při vybíráni jablek z nádoby doplní e opět tato, aby
vzduch k druhým přístupu neměl.
Taktéž mohou e i hru vky na zimu ukládati.

278. Naklátlá11í jablek.
Zralá, ale ie ~tě tvrdá mrnenská jablka se rozpůlí, vykrájeji,
oloupají, na pekáči poliji horkou yodou (na 1/ 2 kopy se počítají'
2 litry), přidá se kousek sk oí·ice, uvaří se, vloží na íto, aby
oschla. Na 1/ 2 kilogr. jablek e svaří 385 gramů (22 loty)
cukru v 1 / 2 litru vody. K tomu pí·idá se šťáva dvou citronů, citronová kůra, jablka se v tom svaří, nechají vychladnouti a vloží do
sklenic. x.ťáva se svaří až je úplně hustá, nalije na j ablka,. zaváže v rumu namočeným, silným papfrem a postaví na chladné
místo.

279.

Naldťul:í11í

jablek.

Jablka se oloupají, nakrájejí do svařeného cukru, j ehož
váha se rovná váze jablek, s pokrájenou korou citronovou
a zázvorem. Jablka ·se v tom uval'i, do míLlob uloží a hustým
cukrem poliji.

280, Naklátlání jablek.
Zralá jablka dobróho druhu se oloupají, rozkr~tjeji, ohryzek
vykrojí a vhodí do studené vody.

I

69
I
I

J ablka se odváží, tolikéž cukru, který se rozpustí, až se
táhne, jablka v něm vaří, ale musí zůstati celá. Když vychladnou, uloží se ve sklenicích, poliji cukrem a zavážon

I
I

měchýřem.

281.

'\

Sušení jablek.

I

I

Jablka se suší buď celá, rozpůlená nebo rozkrájena na
čtvrtky (krajanky, kí-i~aly).
Celá se suv·í j en jablka menší - dobrá a c!J.utná. Vykrájí se ohryzek (přístrojem podobným nebozezu), j ablka se
oloupají; mají-li tato j ako křížalky p ěkná ostati, nesmí ostati
v koši přes noc, nýbrž musí hned po r ozkrájeni do sušárny
dána býti. Horko šťávu srazí, a jablka ostanou bílá. J eli pec
málo vytopena, sežloutnou.
Aby su vení stejnoměrným bylo, musí se jablka promíchati,
aby spodní přišla na vrch, kde teplo nejvíce učinkuje.
Aby se uspořilo paliva, musí se jablka postoupně krájeti,
a toho musíme dbáti, by pec v sMle přiměřené teplotě udržována
byla, neb změnou teploty zčernají jablka.
.,
vaJ1.

Čím lépe usušena -

tím déle vydrží a chutnými

ostá-

I

I

!

I

'

:
'
I

I

I

282.

Jab11'a zmrzlá.

'
I

Zmrznou-li jablka, vhodí se do studené vody, do níž se
přidá j e.~tě několik kouskt\ ledu nebo sněhu.
ICdy~ led roitaje, vyndají se jablka, otrou šatem a j sou
opět chutná.

I

l.

283. Jablka 1.uamenami.
I

Známo j est, že j nblka a hrušky na straně k slunci obn\.'

cené
cené
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zčervenají

buď

nebo sežloutnou a na straně od slunce odvrázelená nebo bledožlutá zůstávají.

Chceme-li, aby na jablku nebo hrušce přirozeným spůso
bem povstalo jméno, výkres, rok a pod., obalí se plátnem nebo
papírem a na straně sluneční se na obálce znamení vyřízne.
Slunce
dosáhne.

účinkuje

na nepokrytá

místa a tím se

účelu

284. fflíšenská jabU,a.
Aby mišeuská jablka jemnější chuti nabyla, nasbírá se
v červnu růži a usuší se. Když míšenská jablka uzrála, vyberou se
nejpěknější a obalí se růžovými listy tak, aby se jedno druhého
nedotýkalo. Pak se postaví na suché místo, kde není ani p:řiliš
teplo, ani nemrzne a tak se nechají až do vánoc. Takto uložená jablka jsou chuti velmi příjemné.

285. Naložená jablka.
Jablka menšího druhu se uvaří, nechají na sítě oschnouti,
načež se otrou, propíchají jehlici, vaří čtvrť hodiny v rozpuště
ném cukru, nechají vychladnouti a naloží do širokých sklenic;
cukr se ještě chvíli povaří, pfidá hřebíčku a skořice, nalije
horký na jablka a po vychladnutí se sklenice zavážou.

286. Dušená jablka.
Oloupaná, rozkrájená jablka se dusí ve vodě. Na pekáči
se zatím v 1/ 2 litru smetany nad ohněm míchají čtyři žloutky,
trochu cukrn a trochu mouky, pak se p:l'imíchá sklenice vína a
omáčkou jablka polijí.

.

-
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287. Dušená jablka.
I

Litr brusinek se svaří se 140 gramy (8 loty) cukru,
skořici a vodou. Do pr0cezené šťávy se vloží mandel oloupaných jablek a dusí se přikryté, až změknou.

288. Dušená jablka.
Oloupaná, rozpů.lená j ablka se dají na mísu, pomažou ve
vině rozkloktanými žloutky, posypou cukrem se skoÍ'icí, obloží
máslem, jablka podlijí vínem a oqusi se.

.
'

289.

Pečená

jablka.

Velká dobrá j ablka se oloupají, na tlusté koláčky nakrájeji,
několika lžicemi smetany poliji a nechají se ocukrované chvíli
státi. Zatím se smíchá ¼ litru husté smetany, 3 žloutky,
několik lžic mouky a sníh ze tí-i žloutků. I{oláčky se napíchají
na vidličku, omočí ve smíšenině, upekou na másle, vyndají
sběračkou, rozloží na pijavý papír a posypou cukrem se skořicí.

'

290. Odvar .z míšenských jablek.
3 pěkná míšenská jablka se okrájeji a rozkrojí na čtvrtky.
pridá se k nim kůra z polovice citronu a hrsť oprE..ných hrozinek,
v 1 1/ 2 litru vody se hodinu vaří a procedí. Vychladlý odvar
je velmi příjemný.

291.

.'

Jableční zavařenina.
'

va:ří,

D obrá jablka se okrájejí i vykrájejí. Slupky i jádra se chvíli
voda pak slije a v ni jablka úplně rozvai'i; pak se p:řidá

-
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něco méně

než jablka vážila cu1Fru a vaří se půl druhé hodiny.
Stále se zavařeninou míchá, aby se nepřipálila . J ablační zavařenina se pak uschová. v zavázaných nádobách na zimu.

292.

Jableční zavařenina.

Dobrá, navinulá jablka se upekou, protlačí sítem, s utluče
ným cukrem smíchají, dr-evěnoupaličkou u trou, což se sněhem
několika bílků smíchá, do mělkých dí-evěných krabic nalije a
postaví do vlažné trouby, po dvou hodinách e krabice doplní,
posype cukrem a zavařenina usuší. Po vychladnutí se pokryje
bílým papírem, krabice uzavrou a uschovají na suchém, chladném místě. Má-li se jísti, nakrájí se na proužky a urovná na

!

talíři.

293.

Jableční zavařenina.

Oloupaná jablka se rozkrájejí, vykrojí, v hrnci s vodou
uvaří a nechají přes noc v hrnci. Druhého dne se jablka protlačí plátnem. Pul litru šťávy se smíchá se 245 gramy (14 loty)
svařeného cukr~ ; s tímto se vaří tak dlouho, až smíšenina
úplně zhoustne. P o vychladnutí se naplní do nádub, zaváže a
uschová.

294.

'

'

'

,1

Jahl ecní zavai·enioa,

Zralá jablka se rozkrájeji na čtvrtky. Dle váhy jablek se
vezme polovice cukru, který se ve vodě rozva:l'i a vlije na
jablka, v čemž se nechají po dva dny, pak se přidá ješ tě tolik
cukru, mnoholi jablka vážila, citronová šťáva, trochu zázvoru
s pepřem, který se do plátna zaváže, pak se jablka vaří, až
změknou, pak se ptilije trochu borovičky, nechá vychladnouti
a uschovc't ve sl lenících.

-

295.
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Jableční

nádivlia.

2 O gr. (16 lotů) sítem protlačených jablek se smíchá
se 70 gr. (4 loty) strouhané kury z housky, utřenou šalvějí,
usekanou pažitkou a pep:fom. Hodí e co nádivka drůbeže.

296.

Jableční

kompot.

Oloupaná jablka se vykrojí a vloží do vody, která je
okyselená citronovou šťávou; na. pekáči e poliji vínem, rozředě
ným vodou, pí·idá cukru, rozsekané citronové kůry a dusí se,
by zůstala celá, lžicí se poloii opatrně na mísu, poliji polévkou,
několika lžicemi šťávy,
ostatní se svaří, až zhoustne, pa.k se
nechá vychladnouti, rozkrájí a pí-idá k jablkům.

~97. Jablecni kompot.
ěkolik

oloupaných jablek se rozpůlí, vykrojí. V litru
vody se svaří ~45 gramu (14 lotů) cukru, přidá citronová
šťáva, trochu vanilky, v tom se j ablka dusí, na mise poliji se
štávou, která se chvíli povařila.

298.

Jablťcni

kom,ot.

J ablka se oloupají, j ádra vykrojí, aby zůstala dole celá,
naplní 88 j akoukoliv zavuÍ'eninou a dusí se.

'

i

299.

,lablečn,

kon11•ot.

Oloupaná j ablka se r ozkrájej i na tlusté koláčky a dusí se
ve vin ě s cukrem, citr onovou šťčivou skořici a zava:řeuinou
'
ja,hodovou nebo brusinl ovou.

-
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300. Kompot j ablk,u·ý.
Z oloupaných jablek vykrojí se ohryzek, jablka s cnkrem,
ku kterémujemně rozsekaná. pomerančová kůra se přidá a trochu
vody přilije, - uvar-í se, až změknou.
Vkusně upraveny dají se na talí:ř, obloží huspeninou
jablkovou a posypou jemně utlučeným cukrem.

Oloupaná, rozkrájená. jablka se v cukernaté vodě, do které
skořice, vanjlka aneb jemně
roz::sekaná pomerančovt'.L kůra se
přidá, uvaH až do m ěkka.
Na misce okl'á ~li se huspeninou jablkovou a posypou se
jemně utlučeným cukrem.

302. Nadí,anj' jablkový kum1»ot.
Z oloupaných jablek vykrojí se ohryzek, prázdný střed
naplní se zava:foninou , (merunkovou neb broskvovou) uvaří se
do měkka v cukernaté vodě, které skořice neb vanilka přidána
byla.

303. Jablecuí (Utiévka.
Trochu ovesné kaše . e ve voc.lě rozmíchá, několik míšenských jablek se rozkrájí na kousky, načež se obé ve 3 litrech
vody rozmíchá, se skoi•icj, cukrem a citronovou korou rozvaří,
sítem protlačí, pak se 122 grn,my (7 loty) másla a 122 gramy
opraných hrozinek chvíli poYal'Í a na smaž non hou ku no.lije.

,.,

.

·-

,.

I

•
•
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'

i

304. Jableční

polévka.
\

'

'

Oloupá a rozkrájí se několik jablek, uvaří ve dvou litrech
vody se suchary, 70 gramy (4 loty) mandlí, skol'icí a citronovou korou, protlačí se sítem, osladí, pl'ilije vina, přidají dva
žloutky a nalije se na smaženou housku.

I

:

I

!

305.

Jablk& s

omáčkou.
'
I

Oloupaná j ablka se obaH těstem a nechají hodinu ve vařící vodě. Zatím se připraví omáčka z litru mléka, 70 gr. (4 lotu)
másla a tolika mouky, aby povstala dosti hustá omáčka; k ní
se přidají dvě lžíce tlučeného cukn1 a dvě malé lžičky tlučené
ho zázvoru. Omáčkou se tak dlouho míchá, až se počne vařiti.

I

:'
I

I

i

I
!

306.

Jablka s

omáčkou.

•

I

Na pu.le rozkrájená j ablka se vykrájeji, upekou se a žhavá
lopatka tak dlouho nad nimi drží, až ku.že zčervená; polijí
pak omáčkou ze sklenice vína, sklenice vody a dvou lžic cukru.

307.

Jablační

omáčka.

Oloupaná jablka se rozkrájejí na
množství vína a vody, se solí, šťávou
protlačí se sítem, přilije několik lžic
se 105 gramu cukru a hrozinky, svaří

308.

lístky, uvaří se ve stejném
a korou polovice citronu,
vína s vodou; pak přidá
se a přidají 3 žloutky.

'
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Jablka s krupicí.

V litní mléka se vaří 192 g ramy (11 lo tů) krupice s 105
gramy (7 loty) másla ; po vych] a<.lnutl se přimíchá 12 žloutků,

'
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122 . gramy (7 lotů) cukru a snih ze 12 bílků. Na dno porna "těné formy se uloží na polou dušená, vykrojená j ablka, naplněná ovocní zavařeninou; krupice se na ně nasype., posype
cukrem se skořici a vše se spolu hodinu peče .

309. Jableční knedlíčky.

'

t

I

II

Dobrá oloupaná j ablka se nakrájejí na kostky a
vsypou do polévkové mísy, přidá několik utlučených, nebo
drobně usekaných mandlí, o cukr otřená citronová kůr:t,
122 gramy hrozinek, 105 gramt\ (6 lotů) cukru, trochu tlu čené
skořice, postrouhané housky, mléka, kousek másla a n ěkolik
vajec. Lžicí se krájejí malé knedlíčky, kter é se vaří ve slané
vodě anebo na másle se usmaží.

310. Jableční knedlíčky.
Několik

pečených

jablek se protlačí sítem, kousek másla
se utře s cukrem, přidají se tři žloutky, 5 sucharů, několik postrouhaných mandli, kůra polovice citronu a sníh ze tři bílků .
Knedlíčky se u vaří ve vinní polévce.

811 . Jableční

kaše.

Šťávnatá j ablka se nakráj ejí a uvaří s cukrem a postrou-

hanou korou citronovou, až se může sítem protlačiti; pak se
posype šťáva cukrem se skořici, přejede se ·několikrát žhavou
lopatkou, aby se cukr rozpustil, posype se konečně hrozinkami
a sekanými mandlemi.

312.
čkolik

Jableční

kaše.

rozkrájených jablek se uvaří ve vi~ě s citronovou koron, a protlačí sitem. N::i misn se dá vrstva kaše, vrstva
postronhaného chleba s cukrem, sko.řici a utlučenými hřebíčky,

-
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což se ještě jednou opakuje ; konečně se dá vrstva kaše, posype
cukrem a přejede rozpálenou lopatkou.

31 3 . Jableční

kaše.

Dva žloutky se smíchají se 35 gramy (2 loty) CL1kru,
35 gramy drobně usekaných mandlí, postrouhanou korou citro. novou a jableční kaší j ako v předešlém čísle upravenou ; načež
se v troub ě upeče.

3 14.

Nathvauá jablka.

Oloupaná, vykrojená j ablka se uvc1í·i Y 0 Yodě s vínem,
cukrem, skořicí a citronovou korou, na sítě osuší a vydloubanou
stranou obrátí nahoru. Po vychladnutí se naplní jabl eční zavařenina.

31 5. Dušená jablka.
Panenská jablka se oloupají, vykrojí a vhodí do studené
vody, aby nezčernala. Více nežli jablka váží, vaří se cukr
v j ablečním mestu, až úplně zhoustne ; p ěna se sežene a jablka
zvolna v něm dusí, aby se nerozp adala.
a stůl se dávají
i s cukrem, v němž byla dušena.

31 6. Dušená jabll,a s chlebem,
Tonce nakráj ené kohičky z chleba so po obou stranách
pomastí a vloží do pomaštěné .formy. Jablka se rozpt\ lí, okrájejí
a vykrojí, na každý k ousek chleba se položí polovice jablka
důlkem nahoru. Do důlku se dá husté smetany a vše posype
cukrem, zvolna se dusí a přidávéoi cukru i smetany, kdykoliv
se rozpustí; pak se urovná chléb s jablky na mísu a polije
šťávou, která nevnikla. Jídlo se dává teplé na stul.

-
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317. Pečen á jablka.
Oloupaná jablka se up k on, pr-idá se stejné množství tluče
ného cukru, ?.t:áya, a r o:.-;krájená ln\ra dvou citrom\ a přilije
trochu vocly. Po 3/-1 110dio , .·e dají do formy a když jsot~ vychladlá, vy ypoll a polijí hustou metanou.

318. OJJCřťná jabJlía.
Ze 6 n "·lehaných V[l,lC' ~ , 1/ ., litru mlél·a, strouhaného
muškátu, rumu a j emné mouky připrav i se hu t é tě to.
Těkolik okrájených j ablek se rozkrájí na koláčky, omočí v těstě
a vloží do horké, ::imažené slaniny.

Nakyslájablka se oloupaj í, rozkrájejí, vykrojí a ve vodě
vaří. Když změknou, přimíchá. se jiška, přidá půl drobně usek ané cibule a lžíce cukru. K.dyž v "e svařeno, přidá se usekan ého hovězího nebo t elecího ma a a nese se na stůl.

320. Jablka s máslovým testem.
1'1:íšenská nebo j iná dobrá jablka se oloupají, nechají celá,
jen vykrojí, posypou cukrem a skořicí, navlhči se rumem a
nechají několik hodin na míse přikryty státi. Naplni se pak
malými hrozinkami sekanými, cukrem a skořici; z máslového
těsta se vykrojí čtyrhranné kou ky, na každý se vloží po jednom
jablku, rohy se složi ; pak se to pomaže vejcem a posype cukrem.
Na plechu se pekou 1/ 2 hodiny.

· 321. Mí~enslui jnbll\a s

omáčliou.

oloupaných jn.bl k se vykrájí, v 1 /?. litru vody,
k níž přimícháno vína, s 24.G gramy (14 loty) cukru, kouskem
skořice a citronovou korou dusí a, polije omáčkou z 1 /i litru
Několik

,,
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bílého vína, 122 gramů (7 lotů) cukru a kousku drobně rozkráj ené vanilky, která se 1 ; 2 hodiny vaÍ'Í. Jablka se dají co
kompot.

1,

... ,

322. D11~c11i1 ja hll,a s re.11.1 •
.Rejže s u vaří n,~ 1nl0cP. Za tím e oloupá několik jablek,
jádra vykrojí tak, aby nebyla úplně proriznuta; důlky se naplní zavařeninou malinovou a pokryjí crémem (ušlehanou smetanou se žloutky). Do formy se vloží těsto, jablka do ní urovnají,
mezery vy plní rej ži a posypou cukrem, okrášlí cukrovanou
citronovou korou a rychle pekou.
~
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I

j
I
I
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323 ..Jnhlečni IH1~c s mandlemi.
Oloupaná jablka se upekou, protlačí ~item, kaše nechá
vychladnouti, usekanými mandlemi posype a nese na stůl.

324. Jableční sekanina s masem.
Několi~

jablek, polovice zemáků a cibule se useká se
zeleninou, taktéž se připraví sekanina z jakéhokoliv soleného,
pepřeného ma.sa.
Na pekáč se dá s tNdavě vrstva jablek
s vrstvou masa, až j e skoro naplněn, na to nalije se 1/z litru
hovězí polévky, na povrch dá se hovězí lůj a sekanina dvě hodiny

Ii
I

přikryta vaří.

325. .fnhll,a s rrjží.
(24 loty) rejže vaří se ve tvrdé vodě, poln~d
típlně nezměkla rejže, sl\jc se voda,
rejže postaví stranou na
teplé mis to, ěas od času so ní zamíchá. J akmile oschne, přidá
se k ni 1 1/ 4 kilogr. si tom protlačených, oi:;lazených jablek. Na
tlusté koláčky nakrájená cibule se usmaží na másle, když
zhnčt1ne, vyndá se. Ku maslu přidá se malá. lžička tlučených
hřebíčků .
420 gr.

.
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326 . JHbJka se sS1rem.
Syrová míšen ká jablka oloupaná j edí se též se ";výcarským sýrem, vždy kousek jablka a kousek sýra.
Takový spů ob jeděni jablek se sýrem hlavně roz ~iřen
ve Vla ích (Italii) po obědě.

32i.

Pekařská sůva.

H ousky se nakrájej{ na ko tky, jablka okrájeií, po trouhají
houskou a hrozinkami do vyna li tky a dávají střídavě
maštěné formy; pak se polijí ve mléce rozmíchanými vejci a
upečené I o ypou cukrem nebo perníkem.

328. Jabllia s houskou.
'rvrclé hon. ky se okdjejí,

střída

nakrájí na ko tky a na
másle o maží; tolik jablek, co jest housek, se oloupá, nakrájí a
na masle dusí. V 1/?. litru smetany se r ozmíchá 10 žl outkť1,
122 o-ramy (7 lotů) cukru a citronová kúra, j ablka a houska
se přidají se 122 gramy hrozinek a sněhem z bílků. Yše se
dá do formy poma -: těné, posypa.nó stronhanou hou kou, načež
se hodinu p eče. Obyčejně se pí-idúvá šodó.

329. Jabl1Ht s rejži.
Dobrá jablka se oloupají, na li ·tky nakn\jcjí, s cukrem,
skořicí, citronovou korou a lžicí rumu hodinu dusí.
Zatím se
uvaří opraná a spařená rejže v litru mléka se soli, skořicí a
nechá vychladnouti. Jablka se rozloží na dně pekáče, smíchá
kousek utřeného másla s několika žloutky, cukrem, skořici a
citronovou korou, připrayenon rejži a sněhem z billc1\; vše se
nasype na jablka, posype cnkrcm, usekanými mandlemi a rozch-obeným máslem, načež se jídlo upeče.

-~ -
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330. Jablka s rejžf.
Z oloupaných míšenských jablek, vody a o cukr otřené
citronové kůry ae uvaří kaše, která se protlačí sítem a střídavě
se uloží na míse s rejži, v mléce s cukrem a vanilkou vařenou.
Poslední vrstva ať jest rejže, která se posype utlučeným
cukrem.

1

I
I

'
I

i

331. .Jablka s rej ží.
Rej že se spaří, voda slije, pak se nechá zvolna ve vodě
s máslem, netlučenou skořici a soli při ohni nabotnati. Když
počne měknouti, přidá se několik oloupaných, rozkrájených
jablek s cukrem a bílým vínem a vaří se tak dlouho, až se
jablka úplně rozvaří; opatrně se tím míchá, aby se rýže ne-

•
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I

'

:

rozmačkala.

332. Jablka s mrkvi.
Opraná mrkev se podél rozkrájí; 2 usekané cibule se
na másle osmaží a ve vodě uvaří, do této vody se vloží mrkev,
osolí a dusi. S mrkvi zároveň se dusi oloupaná, na tlusté lístky
na.krájená, navinulá jablka. Trochu se omastí a dobře promíchají.
Smíšenina j ablek s mrkvi se přidává k hovězí, telecí pečeni
nebo zvěřině, taktéž ke klobasím a pečené rybě.

'
:
'
'

'
'
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333.

Jil blečn i

j ehlanec.

Panenská i míšenská jablka se připraví, na lístky nakrájejí a se lDO (11 loty) utlučeného cukru a 122 gramy (7 loty)
másla za stálého míchání dusí ; jakmile jablka změknou, protlačí se sítem a nechají vychladnouti; pak se přimíchají dvě
lžíce zavařeniny meruňkové. Smíšenina se urovná ve způsobu
jehlance na mise, pomaže se sněhem z několika bílků, smíchaným s utlučeným cukrem, posype cukrem a jehlanec na míse
zvolna peče, až poněkud zčervená.
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334. Jableční

I

--

trhanec.

Půl

litru mléka se smíchá se 4 žloutky, soli a 1/ 4 litrem
mouky, pak se pl'idá několik na kostky ukrájených jablek a
kousek cukru. Smíšenina se nalije z tloušti tři prstů na pomaštěnon formu, po obou stranách se upeče a vidličkou roztrhá.

335. Jableční

kaše.

Připravená jablka

se upekou a protlačí sítem. Potom přimíchá
se cukru, strouhané citronové kůry z dvou citronů a kaše se dá na
mísu. V 1 / 2 litru smetany a ½ litru mléka se rozkloktají
3 žloutky, dají nad oheň, a míchá se to tak dlouho, až se počne
vařiti; pak se přidá cukru a nechá vychladnouti, směs se namaže lžicí na jablka a okrášlí rozkloktanou smetanou s vejci.

336. Jableční
I•

kaše.

Připravená

jablka se uvaří a protlačí sítem, přimíchá cukru
a skořice. Kaše se vysype na mísu a nechá vychladnouti. Se
smetanou se rozmíchá několik žloutků a nalije na ni. Z bílků
se ušlehá tuhý sníh, jímž se kaše okrášli, posype cukrem a
v troubě čtvrt hodiny suší. 1'1ůže se péci studená i teplá.

337. Jableční

ld·en.

Několik

,,
!

II

oloupaných, na čtvrtky nakrájených míšenských
jablek se dusí ve vlažné vodě se šťávou citronovou a kusem
cukru, a protlačí sítem. Po vychladnutí se smíchají s postrouhaným
křenem a vinním octem. Jableční k fon se pr-idává k e studené
pečeni, zvěřině a k rybě na modro.

338. Jableční kí·en.
~yrová míšenská jablka :,e postrouhají, a s postrouhaným

I ,:

I
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křenem, utlučeným cukrem,

hustá

omáčka. Obyčejně

339.

vínem a octem smíchají, aby povstala
se dá.vá k modré štice s máslem.
Jableční

ježek.

Jablka se oloupají, vykrojí a na lístky nakrájejí. Forma
se vyloží máslovým těstem, a nasypou se do ni jablka, která se posypou cukrem a tlučeným hřebíčkem. Jablka se pokryji těstem,
forma zaváže a dvě hodiny v horké vodě vaí-i.

340.

Jableční

amolety.

Dobrá jablka se uvaří ve vině, protlačí sítem, smíchají
s usekanými mn,ndlemi a vanilkou, namaží na tenké svitky,
které se svinot\. Oba konce se pfeloží a poma~í bílkem, posypou
pos trouhaným sucharem, usmaží na másle, a posypou cukrem
a dají s omáčkou na sti.\l.

341.

Jableční

.

antolety.

4 žloutky se rozmíchají se dvěma lžicemi smetany, malou
lžičkou
cukru a soli. Amoleta se na másle upe če, položí na
mísu, pomaže připravenou jableční k aší s hrozinkami a usekanými mandlemi a p osype cukrem.

312.

Pěnovka

(on1leta) s jahll,y.

soli a několik a
lžíc mouky se udělá r-ídké těsto, ze k terého se upekou pěnovky ;
zatím se zpění 160 g r am1\ (D lotů) másla se 6 žloutky, přidá
105 gramu (6 lotů) cukru, skořice, kyselé smetany a · několik
na lístky nakrájených j a,blek; smíšeninou se pěnovky potrou, ve vymaštěné formě uloží, polijí 1 / 2 litrem horké smetany, v níž rozkloktána byla dvě vejce a trochu cukru a pěnovky se zvolna
upekou.
6*
Z 1,12 litru mléka, 5 vajec, dvou

žloutků,

-

-

343.

84 Jablečník.

Připraví

se těsto z 1/ 2 kilogr. mouky, 385 gramů (12 lotů)
másla, 70 gramú (4 lotů) cukru, 4 žloutků, droždí a mléka.
Několikrát se složi a konečně vyváli dva kaliče. Jeden se položí na plech, na kterém j est prostřen pomastěný papír. Okraj
e pomaže žloutkem a udělá z těsta vyvýšený okraj. Zatím se
dusí několik nakyslých jablek s hrozinkami, drobně usekanou
citronovou korou, sklenicí vína, 152 gramy (9 loty) cukru a
utlučenou
skořici.
še se promíchá, namaže na připravený
koláč, přiloží druhým kusem těsta, okraj pomaže žloutkem, na
povrchu vykrojí okrasa v podobě hvězdy, posype cukrem se
skořicí a koláč upeče.

3i4.

Jablečník.

Několik

iablek se postrouhá. Cukr se s několika žloutky
usekanými mandlemi, citrono\·ou korou a utlučenou skořici
chvíli míchá, jablka se sněhem bílln\ smíchají a namaží na při
pravený koláč.

345.

Jablečník.

Zadělá

se jako na koláče, pl'ilije mléka, přidá cukru, žloutků,
soli a másla, nechá chvíli kynouti, pak se vyváli koláč, položí
na pomoučený plech, udělá se okraj, propíchá vidličkou a pomaže
máslem; konečně se pokladou nakrájená nakyslá jablka na
koláč, který se polije několika lžicemi rumu, posype hrozinkami,
cukrem se skořicí a kousky másla, načež se upeče.

3!6.

Jablečmk.

Máslové těsto z mouky, másla, vej ce a vina se dobře propracuje.a nechá přes noc odpočinouti. Pak se vyváli a položí na
plech. Do trouby se dají na lístky nakrájená jablka a posypou
hojně cukrem se skořicí. Asi za hodinu se rozloží po těstě
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s hrozinkami, rozmíchá v 1/ 2 litru smetany 5 žloutků a 2 lžíce
utlučeného cukru. Koláč se smíšeninou polije a v troubě
upeče.

34 7.

Jablečník.

Koláč

se posype postrouhanými jablky. Ve sladké smetaně
se rozmíchá kousek másla, 2 lžíce mouky, s citronovou koron,
kouskem cukru a sněhem několika bílků ; smíšeninou se koláč
připravený pomaže, posype sekanými mandlemi a upeče.

348.

Jablečník.

210 gramů cukru se rozmíchá se 4 celými vejci, přidá
kousek másla, citronová kůra, skořice, a 210 gramů (12 letů)
mouky. Pomaštěný plech se posype strouhanou houskou. Smíšenina se stejně na plech namaže, na to se pokladou na lístky
nakrájená jablka, posypou cukrem se skořicí a se sekanými
mandlemi.

349. . Jableční

koláčliy.

Velká jablka se oloupají, jádra vykrojí. Jablka se rozkrájeji na čtvrtky nebo tlusté koláčky, které se posypou cukrem
se skořicí, poliji rumem a nechají hodinu státi; zatím se při
praví řídké těsto z několika lžic mouky, sklenice vina, rozpuštěného másla a vejce, jablka v něm omočí, vloží na pekáč
do horkého másla a po obou stranách se opekou. Mezi pecením
se jimi častěji potřese, pak se posypou cukrem a žhavou
lopatkou se glaziruji.

350.
Několik šťavnatých

Jableční

1•lacka.

jablek se oloupe, na kostky nakrájí
a poRypo cn k r0m. V mléce so r ozmíchá. několik vajec, přidá
hrsť mouky, též i cukru u, trochu vina. Vše se dobí-e promíchá,
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i s jablky na másle po obou stranách

upeče,

posype cukrem a

skořicí.

351.

Jablečni

placka.

Vykroj ená jablka se dusí, protlačí sítem, šťáva se svaří a
smíchá dle množství jablečné šťávy se stejným dle váhy
množstvím cukru, který byl s vodou svaÍ'en, až povstane hustá
tekutina. ltialé placky se pak na. plechu upek ou .

352.

Jableční

koblihy.

Máslové těsto se tence rozválí, vykroji kolečka sklenici,
na které se položí lístky dušených jablek s hrozinkami a sekanými mandlemi, okraj se navlhči vodou, složi se, kraje při
tisknou a koblihy upekou na pomoučeném plechu. Aby se mohlo
těsto přeložiti, položí se smíšenina poblíž okraje.

353. Buchta s nadívanými jablky.
V litru mléka se svaří kousek drobně nakrájené vanilky,
po chvilce se mléko scedí. Když vychladne, smíchá se se 157
gramy másla a pěti žloutky. Za tepla se tím tak dlouho míchá,
až se to pekáče nechytá. Po vychladnutí se přidá opět 5 žloutků,
eníh z 10 bílků. Polovice se dá na pekáč, na to vloží vrstva
duš,ených, nadívaných jablek, přiloží se těstem, posype cukrem
a zvolna upeče .

354.
Několik

Jableční

bábovka.

dobrých j ablek se rozkrájí na stejné koláčky a
dusí se chvíli se 122 gramy (7 loty) cukru, vínem, několika
lžicemi rumu a 122 gramy pi·ebraných hrozinek. Forma Si pomastí, na dno se pokladou koláčky v mléce namočené housky,
které byly v rozpuštěném másle namočeny ; na ně se vlož í
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jablka a konečně opět houska. Bábovka se upeče a
klopí nebo ve formě s cukrem a skořicí dá na stůl.

buď

vy-

355. Jableční bábovka.
Pomaštěná

forma se posype strouhaným chlebem, kterém u
cukr, skořice a usekané mandle přimíšeny j sou. Pak se dají
jako dříve dušená j ablka a chléb s kousky másla. Upeče se,
vyklopí, posype cukrem a žhavou lopatkou se několikrát přejede,
aby se cukr rozpustil.

356. Jableční košíčky.
Oloupaná jablka se upekou, protlačí sítem, promíchají
s cukrem a rozkrájenou citronovou korou. Kopečky ze smíšeniny
se pokladou na rozválené, máslové těsto, protější cípy se složí
a košíčky zvolna upekou. Než se dají na stůl, posypou se
cukrem.
Jableční

357.

dort.

Tence nakrájená jablka se nechají přikrytá státi s citronovou korou, hrozinkami, cukrem a skořicí. Do formy se dá
podklad z máslového těsta, jablka naň vloží a dort se upeče.
Na to se dá sníh s cukrem a pokropí růžovou vodou.

358. Jableční dortíčky.
rrěsto

se vyválí, sklenicí vykrojí, obloží krajem a pomaže
vejcem. Dušená jablka se protlačí sítem, přimíchá cukru
citronové šťávy, drobně usekaných mandli, vloží do formy, pomaží sněhem bílkovým s vanilkou.

359.
Strudlové těsto z

Jableční
1/

2

strudel,

litru mouky, 35 gramů (2 lotů),

-
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másla, dvou vajec, soli a vlažné vody se dobře propracuje až
vystupují bubliny, pak se přikryje zahřátoumísou a nechá se přes
půl hodiny odpočinouti. Bílý ubru se rozetře, popráší moukou,
těsto trochu rozváli, položí na ubrus, pomoučenýma rukama co
možno nejvíce kolem vytáhne. Pak pomaže nebo post.říká rozpu tě
ným máslem, posype rozestrouhanou, na máslo usmaženou
houskou, pokladou na ně tence rozkrájená jablka, po ype cukrem, skořicí a hrozinkami. Ubrus se na jedné straně zdvihne,
těsto svine, šnekovitě stočí, přiklopí pomaštěnou formou, ubrus
zdvihne. Vše se polije mlékem a upeče.
v

360. Jableční svítek.
Talíř

postrouhaného chleba s houskami se smíchá s cukrem, skořicí , soli a utlučenými hřebíčky. Polovice smišeniny
se vsype do horkého másla, pomaže rozvařenými jablky a nasype na to druhá polovice chleba. Koláč se upeče, posype
cukrem a může na stůl dáti teplý nebo studený.

361. Jableční svftek.
Tenkými, na másle s cukrem dušenými jablečnými koláčky nadívané svítky se posypou cukrem a skořici, svin~u se,
pomaži vejcem, posypou postrouhanou houskou, usmaží na másle,
posypou cukrem a dají teplé na stůl.

362, Jablační
Několik

svitek.

zralých jablek se oloupá, nakrájí na tlusté lístky,
kteréž se posypou cukrem se skořicí, poliji několika lžicemi rumu a
nechají hodnou chvíli přikryty. Óásť se vloží na pekáč s kouskem másla, chvíli se dusí; pak se polije těstem svítkovým, které
připraveno bylo z litru mléka, ~esti žloutků, sněhu :w G bilk1'\ a
trochu soli.
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363.

Jableční

svitek.

12 velkých navinulých jablek se oloupá, rozkrájj, se 122
gramy (7 loty) másla, kou kem cukru, citronovou korou, 122
gramy přebraných hrozinek zvolna du i a nechá vychladnouti.
Zatím se potluče 12 sucharů, polije 112 litrem mléka, pi'.'imichá
6 žloutků, 2 přidají lžic e rumu, jablka a ze smíšeniny se upeče
svitek:.

364. Jablační svitek.
8 pěkných jablek se uvaří s cnkrem, citronovou korou,
bílým vínem a nechá vychladnouti. Zatím se upekou z •,~ litru
kyselé smetany, šesti žl outk.11, dvou lžic mouky, soli, cukru,
skořice a sněhu z bílků dva svítky. Jeden se pomaže jableční
zavaí-eninou, pí·iloži druhým, dá na chvilku do trouby, posype
cukrem a skořicí.

365. Jablka se

sněhem.

Oloupaná jablka se dusí ve vině, protlačí sítem, přidá
cukru, o cukr otřená citronová kůra a svaří se. Ku šťávě takto
připravené se přimíchá sníh několika žloutků, na vysoko se
uloží na pomaštěnou mísu, posype cukrem a do hněda se
up eče.

366. Jablečn1 nákyp.
ěkolik

dobrých jablek se olonpá, svaří s vínem, kouskem
cukru a rozmi~há se; 210 gremů (12 lotů) másla se zpění
přimíchá několik žloutků, o cukr otřená citronová kura, dvě
p0stronl1élné housky, kon ok utlnčen6 vl\nilky a sníh z bílků,
Y~e se promíchá, forma pomastí a smišonina v ni upeče.

••

1

j
-

367.

90 -

Jableční

nákyp.

Tvrdý chléb se postrouhá, přimíchá skořice, a o cukr otře
né citronové kůry . Smíšeninou se posype forma ztlouští dvou
prstů. Na chléb se nasype na kostky pokrájených jablek, která
se posypou cukrem a pomaží kyselou smetanou Tak se to
opakuje, až j e forma naplněna . Konečně se dá několik kousků
chleba, polije kyselou smetanou a nákyp upeče.

368.

•

Jableční

nákyp s rejži.

Míšenská oloupaná jablka se vykrojí a udusí ve víně
s cukrem. Po vychladnutí se rozloží na míse, naplní n ádivkou
a na ně vloží vrstva rýže, která ve víně s cukrem a sko:ficí
namočena byla. Ze čtyř bílků se ušlehá sníh, přimíchá 105 gramů (6 lotů) cukru, 122 gramů (7 lotů) usekaných mandlí,
2 lžíce rumu. Sníh se namaže na rýži a peče půl hodiny.

369. Jablečni ježek.
Několik

oloupaných jablek se rozkrájí na kostky kteréž se posypou cukrem se skořicí a nechají chvíli státi. Zatím se zpění 210
gramů (12 lotů) másla, 157 gramů cukru, ustrouhaná houska,
postrouhaná citronová kůra, trochu soli, hrozinky a sníh několika
bílků s připravenými jablky v pomaštěné formě upeče a
s vinni omáčkou dá na stůl.

370.

Jablečni

ježek.

Mandel dobrých jablek se upeče, oloupá, protlačí sítem ;
350 gramů (20 lotu) cukru a o cukr otr-en:.i citronová kůra se
svaří se skoí-icí ve vině, při lají procezená j ablka, sklenice
vina a hrozinky. Ve formě se uva:H nad vaHcí vodou, vyklopí,
nechá vychladnouti v jiné formě a dá se studenou omáčkou na
stůl.
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!H -

Jableční

jelítka

10-15 míšenských, pečených jablek se protlačí sítem,
přidá 105 gramů cukru, trochu skořice, postrouhaná citronová
kůra, jedno vejce a tolik postrouhané housky, aby povstalo
přiměřeně husté těsto; z něhož se udělají malá jelítka, která
se pomaží vejcem a posypou postrouhanou houskou, upekou na
másle a posypou cukrem se skořici.

372. Jable čni salát.
Oloupaná jablka se rozkrájejí, přidá se drobně usekaná
cibule, na malé kousky pokrájený slaneček a několik sardeli,
osolí se, dá malounko cukru, nalije oleje a konečně octa. Salát
se dobře promíchá a nechá několik hodin přikrytý státi než se
dá na stt\l.

373. Jablečni pamlsky.
Oloupaná jablka do měkka se uvaří a řešetem protlačí.
Maso jablkové se usmaží a svařeným do husta cukrem (tolik
cukru co jablek) smíchá a poznovu společně sva:řf.
V libovolné formičky nandáno - usuší se.

37 4.

Povidla jablková.

Z vyzrálých, očistěných, oloupaných a rozkrájenych jablek
vaří se povidla právě tak, jak obšírněji při vařeni švestek na
povidla povědíno, kam i odkazuji.

!
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375.

Marmelada jablková.

Oloupaná ja,b lka uvaří se, roztrouhaji, řeš6.tem protlačí
- s rozvařenym cukrem (co jablek - tolik cukru) smíchají,
společně svaří až úplně zhoustnou.

'

:

'
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376. Jablační creme.
Několik

dobrých jablek se dusí, oloupá a protlačí sítem.
Zatím se utluče 245 gramů (14 lotů) o citron otřeného cukru,
smíchá se edmi žloutky až se zpění, přilije ½ litru bílého
vína, 11ad ohněm se to šlehá tak dlouho, až se počne vařiti .
Procezená jablka se k tomu přidají.

377. Jableční

chladnina.

Něk olik

dobrých j ablek se oloup,I, nakrájí na li tky,
třetina se dusí s hrozinkami, vínem, cukrem a šťávou citronovou, načež se nechají vychladnouti. Osta tní (koláčky se rozvaří
ve vodě s korou citronovou a skořicí, pr ocedí se a smíchají
s vínem a cukl·em a nalije se vše na dušené lístky jablečné.

378.

Huspenina jablková.

Oloupaná a rozkrájená j ablka rozvaří se, propracuji j emným řešetem, roztírají a co masy jablečné - tolik přidá se roztlučeného do husta uvařeného cukru, s kterým pozvolna se
smíchává a svařuje. Několikráte ve var přivedená nandavá se
do nádob.

379. Jablková huspenina.
Oloupaná, rozkrájená jablka, kterým ohryzek se odstranil,
se ve vodě rozvaří, řešetem j emným se propracuje a procedí.
Co šťávy - tolik přidá se cukru, svaří se společně, až
úplně zhoustne.

380.

Jablečni huspenina.

akyslá jablka se uvaří, protlačí plátnem, p1·idá ku -; ťt\,yě
jahl ečni Rťáva citronová. Dle váhy jablek se pN<lá tolík6ž cnkrn,
v~ochno se . vaří a vlije na talíře, které byly navlhčeny sttHlo-
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nou vodou, nechá se vychladnouti, vyklopí na papír,
v troubě uschnouti, obalí papírem a uschová se.

38 t . Jableční

nechá

huspenina.

Dobrá jablka. se oloupají, nakrájejí na lístky a ve vodě
uvaří, protlačí sítem. Dle vá.hy jablek se dá stejné množství
cukru, který se svaří, až úplně zhoustne, šťáva se k němu
přidá s drobně usekanou, citronovou korou,
svaří se a zaváže
v nádobách papírem, který byl namočen v rumu .

382 . Jableční

cukr.

Půl

kilogramu cukru se svaří, až povstane hustý syrup.
Pak se přidají 3 lžíce jableční zavařeniny, s kterou se dobře
promíchá. Smíšenina se vylije na kamenný stůl, na proužky
rozkrájí, které se tak dlouho válejí, až vychladnou. Pak se
obalí staniolem a uschová.

383. Jableční

štáva.

D obrá j ablka se rozkrájejí na čtvrtky, vykrojí se, nalije
na ně přiměřené množství vody, rozvaří se, procedí se a druhého dne šťáva opatrně slije. Na litr šťávy se počítá 105 gr.
(6 lotů) cukru. Vše vaří se čtvrť hodiny, nechá vychladnouti,
v láhvích uzavře a zapečetí.

384.

Jablečni štáva.

Jablka okrájená se přistaví k ohni, nalije na ně .málo
vody a vaří se. Pak se protlačí sítem, šťáva odváží a přidá
polovice tlučeného cukru, svaří se, pěna se sežene a po vychladnutí nalije do nádob, ve kterých zůstati má, po několika
dnech se prohlídne, když řídne přidá se cukru a op ět povaří•
. Což se tak často opakuje, až šťáva se více nemění, pak se

přikryje

papírem v rumu
v suché místnosti uschová.

~4 -

namočeným,

a obváže

měchýřem

a

385. Jableční mest (burčák).
Zralá sladká jablka se rozmačkají, šťáva vytlačí a nalije
do sudu, v němž již vino bylo, anebo ještě lépe jest, když se
nechá 24 hodin v jiné nádobě ustáti a teprv se do sudu stočí,
v otevřeném sudu se nechá kysati. Po nkončrném kysání se
doplní sud; pročež se musí ještě částka v jiném sudu nechat
kysati; sud se uzavře a nechá půl roku ležeti. Po této době
stáhne se mest do jiného sudu a nechá opět několik měsíců
ležeti. J ablečni vino může se sice ze všelikého druhu jablek
upravovati ; ale jest ov"em lepši, čím jemněfí, zralejší a sladší
byl druh. Hšenská, a panenská jablka poskytuji výborné vino.
Neclozrálá a špatněj i j ablka se n echají alespoň uležeti. Někdy
se přidává k jablkům také jiné ovoce, mnozí zavěšují taktéž
do sudu v plátně zavázané rozličné koření. - l\1ůže se sice
upotřebiti zahnívajících jablek, ale nikdy plesnivých. Výtlačky z jablek mohou e ještě jednou políti a vytlačiti a slouží
k upravováni octa.

.

386. Jablečák .

l\iá-li se jablečák v malém připravovati, postrouhaji se
šťávnatá jablka na struhadle, šťáva se protlačí šatem, nalije
do kamenných džbánů, do nichž se vloží k vůli kvašeni několik
ve slupce pečených jablek. Když se počne šťáva po několika
hodinách J>otahovati mázdrou, j est kysání ukončeno. 1fázdra se
sloupne, šťáva nalije do láhví, zapečetí a uloží na chladném místě.

387. Vino jablkové.
Každý druh jablek hojně šťavnatý a jen málo
'Obsahující hodí se k děláni vina.

kyseliny

....

... ...,

-
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Víno musí se vždy z každého druhu zvlášt pro sebe
dobývati, neb ze smí eniny nedostalo by se chutného nápoje.
Jablka jen úplně vyzrálá, nejlépe druhů zimních hodí se
k tomu.
Zimní druhy jablek dávají mnohem silnější trvalejší víno
nežli druhy letni, kdežto z letních druhů docílené víno mnohem
dl'ive pitné - nežli z druhů zimních - je.
v

Jen ze stejnodruhóho ovoce, jakož i ze stejně uzrálého možno dobré a chutné víno upravovati.
Vino ze směsice druhů není ani chutné ani trvalé.
L épe nežli druhy - smíchávejme již dobyté víno
chceme-li zvláštní jakosti a chuti mu dodati.
Z ovoce úplně vyzrálého, za pěkného
sčesaného dostane se trvalé a chutné vino.

suchého

počasí

Sčesané

ovoce nechává se po delší dobu na hromadě , by
úplně vypotiti a vyp a.řiti se mohlo.
Toto vypařováni potřeba u zimního delší čas nežli
u letního prováděti.
Na hromadách vypařené, řekla bych takřka úplně dozrálé
ovoce, se očistí, na struhadlech a pí·iměřených strojích se roztrouhává j akož i v stoupách neb palicemi rozštouchává, aneb
když mnoho ovoce je - i se rozemílá, až by kaše z něho
povstala.
:Mlýnce na rozmělňováni a mačkáni ovoce jsou velmi rozličné, vždy ale nechť j ou jednoduché, trvalé, snadno čistitelné
a ne příliš drahé.
Po rozmělňováni lisuje se ovoce, k čemuž j ak ož v každém jiném vinařství rozličných lisů se užívá. I zde budiž pravidlem, by jen dobrých, důkladně pracujících, laciných a snadno
k čistění hodících se strojů a lisli. se užívalo.
Rozmačkané
ovoce bud'. j en j ednou se vylisovává, aneb
po prvním lisováni výpěstky vodou se rozřeďuji a poznovu lisuji.
Docílená šťáva nejlépe n echá-li se společně v jedné ná-
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a ne jak tu a tam bývá, by se rozdělovala do zvláštních
menších nádob.
V mnohých krajinách nechávají se rozmačkaná jablka
v otevřených čistých nádobách, by volně vzduch k nim pří
stupu měl, a teprvé za dva. až za tři dni, když vice látek
cukernatých bylo se utvořilo, se lisují, čímž chutnější a ranněji
pitelné víno se dostává.
Vylisovaná šťáva - mošt - přepouští se přes husté řešato
· do sudů - ale jen tak velkých, by pojednou naplněny býti
mohly; jest-li mošt kalný nechává se v otevřených čistých nádobách jeden až dva dni ustáti, načež teprvé v sudy se nalévá.
Místnosti, v kterých mošt kvasiti se má, nechť jsou mírně
hluboké, suché, provětravé, asi na 8 až 12° R. teplé, čím menší
nádoby, v které mošt nalit byl, tím větší má v místnosti
teplota panovati, aby kvašeni prospěšně se provedlo.
Po prvním silném kvašení musí se teplota zmírniti a nejvýše na. 6 až 8° R. přivésti.
V místnostech, kde kvašeni vina se provádí, nesmí žádné
zapáchající aneb jinak vzduch znečišťující látky se ukládati. Po
čas kvašeni, které čtyry až šest neděl trvá musí sud ťtplně
plným býti a čas od času se dolívati. Po bouřlivém kvašeni
zadělá se sud zátkou dirkovanou, by později nadbytečně se vyvinujicí kyselina uhličitá volně odcházeti mohla.
Spůsob zde popsaný nazývá se: kvašení vina na
hoření k v a sni c e; nejsou-li alA nádoby, v kterých kvašeni
vina provésti se má, zcela naplněny, jakož i místnost, v které
kvašeni se provádí - chladnější jest, čímž toto velmi se prodlužuje, a vymíšené kvasnice místo vrchem - do spodu se
srážejí, nazýváme kvašení takové : k v a š e n i m n a d o 1 e n i
kvas ni c e.
Víno z vrchního kvašeni docílené n ení tak trvalé aniž
tak silné, jako víno, které j sme z kvašení spodního či na dolení
kvasnice obdrželi.
Vykvašené, přetočené vlno ovocné, nechť stáčí se do sudů
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či

tj-ch, po dobrém víně revném - vyprázdněných,
vino ovocné zvláště příjemnou a líbeznou chuť dostane.

čímž

i

Velmi dobře je - přidáme-li k moštu kvasícímu - kvasnice vinné, kte:cé mu příjemnou chuť dodají.
Ať

nových neb starých sudů pro víno se užívá, oboje
musí býti dobře vymity, a nové i řádně vypařeny, by vínu tak
snadno žádnou odpornou příchuť dřevní nedaly.
Nádoby vínem naplněné musí se dle potřeby dolévati, coř.
se někde vodou, jinde pak přiměřeným ovocným vínem stává,
což vždy mnohem výhodnější a lepši spůsob je, nežli první.
V mnohých krajinách, kde vino z ovoce ve velkém se
dobývá, se toto čas to vždy do zvláštních nádob přetáčí, čímž
pěknou čistou barvu dostává, kdežto v jiných
krajinách proti
přetáčeni tomuto jsou, nechávajíce vino v sudě na kvasnicích
ležeti.
Rozličnými přídavky

j ako: vanilky, vinanu, hrozinek, vína
hroznového, slupek červených hroznův a podobnými takovými
přísadami taktéž i zvláštním zacházením moštem, že k. p. j eden
díl vyhřátého moštu k ostatnímu studenému se pí·ilévá a t . d.
stává se, že rozmanité chuti, jakosti a i vytrvalosti víno dostáY„L

388. Champangské víno z jablek.
J ablkové víno výborně hodí se k upravování vin champangskJch. Poněvadž o vhodné podobné úpravě dle různých
zpusobů dostatečně
vše potřebné u srstek - (angreštu) byla
Jsem pověděla, odkazuji na pojednán: to, neb jaLlkové
clrnmpaugské právě týmž spůsobem jako champangské ze
srstek se upravuje.
J ablkovó chumpangské j e velmi chutné, pitelné, a zdravé
vino.

7
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389.

~J

Jableční čaj.

)l ěkolik

míšenských j a1J1ok so oloupá, na čtvrtky nakrájí
a se st~jn,'·m množstdm neoloupaných nfbrž jen vykrojených
jablek se dt'L s hrozinkami a kan<lysovým cukrem do v ařicí
vody, načež se nechají Y troubě státi, aniž hy při 'la do varu.
Čaj tento mírni obtížný ka: el.

390. Jableční chladící nápoj.
15 míšenských jablek se vaří s citronovou korou, 122
grammy (7 loty) cukru v litru vody po celou hodinu. Pak se
procedí a přilije sklenice vina. Slouží co chladicí nápoj.

391. Jableční nápoj.
Šest jablek se pokrájí a polije litrem vařící vody; načež se
přidají 52 gramy (3 loty) medu a šťáva dvou citronů. Vše se
nechá hodinu státi. Tento nápoj mírni též obtížný kašel.

392. Jablková pomáda.
Pomáda jablková dodává vlasům lesk a nepřipustí, by
tak snadno vypadávaly.
Vezme se deset jablek, 15 gramů hřebíčku, 15 gramů
celé skořice, tinctura benqoctova, dva muškatové ořechy, hrst
květu levandulového, 3. _. litru růžové vody, 1, 2 kila vepřového
sádla, 125 grm. tuku ledvinového a 125 grm. morku.
Jablka se o1oupaj-f, rozkrájejí (ohryzek vyndá), propíchají
hřebíčkem a skořici, poliji růžovou vodou a s ostatním kořením
posypaná ostanou v dobře zavázf\.ném hrnci po osm dni spokojem
státi.
Sádlo rozkrájen é se vypere ve vodě, pozvolna na teplých
kamnech rozpustí, sítem protře a poznovu dokonale svaří,
vystydlé na. míse se utře, až zpění a zbělí - a s pomádou
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j ablek se smíchá.
a to přidá se voúavý olej, pomáda do
sklenic pevně obvázaných se nandá a v chladné místo uloží.

L,

x--v.
Jahody.
393. Černé jahody.
Co jahod tolik přidá se svařeného cukru, společně pozvolna se zahřej e. Druhého dne cukr se sleje, hustěji svaří,
jahody do něho přidají, společně svaří a vychladlé v nádoby
ukládají.

394. Nakládání jahod.
Zralé, úplně suché jahody sé prosypou ve sklenicích
,cukrem, zalijí dobrým rumem, aby stál nad nimi. Nádoby se
dobře uzavrou a zaváží.

395. Nakládání jahod.
Vybrané jahody se prosypou ve sklenicích cukrem, a dobrý m
vínem polijí. Láhve se uzavrou a uschovají na chladném
místě .

396. Zav&řováni jahod.
Nepřezrálé

jahody se dají do širokých sklenic. Něco
méně, než jahody váží, se vezme cukru, rozpustí se a když
yl úplně vychladnu! na jahody nalije.

7*
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li

397. Zavařené jahody.
Co jahod tolik přidá se svařeného cukru, vše společně
za stálého míchání . se sva:ří několikráte a v nádoby ukládá.

3gs. Zavařování

jahod.

Půl

kilogramu jahod se vaří se 1 / • kilogr. cukru, až je
šťáva tak hustá, že kapka na talH-i docela utvrdne. Při vaření
se pěna pilně sbírá. Zava:fonina se dá do nó.dob a po vychladnutí zaváže.

399. Zavařováni jahod.

lI
ll

I
I

Veliké jahody e otrhají i ::;e stopkami za suchého počasí
na míse se uloží tak, aby se j edna druhé nedotýkala, načei
tlus tč utlučeným cukrem posypou. Litr zralých j ahod se
protlačí sítem, smíchá se se ~tajným množstvím utlu če ného
cnkru a míchá tím chvili nacl ohněm, protlačí řídkým plátnem,
OJJět vaří a pěna sbírá.
Po vychladnutí se do šťávy jahody vloží, nad ohněm se
zahřejí, což se j eště nvakráte opakuje, aniž by pí-išly do varu.
Jahody se pak opatrně uloží do sklenic a poliji vychladlým,
rozpuštěným cukrem.

li

I

li
:t

I

400. Jahodová,
Přebrané

zavařenina.

jahody (3-4 litry) se vsypou do hrnce a postaví
na pekáč do vaí-ící vody. Zde se nechají tak dlouho, až se
počnou rozvařovati, načež naliji se na sito. Šťáva se smíchá s rozpuště:aým cukrem a vaří se tak dlouho, . až kapka na talíři
úplně zhoustne.

-
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Jahodová

zavařenina.

Stejné množství rybízu i jahod se smíchá a svaří na
pekáči za stálého mícháni, pak se procedí a přimíchá stej• é
množství rozpuštěného cukru.

402.

Jahodová

Čerstvé jahody se

zavařenina.

p~·otlači

Štáva se odváží a
přidá stejné množstd cukru.
Zavařenina chvíli se vaří, pěna
sesbfrá, nalije do nádob a po vychladnutí zaváže.

403.

sítem.

Zavařování

jahod.

Pěkné,

zralé ale ještě tuhé jahody se otrhají. Do plechové
krabice se nasype ztlouští prstu tlučeného cukru, do polovic
nádoby j ahod a zasypou se cukrem. Na cukr opět jahody a
konečně cukr. Krabice se nechají chvíli státi, doplní se cukrem,
pak-li ho ubylo, uzavrou dobře a postaví na pekáč do vařící
vody. Po čtvrt hodině se odstaví od ohně a nechají ve vodě
na pekáči vychladnouti.

404.
1/

jahod.

přebraných

jahod se smíchá se 385 gramy
(22 loty) rozpuštěného cukru, chvíli se povaří, vyberou, cuk1·
opět vaří, jahody na několik minut do cukru vloží, pak dají
do sklenic a polijí svařeným cukrem. Sklenice se zaváží a
uschovají na chladném místě.
2

kilogr.

Zavařování

405,

Potažené jahody.

Osušené, pěkné jahody dají se na miskn, smíchají bílkem,
posypou jemně nt]učeným a zavařeným cukrem, načež dají se
na řešato a osuší.

-
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Opečené

jahody.

Zralé jahody se oberou, přeberou, s utlučeným cukrem
smíchají a zabalí se po lžíci do navlhčeného oplatku, oválí ve
vejci a. housce a upekou se; anebo se vlo~i mezi dva lístky
housky, z nichž byla lni.ra sestrouhána, namo ".f ve studeném
mléce, ve vejci, posypou houskou a upekou. Taktéž se mohou
v řídkém těstě omočiti a na másle upéci. - Podobným způsobem
lze i rybís připraviti.

407. Jahodové poléváni (glazura).
Tlučený

cukr se šťávou jahodovou se svaří, polévání
ohřeje a na pečivo namaže. Podobně se připravuje polévání
malinové.

408. Jahodová polévka.
Litr jahod se vaří ve dvou litrech vody, se čtyrmi rozlámanými suchary, skořici, citronovou korou a solí ; vše se procedí, přidá 245 gramů (14 lotů) cukru a litr červeného vína.
Polévka se tak dlouho va:l'i, až se cukr uplně rozpustí, přilijí
3 ve víně rozmíchané žloutky a přidá 1i2 litru jahod, které
byly uvařeny v řídkém cukru.

409· Jahodová omáčka
kilogr. jahod se protlačí sítem a vaří čtvrt hodiny
s ½ litrem červeného vina, kouskem skořice a kouskem roz•
lámaného sucharu. Pěna se sesbírá a omáčka procedí.
1/

2

41 O. Jahodová omáčka.

I
I

Litr jahod se protlačí sítem. Šťáva rozr·edi se dobrým vínem,
přidá o cukr oti·ená kůra citronová, 122 gramy (7 lotů) cukru
u. ve vodě rozmíchané, uvařené mouky.
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411. Jahodový kompot.
Oprané jahody svaří se pozvolna v roz vařeném cukru pěna se seber R, j ahody na misku nandnjí a. jem ně utlučeným
cukrem posypou.

412. Jahodový kompot.
Óerstvé jahody se pí·eberou a nasypou na mísu; 245
gramů cukru se rozpustí ve sklenici červeného vína se skořici
nebo citronovou korou; kůra citronová i skořice se odstraní a
cukr nalije na jahody.

413. Jahody se smetanou.
Vrchovatý talíř krásných, zralyc!.i, přebraných jahod se
protlačí sítem, přidá 245 gramů (14 lotů) utlučeného cukru a
přileje zvolna litr zpěněné smetany.

414. Jahodová nadivanina.
122 grammy másla se rozehřejí. Do másla se nasype tolik
mouky, co ji snese. Za stálého míchání se přilije 1/'!. litru horké
smetany, aby povstala horká kaše, chvíli se povaří, pak se
sejme s ohně a míchá tak dlouho, až úplně vychladne, přimíchá.
se 12 žloutků, 140 gramů cukru a sníh z bílků. Smíšenina
se rozd ělá na dva stejné díly, jeden díl se dá na pomastěný,
strouhanou houskou posypany pekáč a čtvrt hodiny se peče,
pak se na to nasype litr cukrem posypaných jahod, vlije ostatní
smíšenina na jahody a nadivanina se upeče.

415. Jahodové topinky.
Tvrdé housky se rozkrájeji na tenké skývky, které se
namočí do slazeného vina , p omaží roztlučenymi jahodami, vloží
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se pomazanou stranou nahoru do horkého másla, usmaží se, posypou cukrem a dají horké na stůl.

416. Jahodový

koláč.

kilogr. mouky se prosije, do důlku uprostřed se nakrájí 385 gramů (22 loty) tvrdého másla, přidá 8 žloutků,
70 gramů (4 loty) utlučeného cukru, trochu ntlučené skořice
a trochu soli, vše se promíchá, těsto přikryj e šat em a nechá
na. chladném místě půl hodiny odpočinou t1. Pak se z něho udělá
koláč, který se opatří okrajem, a upeče. Jakmile se z trouby
vyndá, posype se jahodami, které se polijí rozpuštěným cukrem,
k terý již dříve b:.-1 upraven.
1/

2

417. Jahodo1 é
1

koláčky.

Zralé jahody se roztlačí, s cukrem a rozkloktanými veJCI
smíchají. Malé formičky ::ie naplní z části těstem. Na ně nalije
jahodové smíšeniny a koláčky zvolna upekou.

418. Jaho,lové koblihy.
Těst.o

jako na koblihy upravené se tence rozválí, rozkloktaným vejcem pomaže a rozkrájí na široké pruhy; na každý
kus se položí ocukrované jahody. Těsto se složí a vykrojí
koblihy, které se na másle usmaži. Cukrem posypané mohou se
buď teplé nebo studené jisti.

419. Jahodové
•

košíčln• 1

•

Ze ¼ kilogramu mouky, 1/ 8 kilogr. másla, jednoho vejce
& soli se udělá
těsto, které se přiklopí teplým pekáčem.
Po
dvakráte se vychladlý pekáč zamění teplým. J e-li tě to Hdkě,
přidá se mouky, těsto rozválí, čtverhranně na.krájí, cípky do
rohu složí, bílkem slepí a na másle usmaží. D o vnitř vloží pak
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čerstvé, očistěné

a v

troubě

jahody, pomaži s cukrem rozmíchaným veJcem
usuší.

· 420. Jahodový nákyp.
· 1/ 2

litru pocukrovaných jahod se postaví stranou, 1/ 2 litru
e protlačí sítem, smíchá s 10 žloutky, které se 245 gramy
(14 loty) cukru zpěněny byly a sníh z deseti bílků. Vše se dá
na mísu. Cukrem posypané jahody se urovnají nahoru a nákyp
se zvolna upeče a teplý se dá na stůl.

421. Jahodový náky(t.
1 ½ litru přebraných jahod se protlačí sítem. Z několika
žloutků se ušlehá sníh, který se s cukrem přidá ku protlače
ným jahodám. Smíšenina se dá do formy, posype cukrem, zvolna
půl hodiny peče a dá ve formě na stůl.

422. Jahodový ježek.
1 1/ 2 litru jahod se protlačí sítem, přimíchá 245 gramů
eukru, 35 gramů vyziny, a když to počne tuhnouti, sníh z 1 1 j 2
litru sladké, husté smetany. Smíšenina se dá do formy a postaví k ledu. 5 žloutků se ušlehá s 122 gramy (7 loty) cukru,
přimíchá se o cukr otřená kůra citronová, trochu skořice, 122
gramy mouky, 122 gr. másla a sníh z pěti bílků. Těsto se rozloží tence na pomaštěný plech a up&če se. Koláč se rozkrájí
na proužky, které sněhem se postříkají a usuší v troubě. Forma
od ledu se vezme, namočí do vlažné vody a vyklopí na plochou
mísu. Koláč se pomaže po jedné straně ovocní zavařeninou,
poklade kolem smíšeniny jahodové, svrchu okrášlí sněhem
smetanovým a nese na stůl.

423. ,Jahodový ježek.
3 litry sítem pro t,lačených j ahod, které byly smíšeny se
385 gramy (22 loty) cukru, 70 gramy (4 loty) ruzpuštěné

•

lOG
v

' ·

vyzoyrny, se na ledě utrou.
.'c.1 ť smí-:en iny se dá do formy
porna -: těné mandloYf 111 olejem. ~ a. t uto vr tvu se pokladou
suchary, k teré byly narnoteny ve YÍ110 a · tak se pokračuj e , až
j e v.~·echna smí'' enina v form ě. K.oneč n ě 8e polije ježek huspeninou jable6ní, n echťL ~ hodiny státi u lelln. Na okamžik namo čí se forma do horké vody, a ježek vyklopí na mísu.

424. Jahodový ježek.
se ½ litru smetany se 2-1-3 gramy (14 loty) cukru7'
celou sko:i'·icí a citronovou korou. Pak se procedí. Litr sítem
protla čených jahod se přidá se 175 gramy (10 loty) mouky,
která byla v červeném víně rozmichána a uvarena. K tomu se
přimíchá. ½ litru cukrem posypaných
celých jahod. Vše se
vsype na velikou mísu a postaví k lecln. , yklopený ježek se
dá s vanilkovou omáčkou nebo smetanovým sněhem na stůl.
Vaří

425. Jabodový ježek.
122 gramy (7 lotl1) zp ěněného másla se smíchá s 8 žloutky, s houskou, která byla v mléce namočena a vytlačena,
122 gramy cukru, citronová kůra, 122 gramy tlučených mandli,
trochu skořice, sníh z osmi bilků a litr cukrem posypaných jahod..
Smíšenina se dá do formy vymaštěué a posypané roztlučeným
sucharem a uvaří se v horké vodě, do níž se i s formou..
postaví.

..

426. Jahodový ježek.

¼

litru smetany se vnl'Í chvíli s kouskem vanilky a
přidá tolik postrouhaného sucharu, aby povstala hustá kaše,.
která se nechá vychladnouti. Zatím se posype 1 1;'2 litru pěkných
jahod cukrem, protlačí se sítem, přidá 8 žloutkú, 4 cela vejce,
17 5 gramů (10 lotů) ctikru, k tomu kaše i jahody a sníh z 8 bílků„
Vše se ve vymaštěné formě upeče.

•
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427. Jahodová

paštička .

itkem propracoYanó jahody smíchají se s cukrem (aspoii
pti.l druhékráte tolik co jahod), n ěk olikráte se až do husta
,·aři , nato na bfidlicové tabulky v různých podobách se nandá
a o ušiti dá.

428. Jahodová

paštička.

K jemnému procezenému masu jahodovému přidá se pol ovička j emně r ozy~f eného a procezeného (řešatem) masa jablkovéhc, smíchá se vše, s cnkrem svaří, a na tabulkách břidlico
vých natřené osušiti dá.

429. Jahodová

zavařenina,

(l\1armelada.)

Sítkem propni cuji se jahody. Co jahod tolik dá s~ cukru
jemně utlučeného. Vše důkladně se promíchá a několikráte svaří,
pak do nádob ukhídá.

430, Jahodový snih.
2 litry jahod se protlačí sítem, šťáva smíchá se 245,
gramy (14 loty) utlučeného cukru, a sníh ze 2 1/ 2 litru smetany.
Sníh se nakupí na mísu a obloží pečivem.

431. Jahodo,ý ereme..
IGlogram zralých jahod se protlačí sítem; 1 / 4 kilogr.
cukru se rozpustí v červeném vině, 8 se 70 gramy cukru
ušlehan;ých žloutků se přirrúchá k .jahodám a chvíli povaří. Povychladnutí se přidá sníh z 8 bílků, na skleněných miskách se
okrášli jahodami.

432, Jaho«lový creme,
Sítem

protlačené

jahody se sva:H s cukrem

rozpuštěným
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v červeném vině, přidá lžíce jemné mouky a creme se po vychladnutí smíchá se sněhem ze 7 bílku.

433. Jahodový creme.
Zralé jahody se smíchají s utlučeným cukrem, roztlačí
vaře čkou a protlačí sítem. 35 gramů (2 loty) vyzoviny se rozpustí ve mléce, přidá sladké smetany a míchá se tím chYíli
nad ohněm, nalije pak do formy, která byla vypláknuta studenou
vodou a nebo do sklenic a postaví k ledu.

434. Jahodová h11s1u~nina.
Litr čerstvých jahod se protlačí sítem, šťáva so 175
gramy (10 loty) cukru, litrem mandlového mléka, 245 gramy
(14 loty) mandli v růžové a čerstvé vodě utlučených se 52
gramy (3 loty) vyziny a lžičkou šťávy červených jahod se smíchá,
vlije do formy vymazané olejem a postaví k ledu. Než se vyklopí, postaví se forma na okamžik do vlažné vody anebo se
omotá šatem v teplé vodě namočeným.

•

335. Jahodová chladnina.
Litr přebraných jahod se nasype do hluboké mísy, posype
cukrem a nechá c}lvili státi. Pak se nalij e litr bílého vina,
smíchaného s litrem vody a šťávou citronovou. Dle potřeby se
přidá cukru a malá lžíce tlučené skořice.

486. Chladnina s jahodami.
2 litry mléka se svaří se 1ůO gramy (11 loty) cukru a
soli. Pak se přimíchají čtyí·i vejce a nechá vychladnouti. Než
se dá chladnina na stůl, přidá se litr přebraných, několik hodjn
před tím cukrem p osypaných čerstvých jahod. l\físto jahod
možno užiti i malin i brusinek.

.
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437. Jahodová zmrzlina.
Šest žloutld\ se u "lebá. Přidá se dosti jemně utlučeného
cukru, a dobré jahodové šťávy. Vše za tepla na kamnech se šlehá
a míchá až úplně zhoustne; na. to vystydnouti da a v nádobách
pro zmrzlinu utuhnouti nechává„
,I

438 Jahodová zmrzlina.
Litr zralých j ahod se pro tlačí sítem, s 385 gramy (22 loty)
utlučeného cukru a smíchá s litrem spěněne smetany. V"•e se
vlije do formy, která SA zahrabe do utlučeného ledu. Po n ěkolika
hodinách omočí ve yln,žn6 vodě, a zmrzlina vyklopí n :1 mísu.

'i
,

439. Jabo,lová zmrzlina.
Zralé, přebran é, pěkné jahody se protlačí sítem, smíchají
s cukrem, který ve studené vodé rozpuš těn byl, a přidá šťáva
citronu. Vše se dobÍ'e pro111icht't a dá clo chladnice.

'

440. Jahodo ni zmrzlina.
Litr sítem protlačených, zrJ.lých jahocl se smíchá s 245 gramy
(12 loty) cukru a litrem sfodké smetany. Vše se promíchá a
dá do chladnice.

441. Jahodo,á ifá,a.
Vybrané, úplně zralé jahody se rozštouchají, a dají se
k vasiti. Po čtyrech dnech se vylisuji, štáva se procedl a v silné
láhve nalije. Senem obvú~ané láhve tyto postaví ~e do nádoby
vodou naplněné, _pozvolna se zahřívají, až šťáva v nich uložená
se sva:H, což se vícekráte opakuje. DobÍ'e vařená šťáva dává se
s láhvemi hodně pevně zadělanými do studené místnosti. J a- .
hodové šťávy možno k děláni zmrzliny užiti.

I

•

I

•~
1
I

i

I

•
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442. Jahodová šCtiva.
4 litry pěkných jahod se nasypou do hlíněného hrnce,
nal~je na ně kilogram rozpn :těn óho, vychladlého cukru, načež
se hrnec zaváže a nechá 3 dni ve 8klepé státi. Po třech dnech
se vlijí jahody na napnutý ~at, aby šťáva protekla, aniž by se
jahody tlačily. Šťáva se nalije do malých láhví, které se omotají dvojnásobným papírem, postaví do horké vody, v niž se
10 minut nechají až vychladnou. Papír se odmotá, láhve uzavrou a uschovají na chladném místě.

443. Jahodová štáva.
kilogr. čerstvých, zralých jahod se rozmačká, polije
litrem studené vody a šťávou tři citronů, nechá hodinu státi,
procedí a dle potřeby osladí.
1/

2

444. Vino jahodové.
Každý druh jahod má zvláštní příchuť - ale všechny
mají výbornou chuť a vůni. Nejlepší a největší vůni a nejpřirozenější chuť mají lesní jahody a proto výborně hodí se k
vyráběni vína.
Zdravé, vyzrálé, úplně vyvinuté jahody se rozmačkají
aneb rozštouchaji, načež se hojně cukru přidá, nejlépe tolik,
mnoho-li jahod k úpravě vína se vzalo.
Rozmačkané

jahody s cukrem ostávaji tak dlouho v při
kryté nádobě kamenné neb skleněně až zhoustnou, načež čistým
.šatem, který dříve buď vinanem aneb šťávou citronovou napuštěn byl se to procezuje a stejným množstvím (co šťávy) vody
rozřeďuje, a sice tak - by jen 5 částí z tisíci v šťávě kyseliny zbylo, načež vše společně nechává se kvasiti při
8- 12° R. teplotě.
Tu a tam nechávají se šťávou i jahody kvasiti, z čehož
dostává se víno trochu odpornější a ne tak lahodné a chutné.
,..

I
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Přidá-li

se vinu jahodovémn čtyry až pět percent čistého
cukru kandisového, tu dobude se vino jako likérka
s1adké a velmi příjemn é .
Ostatní provádí se j ako pí-i druhých vínech ovocných.

445. Jnhodové
K
5

dělání

kilogramů

vino.

vina m )Žno všelikých drnhť1 velkých i malých nžiti ;
vyliso--raných jahod dává asi dva a půl litru

šťávy .

Výp ěšky

poznovu vodou se rozřeďuji a lisují, z čehož
poznovu ti'.-i litry "- ťávy - tudiž pět a půl litru ._všeho dohromady se dostává.
K e všemu tomu dají se dva kilogramy cukru v p ěti
litrech vody rozpuštěného, načež i roztok tento se sťávou jahodovou do soudku ku kvašení se dá.
1\1:ošt při 13° R. te plotě počíná se kvasiti; po čtyrech
nedělích možno vino do láhví stahovati a upravovati ve výborné
:pitelné aneb i šumivé víno.

.

446. Jahodové \'íno.
Na 40 litrů jahod vezme se 41 litrů vody s 12·5 kilogr.
,cukru, 100 gramů vinanu, 4 litry čisté kořalky bez příchuti,
vše nechává se společně
se dále připravuje.

kvasiti a jak

obyčejné

vino z ovoce

44i. Jahodové -víno.
12 litrů přebraných, zralých jahod se rozmačká, na ně
nalije 12 litrů studené vody a nechá den státi. Břečka se procedí, přid~ji 4 kilogr. cukru, 8 litrt\ burčáku (jablkového mestu),
citronová kůra a 30 gramú dobfo utlučeného vina,nu (vinniho
.kamene) načež se nechá vše v su'.:lu 4 neděle kysati na vlažném místě. Sud se uzavře , ale clo zátky se malá dírka vy vrt:cí.

,,
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se přilije 1 112 kilogr. ve vlažné vodě (2 litrech)
rozpuštěného
cukru, potřese se sudem a uzavře j a.ko dříve.
Po 8 n edělích se stáhne víno, přilije k němu litr samožitné
koÍ'alky a víno na.lije opě t do vyči ·těného sudu. Na 2 m ěsíce
se uloží do sklepa, stáhne se do menšího sudu, který může
býti p1ný (ve dřívěj . ím byla asi čtvrtina prázdna) . Soudek se
pevně uzavře a pv 3- 4 létech se stáhne do lahví.

Po

I

-

třech nedělích

I

448. Champangsli•~ víno jahodové.

I

Příj emné
právě

I

I

j ahoclon; vino možno upravovati v champangské
tak, jak jsem byla u srstek (angreštu) byla pověděla .

449. Jahodový

I

'

studený.

litru přebraných jahod se dtL do polévkové mísy
a posype cukrem. J 'i -.? litru jahod se polije 1, 2 litrem sv~:řené 
ho cukrn, po dvou hodinách e .v·ťáv ,1, procedí ua jahody v míse.
Na to se nalije vína, postaví k ledu a než se to nese na stůl,
přilij e HO láhev šampaúskóho vími. T ento punč se dává obyčejně
pfi večerních společnos toch. J e-li určen pro paní, osladí se a
nalévá do pěkně broušených sklenic. Je-li určen pro pány, nesladí se t.ak a postaví i s mísou na stúl, :.:i,by i každý dle
libosti nabrati mohl.
1/

I

punč

2

li

I\

450. Jahodový

pu nč

sludenf.

Litr přebra ných jahod se dá do polévkové mísy, posype
cukrAm a nechá někol i k hodin tak to státi. Pak se na ně nalije
vina a než se nese na stul př ilij e se šamp:1ř1ského vina.
Podobně se připravuj e
punč malinový, jen že se místo
čerstvych malin ml\že užiti malinovó zava:řenioy.

1l

I

I
t

[I

l

I

Kilogram jahod ae roztlnčí mčchačkou, polije rumem, za-

y
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váže, nechá 3 dni státi a každý den se tím zamíchá. Rum se
slije, jahody protlačí sítem a zbytek vytlačí v šatě. 1 /'! kilogr.
cukru se nasype do mísy, pí·idá šťáva dvou citronů, rum při
lije, 3- 4 litry horké vody, mísa se přikryje a postaví na
chladné místo; do sklenic se nalévá až j e úplně studený.

452.

Jahodový likér.

Do široké sklenice se dá 1 / 2 kilogr. zralých jahod, 245
o-ramů (14 lotů) hnědého kandysového cukru, 1 1 / 2 litru samožitné kořalky a postaví se na slunce nebo ku kamnům, každodenně se sklenici potřese, po 4-5 nedělích se přecedí a
v láhvích uzavře.

453.

Jahodový likér.

Litr zralých j ahod se nechá v litru samožitné kořalky
3-4 neděle na vlažném místě státi, protlačí se sítem, pl'idá
¼ kilogr. cukru, trochu skořice a hřebíčku, vše se postaví na
3 neděle opět na dřívější místo, pak se procedí a slije do láhví.

454.

Jahodový ocet.

Zralé, přebrané suché jahody se odváží a nasypou do
širokých sklenic.
a každého 1/ 2 kilogr. se nalije litr dobrého
vinniho octa, nádoby Je přikryjí a nechají 3 dni státi, po třech
dnech se ocet nalije na jiné jahody, což se po třech dnech
opět opakuje. Ocet se pak scedí, smíchá litr octa s ½ kilogr.
utlučeného cukru. Když se cukr uplně byl rozpustil, vlije se
na pekáč hliněný, pět minut povaří, pěna sesbírá, nechá vychl~dnouti a nalije do láhví. - Jahodový ocet se hodí ku sladkým omáčkám, limonádám a p.
8
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XVI.

Jalovec.
455. Jalovcový likér.
litru čerstvého jalovce, který se trochu rozmačká, se
nasype do široké sklenice, polije 4 litry samožitné, postaví na
slunce a čas od času se tím zatřese ; pak se procedí, pi'imichá
785 gramů ve 3/ 4 litru vody rozpuštěn 'ho cukru, nechá se
opět státi, procedí a nalije do lahvi.
1/

2

456. Jalovcová om,\člu1.
Na kostky nakrájená šunka, usekaná cibule, tence oloupaná
citronová kůra, lžíce jalovce, dobrá polévka a sklenice vina se
půl hodiny vaří, načež se omáčka šatem protlačí a citronovou
šťávou dodá nakyslé chuti ; hodí se ku kvíčalám nebo srnčímu
masu.

457. Jalovcová omá člia.
Kousek másla se roze•,řeje, usmaží v něm 3- 4 lžíce
postrouhaného chleba, přidá lžíce roztlačeného jalovce, trochu
soli, pepře, cukru, postrouhané citronové kt".u·y a několik lžic
dobrého octa, vše se povaří v dobré polévce a pl'ilije konečně
sklenice červeného vína.

XXII.
JAřabir1y.

458. Zavařováni jeřabin .
Po prvních mrazich se natrhá

jeřabin,

nasypou se na
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plech a prosuší, v medu se rozvaří,
uschová v uzavřených nádobách.

459.

Zavnřenina

pěna

z

sesbírá a

zavařenina

jeřabin.

Zralé j eřabiny se operou, s vodou na pekáči rozvaří,
šťáva procedí; šťáva se odváži a přidá stejná váha cukru, s niž
se tak dlouho vaří, až kapka na talífi se n erozbíhá, načež se
uschová v uzavřených nádobách.

460. Zavařenina z jeřabin.
:Mrazem p:l'.-ešlé jeřabiny se uvaH, protlačí sítem, šťáv a
svaří s Josta.tečným množstvím utlučeného cukru. Vychladlá
zava:i:·enina se dá v krabicích do trouby a usuší, přikryje bilym
papírem a uschová na suchém chladném místě. l\íá-li se jisti,
rozkrájí se na proužky a vloží na talíř.

461. Likér z jeřabin.
Po prvních mrazich natrhané jeřabiny se nasypou do
širokých lahví, poliji samožitnou kořalkou, uzavrou a nechaji
na slunci státi, až pozbudou típlně barvy, proc_edí se, na každý
litr přidá ½ kilogr. cukru, pťocedí opět, dá do lahvi a nechá
nějaký čas ještě ležeti.
v

462.

Stáva z

jeřabin.

Čerstvé jeřabiny se operou, nechají oschnouti a ve vodě

zvolna uvaří, šťáva se nechá zvolna prokapati šatem, který byl
ve horké vodě vyždímán. Na 1/z kilogramu jeřabin se přidá
čtvrt kilogr. cukru, malou chvilku se poT&ři se šťávou: dá se
do láh'ri, uzavře a uschová na chladném místě.
8*
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XVIII.

K a p a

1.'I

y,

463. Kap.trová omačlia.
70 gramů (4 loty) másla se smíchá se dvěma lžicemi mouky. Za stálého míchání se přilévá ku povstalé jí--:ce půl litru
hovězí polévky a uvaří omáčka; posléze se přidá súl, ocet a 2
lžíce kapariL

464. Ka1,arová

omáčka.

Ku bledé jíšce se přilij e hovězí polévky, sklenice vína,
pfidá kousek citronové kůry a sůl. Když se to vše bylo chvíli
povařilo, přidá se citronové šťávy a dvě lžíce kaparů. Než se
dá omáčka na stůl, rozmíchají se v ni dva žluutky.

465. Kaparoyá

omáčlca.

K obyčejné jíšce se přilije půl litru hovězí polévky a
sklenice vína. Po chvíli se přilije husté, kyselé smetany,
přidá soli, 2 lžíce kaparů a chvíli se to povaří.

466. Ka1,arová

omáčlía.

Ve studené vodě se rozmíchá trochu mouky, přilije zvolna
půl litru polévky, přidá šťáva polovice citronu ; povaří se chvíli
a ustavičně se omáčkou míchá. Konečně se přidají 2 lžíce
kaparů, kousek másla a 2 žloutky.

467. Kaparová

omáčka,

Do rozpuštěného másla se dají rozsekané kapary a přilije
lžíce octa. Omáčka se chvíli nad ohněm míchá a nese na stůl.

I

I
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XIX.

'

Ka š tany.
'

468. Kaštany.
Oloupané kaštnny vaří so tak dlouho až i druhá kožka
povolí, oloupnou se a dají do teplé vody, do které bylo něco
citronové ťávy pí-idáno, vychladlé dají se do r ozvafeného cukru,
s kterým společně se ovafí.
Druheho dne slije se cukr, hustěji se svaří jakož i kaštany
v něm několikráte se zavaří, to opakuje se čtyři až pět dní,
načež zavafenina do nádob se ukládá.

469.

,,
I

Zavařování kaštanů.

' la

Pěkné

kaštany se oloupají, vloží na chvíli do vařicí vody
a ve studené vodě ochladí; spodní kůže se otře šatem, kaštany
uvaří ve vodě, k niž přidáno citronové šťávy.
tejná váha
cukru jako kaštanů se rozpustí s citronovou šťávou, kaštany
v něm povaří a vše vli.je na mísu. Druhého dne se cukr slije,
povaH a vychladlý nalije na kaštany, což se opakuje i třetího
dne, pak se uloží do nádob a zavážou.

470.
Spaří

Pečené

kaštany.

se kilogram kaštanů, oloupá se a dusí s 245 gramy
(14 loty) cukru, pt'.U láhví vina, až úplně změknou. Několik
celých kaštanů se vybere, ostatní se utlukon v moždíři, přidá
21 O gramů (12 lotů) cerstveho másla, trochu soli a 6 lžic
smetany, cel i, kaštany se v tom ováli, obalí navlhčenou oplatkou, pomažou vejcem, posypou strouhanou houskou a upekou.

•
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471. Vařené

kaštany.

Kaštany se oloupají, spaří, ve studené vodě ochladí, spodní
kůra otře, v polévaném hrnci dusí s vodou, máslem a cukrem.
Když byly oschly, obloží se kolem špenatu a p.

472.

Vařené

kaštany.

Oloupané, omyté kaštany se vaří zvolna se soli a rozkrájeným celerem. Hodí se co přídavek ku zelenině nebo masu.

4 73.

Dušeně

kaštany.

Kaštany se oloupají, povaří, ve studené vodě ochladí a
zbaví kůže vnitřní. Z hovězí polévky a jíšky se uvaří omáčka,
procedí se, nalije na k aštany, tak aby ji pokryty byly, přidá
se másla, soli a zvolna se přikryty dusí, omáčka' se slij e, vaří
se chvíli s cukrem, a lžicí vina, pak se nalije na kaštany.

4 74. Pražené kaštany.
Kaštany, jichž kůra ki·ižem rozříznuta byla, se vloží na
pekáč, na j ehož dně jest na prst tlustá vrstva soli, solí se posypou a praží půl hodiny v troubě. Když změknou, zabalí se
do ubrousku, se solí a máslem dají na stůl.

475.

Pražené kaštany.

Nakrojené kaštany se vhodí na malou chvíli do horké
vody, pak se vsypou na plech. 1\1:ěkké se dají na mísu, přikryji
složeným ubrouskem a dají s máslem a solí na stůl.

476.

Kaštany s jablky.

Oloupané kaštany se ve vodě uvaří, na másle dusí a smíchají s oloupanými, na lístky nakrájenými jablky, která ve vině
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s cukrem a citronovou korou dušena byla. Hodi se co kompot
ku dn\beži .

477. Kaštany s makaronky.
Mandel p ěkných kaštanů se oloupá, roztluče, smíchá se
245 gramy makaronů, které byly ve slané vodě uvařeny a na
sítě osušeny, přidá 105 gra.mů (G lotů) másla a celá
oloupaná
ci~ule, vše se míchá čtvrt hoc.liny nad ohněm, navlhčí dvěma
lžicema mléka; cibule se vyndá, makarony se vysypou na mísu,
posypou strouhanou houskou, pomastí a v troubě upekou.

4 78.

Ocukrovatělé

kašta,ny.

Zava:foné kaštany vyndají se z cukru, dají se osušiti; cukr
se hustěj i sva,H, p:r-idaji se kai:ítany do něho, zavaří několikráte
až cukr zbělá, · na to vybrané kaštany osušiti se dají.

479. Cukrované kaštany.
Pěkné

kaštany se křižem rozříznou, zvolna upraží. Když
se rozpukají, oloupají se, napíchají na dřívka, omočí v hustém
cukru, pokladou na síto a nechají oschnouti, načež se obalí
papírem a dají na stůl.

480. Polév~né kaštany.
Naříznuté

kaštany se vaří chvíli; oloupané se míchají na
pekáči tak dlouho v horkém másle,
k němuž přidány 2 lžíce
tlučeného cukru, nž se lesknou,
obyčejně se obkládají kolem
masa.

48 1. Smažené kaštany.
Oloupané kaštany se operou a vnití·nf- kůže otře. 122 gr
(7 lotů) cukru se rozptu~tí, pÍ'ida skol'ioe a citronové kůry
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se v cukru tak dlouho nad ohněm míchají, až s e
počnou cukrem obalovati, vyndají se,
omočí do řídkého těsta,
usmaží na másle, posypou cukrem a dají teplé na. sti1l.
kaštany

482. Kaštanová polévka,,
Spařené

kaštany se oloupají, s máslem, hovězí polévkou,
soli, cukrem, malou cibuli a hřebíčkem dusí. Cibule se vyndá,
kaštany roztlačí a protlačí sítem; rozředí se polévkou a chvíli
povaří. Polévka se nalije buď na kaštany dušené,
plíčky nebo
pokrájené maso a smaženou housku.

483. Kaštanová polévka.
Oloupané kaštany se spaří a dusí, několik se jich ponechá celých, ostatní se utlukou s postrouhanou houskou, soli,
pepřem a muškátem, kaše se v polévce uvaří, k litru polévky
se přilije ¼ litru mléka, polévka se chvíli povaří a nalije na
celé kaštany.

484. Kaštanová polévka.
Kaštany se uvaří, oloupají, utlukou; kaše se smíchá se
dvěma litry mléka, načež se přidá cukru, skořice,
muškátu a
soli. Polévka se chvíli pova:H, za stálého mícháni se přidají
škubánky anebo rozlámané suchary.

485. Kaštanová omáčka.
Uvařené

kaštany se utlukou, vaří se s moukou, máslem,
solí, cukrem, citronovou korou, tlučenými hřebíčky a vínem
v polévce. Omáčka se hodí k uzenému, hovězímu masu a drůbeži.

486.
Uvařené

Kaštanová

omáčka.

kaštany se utlukou v moždir-i se soli, cukrem a

-
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máslem ; se smetanou nebo polév~ou se uvaří omáčka, která se
hodí k dušeným kuřatům.

487 . Kaštany s krupici.
V litru mléka e vaří 87 gramť1 (5 lotů) másla, 7 gramťt
cukru, kousek celé sko:řice a tence oloupaná citronová kůra,
přimíchá 190 gramů
(11 lotů) krupice ; kaše se míchá tak
dlouho, až se více pekáče nechytá. Po vychladnutí se p:řidá
10 žloutků a 175 gramt'.1 (10 lotů) měkce vařených, usekaných
ka tanů, soli a sníh z 10 bílků; jídlo se postaví na pekáč vaHci
vody. Uvařená krupice se dává s vinní nebo ovocní omáčkou
na stůl.

488, Kaštanová kaše.
1
/2

kilogr. kaštanů se oloupá, spa:ří, druhá kůže sloupne,
v litru smetany s rozkrájenou vanilkou uvaří a protlačí sítem.
Kaše se rozředí 1/ 2 litrem smetany a. t:řemi žloutky, posype
cukrem, chvíli v troubě peče, přejede několikráte žhavou lopatkou, aby se cukr slil a kaše dá na stůl.

489. Kaštanová kaše.
Oloupané kaštany se dusí v hovězí polévce a protlačí
si tem s několika kousky celeru. Nad ohněm se míchá kaše se
smetanou, pqlévkou, máslem, soli, pepřem a cukrem; obyčejně
se přidává k ní maso.

490. Kaitauová niiclivka,
1
/2

kilogr. čerstvé slaniny, 385 gramů (22 loty) šťávna
tého telecího masa se s pepřem a solí v moždíři utluče, upeče
a oloupá 40 kaštanů a p:řimíchá k nádivce, kterou se nadívá
krocan.

,

,,
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491. Kaštanová nádivka
kilogr. oloup~ných kaštanú se udusí v polévce; po
vychladnutí se utlukou v moždíři ·e 122 gr. (7 loty) másla,
105 gr. (6 loty) po. trouhané hou ky, usekanou citronovou korou,
solí, pepřem a mu "kátem; pak se přimíchají 3 žloutky, několik
upečených ka ~tam1 a nad.ij l se do krocanii.
1/

2

492. Kaštanová nádivka.
Upraží a oloupá se několik kaštanů, povaří v dobré hovězí
polévce, nechá oschnouti, utlu če se v moždíři s vařenými játry
drůbeže, usekanou ·unkou, malou lžicí cibule, citronovou korou,
soli, pepřem, máslem, dvěma lžícemi strouhané housky a dvěma
žloutky, vše se dobře promíchá a nadije tím k apoun, krocan
a t . v.

493. Kaštanový

koláč.

Půl

kilogramu kaštanů se uvaří, v moždíři utluče, rozředí
smetanou, která s vanilkou uva:ř-ena byla, osladí se cukrem a
protlačí sítem. Z máslového těsta se rozváli koláč, pomaže
kaštanovou směsi, posype postrouhanou citronovou' korou, na to
udělá z těsta mřížka a koláč se u p eče.

494. Kaštanový

'

koláč .

Půl

kilogramu kaštanů se upeče, oloupá a po vychladnutí
ustrouhá. l nim pi"idá se čtvrt kilogr. jemně utlučeného cukru,
1/ kilogramu másla, 6 tvrdých žloutků a vše dobře promíchá.
8
Plech se pomastí, čásť smi" eniny kaštanové se naň rozetře,
dohře pomastí a tak se pokračuje, až se veškerá smíšenina na
plechu nachází.
e třemi bílky se ušlehá 1/ 8 kilogr. hrubč
tlučeného cukru, kterýmž so koláč pomaže.
yrovými oloupanými kaštany se koláč okrášlí, pomaže
1

'•'

r

I
'

•

'

-
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vejcem a cukrem a upeče. Po vychladnutí se
krájí, aby na každém díle byl j eden kaštan.

koláč

tak rozI
'•

495. Kaštanový ježek.
Půl

kilogTamu ltaštanů se upraží, oloupá a po2ltrouhá ;
245 gr. (14 lo tů) másla se zpění, přimíchá 10 žloutků, 245
gramů cukru, kaštany, 70 gramů (4 loty) utlučených makaronů,
několik lžic smetany, trochu soli a sníh z bílků.
Ježek se ve
vymastěné formě postaví do horké vody a
přidá vanilová
nebo vinní omáčka.

496. Kaštanový ježek.
Kilogram kaštanů se oloupá, spaří, ve mléce s vanilkou
dusí a protlačí sítem, 70 gramt''.l bílé mouky se va:ří se smetanou a kouskem másla, přimíchají kaštany, 170 gramů (10 lotů)
utřeného másla a 10 žloutků.
Když byl př-iclán sníh z bílků,
uvaří se j ežek jako předešlý.

i

4 9,. Kaštanový nákyp.
Kilogram zevněj ší kůry zbavených kaštanů se spaří, oloupá spodní kůže, va:H se ve mléce a protlačí sítem. 122 gr.
(7 lotů) se zpění, přidá znenáhla 12 žloutků, kaštany, 140 gr.
(8 lotů) cukru, 6 lžic vína, sníh z bílků a nákyp se upeče
v pomaštěné formě.

498. Kaštanový náliyp.
Kaštany se upekou, oloupají a ustrouhají. Pak se k nim
přidá mouky, mléka s kouskem másla a míchá nad ohněm, aby
povstala hustá kaše, která se nechá vychladnouti. Na to se
smíchá s e žloutky, tlučeným cukrem a vanilkou. Nákyp se
ve vymaštěné formě upeče .

'

,,
f

-

-
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499. Kaštanový náky1••
122 gramy zpěněného másla s DO <Yr. (5 loty) spařených
utlučených mandlí, 90 gr. pražených, sítem protlačených kaštaní1, 90 gr. tlučeného cukru se smíchá, při mírném ohni půl
hodiny p eče a s vinní omáčkou dá na stl'H.

500. Kaštanový kom1»ot.
K aštany se oloupají, spaří, vnitřní ln°lže zbaví a vloží do
rozpuštěného cukru, v němž vaí-en kousek vanilky.
Když byly chvíli dušeny, urovnají se na míse, polijí rozpuštěným cukrem a nechají vychladnouti.

50 I. Kaštanový kompot.
Oloupané, oprané kaštany se spaří a dusí tak dlouho, až
úplně změknou, nechají vychladnouti, pokladou na mísu, posypou
cukrem a polijí rumem, který se před jídlem zapálí.

..

.

502. Kaštanový cre1ue.
245 gramů (14 lotů) oloupaných, spařených kaštanů se
vaří v litru mléka s netlučenou skořicí a citronovou korou, protlačí sítem, přidá cukru, dvě lžíce mouky, která rozmíchána
byla ve 1/ 4 litru smetany, míchá se tím stale, až se vše zpění,
nechá vychladnouti a nese na stůl.

503. Kaštanová zmrzlina.
245 gramů (14 lotů) kaštanů se upraží a oloupá. Když
byly vychladly, rozetrou se ve smetaně, se 245 gr. cukru a
pul litrem smetany vaří, se 6 žloutky smíchá a dá do chladnice.

'
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XX.

Kdoule.
504.

Zavařo vání

kcloulí.

Vyzrálé kdoule so r o~r-ežou, ohryzek vyndá, oloupají se,
pozvolna ve vodě uva ří, na to ochladí a osuši.
a osušené gdoul~ nalije se rozvařený cukr, který každého druhého dne slit, se hustěji svařuje a při posledním varu
1 kdoule spolu se zava:H.
Toto opakuje se po p ět dní.
~

505. Sfáva kcloulová.
Pozvolna uvařené ve vodě kdoule za tepla se vyndají,
vylisuji, šťáva s drobně rozsekaným cukrem se míchává, pozvolna svařuje a v sklenky nalévá.

506.

Paštič ky

kdoulové,

Do měkka uvařené kdoule se j emným sítem propracují
a usmaží.
]Unoholi kdoulí, tolik svaří se cukru, smíchá se s masem
kdoulovým, povaří několikráte, načež na plech nebo tabulky
břidlicové se natírá, uschlé pak libovolně krájí.

507. fflarmelada kdoulová.
1\1:ěkce uvařené

kdoule propracují se jemným sítkem.
Cukru tolik co kdouli svafi se do husta, smíchá se vše společně,
pěna se sebere a marmelada do nádob uloží.

508. Kdoulové

pečivo.

Rozstrouhané maso kdoulové natře se na plech neb sklo
velmi

jemně.

-
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Tolik cukru co jest kdouli svar-i se a pozvolna maso kdoulové se přimíchává a mírně zavařuje.
l\fůže též jemně utlučený hřebíček, vanilka neb skořice
se pfidati. Na plechy natřené a dokonale usušené ukládá se
v škatulích.

509. Kdoulové 1,ochontky.
Oloupané kdoule se cblonpků zbaví, spola se svaří,
oloupají a do busta svařeného cukru dají, s tímto pozvolna vaří
a při tom stále míchají.
Do zavařeniny této přidává se libovolné koření (vanilka,
skořice, hřebíček) aneb rozkrájená, ocukrovatělá kůra citronová
neb pomerančová, taktéž i mandle.
Vše se na plechy rozetře (n eb v malé formičky dá) a
osuší. Formičky vkusné mohou býti libovolné, kdežto z rozestřených zavařenin kdoulových všeliké pochoutky se vykrajuji.

51 O. Kdoulový sn,h.
Usmažené,

drobně

rozstrouhané maso kdoulové
cukrem, k čemuž přidá se sníh

s jemně utlučeným
vaJec.
Co kdoulí - tolik se vezme cukru. Sněhu
užívá. se co okrasy k jiným jídlům ovocným.

svaří

z

se

bílků

kdoulového

511. Uusa,enina kdoulová.
Na kousky rozkrájené kdoule se pozvolna na polo uvaří
ve voéJě, voda se· scedí, ale kdoule v teple se udržují, za tepla
se vylisuji.
Mnoho-li šťávy, tolik pi'idá se cukru a společně se pozvolna svaří až úplně shoustne, při čemž stále musí se míchati.

-
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XXI.

M

a, 1 in y.

512. Maliny.
V"e, co se z jahod upravuje, možno
proto tam odkazujeme.

513.

Zavařené

1

z malin

zaříditi a

maliny.

Ne úplně vyzrálé maliny svaří se s cukrem rozvařeným ;
druhého dne se sítem cukr odtéci nechá a maliny v nádoby
se uloží.
Cukr
zavážou.

hustě svařený

se na maliny

nalije a vychladlé se

5 14. Zavařené maliny.
Co malin tolik cukru se svaří až
v něm se zavaří a do nádob ukládají.

zhoustnou,

maliny

515. Potažené maliny.
Osušené maliny vyzrálé se obalí v bílku,
roztlučeném a ohřátém cukru, načež se osuší.
ň 16.
Čerstvé,

Malinová

přebrané

on10či

v

jemně

zavařenina.

maliny se nasypou do hrnce a uval'Í,
aby šťáva hodně zhoustla, pak se protlačí sítem~ utře s cukrem,
nalije do krabic a usuší ve vlažné troubě; přikryje bílým papírem, uzavře po vystydnutí a uschová na suchém chladném
místě.

.,

l
-
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51 7. Malinová zavařenina.
Dva díly malin a j eden díl cukru se postaví tak dlouho
na chladné místo, až vyteče do ta.tečné množství šťávy. Šťávou
se míchá nad ohněm, pěna se bírá, až se skoro všechna vyvaí·í;
po vychladnutí se zaváže měchýřem.

518. !lalinová po l~vka.
malin se vaří ve dvou litrech vody se čtyrmi
roztlučenými suchary, procedí se, přidá vína a cukru, chvíli povaří a nalije na usmaženou housku anebo suchar.
2 litry

,,

519. Malinová polévka.
1'íaJinová zavařenina se rozÍ'edí vodou,
housky, citronové kůry a cukru, Vtie se povaí-í,
vybéře a se smaženou houskou dá na stůl.

520. !lalinová

I

přidá
kůra

strou!1ané
citronová.

onaáčka.

V 1/ 2 litru bílého vína se rozmíchá lžíce mouky, svaÍ'Í
s tenkou korou citronovou, p:l'idají 3 - 4 lžíce zavafeniny malinové, omáčka se nechá chvilku na teplém mís tě státi, aniž by
se vařila.

52 1. !lalinová

omáčka.

Potřebné

množství malin se protlačí sítem, šťáva vafj
se sklenici vina, dvěma lžicemi cukru, kouskem skořice a citronovou korou. Omáčka se zahustí moukou, která byla ve vodě
rozmíchána.

522. !lalino,á omácka.
se smíchá ¼ litru malinové

II

I

I

J

Nad ohněm
s moukou rozmíchanými žloutky a dvěma
zhoustne, načež se omáčka nese na stul.

šťávy

se dvěma
lžicemi cukru až

-
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523. Malinová

omáčka.

½

litru malin se postaví v hliněném hrnci do horké
vody a nechají se tak dlouho vařiti, až se všechna šťáva vyprýští, procedí se, přimíchá lžíce mouky, která byla ve vodě
rozmíchána, sklenice vína a dostatečné množství cukru a míchá
se tak dlouho, až se počne vařiti.

524. Malinový

koláč.

Máslové těsto se rozváli, vloží na pomoučněný plech, posype postrouhanou houskou a pocukrovanými malinami. Lžíce
prosáté, postrouhané housky se smíchá se lžíci tlučeného cukru,
90 gramy tlučených mandli, citronovou korou a smíšenina nasype na maliny; po koláči poklade rozdrobené máslo a koláč
upeče.

525. Malinový ježek.
Malinová zavařenina se smíchá se 122 gramy (7 loty)
zpěněného másla, přimíchá 8 žloutků, 122 gTamy cukru,
kůra
a šťáva z polovice citronu, 5-6 lžic tlučeného sucharu a snih
z 8 bílků. Forma se posype tlučeným sucharem a ježek v ni
upeče.

526. Malinový ježek.
122 gramů (7 lotů) másla se zpění, smíchá se lžicí cukru,
3 lžícemi husté smetany, 4 rozmíchanými žloutky, dvěma lžícemi malinové zavařeniny. Do pomaštěné formy se vloží máslové
těsto, smíšenina do formy vlije, přikryje těstem a ježek upeče.

527. Malinový ježek.
(44 loty) malin se protlačí, svaří se s 1/ 2 litrem
červeného vína, 245 gramy (14 loty) cukru a utlučenou skořici;
140 gramů (8 lotů) mouky se rozmíchá ve ¼ litru červeného
770

gramů

9

-
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vina a přilije ku malinové v ťávě, ::i uvaří se za sMlého michání ;
pak se přimíchá 245 gramů p:fobraných, pocukrovaných malin,
ježek se nechá vystydnouti a rHvá na stůl . e
mota.novou
omáčkou.

528. Malinový dort.
Máslové těsto se rozválí, vloží do formy a opatří okrajem,
pomaže buď malinovou zavařeninou anebo se posype tlučeným
sucharem a naň pokladou pocukrované maliny n. polijí se míšeninou ze 190 gramů tlučených mandlí, lU0 gramů (11 lotů)
cukru, 4 celých vajec, 4 žloutků a kůry citronové, k čemuž se
přidá. sníh ze 4 bílků a 17 gramů ( l lot) mouky. Dort se
upeče při mírném teple.

529. Malinové topinky.
Housky se nakrájej! na tenké koláčky, kter é se pomaží roztlačenými malinami, smíchanými s cukrem a utlučeným sucharem, položí se na sběračce do horkého másla, aniž by v něm
byly potopeny. Topinky se mohou též pak pomazati žloutkem,
smíchaným s cukrem a chvíli v troubě sušiti.

530. Malinový nákyp.
1 1/ 2 litru přebraných, zralých mc1lin se protlač:í sítem,
k tomu přidá sníh ze 12 bílků, smíchaný se 3 5 grun1y (22 }Qty)
cukru, smíšenina se dá do formy, posype se cukrem a peče
zvolna při mírném teple.

531. Malinový nákyp.
175 gramů (10 lotů) cukru se smíchá s 90 o-ramy (5 loty)
oloupaných utlučených mandli, sněhem z U bílků a 70 gramy
(4 loty) mouky. Polovice smíšeniny se vsype do pomaštěné
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formy, na ni nasype ztlouští dvou prstů ocukrovaných malin,
na ně vloží druhá polovice směsi, a nákyp se upeče.

532. Malinový nákyp.
122 gramy másla se zpění, přidá zvolna 8 žloutků, 122 gr.
(7 lotů) cukru, o cukr otřená citronová kůra, 1/ 4 litru malinové
zavařeniny, 6 lžic postrouhané housky a sníh z 8 bilků, nákyp
se pak 314 hodiny peče a pak posype cukrem.

533. Malinový kompot.
J\1aliny se operou, svaří se pozvolna v rozvařeném cukrú.
Vrchní pěna se sebere, maliny vkusně na misku dají a cukrem
(s vanilkou) posypou.

534. Malinový kompot.
J\1aliny se ocukruji, nechají několik hodin státi ; . štáva.,
ktflrá z nich sama vytekla, se chvilku povaří, maliny v ni promíchají nad ohněm a pak nechají vychladnouti.

535. Paštičky malinové.
K

jemně rozetřenému

cukr, společně se
rozkrájej!. .

zavaří,

masu malinovému přidá se svařený
na plátky břidlicové dá a uschlé se

536. Zavařenina malinová.
Vyzrálé maliny propracuji se řešatem a smísí s cukrem
(co šťávy tolik cukru), společně se svaří až zhoustnou, vystydlé
do nádob se ukládají, když vrchem nasadila se koika, se odejme.

537. Malinová. štá.va.
1'1:aliny se rozmačkají a protlačí šatem; šťáva nechá se
1,kysnouti. Na litr šeávy se přidá 1 ¼ kilogramu cukru. Jakmile

9*
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se cukr úplně rozpustil, svaří se šťáva pozvolna, pěna se shání,
po vychladnutí se nalije do sklenic, které se zaváži a uschovají na chladném místě.

538. !lalinová štáva.
Dostatečné

I

I

množství zralých malin se rozmačká. a nechá
3-4 dni na chladném místě státi; štáva se procedí šatem a
nechá ustáti. Čistá šťáva se opatrně slije, odváži stejné množství cukru, který se mfohá hodinu k j edné
traně, nalije do
láhvi a nechá 3-4 dni na slunci státi, přecedí se pak do
jiných láhvi, které se uzavrou a do sklepa postaví.

539. Malinová štáva .

I

•
Vyzrálé maliny se rozštouchaji, do čtyr dnú kva.siti dají,
na to se vylisují, šťáva procedí, do silných champang kých
láhvi da a pevn,ě zadělá.
Láhve šťávou naplněné obalí se senem a pozvolna ve vodě
do varu přicházející se za.hřivají, až šťáva se svařj , což se ně
kolikráte opakuje.
Láhve se šťávou do suchého a chladného místa se ukládají.
Dle líbosti možno šťávu ocukerniti a k děláni zmrzliny
užíti.

540. Šfáva malinová.

il"
I

Rozštouchané maliny se nechají vykvasiti, vylisuji a do
pevných láhví se nalijí, které se zazátkuji. Láhve senem obtočené dají se do nádoby vodou naplněné, která pozvolna se vyhřívá až i šťáva v láhvích se svaří.

541. Malinová omáčka.
Zralé maliny se navlaží vodou a postaví buď do vlažné
trouby nebo na pakáč do horké vody, míchají a rozmačkávají

\
1

·'·
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se vařečkou, naliji se na rozepjatý šat, šťáva se nechá zvolna
protéci, maliny se mírně stlačí. N;\ kilogram šťávy se pi'.·idává
385 gramů (22 loty) cukru, pěna se shání,
tranon e
nechá pak tak dlouho vařiti, až se pěna vice netvoři. Po vychladnutí se nalije do sklenic, uzavře zátkou, obváže měchýřem,
nechá ještě chvilku v horké vodě vařiti, zalije pry kyřici a
uschová na chladném místě.

542. Malinová huspenina.
1/

kilogr. cukru se rozpustí ve 1; 4 litru vody, který se
na 2 litry přebraných malin nalije, přidá š ťáva dvou citronů,
misa se přikryje a nechá 12 hodin státi, na druhou mísu se
natáhne šat, šťáva nechá zvolna protóci, pi'.-imíchá rozpuštěné
huspeniny a tolik vina, aby všeho byl litr, vše vlije do formy
pomaštěné mandlovým olejem a postaví k ledu.
2

543. Malinová huspenina.
2 clily malin a jeden clil · r evízu se roztlačí měchačkou,
zaváže papírem a postaví na pekáč do horké vody, maliny se
nechají tak dlouho vařiti, až se veškerá šťáva vyprýšti. Na
nohy obrácené židle se uváže 11brus, mísa podstaví a šťáva
nechá prokapati. Na 1/ 2 litru šťávy se béře 1 j2 kilogramu
cukru, vaří se a p ěna sbírá, když se měchačky vice nechytá,
nalije se do nádob, pokryje papírem v rumu namočeným a zaváže měchýřem.

544. Malinová limonáda.
Šťáva z malin se vytlačí, litr šťávy se rozředí dvěma
litry vody, přidá citronová šťáva a tlučeného cukru, vše se
procedí a nalije do sklenic anebo v láhvích uschová.

545. Malinová chladnina.
kilogramy zralých ma.lin ~ ½ kilogr.

·tlači

2
sítem,

přimíchá

245

gramů

(14

lotů)

1·evizu

se protlučeného cukru

"

-
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30 gramů (skoro :Z loty) vyzoviny a míchá se tím u ledu, až.
to počne houstnouti, přidá pak ¾ litru zp ěněné
metany a
nechá vše u ledu utuhnouti; než se vyklopí chladnina na
mí u, postaví se forma na chvilku do teplé vody.

546. Huspenina malinová.
Rozmačkané

maliny rozředí se trochu vodou, sva.Í'Í se,
procezené se a skvasiti se nechávají. Co šťúvytolik přidá e cukru
do husta svařeného, po tři až čtyry dny stále hustěji se
svařuje až shoustlá do nádob se naléva.

54 7. Malinová zmrzlina.
2 vejce se rozkloktaji

v

1/

2

litru
vafiti,

šlehá se tak dlouho, až se počne
a šlehá se až vystydne. K litru šťávy
(8 lotů) cukru a vlije do chladnice.

54~.

metany nad ohněm,
pak se sej mc 8 ohně
se pÍ'idá. 140 gramů

Malinová zmrzlina.

1'fi litr u malin se
v 1/ 2 litru vody rozpustí,
do chladnice.

sítem s ½ kilogr. cukru,
citronová p:r-idá a vše vsype

protlačí
šťáva

549. Malinová zmrzlina.
2 litry malin se protlačí sítem, pl'idá 1 / 2 kilogr. cukru,
který ve ¼ litru vody rozpuštěn byl, přilij e 1 ,'4 litru vina a
nechá ve chladnici utuhnouti.

550. Malinová zmrzlina.
Litr smetany a rozkvedlané a ušlehané vejce se míchají
a val'i, při čemž stále se šlehají až úplně vychladnou, přidá se
dobré šťávy malinové a hojnost cukru utlučeného. Ytie ostat1ú
jako při ostatní zmrzlině.

-
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551. Malinová zmrzlina.
v'est bodně u lehaných žloutků smíchá se s cukrem a
trochu vodou, do v.-:ebo přidá e dů tatek š ťávy malinové a všezahřívá e na kamnech, pr-i řemž e se lehává až zhoustne.
Ostatní j ako při jiné zmrzlině .
v

552. Malinové vino.
Přebrané, hodně

vyzrálé maliny se rozštouchají, vylisují a
šťáva flanelem so sl istí v karnenou nádobu, do které dle libosti
- cukrL1 roztlučeného se přidá.
Vše se míchá a aspoň t:ři dny spokojem v zakrytých nádobách státi se nechává.
.
Sči-:těná šťáva smíchává se. s dobrým bílým vínem a sicena litr - dávají se dva litry vlna a nalévá se do láhvi.
V osmi až desíti dnech může se piti.

553. Malinové vino.
Maliny se poliji stejným množstvím horké, měkké vody„
nádoba se pevně přikryj e a nechá do druhého dne státi; pěna
se sežene, maliny protlf.ČÍ sítem a smíšenina nechá ustáti. Čisté·
vino se opatrně slije, při.dá zvolna několik kilogramů cukru.
Litr vina se smíchá se ti'·emi lžícemi droždí, vlije do vína. Na
otvor se položí papír, přiloží cihlou a nechá vino kysati. Když
kysáni ukončeno, uzavře se otvor zátkou. Po 4 nedělích se
přetočí vino do jiného
sudu a přilije se litr koňaku, víno se
uzavře a nechá rok ležeti ve chladném sklepě, stáhne se do
láhví, dob:fo uzavře a nechá opět rok ležeti.

554. Malinové

vino.

Maliny se roztlačí, poliji stejným množstvím studenét
měkké vody. Druhého nne se tekutina slije, maliny protlačí
šatem. :ra každý litr vina se vsype 1/ 2 kilogramu tlučeného

-
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cukru, vše se dobře promíchá, nalije do udu a každého dne
se nim potřese. Po ukončen ém kysání se pi'ilije o mina množství,
jak malinoveho vína j e t, vína obyčejného, otvor uzavře a nechá
3· měsíce ležeti, stáhne do láhví a může se piti.

555. Víno malinov~.
Vino malinové patři mezi nejoblíbeněfí vina ovocná; čim
lepši ovoce malinové, čím slad"í a vyzrálej~í maliny jsou, tím
lepší i víno z nich, kdežto na druhé straně panuje-li ·patné,
sychravé počasí v čas dozrávání, tím špatn ější i výplodek jeho.
Máme tři druhy malin, les ní, zahradní a bílé. Lesní maliny jsou menši, za to ale chutaěj" í, zahradní pak jsou větší.
Zcela vyzrálé maliny čistě sebrané ukládají se do dřevě
ných nádob, v kterých pomoci palic dřevěných se roztlukou,
načež přes řešeta se přepouštějí, aby pecičky se odstranily, tu
a tam nechávají se i .;;ie šťávou pecičky kvasiti, čímž dodává
se vinu spíše třísloviny.
Dobytá šťáva se vodou rozředí, potom dle chuti a potřeby
cukru se přidá, načež vše ostatní tak se zařizuje, jak již při
ostatních vínech pověděno bylo.

556.

Champangské vino malinové.

Jak ze srstek upravuje se víno champangské,
dobyvá se velmi chutné vino champangské z malin.

právě

tak

557. Malinový punč.
Dva litry slabého čaje se smíchají s 1/.i. kilogr. malinové
šťávy a povaří; ve smíšenině se rozpustí kilogram cukru, punč
se chvíli povaří, přilij e litr ara.ku a horký lije do sklenic.

558.
Litr
se uzavře,

I
\

čerstvých

Malinový likér.

malin se polije 2 litry třešňovky, nádoba
nechá se státi 3 - 4 týdny. na slunci. I{ilogram

-
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cukru se rozpustí v litru vody,
vše se procedí a nalije do láhví.

který se

smíchá s likérem,

559. Malinový likér.
Do mísy se naliji 4 litry likéru, 2 litry vytlačené šťávy
malinové, přidá kilogram cukru, několik kousků skořice a
několik hřebíčků, vše se promíchá, nechá 4 neděle přikryto
státi na teplém místě, procedí a nalije do láhvi.

560. Malinový ocet.
Na 2 kilogr. malin se nalije neplný litr dobrého vinniho
octa a nechá se 24 hodin tiše státi; procedí se lněným plátnem,
přidá ku šťávě kilogramu cukru a vaří se tak dlouho, až vice
na povrchu není pěny, pak se nalije do sklenic, které se uzavrou a zavážou měchýřem.

56 t. fflalinový ocet .
•

.Jako v předešlém se šťáva upraví, do kamenného hrnce
se dá 1 1/ 2 kilogr. cukru a něco vody, obé se vaří a pěna
shání. Když cukr houstnouti počne, vlije se do něho šťáva,
vaří se, pěna ustavičně shání, až se vice pěna netvoři, pak se
nechá vychladnouti, nalije do sklenic, uzavře a zaváže.

562. Malinový

ocet.

Na litr jemného vinniho octa se roztlačí 1/ 2 litru krásných zralých malin, nechají se dcbře uzavřeny 14 dní na slunci
státi; načež se procedí, hodí se k omáčkám, rybám a limonádám.

563. Malinový
Jednou tolik

ocet.

malin se vezme nežli vinního octa,

nechá

'
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den státi, oJet vylisovaný se lij e v láhvích uzavře, nechá
se na pekáči ve vodě několik minut vařiti, pak se v láhvích
uschová.

Ma r hul e .
564. Dušené marhule.
Nepřezrálé

marhule se sp aří vařící vodou P ak se vloží
do studené vody, oloupají a r oz pů li se.
Na půl kilogr. marhulí se počítá 245 gramů (14 lotů)
cukru a šálek vody, v níž se zvol:::ia dusí, a niž by se rozpadly.
Pak se vyndají, pecky roztlukou, jádra sp aří, ve šťávě uvaří až
•
počne houstnouti, kteráž se pak na marhule procedí a jádra
kolem urovnají.

565.

Cukrované marhule.

Naložené marhule se uloží na síto, aby šťáva okapala,
posypou se tlučeným cukrem, den se · p:-i.k na pRpiře nebo na
sítě ve vlažných ka mnech ~n; í, což se druhého dne, když byly
opět cukrem posypány, opakuj e.
a to se obalí papírem, uloží
do kťabic a uschovají na 8twhém místě.

566.
Půl

!la1·huloťi,

housky.

kilogramu rn0uky se zadělá 52 gramy (3 loty) droždí,
105 gramy (6 loty) cukru, strouhanou korou citronoyon, solí,

•
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3 ~loutky, čtvrt litrem vl:lžné metany, 122 gramy (7 loty)
má~la. Tě to e dobfo pťopracuje, až počnou vy tupoYati bublinky, pak se z 11 ěh o udělají hon~ky, které se nechají zkynout,
na čež se upekou.
P o vychladnutí se spodní lu rka odřízne,
kousek střídy vykrojí, dt\lek nn.plní marhulovou zavařeninou,
dolní kůrka pí-iloži, pomaže žloutkem, ováli v po trouhané housce.
Pll.k na másle se upekou, po~ypou cukrem a s vinni omáčkou
dají na. stůl.

56 7.

!larhulové

ořechy.

4 lžíce marhulové za vafoniny se promíchají se 245 gr.
(14 loty) tluče uého cukru a št.'.wou polovice citronu; z toho se
udělají koule zvící vla kého oí·echn, které se ováli v utluče
ném cukru a us uší ve vychladlé troubě na bíl<-'nn papíře.
. Papírová kolečka se nožem zvroubkují, do každé huLičky
vpíchne se mandle, pci.pír pocukruje a všechny na něm uloží.
v

,168.

~larbulová cblaclnina .

12- 15 zralých marbulí se olonpá a protlačí sítem, nejsou-li dosti měkké, dusí se chvíli s cukrem a vodou. I{u protlačené šťávě se přidá 245 gramů (14 lotů) tlučeného cukru,
35 gramů (2 loty) vyzího kli, mic:tá se čtvrt hodiny, přidá
3/ 4

litru

zpěněné

smetany a postaví k ledu.

XXLII.
Máruše.
569. Maruše.
Co rnaruši rozvar· ueho, by

tolik

společně

lépe dá-li se
so var-ily.

1

vice cukru fídce

-
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Druhý den procezený cukr hustěji se svaří, načež 1 maruše do něho přidané společně se zavaří, pěna sebere, a zavařenina v nádoby uloží.

570.
Hodně

Víno marušové.

maru .;;e roz ťouchaji se v dřevěné nádobě, buď se zrníčky dají se kvasiti neb procezuji se hustými
vyzrálé,

čisté

v

řešaty.

Do vycezené šťávy přidá se vody a dle chuti i cukru,
načež kvasiti se nechává.
Vše ostatní provádí se právě tak j ak u vina ryvisového.

5 71 .

Cha0111angské víno z maroší.

Chutné marušové víno možno ve velmi dobré champangské přeměniti právě tak, jak již při vínu ze srstek (z angreštu)
byla jsem pověděla.

XXIV.

Melc,uny.
5 72. Melouny• .
Vyzrálé, oloupané, na polo ovařené a osušené melouny
dávají se do Ndce svařeného cukru, v kterém pozvolna se zavaří, pěna se sebere a melouny v nádobě do rána pokojně
státi ostanou. Po tom se cukr · slije a hustěji zavaří, načež
přidají Je do něho melouny a společně se svaří, což se až do
čtvrtého dne opakuje.

573.
Vybrané,
v

m ěkké vodě,

Nezralé melouny.

ale nevyzrálé melouny se oloupají, na polo
které trochu kamence přidáno bylo, ovai:'·i.

-
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Ovařené

se dají do studené vody a vystydlé, osušené
v řídce rozvařený cukr se ukládají. Cukr každodenně se slévá,
hustěji svařuje, pí·i ~emž v~dy i melouny k pozvolnému zavaření se přidají.
Toto opakuje e po pět dní.
S cukrem svařené melouny uloží se v nádoby.

574. Naklá,!ání

111elounů.

Zralé, tvrdé melouny se okrájejí, vnitřek vyškrabe a dužnina nakrájí na kousky.
a každého ½ kilogr. melounu se
rozpustí ¼ kilogr. cukru ve ¼ litru vody, pěna se sežene,
melouny na chvíli do cukru uloží, k němuž se přilije trochu
rumu. Za stálého pohybování se melouny v cukru tak dlouho
nechají, až se stanou průhlednými. Cukr se nechá okapati,
povaÍ'Í se, nalije na melouny, po třech dnech se cukr opět slij e,
povaří, melouny uloží do sklenic, cukr SG vychladly na ně na.lije a sklenice zavážou.

575. Nakládání

n1e lounů.

Veliký, zralý ale ještě tvrdý meloun se okrájí, rozkrájí
a postaví na 2 hodiny b':'-d'. k ledu neb uloží do studené vody.
Půl kilogr. cukru se vaří ve čtvrti litru vody, pěna shání a
cukr nalije na melouny, druhého dne se cukr s melouny chvíli
opět povai'í, melouny uloží do sklenic, poliji hustým vychladlým
cukrem, načež se sklenice zaváže.

576. Nakládání
Několik

me loun ů.

zralých melounu prostřední velikosti se oloupá,
vnitřek vyškrábe, šťáva z něho vytlačí a procedí. Melouny se
vypláknou studenou vodou, kteráž se přilije ku protlačené šťávě.
Melouny se rozkrájeji na kusy, vloží na 24 hodin do studené
vody, smíchané se soli a octem, vloží se na síto, aby voda
okapala. Zatím se vaří s vytlačenou šťávou cukr (na čtvrť

I

,I
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litru

šťávy půl

klgr. cukru). Když byl cukr chvíli poYn..fon a
p ěna sehnána, nechá o vychladnonti no melouny do něho vloží.
Pak se chvíli du í, vyberou n. poliji cnkrerrf. Po tři ná ledujíci dny se cukr slévá; třetího dne se přidá, když se cukr
vaří, 35 i?;ramů (2 loty) zázvoru, melouny vloží do širokých
sklenic, cukr na ně nalije a po vychladnutí sklenice zavážou .

577.

Naklátlání

me lounů.

Tuhé melouny prostřední velikosti se rozpůlí, oloup3:ji,
vnit:ř6k vyškrabe, na kusy rozkrájené melouny na půl hodiny
vloží do studené vody. P ak se chvíli vaří ve vodě smíchané
s octem, načež se ve studené vodě ochladí a na sítě osuší. Na
každého 1 1/ 2 ki\og r. melounu se rozpustí 1 klg. cukru ve 3; 4
litru dobrého vinního octa, přidá 20 gr. (1 ¼ lotu) netlučené
skořice, 8 gr. (půl lotu) hřebíčku, jichž korunky olámány byly;
pěna se shání, melouny vloží do kamenného hrnce, nalije na
ně horký cukr, hrnec se přikryje a postaví na chladné místo.
Po dva následující dny se cukr slévá, povaří a pak nádoby
zaváži a uschovají.

57 8. Naklátlání

nae.lounů.

Zralý, ještě tvrdý meloun s~ očisti, okrájí, vnitřek vybéře,
rozkrájí na kousky a vloží na mísu. Na každý 1 / 2 klgr. se přidává
1/
1
2 litru vinniho octa, / 2 klgr. cukru, dva kousky skořice, 20
zrnek pepře, několik kousků oloupaného zázvoru a citronové
kůry.
Vše se uvaří, pěna sežene a horký cukr na melouny
nalije. Druhého dne se cukr slije, povaří, melouny na chvíli
do něho vloží, nádoba odstaví a melouny v ní nechají vychladnouti. Po týdnu se melouny uloží do sklenic, cukr povaÍ'Í, na melouny nalije a sklenice zavážou.

5 79.

!lelounuvá polévka.

Zrnlý meloun se oloupá, vyškrábe, na kostky

nakníjí,

-
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dusí chvíli se šťávou citr onoYon, klenici YÍna, 90 gr amy (5 loty)
cukru. Čá ť melounu se yJo~í :lo p ,. ~d rov ' mísy, o tatni se
vaří ve vodě s několika nakrájenými a nsmaženými houskami
půl hodjny. Polévku. se proce.ti, pi".·i ltje vína, pr-idá cllkr, kůra
p0lovice citronu, skořice, pfimichaji 3 žloutky, procedí opět a
nalije na smaženou housku a nakrájený meloun.

580.

M,•lounová polévka.

Oloupaný, zralý, ale ještě tvrdý meloun se oloupá, rozkrájí, očisti a ve dvou litrech vody uvaří. Zatím se useká
cibule, usmaží, smíchá s moukou, vaří s melouny i melounovou
šťávou, polévka osolí, opepří a nalije na smaženou housku.

581.

Jlt.lonnový kompot.

Zralý ale je ·-tě tvrdý meloun 80 oloupá, jádra se vyberou
a nakrájejí úhledné kousky. Ve voLlě se ruzpustí dle velikosti
melounu cukr, přidá šťáva citronov~t. nebo víno, chvíli povaří,
meloun do něho vloží, po chvilce vybéře a cukr vychladlý na.
něj nalije.

582.

!lelounový kompot.

Půl

kilogr. cukru se vaří s několika kousky vanilky, při
pravený meloun na chvíli do něho vloží, vybéře, urovná na
míse, cukr chvíli povaří a na meloun nalije.

P ekný, zralý, oloupaný me1ouu se rozkrájí, vnitřek vyškrabe a meloun buď utluče neb r oi~trouhá; ku půli kilogr.
melounové kaše se přidá vžuy pul kilogr. cukru v půl litru
vody var·eného, protlačí sítem a dá do chladnice. Často se
p:i"idi:\. ku melounové kaši čtvrt litru vody a čtvrt litru vína,
protlaéi sítem, pl'idá půl kilogr. rozpuiH ěnóho cukru a šťáva
dvou citronů, vše se smíchá a ch\. d o chladnice.

'.

-
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31elounová zmrzlina.

Oloupaný meloun se
litrem rozpuštěného cukru,

protlačí
šťávou

sítem, kaše smíchá se s 1 / 2
citronovou a nechá zmrznouti.

XXV.
Meruňky.

585. Jleruň"Y·
Očištěné

a přebrané meruňky se cukrem hustě rozvaře
ným poliji, cukr po čtyry dny se slévá a stále hustěji svaí·uje
- při čemž i meruňky vždy společně s cukrem se svai'í,
později do nádob ukládají a v suchá místa dávají.

,,

586.

Meruťíky.

Meruňky

bez pecek poliji se cukrem (tolik cukru co meruněk) . Denně se cukr slévá, hustěji svařuje, jakož i meruúky
společně se svaří a až čtvrtého dne do nádob se dávají.
Rozumí se samo sebou, ž0 veškerá pěna pilně sebrati se
musí.

587. Uschování

meruněk .

•

Pro svou šťávnatost hodí se meruňky méně k uschováni,
mají-li se zasílati, utrhají e dříve, než úplně vyzraji, nesmi se
bráti do rukou, nýbrž jen za stopku, obalí se hedvábným papírem a uloží do drtin břízového dříví, tak aby se jedna druhé
nedotýkala.

588. Sušení

meruněk .

Zralé meruňky se po straně
meruňky

stlačí,

naříznou,

pecka vytla,čí a

aby byly placaté, pak se dají na lyskách do

l

145 suširny. Oheň nesmí býti náhlý z počátku. Když jsou usušené,
nakladou se jako prunelky do krabic.

589. Naklá,lání

1neruněk.

Vyberou se nejpěknější a největší, které jsou sice ještě
tuhé ale již tak zralé, že se pecka od dužniny lehce odloupne.
2 kilogr. cukru se rozpustí ve dvou litrech vody, svaří se a
pěna shání;
do rozpuštěného cukru se vsypou 3 kilogr. meruněk a při slabém ohni se tak dlouho vaří, až počnou měniti
barvu a úplně změknou, pak se vyberou, položí na síto, aby
cukr okapal a cukr, v němž byly vařeny, s e nechá vychladnouti.
Do něho se nalije 1 1/ 2 litru samožitn~ nebo rumu a 1 / 4 litru
oranžové vody, vše se promíchá, přecedí, nalije do nádoby a
meruňky jedna po druhé do ni vpouští;
nádoba se zaváže,
několik dni po sobě se jimi potřese, až padnou ke dnu, načež
se přilije ještě litr rumu a nádoba postaví na chladné místo.

590. Nakládání

meruněk.

Meruňky

se oloupají, rozpůlí a vloží do octa s cukrem,
povaří se, pěna sebéře, vyberou se, vloží i s peckami do l!lklenic,
ocet se svaří se skořicí, procedí se, nechá vychladnouti a nalije se na meruňky, po třech dnech se svaří ještě jednou. Na
čtyři kilog.
meruněk se počítá 1 1/ 2 litru vinniho
octa a 1 1 / 2
kilogr. cukru.

591. Nakládání meruněk.
Nepřezralé meruňky

se propíchají jehlou, vloží do studené
vody a nechají v ni až se počne vařiti, pak se vyndají, rozloží
na síto, aby voda okapala a vloží do nádoby. Ve vodě svařený
cukr se vlije na ně. Následujícího dne se svaří opět, vyndají,
cukr svaří sám pro sebe a nalije opět na meruňky. Třetího
dne se totéž opakuje, cukr svaří, až úplně zhoustne, meruňky
10

146 uloží ve
kořalky,

,,,

sklenicích, k cukru přimíchá tak mnoho samožitné
jak mnoho štá.vy jest, nalije do sklenic, které se za-

V áZl.

592. Nakládání

meruněk.

Nepřezrálé meruňky

se oloupají, rozpulí, vloží do širokých
sklenic rozříznutou stranou dolu, poliji svařeným cukrem, tak,
aby jim úplně pokryty byly, přidají vyloupaná jádr.t. Sklenice
se zaváží plátnem, pak měchýí-em, omotají senem, postaví na
kotel do studené vody, která se zvolna zahřeje. I{dyž voda
přijde do varu, odstaví se kotel s ohně, sklenice ve vodě nechají vychladnouti, načež se osuší a uschovají.

593. Naklátláoí

meruněk.

Čerstvé, nepfezrálé meruňky se oloupají, rozpůlí, do ple-

chových krabic n::-iloží, poliji rozvařeným cukrem, krabice z&letují, krabice vloží do vařící vody na hodinu, osuší a uschovají.

594. Nakládání

1ner11něk.

Oloupané meruňky se rozkrojí, vloží do vody a když se
počne vařiti, vyndají se na síto, aby voda okapala, pak se svaří
v rozpuštěném cukru, vloží i s j ádry ďo hrnce a polijí cukrem,
totéž se opakuje ještě po dva dny; čtvrtého dne se cukr svaří
i s meruňkami, meruňky vloží do sklenic, poliji cukrem a zaváží.

595.

Zavařování mel'uněk.

1 1/ 2 kilogr. meruněk se rozpůlí, pecky oc.lstrani, posypou
utlučeným cukrem a nechají několik hodin p:řikryty státi; pak
se přidá šťáva, která vyprýštěla z meruněk a. cukru, svaří půl
hodiny a po vychladnutí v nádobě uschová.

41 •
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Zavařování meruněk.

Zralé meruňky se rozkrájejí na půle, oloupají, bez vody
dusí a protlačí sítem; s citronovou šťávou a kouskem tlučené
ho cukru se za stálého míchání tak dlouho vaří, až se více
vařečky nechytá; nalije do navlhčených šálků, nechá utuhnouti,
vyklopí na papír a v troubě usuší. Kolečka se zabalí papírem
a uschovají na suchém místě.

597.

~~

Zavařování meruněk.

Zralé ale dosud tuhé meruňky se rozříznou, pecky vyberou a roztlukou. l\1eruňky bez pecek se odváži a nEtsype na
ně o čtvrtinu cukru méně nežli samy váží a nechají se přes
noc státi. Když druhého dne cukr skoro všechen se rozpustil,
vsypou se meruňky do hrnce a postaví k ohni. Jakmile se
cukr rozhřeje, sejmou se s ohně, měkké se vyberou a položí
na mísu, osta.tni se pÍ'iloží opět k ohni a vybírají se vždy
m ěkké. Cukr se nyní vaří sám tak dlouho, až utuhne a pak se
nalije horký na meruňky. Po několikc1, dnech se cukr slije,
meruúky uloží s jádry do široké sklenice, cukr se vaří až
stuhne a nalije tak horký na meruňky, jak ho sklenice snese,
nechá vychladnouti a zaváže měchýřem.

598. Naklá,lání

41 ,

I

I
I

:

1neruněk

na kyselo.

IGlogram nepÍ'ezrálých meruněk se oloupá, rozkrájí a
pecky vyberou. "'álok octa, kilogr. tlučeného cukru a kousek
skoÍ'ice se půl hodiny vaří a pěna shání. Meruňky se v tom
čtvrť hodiny povaH; pak se urovnají ve hliněném hrnci, ocet
s cukrem na ně nalije a nechají se den státi, pak se vaří opět
1
/ 2 hodiny, Yloží se s rozkrájenými
hřebíčky do sklenic a poliji rozvařeným cukrem. I{dyby mě_l po 14 dnech zřídnouti,
slije se šťáva, přidá cukru, chvíli povaří a vychladlá na meruňky nalije.
10*
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Otteěené meruňky.

Meruňky se rozpůlí,

pecky \·yndají, vloží na hodinu do
rozpuš těného
cukru a několik lžic vina, omočí se v :řídkém
těstě a na másle upekou po obou stranách.

600.

litru mléka se svaří se soli, kouskem skořice, citronovou korou, 105 gramy (6 loty) másla a 105 gramy cukru.
SkoÍ'ice i citronová kůra se vyndá a přisype tolik mouky,
mnoholi třeba, aby povstala hustá kaše, kterou se nad ohněm
tak dlouho míchá, až se pekáče nechytá, na míse se těsto rozředí třemi celými vejci a třemi žloutky.
Několik zralých meruněk se rozpůlí, oloupá, posype hojně. cukrem, nechá takto
chvíli státi, pak omočí v těstě a na másle usmaží. Než se dají
na stůl, položí se na papír, aby máslo se do něho vtáhlo.
1/

li

l
t

1
I

Opečené meruňky.

2

601. Pečené meruňky.

• '

Meruňky

li
li

1!

I
I

"I

se oloupají a rozkrájejí; jádra roztlukou, o citronovou kůru otře 210 gramů (12 lotů) cukru, utluče v moždíři
a smíchá se 12 žloutky. Polovice meruněk se vloží do pomaště
né formy, druhá polovice se protlačí sítem, promíchá se sněhem
12 bílků, utlučenými jádry, 122 gramy (7 loty) utlučeného
cukru a zpěněnými žloutky, smíšenina se narovná na meruňky,
_posype vše cukrem a peče při mírném teple půl hodiny.

602.

Meruňky

cukrované.

Zralé meruňky se oloupají, pecky odstraní, poliji horkou
vodou, aby změkly. Kilogram cukru se svaří, meruňky do něho
vloží, vlijí pak i s cukrem na mísu, přikryji papírem a ubrusem a nechají 24 hodin státi; pak se položí na síto, posypou
so tlučeným cukrem, usuší se v troubě, stlačí a uschovají
v krabicích.

C
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603 . Mcr ni'1ková 1•olóvka.
20 meruněk se rozkrojí, jádra oloupají; polovice meruněk
se du i s vínem, 105 grammy (6 loty) cukru, druhá polovice
se spafí, oloupá, v 1 ' ,~ li tru vody se solí, čtyrmi kousky sucharu,
kouskem skol'ice a citronovou korou hodinu vat-i; protlač{ si tem,
štú.va svaH s vínem, a. 210 gra.mmy (12 loty) cukru, přimícha
jí k ní 4 žloutky a nalije na dušené meruňky.

604.

fflc ruňk ová o m áčka.

Několik meruněk

se rozkrájí, v 1 / 2 litru vody se s utlučenými jádry, korou
polovice citronu, skofici uvaří, procedí,
p:řidá 245 gramů (14 lotů) cukru, trochu vína, soli a chvíli se
pova:ří; pak se v ní rozmíchá malá lžíce j emné mouky a při
dají čtyfi žloutky.

605.

Meruňky

s rýží.

15 meruněk se oloupá, rozpůlí s 210 gramy (12 loty)
cukru a šťávou dvou citronů udusí. Zatím se 245 gramů rýže
v 1 / 2 litru mléka, s kouskem másla, dvěma lžícemi cukru a citronovou korou uvaří, citronová kůra vyndá, a rýže se 4 žloutky
za stálého míchání svaří; pak se r ozloží ve způsobu věnce na
mělké míse,
uprostřed se narovnají meruňky a poliji šťávou,
která se z nich vyvařila.

606.

s houskou.

se v ½ litru smetany 122 gramy (7 lotú) cukru a
122 gramy másla, přidá postrouhaná tvrdá houska a míchá se
tím tak dlouho nad ohněm, až se kaše měchačky nechÁtá,
načež se vysype na mísu. Po vychladnutí se přimíchá 10 žloutků,
citronová kůra, několik lžic rumu, sůl, několik drobně usekaných mandli a sníh z bilkl\ . Forma se vymastí, posype strouSvaří

c•,

Meruňky

'

'

hanou houekou,
kami.

směs

607.

v ni

150 upeče

a pomaže

Meruňko,é

zavařenými meruň

knedlíky.

105 gr. (6 lotů) másla se smíchá se 3 žloutky, 2 veJc1,
solí, cukrem a 4 lžicemi rozředěných kvasnic, 1ť2 kilogr. mouky
a přilije tolik smetany nebo mléka, aby bylo těsto tak husté
jako na bochánky, tluče se ta.k dlouho, až se měchačky nechytá. Meruňky se očisti, rozpůlí a každá půlka obalí těstem,
nechá kynouti, vhodí do vařicí, slané vody a na míse pomastí
a posypou strouhaným syrečkem.

608,

Meruňkový

ježek.

litru vařicí smetany se nalije na 6 lžic ustrouhané
housky, když to vychladne přidá se 157 gramů (9 lotů) cukru,
4 žloutky, sklenice vína, 12 rozpůlených, dušených, sítem protlačených meruněk a ze 2 bílků sníh ; do formy se dá pod klad
z máslového těsta a j ežek v ní upeče.
1/
2

609.

Meruňková

bába.

Meruňky

se rozpůlí, spaří, oloupají, na čtvrtky nakrájejí,
s utlučeným cukrem a kouskem· másla. nad ohněm tak dlouho
točí, až se máslo rozpustí a. cukr se meruněk pi"ichytí,
načež
se nechnjí vychladnouti. Do pomaštěné formy se vloží tenké
lístky housky, které byly v rozpuštěném másle namočeny;
meruňky pak vloží na ně, pokryjí houskou a bába up eče.
Než se dá na stůl, vyklopí se na mísu a pomaže zavav
•
renmou.

61 O.
Malé
na

čtvrtky

formičky

Meruňi(ové

bochánky.

se vyloží máslovým těstem, vloží do každé
rozdělená merU11ka, prosype cukrem a upeče do

I

žluta,

není-li

čerstvého
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ovoce

po ruce,

může

se užiti za-

vařeniny.

611.

Meruňková

buchta.

se rozpůlí, posypou cukrem a poliji ma.lou
skleničkou dobrého vina, protřesou se a nechají přikryté na
mise chvíli státi. Zatím se zpění 245 gramů (14 lotů) másla.,
přidá k němu 8 tvrdých žloutků, kousek
cukru, o který byl
1
otřen citron, / 2 kilogr. mouky a několik lžic smetany;
těsto
z toho připravené se nechá odpočinouti, pa.k se vyválí z něho
koláč, který se opatři okrajem,
na ně se pokladou meruňky,
které se poliji šťávou, posypou hodně tlustě cukrem a přikryji
mřížkou z těsta, načež se buchta na pomaštěném plechu upeče.
Zralé

meruňky

612.
••

Několik

Meruňkový

dort.

meruněk

se oloupá, rozpůlí, jádra oloupají, při
dají k meruňkám, posypou cukrem a nechají přikryty po dvě
hodiny státi; pak se jádra a šťáva s cukrem a skořici povaří
a procedí. Zatím se vyváli z máslového těsta podklad, opatři
kolem okrajem. posype sekanými mandlemi, položí naň rozpů
lené meruňky, na ně udělá mřížka z těsta, která se na okraji
pomaže bílkem a přitlačí, posype cukrem a dort peče no, plochu,
pak se nakape svařené šťávy opatrně mezi mřížkové otvory a
peče ještě čtvrt hodiny.

613.

Meruňkový

nákyp.

16-20 meruněk se svaří se 210 gramy (12 loty) cukru,
zavařenina procedí, přimíchá 87 gramů (6 lotů) drobně utluče
ného cukru, načež se pi'.-iďá ze 12 bílků sníh, vše se dá do
formy, posype cukrem a. zvolna se peče.

'
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614.
ěkolik
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Meruňkový

pěkných

nákyp.

meruněk

se oloupá, pokrájí a dusi sese tejným množstvím cukru; na porcelánové míse se pomaží
sněhem z několika žloutků, ku kterému byly přimíchány utlučené mandle a chvíli se peče, anebo se přejede několikráte
žhavou lopatkou.

615.

Meruňkový

nákyp.

245 gramů (14 lotů) cukru se svaří s vodou, několik
meruněk v tom uvari, procedí a po vychladnutí se sněhem
několika žloutkí1 míchá po ¼ hodiny, pak se upeče v pomaštěné formě.

616.

Meruňková zavařenina.

Měkké meruňky

se vaří s cukrem za ustavičného míchání, až povstane k aše, která se lžíce nechytá. Ja.dra se oloupají a zároveň zavaří. Když zavařenina vychladne, dá se do sklenic. Cukru se béře obyčejně d]e váhy polovic, co váži meruňky.

617.

Meruňkový

kompot.

Několik meruněk se spaří,

oloupá, rozpt\lí a v rozpuště
ném cukru dusí, dají na mísu a polijí polovicí šťávy. Do druhé
polovice šťávy se rozkrájej! oloupané meruňky, přidá cukru a
citronové šťávy; za stálého mícháni se ·úplně rozvaří. P olovici
šťávy se pomaže mísa, dříve dušené meruňky uprostřed narovnají, mezery vyplní zavařeninou, která zbyla a okní~lí na.
proužky nakrájenými oloupanými jádry.

618.

Meruňková

Zralé meruňky se rozpůlí,

odvarka.

přidá dle jich váhy

třetin~

-
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cukru,

kousek músla, trocha bílého vína,
obyčejně se garnýruje pi-:kotem.

619.

lvlernňková

dusí se a procedí,

huspenina.

30 meruněk se oloupá, rozpůlí, jádra oloupají a sv aří
s kilogramem cukru Y C dvou litrech vody, opatrně se vyndají,
položí na síto, šťáva procedí, míchá se šťávou polovice citronu,
klenicí vína a 35 gramy (2 loty) vyzoviny. Čásť se nalije do
formy, nechá u ledu stuhnouti, na to položí vrstva meruněk,
které se polijí cukrem a to se opakuje tak dlouho, až je forma
naplněna. ICdyž již vše utuhlo,
vyklopí se huspenina na mísu.

620.
Několik

Meruňková

chladnina.

meruněk,

z nichž se některé rozkráj~jí; tyto se
s oloupanými jádry, koží a cukrem vaří, protlači sítem na roz-•
půlené meru:iiky, přilije vína a nechá vystydnouti.

621.

Meruňková

zmrzlina.

Dobře

vyzrálé meruňky se protlačí sítem, jádra se roztlukou, vše se polije svařeným cukrem a nechá hodinu státi,
pak se přidá šťáva citronu, opětně procedí a dá do mraženice.
Místo vody se může smíchati cukr se žloutky a sladkou smetanou.

622.

Meruňková

zmrzlina,.

zralých meruněk se uvaří, protlačí sítem,
smíchá s rozpuštěným cukrem, (stejným množstvím co vážily
meruňky) k tomu se přidá šťáva .citronová a vše vlije do
chladnice.
1/

2

kilogr.

623. Víno

meruňkové.

Urodilo-li se dosti meruněk a jsou-li laciné,
z těchto velmi zdravé a chutné vino upravovati.

možno i

-

154 -

Vino meruňkové upravuje se právě tak, jak popsáno jest
dělání vina z višní.

624. Champagnské vino z
Vina meruňkového možno užiti i k
ehampangského. (Viz ryvísové víno.)

625.

Meruňkové

při

meruněk.

dělání

'

výborného vina

vino.

6 kilogramů meruněk, z nichž vybrány pecky, se vaíi
s ½ kilogr. cukru ve 13 litrech vody půl hodiny; čtvrtý díl
oloupaných jader se k nim přidá a nechá v uzavřené nádobě
vychladnouti; pak se přimíchá lžíce droždí a nechá se to
3 -4 dni kysati, pak se slije mest do čistého sudu, přilije po
ukončeném kvašení litr vina, nechá se 6 měsíců pokojně ležeti,
stáhne do láhví a použije ho teprv po roce.

626.

Meruňkový

likér.
j '

se rozpůlí, pecky i s jádry v moždíři utlukou,
dají s meruňkami, 245 gramy (14 loty) cukru, šesti hřebíčky,
kouskem ekořice do litru líhu, se zacpaji a nechají 3 téhodne
na teplém místě státi, čas od času se jimi potřese, pak se likér
procedí a uschová v láhvích.
25

meruněk

XXVI.

Mi r•a.bt~llry.
627. Mirabelky zelené.
Ne úplně vyzrálé mirabelky dají se do čerstv~ vody, do
které trochu kamence přidáno a v které dva dny os tanou, voda
občas (asi za 4 až 5 hodin) se za čistou vyměňuje.

-
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Uplně

kyselost ztrativší mirabelky osuší se a zalijí řídce
rozvařeným cukrem, který se den co den slévaje hustěji svařuje, až pátého dne v něm mirabelky společně se zavaří a
do nádob ukládají.

628. Zralé mir;1 bclk,• .
Na polo ovařené, vyzrálé mirabelky dají se do čerstvé
vody aby vychladly, na to se osuší, na misce řidce svařeným
cukrem se zalijí, den co den cukr se slévá - hustěji svařuje,
až když by k pokrytí mirabelek nestačil nového k němu se
přidává.

Čtvrtý

den svaří se mirabelky s cukrem a dají se do.

nádob.

XXVII.

Mi š pu 1 e.
629.

Zavařováni

mišpuli.

Z mišpulí, které nejsou ještě úplně měkké, se odříznou
sůšně, mišpule se otrou, propíchají, vhodí na chvíli do vařicí
vody, chvíli se povaří, položí na síto, aby oschly, osuší se
šatem a vloží do vařicího syrobu, v něm se nechají den, cukr
se po třikráte slije, svaří s jableční šťávou a vždy opět na
mišpule nalije; posledně se mišpule v něm chvíli povaří,
v nádobách uloží, cukr hodně hustě zavaří, na mišpule nalije a
po vychladnutí v nádobách zaváže.

630. Zavafo,,áni mišpulí.
Očištěné

píchati, na

sítě

mišpule se svaří, aby se mohly pohodlně prose nechají uschnouti, napíchá do nich skořice

_,.

--

-- ,..,
I

-
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a citronové kůry.
vařený
cukr se smíchá s koňakem, nálije
na mivpule, dvakráte se cukr ~lije a svaří, potřetí se mišpule
v něm svafí, naloži do sklenic, hustým cukrem polijí, zaváži a
uschovají na chladném mí tě . ukru se sva.ří obyčejně dle váhy
tolik, mnoholi váži oči ··t~né mi ·pule.

I!

631. Zavai·en~ mišpull{y.

11

Očištěné

1,

mi.vpulky se rozkrájeji, zrnka vyberou, ve vodě
studničně ovaří, v studenou vodu k ochlazení dají, na to vybrané a oschlé - rozvařeným cukrem se polévají až úplně
nim zakryty jsou.
Každodenně
se cukr slévá, hustěji svařuj e a vždy vychladlý na mH~pule nalév;:1, tak že cukr pátého dne již perličkovaty bývá.

i'

632. Dušené miš1mle.
Uleželé, měkké mišpnle se dusí s vodou, sklenici vina a,
dostatečným množstvJm cukru v pí-ikrytém pekáči pl'Í mírném
teple.

633. Dušené mišpule.
Z měkkých mišpulí se odříznou sušně, a mišpule se dusí
na másle s vínem a cukrem. Když . byly vyndány, posypou se
cukrem a polijí zavařenou šťávou.
Mišpule pokládány odedávna co domácí prostředek proti
tvrdošijnémt1 průjmu

634.

Paštičl,y

z mišpulí.

Vyzrálé mišpulky očisti se, pecičky vyberou, maso rozetři
a když úplně změklo - řo ~etem j emným se propr~cuje, se
svařeným cukrem (co mi~pulí tolik cukru) se smíchá, jakož i
asi tře tina roztrouhaného dobr '..ho masa jablkového se přidává,

{

I

.

-

-
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vše společné do husta se svaří, na p1ech dává, usuší a nakrá1eno v b edničky se ukládá.

635. Marmelada _z mišt•nlek.

'

,

Uplně

vyzrálé, peciček osvobozené mišpulky dají se d<;>
mísy, v té se míchají a trou, až úplně změknou, načež maso
jemným sítkem se propracuje a se svařeným cukrem (co mišpuli - tolik cukru) se smíchá a několikráte do husta svaří.

XXVIII. ·

Moruše.
636:

Zavařování

moruši.

Černé moruše se svaří s rozpuštěným cukrem a vínem
s vodou; když se cukr úplně rozpustil a pěna sebrána byla,
svaří se, moruše se sběračkou vyberou, šťáva se svaří, na moruše nalije a nechá vychladnouti. Na půl kilogr. moruší se
počítá 245 gramů (14. iotů) cukru.

637.

Zavařováni

moruší.

Odváží se moruše, a právě tolik cukru se svaří ve vodě,
nalije do mÍJy na přebrané moruše a nechá se tak přes noc
státi. Následujícíhe dne se cukr slije, svaří, moruše do něho
vloží, 10 minut se v něm povaří, sběračkou se vyberou, vloží
do sklenic a polijí hustě svařeným cukrem, když byl poněkud
vychladnu!. Nádoby se pečlivě zaváží a uschovají ve chládu.
I

638.

Zavařováni

moruší.

Černé moruše se vloží do zavařeného cukru, zvolna se
vaří, vyberou, uloží do nádob, cukr se svaří s citronovou korou

I
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a po vychladnutí ,=1e nalije na moruše. Za tři dni se opět
slije, svaří s kouskem cukru, nechá vychladnouti, nalije na,
moruše a nádoby se zaváží. Obyčejně se béře polovice cukru
dle váhy, mnoholi je moruší.
!

639. ~lorušová buchta.
Forma se vymaže, do ní vloží máslové těsto, na které se
nakladou moruše j edna vedle druhé. Moruše se posypou cukrem,
buchta se zvolna upeče a posype opět cukrem.

640. ~lorušový kompot.
Čerstvé moruše se oberou a operou; na půl kilogramu
moruví se počítá 245 gramť1 (14 lotu) cukru, sklenice bílého
vína, trochu vody a citronová kůra . Me·zi vařením se pěna
sesbírá: moruše sběračkou vyberou, šťáva svaří, na kompot nalije a nechá vychladnouti.
• ,l

641.

Morušov;í huspenina .
•

Zralé, černé moruše se protlačí šatem anebo pcstaví s vodou do trouby. Když se hodně rozvařil~·, procedí se. Cukru
se dle váhy tolik svaří ve vodě, mnoho-li je šťávy; cukr musí býti tak hnstý, až se táhne, přimíchá se ku šťavě a tak
dlouho zvolna vaří, ai se více lžíce nechytá, anebo kapka na
talíři hned utvrdne.

642. 1llorušová chladnina.
½

kilogramu krásných, černých moruší se vyberou
nejkni,snější a ostatní se rozvaří, procedí, šťáva smíchá s 1/ 2
litrem vína, citronovou korou a cukrem, vše se svaří, procedí,
nechá vychladnouti a nalije p.a vybrané, pocukrované moruše.
Z
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643. Morušový ocet.
Zralé moruše se polijou v nádobě dobrým octem, rozmač
kají a nechají den státi, přikryji šatem, každý den se rozmíchají a roztlačí, vždy se přilévá trochu octa. Když již moruše
týden v octě naloženy byly, procedí se. Pak se ocet s cukrem
svaří, pěna sesbírá, nechá vychladnouti
a v lahvích uzavře.
Moru -:ového octa lze užiti jako malinového.

644. Morušová štilva.
Zralé moruše se nasypon do hrnce, postaví do nádoby
s vodou, zvolna se val'Í a vypryšfojíci se šťáva zvolna slévá.
Každého pl'\l litru šťávy se svaH s půl kilogr. cukru, pěna se
sbírá, až šťáva hodně zhoustne, nalije do lahví a uzavře. Jsouli moruše pÍ'Íliš sladké, nemusí se dáti tak mnoho cukru. ]{orušové šťávy lze výhodně užiti kn p:řípravě limonády pro nemocné anebo omáček k rozdílným moučnym jídlť1m.

XXlX.

O k u r k y.
645. Uschování čerstvých

okurek.

Okurky, které ještě nemají jader, se okrájejí, nakrájejí na
1ístky, rozloží po čistém šatě, posolí a přiloží prknem, šat se
za chvíli jiným zamění. Takto vytlačené okurky se uloží do
kamenných nádob, tak, aby byly j en dopolovic naplněny, polijí
se silným vinním octem, naň nalije provancského oleje. Takto
uložené okurky drží se po del ví dobu a připravují se co salát
s octem, olejem a pepřem.

-
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646. Nakládání ol,urek.
Vyberou se malé okurky, okartáčují se, vloží na 4 hod.
do slané vody, o n -:í se, narovnají se s koprem, kdo chce malou
cibulkou, křenem, solí, netlučeným ·pepřem a bobkovým listem
do sklenic, nalije uvaÍ'ený, vychladlý vinní ocet, po 3 dnech
se opět povaří, což e ještě dvakráte opa.kuje.
klenice se zaváží a uschovají. Mnozí pl'idávají k okurkám nedozrálou
papriku, zázvor, fenikl a p.

647. Nakládání olu1rek.
Malé, pěkné okurky se operou, okartáčují a na několik
hodin do slané vody vloží; podél se vyřízne proužek, do něho
nasype utlučeného pepře, hoí-čice a jemné naškrábaného křenu,
přiloží vyříznutý proužek, okurka omotá nití, naloží s obyčej
ným listím a kořením; po dva dny se vinní ocet slévá, povaří,
na okurky nalije, sklenice zaváží a uschovají.

648. Nakládáni olíurek.
Zelené okurky pr0střední velikosti se rozkrájejí podél na
čtvrtky, jádra se vyberou a okurky na dva dny nasolí; pak
se osuší, naloží se vrstevnatě s pepřem, oloupanou cibulí, na. škrábaným křenem, bobkovým listem, feniklem, kmínem, paprikou a česnekem do kamenného hrnce, listím se přikryji, poliji
horkým vinnim octem, který se ještě třikráte vždy po dvou
dnech slije a horký vždy na okurky nalije; konečně se zaváži
měchýřem a uschovají na chladném místě.

649. Naldádáni okurek.
Velké okurky se operou a osuší; podél se vykrojí rýha,
lžičkou se vyberou jádra, utlukou se s česnekem,
křenem,
hořčici a pepřem, smíšenina se naplní do okurek, výkrojem se
se rýha přikryje a okurky se omotají niti; poliji horkým vinním
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octem, který se je -:tě po 3 dni slévá, povaří a na okurky nalije. TÍ'etiho dne se do octa přidá 15 gramů hřebíčku, 30 gramů
pepře, 30 gramů borčicového semena na 2 litry octa; nalije se
•
horký na okurky, nádoby zavážou a uschovají.

650.

Nakládáni okurek.

I{~ousek kvá ku (nátěstku) se rozmíchá ve tvrdé vodě a
nalije na očištěné okurky, které byly podél nožem naříznuty,
koprem, višňovým a vinním listem proloženy : slané vody se
přilije tolik, aby v ni byly okurky úplně ponořeny; pokryji se
listím, přiloží dýnkem, obtíží kamenem a nechají v teple státi.
Po 4- 5 dnech se mohou jisti, ale nedají se dlouho držeti.

651.

Nakládaní ol,urek.

plně

vyro::; tlé oknrky se okrájeji, rozpůlí, jádra lžicí vyškrábou, okurky rozkd j eji, posolí a nechají přes noc ležeti, anebo
se va:l'Í chvíli ve slané vodě, na sítě nechají otéci a čistým
šatem osuši; naloží do slenic nebo kamenných nádob, prosypou
netlučenou horčicí, bobkovým listem, křenem, pepřem, hřebíč
kem, muškátem, a přidá papriky. Vinni ocet se vaří se soli
(do litru octa se dává lžíce soli) a ocet nalije na okurky. Ocet
se po tři dny slévá, povaří a po vychladnutí vždy na okurky
nalije. Konečně se nádoby zaváži měchýřem, uschovají ve
chladnu a po 2-3 nedělích se mohou otevříti.

652.

Naklhdi1ní oknre!t.

Bezvadné okurky prostiední velikosti se vloží na dva
dny do tvrdé vody, osuq se a uloží do nádob na posekaný
kopr, oprané a osu -;ené listí višúové, listy hroznové; listí toto
se klade nejen na dno, nýbrž vkládá i mezi j ednotlivé vrstvy
okur ,;{, jímž se i n:idoba. pl'ikrývá. J sou-li okurky v sou<lku
naloženy, zabodni se a otvorem se nalije slané vody, druhý len
11
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se soudek slanou vodou doplní, uzavře a postaví c.lo klepa.
Po 8 dnech se soudek obrátí; po 6-8 týdnech se mohou
okurky načíti. Maji-li okurky dříve uloženy býti, paloži se timž
spůsobem do kamenných hrnců, poliji se slanou vodou, pí-ikryjí
dýnkem, obtíži kamenem a pokryji šatem; nechají pak v kuchyni nebo na teplém místě 8-14 dnů státi. Často se pi'ilévá
do vody i octa. V případu tom se smíchá 10 litrů horké vody
s 1 1 / 2 lit. octa a půl kilogr. soli. Vše se dobře promíchá a
nechá tak dlouho státi, až se sůl úplně rozplyne a voda vychladne.

653.

Nakládání uliurek.

Několik

velkých, pěkných okurek se oloup<í., na 2 dny
vloží do slané vody; po dvou dnech se v čerstvé vodé opláknou.
Na dno pekáče se poklade listí vinní, nfl. ně okurky, listím
vinnim se přikryji, poliji horkou vodou a nechají tak dlouho
státi, až vychladnou ; voda pak tak dlouho slévá a vařící nalévá, až okurky sezelenají, pak se nechá voda okapatj, vloží
na chvíli do vafíci vody, lži0i se jádra vyber ou a naplní tluče
ným pepřem, zázvorflm, muškátem a sekanon citronovou korou.
Okurky se niti zaváží, aby kořeni v nich zústalo a poliji se
vlažným rozpuštěným cukrem. Po dvou dnech se cukr slije,
což se opakuje ještě čtyři až p ětkráte, až se stan ou okurky
průsvitnými;
naloží se do nádob, poliji rozpuštěným cukrem,
k němuž přid~na šťáva 4 ci tronů, pokryji se p-1pircm v rumu
-Omočeným a zaváži se m ěchýřem.

654. Naldi1dá11í

olu1rcl,.

Velké okurky se o~rráj eji, jádra vyš krábou, okurky vloží
na chvíli . do vařící vody a na. sítě neehá voda okapati. V každém litru vody, kterou se okurky polévnji, se rozpu ti 3, .i kilgr.
cukru, přidají 4 gramy hřebíčku a 10 gramu n etl nče né skoí·ice ;
hřebíčky i skořice se vybeťou, a ocet se nalije horký na okur-
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ky, které se nechají tak t:r-i dny státi, pak se naloží se skořici,
zázvorem a muškátem do nádob, ocet se j eště jednou slije, povaří a po vychladnutí na okurky nalije.

655. Naldádání okurek.
Malé okurky, které ještě nemají jader se okrájeji, podél rozkrájejí a po tí·i dny nechají ve slané vodě ležeti, pak se opláknou v čerstvé vo dě a postaví se s kouskem ledku k ohni. Jakmile se voda ohřeje, přilije se čerstvé, aby se nepočala vařiti,
tam se nechají tak dlouho, až okurky úplně sezelenají, pak se
nechají na sítě okapati. Zat.ím se vaří v každém litru vody
½ kilogr. cukru, 30 gramů utluceného zázvoru a 30 gramů
netlučené skořice hodinu, voda se procedí a vaří opět s 1/ 2 klgr.
cukru, který se na okurky nalije. Okurky se uloží do kamenných nádob a usc~10vají.

656. Nakládání okurek.
Velké okurky se okraj ejí, pokrájejí, osolí a den nechají při
kryté státi; voda se slije, okurky naloží do nádob, dobře prosolí,
prosypou tlučeným p epřem, křenem, a polijí vinním octem,
nádoba se zaváže, uschová na chladném místě ~ po čtyřech
nedělích otevře.

657. Naldádání okurek.
Okurky se okrájejí, rozkrájeji se na µ'.stky, posolí, nechají
se na okamžik vaí-iti, voda se slije a okurky se dusí na má~le,
s octem, pepřem a soli, až na polou změknou, uloží se do
plechových krabic, poliji zbylou omáčkou a postaví se na
chvíli do vařicí vody; v zimě se hodí co přikrm.

658. Nal,ládánf okurek.
Velké zelené okurky, které nemají ještě j ader, se omyji,
posolí a. nechají 12 hodin ležeti, pak se osuší, urovnají se
11*

1G4
vrstevnatě

s nařezaným koprem, čer tvj·m bobkovým listem,
na lístky nakrájeným ld·enem, solí a p epřem do hliněného
hrnce, nalije na ně tolik vinního octa, aby jím byly pokryty ;
po 12-14 dnech se ocet slije, povaří a po vychladnutí se nalije na okurky; pokryjí se břidlicí, obtíží k amenem, hrnec se
zaváže a uschová na chladném místě, kam má vzduch volný
přistup.

659. Okurkový salát.
Několik černých ředkví

se po trouhá, osolí, mezi d věm&.
talíři dobře protřese, až se stane křehkou, smíchá s okurkami,
načež se polije olejem, octem a posype pepřem.

660. Oknrliový salát.
Okrájené a postrouhané okurky se posolí a opepÍ'Í, načež
se na pekáči na kostky nakrájená slanina rozpustí, octa přilije
a s okurkami smíchá.

661. Okurkový

salát.

Při

upravováni salátu se musí užiti vždy okurek čerstvých,
nejlépe t éhož dne trhaných; mají se okusiti, nejsouli trpké, což
se často stává, taktéž j est nejlepe, když se bezprostředně před
jídlem upravuje ; mylný jest náhled, že jest salát lepší, když
se nechá hodinu potiti a voda se slije. Stává se houževnatým
a do Žaloudku těžkým, taktéž . pozbývá občerstvující chuti.
Okurky se co možno tence nakráJejí, posolí se, nalije octa a
oleje, opepři se a nese na stůl.

662. O1\Hťkový sahít míchaný.
Salát okurkový se míchá s hlávkovým, osolí se, polije se
octem a olejem; někdy se michá i salát s uvařenými zemáky
a omáčkou z oleje, octa, soli, pepře a k:yselé smetany. Taktéž

,
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se míchflji zelené ve slané vodě
které se poliji salátovou omáčkou.

uvařené

fazole s okurkami,
'
I

663. Olu1rliový salát.
I

Oloupané, postrouhané okurky se posolí a. smíchají buď
s hustou kyselou nebo sladkou smetanou, ku které se přidá
trochu octa a kousek cukru, konečně se trochu opepři.

I

664. Okurková 1•olévka.

i

Velké okurky se okrájejí, postrouhají na tenké lístky, dusí
se na másle, popráší moukou. P ak se vaří 1 1/ 2 hodiny v hovězí poMvce, procedí se, okoření muškátem, přimíchají žloutky
a polévka nalije na smaženon housku.

'
I

I

I

I

I

'

665.

Olnll'ková polé.vka.

Oloupané, pos trouhané okurky se posolí a nechají hodinu
státi, voda se slije a okurky v h ovězí polévce dusí ; na ně pak
polévka nalije, osolí, opepH, přimíchá trochu ve vodě rozmíchané mouky a přidá několik žloutln'\.

666. 01,urková

I

'

omáčka.

Okurky se okn\jeji, na kousky nakrájeji a v osoleném octě
na polou uvaří ; na sítě ner,hají okapati, dusí se chvíli na másle,
popráší moukou, nalije na ně hovězí polévky, opepři, osolí se
a dusí se, až uplně zm ěknou. K omáčce se přidají 2 rozkloktané žloutky.

I

I

:

I
I

667.

Okurková

omáčl,a.

Okn 'tjené ok urky se nn.krťlj ej í nt1, li. t ky, na másle se osolí,
utlučeným liřebí(\k ern , 1iak n íjenými ~ampiony a hrozinkami dusí„
posypou mu; ]nítem a smíchají s několika r ozkloktanými vej ci.

I

I

I

I
I

I

I
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668. Okurková

11

omáčka.

li

Okurky se okrájejí, na podlouhlé kousky nakrájejí, chvíli
v horké vodě povaří; bledá jíška se zavaří do mléka nebo
hovězí polévky, osolí se, přidá muškátu a okurky v tom chvíli
dusí.
--..

669. Okurková

omáčka.

Několik

okurek se okrájí a rozkrájí, dusí se na másles usekanou cibulí, popráší se moukou, polijou smetanou a šťá
vou ze skopové pečeně, okurky v omáčce chvíli povaří a přidá
vají ke skopové p ečeni.

670. Okurková

omáčka.

Čerstvé okurky se oloupají, na čtvrtky rozkrájejí, posolí a

nechají ch vili státi; osuší se, usmaží na másle, dusí se chvíli
v octě s cukrem a pepřem, přilije se sklenice vina a polévky;
vše se vaří čtvrť hodiny. Hodi se ku kachně, skopové kýtě
a podobnému.
li

671. Okurková
octě

omáčka.

Okrájené, nasolené okurky se dusí v bílém víně
se solí a polévkou; chvíli se povaří a užije jako

· 672.

Okurková

~

vinním

dřívějšL

omáč ka.

Okrájené okurky se rozkrtíjejí na čtvrtky, jádra se vyškrabou a nechají hodinu nasolené státi, va:H se v hovězí polévce
s máslem a octem ; rozmíchá se v o c tě lžíce mouky s několika
žloutky, osolí a opep:H, anebo se p:l'idá bledá jíška.

673.
Několik

pěkných

Okurková

omáčka.

velkých okurek se okr.'J i, vyškrabe,

-
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po ·oli a za hodinu osuší; na kousky nákrájené se vaři ve
slan,~ vodě s kouskem kopru a šťávou polovice citronu. Na
cbv. li ~e vloží do borkť'ho másla, popráší se moukou, opepři a
několikráte se jimi potřese. Než se dá na stůl, ušlehá se trochu
smetany, osladí a pÍ'imicbá nad ohněm k okurkám, zde se nechají tak dlouho, až se smetana ohřeje aniž by se vařila.

674. Okurková

omáčka.

Okrájené okurky se rozkrájeji a jádra vyškrabou, máslo se
rozpu ·ti, p:l'idá trochu cukru, soli a pepře, okurky se do toho
vloži, přilije octa a zvolna se dusí; do omáčky se přimíchá
trochn mouky, chvíli se povaří a je-li třeba, přidá cukru a
octa.

675. Nadívané okurky.
Oloupané okurky se vaÍ'Í chvíli ve slané vodě, vydloubají
se a naplní nádivkou ze 3-4 tvrdých rozetřených žloutku,
z hou8ky namočené v mléce, postrouhaného parmezánskáho sýra,
několika spařených, utlučených mandlí, čerstvých žloutků, soli,
muškatu a utlučených hřebíčků. Okurky se pokryji špičkami
uříznutými, pokryjí vinnim listem, dusí se a dají s omáčkou
na stůl.

676. Nadívané okurky.
Několik

okurek prostřední velikosti se na obou koncích
řeže, j ádra vyškrabou, okurky opláknou a na chvilku do horké
vo<ly v loži, pa.k osu~í,
V hmoždí.ři se utluče slepičí : telecí maso, čerstvá, nevařená
šunka, slanina, ln'\ra z polovice citrcnu, 4 ostí zbavené snrdele,
kom.;'3k 1/.pěně nóho 1misln, 2 vejce, kou ek v mléce 11· moěené,
vytlaě<'né hou ·ky, sůl, pepř a mu"•lu\t. ·
J akmile okurky nádivkou naplněny j sou, uloží se na pekáč,
na nGmž j .·on rol':lo:fony li "tk.: 8pekovP, pfillá trochu pctrnžele,

-
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trochu soli, pepře, pór, dva hřebíčky, půl li tu boukového,
. ~klenice bílého vina a tolik polévky, aby v tom byly okurky
ponořeny; přikryji se pomaštěným papírem a dusí se zvolna
ho<linu. Zatím se va.ři hnědá jíška s polévkou, přilije se
k okurkové omáčce, opepří se a pi-idá šťáva citronová, procedí
se a přidá k okurkám.

677. Okurkový kompot.
Okurky se okrájejí, na lístky nnkd.j eji a na má le dusí,
popráší se moukou, nalije na ně trochu va;ří cí vody, sklenice
vína a tolikéž vínního octa, posolí se, posype lžící cukru, I f idají 3 hřebíčky a kus skor-ice a dovaří se úplně ; konečně Re
přimíchá sekané petržele a omáčka se smíchá se dvěma
žloutky.

XXX.
Ořechy.

678. Jak

zůstanou

lísbotó oi·ecla)' dlou ho

č..a·stl·ými.

Lískové ořechy se nasypou do sklenice a postaví do
sklepa, anebo se zahrabe sklenice do písku; tak uschované
ořechy zl\stanou celý rok čerstvými.

6 79. Uscl10,·ání
Ořechy

o řech ů.

se stromu se nechají v zelené lupca, urovnnjí se
do sušené soli nebo suchého bílého písku, dobře uzavrou a tuk
hlnhoko zakopají, aby jim mrazy neublízily. ~~1 nkto u chované
ořcehy zústanou po nčkolik měsícú chutný mi. - Obyčej ně se
slupka zelená oloupá, ořechy na slámě v místno ,ti, kam vzLluch
volný pfistup má, rozloží a pak v . ítkách pove::;i.

~
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680. Bíié

orťcby.

do ud nevyzrál é ořechy - se oloupají
a do měkké čerstvé vody dají; voJa. přivede se dl) varu, přidá
se k ni jemně roztlučený kamenec a ořechy do měkka se
Velké --

uvnitř

uvaří .

Uvařené ořechy dají se do čerstvé

vody, které citronová

vťáva p:řidána

byla.
Na vychlaélló o ušené o:řechy nalije se studený svařený
cukr, který po čtyry dny se slévá a opět hustěji zavařuje,
p átj- rl en sval'i se hustý cukr s ořechy, což se i v še tém
dui opakuje.

681.

Zavařené ořerhy.

Ne úplně vyzrálé ořechy, když slnpku jejich snadno propíchnouti možno, dole a nahoře se nakrojí, několikráte propíchnou a po Čtrnácte dní v čerstvé vodě, která denně se vyměňuje,
m očiti se nechávají.
Potom se do měkka svaří, uvnřoné do čerstvé vody dají
a d e druhého dne státi nechají.
Druhý den n:~lije se na osušené ořechy řídce svařený
cukr a bílek (z vajec).
Cukr se po tři dny vždy slévá a den ode dne hu stěji
svařuje, při po. lednim svílření dají se ořechy sebou vařiti.
Aby zavařenina lep ví chuť měla, pí-idává se různé kořeni,
jako: sk ofi ce, h řebíček a podobné.

682.

Zavařování ořecht°1.

VJo šske oÍ'echy se propíchají, pokud jsou slupky měkké
mo či se 9 dni ve studené vodě, pak se svaří voda, slije a nalije jiná vařící, což . e ještě jednou opakuje až ořechy změknou,
přeK n oc se uloži do :-;tndoné vody, n :'i sleclujícího
dne se voda
slije a or-echy nu sltě nechají osu "•iti. Oí-cchy se odváži a tolik

.
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cukrn, mnoho-li ořechy váži, se svaří cukru, k němuž se pi'ilije trochu vinního octa, kousek skoí·ice a několik hr·eLíuků ;
v tom se oÍ'ecby chvíli pova:H, n echají týden v h.ťn ci státi,
pak e cukr slije, svaří, nechá vychladnouti a na oÍ'echy nalij e, načež se nádoby dobře zaváží a u chovají.

683 Zatai·ování

ořechů.

se oloupá tence zelená kť1ra,
a ořechy namočí se ve studené vodě. V dešťové vodě se u vaří
trochu tlučeného leu.ku, ořechy se do ní vloží, a když změknou
opět do studené vody dají, do niž se vytlačí
citronová ·ťáva,
nechají oschnouti a polijí svaí-eným cukrem. Po čty.ři náslAdující dny se cukr slije, svaří , p ěna sesbírá a vždy vychladlý na
ořechy nalije. Konečně se pí-idá cukru, ořechy v něm povaří,
pak se uloží do nádob, cukr svaH a po vychladnutí na oÍ"echy
nalije, načež se nádoby dobř uzavrou.

Z uzrálých vlašských

6S4.

ořechů

Zavařování ořechů,

Ořechy

k zavaťování určené se otrh ají pokud j sou skořápky měkké,
propíchají se a 14 dni moči ve studené vodě,
k ter á se každodenn ě sl évá; potom se sval'Í, až zm ěknou, tak
že s jehlice, kterou byly propíchnuty snadno odpadnou , přes
noc se vloží do studené vody a když voda odtekla, uloží se
na mísu. Něco více e;ukrn dle vň.hy, nežli ořechů j est, se svaří
a horký se na ořechy nalije. N:\sJednjícího dne se cukr slije,
přidá trochu cukrn, :-ivnři a opět na oí·ech:,; nalije, cox se opakuje po šest dni. 1..' chm'·h 0 dne se svnři. ař. se táhne, ořocby
v něm chvíli pov~r1·i, pnk nlo;:,,i tlo n:\dob, m ezi ně nasyp<' . koťice a hřebíěl lL ; s ,·ařoný cnkr po ychlnclnutí na ofochy nalije, nádoby dobře uzavron n. mrnh ovnjí. so m ůže cu kr po-;ledniho dne s rum em nebo
dobře promíchati, nn č ž so na ofochy nalije.

Taktéž
třeš11ovkou

.-. ··-

.

-~ -
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Ocnk rovatělé oříšky.

Vyloupnuté celé oHvky po1ijou e do busta rozvařeným
cukrem, vše s e společnč -;-a:ři a~ oříšky praskají, na to přid ává
s e j emně utlučen é ::;kotice, poznovu se míchá až cukr úplně
vyschne.
Na to dá se vše na teplá kamna, míchá a nechá vysty dnou ti.
Dle toho jakou pÍ'Íchuť ořiv ky míti mají, možno různého
jemně utlučeného koření a vo11avek přidati.

686 . Lís!,on~

ořccb)

s máslem,

P etružel a pažitka se jemně usekají, lískové oHšky se
spaří, oloupají, v moždiři utlukou; tolik másla dle váhy mnoholi bylo ořechových jader, protlačí sitem, dá do jakékoliv formy
a přidává s houska mi k čaji.

Kousek cukru se svar-i, pí·idá oloupaných usekaných j ader
vlašských ořechů trochu skořic e, kousek cukrované, citronové
kůry a vše se dobte prowíchá.

688. Oí-echová 1u1,lh·l,a.
litru medu se za stálého mícháni uvaH, pfidá 245
gramťt (14 lotů) oloupaných drobně usekaných j adeť vlaHských
OÍ'echu, trochu s kořice, h řebíčku, usek an '- citr onové k ůry, lžíce
rumu a tol ik sm tn ny nebo vin:i mnoho-li je t.foba, aby se
nadi vanina po těs tě r ozetNti mohla. T ak též se mohou j,idra potlouci a smíclrnji se smetanou,
Y níž rozmícháno něco cukr u n. Hvnřeno l·ousok vanilky .
14

I
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Ořechowá

nádivka.

Cerstvá jádra vlašských ořechů se oloupají, utlukou a se
sladkou smetanou utrou. K nim se přidá 1/z kilogr. rozpuště
ného cukru, z néhož pěna sebrána byla, ořechy se v tom uvaří
a zavařenina v láhvích uschová.

690. Ořechovv.. koláč .
Kousek másla se zpění se dvěma vej ci, 122 gramy (7 loty)
cukru a 140 gramy (8 loty) mouky. Na plechu se těsto pomaže smíšeninou ze dvou bílků, 105 gramů (6 lotů) cukru,
postrouhanou korou polovice citronu, 87 gramt\ (5 lotů) ořechů
a smetany načež se upeče.

691. Otechový koláč.
122 grc1my (7 lotu) cukru, 122 gramy oloupaných, se
smetanou utlučených vlašských ořechů a 6 žloutků se míchá
půl hodiny k j edné straně, přidá sníh ze tři bílků, kousek postrouhané housky a koláč se upeče na pomaštěném plechu ;
pak se rozkrájí a na k aždou čásť položí pul jádra, glasiruje se
8, osuší.

692 Otecho,1ý koláč.
Zpění

se 122 gramy (7 lotú) másla, přimíchají 122 gramy
cukru, 122 gramy mouky, 122 g,ramy loupaných, utlučených
jader vlašských o:i"echů, trochu utlučené skořice a koláč se
upeče na porna, těné m plechu.

693. @reclaový

koláč,

Na plech se p oloží těsto, pomaže nádivk ou ze 245 gramů
(14 lotů) oloupaných, utlučených j ader ofechových, 190 gramů
(11 lotů) cukru, postrouhn,né citronové kury, d vou vaJeC a
několik lžic smetany, načež se koláu zvolna upeče.

-
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694. Ořechový koláč .
Z připraveného těsta se rozválejí dva t enké koláče , jeden
se pomaže ořechovou nádivkou, okraj pomaže vejcem, přiklopí
druhým koláčem, nechá cbvíli zkynoL1ti, pomaže veJcem a
zvolna upeče.

695.

Koláč

z liskový~h

ořechů.

122 gramy (7 lotů) lískových ořechů se spa.ří, utlukou
se lžíci smetany, smíchají se 12 2 gramy utlučeného cukru,.
kůrou polovice citronu, 2 žloutky a sněhem ze čtyr bílků.
Smíšenina se namaže na koláč z máslového těsta, naň se udělá
mřížka, která se pomaže bílkem, posype cukrem a na pomaště
ném plechu se koláč upeče.

696.

Koláeky z lískových

ořechů.

122 gramů lískových ořechú a 70 gramů (4 loty) mandli
se useká, se 140 gramy (8 loty) tlučeného cukru, sněhem ze
dvou bílků a několika lžicemi mouky smíchá, aby povstalo obyčejné těsto, které se rozváli. Z těsta se vykrojí skleničkou
malé koláčky, které se upekou na pomastěném plechu.

6 97.

Bochá11 ky z lískovýcla

ořechů,

105 gramů (6 lotů) ~erstvých lískových ořechů se oloupá,
usek~t a se stejným množstvím utlučeného cukru se trochu upraží. Z bilkťt se ušlehá tuhý sníh, smíchá se 1 DO gramy
(11 loty) cukru, malou lžicí tlučené skořice a upraženými
ořrnky; lžicí se pokladou malé kopečky na papír, posypaný
cukrem, které se poněkud roztlačí a zvolna v troubě upekou.

698.

Ořecl1otý

Jliškot.

8 žloutků se smíchá. s 250 gramy cukru, utlučo 250 gr.
oloupaných jállor lískových ořechů se 4 vejci a přimíchá so

.
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rychle ku žloutkům; o cukr otfoná citronová kůra, sníh osmi
bílků a 70 gramů mouk y se micltá, přidá k ostatnímu, vše
se dá do vyma" těné, piškotem po ypanó formy nebo do příhra
dek papírových a zvolna se piškot peče .

699.

Ořechový

ježek.

210 gram1: má ·la e zp ění s 8 ž1outky, dvěma celými
veJc1, 210 gramy (12 loty) utlučeného cukru, 245 gramy (14
loty) v mléce utlučených jader ořechových, 245 gramy strouhané housky, postrouhanou korou citronovou, solí, sladkou smetanou a sněhem z osmi bílků . Forma so vymastí, posype
houskou, smíšenina v ní postaví do horké vody a s omáčkou
dá na stůl.

700.

Oi~ecbový jtžek.

245 gramů (14 lotů) másla se zpění; přidá zvolna 9
žloutků, 245 gramů cukru, trochu utlučené skořice, 3 v mléce
namočené housky, postrouhaná citronová kůra, trochu soli, sníh
z bílků.

7 O1,

Jcž,~I, z lískových

ořechů.

Dvě

vrchovaté l žíce rýže se spafi, uvaří ve 3 litrech
smetany a protlačí sítem. Ótvrť kilogramn lískových ořecht\
se upraží, až se počne kůže odlupovati, pak se v hmoždíři utlukou, smfohaji s rýži, 122 gnuny cukru, korou citronovou, se
čtyrmi žloutky a sněhem ZA čtyr billn\ . Do vymaštěné foriny
se vloži m{islové těsto, smišenjna vsype do formy, j ežek upeče
a pí-idá citronová omáčka.

7 02,

Oi·iskn,,f• dort•

Oloupané a osnHené oříšky se s vej ci rozetrou, přidá
jemně utlučeného cukru, citronová kúra a smíšenina tato do
patřičně připravené formy k pozvolnému pečení se nandá.

.

..
-

703 .
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Otíškový dort.

Na de et žlou tk ů dokonale rn1,etřených přid á e j emně
sekané kitry citronové, ptí.l kila jemn ě utluče ného a hustým
sítkPm pro etého cukru a pť11 kila r oL.str ouhaných, oloupaných
oři v·k ů .
Vše se důkladně smích a ri. tnhým sně hem asi z desíti
bílk ů zadělá.

Dort tento e j ::tko nl1y: ej né <1orty pozvolna v dobÍ'e máslem vymnzané formě, k terá j em11 u u. tr onhanou houskou vysyp~i.na b,Yla, pozYo1na . e up eče .

7 04.

Dort otíškovj-.

P ůl

kila jemně uluče nóho cukru praží se s půl kilem
oloupaných a dobře utřených (neb utlučených) mandli na teplých
kamnech, k čemuž lžíce mouky bíl ó se přidá, načež vystydnouti
se nechá, potom poznovu se propracovává, vyvaluje a v podobu
formy uspůsobí, do kter é pak různá zavařenina pevným bílkovým sněhem zalitá se nandá a v "e j emně utlu čeným cukrem
posype.
P ozvolna dort tento péci se musí.

705

Ořechový

dort.

O citronovou kůru se otře půl kilogr. cukru, který se
utluče s 8 celými vejci a 8 žloutkyJ 385 gramy (22 loty) loupaných s růžovou vodou utlučených j a.der oí·echových, vše se
míchá pt: 1 hodiny ; mezitím se přimíchá 210 grnm 1\ (12 lotů)
pm;trouhané housky, tr ochu soli a sníh z; 8 l>ílkťt; všo se promlchá, vloží do formy postronhnným ~ucharem poRypané, zvolna
se peče a pak nechá vychladnouti. Ostrý m nožem se rozřízne,
spodní 'lásť namaže hod ně tlu t". nadiYkou merní1kovou, nebo
tr-ešňovou , Yrchní se pr-iklopi a okrášlí.

7 OG.
:!45

gramů

•

Ořecho,-ý

dort.

(14 lotú1 jader vlaH~kých ofochLL se

11tlnče

se

j

-
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-

,. . -

-
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d věrna bílky nebo sladkou smetanou, se 24 • gramy cukru, 1:..,
žloutky, ustrouhanou korou a šťávou citronovou; když to piH
hodiny mícháno bylo, přidá. se sníh z 8 bílků, soli a 1:05 gr.
(G loti1) postrouhanó housky, která růmem navlhčena byla, z če
hož se upekou dva koláče: j eden se namaže nádivkou meru11kovou, druhým přikryje a okrášlí.
Ořechový

7O7.

dort,

70 gramů (4 loty) čerstvých vlašských ořechů a stejné
množství mandlí se utluče se smetanou, přimíchá 210 gramů
(12 lotů) cukru, 10 žloutků, trochu soli, sníh ze 6 bílků a 105
gramů (6 lotů) jemné mouky; z toho se upekou dva koláče,
jeden se pomaže nádivkou z pěny smetanovP,, která smíchána
byla s usekanými ořechy, vanilkou a cukrem a druhým se
poklopi ; konečně se okrášlí cukrovanými jádry vlašských
ořechů.

70~. Dort
245 gramů

i

lísko,,ých

o f~echů.

lískových ořechů, z nichž kůže
otřena byla, se u tluče v moždii'i, vsype na mísu, se 245 gr amy
cukru, korou citronovou a 18 ~loutky půl hodiny míchá; 70 gr.
(4 loty) j emné mouky a sníh ze 12 bílkt\ pi'imichá a smíšenina
se upeče v pomoučené formě.
(14

lotů)

709. Dort z lískových

'

of~echů

16 žloutkú Re Rmíchá se 385 gramy (22 loty) utlučených,
lískových ořechů, 1,t 2 kilogr. cukru n. citronovou korou. Když
se to bylo 1/ 2 hodiny michalo, přidá se sníh ze 16 bílků a
122 o-ramy (7 lott'\) utlu čen ého, pra:í.eného chleba. Dort se
upeče v pomoučené formě.

71 O. Dort z lískovýcl1
•

ořechů .

ČtvrC kilogr. jáder liskov~ých ořec1l se v moždíři utluěo'

•

.

-
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smíchají na míse se 420 gr. (24 loty) tlučeného cukru.
30 žloutků se tak dlouho šlehá, až se počnou pěniti, přidá
k nim jemně usekaná citronová kůra, 140 gr. (8 lotů) bílé
mouky. Když smíšenina chvíli třena byla, smíchá se zvolna
s připravenými oříšky. Ze 30 bílků se udělá tuhý sníh, při
míchá a vše vlije do formy, která byla pomaštěna a piškotem
posypána. Dort se přikryje bílým papírem a zvolna upeče,
pozorně se vyklopí a dle libosti okrášli.

711. Ořechový nákyp.
21 O gramů strouhané housky se usmaží na másle, přidá
1 /'J litru
smetany, 140 gramů (8 lotů) cukru a za stálého
míchání se vše svaÍ'Í. Po vychladnutí se přimíchá 10 žloutků,
postrouhaná kůra polovice citronu, 90 gramů (5 lotů) rozkrájených zavařených ořechů, trochu soli a sníh z 1O bílků. Sm šenina se vsype do vymastěné formy a postaví na mísu s vařicí vodou; po 1 1 / 2 hodině se dává s omáčkou na stůl.

712. Ořechový nákyp.
190 gramů (11 lotů) bílé mouky se smíchá se smetanou,
za stálého míchání se přilije ještě 1/ 2 litru sladké smetany a
zvolna se vaří kaše, až se více pekáče nechytá. Zatím se zpění
210 gramů (12 lotů) másla, přidá 10 žloutků, 210 gramů
cukru, 245 gramů (14 lotů) oloupaných, s několika žloutky a.
smetanou utlučených ořechových jader, trochu soli a sníh ze
všech bílků. Smíšenina se v pomastěné formě postaví do horké
vody a přidává k tomu omáčka.

7 13. Ořechový nákyp.
105 gramů (6 lotu) čerstvého másla se smíchá se šesti
žloutky, 122 gramy (7 loty) utlučeného cukru, 122 gramy
oloupaných utlučených jader vlašských ořechů; vše se míchá

12

-
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½

hodiny k jedné straně, přidá kousek skořice, o cukr utřená
kůra půl citronu a snih 6 bílků; forma se vymastí a nákyp
zvolna upeče.

714.

Oříškový

nákyp.

28 dekagramů oloupaných a rozstrouhaných oříšků smíchá
a rozetře se e třemi bílky a tolik cukru, až hustá kaše po-

vstane.
Nákyp tento peče se buď v plechových

neb papírových

formičkách.

715. Nákyp z lískových
1/

ořechů.

kilogr. lískových ořechů se oloupá, zbytky potlukou
a vsypou na mísu, přidá ¼ kilogr. tlučeného cukru, na cukru
otřená citronová kůra, 30 žloutků, 122 gr. (7 lotů) bílé mouky
a ze 80 žloutků sníh. Forma se pomastí, posype tlučeným
-piškotem, smíšenina vlije do formy takto: · vrstva směsi, pak
několik na půle rozloupaných lískových ořecht'\; tak se pokraču
je, až je forma naplněna, načež se nákyp upeče. Na. stůl se
dává s vinni omáčkou nebo cremem.
2

716.

Oříškové kopečky.

Óerstvá jádra lískových oříšků so oloupají, usekají, se
sněhem z několika bílků a utlučeným cukrem smíchají, z toho
se udělaji kopečky a upekou zvolna na povoskovaném plechu.

717. Ko1»ečky z lískových ořccbů.
ze šesti bílků se přidá 6 lžic hťubě tlučeného
cukru,
kilogr. oloupaných, na nudličky nakrájených lískových ořechů a šeú.va jednoho citronu. Na povoskovaný plech
ae rozloží kopečky, posypou hrnbě tlučeným cukrem a usuší.
Ku

1/
2

sněhu

-

718.

Ořecho,ý

179 -

štrudel (závitek);

Těsto

z mouky, mléka, droždí, másla, cukru, vajec a. soli
se dobře propracuje, tlustě rozv:Ui, na ně poklade tence nakrájené máslo, složi a nechá chvíli kynouti; p~k se rozváli, pomaže nadivaninou ořechovou, svine, šnekovitě stočí, vloží na
pomastěný pekáč, nechá ch vili kynouti, pomaže rozkloktaným
veJcem a zvolna upe če .

719.

Ořechový

štrudel (závitek).

se nechá 1/'J hodiny pod vlažnou mísou,
šat se poprá"i moukou, těsto se trochu rozváli, a rukama pomoučenýma se co možno tence natáhne. Zatím se zpění 70 gr.
(4 loty) másla se 4 vejci a štrudel se tím pomaže; pak se
smíchá 70 gramů cukru s utlučenou skořici a 105 gramy
(6 loty) usekaných, oloupaných ořechových jader, čímž se těsto
posype, štrudel se svine, vloží na pomastěný pekáč, pomaže
máslem nebo polije smetanou a peče se; když jest již napolou
upečený, polije se horkou smetanou a posype cukrem.
Připravené těsto

720. Oí-íškovó

sněhulky.

28 dekagramů oloupaných j ader o:l'.-iškových r0zetrou se
s 28. dekagramy jemně utlučeného cukru, k čemuž se dvanáct
žloutků přidává a tak dlouho šlehá, až se zpění.
Pevný sníh z dvanácti bílků - mimo sedmi dekagramů
jemné mouky přimíchává se do všeho.
Sněhulky pekou se v papírových kapsličkách při mírném
ohni.

72 L ONškovky.
Oloupaná, bohatá jádra oříšků se ostrouhají a s bílky
jemně utrou;
ke všemu přidá se sedmdesát dekagrn.mťt

12*

cukru
papíru

jemně

utlučeného

natřeno

pozvolna se

122.

a

180
těsto

toto na

oplatkách

neb na

up eče .

Oře chový

snehať.

¼

kilogr. ořechli se rozkrájí. 15 žloutků se odváží~ stejná
vá.ha mouky a cukru, se s nimi tak dlouho míchá, až se počnou
pěniti ; p:ř'imíchá z bílků sníh a zvolna p.i'·itlávají oÍ'echy. Forma se
vymastí a směs v ní upeče , pak se rozkrájí na podlouhlé díly,
které se na plechu. osuší a na suchém místě uschovají.

723. Kostky z lískových

ořechů.

385 gramů (22 loty) a 210 gramů oloupaných mandlí se
utluče v moždíři se žloutkem s ½ kilogramem cukru, drobně
usekanou citronovou korou, dvěma lžícemi třešňovky a 8 7 gramy
(5 loty) mouky se smíchá sníh z 8 bílků; vše se dobře promíchá, těsto rozváli, na kostky rozkrájí, které se upekou na
pomastěném plechu. Když jsou hotové, pomaží se bílkem,
s cukrem a polévání se v troubě usuší.

724, Makroni z lískových

ořechů.

122 gramy (7 lotů) lískových ořechů, tolikéž spařených
mandli se utluče, se 7 bílky smíchá; k tomu přidá 885 gr.
(22 loty) cukru a citronová kůra. Malé kousky se pokladou
na papír, udělají makroni, posypou cukrem a upekou. Papír se
na opáčné straně navlhčí, načež se snadno odloupnou.

725 Cukrovinky z lískovýc b

ořechf1.

8 bílky se ušlehají, přimíchají 122 gramy (7 lotů) oloupaných, tlučených, lískových ořechů a tolikéž tlučených mandlí,
245 gramů (14 lotů) cukru, z toho udělají se kopečky na povoskovaný plech a zvolna se usuší.

-
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726. Cukrol'inky z lískových
8 bílků se

ořechů.

utluče

s 1/ 2 kilogr. cukru nad uhlím, přidá
70 gramů. oloupaných, usekaný~b, lískových ořechů; ze smíšeniny se pokladou na voskem potažený plech kopečky, které
se zvolna usuší.

727,

Ořechový

salát.

Nezralé ořechy se oloupají tak, že zůstanou jen jádra,
která se vloží na mísu a poliji omáčkou z tvrdých žloutků,
hořčice, soli, pepře, utlučeného cukru, po kapkách přimíchaného
oleje, několik lžic octa a husté smetany; vše se dobře promíchá a nese na stůl.

72~. ,1ieko z lisko,-ých

ořechů .

Utlukou se 122 gramy (7 lotu) lískových ořechů, v 1/.2
litru vody dobře utrou, protlačí šatem, opět tře všechno s při
litým 1/ 2 litrem vody, protlačí a dle potřeby oshidí cukrem.

729.

Ořechový

crenae.

245 gramů (16 lotů) čerstvých oloupaných jader vlašských
ořechů se uti'e se smetanou,
se 12 žloutky a 1, 2 kilogr. utlučeného cukru smíchá, zvolna 1,i2 litru vařící smetany přilije,
nad ohněm zvolna vaří, sníh 10 bílků přimíchá a nechá vychladnouti.

'
730. Ořechový crerne.
245

gramů

(14 lotll) oloupaných cerstvých jader vlašských ořechů se utÍ'e se smetanou, přidá 1 7 gramů (1 lot)
vyzoviny, tolik dle váhy cukrn , co oi'echů a 1 1/ 2 litru zpěněné
smetany, načež se to postaví k ledu.

-
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731. Creme z lísLot,ýth ořechů.
210 gramů (12 lotů) oloupaných lískových ořechů se
utluče v moždíři s vodou nebo se smetanou,
na ně se nalije
1/
1
se vše protlačí sítem,
2 litru horké smetany ; po / 2 hodině
přidá 245 gramů (14 lotů) cukru,
kousek rozpuštěné vyziny,
vše se u ledu smíchá, až smíšenina tuhnouti počne, přidá
1/
1 litru zpěněné smetany, creme se dá do formy, nechá ztuhnouti
a pak vyklopí na mísu.

732, Huspenina

ořechová.

a oloupá se 1/'J kilogramu jader lískových ořechů,
vloží se na čtvrť hodiny do studené vody, utlukou se s něko
lika lžicemi růžové • vody, polijí se čerstvou vodou, procedí,
štáva smíchá se 210 gramy (12 loty) tlučeného cukru, 52 gr.
(S loty) vyziny a vlije do formy pomazané olejem, načež se
postaví k ledu.
Spaří

733.

Ořechová

chlacloina.

245 gramů oloupaných ořechových jader se utluče se
litrem sladké smetany, protlačí se několikrát šatem; k tekutině se přidá něco vyzoviny,
122 grammy (7 lotů) cukru,
1/, litru zpěněné smetany, vše se dá na míse k ledu.
1/ 4

734. Chladoiua z lískových

½

ořech~.

kilogr. lískových ořechl\ se oloupá, s bílkem utluče,
trochu upraží, s 5 žloutky, 20 gramy vyziny smíchá, nad
ohněm šlehá hustý creme, až se to počne vařiti, protlačí sítem
a míchá až do vychladnutí. Creme se míchá s 1/ 2 litrAm ušlehané smetany, vše se vsype do vlhké formy, postaví do chladu
a než se vyklopí, namočí se forma v horké vodě.

.

'

. "·

.

•·
I

i
I
I

-
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I

:

735. Zmrzlina z lhikovýth ořethů.
(8 lotů) lískových ořechů se opere, se smetanou jemně utluče. Na pekáči se ušlehá ze 6 bílků sníh, přidá
1/
2 litru smetany a lískové ořechy, 332 gramy (19 lotů) cukru,
smíšenina se za stálého míchání vaří, a.ž do vychladnutí šlehá,
protlačí sítem a nalije do .chladnice.
140

gramů

'

I
I
I

'

7 36. Otašková zmrzlina .
•

Oloupaná jádra asi sedmi dekagramů oříšků svaří se v•
vodě, scedí, ostrouhají a se smetanou utrou.
Sněhu ze tří bílků se ušlehá, do něho přilije pdl litru
sladké smetany a vše se smíchá a osladí 18 dekagramy jemně
utlučeného cukru.
Smíšenina tato se pozvolna vaří a při tom stále šlehá
tak dlouho, až zase schladne; na to se do nádob na děláni
zmrzlin dá.

!

i

737. Otechová zmrzlina.
Oloupaná jádra vlašských ořechů se utlukou se smetanou,
s k_ouskem vanilky a ohl·eji; ku smetaně přimíchá 12 žloutkťl
a 332 grc1.mů (19 lotů) cukru, nad ohněm se vše promíchá,
ořechy k tomu přidají a vše dá do chladnice.
.

738. Otechový likér.
kilogr. zelených měkkých ořechů se rozkrájí na kousky
nebo se utluče v moždíři, v láhvi se polije 2 ½ litru samožitné kořalky, přidá kousek utlučené skořice, několik hřebíčků a
nechá se 8 týdnů státi ; mezi tím se nádobou čas od času potřese. Ku procezené kořalce se přidá v litru vody svařený
1/
2 kilogr. cukru, vše se procedí a napl~i do láhví.
1/

2

l

I

-
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7 39. Otecho,ý likér.
kilogr. utlučených nezralých, vlašských ořechů se
polije 2 litry samožitné kořalky, která se nechá 14 dní na
slunci státi, pak se procedí, přidá k ni kousek skořice, utluče
ných hřebíčků a nechá opět týden státi. V litru vody se svaH
385 gramů (22 loty) cukru, přidá k likéru, procedí a v láhvích
. aspoň na 1/ 2 roku uloží.
•
1/

2

XXXI.

O:struži11y.
740.

ZavařovHini

ostružin.

Na ½ kilogramu ostružin se svaří 385 gramů (122 loty)
,cukru, ostružiny do něho vloží a úplně rozvaří. Když vychladnou, dají se do nádoby a zavážou se voskovaným nebo v rumu
namočeným papírem,

741.
Přebrané

Zavařování

ostružiny se dají s
se na oheň a vaří se čtvrť hodiny
vystydnou dají se do sklenic a
papírem. Cukru se béře dle váhy

742. ·

cukrem na pekáč, postaví
za stálého potřásáni, když
zaváži v r mu namočeným
tolik, mnoho-li j e ostružin.

Zavařování

ostružin.

ostružiny na malou chvilku do něho vloží,
opatrně sběračkou vyndají a ve sklenicích uloží, cnkr se s vaří
a když vychladne, nalije se na ně, načež se zaváži papírem
v rumu omočeným a měchýi"em .
Cukr se

svaří,

ostružin.

•

-
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743. Ostružinová polévka.
Litr ostružin se uvaří ve dvou litrech vody, procedí se,
šťáva. se svaří se skořici, korou p1\l citronu a 210 gramy (12
loty) cukru, a rozkloktá v ní lžíce bílé mouky, načež se nalije
na rozdrobený suchar nebo smaženou housku.

744. Ostru~inová

omáčka.

Ostružiny se vařečkou rozma.čkaji a vytlačí; zbytky ostružin se svaří s vodou a procedí se, tato i předešlá šťáva se
smíchá a svaří s cukrem, který byl otřen o citron, a skořici.
Když se omáčka byla vařila, zahustí se v červeném víně rozmíchanou bílou moukou.

745. Ostružinová štáva.
Dobře

vyzrálé, přebrané ostružiny se postav! v polévaném hrnci do nádoby horké vody, šťáva se slévá, až žádná
vice se nevyvařuj e; pak se procedí. Na kilogram šťávy se
přidá 385 gramů (22 loty) tlučeného cukru; vše se svaří a po
vychladnutí se nalije. do sklenic a dobře uzavře. Ostružinová
šťáva sa hodí dobí·e k úpravě limonády.

746. Ostružinový kompot.
Na litr zralých, přebraných ostružin se svaří 300 gramů
(1 7 lotť1) cukru se skořicí, o cukr otřenou korou citronovou,
ostružiny se v něm malou chvíli povaří, vyndají se sběračkou,
cnkr ještě chvíli povaří a když již skoro vychladnu!, nalije se
n a ostružiny.

747. Ostružinový koláo.
Z obyčejného těsta se udělá koláč, opatři vyvýšeným
okrajem, na koláč se pokladou ostružiny j edna vedle druhé,
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koláč

se

upeče buď

na plechu nebo

748. Ostružinový ježek.

2 litry zralých ostružin se postaví v hrnci do horké
vody a dusí se takto hodinu; pak se protlačí šatem a vaří se
s 1 /'!. litrem červeného vína, 250 gramy (14 loty) cukru, o
který bj·b otřcn:1 kůra citronová, a kouskem skořice. Když
se počne šťáva vařiti, přimíchá se 250 gram.1 v červeném
víně rozmíchané jemné mouky a soli, za stálého míchání se
to svaří, přimíchá se 1/ 2 litru zralých dobře ocukrovaných ostruiin, vše se vlije do navlažené formy, postaví se k ledu a po
několika Lodinách se dá s omáčkou na stůl.

749. Ostružinová štá va.
Vyzrálé velké ostružiny se rozšťo uchají, dají se vykvasiti,
po čtyrech dnech se vylisují, šťáva procedí a do silnýQh láhví
n~lije. Láhve senem ovázané ve vařící vodě zahlívají, až šťáva
v nich nalitá se svaří, což se _několikráte opakuje.
Vychladlá šťáva dá se do chladné místno:;ti.
. Šťávy hojně oslazené užívá se i k dělání zmrzliny.

750. Vino ostružinové.
Úplně vyzrálé ostružiny, jen čisté a očistělé dají se do
dřevěných nádob, v těch se dokonale rozšťouchají, hustými ře
šaty protlačí - šťáva rozředěná - dle chuti ocukrovaná dá
se vykvasiti.
Vše další zařídí se jak při víně ryvisovém.
Tu a tam nechávají ostružiny i s pecičkami kvasiti,
čímž dostane se trpčího, za to ale trvalejšího a stálejšího vina.

751. Ostružinové vino.
Zralé ostružiny se spaří vodou a nechají se přes noc v
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troub ě,

druhého dne se rozmačkají, procedí se a. šťáva nechá
čtrnáct dni kvasiti; pak se přidá vždy na čtyry litry půl kilogramu cukru a čtvrt litru rumu, stáhne do lahví, uzavře se
dobře a nechá několik měsíců ve sklepě ležeti.

752.

Cbampangské vino z ostružin.

Ostružinové víno možno právě tak jako vino srstkové
v champangské proměniti a proto tam odkazujeme.

253.

Ostružinový ocet

Půl

kilogramu dobře uzrálých ostružin se posype skořici,
vloží do sklenice s velikým hrdlem, polije 1 1/,z litrem vinního
octa, nechá se tři týdny na slucc1 státi, pak se procedí a nalije do lahví, k teré se dohře uzavrou a ve sklep6 uschovají.

XXXII.
Pon1or~111čP..

754. NHkl~diu1í

1,omornnčů.

Zralé pomeranče se ostrým nožem několikráte naříznou
a nechají devet dni ve studniční vodě, ktera se každodenně
slije a jinou nahradí, močiti; voda se nechá okapati a pomeranče se vloží do horké vody, aby kůra úplně změkla, pak ee
nechají oschnouti a naloží do sklenic. O třetinu cukru vice nežli
pomoranče váži, se svaří cukru, po vychladnutí vlije na porno•
ranče a nechá 24 hodin ~t.áti. NAsledující tři dni se cukr slévá
povaří a vychladly na 1,omoranče nalije. Pátého dne se vaří
déle než dříve, pomoranče do něho na chvíli vloží, sběračkou
vyndají, uloží do sklenic, cukr ještě na chvíli sám povaří, a.
na pomoranče nalije; sklenice se zaváži a na chladném místě
uschovají.
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755. Sladl,é pom oranče.
Pomoranč

se olupuje vždy tak, aby za proužkem oloupnutým - proužek neoloupnutý ostal.
Pomoranč na měkkých, oloupaných místech se několikráte
propíchne a do vody dá.
Po několika hodinách dá se do jiné vody, svaH se, a
potom přendán do cukru rozvařeného svaří se v tomto, což se
několikráte opakuje
vždy pomeranč se vyndá a zase svaří
v cukru.
Veškerá pěna se sebere, a ovoce scukernatělé do nádob
dokonale uzavřených se ukládá.

756. Zavai·enP, zelené

pomoranče.

zelené pomeranče několikráte se propíchnou, do
měkka svaří a tři až čtyry dny v měkké vodě státi se nechají,
která denně za čerstvou se vyměňuje.
Svařené pomeranče v hustém cukru se svaří a vše ostatní
provádí se tak jako při jiných scukernatělých pomorančich.
Malé,

757.
Jako zelené
scukernatovati.

758.

Zavařené pomoranče.

možno i vyzrálé

pomeranče

zavařovati

a

Zavnřo,·áni pomurančů.

Kůra

jednoho pomoranče, 8 pečlivě oloupaných na tenké
lístky na.krájených a šťáva čtyr pomerančů se vaří zvolna
•¼ hodiny v 1,·2 litru vody. T eki1tina se procedí, přidá stejná
váha cukru a op ět vaří, až kapka na talíři utuhne; načež se
zavařenina ve sklenicích zaváže a uschová.

759.
Oloupané

Ocukrovalělé 1,ornoran če.

pomeranče

se

rozdělají,

bílé

se oloupe, osuší,

-
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načež

v cukru do husta svařeného se
pokropí a pozvolna osuší.

omočí,

citronovou štávou

760. Naldádání pomorančové kůry.
Rozpůlené pomoranče

se uvaí-í, vnitřní dužnina vyškrábe
a rozložená kúra polije vychladlým svařeným cukrem. Následujícího dne se cukr slije, svaří a vychladlý na kůru opět nalije,
totéž se opakuje i třetího dne; čtvrtého i pátého dne se vloží
kůrd. na chvíli do val'icího cukru, pak se vyndají, naloží do sklenic,
vychladlým cukrem polijí a sklenice zaváží.

761. Pomorančová kůra.
V

hustě svařeném

Ocukrovatělé

dají se na

kůra pomerančová

cukru
řešeto

7 62. lloi'lié

-

se zavařuje.
aby oschly a vychladly.

pomoranče.

Úplně vyzrálé hořké pomoranče se na polovičku rozkrájejí,
ve vodě vyvaří; dají se poznovu do čerstvé vody a vybrané do
busta svařeným cukrem se vaří. Druhého dne poznovu s cukrem
se vaří, což asi po čtyry dny se opakuje - vždy v novém a
novém cukru se svařuje. Uva:řené a ocukrovatělé pomeranče
dají se na řešeto - a když se osušily a vychladly, dají se do
nádob a dobře se zadělají.

763. Pornorančová líaše.
Kť1ra

tří citronů

se otře o cukr, který se utluče, se
smetanou nebo mlékem smíchá. Cásť slazeného mléka se utře
s bílou pšeničnou moukou, přidá kousek másla, přilije ostatní
mléko a přidá kousek cukru ; za stálého míchání se kaše vaří,
až se na nádobu nelepí, pak se vysype na mísu. Když vy~
chladne, přimíchá se několik žloutků a z bílků sníh, kaše se
zvolna upeče a posype cukrem.

•
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764. Cukrované pomoranče.

•

Oloupané očištěné pomoranče se rozdělí na čtvrtky a
rozloží po papíře. Na každý pomoranč se míchá 35 gramů
(2 loty) tlučeného cukru, až se počne pěniti. Ótvrtky pomorančové se pomaží po obou stranách a nechají zvolna osušiti.
Hodi se ku okrase dortu.

765. Cukrován6 pomorančové kůry.
Kůra

pomorančová

se v rozpuštěném cukru uvaří, pa.k
vloží do studené vody; když byla s ni voda. okapala, nechá
se přes noc ve vlhkém tlučeném cukru ležeti a vaří se druhého dne tak dlouho v něm, až cukr úplně zhoustne, pak se rozloží kůra po papíře a dusí.
·

766.

Pomorančová omáčka.

Tence oloupaná kůra z polovice pomoranče se vloží na
půl hodiny do malé sklenice vody; voda se procedí, 70 gramů
(4 loty) cukru a šťáva citronová nad ohněm rychle svaří, nechá
vychladnouti, přidá 1 / 4 litru husté, ladké smetany, lžíce rumu
a omáčka ku studeným moučným jídlům přidá.

767.

Nadívané pomoranče.

Z p ěkných pomorančů, kter é mají tlustou kůru se nahoře
slupka odřízne, malou lžicí se vydloubají, aby zůstala jenom kura a
postaví se k ledu, naplní se zavařeninou pomorančovou, r evizovou
střídavě.
Každá vrstva se nechá . utuhnouti, vyříznuté kousky
se pi'.·itlačí, pomoranče nechají chvíli u ledu, pak se po způsobu
kopce narovnají a okrášli pomorančovymi listy.

7 68.

Pomoranče ~

rejži. ·

4 plné lžíce rejžové mouky se rozmíchají ve mléce nebo
smetaně, přidc:\ 8 rozkloktaných žloutků, 126 gr. cukru, 30 gr.
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iemně

usekané pomorančové a postrouhané kůry citronové. Nad
ohněm se vše šlehá., přidá sníh z 8 žloutků, dá na misku, posype cukrem, gla.zíruje a rychle nese na stůl.

7 69.

Pomorančový koláč.

70 gramů (4 loty) spařených, oloupaných mandli se utluče
se žloutkem v hmoždíři, přimíchá 70 gram1\ cukru, dvě rozkloktané vejce a sítem protlačené• dvá. tvrdé žloutky. 210 gr.
(12 lotů) mouky se smíchá s r ozkrájeným čerstvým máslem,
přidá 3 lžíce mléka a vše s předešlým smíchá. Z tohoto těsta
se vyváli tlustý koláč, který se položí na pomaštěném papíře
na plech a zvolna upeče. Zatím se smíchá vejce se 4 žloutky,
70 gramy cukru, který byl otřen o kůru dvou pomorančů. Nad
ohněm se tím míchá, přidá pomorančové šťávy až to zhoustne;
když smíšenina vychladla, namaže na taktéž vychladlý koláč,
pomaže sněhem ze dvou bílků, okrášlí rozkrájeným pomorančem,
opeče se, aby byl povrchem lesklý.

770,

Pomor4nčové

bochánky.

Smíchá se 1/ 2 kilogr. utlučeného cukru se čtyrmi veJCl a
čtyrmi žloutky, až se zpění, přidá 70 gramů (4 loty) cukrované
kůry citronové, 70 gramů nakráj ené citronové kůry naložené,
půl kilogr. Jemné mouky. Z toho se udělají malé bochánky,
kter é se dají na plech potažený voskem, posypou se cukrem a
zvolna upekou.

7 71.

Pomoran čové

bochánli y.

245 gramů (14 lotů) cukru se smíchá se čtyřmi veJc1,
přidá 70 gramů oloupaných, nakrájených mandlí,
70 gramů
nakrájené pocukrované kůry pomorančové, 70 gr. mouky a udě
lají malé bochánky, které se posypou cukrem a upekou na
p ovoskovaném plechu.
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Pomorančovó kopečky.

772.

Ze dvou bilki'1 se utluče tuhý sníh, k němu přidají se
122 gramy (7 lotů) utlučeného, prosátého cukru, o který byla
otřena pomorančová kůra, 17 gramů (lot) j emné mouky a dle
libosti utlučených, oloupaný ch mandlí. Na oplatky se rozloží
malé kopečky, které se zvolna upekou.

77 3.

Pomorančové hoblovačky.

Několik pomeran čů

se o cukr ostrouhá, žlutá kůra se
o cukr otře a ostrouhá, šťáva vymačká, s cukrem roztlučeným
smíchá, hodně propracovaná na oplatky natírá a při pozvolném
pečení ve způsobě hoblovaček upravuje.

77 4.

Pomorančove

máslo.

35 gr. (2 loty) spařených, oloupaných mandli se utluče,
smíchá se třemi tvrdými žloutky, které byly sítem protlačeny,
90 gramy (5 loty) másla a lžicí oranžové. vodičky. Vše se
promíchá, sítem protlačí a přidává k piškotu co příkusek

k

čaji .

775.

Compot

pomorančový.

Oloupané a rozkrájené pomoranče v cukru do husta svařeném se omočí a pozvolna osuší, na talíř ukládají a j emně
utlučeným cukrem posypou aneb hustě svařeným cukrem zalijou.

776.

Pomorančový

kompot.

Oloupané pomoranče se až do měkka vaří, dají se do
čerstvé vody přes noc.
Druhého dne voda se slije a místo ni svařený cukr se
nalije - vše opět den s pokojem státi ostane. Do hustě svařeného cukru dají se pomeranče a vš& se společně svo.ří.

,,,,,

.
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Druhý den se cukr slije, přidá huspeniny jablkové a opět
silně svaří načež pomoranče se do ní přidají a vaří.
Dá-li se karmínu k cukru, obarví se pomoranče i kůra.

777. Oranžo\'l1y.
Půl

k.ila oloupaných a rozstrouhaných mandlí se utře
s bílky, přidá se 70 dekagramů jemně utlučeného cukru a opět
tolik bílků, až hustá kaše z toho povstane, do které na jemné
kousky rozkrájené scukrnatělé oranže a jemně rozsekané mandle
. se přimíchají. Vše natře. se na p.3.pír, posype jemně usekanými
mandlemi A. při mírném ohni se upeče.

778.

Paštičky 1,omorančové.

rozkrájených pomorančů vytlačí se šťáva,
pomoraněe do měkka se uvaíi, voda. z nich stáhnouti S'3 dá, načež se rozstrouhají, jemným řešetem propracují a jemně utře
ným masem jablkovým je smíchajíce s hojně hustě svařeným
cukrem se pečou. U pečené roztírají se na sklo neb porcelán,
usou ví se a na plátky skrájené do nádob se ukládají.
Z

v:ytlačených,

779. Huspenina ze sladkých pomorančů.
l\'.Iaso chutných jablek se rozvaří, řešatem propracuje,
ho_jně ocukruje cukrem o pomoranče dokonale otřeným. Vše
poznovu se svaří a šťávou p0morančovou chutným učiní.
Poznovu svařeno do nádob se ukládá.

7 80. Velmi chutná huspenina z pomorančů .
Cukr o pomoranče otřený se dokonale s vaří, přidá se
šťáva z pomoranět".1 do toho -- a poznovu se svaří, načež se
vystydnouti dá.

781. Pomorančová huspenina.
Tence oloupaná kůra ze tří pomorančů, polovice citronu
13
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a půl hořkého pomoranče se polije 1/ 8 litru horké vody a n echá
se půl hodiny státi. V plili litru vody rozpustí se 35 gramů
(2 loty) vyzoviny, voda z pomorančové kůry se procedí, přidá
157 gramů (9 lotů) cukru, vše se nad ohněm promíchá, pěna
sesbírá, přidá šťáva 6 pomorančů. Když opět vše nad ohněm
se promíchá, nechá se vystydnoµti, přilije se lžíce nlmu, procedí
a nechá u ledu vystydnouti.

782.

Marmeláda

pomorančová.

Pomoranče

se rozpoltí neb rozčtvrtí, šťáva z nich se vy- •
tlačí, pomoranče do měkka se uvaří, dají se na řešeto, by vlhkost z nich se stáhla a ony vychladly, potom . e rozstrouhají,
jemným řešatem se propracují a s jemným masem jablkovým
se smísí.
Smíšenina tato se peče, hojně ocukruje (do busta uvaře
ným cukrem) a stále míchá - vychladlá v nádobách se zadělává.

783.

Pomorančová

zmrzlina.

Do půl litru dobré sladké smetany dají se dvě rozšlehaná vejce, přidá 14 dekagramů utlučeného cuknl n jemně ostrouhaná kůra. pomorančová. Smíšenina tato šlehá se za tepla
až schladne, načež do nádob na zmrzlinu ke stuhnutí se dává.

7 84.

Pomorančová

zmrzlina.

Pět

žloutkl\ důkladně až 40 zpěnění ušlehaných se smíchá
s jemně ostrouhanou pomorančovou lrnrou, utlučeným cukrem
(aspoň 14 dekagramy), rozředí se
trochu vodou; 11a teplých
kamnech tak dlouho míchá a šlehá se, až úplně zhoustne,
ostatní jako při jiných zmrzlinách.

785.

Víno z pomor ančů.

7 kilogr. cukru se

svaří

se 16 litry vody,

zpěněnými

-
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d věrna bílky a utlučenými skořápkami a pěna se sesbírá. Když
cukr vychladne, přidá se šťáva 60 hořkých pomorančů. Vše
se dobře promíchá a procedí; do toho se vloží několik topinek,
potřených droždím, nechá se den státi, pak se přilije půl litru
koňaku, nalije do sudu a uzavře.
Po čtvrt roku se přelije de
druhého sudu, přilije opět koňaku a po roce se stáhne do
láhví. Po půl roku lze víno píti.

XXXIII.

Ruzné.
786. Ovocní ježek.
Z housek se ostrouhá kůra, načež se střída rozkrájí,
v mléce namočí a s máslem nad ohněm rozmíchá, aby povstala
kaše. Po vychladnutí se přimíchá 10 žloutků, utlučený cukr,
skořice, postrouhaná citronová kůra a sníh z bílků; do formy
se dává vrstva smíšeniny střídavě s pocukrovanými jablky,•
tí·ešněmi, švestkami, uvaří se a posype cukrem.

78 7. Ovo,~11í škubánky.
Sušené švestky, třešně nebo hrušky se uvaří na polou
ve vodě s vínem, usekají, se s maženou houskou, cukrem, skořici;
hřebíčky, citronovou kcrou a vej ci smíchají. Z těsta se udělají
škubánky, které se na másle usmaží a ovocnou omáčkou dají
na stůl.

78~. Ovocní nákyll•
10 míšenských jablek se dusí ve víně s cukrem a citronovou korou, nebo hrušky ve vodě s cukrem a netlučenou
skořicí, taktéž se může užiti třešní nebo švestek; dušené ovoce
. 18*

I

'

i

,1
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se osuší a rozloží na. těsto. 1/ 2 litru kyselé
metany se rozmíchá se 6 žloutky, 70 gramy (4 loty) cukru, kouskem vanilky,
kouskem sucharu, solí a sněhem ze G bílků . Smíšenina se nalije na ovoce, a nákyp se peče v mírně horké troubě.

l
•

ir

789. Ovocní

směs

sladká.

3- 4 kilogramy oloupaných, vykrojených j ablek, hrušek ,
třešni, meruněk nebo švestek se nasype do hlubok ého k amenného hrnce, mezi ovoce se nasype sm~šenina ze dvou kilo gramů
cukru, 35 gram'1 (2 lotů) skořice, 35 gramiL hřebíčku, a polije
3/
vinního octa. Hrnec se postaví do nádoby
4 litru dobrého
vařicí vody,
kter á má sahati přes polovici hrnce; voda se
udrží tak dlouho ve varu, až se cukr rozpustí. Hrnec se postaví stranou, aby ovoce vychladlo, následujícího dne se šťávA.
slije, svaří a po 6- 7 dní na ovoce nalévá, až kůže utvrdne
a stane se prúhlednou, pak se nechá týden státi a jednotlivě
se vybírá, uloží do nádob, šťáva procedí, n alije na ovoce, a
nádoby zavážou.

"

790. Orocní

směs .

Ovocní směs se dělá z různóho ovoce, které právě po
ruce jest k. p. třešni, švestek, hrušek, angreštu, rovizu, meruněk, ostružin anebo z jablek, hru-.; ek, meruněk, vína, švestek
a· p. Všechno se očistí, každý druh zvlášť s cukrem, vodou,
citronovou korou udusí a po vychladnutí se dle různých barev
jako kompot na mise urovná. -;ťáva z ve~kerého ovoce se hustě
svaří a na směs nalije.
měs se dává vždy studená na stůl.
I

79 1. Ovocní

snaěs.

Do hliněné nádoby se nalijo půl láhve rumu; do něho
na8ypo zralých, pí·obranfch jA.hocl a st ejná váha utlučon6ho
cukru, pak vždy stejné množ::;tvi mnlin, revizu, angr ~tu, višní,
i

I

I
11

I
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rozkrojených meruněk, broskYi, hroznů , stejné množ tví cukru
a vždy n ěkolik lžic rumu. I{dykoliv se jiné ovoce přidává,
zamíchá e opatrně v"im, zaváže a uschová na chladnóm místě .

792. Ovocní za,·ai·cnina.
ICilogram třešni, 1 kilogr. zrAlého revízu, 1 kilogr. malin
a 1 kilogr. zral 'ho, ale j e tě přitvrdlého angreštu s e dusí ve
hliněném hrnci
bez vody, protlačí sítem, přidá 1 1/ 2 kilogr.
cukru a v::i.:l'i se za stálého míchání tak dlouho, až zavařenina
zhoustne, pak se dá do nádob a zaváže.

793. Ovocní

stříkanka.

litru bílého vína se vaří s jakýmkoliv ovocem, cukrem,
skoí-icí a citronovou korou, až úplně změkne, aby se mohlo
protlačiti sítem. Ovocní směs se smíchá s moukou nebo strouhanou houskou, nad ohněm sG kaši tak dlouho míchá, až se
vice pekáče nechytá, sejme se s ohně, přidá kousek másla,
několik vajec, několik žloutků, kousek cukru,
utlučený suc1ar
a trochu skořice. Stříkačka se namočí v má~le, naplní se těstem
a stříkají se rozličné vzorky na pomastěný papír, vloží se
do másla těstem dolů, papír odloupne a těsto po obou stranách
1/

2

upeče.

794. Ovocní salát.
Zralé, sladké pomoranče nebo melouny se oloupají, nakrájeji na lístky, které se pěkně urovnají na sklenčmé aneb
porculánové misce, aby ovocem dno pokryto bylo, posype
cukrem a polije rumem.

795. Ovocni bus1te11i11a.
1/ 4

35 O'ramů huspeniny se rozkrájí na drobné kousky, ve
litru vody se zvolna vaří, až se úplně rozplyne ; zatím se

-

-

.

•

-
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),

pěna

sbírá, pak se přilije láhev vina, po stejném díle zavařeni
ny třešňové a malinové, přidá. dle potřeby cukru, o cukr otřená
citronová Jn'\ra; vše se promíchá, procedí a ve formě buď
u ledu nebo ve studené vodě ochladí.
I '

796. Ovocní chladnina.
Višně

se zbaví pecek, s meruňkami a kusem melounu
drobně nakrájejí, v mise posypou cukrem; na to se nalije
půl láhve vína a postaví na několik hodin do chladu, pak se
přilije litr vína s 1 1/ 2 litrem vody a přidá cukru dle potřeby.

797. O,ocuí med.

11

Sladké hrušky a jablka se rozkrajejí, s málem vody a
bez cukru v kotli povaří, šť~lva se vytlačí a svaří se až zhoustne~
načež se zaváže v kamenných hrncích a uschová.
Ovocní med vydrží několik let.

798. Víno z ovoce.

I

~I

Velmi lahodný nápoj je víno z ovoce, občerstvi člověka
a mělo by se k připravování a dobývání jeho více přihlížeti,
než jak až dosud tu a tam se stává.
Při rozličných druzích ovoce povím, jak se vyrábí, jen
o vínu hroznovém úplně pomlčím. neb k dobývání vína
z hroznů je nejen většího nákladu, ale i práce, a místnosti
tteba, tak že v domácnosti nel ze je vyráběti.
'
11

799. Ovocní likér.
višní, 4 kilogť. obyčejného, 1 kilogr. černého
revízu a 5 kilogr. malin se rozm1čká, nechťt několik dní ve
sklepě, šťáva se vytlačí a smichá so stojuým množ::1 tvím stunož1tné ko:h ilky ; pNdá na každý litr 122 gramy (7 lotú) roz5

f
1

kilogramů

-

~

-,

-_

.

'
'
I

199 puštěného

cukru, vše se
státi a nalije do láhvi.

dvbře

promíchá, filtruje, nechá 8 dní

1
i
r

800.

Punč.

I

i

Punč

pochází původně z Indie východní, odtud se dostal
k Angličanům a od těchto k nám.
Dokazuje indický jeho původ i jmeno samo, pocházející
prý z malajského slova „poncha" t. j. pět, poněv~dž nápoj
tento sestává z patera ingredienci: Z vody totiž, čaje, ara.ku,
citronové štávy a z cukru.
Roku 1763 dělal se punč v Anglicku následovně: Muškátové ořechy, pražené a tlučené lodní suchary smíchaly se
v jistém poměru s kořalkou a s limonádou.
Roku 1784 pozval admirál anglického loďstva Russel
v Lissaboně důstojníky i mužstvo svých lodi na punč.
K tomu cíli dal vystavěti v zahradě své mramorovou
kašnu, do ni pak 600 láhvi kořalky, rovněž i tolik rumu,
1200 láhví Malagaského vina, 4 sudy vařící vody nalíti, do toho
pak se vytlačila šťáva ze 2600 citronů, k tomu všemu se
konečně přidalo G00 liber cukru a 200 muškátových tlučených
ořechů.

Malý klouček, představující Hebu, vesloval po tomto podivném moři na malé lodičce a podával šesti tisícům hostův,
okolo secHcich, nápoj tento.
Do Čech se dostal punč asi v polovici předešlého století,
dlouhý čas ale to trvalo, nežli u všeobecnou známost přišel,
jelikož ku konci minulého věku mnoho rodin v Čechách punč
sotva dle jmena znalo ; 1 v Praze samé bylo toho času sotva
čtvero neb patero punčáren,
V pozdější době se počet jich rozmnožil tak, žo ,c~n.ller
ve svém popisu Prahy praví : ,,Punčárny v Praze nej ou nic
vzácného, neb v každé skoro ulici nalezá se j edna i vice; a
jest-li to upomínka. zvhí8tni, která. bez~ěčně ělo vě kn se ul-\.mane,

I

I

1
l

'
'

I

'
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I
I
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'

I
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že ·nad v žádném m ěstě tolik se indického toho nápoje nevypije, jako v Praze."
a počátku druhého desitiletí na" eho století pil so punč
,
echách tak silně, že při každé čelněj"í slavno ·ti množství
}.\ hví punče se vyprázdniti muselo.
.z~ novějších dob ustupuje arci místa jiným nápojům,
č11ji, champangskému a doLrému českému vinu atd.

801. O,·ocný ocet.
K upravení octa užívá Ae s }Jadlého, nevyzrálého ovoce,
jakož i vypěsků a moštn samého, a dle zvyln'\v krajoyých i
rozličně se dobývá.

802.

Kořalka

z o,,oce.

Z třešní, švestek, ovoce jaderkového, jakož i z výpěsku
po děláni vina zbylého, možno rozličné způ oby kořalek
připravovati.
Kořalka

z ovoce upravuJe se právě tak, jako každá jiná
kořalka ve vinopalnách.
Ze švestek vyrábí se výborná slivovice.

XXXIV.

Re viz.
803. Zelený revíz. (Merusalky).
Hrozničky

nevyzrálého r evizu, tři až čtyry, zváží se společně, spař! vařicí vodou, která tolikráte se novou zamění, až
ťtplně změknou, načež se na ře" eto polo~i a o ·chnouti dají.
Oschlé cukrem se zalívají a s tímto svaří , cukr po čtyry dny
se slívá a vždy hustěji a hustěji se sva:h1je, vždy r ovíz v něm
pozvolna se zaváří, načež do nádob se vkládá.

-
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804. Kytice revizové.
Velké, pěkné hrozny r evízové se zváží; mnoho-li revízu,
tolik svaří se cukru a vařícím za lije se reviz, načež se nechá
den tiše státi. Druhý den litý cukr hu tE~ji se val'J'., na
r eviz nalije a s ním svaří. Vysty<llý do nádob se ukládá.

805.

Zavařováni

revizu.

Opraný a osušený revíz se zváží. Stejné množství cukru
se rozpustí a když byl pon ěkud vychladnnl, r eviz do něho nasype a zvolna vaří, aby se ner ozpukal. P ak se sb ěračko u vybéře, šťáva povaří až zhoustla, naliie na reviz a ve sklenicích
zaváže.

806.

Zavařováni

revízu.

Nepřezrálým

revizem se naplní široké láhve a novými
zátkami se uzavrou. Láhve se omotají senem, postaví do kotle
nebo na široký pekáč tak, aby se jedna druhé nedotýkala, poliji studenou vodou a povaří malé čtvrť hodinky. Odstaví pak
i s vodou od ohně a nechají v ni vychladnouti, dobře se protřesou a uschovají.
Než se revízu užije co kompotu nebo nádivky, vysype se na síto, . Gáv:1, která proteče, se povaří
s cukrem a nalije na revíz.

807.

Zavařování

revizu.

Óervený, zralý r evíz se opere a nechá na sítě oschnouti ;
jádra se brkem anebo dr-ivkem vyberou. Rozpustí se j ednou
tolik cukru, co váži revíz bei jader, reviz zvolna v něm povaN, nalije do nádob, po vychladnutí u za.v.ře a uschová.

808.

Zavařováni

revízu.

2 litry přebraného r evízu s0 opei~e u. na sítě usuší. Zatím vaÍ'Í se v púl litru vinního octa p1: 1 kilogr. cukru, 17 gr.

-

lotu) hřebíčku, až to
úplně zhoustne, skoři ce i hřebíček se vybere, revíz do smíšeniny nasype a chvíli povaří. Smíšenina se vlije do hlíněného
hrnce, šťáva druhého dne slUe, povaří a na revíz nalije, což se
opakuje ještě druhého i třetího dne. Když byla zavařenina
úplně vychladla, přiloží se břidlicovou tabulkou, hrnec zavážepapírem a mě~hýřem, načež se uschová na chladném místě.
(lot)

netlučené skořice,
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809.

gramů

(půl

Zavařený

reviz.

Co jahůdek revízu tolik dá se zava.řeného do busta
cukru a svaří se společně, načež nechá se pokojně státi. Druhého dne šťáva se slije a do hm1ta svaří, jakož i s jahůdkami
revísovými zavaří ~ vystydlé v nádoby uloží.

81 O. Bez

peciček zavařený

reviz.

Nejpěknější jahůdky

osvobodí se peciček. Do busta svařený cukr naleje se na ně, svaří s nimi pozvolna a v ~ádoby
ukládá.

811. Re vízová

zavařenina.

2 litry revízu se nasype do hrnce a přikryje, postaví do
studené vody na pekáč a zvolna vaři, šťáva se procedí. Na
každého půl litru šťávy se přidá 210 gramů (12 lotů) tluče
ného cukru a litr rumu, šťávou se míchá tak dlouho, až se
cukr úpl~ě rozpustí. Smíšenina se přecedí, zavře a zalije
pry:;kyřic1.

S 12.

Potažený revíz.

Osušené, vybrané hrozničky revisové polijou se bílkem,
promíchají, posypou jemně roztlučeným cukrem, pí-i čemž se
stálo v kamnech zahřívají. lioině v cukru obal ne dají se na
:řešato osušiti.

-

-

-,

'
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813. Cukrovaný revíz.

I •

Vyberou se pěkné. zralé, rcvisoyé hrozničky, rozloží se
po míse, polijí rozpuštěným cukrem nebo bílkem, každý hrozniček se ováli v utlučeném cukru, všechny rozloží po sítě a nechají na slunci uschnouti.

814. Revizová

\

omáčka.

'

Zralý reviz se vytlačí, rozředí vodou nebo vínem, přidá
cukru a svaří ve víně, ve kterém rozmícháno trochu bílé mouky.

815. Revísová

'

omáčka.

I

Roztlačí

se půl kilog:r. revízu, vaří se v půl litru vody
se i45 gramy (14 loty) cukru, o který otřena byla citronová
kůra, skořicí, solí a rozdrobeným sucharem, procedí se a vaří
chvilku se sklenici červeného vína.

'I
'
I

816. Revizová
Ve
o který
přidá ve

omáčka.

litru vody se povaří 122 gramů (7 lotů) cukru,
otřena byla kůra citronová a skořice. Konečně se
vodě rozmíchaná lžíce mouky a čtvrt litru revisové

'

čtvrti

zavařeniny.

'

:

817. Revizová

omáčka.

R evíz se nasype do hrnce, přikryj e a nechá několik hodin
ve vodě vařiti, šťáva se protlačí šatem, vlije na mísu, na každého půl litru šťávy se přidá 245 gramů (14 lotů) tlučeného
cukru a míchá se půl hodiny k j edné straně. Tato omáčka se
hodí ku moučným jídlům.

818. Revizová

omáčka.

i
I

,I

I
I

'I

:i
!

!
l
ti

,,

Tři

čtvrtě

litru revizu se

protlačí

sítem, chvíli pova:H,

,

i!

I

i
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smfohá po trouhanou houskou, přidají 122 gramy má la, 2
lžíce hovězí polévky, sklenice vína a trochu , oli. Omáčka se
chYili povaří; a hodí se ku zvěři n ě .

819.

Hevízový•

kolá č .

4I

I

Koláč

z má lového tě ·ta. se položí na pomastěný plech,
po ype strouhanou hou kou, pocukrovaným revízem a smi eninou ze strouhané housky, tlučen 'ho cukru, tluč 1ných mandlí,
citronové kůry a kousku ma la; koh\č se peče tři čtvrtě hodiny.

820

He, ízový

kolia č .

Udělá

·se svítkové těs to j ak obyčejně n. posype se pocukrovaným revizem. Koláč se zvolna peče, posype tlučenými suchary, koláč obrátí na pomaštěné pánvi a peče po druhé st„aně.
Taktéž se může j en polovice těsta na poru astěné pánvi upéci,
revízem posypati, druhi čásť těsta naliti a upéci.

821. llt~, i1,ový svitek.

..

Čtvrt litru vlažného mléka se smíchá s vodou, ůtyrmi

lžicemi mouky, solí, cukrem a skořici; máslo se rozpustí, smíšenina se do něho nasype s talířem přebraného revisu bez
pecek a cukrem. Žlutý svitek se posyp s utlučeným sucharem,
chvíli se ještě popeče a obrátí, přidá kousek másla a posype
cukrem.

82-2. Revizový nál,yp.
Litr přebraného rAvízu se v. ype do formy, po ype cukrem,
přimíchá litr husté kysel ' metany, 9 vajec, 4- 5 lžic strouhané housky, o cukr otřená citronová šťáva a 122 gramy (7
lotú) tlučeného cukru. "\ ··e se dobi"e promíchá a nákyp se
půl hodiny peče. Hned j ak se vytahnje z trouby, propíchne
se vidličkou, sic jinak by se srazil.

'

-
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823. Re, izový náliy p.
1

I
t

122 gramy (7 lotů) másla se zpění se 5 žloutky, okrájenou, ve mléce namočenou a vytlačenou houskou, 105 gramy
(6 loty) cukru, skořicí, korou polovice citronu, 6--8 lžicemi
r evísové zavařeniny, čtvrt litrem smetany a sněhem ze 5 bílků
se smíchá a v porna " těné formě upeče.

824.

Hevizový nál{yp,

se z 1 /'!. litru mléka, 90 gramt1 (5 lotu) cukru a
122 gramů (7 lotů) másla. kaše, načež se nechá vychladnouti.
Z litru r evízu se připraví s cukrem kompot, šťáva z něho se
po vařt P o vychladnutí e vloží několik lžic revísu se ťávou
na pomaštěný a roztlučeným sucharem posypaný p ekáč. Dfive
připravená kaše se smíchá se 6 žloutky, solí, citronovou k orou
a sněhem ze 6 bílků, vloží na r eviz a nákyp se upeče.
Uvaří

It

825. Hevíiový ježek.
kilogramu okrájené housky s e nakrájí, ve ¾ litrech
mléka namočí a se 122 gramy másla nad ohněm tak dlouho
míchá, až povstane ka" e; po vychladnutí se zpění 10 žloutků
se 150 gramy (9 loty) cukru, citronovou korou a skořici, při
dá se sníh z 10 bílků, vše se dá do pomaštěné formy: napřed
vrstva pocukrovaného r ovizu, polovice smíšeniny, opět vrstva
r evízu a zbytek těsta. J ežek se postaví ve formě do horké
vody a vaří se dvě hodiny.
Půl

826. Uevízový ko1111tot.

i

i

i

I

!

I

Nasbin\ so litr revisových zrnek, která so oporou a na
sítě okapati nechají. Zatím se rozpustí 245 gr. (14 lott't) cukru,
r eviz clo něho vsype a postaví malou cJwilkn na teplé misto.
Sběrač:kon se 1·eviz vybere, vsype na mísu, cukr ješ tě chvíli
po aH a na r ovíz nalije. Kompot se dává vychladlý na stt'.'tl.

!

\

I

i

'

•
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'
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827. Revízový kompot.
Opraný revfa posype se tlučeným cukrem a dusí se čtvrt
hodiny s netlučenou skořici a citronovou korou. Revíz se vysype pak na mísu, nechá vychladnouti, skořice a citronová
kůra se vy bere.
"
228. Cerné
1,nštičky rewízové.
Jahůdky

revizové v pevně uzavřené nádobě ve vařicí
vodě přivádějí se do varu; po půl hodinovém varu se jemným
řeš atem propracuji.
Co revizu, tolik přidá se cukru, smíchá a několikráte
" ' se.
svari

829. Paštičky revísové.
J emné - procezené maso revizové smíchá se s cukrem
(na kilo revisu - kilo cukru) zavaří se několikráte - pomoci
nálevky (trichtýře) dá se v ruzných podobách na tabulky bři
dlicové usušiti; usušené se nakrájí.

830. ~larmeladn revísová.
R eviz dokonale j emným sítkem se propracuje; co revizové šťávy - tolik přidá se cukru, důkladně několikráte se
sval'Í a do nádob naplní.

, ,
831 . RCl'IZOVa

s"'ť'ava.

Obraný reviz se vsype do nového polévaného hrnce, postaví se na pekáč horké vody a nechá takto 3 hodiny vařiti;
šťáva se procedí nataženým šatem, nalije se do silných lahví,
které se uzavrou novými zátkami a zaváži měchýřem. Láhve
se omotají senem, postaví do studené vody, která. se zvolna
-0hřeje. Když se byla voda čtvrť hodiny vařila, odstaví se od

J

·'·

"

-

.

'

:

-
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ohně

a láhve nechají v ni vychladnouti. NásleduJicího dne· zaliji se pryskyřici a uschovají.
šťáva.

832. Revízová

Zralý revíz se dá do velikého hrnce, roztlačí se a nechá
4 dni státi, až počne kysati, vše se protlačí šatem, nechá
několik hodin státi, aby se vyčistilo,
nalije do láhvi, uzavře,
zátka se obváže drátem a postaví senem omotané do studené
vody, chvilku se povaří a nechá ve vodě vychladnouti.

I

'I
'

833. Revízo\'á

pěna.

Zralý, přebraný reviz se opere a nechá na sítě okapati,
vsype do hliněného hrnce, přikryje a postaví na pekáč do
horké vody. Po dvou hodinách se šťáva vytlačí, nechá vystydnouti a s půl litrem sladké smetany a 210 gramy (12 loty)
cukru tak dlouho míchá, až se utvoří hustá pěna .

.

834.

•
Sťáva

i

I

revízo,,á.

Vyzrálé jahůdky revízové se rozšťouchají a čtyry dny
kvasiti dají. Na to se vylisují, šťáva procedí, do silných lahvi
dá a pevně zadělá. L áhve šťávou naplněné obalí se senem a
pozvolna ve vodě do varu přicházející se ·zahřívají, což se ně
kolikráte opakuje. Šťáva dle libosti se sladí a k děláni zmrzliny upoti'ebuje.

835.

i

'
!

!
I

i

Hus 1•e11ina l'evízová.

Vylisuji se úplně vyzr~ilé 11ejlopší jaht\dky revizové. Tolik
přidá se cukru, mnoholi je šťávy a po tři hodiny stále a dů
kladně. se míchá, načež huspenina do nádob se dává a ukládá.

i

i
!

836. Revízo,á
Přebraný,

zmťzlioa

zralý revíz se dusí 2 hodiny v hrnci, který

i

20
v

byl po taven do hork ·, vody.
'ťava se vytlačí.
Na každého
1/
2 litru "tá.vy se rozpustí 245 gTamů (14 lotů) cukru a šťáva
p olovice citronu a dá e do chladnice.

837. R.erísová li1nonáda.
lit.ru šťávy revízové se rozředí litrem vody, přimíchá
245 gramů, (14 loti1) cukru a procedí.
Anebo se smíchá 245 gramů zavařeniny r evízové se
šťávou citronovou a 1 / _. litrem čerstvé vody.
1/

2

838. Víno revízové.
Dobře

dřevěné

vyirálý, oěi těný r evíz dá se , se stopkami do
nádoby, kde se nechá a poň 6- dní, až změlrne a

kysati počíná.
By neple nivěl musí denně se ním míchati; úplně rozštouchaný revíz se vylisuje v čistém plátěném pytlíku, by
pecičky do šť.ivy se nedostaly.
Co šťávy, tolik přidá se vody, naplní se do sondkn, ale
ne zůplna, aby dle potřeby mohla se promíchati.
Do smíšeniny této pÍ'idá se na jeden litr asi 40 d ekagr.
cukru neb medu, pak se soudek uzavře, v prvním t éhodnu
aspoň dvakráte denně se zahýbá, by vše v něm dokonale se
promíchalo; v druhém téhodnn stačí, když j ednou za den se
zahýbá, v ostatních dal~ich ~esti nedělích staěj, když A.S dvakráte 7.a týden se zamicháYa, načež víno ustáti se n echává.
Po roce sčistčn.'t šťáva - pÍ'etočí se do láhvi n eb menších
soudkt , nejlépe od vína vyprázdněných.
Čim Rlad"í chceme míti víno, tím více musíme k n vmtl
přidati cukru, při čemž se opět ním míchává a odležeti a očistiti
sa n echává.
RodzoYÓ víno netřeba v 11.'idob;\ch dolévati, čím starší,
tím lep ~i j .

-
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~39. Víno revízové.
V domácnosti upravuje se velmi snadno víno revízové,
j ež obsahuje ze všech jahodových druhů nejvíce kyseliny a nejm éně cukru, t otiž asi 2°1o kyseliny a 6°/0 cukru, proto možno
j edině ze zcela vyzrálých j ahůdek víno dobývati.
Jahůdky se pozorně oberou ze stopiček, načež se rozšťouchají, a když šťáva se stáhla se slije ; tu vždy dvakrát až
třikráte po sobě tolik vody se na j ahůdky nalije, mnoho-li
šťávy původně odlito bylo, čímž dobude se asi tr-ikráte tolik
šťávy, mnoholi bylo revízu užito, výp ěsky dávají se do hnoje
(kompostu).
Pon ěvadž z revízu dokonalým rozšťoucháním všelikou
šťávu takřka vycezujeme, není potřeba zvláštního ani lisování.
Dobytá šťáva ok ouší se, jak mnoho j e kyselá; je-li kyselosť její velká, p oznovu se rozřeďuje vodou a přidává potřebné množství cukru, načež vše společně nechává se k vasiti.
Víno z r evízu nemá zvláštní vůně ani příj emnosti a proto
·- má-li vlastnosti této dostáti, přidává se mu vhodných pří
sad. Víno velmi sladké, takřka likér ek z r evízu, upraví se,
když na 100 <líh\ revízu užije se 200 dílů vody a 100 dílů
cukru.

840

Víno revízové.

Vezme se čistě obraných j ahůdek r evízových 1 7 1/ 2 kilogramu a uloží se do dřevěné nádoby, načež se 3 ½ litru vody
přidá, vHe dokonale promíchá a jahůdky dřevěnou palicí i'ádně
rozmačkají, načež břečka všeck a do čistého plátěného pytlíku
se nal éYti a dokonalo vylisuje, výp ěsky poznovu se vybírají a
u.o prvotní dřevěn' ncidoby ukládají, kdežto se opět sedmi litry
vody 1·o~fodi a palici tli'evěn ou propract\jí, rozš Couchají a pravě
jak poprvc'- so i po této pníci vyli::rnjí.
D0bybi šú.int c.1úvá i-;e d o sudu, v ktcr óm dři 0 bylo
víno stoueuo, sud nechť j e 3 \ :i litru velký.
14

-
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D o udu přidává se k šťávě 12 kilogramť1 cukru v 14
litrech vocly rozpu"těného, a když , ud dosud na.plněn n ení,
dolije . e tak dalece vodou, by jen na tři pr ty Yrchcm ncrlolitý ostal.
V teplé l 5-1
R. mí ,tnosti n echává e mo~t kTa iti,
když otvor rourkou ku kxa. ení ur ra ve non se byl zaděhl.

°

Po prvním hlavním kvasoni dolij e . e ud vodou a otvor
důkladně
se zadělá, načež nádoba i s obsahem ukladá se
v sklep, který 10-12° R . teploty má a v kterém asi v šesti
měsících se úplně dokvasí.
P o třech až čtyrech měsících stáčí se YÍno z k vasnic
do láhví aneb do jiných nádob.

I

By víno z r evízu příjemnou chut dostalo, přjdá vá ·e
v čas kva.sení do mo:tu 11 kilogramu roztluěených i·apiěku
hrozink.ovýoh, možno též i rúzné koí·eni, jako hr-ebíček, vanilku
atd. pi'idati, by víno chutným se 8talo.
Kvaseni vína r evisového spndá v Jeto, a tudíž n emožno
Je na spodní kvasnice prov;iděti, nýbrž jen na vrchní. Poně
vadž víno toto hojně lihu obsahuje a i množství cukru v sobě
má, proto po delší čas vydrží a t ak snadno se nezk azí.
.Bilé jaht\dky revízové jsou mnohem sladší nežli čen·ené
a proto též raděj i k dělání vina se berou.

841.

ne,,fzovó víno.

Vyzdlý reviz zčo. ti. se za úplně suchého dne, roz;ťon
chá se v nádobě a nrchá :-;e vykvasiti, načei so ;;n,tem proceLlí,
ocukruje a i lihem upraví.
'11akto upravený nápoj nrchá se šest noclčl pokojně st.U
a když se sčistil, do láhví se stahuj e.

842. Rcvízové víno.
Jahůdky

vyzrálého

revizu se v lněném šatě VJ·lisují a

-
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co ~t{wy tolik studničné vody se přidá a vše se ocukruje a do
sudů ne z plna nalij e.
\ sudě v či .'té místnosti víno kvasí a učistěné dolije se
vykvaveným vínem k účelu tomu pí-ipraven_ým a j en volně o
z ad ělá.

Po dokonal · m vykva ~ení a zčistění šťávy zadělá se pevn ě
, ud, který až na jai'e Y budoucím letě do lahvi se stáčí.
Lihve dokonale vyčistěné vypláchnou se dobrou samožitnou kořalkou a ne zťtplna přes plátno v lnem naplněné dok onal e se zazátkují.

843.

Champaňské

víno z revízu.

Jako víno ze srstek na champaňské se upravuJe, tak
možno i na všeliké ty zpťtsoby i r evizové vino v chutné champauské pi'eměniti.

844.

Revízo,·ý

likéť.

Do hlin ěnéh o hrnce se naliji čtyry litry koúak:11, 2 litry
r evízové šLáYy, která vařením a vytlačením získána byla, 1 1 /'J.
kilogramu cnkrn, netlučen é skoriee a několik hřebíčků; nádoba
se p ostaví na \'LJ1/,110 mi ,to, necLá takto 4 týdny státi a dťnně
smíšeninou pomíchá, procedí se u nalije do h'thvi.

845.

Re,·ízo,·j· ocet.

Stejné' mno:í.8tvi červen 'ho i bil ',ho revfau s Yyt1nčí a
nechá ai do (1n1l1óho dne státi. Drnhého dno se opatrn ě slije ,
smíchii s vinním octem, p1·occdi se, stahne do l ..\hví a nechá
se několik dni na slunci státi.

14*

T

-
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XXXV.

s

,

1

p k ._,""T .
v

I

846. Síplíy.
(šípku), dužnatý červený kalich jest
chuti přikyslé poněkud trpké; na podzim se sbírají, podél
rozříznou, jádra vy'l;krábou, naloží se clo cukru a užívá k upraveni omáček, polévek, kompotu, moučných jídel a p.
Ovoce plané

růže

847. Naldádání

šípků.

Velké, červené, zralé a.le j e"• tě tvrdé šipky se šatem otrou,
stopky a zbytky květu odstraní, <lřívkem jádra vytlačí, vyperou
a napolou uvaří v čerstvé vodě, ochladí a na sítě nechají
okapati. Na každého 1/ 2 kilogr. šípků se r ozpustí ¼ kilogr.
cukru ve ¼ litru vody, po sebráni p ěny se nalije horký na
šipky; druhého dne se cukr slije, povaří a šipky chvíli v něm
nechají ; třetího dne se opakuje totéž i čtvrtého dne a přidá
šťáva dvou citron1\; po vychladnutí se daií do sklenic a zayážou.

848. Nali léidání šíllldt
Stejné množství připravených šípků i cukru se vezme.
Šipky napolou uvaří, cukr v 1/ 2 litru vinniho octa, s kou k em
skoÍ'ice a několika hi:ebí čky rozpustí; šípky v něm chvíli nad
ohněm nechají. Totéž se opakuje je-:tě po rl va dny; -:ipky naloží
do sklenic, poliji hustým cukrem a zavážou.

Zralé šipky se sprostí j11cler, n::wlh -;í v ln1monném hrne
YoL1ou 11ebo ČCl'Y nfm dnem u pm;tavi nn n ěkolik dni do f-<ldepa'
lrnžt1ý den se jimi měchačkon znndcluí, uuy v;ochny prayic1eln ě

n

změkly;
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protlačí

se sítem, aby zůsLaly JCn slupky na ítě.
ťáva e odváži a pi:imích:i stejné množství cukru,
k terý se
r ozpustí u. horký na šipky nn.lij e, míchá so tím k j edné straně
hodinu, nalije do nádob, pokryje papírem Y rumu namočeným
a zn.n'1že mechýr m.

850. Ši1,liovit 1,olév ka.
70 gramů hrozinek &. 100 gramú sušených " ípků se
opere, se "álkem ovc né ka e ve 2 1 / ~ lit. vody u vaři a sHem
protlačí, na čež se pol évka
opět vaří, s bílým
vínem, v němž
rozmíchán žloL1tek, sm ích~ , přidá soli, cnkrn a skořice, n ačež
se na smaženou housku nalije.
,.,

85 t. Sípková polévlu1.
"nšené šipky se několik hoclin mo či , poliji horkou vodou,
přidá rozdrobený suchar, nebo tvrdá housk a,
citronová kůra,
netlučená skořice a vaří se clvě b.odiny, protlačí se sítem, přidá
cukru, bílého vína a soli. V polévce se rozkloktaji dva žloutky.
,., ,

,

852. 8111l\ova

omáčl,a.

Litr připravených šípků se vaří se 150 gramy cukru,
1
1
/ 2 litrem vina; ve / i litru vody se rozmíchá
trochu mouky,
smíchá se šipky a omáčka se nalije na smaženou housku.
,.,

853.

Sí 1,liová

om áčl,a .

litru čerstvých očistěných a nebo ¼ litru sušených
šipk\\ se va.H se sko řici a citronovou korou, protlačí sítem ; ve
1
/ 4 litru bílého
vína . o 100 gramy cukru a solí opět vaH, a
o moukou, která ve VOllě rozmíchána byla, smíchá.
1/,
2

-
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854. 81plíove placl,y.
~ípky se protlačí sítem, odváží t: h'rt kilogramu š távy,
J)řimíchá 80 gr. zavařeniny jabl ečné, nva l'Í e 300 gramů cukru,
v ~e se spolu chvíli vafí, na bí·idlicové t abulky se nalije smíšeniny, která e usnš i a nožem v horké vodě namočeným odloupne, dvě a dvě se složi, zaobalí papírem a uschovnji.

..

85 5. Sí(Jlíový nitliy p.
Talíř čerstvých

šípkú se rozkroj í, oěi tí opere n. na sítě
nechá voda odté~i; pak se dusí s k ouskem cukru a skle1'!ici
vína; 12 5 gramú má. la se zpěn í, pr-id(\. 6 žlou tkú, 12 5 gramů
cukru, trochu sko:i'.·' ice, 200 gramú u. tronha.né housky, studené
šípky a sníh z bílků. ·:íkyp e npeěe v porna -.; těné formě .

..

856 . Sí1,liový ježclt
ČLvrt kilogramu sušených, po několik hodin vymočených,

se ve 3i.~ litrn vody a. 1 ~5 gramy cukru vaří
a protlačí ~item. 3ť4 litru ll1léka se va:ři se 200 gramy cukru,
přimíchá čtvrť kilogramu postroulrn.né housky ; ku kaši takto
povstalé se p:i'."idRjí šipky, chvíli se pova:ří a smíšenina se nechá
ve hluboké mise vychladnouti. 200 gramů tlučeného cukrn se
smíchá se dvěma vejci a drobně usekanou citronnvou k orou,
skor-ioí, solí, mušk átem a sněhem z { bílků. J ežek se dá do
Yymaštěné formy, yari e 1 1/'!. hot1iny v hork é vodě a nese na
stůl s vinní omáčkou.
očištěných šípků

.

'

,

857. S1plun'c malu·ony.
tejné mn0lstvi tluě011j· ch marnllí a, cukru se smíchá,
pÍ'Ídli sníh ze dvou bílků a lžíce znvnfeniny šípkové, podlouhlé
mn.krony se pekou na opln.tk:ich v troubě.

-

'

-
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858. Sípliový liompot.
Očištěn ',

oprané šipky, kter é se jen nahoře a dole
uříznou, aniž by se rozřezaly, vaří se zvolna ve vodě
vínem
a cukrem; vyberou se sběračkou a šťáva se chvíli povaří, než
se na šipky nalij e.
v

859. Sipliový liompot.
Oprané, suché šipky se několik hodin moči ve vlažné
vodě, voda se slije a šípky va.ři jak obyčejně. l\ínohdy se vaří
s hrozinkami; šipky se operou, s cukrem chvíli dusí, aniž by
úplně změkly; pak se přidají hrozinky, které chvíli s citronovou korou a vínem u ohně stály.
y

860. Sipková

povidla s houskou.

I{ůrka několika

housek se rozkrájí na koláčky, ty osmaží se
na másle, pomaži zavařeninou šípkovou, složi dva a dva, vloží
do formy, poliji červeným vínem, ve kterém se vai'il kousek
cul ru se skol'icí. Stejné množství zava.r-eniny šipkové se smíchá
se stejným množstvím tlučen6ho cukru a sněhem 8 bilkt".l, vlije
se vše na h ousku a jídlo se zvolna p eče.

I

I
I

:

v

86 1. S_íplíový salát.
Čtvrť kilogr. sušených šípků se opere,

namočí, ve čtvre

litru Yody v pí-ikrytóm hrnci zvolna vafí, vysypou na skleněnou
misku, posypon cukrem se sko:fici a polrapou citronovou šťávou
a dávají se ku zv ěí-ině.
v

862.

SiJllíový crcme.

I

Tallí· očiš těných a osu~ených šípků se uvaří ve vině rozřecl ěnJm, pí·idá. se 100 gťam ú culCl'u, protlačí se sítem, rozmíchá

.
I

-

2J6 -

žloutků,

2 lžíce cukru a 1 / 2 litru ladké smetany, pi'idá se
lžička likéru a nad ohněm se to tak dlouho
šlehá, až se vše
zpění, přimíchají se šípky a šlehá se to až do vychladnutí a
vylije se na mísu.

8

v

863. Sípkový crcmc.
litru kyselé smetany se smíchá se 125 gramy cukru,
skl enicí likéru, sněhem 4 bílků a sítem protlačenými šípky.
Cr \me se na skle něných miskách okrá-:lí makrony.
3/

4

y

864. Sípková zmrzlina.
Litr čers tvých ~ipků se očisti, uvaři,
-smíchá se 250 gramy tlučen ého cukru· ve
250 gramt\ cukru l'Ozpu ,tj, pl'iclá šťáva cl vou
-smíchá a dá do chladnice.

protlačí

sí tem a
4 litru vody se
citronů, se šipky

3/

T

865.

Siplíový liliér,

D o litru samožitné koi·alky se vloží 250 gramů čerstvých,
očištěných, rozkrájených šípků, n echají se 14 dni na teplém
místě státi, rozpustí se 200 gramů cukru ve 1 / 4 litru vody,
po vychladnutí smíchá se s likérem, procedí se a nalij e do
láhví.

XXXVI.

Svestlry.
866,

Uschováváni švestek.

Švestky nepřezrálé za rosy trhané i se šťopkami
ukládají se v nádoby tak, by j edna druhé se nedotekla.

-
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:Mezi jednotliYé vr tvy ·ve tek dávají se čisté otrnby,
nádoba vrchem pevn ě e uzavře, by yzdnch k nim nem0hl.
Takto uložené :ve tky dají se bncT na půrlu, aneb ukládaj í se do studen pod pažení, k d takřka do j ara chutnými
a zdravými se udrží. l\foj{-li šve. tky ho dně dlouho se udržeti,
lépe j e t, ukládají-li e do náclob mPnšich, k ter é nh jednou se
vyprazdňují, neb ve vět ích nádobách, jednou otevřených,
vice
švestky zdrávy se neudrží, ale s nadno se k azí.

867. Usclto,·á,,ání švestek.
, ětvička se "ve tlmmi zaděl á e pod krov c1o stu lně .
Švestky udrží se dlouho chutnými a čerstvými .

8G8.

l sclto,·ání švestek.

jen tvr dši, jemněj ší druhy,
ale též pěkné, velké, modré :-;vestky se dají nějaký čas uschovati. Zralé, pevné, bezvadné .y·ve tky se otrhají za u chého,
j asného dne se stopkami, uloží vrstevnatě do virok é sklenice,
mezi ně nasype otruh, sklenice zaváže m ěchyřem, papírem a
plátnem, zasmolí a nschová na chl adném mi tě .
T aktéž zůstanou švestky nějaký čas čerstvými, když se
j ednotlivě napíchají do obilí a tenk ou vrstvou obilí pokryjí.

K uschování se hodí

obyčejně

86 9. Sušení Švťstek.
Pěkné ,

zralé :vestky se pi:eberou, červivé, nezra1é, stopky
a H tky odstraní, na li ky neb o na plech, pnpirem pokrytý r ozl oží pozvolně se ve vlažnó troubě n: i a obracejí. K.dyž jsou
dostatečně usušené, u. chovají se v pn-pirových pytlících nebo
v bedničkách čistým papírem vyložených.

870. Naklúdání švcst•'"·
Zralé šve tl y

'0

otl'Ou, na. ypou do polévanóho

hrnce

-
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s utlučeným cukrem, skoři ci a několika hřebíčky, polijí octem
a hrnec zaváže papírem, pak se postaví na kotel do studené
vody, která má p ře: poloYiet hrnce sahati, k yž voda, e hodinu
byhL v::i.řila, zaváže ·o hrnec blanou a nechá ve vodě vychladnouti. Prvých čtrnáct dni 80 hrncem každý den potře e, aby
šťávou vždy pí-ikryty byly .

871. Nakládání Šl'estck.
Ve 3 /4 litrech octa , e sva:H 1 1/ 2 kilogramu cukru, nalije
horký na 3 kilogramy šve tek, které 8e nechají přes noc při
kryté státi. Druhého 1ao se p řecedí, ocet svaří s 1/ 2 litrem
červeného vína, 16 gramy skoÍ'ice a hřebíc';ku, "vestky v tom
chYilku povaří, vyndají a vystytllou míšoninou polijí, totéž se
opakuj e třetího dne, Š\·e::;tky ulož{ do nádob, smíšenina na ně
procedí a nádoby uzavrou.

87 2.

Nakládání švestek.

Zralé švestky se tromn se uloží v láhvích, mezi ně se
nasype tlučGného cukru, láhve se uzavrou, postaví na vlažné
mfato a nechají zde tak dlouho, poknd nejsou cukrem úplně
proniknuty, pak se uschovají.

~7 3. Naldátlání š, csh~k.
1

Do polévaného kamenného hrnce se dají čerstvé švestky,
hrnec se zamaže těste m a nechá v chlebové peci tak dlouho,
až se těsto upeče, nače~ se nschoYá.

87 4. Nal,ládání švestek.
Zťalé,

čerstvě

natrhnn é švestky se otron šatem, propíchají jehlicí a nasypou do sklenic. V octě se sva.ři cukr, pěna
sesbírá, pak se pí-idá nn. ch\'ili hřcbiěkú a skol'ice, švestky se
octem polijí a nechají tuk J o druhého dne státi. Druhého dne

'

219 se ocet slije, švestky v n ěm povaří a vloží
a koříce mezi ně nasype, ocet na ně nalij e
Na tři kilogrami ."'ye tek se počítá 1 1/ 2
17 g ramli. skořice, 8 gramů hÍ'euíčku a
octa.

do nádob, hřebíčky
a n ádoby uzavrou.
kilogramu cukru,
1 1 / 2 litru vinného

875. Nakládá11í švestek.
Vyloupané --:ve tky se Y sorn1ku pro y pou skořici a pí-idá
trochu utlučeného h fobíčku, pak , e na ně nalije dobrého medu,
soudek se uzavře, poválí, posta ví do sklepa a každého dne
obrútí; i po mě ·icích j sou takto naložené švestky velmi chutné.

876. Nakládání švestek.

'

.

Zralé švestky se otrou, stopky do polou uříznou; v litru
octa se uvaří 1 / 2 kilogramu cnkru, k něnrnř, se přidá trochu
skořice a hřebíčku, pak se vloží zvolna do h orkého octa, v němž
se chvíli povaří, až počnou praskati, sběračkou se vyndají,
n echají vychladnouti, vl oží do polévaneho hliněného hrnce,
přikryjí pytlíkem, v němž j est hořčicové semeno; ocet se chvíli
pova:Í'Í, pěna sebéře a horký n a švest.ky nalije, což se ještě po
několik dní opakuje , konečně se vy chladlý ocet na švestky nalije a hrnec za váže.

877.

Zav ai·o,·áuí švestek,

Zralé švestky se postaví v polévaném hlíněnóm hrnci
do horké vody, v niž se t ak dlouho n ec]rnji,až všechna šťáva
V)=tažena byla, na k aždý kilogra m šťávy se pr·idá 250 gramů
(14 lotů) ve vodě svařeného cukru; š ť,\.va se s cukrem svaří,
pěna posbírá a švestky ve sklenicích u, chovají.
I

878.

Zavařené

švestky zelené.

Te úplně vyzrálé šve tky se několiknUe propíchají, uval'Í

'
:

I

220 ve vodě do měkka, přendají do čerstvé vody, v které dva dny
ostanou, rozumí e samo sebou, že vždy asi za čtyry hodiny
voda se slévá co1 jinou se yym ěňuje.
Když švestky kyselo. t svou byly stratily, osuší se a
zaljji řídce rozvařeným cukrem, který se den co den slévá a
hustěji svařuje, až pátého d ne švestky do něho přidané společně se svaří.

879.

Zin·ařování

Vyloupané švestky s
citronovou korou se zvolna
se z nich šťáva neprýšti,
do sklenic a uzavrou .
Ouyčejně so
béře
utlučeného cukru.

880.

švestek.

cukrem, skol'icí a drobně usekanou
vaši a míchá jimi tak dlouho, až
načež se nechají vychladnouti, dají
j ednou tolik ~ve tek dle váhy jako

Zavařování

švcst<•k.

2 kilooT. vyloupaných švestek se vaří chvíli s 1 ½ kgr.
cukru, pak se p:řidá usekané citronové kůry, trochu skořice a
několik oloupaných jader švestkových, za stálého míchaní se
t ak dlouho vaří, až típlně zhou ·tnou, pak se přilije 6 lžic třeš
ňovky a zavařeninou naplní sklenice, které se dobře uzavrou.

881.

Zavařování

švestek,

Pěkné,

velké švestky se spaří, oloupají a nasypou buď
celé nebo rozpůlené, s peckami nebo bez nich clo krabic, poliji
hustě svařeným cukrem, uzavrou, omotají senem, postaví na
p11l hodiny do horké vody, ve které se taktéž nechrijí vychladnouti, načež se uschovají na chladném místě.

882.

Zavařováni

švestek.

Pěkné, nepřezřálé švestky se spaří , špičatým dHvk m se

-
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vyšťouchne opatrně

pecka, vloží se na mísu a polijou bustě
svafeným cukrem - na kil ogram švestek se počítá půl kilogr.
cukru - pfikryjí papírem nechají do druhého dne státi, cukr
slije a druhého dne svaÍ'Í, nn.l~je na šve tky a taktéž i třetího
dne, pak se v ně m "vestky chvíli povai'í, nechají na sítě okapati, vloží do sklenic, poliji . vařeným cukrem, který byl rozfeděn dobrým rumem nebo tře ·i'10vkou a nádoby zavrou.

.

883.

Zavaí·ování švestek.

"•vestky se spaří, oloupají, vloží do polévaného pekáče,
posypou tlučeným cukrem a nec1rnjí pře
noc n~ chladném
místě státi.
Druhého dne se svafí, sběračkou vynn.ají, nechají
okapati, cukr sva:ří a když vychlan.ne, nalije se s rumem nebo
koňakem na .., vestky do sklenic, k teré se uzavrou.

88-t

Zavařování

švestek.

vestky se stromu se nasypou do sklenic, ur.avrou, omotají senem a postaví na čtvrť hodiny do hork~ vody, anebo se
polijí hustě svařeným cukrem a p:tk t eprv postaví do horké
vody, v níž se nechají i vystydnouti, načež se osuší a uschovají.

885. Suché

za,vařené

švestky,

'\estky, z kterých pecky ,·yhrány byly, zavaří Re v hustě
svai'en ;m cnkn:, v kter ém pí-ikryté do druhého dne státi
ostanou.
Po více dnúv se cnkr sl t~vá, lrnst (,ji svai:uje, při čemž i
šve ·tky •e zn.vaří, načež as i pť1 tý c.lcn - cukr so slije, švei:;tky
na břidlicových tabulkách dokonalr o ·n~i a úplně suché v nádoby ukládají.

-
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vestková

zavařenina.

• rařen'• švc~tky .·e olonp,1jí, z nYi pecek a odYáži. Na
2 kilogramy šve. tC'k se pficU. l kilog r. cnkrn, který se ye 'J/4
litru ,;ocly Hvaří. Do HYa i·enc'.• ho cukru se vloží 10 zel ných
vla~ských ořechů. Když z0le11á lrnra pon~knd změ kla, při,lají
sr ŠYe tky a v še . c za stá]Plto 1--:1irlníní ro:;.wnl'Í. Kc1yž zaYa1·enina do. tatečné hnst0ty n ab rfo , ch\ se i
ořechy
do nádob,
zaváže papirrm, namo čen ',m v rumu: a m ěc hýfom.

SS,.,.

švestková

zavařenina.

Spařené a

oloupi:mé a vylonpn.n6 švest ky se rozvaří v pol évaném hrnci. 'a 2 litry roz,;ar-cných š,;estek se počítá kilogr.
hustě -vařeného cnkrn.
Ze dvou spnřen;ých citrom1 se ol oupá
ln\ra, dužina lžicí vyškrúbC' a k t"1ra usekaná i s rozvařenými
švestkami k cukru přidá, s nímž se za stál ',ho míchání tak.
dlouho vaří, až se měchačky vice n echytá. Zavafenina se nalije horká do nádob, zavt\že a uscho-vá.
y

888 .

Svestková

zavařenina.

V ]mi zralé ·vest ky se olonpnji i vylonpnji,

rozpůlí, s ně

kol ika lžicemi Yody a dostatPčným množst\'fo1 cnkrn za st:Hého
micluiní f::vai'·í a 111 mi-10 nN· mj i yycltlac.1 non t i. '\ krabicích
v tl'onb č usnši a na. snch&m ch 1·ul n(,m mi:.;tč rnrnhovaji.
v

8 9.

Svestkovái

zavařenina.

7.á·alé ~ve:,tky se dají nn. polévaný p<'káč, přikryji se a
takto se pekou; zatím e postaví do trouby kloníce, do nichž
se mají švestky naložiti, horké -; vestky se:v nich uloží, zavá~ou
a po vychladnutí n~ chladném místě uschovají.

..

I'
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890. Švestky v octu.
,'!,ve tky -vyzrálé .·e stopkami, které j en čá stečně se skn~ti,
e v nác1oby, posypou Re koÍ'ici a hřebíčkem.
Litr octa YÍnnM10 sva l'Í se se -:t,Tt kilem cukru a když
vy tydl, naljje se na šve"'tk.y.
Za n vk olik dní slije . e ocet, poznovu se svaří, p ěna se
seber e - a vychln.dlý opět 11a ~ve tky se nalije.
v,
U ] OZl

891. Zralé švestky.
V měkké vodě ova:řelé šves tky dají se vychladnouti a
osn: iti, poliji se v nádobě rozvařeným cukrem a ostf!nou do
druh ' ho dne pokojně státi.
K.a~dodenuě po pět dnů - cnkr se slije - hus těji
se sva:ři, pí'Í čemž i švestky společně se zavaří.
1

892. Povidla ze sušených švestek.
K.ilogr am sušených švestek se opere, s cukrem, celou
skoÍ'icí a citronovou korou ve ='-/ • lit. Yody zvolna uva:ři a sítem
protlačí; kdo chce můž e
přida ti tr ochu
bílého vína. Povidla
tato se hodí i k omáčkám i co nádivka do moučných jídel.

893. Povidla ze švestek.
l ovidl:-i j Rou pochoutkou

o
pravo r uznych po1~rrnu.
v

o

Ze švc.-tok
O čiiitěn é
I

cl ěte1_n

na chléb a slouží k pH-

,

by nikde se n
Vaření

úpl ně

vyzrálých
přeorané š,·estky

1~<>j l0pši povidla.
p oz-volnn. se vaří a míchají,

j 9 () ll

přip ci lily.

povidel nejlépe sMvú. so v k otli m -;děném, který
po k aždém vybrání - máslem vytří ti a úplně vyčistiti se mnsí,
by t ak snadno nechytal při ná leclujícím va:ření.
Povidla musí se tak dlouho prozře telně a pozorně vařiti -

-

.

I

224

dokud nebyly úplně zhoustly, neb čím hustší jsou, tím déle se
udrží a tím méně se kazí.
Když švestky se byly rozvařily, přepracovávají se přes
sýto, aby pecky od masa se odstranily, načež teprvé úplně
zhoustnouti se nechávají.
V některé domácnosti přidávají se rozličné druhy kořeni
k povidh\m, by zvláštní chuti a dobroty dosáhly.
Povidla nechť ukládají se do nádob kamenných aneb
v čisté bez příčuchu - malé soudky, ale tak, by nikde ani
dust malá štěrbinka neostala, a teprvé když úplně byla vystydla,
smí se nádoby zadělati a v studené místo k uschování ukládati.
V některých kraJinách dávají až dokonale svařená povidla do hustých pytlů, které na trámy na půdu uvazuji, všeliká
vlhkost z povidel vysákne a povidla dlouho výborná se udrží.

894.

Vaření

povidel.

Pouěvaclž

e ku p v\'l Uum nepí·icL.í.vá cukru, má se užiti
vždy úplně zralých švestek, které se operou, vyloupají a. na
kotli vaří. Obyčejně děj e se to v kotli měděném, který má
býti dobr-e pocínovaný nebo železňáku emailovaném. Nesmí se
příliš mnoho přikládati, nýbrž raději častěji , aby byla udržována s tejnoměrná t eplota. Po celý čas se neustále míchá. Po
třech hodinách se přidá na 50 litru švestek pul kopy vlašských
ořechů v zelené slupce, kousek rozkn\jeného zázvoru,
skořice,
celých hřebíčků a kdo chce, tenké kúry citronové. Za stálého
mícháni se vaří povidla, až p:řiměřeně zhoustnou, pak se jimi
naplní vlažné, kamenné hrnce, povrch se uhladí, nádoby postaví
na chvíli do tepló trouby, aby se utvořila na povrchu kúra,
zavážou se a uschovají na chladném místě. Podotknuto bu<l.iž, že
se povidla nesmí na. kotli nechat vychladnouti.

895 . Povidla s houskou.
K.opa zr~lýeh ŠYC' ·Lr k se Yylonpé't,

nva:ři

ve Yině s cnkrem

-
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a protlačí sítem; 3 tvrdé housky se postrouhaji, na másle
usmaží se skořicí a usekanou citronovou korou s povidly svaři
a teplá dají na tůl.

896. Osmažené švestky.
Pěkné,

zralé švestky, z nichž se pecka snadno vylupuje,
se spaří a oloupají, načež se dřívkem pecka vytlačí a na jeji
mi to vloží mand '. , %e 4 lžic mouky, lžíce cukru, dvou lžic
rumu a dvou bílků se připraví řídké těsto ; jedna švestka po
druhé v něm omočí a v horkém másle do červena osmaží ;
pak se uloží na pijavý papír a když se do něho mastnota.
vtáhne, posypou se cukrem i skořici.

897. Osmažené švestky.
Sušené švestky se operou, dají na pekáč, přidá o cukr
otřená citronová kůra, sklenice bílého vina a tolik vlažné vody,
aby ji byly švestky úplně pokryty, nechají se pak přes noc ve
vlažné troubě, uvaří se skoro na měko, na sítě nechají oka.pa.ti,
pecky vytlačí, místo nich vloží mandle, švestky omočí v řídkém
těstě, jak v předešlém čísle pověděno a smaží se na horkém
másle.

898. Osmažené švestky.
Zralé švestky se spaří, oloupají, pecky vyloupnou, posypou cukrem se skořicí, poliji rumem, nechají hodinu stá.ti,
pak se namočí v řídkém těstě a na másle osmaží.

899. Švestková polévka.
Bledá ji."·kn, se rozmíchá a vaří se skořicí a švestkami,
na čež se procedí ; osladí, rozředí červeným vínem, vodou a
op ět vati · Yyloupanými švestkami.

16

.

'

I
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900. švestková polévka.

'

2 litry vyloupaných švestek se uvaří ve dvou litrech
vody se skořicí, citronovou korou, několika suchary" nebo na
másle smaženou houskou ; polévka se procedí, osladí, červeným
vínem rozředí a pak malou chvíli povaří. K. upravení této polévky může se užiti též sušených švestek.

901. Povidlová

omáčka.

Povidla se vaří s vodou, cukrem a usekanou citronovou
korou, ,ak se přilije bílého vína, omáčka se procedí a smíchá
s vínem. Místo vína se mohou přidati 2 lžíce rumu anebo se
může pl'ipraviti omáčka bez vína i rumu.

902. š vestková omáčka.
zralých švestek se opere, vyloupá, ve vodě
s částí utlučených jader, 122 gramy (7 loty) cukru, skořicí a
citronovou k orou uvaří, procedí, pak se k ni přid á ma]á l žíce
j emné mouky, která byla ve 1 / 4 litru červeného vína rozmíchána,
načež se s kouskem másla a soli svaÍ'Í.
1/
2

,_

kilogr.

903. š vestková omáčka.
½ kilog. sušených švestek se opere,

přikryje

se na
pekáči s vodou, cukrem, skořicí, citronovou korou a zvolna se
vaří,
protlačí
sítem, opětně svaří a smíchá se konečn ě se
sklenici bílého vina.

904. š vestkové knedliky.
17 ½ gramů (lot) lisovaného droždí se rozředí ve vlažném mléce s cukrem a moukou, p:l'imichá kousek másla zp ěně
ného se třemi žloutky, dostatečné množství mouky, sůl a sníh
ze tři bílků; těsto se dobře vypracuje a dělají z něho malé

~

..

n:ncdlíčky;

do každého se Yloži švestka bez pecky, nechá
skynouti, vaH se Y lané vodě a poliji hnědým máslem.

905. ~ vestkové tašky.
Těsto

nudlové se rozvalí, pí-ikryje šatem a když poněkud
uschne, rozkrá.ji se na široké prouhy, pomaže se vejcem, posází malými kopečky povid el, složi, okraje přitlačí, ve slané
vodě chvíli povaří,
po ypou stronhanou, na másle usmaženou
houskou a polijí hnédým máslem.

906. švestková bába.
se švestky spaří, oloupají a zbaví pecek.
Nad ohněm se jimi chvíli míchá s má lem, utlučeným cukrem
a sko:l'ir,í. Do formy ·e na dno i po stranách vloží na koláčky
nakrájená, v přepouštěném másle namočená houska, švestky do
formy vsypou, pukryjí houskou a bába půl hodiny peče.
Dle

potřeby

907. š vestková bába.
Na koláčky nakrájené housky se usmaží po obou stranách
na másle. Zatim se uvaří 1/'!. kilogr. sušených švestek a pecky
odstraní. Do vymašt,ěné formy se vloží vrstva housky, Yrstva
švestek a tak se střídavě pokračuje, až j e pekáč skoro plný.
Voda, v niž se švestky vařily, se svaří, nechá vychladnouti a
smíchá s 1/ 2 litrem smetany, 4 žloutky, postrouhanou korou
půl citronu a 4 lžícemi cukru,
smíšenina se vlije na housky
se švestkami a baba se upeče .

908. švestkový koláč.
Těsto

z mouky, másla, vody, vejce a rumu se tlustě rozváli, opatří okrajem, posype postrouhanym sucharem nebo
strouhanou houskou, povrch se vyloží rozkrájenými švestkami,
posype cukrem, skořici, kousky másla a upeče se.

15*
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vestkový koláč .

Těsto

z 1 / 2 kilgr. mouky, 350 gramů (20 lotů) rozdrobeného másla, 4 bílkl\ 4 lžic vína, 4 lžic cukru a soli se vyválí,
1·ozloži na pomoučený plech a opatři se okrajefl'l, posype smíšeninou z postrouhané housky, sekaných mandlí :1. tlučeného
cukru, na povrch se pokladou rozpůlené šve.·tky, p0 ype cukrem 7
skořicí,
rozdrobeným máslem a okraj µomaž e rozkloktaným
vejcem, načež se koláč upeče.

91 O. švestková bába.
Z několika tvrdých housek se kůrR. okrájí, housky rozkrájí na koláčky a v mléce tak dlouho vaří, až povstane hustá
kaše; 122 gramy (7 lotů) másla se utrou, přidají 122 gramy
cukru, postrouhaná kůra polovice citronu, 8 žloutků, trochu
skořice, 70 gramů (4 loty) oloupaných, usekaných mandli,
sůl a sníh z 8 bílků. Švestky se nechají hodinu ležeti v rumu
s cukrem a pak se ukládají střídavě s hořejší smíšeninou do
pomaštěné, strouhanou houskou posypané formy,
konečně se
posype vše cukrem se skořicí a rozdrobeným máslem, načež
se bába upeče.

911. š vestkový koláč.
Těsto

se dobře vypracuje, na dva díly rozdělí, tence rozváli, pomaže povidly, která byla připravena ze švestek, bílého
vina, cukru, skořice, kůry citronové a usekaných mandli, na to
se položí druhý koláč, okraj se pl'itlači kolečkem, na povrchu
pomaže máslem nebo rozmíchaným vejcem, na kamnech se
nechá skynouti, posype cukrem se sko:L'icí a zvolna upeče.

912. švestkové košíčky.
l\Iáslov' těsto se rozvalí, sklenicí nebo formičkou vykroji
kolečka, kolem se okraj ohne, který se formičkou rozličně zohý-

'
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oati může, podloži papírem, naplní na polovice nakrájenými
oloupanými šve tkami, posypou se cukrem, skoí-ici a upekou .

913.

...

s, cstl,ový

štrudel.

Obyčejné těsto

z mouky, má la, vajec, soli a vlažné vody
pi·ipravené se n echá 112 hodiny pod teplým pekáčem, pak se
rozválí, vytáhne, pomaže smíšeninou z má la, žlot1tků a ky elé
metany, posype r o~kráj enými švestkami, cukrem a skořicí,
trudel se svine, pomaže bu tou, sladkou smetanou a up eče ve
vyma " těném p ekáči.

91-1. Po,·idlo,·ý dort.
kilogr. mouky, 370 gramů (21 lotů) másla, tři
žloutků, 4 lžic bílého vína a soli se udělá těsto, nechá vychladnouti, větší díl se rozválí, pomaže povidly, která byla ze
švestek, cukru, skořice, citronové kury, vody a bílého vina při
pravená, na to se položí mfížka z tčsta, udělá okraj, pomaže
se vejcem a upeče při mírném teple.
Z

1/

2

915. Povidlový dort.
Těsto

máslové se vyválí, formičkou nebo sklenici kolečka
vykrojí, která se vloží do malych pomaštěnych formiček, pomaží se povidly, na ně vloží mřížka z tence vyváleného těsta,
pomaži rozkloktanym vejcem, forma dá na plech a dortičky se
zvolna upekou.
...

,

I

,

916. Svestl,ovy nakyp,
Pěkné,

zrnlé švestky se spaří, oloupají, rozkrájí a s cukrem
ve víně dusí; 70 gramů (4 loty) másla se zpění, přidá 5 žl outln',
kůra. polovice citronu,
trochu skořice, pak švestky, z bílln\
sníh, a c.l vě lžico utlučených sucharů. Ve vymaštěné formě se
nákyp zvolna upe če .

•
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9J7. Sve tkový nákyp.
Půl

kilogramu sušených švestek se opere, chvíli ve vodě
dn i a zbaví pecek ; pak se vloží opět do vody, v níž byly
du v eny, přidá se cukru, skořice, citronové kůry a bílého vina;
za stálého mícháni se tak dlouho vaří, až se voda do švestek
vtahne, pak se protlačí sítem, povidla nechají vychladnouti,
smíchají pak se dvěma vejci, 5 žloutky, nělwlika utlučenými
suchary. Ve vymaštěné formě se nákyp upeče .

..

91 8. Svestkový náliY().
Pěkné

sušené švestky se dají do polévaného hliněné ho
hrnce zvolna se svaří ve slabém nebo s vodou smíchaném
vině s cukrem, skol'icí a citronovou korou, pak se nechají dva
dni státi, mezi tím se jimi častěji potí·ese, pak vysypou na
mísu, šťáva svaří a procedí na švestky.
,,

919. Svestl,ový l,om1wt.

Suché švestky se operou ; večer před upravením se postaví přikryté do hliněného · hrnce, v ně mž jest dostatečné
množství vody ~o vlažné trouby, aby přes noc nabotnaly.
Následujícího dne se vyndají, čásť vody, v níž přes noc byly„
se svaří s vínem, cukrem, skořicí, citronovou šťávou, kdo chce
může přidati malinové šťávy, a nalije na švestky.
,,

920. Svestkový l,ompot.
Rozpůlené

švestky se dají se 210 gramy (12 loty) utlučeného cukru a vodou na pekáč, přikryji se a dusí j en tak
dlouho, aby zůstaly celými. Po vychladnutí se urovnají na
mise 11 polijí šťáv ou.
,,
,

921. Svestkovy komJJot.

Rozpůloné

švestky

bez pecek se vloží do

rozpuštěného

'
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. cukru, přidá k nim několik kou ků skořice a dobře přikryty
se dusí, nesmí se vařiti, aby se nerozpadly. Když švestkY
dostatečně změknou, vyndají se, šťáva chvíli povaří a nalije na
švestky, kter' byly na míse narovnány.

922.

...

Svestkový kompot.

Zralé švestky se rozloží na síto, poliji horkou vodou,
k1'11že se s lou pne, uloží se na pekáč, posypou se tlučeným
cukrem, poliji studenou vodou, přikryji se a zvolna udusí.

923.

..

Svestlíový líompot.

Spařené

a oloupané švestky se po straně rozříznou, pecky
vyndají, místo ní vpíchne mandle, pak se posypou cukremt
přidá skořice, usekané citronové kůry,
přilije
trochu vína a
švestky se přikryté dusí, sběračkou se vyndají, šťáva svaří a
na švestky nalije. Taktéž se mohou oloupané i neoloupané
~vestky s111ícl1ati.

924.

.

I

I
i
i

I
'

v

Svestkový liompot.

2 kilogramy vyloupaných švestek, půl kilogr. zralých
r enet, p 11 kilogr, rozkrájených, oloupaných, jader zbavených
gdouli, 1 1, ~ kilogr. utlučeného cukru, drobně usekaná citronová ]díra, a tlučená skořice se dají ve vrstvách střídavě
s cukrem na velký pekáč a zvolna se rozvaří.

925. Švestlíoví1 chladnina.
v'vestky se v hliněném polévaném hrnci posypou cukrem,
polijí vodou a postaví na pekáč do horké vody, v níž se tak
dlouho nechají, až úplně změknou. Po vychladnutí se protlačí
sítem, jádra se vaří ještě se zbytky švestek, hřebíčky a vodou,
šťava se procedí ku dHvější, přilij e červeného vina, vody a

I

I

j
ll

-
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přidá potřebné

množství cukru. Vše se dobře promíchá, nechá
vychladnouti a naljje na suchary nebo smaženou housku.

Vino švestl,ové.

f)26.
I

!

Švestky dávají velmi dobré, chutné a zdravé víno.
vestkové vino upravuje se jako vino višňové, proto pomíjím popis práce t é a odkazuji na pojednání o děláni vína
z višni.

li

11

927 .

Vino

slí vově.

Jako višnové, tak upravuje se i chutné víno slivuvé, rozumí se samo sebou, že béřou se k tomu jen úplně vyzrálé a
očistěné slívy. Vše ostatní jako při vině višňovém.

928.

Champaňské víno

ze švestek.

Švestkové víno lze právě tak jak víno ze srstek (angreštu)
ve velmi chutné champaňské přeměniti. Champaňské ze
švestek je nejen dobré, ale i zdravé, jakož i po dlouhou dobu
se udrží.

929. Chnmpaňske víno ze sliv.
Dobré slívové víno možno všemi způsoby, které jsem při
srstkách (angreštu) byla popsala, v chutné víno champiaňské
pr-eměniti.

XXXVII.

T í~ e š

I

930.

11 ě.

Třešn ě.

'1

i

'l'řešne,

z kterých pecky se vybraly -

dají se do cukru

nustě
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svařeného,

který denně se slévá a hustěji svařuje, až
čtvrtého dne i třešně s nim se svaří, vychladlé pak v nádobách v suchá místa ukládají.

931 . Sušení

třeš ní.

Zralé třešně se otrh~1ji beze stopek, rozloží na lysky a
<laji do pece, která nesmí býti pHli ~ horká, poněvadž by šťáva
Yytekln; když se kůže scvrkne, rnť1že se vice zatopiti. V peci
se nedosuší, nýbrž se vyndají, pokud záhyby kůže nejsou ostré
nýbrž tupé a dosuší se na slunci. Tímto způsobem zůstane
v nich všechna šťáva, zůstanou měké a drží se dlouho. Mají-li
zůstati lesklými, nesmí oheú v peci vyhasnouti, aby třešně vy-0hladly. 20 kilogr. čerstvých třešní dá 7 kilogr. sušených

932. Sušení

třeš ní.

Velké zralé třešně se nasypou na papír nebo síto tak,
aby se jedna druhé nedotýkala a suší se bud'. na slunci nebo
ve vychladlé peci velmi zvolna, poněvadž by jinak z nich šťáva
vytekla, čas cd času se obrátí, aby se nespálily. Když uvadly ,
nasypou se suché do papírových pytlíkt\ a pověsí se do sucha.

933.

Za n1řová11í tře š ni .

2 kilogr. cukru se rozpustí v ',·i litru malinové a 1/ 2 litru
revízové šťávy, do toho přidá se 1 1/ 2 kilogr. černých tí'ešní
a 1 1 / z kilogr. višní bez pecek, vše se chvíli povaří, až šťáva
zhoustne, třešně se i se šťávou nalijí do sklenfo, zavážou se
pa pirem a uschovají.

' , . t,,,ťes.. n1.'
934. Zafa1·ova111
Vyberou se tÍ'ešně se stopkami, stopky dopolovic ods iiÍ'ihnou, tr-ešně nasypou do širokých sklenic až po vrch. Dobry
vinni ocet se var-i s cukrem (na \ 2 litru se pí-idává 245 gr.

1.

.

--

--

I
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(14 lo tů) , několik břebíč_ků, netlučené skoí-ice; nechá vychladnonti, nalije na tfoš ně; sklenice se zaváží, po 8 dnech se
ocet povaÍ'Í, opět po vychladnutí na t:fošné nalije a sklenice
zaváži.
,,

93 5.

Zavařování třeš ní.

Z p ěkných tře " ni se vyloupají pecky. Na 1/ 2 kilogr. vyloupaných tře~ní se počítá _ 1/ ~ kilogr. cukru a 1 / litru vinního
octa. Polovice cukru se rozpustí v octě, nalije na třešně, které
se nGchají přikryty do druhého dne státi, šťáva se slije, povaří
a opět na tí-e -:ně nalije. Třetího dne se druhá polovice cukru
se šťávou povaří, třeHně se v něm ch vili s několika tře ňovými
jádry nechají, uloží do sklenic, polijí vychladlou " ťávou a
sklenice zaváží.

936.

Zavařování třešní.

Pěkné,

vyzrálé tfošně se operou, topky se odpolu uříznou,
odváži se tolik cukru, mnoho-li váži třešně, který se tak dlouho
vaH, až povstane hustý syrop, v němž se třešně při mírném
ohni tak dlouho vaí-í, až se kúže scvrkne, načež se vyndají na
mísu a nechají vychladnouti, pak se dají do sklenic, poliji
syropem a ve sklenicích zaváží.

93 7.

Zavařování tř,,šní.

topky se utrhají, o ·trým dřívkem pecky vyloupnou; na
1 / kgr. se počítá 2-:.1:5 gramů ( 14 lotl'\) cukru, t en vaří se až
2
zhoustne, tře ~ně v ně m zavaH, p ěna ·ebere, třešně cechají vychladnouti. N áslednjícil.o dne se opět svaří, což se opakuje i
třetího dne, k syropu se přidá drob1w nakrájený lusk vanilky,
třešně v něm svai'.'í nechají vychladnouti a dají do sklenic.

938.

½

Třeš ňová

1•olévka.

kilogr. su ~ených tř šni se utluče se skořicí, citronovou
koron a. tvrdou hou ,Jmu ve dvou litrech vody vn.ří, procedí,

(

1

.

,-

235 osladí, sklenicí vína rozředí, osolí a chvíli poYaří ,
žloutky smíchá a na smaženou housku nalije.

I

se

dvěma

~39 . Třešťíová 1•olé11ka.
I

~Mvy se vaří se 385 gr. (22 loty) cukru,
netlučenou skoí-icí a 6 suchary ve dvou litrech vody; pěna
se sežene a polévka procedí na smaženou housku.
Litr

třešňové

!
I

i

940.

1'řt.š ťíová omáčka.

Když není čerstvých tfešní, rozmíchá se několik lžic zavařeniny ve vodě, přidá citronová kůra, cukr, skořice a několik
u tlučených mandlí, jakož i trochu vína. Omáčka se povaří, aby
nabyla náležité hustoty a procedí se.

941.

Třeš11ová omáčka.
'

Vyloupá se 1/ 2 kilogr. třešní, jádra v moždíři utlukou.
Lžíce mouky se rozmich,l. ve trošce horkého mléka, přilije ¼
litru vař'íciho mléka, k t omu lžíce usekané kůry citronové,
muškátu, někol ik lžic cukru a sklenice vína ; vše se promíchá,
poval'i, protlačí sítem a za chvíli dá omáčka na stůl.

.

'

'

942. 1'řešňo vé knedlíky.
1/

kilogr. tí-ešní bez pecek se dusí se 260 gr. (15 loty)
cukru, citronovou korou, netlučenou skořicí a několika hřebíčky.
Po vychladnutí se přidá kousek másla, trochu soli, 4 žloutky
a tolik strouhané housky, aby povstalo těsto, z něhož se dělají
knedlíky prostřední velikosti, které se na chvíli vhodí do horké
vody. Knedlíky se posypou cukrem se skoí-ici a s vinní omáč
kou dají na stůl.
2

943.
1,

2

Tř(~ši,o,·ý koláč .

kilogr. mouky, 385 gr. (22 loty) másla,

lžíce cukru„

<•

I

...

·-- ---

--
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236 veJce, trochu smetany, lžíce rumu a sůl . e smíchá den před
upravováním tě ta; přes noc se dá do klepa · druhého dne
několikráte
rozváli a opět složí. Těsto e má upravovati na
chladném místě. Kon ečně se utvoří kol áč, položí na plech,
opat:ři okrajem, pomaže vejcem,
posype tlu čf\ným sucharem
nebo strouhanou hou ·kou, po ype se vyloupanými tře" n ě mi, ze
kterých se nechala "·tava na sítě okapati, ty posypou se cukrem a
koláč ch vili peče, 3 vejce se rozkloktají ve 1/ ; litru smrtn.ny,
citronovou korou, která na cukru otr-ona byla a skoÍ'icovou
smíšeninou koláč polij e a chvíli posuší.

944. 'fřešňová bába.
Na dno pomaštěné formy se poklade na li 'tky rozkr;.\j ená,
máslem pomazaná houska, na housku vrstva v:;loupaných třešní
nebo višni, posypaných cukrem a skořici, tak se pokračuje, až
forma skoro plna jest; p~k se polije smí~eninou z 1/ 2 litru
kyselé smetany, dvou vajec, dvou žloutků, malé lžíce mouky
.a n ěkolika lžic másla a posype cukrem s rozkrájenými mandlemi, načež se bába upeče.
11

945.

Třešiiová

bába.

2 litry vyloupaných třešni nebo višni :=l0 uvaří s cukrem,
skořici a citronovou korou ; sběračkou se vyberou a nechají
okapati. Několik jader se roztluče, chvíli ve vodě povaÍ'Í1 procedí a voda přilije ku šťávě, k terá se s 1/ 2 litrem smetany,
dvěma celými vejci po vychladnutí sm:ícl1á a na třešně nalije.
Do vymaštěné formy se naklade na lístky nakrájená hou ·ka,
na ni třešňové smíšeniny; poslední vrstva se posype cukrem a
b:iba upeče.
!

946. Třeš ĎOl'Ý j ežek.
Do formy se v loži kypré tě to, které připravru o ze 122 gr
(7 lotl1) ledvinového loje, 21 O gr. (12 lott'l.) mouky, soli a stude
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né vody, na ně se na ypou oprané třešně, které Ele posypou
cukrem, usekanou citronovou korou, to se pokryje těstem, okraj se
přitiskne, forma zaváže do ubrusu a postaví do horké vody.

94 7.

Třcši10vý

svítek.

¼

litru vlažného mléka se smíchá s vodou, čtyrmi veJc1,
čtyrmi lžícemi mouky, solí, cukrem a skořici, máslo se rozpustí
smi~enina se do něho nasype a na to vloží talíř čistých třešni
bez pecek s cukrem. Žlutý svitek se posype utlučeným sucharem, chvíli se popeč , pak obrátí, přidá kousek másla a posype
cukrem.

948.

Opečené třešně.

Z kyselých třešní se pecky odstraní, uvaří se s cukrem
a skořici, vyndají se ze šťávy, nechají se okapati, pokladou se
po čtyrech na oplatek nebo rozválené těsto, vejcem se slepí a
na másle upekou.

949. Culffované

třešně.

Pěkné,

zralé třešn ě n ho višně se otrou, namočí v rozpuš těném cukru, nakladou se na plech
pomaštěný mandlovým
olejem a postaví do vlažné trouby na půl hodiny.

950.

l'oMvané

tí'ešně .

• atem otřené třešně, jichž stopky do polovic Oitříhnuty
byly, se omočí ve zpěněném bílku, ováli v utlučeném cukru,
kt rý ve ploché náclobě rozehr-át byl ; načež se třešně na sítě
nechají oschnouti.

951 .

Tí·cšitovií zavai·cnina.

Polovic<' tfošni a viHni se vyloup{1. a s dostatecným množ

-

-

-. - •.

··. . ,
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stvim cukru tak dlouho vaří, až se zavařenina lžíce již nechytá.
Zavařenina se uschová v zavázaných nádobách.

952. Třcšíwvá zavařcuina.
Tř šně

se uva ří, sítem protlačí, rozpuštěný cukr se ku
šťávě přidá a za stálého mícháni vaří, až nabude hustoty jako
přede "•lá
zavařenina.
Na 1/ 2 kilogr. třešňové šťávy se dává
122 gr. (7 lotů) cukru.

953.

Třešňov;í za,·ařenina.

Zralé, černé třešn ě se smichaji s r evízem, postaví v zavázaném hrnci do vody a vaří se, až se šťáva vyprýšti, šťáva se
úplně vytlačí, pí-idá se dostatečné množství cukru, pěna shání,
a když j e zavařenina tak hustá, že kapka na talíři rychle
ztuhne, nalije se zavaí-enina do nádob, které se zaváži po vychladnutí a uschovají.

954.

Třeši1otý

ko1111•ot.

I•

V hustě svařeném cukru uvai'.-i se přebrané třešně ; co
třešni, tolik cukru.
Třešně se vyberou, na nádobu dají a šfávou vychladlou,
která s huspeninou tí-ešňovou a. šťávou brusinkovou byla svařená,
se polijí.

955.

Třešnový

kompot.

Půl kilogramu třešní se zbaví pecek,

několik

pecek se
roztluče, vaří ve vodě se skořicí a citronovou korou čtvrť hodiny, voda procedí, osladí, třešně do ni nasypou, a čtvrt hodiny
<lusí ; sběračkou se vyberou a poliji šťávou.

956.

'frešňový

kompot.

Zralé třešn ě nebo višně se otrou, a stopky se do polovic

I\

.-.

.

'

I

"

-
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I

odsti-ihnou. Na půl kilogr. trešní se rozpustí 190 gramů (10
lotů) cukru, třešně do něho vloží, du í se několik minut, . bě
račkou vyberou,
pokladou stopkami nahoru na mísu a polijí

'

šťávou.

957.

Třešíaový

kompot.

(6 lotů) cukru se vaÍ'Í s citronovou šťávou,
do něho nasype se půl kilogramu zralých opraných tr-e ~ní a
trochu skořice. Nechají se takto p111 hodiny dusiti, mezi čímž
se jimi čas od času potřese.
105

gramů

958.

Povidla z

i

'

'

I

I
I

třeš ní„

Povidla tře šňová mají velmi dobrou chuť a upravují se
právě tak jako povidla z višní a švestek, k amž odkazuji.

959.

Tí·ešíaová štúva.

1 1/.i kilogr. třešni, z nichž pecky vyloupány byly, se dají
v kamenném hrnci do vařicí vody, pak se procedí a protlačí
sítem, přimíchá stejná váha cukru, s nímž se tak dlouho ~íchá,
až celá smíšenina utuhne, v krabičkách papírových se zvolna
usuší. Šťáva se uschová ku připravování huspenin a p.

960.

.
'

Ttešiiovka.

Stejná čásť třešní a višní se roztlačí a šťáva protlačí
sítem. Ku šťávě se přidá polovice šťávy r evízové, dostatečné
množství cukru, opraná, v hmoždíři utlučená jádra a míchá se
tím tak dlouho, až se cukr rozpustí, pak se přilije 4 litry
samožitné kořalky, nechá 6 dni státi, procedí a stočí do lahvi.

..

'

961.
Přebrané ptačí třešně

!

Třešítove vino.
se

rozmačkají,

!

aniž by se pecky

.

roztlaěily

mnoho-li j e
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a šeáva se procedí.

Přidá

se zr ovna tolik vody

" ťávy .

Třeši10,·é

962.

víno.

Tře " ně úplně

I

I
I

vyzrálé propracují se j emným řešatem, aby
pecky a slupky se odstranily, na čež přidá se hojně cukru.
Šťáva dá se do sudu, nechá se pokojně uležeti a vykvasiti, načež pevně sud se zadělá, a když v několika měsících
víno 8 0 úplně očistilo v láhve se stáčí.

Vino ttešitové.

963.

I

Každý druh třešní úplně vyzrálý možno vždy pro sebe
užiti k dělání vína.
Víno třešňové dobývá se právě tak, jak víno višúové a
proto tam odkazuji.
Třešfiové

964.
Rozšťouchané třešně

I
J

a

víno.

rožtlučená

se jemně utlučené skořice, hřebíčků
promíchá a v sudu aspoň .-:est neděl
vykvasilo a ačistilo, do láhvi dá.

zrna se ocukrují, přidá
a dobrého vína, vše se
odležeti neGhá, když se

XXXVIII.

V i~ r1

ě.

!1G5. Višně.
o o
zrálj-ch.
I

I

:

tře:ni

možno

děl ati,

upravuJ e

se

1

z višní vy-

-

966.

241 Višně.

Vi~ně,

z kterých pecky vybrány byly - svaří se s cukrem
do husta uvařeným, který den co den se svařuje houšť a houšť,
až čtvrtého dne s višněmi svařen - v nádoby se ukládá.

96 7. Use ho vání višní.
Stopka

pěkných

zralých višni se až na malý kousek ustříhá, višně nasypou do suchých nebo rumem vypláchnutých
sklenic, uzavrou se zátkou, zamaží pryskýřicí a zahrabou do
pisku nebo dají do sklepa.

968.

Zavařování

višní.

Na kilogram višni se počítá ¼ kilogramu cukru, něco
skořice a hřebíčků.
U višni se stopka do polovice ustřihne, a
višně se nasypou do kamenný~h nádob, kořením se dobře posypou. Ocet se sval'Í s cukrem, pěna shání, odstaví stranou,
nechá vychladnouti, aby byl j en poněkud vlažný a nalije na
vjšně, načež se nádoby zavážou a uschovají.

969.

Zavařo 11 áni

višní.

Tišně

se otrou šatem, stopky do polovice odstřihají a
višně nasypou do sklenic. Dobrý vinní ocet se vaří s pepřem,
na litr octa se počítá půl kilogr. cukru, octem se polijí višně,
zaváží a. ve 4 nedělích se jich může užiti.

9 i O.
Očištěné višně

Zavařo ván í

višní.

se

nasypou do sklenic, polijí vychladlým
octem, v němž byl rozpuštěn cukr až po vrch. Sklenice se zaváží, omotají senem a pcstavi na kotel senem vystlaný, tak,
aby so j edna sklenice druhé · nedotýkala. Na kotel se nalije
tolik vody, aby dosahovala až ku krku sklenic a zvolna se za-

16

I

--

-

-

-

.-.

~
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-

~

y
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-
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hřivá,

když se voda čtvrť hodiny povařila, nechají se sklenice
v ni zvolna vychladnouti, osuší a uschovají se.

971. Zan,tování višní.
(

·i

~-: .

L

•·

!
I

k Pěkné višně

se otrou a se skrácenými stopkami nasypou
do sklenic. Na každý kilogram višní se rozpustí pů,1 kilogr.
~~kru, který se vlije do půl litru koňaku ; přidá kousek skořice a nalije na višně, sklenice se obváži a uloží na chladném
místě.

9 72. Nakládání višní.
Malý, čistý soudek se naplní pěknými višněmi beze stopek až po vrch, ty se polijí rozpuštěným medem, až je soudek
plný. Soudek se uzavře, několikrát otočí a postaví na několik
měsíců do sklepa, čas od času se obrátí.

973. Nakládáni ,iš11í .
I,

½

višni se utluče 1/ 2 kilogr. cukru, smíchá
se skořici a hřebíčkem taktéž utlučeným. Višně se nasypou po
vrstvách do široké sklenice tak, aby spodní a vrchní vrstvu
tvořil cukr a sklenic . na dva prsty neplná zůstala.
Sklenice
se zaváže vlhkým měchýi'.'em a do něho zabodne několik špendliků, které
se nechají v něm. Sklenice se postaví do okna,
kam slunce svítí a čas od času se otáčí, auy na všechny
strany slunce znenáhla svítilo. Když je již měchýř napnutý,
vytahnou se špendlíky z měchýře. Třešně vydrží až do nových,
ale sklenice se nemá dříve načíti až před vánocemi.

Na

kilogr.

97 4. Potažené

višně.

Vybrané višně se očistí, ťopky do poloviuky se krátí,
cukrem rozvařeným se zaliji a v j emně utlu~eném cukru oualené na :řešato oschnouti se dají.
'

I

-

97 5.
Ťopky do
vařeninu

do

243 V i šně

, octu.

polovičky se skrátí,

polovičky

se nandají,

višně v sklenice na za-

přidá

se k nim

skořice

a

hřebíček.

Ocet s cukrem svařený úplně vychladlý nalije se na
višně, po osmi dnech ocet poznovu se shje, svaří a vychladlý
na višně nalévá.

97 6.

Višňo vá

1•ovitlla.

Višně

se úplně rozvaří, proce.dí, aby se pecky odstranily
a šťáva se za stálého mícháni nad ohněm vaří, až dostatečně
utuhne, načež se povidla v nádobách uschovají. K.do chce,
může pecky
roztlouci, chvíli povařiti a procezenou šťávu ku
povidlům přiliti.

fl 77.

Nakládání višní

Zralé višně beze stopek se naloží po vrstvách do tluče
ného cukru se skořici do širokých sklenic, které se zavážou
měchýřem a nechají několik týdnů na slunci státi. I(aždý den
prvního téhodne se jimi potřese. Po 6 nedělích se uschovají
ve chladu.

H78. Zavaí·o,,ání ,·išní.
Zralé viš ně beze . topek R pecek se na ypou do rozpuště
ného cukru, který byl ::;míchán se -;ťc.\vou revizovou. Oby čejn ě
se rozpustí tolik cukru, mnoholi ti'·ešně váži. Třešně se chvíli
v cukru povai'í, pak vyberou a poliji cukrem, který se ještě
následujícího dne slije, povaří a opět na višně nalije, sklenice
z1:1.váži papírem v rnmu namočeným a m ěchýí-e m.

16*

n

1

-

97 9.

244 -

Zavařováni

,išn1.

Čerstve višně se otrou a beze ~topek na. ypou do poleva-

,j

J
i

ného hrnce, zaváží se plátnem a měchýřeru, poatavi do Yody
na pekáč a čtvrť hodiny nechají vařiti. Ve vodě se nechají do
druhého dne státj, pak se hrnec otře a u chová ve chladu.
Višně jsou ještě po delší dob ě čerstve a hodí c k upravovaní
kompotu.

I

980.

-'

I

j

!

Zavařování

višní,

Do rozpuštěného cukru se nasypou zvolna višně bez
pecek a uvaří. Obyčejně se rozpustí polovice cukru co váži
višně. Sběračkou se višně vyberou a vsypou na. mísu.
Jádra
pecek se zaváží do plátna a vaří se v cukru, až úplně
zhoustne, jádra se vyndají, cukr nalije na višně, pomíchá se
jimi, načež se ve sklenicích dob:ře obvázaných uschovají.

981.

Višňová zavařenina.

Zralé višně se protlačí sítem, tak že zťtstauou jen pecky,
pecky se v moždíři utlukou a pí·idají ku šťávě, která se
v
nechá dva dny státi. Sťáva se procedí a vytlačí a nechá opět
den státi, pak se opa,trně slije, procedí :fi.Anelem, povaří !
utlučeným cukrem, nalije do sklenic a uzavře.

I

982. Višiao,·lÍ pol3vka.

I

11

,l'

!
,I

'

1::

1/

kilogr. višni se vyloupá, pecky utlukou, s vodou po•
vaří, voda se procedí a pí·ilije k višním, ktere se uvaří se 5
suchary, skořicí, citronovou korou ve dvou litrech vody. Jakmile polévka vaí-iti se počne, přidá se 140 gr. (8 lotu) cukru,
sitl a přilije vína. Polévka se nalije buď na mandlové škubán·
ky nebo smaženou housku.
2

t

'

-
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983. Višňová 1•oléfka.
Bledá jí'' ka se vaří ve dvou lžicích vody se skořici, ' ,'.?
kilogr. vyloupaných viš ní, kter é se protlačí sítem. Óást pecek
se roztluče, jádra operou, utlukou a malá lžíce se jich dá se
dvěma lžícemi cukru a 245 gr. (14 loty) pěkných višni do
polévky, přilije
]denice vina, ůl a vaří se až třešně úplně
změknou a polévka nalije na smaženou housku.

984.

Višňová omáčka.

Na zralé višně s e nalije málo vody, přidá skořice, citronové kůry, chvíli se dusí a protlačí sítem. Pecky se utlukou,
s vodou chvíli pova.Í'Í a voda procedí do višňové šťávy, která
se červeným vínem rozředí, cukrem osladí a s malou lžicí
mouky, která ve víně rozmíchaná byla, povaří.

985. VišnDvá omácka.
Višně

se utlukou i s peckami, povaří se ve vodě se
skořici, citronovou korou a cukrem a protlačí se sítem; když
se počne va:l'iti, přimí chá se lžíce ve vín ě rozmíchané mouky
anebo se přidá rozdrobený suchár.

986.
Do

Višně

s houskou.

pomaštěné

formy se nasype strouhané housky s cu krem, skořici a citronovou korou, na housku nasype se vrstva
vyloupaných višní, které se posypou cukrem a op ět vrstva
housky. l{onečně se nalije smíšenina z 1 1/ 2 litru mléka, S
yaJec, 122 gramů (7 lotů) cukru a skořice, načež se jídlo
upeče.

987.

Višně

s houskou.

IGlogram opraných, zralých višni se i s packami

utluče,

I

I

I
,,

li

i

-

se 385 gramy (22 loty) cukru, s 1 /.!. litr em , ina v polévaném
hrnci povaří, pěna sežene a po čtvrť hodině nalije na mísu.
Zatím se okrájí z housek k.ira, housky osmaží nn másle,
málo nechá odtéci, housky se nakladou do vi ~ní, posypou cukrem se skol'icí a dají do trouby. Za l.odinu se dají housky
na stůl.

988.

j
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Viš n ě

s houskou.

Den před upravením jidl& se oper ou vi ně, voda nechá
okapati a smíchají se 24.5 gr. (14 loty) cukru a tlučenou skořicí.
Druhého dne se namočí 3 housky ve uvou litrech mléka,
smíchají se dobře se 7 vejci, d věrna lžicemi mouky přidá soli,
cukru, skořice a cukrem posypané višně, forma se vymaže, vše
11asype do ní a upeče se. Než S6 dá na stůl, nechá se vychladnouti a posype se cukrem.

989. Višiwvé bochánl\y.
Dva kilogramy zralych višni se nasype do polévaného
hrnce a postaví do horké vody a dusí; · protlačí sítem, p:i'.-idá
na každého 1/ 2 kilogr. šťávy 385 gr. (22 loty) tlučen ého cukru,
několik opraných třešňových j ader a za stálého míchání se
šťáva tak dlouho vaří, až se měchačky vice n echytá.
ťáva
se nalije do mělkých šálků, kter é rumem oplaknuty byly, při
kryji se a uschovají dotud, až se co přikusky vyklopí.

990. Višitové dortíčky.
D0 malych p omaštěnych formiček se vloží máslové těsto,
posype strouhaným sucharem, na ně pokladou vyloupané višně,
ze kterých šťáva na sítě okapala, posypou cukrem, formičky
postaví na plech a dortičky upekou, načež se posypou cukrem
se skořicí. Není-li formiček po ruce, vykrojí se skleničkou
k0láčky, kraj se ohne a pokračuje se j ak svrchu pověděno.

li
[!,
li

I

I

--
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991 . \'išitový štrudel.
2 litry višní se vyloupají, s cukrem a skořicí chvíli dusí,
šťáva se slije a višně nechají vychladnouti. Zatím se upraví
štrudlové těsto, rozváli se, vytáhne, pomastí a posype směsí
z t.ře,". ní, 122 gr. (7 lotů) cukru, citronové kůry a postrouhané
housky. :·trudel se svine, vloží na porna těný pekáč, pomastí
a uveče. Než se dá na stiH, posype se cukrem, a ze slité
šM.vy se může upraviti omáčka.

992.

Višiwvý nál,yp.

Půl

kilogr. mouky se smíchá se 300 gr. (17 loty) rozdrobeného másla, do mouky se udělá důlek, do něhož se nalije
čtvrt litru d obré smetany, nasypou dvě vrchovaté lžíce cukru,
t rochu soli a promíchá se nožem, těsto roztlačí rukou a dá na.
několik hodin do sklepa.
Z polovice těsta se rozváli koláč,
posype sucharem, na něj nasype vyloupaných, s cukrem a skořici posypaných višní· z druhé polovice těsta se udělá mříže,
nálcyp se upeče. "•táva, a která ok apala s višní, se povaří a
mezi jednotlivé otvory mřížky nakape.

993.

\lišiw,,S ruiklP·

Z kilogr. višní se vytla čí dfivkom pecky, višně se vaří
se 17 gr. (10 loty) cukru, Bkořicí a nechají se vychladnouti.
Zatím se míchá pul litru sladké srnehny s 80 gramy (5 loty)
mouky, 70 gr. ( 4 loty) cukru nad o hn ěm, aby povstalR kaše.
Po vychladnutí se přimíchá
žlou tků , 122 gr. (7 lotů) cukru,
citronová kť1ra, s ul a sníh z
bílků.
Do vyma těné formy se
vlo~i nap fod vrstva višní, p ,·dc vrstva ka8 , na.pln ě ná forma se
po ype cukrom a nákyp upeče.

994.

Višiwvý nnk)'P·

1 ¼ kilogr. višní se vyloupá., jádra utlukou, s červeným

•
I

..

-
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vínem povaří, procedí a šťáva nalije na vii:mě, které se ctnsí
s 245 gr. (14 loty) cukru, netlučenou skořici a citronovou
k or ou. Polovice se protlačí sítem, ku šťá.Yě přidá • O gr. (3 loty)
cukru, který byl zpěněn s~ dvěma vejci a 6 žloutky, koí-ice,
2 lžíce tlučeného ucharu a sníh z bílků. Druhá polovice dušenych třešni se nasype na smíšeninu, po ype cukrem a peče
čtvrt hodiny.

995.

Rýžový nák) p s višnt~mi.

Přebraná

rýže se opere a voda nechá okapati.
varí ve vodě se skořicí, citronovou korou a několika
nými peckami, procedí se, přimíchá vina a cukrn a

Višně

se

roztluče
opě t

po-

vaří.

996.

Bi žový nákyp s

višněmi.

Rýže se Apaři, se skořici, cukrem, který byl otřen o citronovou kůru, soli a mlékem nechá nabobtnati. Když byla
vychladla, pl'idá se k ni kousek utřen é ho másla, několik žlou tků
a sníh z bílků. Do vyma těné formy se naklade rý:že stří<lavě
s dušenými višněmi. Náky~ se zvolna hodinu peče a ozdobí
dušenými višněmi.

997.
Půl

Viší10vý ježek.

kilogramu okrájených housek se namočí ve vlažném
mléce, vytlači a rozmíchá se, aby povstala kaše, která se nechá
vychladnouti. Pak se smíchá ka"e se 160 gr. cukru, zloutky,
citronovou korou, utlučenou skoi'ici, sněhem z bílků, 245 gr.
(14 loty) vyloupaných višni, z nichž šťáva okapala a 122 gr.
(7 lotů) sekaných mandli, vše se v ype do porna„těné formy a
buď se postaví do horké vody anebo se jožek upeče, který se
d ává s omáčkou, připravenou ze šťávy t:i'.·e "ňové, na stůl.

-
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Bublanina s

višněmi.

Dvacet tvrdých housek se postrouhá a pros1Je s !tem.
140 gr. (8 lotů) másla se utře e 140 g r. tlučeného cukru,
citronovou korou a
žloutky, přilije trochu smetany a přidá
z 8 bílků tuhý sníh. Za stálého míchán í se přisype houska.
Smí."enina musí býti ta.k hustá j Rko na husté ka.páni, lije se
do vymastěné, houskou posypané formy střídavě s vi.ý němi.
Bublanina se upeče a posype cukrem se skořicí.

999.

Višňový

l{ompot.

Svaří

se hustě cukr a sice tolik, mnoholi višní zavařiti
chceme; do cukru toho dají se přebrané višně
svaří se
několikráte společně, načež šťáva se sleje a poznovu s huspeninou višňovou hustěji SYaři a na višně nalije.

1000.

Povidla z višní.

Přebrané, šťopek

osvobozené višně zavařuji se v povidla
jako švestky. (Viz povidla švestková).
Višňová povidla jsou velmi chutná a dobře se hodí pro
nejjemněj ší pečivo.

1001.

Višf1ová limonáda.

IGlogram višni beze šťopek a pecek se dá do mísy, mě
chačkou se roztlačí a polije hork ou vodou. Óásť pecek se roztluče, jádra pNdají, mísa pl'ikryje a nechá vše dvě hodiny
státi, šťáva se pak procedí, se tlučeným cukrem smíchá a nechá
vychladnouti. Limonáda nabyde příjemnější chuti, když se
přidá lžíce rumu.

1002.
tluče,

Višf1ová limonáda.

246 gr. (14. lotů) sušených višní se i s peckami roznasype do litrn vody, která se čtvrt hodiny s citrono-

1

-

vou korou a kouskem
osladí a nalije do lahví.

I 003.

20

skořice

půl

hodiny

vaří.

Procedí se,

\'igÍlová huspenina.

Kilogram zralých vylo aných višni se roztlačí so 122
gramy revizu a šťáva procedí. Zatím se rozpustí 385 gr. (22 loty)
cukru, který se vychladlý s 35 gr. (2 loty) vyziny, sklenicí
vína a třešňovou šťávou smíchá, vlije do formy a nechá u ledu
vystydnouti, než se huspenil'.!a vyklopí, postaví se na chvilku
do vlažné vocly.

J004. Vi~íwvá zmrzlin.
Litr višní bez pecek se utluče S " čtvrtinou jader, smíchají
s 1/ 2 kilogr. ve 1 / 4 litru vody rozpuštěném cukru a za hodinu
ee protlačí sítem do chladnice. 1\íůže se přidati šťáva dvou
citronu.
Taktéž se může přiliti půl láhve dobrého, červen ého vina.

1005. Št;iva ,,išítová.
Očištěné

a vyloupané višně rozštour-hají ~"' n. aspol"1 tyry
dny v nádobě zakysati se nechají, vylisovaná. šfa",
p evn;ých
lahvi se nalévá, dokonale zazátkuje a v teplo Jll é do varu
přijíti nechává, Jru kterémuž účeli láhve senem se obtoči.

1006. Štáva višňová.
Z vykysalých višní (rozštouchaných v nádobě) docílí se
do čtyr dn1\v po vylisováni šCáva, kter é přidá se hojně C'l 'cru
(co -:eávy - tolik cukru) dle chutě skor-ice a hřebíčku. Štávou
touto čad těji se hýbe, aby cukr se roztál, po osmi dnech se
procedi, v láhve slije a v studená místa uloží.

.....

-
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-

-
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štáva.

Zralé višně i s peckami se utlukou, po 12 hodinách šťáva
procedí. a každého ' : ·! kilogr. štávy se přidá 370 gr. (21 lotů)
cukru, který se ro zpu š těný na třešn ě nalije, p ěna sežene a po
vychladnutí nalije do sklenic a uschová.

1008.

Višňová

štáva.

Višně

bez pecek se vaří, pi'ilije trochu vody a šťáva r oztaženým ubrusem procedí, tl učený cukr se dá do šťávy, p ěna
sežene, šťáva nechá vychladnouti, nalij e do lahvi, kter é se zavrou ; později se j e š tě j ednou 5 minut povaří v horké vodě, do
niž se nádoba se šťávou postaví.

1009.

Višňová

štáva.

2 1/ 2 litru višni se vyloupá, 2 1/ ') i s peckami přidá s. v
moždíí-i utl uče, načež se nechají den státi. 1 ¼ kilogr. cukru
se proseje · do hlubok é mísy, nad ní rozpros tře ubrus a šťáva
j im procedí. Druhého dne se cukr promíchá, mísa postaví do
chl~du a micLá se šťávou t ak dlouho, až je cukr úplně rozpuš těný, načež se stočí do lahvi. Uzavřené láhve se postaví na
p ekáč do studené vody a malou chvilku se povaří, což působí,
že 80 šťáva déle drží.

1010.

Vi šňová

'

štáva.

Višn ě

i s peck ami utluče n é nechají se 24 hodin státi,
šť,i.va protlačí šatem; na každý 1/ 2 litru se přidá 370 gr.
(2 1 lotů) cukru a michá ¼ hodiny ku j edné straně. Šťá.va se
nalije do lahví, kter é se nechají j en papírem zavázané týden
státi ve chladu, každodenně se šťávou poti'ese, procedí, v
láhvích uzavře, zalej e a uschovají

'

-
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1011. Huspenina

vi "ňo vá.

Yyzrálé Y1;:.ně roztlukou e. z několika hořkj·ch mandli
přidá e mléka. citrono,é ;;tá,y a , ína.
, se e procedí a dá
zmrznoun.

1012. Huspenina

višňová.

e se č t;Tmi , eJCl při čem ž "e
metany sešlehá
načež do
pul litru sta,-y
opě
'}-s yd nouti á \·á 1
nšňo ,é se při á,á.
Trochu m:f ka mandlo\·t!:ho a cukru r oz"'ai'eného se přidá ,-á.
Litr
s\-ařuje a

1013. Huspenina

višňová.

, yloupané nšné do měkka se u,ari a jemným resatem
propracuji. Co ,i ;ni. tolik „e dá jemné u luče n ého cukru hu tě
STařeuého ,še
"'poleč né se smíchá a - ,aři načež ,ychladlé v
nádob,
., ukládá .

1014.

Višňo vka.

v• se u tl uce
v l kil
• • • 1 k-gr. nsru.
•~ ,sy pou.
\ mozvd•rn
2 - ogr. rre "' Ill.
2
se do 1 1 2 lin-u samožitné neb.J ·on<1ku. při á trochu revizu a
k ousek koříce . , ~e se nalije · o láh\'"e a nechá několik n eděl
odležeti.
~

O

10 15. Višňovka .
-1 kifogr. ,yloupan~·ch , i, ni -e na "'ype do hrnce. ;faya k

nim prilije. přidá 1 .2 kih Jr. m .m. -2-13 gr. 1-1 lo tů
50 gr. 3 loty nebupai.1 ~·eh tl učen~·c h man li. 7 gr.

renzu,
1
2 lotu )
hřebié ku. 1 7 ;r. lo
skoi'ice. 1 7 gr. lo
mu;kátu, na to nalijí 4: li try ko řa ky samoži n,;. ná l oba zax a ze mě c hýřem a nechá
3 ne ěle na ,lažném mi s~ ě ;: á i kaž ioje nně
e tím po ři:_ e,
řidá 1 1 ., kilo rr. c kr
a a lij e „10 láhYi.
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1o16.

Vi šňovka.

K iloQr. zrali ·cb Yi --ni :·e r0ztlnče, nasype rlo sklenice o
"irnk.:m hrdle. polijF litr.:.n --run ái n? koralky, nechá 4 nedfle
za,; řena . áti . :=.ťá\·a
~e 1,ro<,,6 ..:.atF-1r1. přid á do ni 2 J.;j 6rr.
1
tlučPného
cukru. ~ •r. 1 ~ lo n .·kotir·e a 4 gr.
-+ lo l J
hřebičkn : likér se nechá 3 ni:. lflP ~tá i
na sl 1nci
procf: li a
nal ije do láh,·i.

1017. Víno

višň ové.

Yyzrá ;.._ oči;; cfn~ ,·i;nf rlle druhu =-,·ého se r oz í-idi a
k ažrlý dn1L zdásť se ly~uje. aby chuť dobrá a jediná byla.
D le toho jak o,;oce ,- tom neb onom roku \"}'Zrálo a v
s obě ky -eliny udrželo, clle roh j musí se i <l0bytá sťá·.·a rozřerio 
,a i, by nadby e6nou kysi:-.inu z rarila, jakoz i ~.-hr:,dným pfida,kem cukru zlep~o,;a:i : mnoh-)-li cukru pfirla i Sl":: má zá\"isi od toho: jakj· náp0j pr ipra\·i i chcr::me. jakrJz i od tr.>ho,
mnoho- li k,;selin,;
.,
.., dob,·tá ťa\·~ má .
D le toho jak ou pi'icl.u · doby é dno mi : má. zán5Í i
, olba přisad,. k eré užfráme. jako fťá,a oranzová \·anilka,
sk oř:ce atd.
S "á,·a z o,oce mu-,1
e proz ře:elnf dob_ýya_i. aby co
možná nejmén~ se změní a. a pr,):o není r&. ino. by - jak tu
a am obyčejem bývá - YifnFi a podobni; o~oce; - před
dobj~ánim f 'á,·y ,·odon rozre-:lén~ se s·,·afo,·alo anr::b ')·moéovalo. poné,·adž mnoho né.~lep~ích fťá·.· tím o zacházením se trati
\ fe os a ni zařizuje ··e prá\·é tak. jak j iž při dr1hých
c,,~ocných nnech do-tateé n.; p0n!=-lino bylo.
~

10 1 . Višnové vino.

t plné

,·yzrálé 1 pře bran~ a oéi~tfné ..,-i;né se ro; ouchají,
jádra se roz;t ukoa : ::Cá,·a ,-yly~ovaná primtřené .:,e O(;nkruj8 a

254 skořicí, h:řebičkem

a dobrým vinem p řipraví a do sudu naleje.
Vykva -:ená a zčištěná štáva stáhne se do láhvi.

1O19.

Višňové

vino.

Višně očistěné,

vyzrálé, propracují se iemným řešatem,
šťáva se ocukruje, do sudu dá. a vykvasiti nechá. Po vykvašení
sud pevně se zadělá a když víno úplně se scistilo, do láhví
se stočí.

1020.

Višňový

ocet.

Zralé višně se utlukou i s peckami v moždir-i a polijí
vinním octem, nechají 8 dní na chladném místě státi, každého
dne se tím potřese a protlačí šats m; tolik co váži šťáva se
přidá cukru, ocet chvíli povaří, pěna oesbirá, po vystydnutf v
láhvích uzavře a uschová. Višňový ocet, rozředěný vodou, 11)0
skytuje občerstvující nápoj, podobný limonádě.

Všeobecné.
1021. Ovoce.
Ovoce všeho druhu, lctere se i čerstvé i sušené požívá,
tvol'Í buď S3 mo o sobě nebo
jídl m jiného druhu nejjemnější
pochoutky; výživnost j eho j est n\zná ; datle na př. tvoří ve
své vlasti hlavní výživu obyvatelstva, taktéž fíky, zvláště
suché, jako i mou čné ka-: tany json velmi živné. Šťavnaté sladké
ovoce, jako švestky, třeš ně, mernúky n. hrozny jsou, úplně-li
vyzrálé nebo vařené, zdraví velmi prospěšné ; toté~ možno říci
i o jablku a hrušce. Jiné, zvlá~tě olejn'.l.té ovoce j ako mandle
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ořec11 y, JSOU těžko

záživné, při požívání j ich třeba opatrnosti a
šetřeni míry. Nejméně živné jest ovoce navinulé, šťavnaté, jako
pomoranče, citrony, angrešt (srstky)
a revíz, ale
jich štáva
j e~t zvláště v letě velmi občerstvující : upotřebení citronu jest
v kurJ,yni a domácnosti vubec přerohmanité. Jahody; maliny,
ostružiny a reviz jsou co zavařenina nebo šťáva ochladícím
pro •tr-edkem nemocným i zdravým. Jdhody, ostružiny a borůvky
j sou i syr ové velmi dobré, ale vaření m nabývají lepší chuti .

1022. Požíváni

ěerstveho

ovoce.

Fisiologickým pozorováním se zjistilo dosta.tečně, že
kyseliny napomahají příznivě ku vyr.:! ě:-.. ování žluče z krve,
-čímž se zimnici a jiným letním a podzimním nemocím předejde.
Všechny zimnice mají v jistém smyslu v tom s vůj původ, že
.žluč pfejde do krve. Říká se obyčejně, že ovoce a jahody
všeho druhu účinkuji chladivě . Příčinou toho j est, že tyto
obsahuji kyselinu, která žluč z těla odstraňuje a tak tuto čisti;
tím se vysvětluje, proč mají osoby trpící zimnici chuť po
kyselých nápojích, limonádě, podmáslí a p. Nejlepší dobou pro
požívání čerstvého ovoce jest půl hodiny před snídáním a
o'-' ědem, a j e-li ovoce řádně vyzrálé a čers tvé, přec!:iázi v jeho
šťávě obsažená kyselina ihned tlo krve a do koloběhu. Rozumí
.se samo sebou, že každá osoba musí nejlépe věděti, kterého
-druhu ovoce ji svědči a mnoho-li ho smí požívati. J ako vše
,dobré, ml'\že i ovoce velmi ::;kodlivě působiti, nepožívá-li se ho
·střídmě.
ejz dravěj šim
ovocem j sou jablka, která mají i tu
výhodu, že nesne::-;e li je žaludek syrové, mohou se upéci aneb
jinak upraviti. J ~,blka se mohou na delší dobu a snadněji
nschovc'.wati a velmi. různě pou~iti. J ablka se snadno stráví,
snadno se u chovávají, chladí a živi tělo, účinkují dobře na
j átra a udržují výkony těla v nále~itém pořádku.

1023. česáni ovoce.
Dle

druhů

~tro111ov:, podnoLí a p0hody

ča

ov'

nechť

se

řídí
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i česání ovoce, ale nechť práce tato vykonává se vždy v
pravý ča , v příznivé době uzrání, neb jen tehdy bude ovoce
chutn' a k degímu uddení spůsobilé, jest-li dle svého druhu
dozrálé ze stromu o češe, aneb k nozrání ukládati nechává.
Při ovoci jádrovém
poznáváme dozralost na stromě tím,
když slupka j eho st:'.wá 80 světlef í, buď žlutavá aneb červená
a jádra-li hnědnou, maso či dužina sladká bývá, ovoce
e
snadno češe a ťopka. jeho lehce se ulamuje .
Nevyzrálé ovoce nemá se česati, poněv&.dž je nechutné a
i dlouho držeti je nelze. Ovoce některé hodí se hned po
sčesání k snědku a uloženo byvši jen s tíži vyďrží krátký čas
aneb máme ovoce takové, které přezrálé byvší, stává se mouč-,
ným, nechutným, za to a.le tím spíše udržeti je možno, když
před úplným uzráním se
očesává a v přiměřP.né místnosti odležeti nechává, až by dozrálo a chutným se stalo
Prvý druh ovoce nazýváme ranným, druhý pak pozdním
neb podzimním.
Zimním jmenuje se ovoce to, k teré delšího času po svém
sčesáni k úplnému dozrání potřebuje, ale za to co nejdéle do
jara chutným a šťavnatým potrvává.
Ovoce peckovité j e tehdy již na stromě zralé, měkne-li
dužina j eho a slupina pěkm'i - druhu tomu . vhodné barvy dostává; ovoce sko:f opinovité je tehdy na stromě zralé, když
slupka jeho puká a se odchyluje.
1'1á-li ovoce ostati chutným, ne mí se pHliš ranně česati,
dokud všeliké šCávy jeho co možná nejvíce v cukr se nepře
měnily, poněvadž i nevyzrálé ovoce po sčesání scvrkává, nedobi'c se udržuje, rychle hnije a využitkováni jeho velmi
jen skromné j e.
Óesáni ovoce musí se díti opatrně, by žádné úrodné
výhonky olámány a tím samým i koruna stromků zmrzačena
nebyla, čímž v budoucích letech velké újmy na výnosnosti
ovoce trpíme. Ovoce neche se češe, když dopoledne bylo po
rose oschlo, jen oschlé ovoce, za počasí suchého -- nejlépe se
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<lrži a ne tak snadno hnilobě podlehá. To pl atí o ovoci, které
po del i čas držeti se má, jinak ale musí ovoce stolové, které
svěží a krásnou barvu udržeti má za rosy ranní, ale nikdy
za vedra slunečního česáno býti.
Ovoce češe se v té neb oné krajině rozličně, buď rozmanitými přístroji, aneb j en rukou; klátění a otloukání stromů
j e v mnohém ohledu nejen ovoci, ale i stromům škodlivé a
zhoubné, poněvartž potlučené ovoce dlouho udržeti nelze, a byť
práce tato sobe opatrněji se vykonávala, vždy mnohé výhonky
se omlátí a otlukou, čímž pro budoucí léta na výnosnosti ovocnické skráceni býváme a škodu trpíme.
Ovoce mt\že se střásati j en t ehdy, když z něho vino,
mošt, ocet, povidla atd. hned po sčesáni upravovati se mají a
když strom na louce aneb na pastvin ě travou zarostlé se nalezá, tu a tam rozprostírají slámu k olem stromu, by ovoce spadávajici se nepotlouklo.
Poněvadž nikdy ovoce na stromě stejně nedozrává, na
straně výslunné dříve, na straně stinné později, tak j e potřeba,
by trhání ovoce dle vyzrávání jeho se provádělo, a proto,
mnohem výhodnější všech jiných ie spůsob česání rukou aneb
pomocí tak zvaného skfipce s košem; nejlepší a nejjistější
spůsob, by se zachovalé ovoce udrželo je bez odporu trháni
rukou. K trháni tomuto potřeba míti vhodných žebříků a košů,
které se uvnitř hrubým režným plátnem vyšívají, by tím spíše
před všelikou pohromou ovoce se zachránilo ; ku koši přidává
se hák neb ucho, by se tím pohodlněji na žebřík upevňovati
a držeti mohl.
Žebřík musí se prozřetelně v korunu stromu vložiti, ale
tak, by nikde větve poškozeny a porušeny nebyly, ten který
ovoce česá - přitahuje sobě z žebříku pomoci samorostlého
háku, opatřeného delším držadlem, vzdálenější větve.
Ovoce češe se od zdola, při čemž se s žebříkem v rozličných postaveních kolem stromu obchází až do vršku koruny.
Aby ovoce se nepohmoždilo, dává se mezi každou vrstvu
17
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ovoce lupení,
dejde.

čímž

všelikému

utlučení

a

pomačkúu i

se

pře

Při ečesáyání

musí se dbáti o to, by každý druh nejen
pro sebe sčesái:i byl, ale by i při každém druhu p ěkněj ší, bez
pohromy sčesané ovoce od pokaženóho an~b. natlučeného vybráno
a uloženo bylo.
Poškozené ovoce nechť rychle na v8eliký možný spůsob
se využitkuje, zdravé a pěkné ovoce - nocht; se z počátku
v suché místnosti na malých hromádkách ukládá, aby se vypotilo a vypařilo, a teprvé když poznovu oschlo clo vlastních
k přezimování určených místností se ukládalo.

1024. Ukládání ovoce.
Ovoce k ukládáni musí býti dobře osušené, poněvadž navlhlé rádo zahnívá a se kazí, nákazu tuto i na kusy až dosud
zachovalé přenáší.
Přes zimu ukládá se ovoce do sklepů, na sýpky neb
v jiné podobné příznivé místnosti.
:řviístnosti, v kterých ovoce přezimovati má, musí po celý
čas, jak dlouho ovoce v těchto ostati má, býti stejně teplé asi
3-G 0 R., musí býti neien suché, ale i před paprslky sluneční
mi chráněné.
Vzduch místností těchto - nechť je čistý a čas od času
vždy za čerstvý - nový - vyměněný, by tím spíše ovoce
před nakazou chráněno bylo.
Přezimovační místnost ovoce musí býti čistá, pfed myšmi
a jinou neřestí, jakož i mrazy ťtplně chráněna.
Ovoce rozprostírá se bud'. na lísky aneb na lešení vhodná
nad sebou upravená, která se slamou pokrývají, by ovoce
nikde se neurazilo a nepoškodilo.
Velmi výhodno je - muže-li ovoce j en v jedné vrstYě
l ežeti, neli, tu nechť více jak dvě, nejvýše ale tři vrstvy nedosahuje.
I{ přezimování uložené ovoce musí se ča::: od času pro-
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hližeti, na čež nakažené vždy se vybírá a odstraňuj f\ by se
nákaza dále n ešířila.
By ovoce za velkých mrazů ská.zy neutrpělo, přikrývá se
slamou, kter:L UGIS od času za čerstvou se vym~ňuje.

1025. Francouzský
způsob uschovávání jablek přes
.
.

zimu .

Do sudu neb berl.ny ·dá se na dno asi na šest centimetrl
sádry, j Rkon k hnoj ení užíváme, na vrstvu sádry dá se vrstva
jablek do papíru zaobalených, ale tak by j edno druhého se nedotýkalo, na to se dá opět vrstva sádry, na tu jablka atd. až sud j e plný, načež vrchem sádrou se doplní a sud zabední.
P r-i vybíráni musí se vždy povstalá prázdná prostora zasypati sádrou.
J ablka takto uložená vydrží po celý rok, jsouce velmi
chutná.

1026. Jak se má ovoce v zimě uschovati.
Ovoce, které se má na zimu uschovati, totiž jablka a
zimní hrušky, musí bfti trhány a nikoli třeseny. 1\1:usí uschovány býti ve chladné místnosti, nejlépe se k tomu hodí prostranný sklep, v němž j sou kolem stěny přidělaná prkna, pokrytá silným papírem. Po prknech se rozloží ovoce stopkt:lmi
nahoru tak, aby se j edno druhého nedotýkylo. Óas od času
musí skvrnité ovoce odstraněno a papír jiným zaměněn býti.
způsob je~t následující:
Do bedny nebo do sudu se nasype na dno vrstva říčního
písku, který nemá býti ani mokrý, ani úplně suchý, do něho
se naklade ovoce tak, aby se jedno drnhého nedotýkalo, všechny
mezery se vyplní pískem. Poslední vrstvu tvoří písek ; víko se
pevně přibij e a bedna uschová na chladném místě. Jablka i
hrušky takto uschované nepotřebují daíši opatrnosti ani pře
hlíženi. Druhy, které jsou nejťannější, se ukládají do vrchních

t 027. Jiný

17*
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vrstev; byť by i jednotlivá jablka shnila, nenakazí j iných. Ovoce
zustane svěží i chutné. Při vybírání se nejlépe očisti mytím a
osušením.
Pozdní třešně, švestky i hrozny uváží se za stopky a
zamaží voskem.

1028. Zasíláni ovoce.
Ovoce smí se j en za bezmrazého, suchého času zasílati,
neb za vlhkého počasí i ovoce vlhost nD,táhne a potom snadno
se kazí.
Ovoce zasílá se v bednách, koších neb i pytlích .
Jemné druhy ukládají se do fezanky, plev a podobných·
látek bez zápachu, čistých, ale tak, by jeden kousek ovoce
druhého se ani nedotýkal, jakož i by vždy spodem tvrdči,
vrchem pak měkči, choulostivější druhy přišly.
Ovoce ukládá se vrstevnatě, vždy na vrstvu ovoce dá se
vrstva řezanky neb podobného příměsku.
Pěkné druhy,
kus po kuse zaobalují se dříve, nežli do
. beden se byly uložily i do papíru, čímž tím spíše před každým
poškozením chráněny jsou.
Všeliké mezery při ukládání ovoce k zasíláni musí pečli
vě vyplněny býti, aby na cestě ovoce se neházelo a nepotlouklo.
Peck.ovité druhy ovoce a hrozny ukládají se do hodně
nízkých nádob (košů) a prokládají se vr.~tevnatě lupením
čerstvým.

Ořechy,

kaštany a podobné druhy možno i v pytlích
řádně oschlé zasílati, poněvadž tak snadno se nepoškodí a neotlukou.

1029.

Zasíláni

hroznů.

Hrozny k zasíláni musí býti tak vybrány, jako ty, které
jsou k uschování přes zimu určeny.

;

.

'-

.
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Zasíláni hroznův na bližšl mi ta stává se velmi často
v škatulích, kde se hrozen vedle hroznu na vinný lupen pozorně uloží, a j ak spodem tak i vrchem důstatečni m li~ i~
přikryje ; na vzdáleněj i ale místa zasílají ae hrozny spíš~
v koších a sice tak, že se opět v listy uloží jako do škatule,
ale jen vrchem koš pi"ešije se plátnem.

1030. Zasíláni hroznů v bednách.
Hrozny při vět~i zásilce možná též v bednách odeaUati,
a sice tak, by pH ukládání velké hrozny na dno přišly, tikuliny
mhlými hrozničky se vyplnily a ještč zbj·vajicí; štěrbi1J._y suchým
senem se zadělaly, by se hrozny neoLfát:ialy.
Štěrbiny mezi hrozny možno i suchými, beze všeho při
čucbu jsoucími, čistými drtinami,
plevami neb řezankou vyplniti.
B ednu s hrozny potřeba i z venči proti vtíráni vzduchu
a vlhlrn. dokonale opatřiti.
Hrozny nemaji se nikdy za vlhkého počasí odesílati, neb
ná.lrn zy z vlhkosti snadJ10 na cestě v sebe vtáhnou a potom
dlonho udržt>ti j o nelze.

'

I

I

1031. Uschováváni hroznů vinných.
Hrozny YH'e scukernatělé na t.r u udrží se snáze a lépe,
nežli hrozuy vodou p:fo.·yceué, proto také hrozny zn. suchých,
t eplfch let a ve viniclch ne p:Hlis vlhkých pěstované se mnohem snáze !'l ll>pe nrlrž í. ne?.li hrozny z velkých vinic a i za
vlhkého leta.
Ne docela zralé hrozny op ět lépe se zachovají a udrží,
nežli hrozny docela dozré1é, neb právě tím, že dozraly, počinnji
se za vlivn ky~hkn vz<luchového r0zklf\dati a nelze <llonho je
udržeti.
Hrozny, které těsně na sebe přilehajíci jahůdky mají a
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k tomu jemnou kůžičku, takové nelze dobi'c udržeti, neb takové ráda hniloba a nákaza zkazí.
Velmi důl ežito j est, by vhodný čaa k „ bíráni hroznů
volen byl, což nejlépe se stává o polednách, když hrozny z r osy
oschly, za suchého slunečn ého drie, mkdy ale po devti u za
rosy; neb v čase vlhkém jsou j ahůdky silně vodou nality
a rády podlebaji hnil obě .
Při zřezává.ní hroznů potřeba o to dbáti, by hrozny ani
zaprátieny, ani přezrálé nebyly, tím méně ale vo ami neb čím
koli_jiným po vkozeny byly, aby tak snadno se nekazily.
Sfozané hrozny pozorně na listy se položí, ale tak, aby
_se ani nepomačkaly ani nepoškodily, nikdy ale nesmí se dáti
na sebe do košů, kde by snadno se porouchaly.
Jak z předeslaného vidn0, lse výh odně hrozny s hrubou,
silnou kožkou, s jahůdkami více od sebe r ozestavenými výborně pro zimní měsíce uschovávati.

1032.

Uschováváni

hroznů.

Nepoškozené, důstatečn~, ne zcela vyzrálé hrozny opatrně
se s révy sříznou a uloží do místa chh,dn ého, kde se po celý
čas přechováni ani proměna teploty neb pní van nedostaví, aby
stejná clJadnost v místnostech těchto pan ov.,la.

1033. Přezimo vání hro znů.
Hrozny se ukládají na čistou, s uchou slámu, ale t ak, by
j eden <lruhého se nedotykal.
J{ aždé zrnko nedo~ra lé aneb přezralé se opatrně odstraní
aby zdravá zrnka se nenakazila.

1034.

'/
I

Přezimování hroznů.

}Irozny uváži se, provázky na ťopce upevněna, na latě,
v místnosti k uschováni hroznů upravené, ale tak, by se jeden

-
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hrozen llruhého neu.otýkal a by
zrn čistiti se mohly .

nadno hro1.ny od nakažených

10!~5. Přezimová,ni hroznů.
U chováváni

hroznů

přes

zimu stává se 1 na holém,
suchém, či tém prknn, kde hrozny buď kvě tinovými kořenáči
neb skl eněnými příklopy se pr-ikryjí a ještě suchým j emným
pískem zcela zasypou.

1036.

Uschováni

hroznů přes

zimu.

Vybrané, oč i " tě né hrozny dt\vaji se, opt trně do kornoutu
z pijavého papíru, za ťopku provázkem se upevni a na latě
v •
,
pripevn1.
Hrozny v k ornoutech usch0v;-rnÁ nesmí se dříve z těchto
vyndati, až když se mají jísti, neb vyndavání a znovu do
kornoutů zaděláváni hrozen nesnese a potom snadno se zkazí.

1037. Sušeni ovoce.
Nemožno•li ovoce čerstvé odprodati výhodně, aneb má •li
se pro potřebu domácí trvale uchrániti, tu mn0hé druhy, zvláště
podřízenějších odrůd se su "í, jmenovité jnblka, hrušky, švestKy
a ttesně.

Ovoce sušené déle vydrzi a hodí se i k dalšímu zasílání
mnohem lépe, nežli ovoce čerstvé; u nás velmi mnoho ovoce se
suší a takto i prodává.
Ovoce peckovité n jadeťkovité za velkých paren letních
může se na lunci osou eti, aneb j aderkovité na tenké kousky
ťozkrájené se suší a v
mnohých krajinách pod jmenem
,,k i· i ža l y" známo je.
H.o~ '•lř~uejš i ale j ei:;t su~e n{ v peci po vypečení chleba.,
neb v troubě v malé domácn,osti, jakož i v sušírnách buď stú.•

264 lých aneb přenosných, při větších zahradách
kterých nejlépe su:ieného ovoce se docilí.
Čím

pozornosti

chutnější a lepší má sušené
potřeba věnovati při výběru

ovocných, v

ovoce býti, tím větší
jeho.

K sušeni má se bráti jen úplně vyzrálé, dobré ovoce, při
sušení samém smí se jen jednoduše na lístky ukládati, nikdy ale
kolikráte na sebe.
Jakmile ovoce usušeno jest, musí bezodkladně ze sušárny
se vybírati, aby se nepopálilo.
Usušené ovoce mnsí se na vzduchu po delší čas ležeti
nechati, až by ti.plně sehladlo.
Při

sušení v sušárnách nechť se přihlíží k tomu, by se•
mnoho nespálilo, aby teplo stejně rozděl eno bylo, jakož i by
páry při sušeni se vyvinující volně odcházeti mohly.
Lístky, na kterých ovoce se suší, bývají bud'. drátěné,
aneb z proutí.
Při lepších druzích a má-li jaderkovité ovoce zvláště
pěkně usušena býti, olupuje se pí-ed nandáním do sušírny, což
se bud ručně aneb pomocí zvláštních přístrojů stává; menši
ovoce se celé suší, velké pak na ploské tenk é aneb čtyrhranné
kusy krájí.
V dobře zařízených sušárnách, zvláště z jedné zahrady
do druhé k přenášení se hodících Lucasových - možno na
70 až 80° R. oddíl vyhřáti a ovoce takřka ve vlastni jeho·
páře udusiti,
načež vyvinuté vlhké páry mohou se pozvolna
vypustiti a sušeni s 45 až 50° R. dále provád ě ti, čímž se·
práce velmi zrychlí.
Švestky, třešně, višně a podobné druhy mají se hned jak
flČt:isány byly tence rozť:'střiti, aby se nezapařily, poškozenó se
muRí z nich vybrati.
Při sušení tohoto ovoce musí se z počátku pozvolna zatápěti, později pak vždy vice a více se zahHvá, ovoce se obrací
•
a přebírá. Třešně a višně před svým sušením v sušárně -
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osouší se na slunci, a ostávají buď s peckami aneb p ecky z
nich se před sušením i vybírají.
Někde dávají do sušeného ovoce místo pecek i mandle.

1038. Uschování

zavařtlnin

:

!

·.
:

Ovoce a všeliké z něho upravené zavařeniny musí v
suché místnosti ukládány býti.
Neúplně svařené a nedostatečně ocukrovatt',l '• z:.1.vt1.ťe 1iiny
rády se kazí, kysají, proto třeba zavařeniDy čn.s od b. . prohlížeti a když třeba musí utvrdlý cukr opět tekutým učiniti,
by ovoce se nekazilo.
Ovoce s utvrdlým cukrem dá se na misku, pr-ilej e se
trochu vody a zavaří se společně, načež poznovu do svých
nádob se dá.
Kysáním tratí ovoce chut, tu musí hned cukr se slíti,
novým hustěji svařeným nahraditi a společně s ovocém za,t,ařiti.

J

'

1039. Cukrováni (kand!rování) ovoce.
Naložené, n e příliš měkké meruňky, broskve, g:1oule,
švestky nebo hrušky se rozloží po sítě, posypou cukrem a nechají se den ve vlažné troubě na sitě sušiti, druhého Jne se
posypou opět cukrem a nechají tam tak dlouho, ai úplně doschnou.
Jiný způsob cukrování j est následujicí: 1'1ěkce uvaí-ené
ovoce se hodí do rozpuštěného, ví·elého c ukťu, necLá chvíli
vařiti, pak se přikrýje a nechá do druhého dne státi, posype
cukrem a v troub ě usuší. -

I

1040.

'

'

10i I.

Čerstvé, rozloupané pomoran0e, ol oup., nó poloYi::!o vlašských ořechů se namočí v rozpuv těném cukru, nechají uschnouti
a uschovají v papíře.

;

1042. Víno v lálatícl1.
Mnozí domnívají se, že víno se zkalí, pakli se uschovává
v teplých místnostech.
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:Míněni

toto pochází odtud, že se namnoze nehotová vína
ze sklepů vydávají a vydávala. Vina nehotová, obsahujfoi ještě
značné množství cukru a poměrně málo lihu, v teple se zarmoutí a počina.ji kvasiti a zkalovati se. Při vínech hotových,
úplně zkvašených,
teplem takové zm ěny nenastanou a není
odůvodněna obava zmíněná. H otové vino ze stanoviska lučebního
(chemického) jest slabě lihový roztok rozličných ústrojných
sloučenin, barviv, soli a zejmena dvojvinanu draselnatého.
Jak všeobecně známo,
tekutinách při vyšší teplotě ,
teplotě a naopak vylučuji se
Pověděné

rozpouštějí

sloučeniny

v
n ejčastěji snadněji než při nižší
při sníženi teploty z roztoku.

platí zejména o vinném

se pevné

kameni ve

vině

roz-

puštěném .

Snížením teploty počíná se vinný kámen vylučova.ti z
vina a způsobuj e kaleni tím větší, čím větší ochlazení.
kámen při vylučováni se z vina strhne i jiné
tělnaté látky
vina s sebou a způsobuj e tím silnější

Vinný
pevné,
zakalení.

.

Z t é při činy se ve velkých závod e ch láhv e vínem
napln ě né uchovávají ve vytopených místnost ech zvláště
v zim ě.

Pravidlem by mělo býti, aby vino, ať již v láhvích nebo
v sudech, uchováváno bylo v místnostech, kde teplota pod
go R. neklesne
Vino v láhvích však snese i teplotu 14- 20° R., anižby
se mu způsobila nějaká škoda, n eboť vzduch v dobře uzavřené
láhvi nemůže vínu škodu spůsobiti.
eznalost zacházení s vínem způsobuje obchodu s vínem veliké těžkosti, zvláště ale zimního času.
Tu p0k nemůže závod nikdy ručiti, že i sebe lepší vino
neutrpí na dlouhé cestě zkalením.
Konsument vína by měl sobě zásobu před časem opatřo
vati. Pakli ale přece v zimě vino objednává, měl by vino z

.
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ceS ty Přišlé stavěti do dob:l'.-e ,·_y"topenS·ch mí;:;tnos tí a tepr ve p 0
úplném uči štění k požíváni br áti.

1043. Jak

předkládá

se ovoce na

stůl.

dává se bucl: každý druh pro sebe na zvláště k
tomu určených nádobách 11a túl, aneb pokládá smíšeně vždy
na vkusném podkladu sv ěžího zPleného li~tí k tabuli. Při smíšeném urovnáváni ovoce 11a nádobu dávají se větší druhy do
spodu a menší na vr ch.
Velmi chutně vypadá ovoce na malých zákrscích, kter é
při hostině i na stůl sP. stavívají, by každý host sám dle své
chuti ovoce si utrhl.
Ovoce

stůl
ttři hostině.

I 044. Kely dává se ovoce na

a v jakém

pořadu

Ovoce dává se buď při hostinách (obědě) co zákusek před
kávou, neb při svačině, ano tu a tam - dávají se j emnější
druhy i po večeři k zakousnutí.

1045. 0focná jídla kdy se v

1»ořadě

Ovocná j ídla dávají se tehdy na.
moučné pokr my před kládati se mají.

stůl,

na

stůl

kdy v

dávají.

pořadí

jídel

XL.

Z e 1e

r1

k y.

I046. N1lkláchíní zc~lenek.
Krásné, vyurané

aelenky se za sucha otrhají i se stop-
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kami. Tolik co dle váhy zelenek jest se rozpustí cukru, v n ěmž
s e zelenky chvilku povaří, což se opakuje po šest dní; posledního dne se nechá cukr pořádně na sítě vkapati, načež se pozvolna osuší, dají se do krabic a mezi ně vloží čistý papír.

'

10-17. Zavařo vá ní zelenek ( reinclaud ).
Zralé, trhané zelenky se kolem stopky propíchají a vširokých sklenicích vychládlým rozpu v těným cukrem polijí. Sklenice se zavrou, omotají senem, postaví na veliký pekáč do studené vo<ly, která se zvolna přivede do varu. Když se byly
zelenky čtvrt hodiny povařily, nech.ijí se sklenice ve vodě vychladnouti, otrou a uschovají se.

1048,

Za vařování

zelenek.

Zralé zelenky se dají na chvíli do vařicí vody, olcupají
se, ochladí a na sítě osuší, ve sklenicích se posypou tlučeným
a polijí rozpuštěným cukrem, zavaří a chvíli povaří na pekáči
ve vodě.

1049.
,,

Za,ařo vá ní

zelenek.

Nepřezrálá

zelenky se otrou, okolo stopky propíchají; do
liLru dobrého, vinniho oct,:1 se dá kilogram cukru a kousek
rozlámané skořice, svaří se, pěna sesbírá, zelenky na chvíli do
octa vloží, v hrnci zaváží, ocet ještě chvíli povaří, vystydlý na
zelenky nalije, což se 4 a 8 dne opakuje. Osmého dne se
rychle v octě povaří, když byly úplně vychládly zaváží a
uschovají.
1 1/ 2

1050. Zelenko ní

zavařenina,

I

Í

Zralé zelenky se oloupnji a vyloupají, odváži a dají na
mísu. Skoro tolik cukru se odváži, utluče a polovice na zelenky
nasype; pak se rozvaří, přisype ostatní cukr, za stálého mícháni
'

-

-

-
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ae vaří, až vyskalcují

·bubliny, pak se zavařenina v nádobách
uzavře. Po 8-10 dnech se prohlídne, jestli zavařenina nezHdla,
pak-li se tak stalo, přidá se cukru a chvíli povaří. Zavr,řenina
zelenková se hrJdí k nadívání rozličného pečiva.

1051. C11krované zelenky

(rťinclaude).

kílogr. cukru se svaří ve ¼ litru vody, n ep řezrálé
zelenky se v něm čtvrt hodiny zvolna povaří, tak, aby se nerozpukaly. Sběračkou se vyndají, nechají okapati, posypou roztlučeným cukrem,
až úplně sbélí, rozloží se na síto, dají do
trouby, čas od času obrátí. Když jsou dostatečně u ušené uloži
se mezi papír do krabic.
1/

2

1052. Cukrované zelenky (reinclaude.)
Zralé zelenky se rozpůlí, pecky odstraní, tolik mnoho-li
váží ovoce se nasype cukru na ně a nechají přes noc ve sklepě
státi ; následujícího dne se svaří a pěna sesbírá. Ná.slednjícího
dne se opět chvíli vaří, n echají vychladnouti, daji do hrnců,
přikryjí se v rumu namočeným papírem a zaváží měchýřem.

1053. Zelenkový (reioclautlový) ko.u1aot.
Stejné množství vína se smíchá s vodou a ½ kilogramu
cukru na kilogram zelenek rozpustí; zelenky se otrou šn tem,
zvolna. se v cukru uvař-1, &.by změkly, aniž by se rozpul<"ly,
vyndqjf se sběračkou, urovnají na talH\ cukrem svařeným se po 1.:ji, když byl poněkud vychládnul.

1054. Zel co kolý kom11ot.
t

Z elenky se propíchají, hodí do vařicí vody, nechají chvíli
povR řiti, ochladí se ve studené vodě, na 1 /r:. kilogr. zelenek se
rozpustí ¼ kilogr. cukru, v němž se zelenky několikráte svaH

i

-
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pak se vyndají, cukr se sva:l'Í, pÍ'ilijí se
a vychládlý se nalije n~. zelenky.

dvě

mal'

lžičky

rumu

1055. Zele11ko, á chladnina.
1

Zralé zelenky se otrou, stopky otrhají, pecky vyloupají,
nejkrásnější sr ol oupají, rozkrájí, v míse posypou cukrem,
ostatní se i s peckami uval'Í a pn,tlačí sítem. Vychládlá voda,
ve k teré se zelenky vařily, se smíchá s bílým vínem, nalije na
zelenky, p.l'idá cukru a nal:.ímnného piškotu .
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