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ČASŤ I

O CUKROVÝCH
FARBÁCH, VOŇAVOM
CUKRE, VARENÍ
CUKRU A
GLAZÚROVANÍ
CUKROM

1

O CUKROVÝCH FARBÁCH,
VOŇAVOM CUKRE, VARENÍ CUKRU
A GLAZÚROVANÍ CUKROM
1 ODVAR Z MODREJ (BELASEJ) FIALKY
Z rozkvitnutej fialky, ktorá má veľmi ľúbeznú vôňu, kvet zobrať
a dať do nádoby, ktorá pri trhaní kvetu musí byť vždy zakrytá,
aby vôňa nevytuchla. Keď je nazbieraných kvietkov asi dve holby,
potlačia sa čistou varechou a vytlačí sa na ne citrónová šťava. V
čistej nádobe sa varí žajdlík čerstvej vody, vyleje sa na fialku a dobre
prikryté sa nechá cez noc stáť. Pol funta mletého cukru sa dá do čistej
nádoby, doň sa vytlačí fialková šťava, nechá sa viac ráz na ohni zvariť
a dá sa do čistej fľaše.
2 RUŽOVÝ ODVAR
Z voňavých ruží obtrhať asi dve holby kvetu a pritom nádobu
zakrývať. Doň vytlačiť citrónovú šťavu, naliať žajdlík vriacej vody a
do druhého dňa nechať stáť. Pol funta mletého cukru dať do čistej
nádoby, naň ružovú šťavu vytlačiť, viac ráz nechať zvariť, cez šatu
precediť a v nádobkách odložiť, kým sa bude potrebovať.
3 ALKERMEŠOVÁ ŠŤAVA
Alkermeš sa rodí vo viniciach i záhradách a jeho zrnká
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dozrievajú koncom septembra; dozreté vyzerajú ako dozretá baza.
Potrebnú mieru zrniek zo stopôk do čistej nádoby obtrhať, zobrať,
varechou rozdláviť, zakryté na chladnom cez noc nechať stáť a potom
cez čistú šatu natoľko vytlačiť, aby bolo z toho aspoň za holbu šťavy.
Pol funta (28 deka) jemného mletého cukru so šťavou zmiešať, v čistej
nádobe za stáleho miešania do polovice vyvariť, horúcu šťavu cez šatu
do čistej nádoby precediť, fľaše naplniť a v chlade nechať stáť.
4 KOŠENILOVÁ ŠŤAVA
Toto semeno, z ktorého sa tá najkrajšia červená farba robí,
pochádza z Ameriky; pri varení a pečení nemení farbu (ako napr.
alkermeš), ani neškodí zdraviu. Zrnká má také veľké ako konopné
semä a vyzerajú, akoby po vrchu bielou bavlnkou boli obtiahnuté.
Koreň, na ktorom sa semä rodí, je na tri rífy vysoký a menuje sa
v botanike čili vo vede o rastlinstve cactus opuntia. Na zavarenie
sa vezme lót (1,75 deka) košenily, v mažiari sa na čo najdrobnejšie
potlčie a vyberie na čistý papier. Lót (1,75 deka) liadku sa na železnej
lopatke alebo na ohnisku tak dlho pečie, pokým mechúre nehádže; s
liadkom sa lót salajky (Pottasche) a 2 lóty (3,5 deka) preparovaného
vínneho kameňa (cremor tartari; v apatieke ho dostať) v mažiari na
prach potlčie, pridá sa košenila a všetko sa v mažiari tĺčikom rozotrie.
V čistej cínovej nádobe žajdlík tečúcej vody nechať zvariť a do
nej potlčené za stáleho miešania novou varečkou na voľnom ohni
zavariť; keďby kypieť začalo, odoberie sa z ohňa, ináčej by všetko
vykypelo. Nechá sa ešte za pol hodinu variť a precedí sa cez šatu do
čistej nádoby. Nádoba, v ktorej sa varilo, sa znovu očistí a precedené
dá sa späť do nej. Primieša sa 12 lótov fajného potlčeného a
preosiateho cukru, nechá sa viac ráz zvariť, po vystydnutí sa zleje do
čistej suchej fľašky a zapchatá sa drží na chladnom mieste. Košenila
sa kupuje v sklepe u matralistov.
5 ŠAFRANOVÁ FARBA
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Na túto farbu sa neberie hocaký šafran podľa mena, lež pol lóta
indického alebo francúzskeho šafranu, ktorý má červenožltú farbu a
tuhú vôňu. Zvarí sa za kávovú šálku tečúcej vody a v nej sa nechá
šafran povariť, precedí sa cez čistú šatu; dá sa ešte zo 6 lótov jemného
mletého cukru zvariť a pridá sa do fľašky.
6 ZELENÁ FARBA
Najvhodnejšia a najzdravšia zelená farba sa dá urobiť zo
zeleného špenátu. Nedá sa síce dlho držať, lež môže sa vždy čerstvá
zelená urobiť cez celý rok tým spôsobom, že vtedy, keď sa špenát
minie, urobí sa zo zeleného petržlenu. Keď sa aj ten minie, býva
na poli zelené žito, čo sa v mažiari potlčie. Vyzerá potom ako kaša.
Cez čistú šatu sa vytlačí do nádoby a nechá sa zvariť. Voda sa scedí
(masa vyzerá ako tvaroh) — upotrebí sa na fánky, na polevu na torty
a zákusky.
7 PRÍPRAVA CUKRU NA ZÁKUSKY A TORTY
Pár funtov fajného cukru nadrobno zošrotovať, po troche
neveľmi nadrobno potĺcť a cez husté sito preosievať, aby jemný
cukor cez sito prešiel. Na site poostalý cukor sa čistou rukou dookola
trie, aby prepadol na podložený papier; cukor zo sita sa v mažiari
zľahka drie a s ním sa robí ako s predošlým cukrom, kým nebude na
pripravenom papieri potrebná miera stredne potlčeného cukru.
Z tohoto cukru sa dá potrebná miera na tanier a naň sa nakvapká z
jedného druhu farby a medzi rukama sa dookrúhla mieša na letnom
mieste. Takto sa pokračuje s cukrom pri každej farbe, nechá sa na
letnom mieste preschnúť, každý inofarebný cukor sa dá osobitne
do fliaš a drží sa na suchom mieste. Podľa potreby môžu sa všetky
farby cukru spolu zmiešať; ak bude treba farbu, napíše sa o tom pri
jednotlivých cukrových jedlách.
8 VANILÍNOVÝ CUKOR
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Tak ako pri jedlách opísaných v prvom zväzku sú potrebné
všelijaké prípravy, ktoré už vopred majú byť hotové, rovnako aj v
tomto zväzku sa píše o istých veciach, ktoré treba vopred a na viac ráz
prichystať. Často sa totiž stáva, že hostia prekvapia svojou nečakanou
návštevou dom, potom je už neskoro každú malichernú vec frišno
robiť. K potlčenej vanílii sa pridá cukru a spolu sa potlčie, cez sito sa
preoseje a dá do fľašky alebo piksle, čo oboje musí mať vrchnák, aby
vanília nevypáchla.
9 POMARANČOVÝ CUKOR
Dva pomaranče na cukre zľahka ostrúhať, žlté nožom na tanier
zoškrabať, na teplom mieste nechať sušiť, s verdúnkom cukru potĺcť,
preosiať a vo fľaši zakryté odložiť. Tým istým spôsobom sa robí
citrónový cukor.
10 KÁVOVÝ CUKOR
Do nádoby dať 8 lótov cukru, uvarenou a precedenou tuhou
kávou ovlažiť, zakryté nechať sušiť, potĺcť, preosiať a dať do fľaštičky.
11 VARENIE CUKRU NA ZAVÁRANIE A PRVÝ STUPEŇ
CUKRU
Pripravenie tohoto cukru vyžaduje veľkú pilnosť a pozornosť,
ale pri častejšom opakovaní to už nie je nijakou ťažkosťou. Na
varenie cukru treba asi trojžajdlíkovú veľkú medenú panvu
(Karmelpfanne — pod tým menom ju dostať u kotlárov). Pol funta
alebo podľa potreby i viac jemného cukru sa poseká na kúsky, naň
sa naleje žajdlík vody a nechá sa nad dierou na chytrom ohni (na
otvorenom plameni, ohni) variť. Nečistota sa zvrchu zberá čistou
varieškou a boky panvy sa utierajú vlhkou špongiou, žeby boli čisté.
Dobré uvarenie cukru sa skúma takto: do cukrovej tekutiny sa omočí
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čistá dierkavá varecha a vyberie sa; ak sa cukor po nej rozleje, odloží
sa z ohňa; no ak sa cukor na varechu nechytí, vtedy je ešte nie súci,
nechá sa ďalej variť a neskôr sa zase opísaným spôsobom skúma.
Takýto cukor sa volá cukrom prvého stupňa a keď sa pri jednom
alebo druhom jedle pripomenie, bude hneď každý vedieť, ako sa má
pripraviť.
12 DRUHÝ STUPEŇ CUKRU
So všetkým sa zaobchodí podľa predchádzajúceho spôsobu, len
sa dlhšie varí. Keď sa na cukre akoby perly ukazujú, omočí sa doň
koniec variešky, vezme sa z neho medzi dva prsty a mädlí sa. Ak
sa ťahá ako cverna až na palec (cól) a neroztrhne sa, vtedy sa volá
cukor druhého stupňa. Tento cukor sa môže upotrebiť na zaváranie
čerešieň.
13 TRETÍ STUPEŇ CUKRU
Predchádzajúca tekutina sa nechá ešte dlhšie variť; keď sa ešte
väčšie perly na nej ukazujú a cukor sa ako dlhšia cverna ťahá, vtedy
má cukor tretí stupeň.
14 ŠTVRTÝ STUPEŇ CUKRU
Varí sa podľa predchádzajúceho spôsobu, lenže dlhší čas.
Dierkavá varecha sa do tekutiny tak omočí, aby cukor i do dierok
prišiel; potom sa cez dierkv fúka a ak sa robia mechúriky, vtedy má
štvrtý stupeň; upotrebúva sa na zaváranie kyslejšieho ovocia.
15 PIATY STUPEŇ CUKRU
Do predchádzajúcej tekutiny, ktorá sa ešte dlhšie nechá variť, sa
zamočí dierkavá varecha, drží sa dovysoka a cez dierky sa fúka. Ak
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sa urobia ešte väčšie mechúriky od predošlých a cukor je suchší, má
piaty stupeň; upotrebúva sa na konzervy.
16 ŠIESTY STUPEŇ CUKRU
Keď sa cukor ešte dlhšie varil, omočí sa koniec variešky do vody
a potom do cukru, pričom sa na to pozor dáva, aby varieška neprišla
na dno. Varieška sa znovu do vody omočí a chytro vyberie; ak je
cukor tvrdý a láme sa, alebo ak medzi zubami chrumká a nelepí sa,
vtedy sa zloží z ohňa a má šiesty stupeň; upotrebúva sa na zamáčanie
ovocia a pečiva, ako sa o tom pri jednotlivých jedlách píše.
17 SIEDMY STUPEŇ CUKRU (KARAMEL)
Ak zvarený cukor o jeden alebo dva kochlíky viac vyhodí,
žltobrunátnu farbu dostane a je takmer spálený, dosiahol ostatný,
siedmy stupeň a volá sa karamelom. Stáva sa, že i cukor v šiestom
stupni pri varení alebo odložení z ohňa a zamáčaní variešky uschne,
čiže takpovediac umrie, no tomu sa dá tak odpomôcť, že sa naň naleje
pár lyžíc chladnej vody a nechá sa podľa predpisu variť. Na karamel
urobený cukor dá sa aj vtedy potrebovať, keď sa s čistou chladnou
vodou rozvarí, a síce pri varení soufflé alebo strapačiek.
18 BIELA GLAZÚRA NA TORTY A ZÁKUSKY
Glazúrovanie znamená cukrové masy na torty a pečivo
cukrovou tekutinou nielen obtiahnuť, lež i okrášliť, pričom sa trojaký
spôsob používa: 1. cukrová masa pripravená z bielkov sa potrebuje na
ľadovanie (aisírovať); 2. príprava čiže konzerv s chladným sirupom
a tlčeným cukrom sa potrebuje na namáčanie (tunkovať); konečne
3. varený konzerv (prípravok) sa potrebuje na glazúrovanie tort a
pečiva, ktoré sa do tohoto konzervu namáčajú.
Predpis na prípravu bielej glazúry: pol funta potlčeného jemného
cukru sa preoseje cez husté sito, dá sa do porcelánovej šálky a pridajú
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sa dva bielky i citrónová šťava. Toto sa novou varieškou mieša a ak
by bolo husté, pridá sa bielok; pri pilnom miešaní bude tejto masy
hodná miera a má byť biela ako sňah. Známa je pod menom ľad (Eis).
Ľad sa delí na tri čiastky: biely má tam ostať, kde sa mieša; červená
a zelená farba má byť osobitne. Hotová torta sa celkom obtiahne
bielym ľadom, bielou polevou a nechá sa v letnej peci vysušiť;
červená a zelená masa sa dá do osobitných striekačiek, papierových
rúrok, lievikov, škarnicieľ a tak sa na torte všelijaké kvety a iné okrasy
lejú, čo sa nechá usušiť. Takéto torty a pečivá sa menujú glazúrované.
19 ČERVENÁ GLAZÚRA
Cukor sa prichystá podľa predchádzajúceho spôsobu; keď je
tekutina hodne nabehnutá, pridá sa pár kvapôk alkermešu alebo
košenily, aby cukor dostal peknú červenú farbu.
20 ZELENÁ GLAZÚRA
Keď je vyššie menovaná cukrová tekutina dosť vymiešaná, pridá
sa zo špenátového tvarohu (p. č. 6), ktorý cukru zelenú farbu dodá.
Pri poleve sa má na to dať pozor, aby cukrová masa nebola veľmi
riedka, keď sa ňou cez škarnicľu všelijaké okrasy robia, lež má na
torte alebo pečive tak vyzerať, ako keby sa po nich tenký biely motúz
rozvíjal.
21
HNEDASTÁ
GLAZÚRA
MENOVANÝMI GLAZÚRAMI

A

KRÁŠLENIE

Potrebnú mieru fajnej vaníliovej čokolády postrúhať a dať do
misky, do nej dať bielok z vajca a varieškou tak dlho miešať, kým
nebude ako maslo. Masa sa dá do škarnicle a robia sa všelijaké okrasy.
— Pri krášlení torty menovanými glazúrami musia byť všetky glazúry
poruke, hotové torty sa obkroja na štvoruhlasto, spolu sa zložia,
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každý bok torty sa obtiahne menovanými glazúrami a nechá sa sušiť;
o tom sa pri jednotlivých tortách obšírnejšie hovorí.
22 CHLADNÁ POLEVA NA GLAZÚROVANIE TORT A
ZÁKUSKOV
Jeden funt fajného cukru potĺcť, cez sito preosiať a 12 lótov dať
z neho do medenej panvy; cukor studenou vodou za kávovú šálku
rozpustiť, pridať pár lyžíc maraskínového likéru a stále varieškou na
ohni miešať. Keď by sa mal zvariť, sníme sa z ohňa, za ustavičného
miešania pridáva sa k nemu tlčeného cukru, pokým nezačne hustnúť
a tiecť. Potom sa na skúšku pustí pár kvapôk na plech a ak sa po
vystydnutí urobí odvrchu na kvapke kôročka, vtedy je dobre
pripravený; no ak sa neutvorí nijaká kôra, pridá sa ešte viac tlčeného
cukru a spolu sa rozmieša. Takýto tečúci cukor sa na tortu vyleje,
po celej sa nožom nahladko rozotrie a nechá sa za pol hodiny na
chladnom mieste stáť. Keď sa kôrka na prst lepí, dá sa torta do letnej
pece a po stuhnutí sa z pece vyberie.
23 PROMINCĽOVÉ CELTLE (PROMINCNE)
Funt jemného potlčeného cukru cez sito preosiať, 12 lótov z
neho dať do medeného kotlíka, rozmiešať so šálkou vody a stále na
ohni miešať. Keď by sa začal variť, zoberie sa z ohňa a dá sa doň za
stáleho miešania pár kvapôk promincľového oleja a tlčeného cukru.
Potom sa podľa predchádzajúceho spôsobu probuje, či je dosť tuhý;
takáto tuhá masa sa dá do papierovej škarnicle a cez ňu sa riedko na
plech kvapká, aby sa kôpky nezlepili. Po vystydnutí sa promincne
podoberú tenkým nožom z plechu, zoberú sa na papier a držia sa
na suchom mieste. Promincne sú dobré, keď má dakto pokazený
žalúdok.
24 FAREBNÁ CHLADNÁ POLEVA
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S cukrom sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu; keď
je rozmiešaný s vodou, pridá sa alkermeš alebo košenel, žeby mal
peknú farbu. Na čo sa tento konzerv (príprava) upotrebí, opíše sa pri
jednotlivých jedlách.
25 CHLADNÁ PRÍPRAVA V VANDLIČKÁCH
Podľa počtu osôb treba dať do medeného kotlíka tlčeného cukru
a pár lyžíc akéhokoľvek likéru, potom vodou doliať a na ohni stále
miešať, pričom sa nesmie zvariť. Z ohňa odložiť a za stáleho miešania
pridávať tlčeného cukru, aby bolo hustejšie ako vyššie opísané.
Podlhovasté alebo okrúhle vandličky (misočky) čistým mandľovým
olejom tenko vymastiť, pripravenou masou naplniť a na chladné
miesto odložiť, aby dobre stuhla; konečne sa pozorne na papier
vyklepká, aby sa nepomrvila. Pri rozličných sladkých cestách sa
opíše, na čo sa táto príprava upotrebúva.
26 POMARANČOVÁ GLAZÚRA NA TORTU
Dva pomaranče na cukre tenko ošúchať, žlté nožom zoškriabať,
ostatný cukor potĺcť, preosiať, z neho dať do medeného kotlíka,
pridať nastrúhaný cukor, pomarančovú šťavu a pár lyžíc vody. Všetko
stále na ohni miešať pokým nebude husté. Potom z ohňa zložiť a
za stáleho miešania pridali tlčeného cukru. Vystydnutú tekutinu na
tortu vyliať, celé dookola obtiahnuť a vrch uhladiť. Ak by sa cukor
nestokoval, čiže na prsty nelipkal, dá sa do letnej pece.
27 POMARANČOVÁ GLAZÚRA S ARAKOM
Všetko sa prichystá ako v predchádzajúcom prípade, pridá sa
za pohárik araku a práve toľko košenelu. Na ohni sa mieša a ďalej
známym spôsobom pokračuje.
28 CITRÓNOVÁ GLAZÚRA
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Pár citrónov na cukre ostrúhať a dať pozor na to, aby sa do
bieleho nestrúhalo, pretože to dodáva horkú chuť. Potlčený cukor
cez sito preosiať a dať do panvy, doň citrónovú šťavu vytlačiť, pridať
za pohárik rumu a pár lyžíc vody, na ohni miešať a ďalej známym
spôsobom pokračovať.
29 GLAZÚRA Z ČERVENÝCH JAHÔD
Dozreté jahody cez sito pretrieť, pol funta potlčeného a
preosiateho cukru dať do misy a s jahodami miešať, pridať za pohárik
vanilínového likéru, to vedno na ohni miešať a horúce odložiť.
Konečne pridať alkermešu a tlčeného cukru, nechať vystydnúť a na
tortu vyliať.
30 GLAZÚRA Z ČERVENÝCH MALÍN
Keďže v malinách bývajú červíky, dávajú sa do studenej vody
a nechajú sa začas stáť; potom ich treba nechať na site odtiecť a
cezeň pretrieť. Potlčený cukor sa dá do misky, pridajú sa maliny a
pohárik araku, na ohni sa mieša a podľa vyššie daného pokynu odloží;
nakoniec sa pridá lyžička alkermešu a tlčeného cukru, potom sa torta
obtiahne.
31 GLAZÚRA S ANANÁSOVOU ŠŤAVOU
Pol funta potlčeného jemného cukru do misy preosiať a s
ananásovou šťavou pomiešať, primiešať maraskínového likéru a
pokračovať známym spôsobom; konečne pridať alkermešu, aby bolo
dosť červené. — Vyššie menované glazúry sú na máčanie zákuskov,
čo doista zo začiatku je ťažko tým, ktorí to ešte nerobili, preto sa
môžu o to pri menšej mase pokúsiť.
32 ČOKOLÁDOVÁ POLEVA
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14 lótov jemnej, na kúsky pokrájanej čokolády dať do
medeného kotlíka, pár lyžíc s vodou rozpustiť a rozmiešať, pridať 12
lótov tlčeného cukru a šálku vody, nechať to spolu za ustavičného
miešania variť a probovať prstami, či sa masa ťahá ako cverna. Potom
z ohňa zložiť, opakom variešky na boku kotlíka trieť, nalepené
zoškriabať a spolu miešať, toto zas trieť a tak ďalej pokračovať. Keď
sa navrchu kôročka chytá, pustí sa pár kvapôk na plech a nechá sa
vystydnúť; ak masa tuhne, je súca na zamáčanie pečiva a torty.
33 INÁ ČOKOLÁDOVÁ POLEVA
Pol funta cukru dať do medeného kotlíka, na cukor naliať vody
a nechať na ohni variť. Do nádoby postrúhať čokoládu, pridať pár
lyžíc zo zvareného cukru a rozmiešať na maslo. Keď sa cukor medzi
prstami ťahá, pridať čokoládovej masy a spolu nechať povariť. Zložiť
z ohňa a varieškou trieť (tabulírovať); v ostatnom pokračovať ako pri
prvom spôsobe.
34 VARENÁ POMARANČOVÁ POLEVA
Na polfunte cukru obstrúhať pomaranč, nožom oškriabať, dať do
šálky, pomarančovú šťavu naň vytisnúť a zmiešať. Pomletý cukor dať
do kotlíka, naliať naň vody, na ohni nechať variť a nečistotu zvrchu
zberať. Ak sa medzi prstami ťahá, zloží sa z ohňa a tabulíruje sa. K
tomu treba pridať obrajbaný cukor a stále trieť, kým sa odvrchu kôrka
neurobí. Potom známym spôsobom pár kvapôk vyskúšať; ak tuhne,
je súca na namáčanie.
35 CITRÓNOVÁ POLEVA
Dva citróny na cukre ošúchať, žltú kôru oškriabať, dať do šálky
a z jedného citróna šťavu naň vytisnúť — spolu miešať, ostatný cukor
dať do kotlíka na oheň a pokračovať známym spôsobom.
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36 VARENÁ POLEVA S RUMOM
S varením cukru sa pokračuje opísaným spôsobom; do šálky sa
dá pár lyžíc tlčeného cukru a pridá sa toľko rumu, aby sa cukor
rozpustil; potom sa mieša a nechá sa vyvariť, v predchádzajúcom
stupni sa zoberie z ohňa, pridá sa rozmiešaného rumu a tabulíruje
sa predchádzajúcim spôsobom; môže sa pridať košenelu, aby poleva
peknú farbu dostala.
37 POLEVA S LIKÉRMI
Keď je tlčený cukor v šálke rozmiešaný a celý vyvarený, pridá sa
likéru, celé sa tabulíruje a podľa potreby sa pridá dajaká farba.
38 VOŇAVÁ POLEVA
Do šálky dať pár lyžíc tlčeného cukru, rozpustiť ho s vareným
cukrom nie veľmi nariedko a do vyvareného pridať fialkovej alebo
ružovej šťavy, aby masa dobre voňala. Potom sa masa tabulíruje.
Glazúry a polevy sa preto samostatne opisujú, aby každý prípravu
čím lepšie pochopil, preto i pri jednotlivých jedlách sa vypíše číslo
tej glazúry alebo polevy, čo bude potrebné. Keď sa masa trie čiže
tabulíruje, dostane na vrchu tenký povlak — ako srieň. Masa sa nemá
veľmi nechať vystydnúť, pretože potom máčané zákusky nedostanú
blýskavý povrch.

ČASŤ II
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TORTÁCH
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PRÍPRAVY ROZLIČNÝCH
CUKROVÝCH LÁTOK
39 JEMNÉ CESTO NA TORTY A KOLÁČE
Prítomné oddelenie obsahuje masy potrebné na rozličné pečivá.
Nech sa nik neľaká, že sa azda na jednu alebo druhú masu mnoho
berie, lebo to nie je stály predpis, lež závisí od počtu osôb. Pre
viac osôb sa berie väčšia miera zo všetkého, pre menej osôb menšia.
Cesto sa robí takto: Jeden funt fajnej múky dať na tablu, 35 deka (20
lótov) čerstvého masla na kúsky potrhať, váľkom s múkou rozmiesiť,
dovedna pobrať a do prostriedka jamku urobiť. Pridať 6 žĺtkov, pár
lyžíc tlčeného cukru a soli (cukrové cesto sa preto trochu solí, lebo
dostane lepšiu chuť), tlčenej škorice s klinčekmi a chladnej vody.
Všetko nožom zmiesiť, na kôpku zhrnúť, naštvoruhlasto vyvaľkať a
skladať tak ako maslové cesto (p. v prvom zväzku). Práve tak sa môže
cesto odrazu jedno za druhým tri razy vaľkať, zakrúti sa do čistej šaty
a odloží sa na chladno.
Upotrebenie jednotlivých druhov cesta sa opíše pri príslušných
jedlách. Takéto cesto sa nemá miesiť rukou, ale nožom, preto sa viac
vaľká a skladá, keďže maslo pod rukou mäkne.
40 MASLOVÉ CESTO NA INÝ SPÔSOB
Jeden funt múky dať na tablu, pridať 35 deka (20 lótov) masla
a váľkom spolu rozrobiť, zhrnúť na kôpku, do prostriedka urobiť
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jamku a pridať 8 žĺtkov a kávovú lyžičku tlčenej a cez sito preosiatej
škorice. Všetko trochu posoliť, pridať 4 lóty tlčeného cukru, nožom
zmiesiť, dovedna stlačiť, do šaty zakrútiť a na chladné miesto odložiť.
41 FAJNOVÉ MASLOVÉ CESTO
Funt múky s 18 lótmi čerstvého masla váľkom rozrobiť a do
prostriedka jamku urobiť, pridať 28 deka (16 lótov) tlčeného cukru,
štyri celé vajcia, trochu soli a za kávovú lyžičku tlčenej škorice, cukor
na citróne obrajbať a k predchádzajúcemu zľahka primiesiť, do šaty
zakrútiť a na chladné miesto odložiť.
42 FAJNOVÉ MASLOVÉ CESTO NA INÝ SPÔSOB
Funt múky a 20 lótov masla spolu rozrobiť, dvanásť vajec
natvrdo uvariť, žĺtky vybrať, cez sito pretrieť a dať k mase. Pridať 35
deka (20 lótov) tlčeného cukru, škorice, tlčených klinčekov, drobno
krájané citrónové kôrky, trochu soli a dva surové žĺtky. Všetko
dovedna zmiesiť, do šaty zakrútiť a na chladné miesto odložiť.
43 LINECKÉ CESTO NA TORTU A PEČIVO
Funt mandieľ v čistej šate medzi rukami vyšúchať, v mažiari
potĺcť a cez sito pretrieť. Funt múky s funtom čerstvého masla
váľkom rozrobiť, pridať mandle, funt tlčeného cukru, tlčenej škorice,
klinčeky, drobno pokrájané kôrky, muškátový orech, šesť celých
vajec a trochu soli, to všetko dovedna zmiešať, do šaty zakrútiť a na
chladné miesto odložiť.
44 LINECKÉ CESTO NA INÝ SPÔSOB
Funt čerstvého dobre vymytého masla vo vajdlingu na penu
rozmiešať, funt mandieľ obariť a šupy očistiť, v mažiari nafajno potĺcť
a pridať k maslu, primiešať funt tlčeného cukru. Keď sú mandle
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rozmiešané, pridať škorice, klinčekov, citrónové kôrky, muškátový
orech a nakoniec funt múky. Všetko zmiešať, zhrnúť na kôpku, do
čistej šaty zakrútiť a na chladné miesto odložiť. Okrúhle pláty na tortu
sa na plechu dookola obvinú papierom a vrch sa pomastí vajcom.
45 FAJNÁ MANDĽOVÁ MASA
Funt mandieľ vriacou vodou obariť, šupu z nich zvliecť, v
mažiari nafajno potĺcť, pri tlčení jedno celé vajce rozbiť, spolu
nahusto potĺcť ako maslo a masu do vajdlinga vybrať. Funt
potlčeného a preosiateho cukru pridať k mandliam, okrem toho 24
žĺtkov jeden po druhom za ustavičného miešania. Všetko spolu pol
hodiny miešať, aby sa penilo. Ďalej pridať na cukre ostrúhaný citrón
a zľahka zamiešať tuho zbitý sňah z dvadsiatich bielkov a nakoniec
zamiešať 6 lótov fajnej múky, aby bolo všetko v celej mase rovnako
rozmiešané. Upotrebenie tejto masy sa opíše pri jednotlivých jedlách.
46 PIŠKÓTOVÁ MASA NA TORTY A KOLÁČE
Funt fajného cukru potĺcť, preosiať a dať do vajdlinga, pridať
na cukre strúhaný citrón, 24 žĺtkov jeden po druhom a všetko pol
hodiny ustavične miešať, z čoho vznikne veľká masa. Zo všetkých
bielkov zrobiť tuhý sneh a na to pozor dať, aby sa nezrazil.
Preto tu poznamenávam, že keď je sneh dobre zbitý, dá sa doň
za ustavičného šľahania za hrsť tlčeného cukru a keď sa stále šibe,
nezrazí sa, lež ostane tuhý. Zbitý sneh sa zľahka do masy zamieša a
varechou dovysoka obracia, konečne sa pomaly pridáva funt bielej
múky. Spomenutá masa sa nemusí robiť v takej veľkej miere, ale
podľa potreby sa môže vziať zo všetkého polovica alebo tretina.
47 ŽENEVSKÁ MASA NA TORTU
Funt čerstvého masla načisto rozpustiť, cez sitko do druhej
nádoby precediť a na teplom mieste nechať stáť. Funt potlčeného
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a preosiateho cukru dať do vajdlinga, pridať na citróne strúhaný
cukor, 8 celých vajec a 8 žĺtkov jeden po druhom, všetko pol hodiny
na penu miešať a potom pomaly pridávať najprv funt múky a tak
rozpustené letné maslo, aby do celej masy prišlo a aby masa bola
celkom fajná, dobre rozmiešaná. Nakoniec sa zľahka zamieša z 12
bielkov zbitý tuhý sneh.
48 PORTUGALSKÁ MASA NA TORTU
Na túto masu treba: funt čerstvého masla, 35 deka (20 lótov)
múky, 42 deka (24 lótov) cukru, 16 vajec, 31 a pol deka (18 lótov)
tlčených mandieľ a na cukre strúhaný citrón. Maslo vo vajdlingu
na penu rozmiešať, do druhej nádoby dať cukor s mandľami, doň
zamiešať 16 žĺtkov jeden po druhom a keď je oboje rozrobené,
zmieša sa s maslom na jednu masu. Z bielkov sa urobí tuhý sneh a
zľahka sa do masy vmieša i s múkou.
49 PORTUGALSKÁ MASA NA INÝ SPÔSOB
Na túto masu treba: funt (56 deka) potlčeného a preosiateho
cukru, 42 deka (24 lótov) múky, 28 deka (16 lótov) masla, 24 vajec,
14 deka (8 lótov) malých a 14 deka (8 lótov) veľkých očistených
hrozienok, 7 deka (4 lóty) zaváraného pomaranča, 7 deka (4 lóty)
na rezanky pokrájaného citronátu, za kávovú lyžicu tlčenej škorice,
polovicu mierky klinčekov, na citróne strúhaný cukor a pohárik
rumu.
Maslo vo vajdlingu rozmiešať na penu, doň dať jeden po druhom 12
žĺtkov, cukor dať do druhej nádoby a doň 12 žĺtkov jeden po druhom
na penu rozmiešať. Oboje dobre rozmiešané dovedna zmiešať,
spomenuté ostatné veci, t. j. múku, rum a zo všetkých bielkov zbitý
sneh pridať a rozmiešať. Sneh sa vždy naostatok do masy zľahka
zamieša, aby bola dokonalou.
50 ANGLICKÁ MASA
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Do tejto masy patrí: funt čerstvého masla, 42 deka (24 lótov)
cukru, 14 vajec, 42 deka (24 lótov) malých a 42 deka (24 lótov)
veľkých očistených hrozienok, 4 lóty zaváraných pomarančových
korok, 7 deka (4 lóty) citronátu, na citróne ostrúhaný cukor a za
pohárik rumu. Všetko sa robí podľa predchádzajúceho spôsobu a na
konci sa zo všetkých bielkov zbije tuhý sneh, ktorý sa zamieša do
rozrobenej masy.
51 ORECHOVÁ MASA
Vlašské alebo lieskové orechy roztĺcť a toľkú mieru jadier potĺcť,
aby všetko 28 deka (16 lótov) vážilo; pri tlčení pridať celé vajce
a spolu nafajno potĺcť, dať do vajdlinga; pridať 28 deka (16 lótov)
potlčeného cukru a 16 žĺtkov jeden za druhým na penu rozmiešať,
všetko pol hodiny miešať, nakoniec zamiešať z bielkov zbitý tuhý
sneh a 4 lóty múky.
52 ČOKOLÁDOVÁ MASA
14 deka (8 lótov) čerstvého masla vo vajdlingu na penu
rozmiešať; 14 deka (8 lótov) očistených a fajno potlčených mandieľ;
14 deka (8 lótov) cukru a 14 deka (8 lótov) zohriatej vaníliovej
čokolády zmiešať a dať do masla, na to 12 žĺtkov jeden po druhom
a vedno pol hodiny miešať, aby sa dobre penilo. Z bielkov zbiť
tuhý sneh, s dvoma lótmi múky zľahka zmiešať a do penovitej masy
zamiešať.
53 PISTÁCIOVÁ MASA
Pekné pistácie, a síce 21 deka (12 lótov) vo vriacej vode obariť
a šupy z nich zvliecť, 7 deka (4 lóty) očistených mandieľ spolu po
troche nafajno potĺcť, pri každom novom vložení mandieľ jedno celé
vajce rozbiť, spolu ako maslo potĺcť a do vajdlinga vybrať. Pridať 31
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deka a 5 g (18 lótov) cukru a 16 žĺtkov jeden po druhom. Všetko pol
hodiny na penu miešať, pri konci zbiť z bielkov tuhý sneh, so štyrmi
lótmi múky pomiešať a zľahka k mase primiešať.
54 MASA ZO ŠPANIELSKEHO VETRA (SPANISCHER
WIND)
Z desiatich čerstvých vajec zbiť tuhý sneh, doň zľahka zamiešať
funt potlčeného a cez sito preosiateho cukru a ostatné urobiť podľa
daných predpisov.
55 POMARANČOVÁ MASA
Pol funta očistených mandieľ potĺcť, pri tlčení jedno vajce do
nich rozbiť a ešte ďalej potĺcť, aby boli ako maslo. Z niekoľkých
pomarančov kôrku natenko nakrájať, pričom nesmie ostať nič
bieleho. Všetko drobno pokrájať, pol funta cukru potĺcť, dať spolu do
vajdlinga, pridať 16 žĺtkov jeden po druhom a pol hodiny miešať na
penu. Z bielkov zbiť tuhý sňah, pridať 21 deka (12 lótov) múky a z
pomarančov vytlačenú šťavu zľahka do masy zamiešať.
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O KÚCHŇOCH Z ČERSTVÉHO
OVOCIA A MALÝCH OVOCÍM
PLNENÝCH TORTIČKÁCH
92 JABĹČKOVÝ KÚCHOŇ
Na kúchne sa upotrebí také isté cesto, čo na torty, len s tým
rozdielom, že sa torty chladné a glazúrované na stôl dávajú. Dvanásť
dobrých jabĺk na šestoro rozkrojiť a obieliť, prostriedok vyrezať,
jablká dať do misy a tlčeným cukrom posypať. Z cesta (č. 43)
rozvaľkať kus na okrúhly plát zhrúbä malého prsta, dať na papier
položený na plechu a kraje vajcom pomastiť.
Zo zvyšného cesta urobiť ráf, položiť ho na pomastený plát, na to
jabĺčka husto poukladať, na tenké listy pokrájané maslo po vrchu na
jabĺčka poklásť, dookola papierom obvinúť a v dobre horúcej peci
nechať tri štvrte hodiny piecť, aby žltú farbu dostalo. Keď sa z pece
vyberie, potlčie sa cukor so škoricou a ním sa kúchoň dobre posype,
na kúsky pokrája, poriadne na misu poukladá a horúci sa dá na stôl.
93 JABĹČKOVÝ KÚCHOŇ NA INÝ SPÔSOB
Cesto č. 43 na prst zhrúbä rozvaľkať, na plech položiť papier a
naň cesto dookrúhla vykrojiť a vajcom natrieť. Zo zvyšného cesta
vykrojiť okrúhle listy, na kraje plátu ich dookola poklásť, vajcom
natrieť, papierom obvinúť a v peci nažlto upiecť.
Dvadsať dobrých jabĺčok na štvrtky rozkrojiť, obieliť a do širokej
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tepše poklásť; 12 lótov cukru na citróne obrajbať, šťavu z neho na
jabĺčka vytisnúť, pridať pol pohára vína a jabĺčka v tom namäkko
nechať tak uvariť, aby v celosti ostali. Potom ich sňať z ohňa, v
šťave nechať vystydnúť a na site odtiecť, kúchoň natrieť marhuľovým
lekvárom a naň jabĺčka poklásť. Šťava, v ktorej sa jabĺčka varili, sa
pridá k cukru, nechá sa nahusto i lipkavo uvariť, horúca sa vyleje na
jablká, po celom kúchni sa rozotrie a tak sa kúchoň pokrája na kúsky.
94 TALIANSKY JABĹČKOVÝ KÚCHOŇ
Na tento kúchoň sa berie cesto č. 43; z neho sa tak isto i kúchoň
upečie, i jabĺčka uvaria. 12 lótov ryže treba vo vode obariť, na sito
odcediť a studenou vodou premyť. V nádobe zvariť holbu smotánky
a v nej ryžu namäkko a nahusto uvariť. 14 deka (8 lótov) cukru
s vaníliou potĺcť a preosiať, ryžu z ohňa zložiť a nechať vystydnúť.
Potom pridať cukor a za pohárik likéru. Kúchoň natrieť lekvárom,
po celom ryžu rozotrieť a prichystané jablká naň poriadne poklásť.
Šťavu, v ktorej sa jablká varili, nahusto nechať vyvariť a nožom po
celom kúchne rozotrieť, koláč na kúsky pokrájať a na misu poriadne
poklásť.
95 PORTUGALSKÝ JABĹČKOVÝ KÚCHOŇ
Cesto č. 40 zhrúbä malého prsta vyvaľkať, okrúhly plát vyrezať
a na plech položiť; zo zvyšného cesta sa urobí na tri prsty vysoko
dookola ráf a papierom sa obvinie.
21 deka (12 lótov) mandieľ očistiť a v mažiari potĺcť; 14 deka (8 lótov)
gaštanov upiecť a očistené cez sito pretrieť; 21 deka (12 lótov) cukru
potĺcť a preosiať; konečne 7 deka (4 lóty) zaváraných pomarančových
kôrok a 7 deka (4 lóty) citronátu nadrobno pokrájať a všetko spolu
do vajdlinga dať a s desiatimi žĺtkami na penu rozmiešať. Pridať 6
lótov rozpusteného čerstvého masla, zľahka zamiešať, tým naplniť
kúchoň a v letnej peci za pol hodiny povoľne nechať piecť. Vyššie
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opísané jabĺčka prichystať, na vystydnutý kúchoň poriadne poklásť a
vyvarenou šťavou obtiahnuť.
96 MANNHEIMSKÝ JABĹČKOVÝ KÚCHOŇ
Kúchňovú masu prichystať predchádzajúcim spôsobom; dobré
jabĺčka na štvrtky rozkrájať a obieliť, poriadne do kúchňa poklásť,
tlčeným cukrom posypať a vpoly nechať upiecť. Za ten čas 14 deka
(8 lótov) gaštanov upiecť, potĺcť a cez sito pretrieť; 14 deka (8 lótov)
cukru potĺcť a preosiať, všetko dať spolu do nádoby, so šiestimi
žĺtkami štvrť hodiny miešať, s pol žajdlíkom sladkej smotánky
rozpustiť a na jabĺčka vyliať, aby boli celkom zakryté. Nakoniec sa
kúchoň dá späť do pece, nechá sa dokonale upiecť, posype sa cukrom
a podáva sa horúci na stôl.
97 SLIVKOVÝ KÚCHOŇ
Cesto č. 39 zhrúbä malého prsta vyvaľkať, obyčajný plát vyrezať
a dať na plech. Každú slivku napoly rozkrojiť a kôstku vybrať, slivky
na plát poukladať, cukrom posypať, v horúcej peci tri štvrte hodiny
nechať piecť a posypať cukrom potlčeným so škoricou.
98 JAHODOVÝ KÚCHOŇ
Cesto č. 40 na prst zhrúbä vyvaľkať, okrúhly plát vyrezať, na
plech dať papier a naň plát položiť, vajcom natrieť, v peci nažlto
upiecť a nechať vystydnúť.
Dve holby očistených jahôd dať do nádoby, do inej nádoby 21 deka
(12 lótov) cukru a pár lyžíc vody, cukor nechať nalipkavo uvariť a
doň dať jahody, viac ráz ich v ňom obariť a zakryté odložiť na chladné
miesto. Pred podávaním dať kúchoň na misu a jahody po celom
rozotrieť.
99 MALINOVÝ KÚCHOŇ
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Predchádzajúcim spôsobom prichystaný kúchoň sa nechá upiecť
a vystydnúť. Maliny treba čisto obrať, dať do vyvareného cukru,
zakryté nechať v ľade stáť a nimi kúchoň naplniť.
100 JAHODOVÝ KÚCHOŇ NA INÝ SPÔSOB
Z vyššie menovaného cesta kúchoň i s ráfom nažlto upiecť; celé
a dozreté jahody vybrať, z piatich bielkov zbiť tuhý sneh, doň 28 deka
(16 lótov) potlčeného a preosiateho cukru zamiešať a prichystané
jahody zľahka doň vmiešať. Jahody po celom kúchne nožom
rozotrieť, povrchu tlčeným cukrom posypať a v letnej peci za osem
minút nechať, aby žltastú farbu dostal.
101 JAHODOVÝ
PENOU

KÚCHOŇ

SO

SMOTÁNKOVOU

Kúchoň predchádzajúcim spôsobom prichystať, nažlto upiecť a
nechať vystydnúť. Pekné dozreté jahody dať do nádoby, tlčeným
cukrom posypať a na chladnom nechať stáť. Holbu sladkej smotánky
v kotlíku na ľad položiť; drôtom na hustú penu ušľahať, nechať
trochu stáť a na site nechať odtiecť. S vaníliou potlčený a preosiaty
cukor zľahka v nádobe so smotánkovou penou zmiešať, z nej dať
do prichystaného kúchňa a po celom rozotrieť. Na to dať jahody
a zas fám čiže penu, to dovysoka usporiadať a povrchu jahodami
garnírovať.
102 KÚCHOŇ S MIEŠANÝM OVOCÍM
Vyššie opísaný kúchoň nažlto upiecť a nechať vystydnúť. Jahody
a maliny samostatne vybrať a tlčeným cukrom posypať; smotánku
zbiť na penu a prichystať predchádzajúcim spôsobom. Z nej dať do
kúchňa a po celom rozotrieť, na to dať jahody, zas fám, povrch
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dovysoka nožom uhladiť, žliabky porobiť a malinami poriadne
vyložiť. Toto sa má robiť pred samým servírovaním.
103 MARHUĽOVÝ KÚCHOŇ
Cesto č. 40 urobiť, z neho okrúhly plát vykrojiť a dať na plech.
Z ostatného cesta na tri prsty urobiť dookola obrubu a papierom
obkrútiť, aby sa cesto pri pečení nerozišlo. Dobre dozreté marhule
cezpoly prekrojiť a obieliť, do kúchňa ukladať a tlčeným cukrom
posypať, v dobre horúcej peci nažlto nechať upiecť, vybrať a ešte raz
cukrom dobre posypať a rozpálenou lopatkou pripiecť, aby sa cukor
rozpustil. Vystydnutý dať na stôl.
104 BROSKYŇOVÝ KÚCHOŇ
Dobre dozreté broskyne cezpoly prekrojiť, kôstku vybrať a
obieliť. Broskyne sa do vyššie menovaného cesta ukladajú, tlčeným
cukrom posypú a v dobre horúcej peci nažlto upečú.
Surové ovocie, ktoré sa do kúchňov dáva, potrebuje dobre horúcu
pec a môže sa aj hodinu nechať piecť, aby bolo dostatočne vypečené
i cesto i ovocie, zvlášť keď má koláč viac vrstiev.
105 KÚCHOŇ S RINGLOTAMI
Opravdivé ringloty sú tie, z ktorých sa kôstka dá ťažko oddeliť.
Kúchoň sa prichystá predchádzajúcim spôsobom. Doň sa ringloty
pokladú, cukrom dobre posypú a nechajú upiecť.
106 ČEREŠŇOVÝ KÚCHOŇ
Z dozretých čerešieň kôstky povytláčať, šťavu z nich nechať na
riečici odtiecť, do kúchňa poklásť, tlčeným cukrom posypať a v peci
nechať upiecť. Rovnako sa urobí kúchoň i s višňami, lenže sa pridá
viac cukru.
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107 MARHUĽAMI PLNENÉ TORTLETKY
Vyššie menované kúchne z ovocia patria na väčšie tabuly; v
menšej miere sa robia tak, že sa udané cesto rozdelí na dve alebo tri
čiastky. Čiastka sa rozvaľká, cestom sa vyložia natenko vymastené
vandličky, hrachom sa naplnia a nechajú sa v peci nažlto pripiecť.
Potom treba hrach z nich dočista vybrať a misočky dať späť do pece,
aby sa aj zvnútra cesto lepšie pripieklo. Potom vyvrátiť misky na sito
a nechať vystydnúť. Každú marhuľu cezpoly prekrojiť, obieliť, jednu
vedľa druhej do tepše dať, tlčeným cukrom dobre posypať, v rúre
nechať pripiecť, vybrať, čistý papier na ne položiť a nechať vystydnúť.
Pred servírovaním zložiť na misu servítku, misočky marhuľami
naplniť a na misu poriadne dovysoka poklásť.
108 BROSKYŇAMI PLNENÉ TORTIČKY
Potrebnú mieru cesta (č. 40) na pol malého prsta zhrúbä
rozvaľkať, okrúhlym dlabadlom povykrajovať, na plech poklásť a
vajcom natrieť. Z druhej polovice cesta menším dlabadlom
prostriedok vykrojiť, na pomastené kúsky rovno položiť a každý
papierom okrútiť, aby sa pri pečení nerozišli.
Za ten čas dozreté broskyne na dvoje rozkrojiť, kôstky vybrať a
obieliť, v nádobe tlčeným cukrom posypať, do prostriedku tortičiek z
cesta klásť a v letnej peci nažlto nechať upiecť. Pri dopekaní tlčeným
cukrom posypať a dať späť do pece, aby sa cukor rozpustil a urobil
glazúru. Nakoniec papier odobrať, na misu servítku zložiť a naň klásť
tortičky. Rovnako sa robia:
109 SLIVKAMI PLNENÉ TORTIČKY
110 JABĹČKAMI PLNENÉ TORTIČKY
111 RINGLOTAMI PLNENÉ TORTIČKY
112 ČEREŠŇAMI PLNENÉ TORTIČKY
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Kôstky z čerešieň vybrať a predchádzajúcim spôsobom urobiť
cesto, ktoré sa môže i do misočiek dávať.
113 JAHODAMI PLNENÉ TORTIČKY
Cesto predchádzajúcim spôsobom v misočkách upiecť. Dobre
dozreté jahody dať do nádoby, štvrť funta (14 deka) cukru s pár
lyžicami vody nahusto vyvariť, horúce na jahody vyliať a zakryté
nechať vystydnúť. Pred servírovaním nimi misočky naplniť, na misu
servítku zložiť a tortletky na ňu úhľadne dovysoka poklásť.

ČASŤ IV

O ROZLIČNOM
MIEŠANOM PEČIVE

4

O ROZLIČNOM MIEŠANOM PEČIVE
114 MANDĽOVÉ TYČINKY S GLAZÚROU
Pol funta mandieľ bez kôstok dať do šaty, medzi rukami
vymädliť, v mažiari nadrobno potĺcť a dať na tablu. 21 deka (12 lótov)
potlčeného cukru preosiať a s mandľami pomiešať. Pridať nadrobno
pokrájané citrónové kôrky a do prostriedku jamku urobiť. Tri
roztrepané bielky v kotlíku na penu šibať, do mandieľ dať a nožom
nie veľmi tuho spolu zmiesiť.
Keď je masa ako cesto, rukami sa do dĺžky šúľa. Tabla a masa sa
miesto múky cukrom posype, vaľká sa na štyri prsty šíre a na pol
malého prsta zhrúbä; rozdelí sa na dve čiastky, z ktorých jedna sa
rovno a tenko natrie marhuľovým lekvárom a druhá polovica sa
rovno na prvú položí. Za ten čas sa prichystá biely ľad č. 18, ktorým
sa štangle povrchu tak natrú, aby sa mandle celkom zakryli.
Z masy sa krájajú štangličky na pol druha prsta šíre a kladú sa na
pomastený plech jedna vedľa druhej tak, aby sa nezlepili. Potom sa
nechajú v letnej peci povoľne piecť a ak by odvrchu začali chytro
žltnúť, položí sa na ne papier. Keď sú odspodku žlté, nožom sa
odberú z plechu, nechajú sa vystydnúť a pokladú sa na servítku, ktorá
je na mise zložená.
115 TYČINKY Z LIESKOVCOV
Jadrá z lieskovcov v šate medzi rukami vymädliť a v mažiari
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neveľmi nafajno potĺcť, aby sa rozsýpali. Na pol funta orechov vziať
21 deka (12 lótov) potlčeného a preosiateho cukru, čo sa s orechami
zmieša a v ostatnom sa pokračuje ako s mandľami.
116 TYČINKY Z VLAŠSKÝCH ORECHOV
Toľko vlašských orechov potĺcť, aby jadier bolo pol funta. V
mažiari sa nasypko potlčú a na tablu dajú; pridá sa 21 deka (12 lótov)
potlčeného cukru, urobí sa s bielkami masa a v ostatnom sa pokračuje
predchádzajúcim spôsobom.
117 TYČINKY Z KREHKÉHO CESTA
Krehké cesto (č. 39) sa urobí v potrebnej miere, vyvaľká sa
zhrúbä pol malého prsta, dá sa v celosti na tenko vymastený plech,
koncom noža sa popichá a nechá sa v letnej peci nažlto upiecť,
pričom sa nesmie vysušiť. Za ten čas sa urobí čokoládová glazúra č.
21, plech sa vyberie, masa sa pokrája na rovnaké tyčinky, na ne sa po
vrchu rozotrie glazúra a nechajú sa v peci stuhnúť. Potom sa z plechu
zoberú, nechajú sa vystydnúť a pokladú sa na misu.
118 TYČINKY Z KREHKÉHO CESTA NA INÝ SPÔSOB
Potrebnú mieru cesta č. 40 na pol prsta zhrúbä vyvaľkať, z neho
tyčinky poklásť na vymastený plech a povrchu vajcom pomastiť.
Tyčinky sa tak krájajú, aby i podľa šírosti i dĺžosti rovnaké boli,
keďže pri skladaní musia mať rovnakú formu. Poskladané tyčinky sa
nechajú v letnej peci nažlto vypiecť, potom sa nechajú vystydnúť,
natierajú sa jahodovým lekvárom a rovno sa vedno zlepia. Podľa č.
28 urobenou glazúrou sa obtiahnu, nechajú sa v letnej peci stuhnúť.
Na misu sa zloží servítka a na ňu sa tyčinky dovysoka pokladú.
119 OBLIEVANÉ TYČINKY Z KREHKÉHO CESTA
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Cesto č. 41 na pol prsta zhrúbä vyvaľkať, z neho rovnaké
tyčinky krájať a na plech klásť, povrchu vajcom natrieť, v letnej
peci nažlto povoľne nechať upiecť. Z pece vybrať, nechať vystydnúť,
lekvárom natierať a po dve spolu zliepať. Poleva č. 18 sa rozdelí na
tri čiastky podľa toho, akú farbu chce človek mať. Ľadová cukrová
poleva sa dá do papierových lievikov a tak sa tyčinky poriadne
oblievajú.
120 PRACLÍKY Z KREHKÉHO CESTA
Podľa č. 22 urobené cesto na kúsky pokrájať, z neho šúľať
kúsky zhrúbä malého prsta. Rovnaké priecniky skladať, na plech
klásť, roztrepaným vajcom pomastiť a vo voľnej peci nažlto nechať
upiecť. Urobí sa glazúra č. 27, ňou sa každý kúsok natrie a nechá sa v
letnej peci sušiť.
121 LINECKÉ PRACLÍKY
Toto cesto (č. 43) je oveľa slabšie ako predchádzajúce, zakrúti sa
do čistej šaty a nechá sa na chladnom mieste stáť. Potom sa pokrája
na rovnaké kúsky, na dlhé šúľky sa rozšúľa zhrúbä malého prsta.
Z neho urobené priecniky sa kladú na plech, roztrepaným vajcom
sa dokonale natrú a nechajú sa v letnej peci povoľne nažlto upiecť.
Povrchu sa každý natrie podľa č. 25 prichystanou glazúrou a nechá
sa v peci usušiť.
122 LINECKÉ PEČIVO NA INÝ SPÔSOB
Podľa č. 44 prichystané cesto je ešte jemnejšie ako
predchádzajúce. Cesto sa nechá na chladnom mieste stuhnúť, na tabli
sa rozvaľká zhrúbä malého prsta, z neho vykrojené okrúhle kúsky sa
kladú na plech, na ktorom je každý osobitne papierom obvinutý, aby
sa masa pri pečeni po plechu nerozišla. (Ešte lepšie je, keď sa pečivo
v misočkách pečie.)
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Každý kúsok treba natrieť vajcom, v letnej peci povoľne nechať
nažlto upiecť, vystydnuté lekvárom natierať, po dva kúsky vedno
skladať a nožom všetky jednako obrezať. Podľa č. 18 sa urobí trojaká
ľadová poleva a ňou sa poriadne obtiahnu. Na misu sa zloží servítka
a na ňu sa pečivo pokladie. Ak sa z masy hrubšie pečivo robí, nie je
potrebné skladať kúsky vo dvoje.
123 MANDĽOVÉ PEČIVO S JAHODOVOU GLAZÚROU
Z mandľovej masy č. 45 polovicu alebo štvrtú čiastku urobiť. Na
pečenie sa vezme štvoruhlastá tepša s kruhom a ak jej nieto, pomastí
sa plech, po ňom sa masa štvoruhlasto na pol druha prsta zhrúbä
rozotrie a dookola papierom obkrúti, aby sa pri pečení po plechu
nerozišla.
V letnej peci sa nechá povoľne nažlto upiecť, po upečení sa dá papier
preč, masa sa nechá trochu vystydnúť, z nej sa ostrým nožom krájajú
štvoruhlasté rovnaké kúsky, porozkladajú sa po plechu a nechajú sa v
letnej peci sušiť. Za ten čas sa urobí glazúra podľa č. 29, ňou sa každý
kúsok natrie a nechá sa v letnej peci sušiť.
124 PIŠKÓTOVÉ
GLAZÚROU

PEČIVO

S

POMARANČOVOU

Piškótovú masu č. 46 na pomastenom plechu na prst zhrúbä
rozotrieť, dookola papierom obložiť a nažlto upiecť. Po upečení
papier odobrať, cesto napoly rozkrojiť, jednu polovicu natrieť
malinovým lekvárom. Časti zložiť a pokrájať na trojuhlasté alebo
štvoruhlasté kúsky. Pri krájaní pečiva má sa na to pozor dať, aby
sa vždy iné figúrky v peknej forme vykrajovali, čím sa jedlo
obľúbenejším stáva, keď sa vždy v inšej forme ukáže. Pokrájané
kúsky treba poklásť na plech a v letnej peci trochu nechať usušiť.
Každý kúsok sa omáča do glazúry č. 26 a nechá sa v letnej peci
stuhnúť. Ak glazúra stuhne sama od seba, netreba ju dávať do pece.
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125 PIŠKÓTOVÉ PEČIVO NA INÝ SPÔSOB
Piškótové cesto sa upečie predchádzajúcim spôsobom. Z pece
vybraté cezpoly prekrojiť, jednu polovicu lekvárom natrieť a druhú
na to položiť. Z toho na dva prsty šíre a na štyri dĺže kúsky rezať,
na plech rozklásť a v peci trochu nechať sušiť. Podľa č. 32 urobiť
konzerv, doň každý kúsok na vidličke omočiť, na plech poklásť a
nechať vystydnúť.
126
PIŠKOTOVÉ
KONZERVOM

PEČIVO

S

ČOKOLÁDOVÝM

Piškótové cesto prichystať predchádzajúcim spôsobom a upiecť,
pričom sa nesmie vysušiť. Hneď zatepla okrúhlym dlabadlom kúsky
vykrajovať, spodok malinovým lekvárom natrieť; po dva kúsky spolu
zliepať a v peci nechal trochu usušiť. Za ten čas sa podľa č. 33
urobí konzerv, doň sa kúsky hádžu, vidličkou sa zanoria celkom do
čokoládového konzervu. Obvinuté kúsky sa nechajú trochu odtiecť,
kladú sa na plech — všetko sa musí robiť chytro — nechajú sa celkom
vystydnúť, odspodku sa nožom odrežú, natrú sa lekvárom a po dva
kúsky sa spolu skladajú.
127 FRANCÚZSKE PIŠKÓTY
Na nasledujúce pečivo je potrebná najfajnejšia masa, ktorá sa
takto pripraví:
Na jednu stranu vážok položiť šesť čerstvých vajec, na druhú stranu
práve toľkú ťarchu tlčeného cukru; koľko vážia tri vajcia, toľko sa
má vziať múky. Zo šiestich bielkov zbiť tuhý sneh, pri šľahaní pridať
za hrsť cukru a ustavične šibať, aby sa sneh nezrazil. Tri varechou
roztrepané žĺtky so snehom zmiešať, pridať cukor a opakom varechy
dovysoka obracať, zľahka múkou posypať a všetko dokonale zmiešať,
čo sa na chladnom mieste robí.
Za ten čas sa prichystá taký široký papier, koľké piškóty človek chce
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mať, z papiera sa urobí striekačka, do nej sa dá z masy a na papier sa
piškóty vytláčajú (trezírujú). Do servítky sa dá asi štvrť funta cukru,
konce sa spolu zložia a to nad piškótami triasť, aby sa vrch dobre
zaprášil. Potom vziať konce papiera a z neho naprášený cukor striasť,
piškóty na plech poklásť, v peci nažlto upiecť, nechať vystydnúť a
pozorne z papiera odoberať, aby sa nepolámali. Na plech sa dá čistý
papier, naň sa piškóty naopak obrátia, t. j. spodkom navrch a v peci sa
nechajú usušiť. Podľa predpisu, teda dobre prichystané piškóty musia
byť navrchu blýskavé a odspodku majú mať pásik. Piškóty sa dávajú
na konfekt.
128 PIŠKÓTY S ČOKOLÁDOVÝM KONZERVOM
Masa sa urobí podľa predchádzajúceho predpisu; potlčená a
preosiata vanília sa zmieša s cukrom, papier sa v takej šírosti poreže,
ako veľké majú byť piškóty. Do striekačky sa dá z masy a z nej sa
piškóty na papier jedna vedľa druhej tak vytiskujú, aby sa nezlepili.
Poprášia sa cukrom, nažlto sa upečú a nechajú sa vystydnúť. Potom sa
z papiera zoberú a spodok sa pozorne natrie marhuľovým lekvárom,
pričom sa vrch nesmie pobabrať. Na plech sa dá papier, naň sa
piškótne položia a nechajú sa v letnej peci uschnúť. Na každú piškótu
sa okolo krajov vytisne z urobeného cukrového ľadu a nechajú sa
uschnúť. Glazúra č. 32 sa nalieva do piškótových ráfikov a nechá sa
na chladnom mieste stuhnúť.
129 SNEHOVÉ PIŠKÓTY PLNENÉ PENOU
Zo šiestich bielkov zbiť tuhý sneh, doň pol funta cukru zamiešať.
Masu dať do škarnicle, z nej piškóty predchádzajúcim spôsobom
trezírovať a dať do letnej pece, pričom sa pod spodok plechu dá
popol, aby piškóty tenkú kôročku dostali; vrch má mať takú farbu
ako žemľa. V peci sa nechajú hodinu, z plechu sa nožom zoberú a
kladú sa na papier. Zospodku prostriedok vybrať a také piškóty na
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plech klásť, nechať znovu v peci vyschnúť, udaným fámom naplniť a
po dve piškóty dovedna zložiť.
130 MELÍROVANÉ KÔPKY
Z prvej masy v č. 127 udanej dať do škarnicle, na plech čistý
papier rozostrieť, naň z masy rovnaké okrúhle kôpky vytískať, po
vrchu cukrom poprášiť, v peci nažlto upiecť, nechať vystydnúť a z
papiera zobrať. Podľa č. 32 a 34 sa urobí dvojaký konzerv, jedna
polovica kôpok sa namáča do jedného a druhá do druhého konzervu,
oboje sa nechá stuhnúť, spodok sa natrie lekvárom a krížom sa
dovedna zlepia. Podľa č. 18 prichystaná ľadová poleva sa dá do
škarnicle a z nej sa robia v spojených kôpkach bodky tade, kde
sú spojené. Pár bodôk kvapnúť aj na prostriedok a na vrch, a síce
polovicu na čierne, polovicu na žlté. V letnej peci treba nechať usušiť,
na misu servítku zložiť a tak kôpky na ňu klásť, aby jedno pri druhom
bolo raz čierne, raz žltkavé.
131 INDIÁNSKE OKÁ (AUGEN)
Podľa predchádzajúceho spôsobu zrobená masa sa dá do
škarnicle alebo do plechového striekača (špricne), na plech sa dá
papier a naň sa vytískajú okrúhle kôpky rovnakej veľkosti, poprášia
sa cukrom, v peci sa nažlto opečú a z papiera sa zoberú. Spodok sa
natrie lekvárom, do prostriedka sa položí celá zaváraná višňa a tak sa
nechá v letnej peci sušiť. Za ten čas sa prichystá stupeň cukru podľa č.
16. Každý kúsok pozorne na vidličku zopchnúť a do cukru lekvárom
natretú čiastku až po okraj omočiť, na plech klásť a nechať vystydnúť.
Podľa predpisu urobené oká sa blýskajú ako sklo.
132 INDIÁNSKE KRAFNE PLNENÉ FÁMOM
Vyššie opísanú masu dať do škarnicle, papier dať na plech, na
papier vytískať rovnaké kôpky, vrch cukrom poprášiť, v peci nažlto
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upiecť, z papiera pozorne zobrať a odspodku pozorne prostriedok
vybrať, aby sa odvrchu diera neurobila, pričom sa jamky jedna k
druhej porovnajú, aby sa k sebe šikli. Veľký žajdlík dobrej sladkej
smotánky v kotlíku položiť na ľad, drôtmi nahusto ušľahať a na site
nechať odtiecť. S vaníliou potlčený a preosiaty cukor dať do nádoby,
pridať pár lyžíc fámu, zľahka zamiešať a potom s celým zmiešať.
Týmto sa plnia vydlabané krafne a spolu sa tak spoja, aby aj dosť fámu
v nich bolo, i aby nebolo nič z plnky vidno.
Za ten čas sa urobí čokoládový konzerv č. 33, šišky sa po jednej
doň dávajú a vidličkou dnu zatlačia, aby boli čokoládou celé obliate.
Potom sa vyberú na plech, odložia sa na chladné miesto, nechajú sa
stuhnúť a odspodku sa nožom dookrúhla obrežú. Takýchto šišiek sa
má len toľko urobiť, koľko je na deň potrebné, lebo sa nedajú na
dlhší čas udržať. V letnom čase sa dajú do piksle, v ktorej sa mrazivo
(Gefrorenes) robieva, naspodok papier a naň sa šišky pokladú.
133 ŽENEVSKÉ PEČIVO S CITRÓNOVOU GLAZÚROU
Polovica masy č. 47 sa dá do štvoruhlastej vymastenej a
pomúčenej ťapše, nožom sa rovnako rozotrie a v letnej peci sa nažlto
upečie; nechá sa trochu vystydnúť a pozorne sa vyvráti, aby sa
nepolámalo. Potom sa pokrája na štvoruhlasté kúsky. Kúsky sa
porozkladajú na plech a nechajú sa v letnej peci sušiť. Do citrónovej
glazúry č. 28 sa každý kúsok omočí, dulový syr sa pokrája na tenké
kúsky, ktoré sa kladú na glazúrované kúsky — nechajú sa v letnej peci
stuhnúť a odložia sa na chladné miesto. Na misu sa zloží servítka a na
ňu sa pečivo dovysoka pokladie.
134 PORTUGALSKÉ TYČINKY S POMARANČOVOU
GLAZÚROU
Potrebná miera masy (č. 48) sa dá na pomastený plech, nožom
sa na prst zhrúbä rozotrie a papierom sa dookola obvinie, aby sa cesto
nerozišlo. Toto sa v letnej peci nažlto upečie, nechá sa vystydnúť.
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Napoly sa rozkrojí, jedna polovica sa natrie lekvárom a druhá sa na
ňu položí. Potom sa rovnaké tyčinky krájajú na dva prsty šírky a na
dlaň dĺžky, po plechu sa rozložia a v letnej peci trochu usušia. Hotové
štangličky, tyčinky sa omáčajú do pomarančovej glazúry č. 26 a v
letnej peci sa nechajú stuhnúť.
135 PORTUGALSKÝ CHLEBÍK S OVOCÍM
Potrebnú mieru masy č. 49 zrobiť a dať do vymastenej tepše tak,
aby masy bolo na pol druha prsta. V peci ju povoľne nechať upiecť
a vystydnúť, pozorne na čistú tablu vyvrátiť, na rovnaké štvoruhlasté
kúsky pokrájať, na plech rozložiť a v letnej peci nechať ešte trochu
usušiť. Za ten čas urobiť pomarančovú glazúru č. 26, do nej kúsky
omáčať a v letnej peci nechať stuhnúť. Kúsky sa môžu aj cukrovou
ľadovou polevou obtiahnuť.
136 ANGLICKÝ
GLAZÚROU

CHLEBÍK

S

POMARANČOVOU

Na tento chlebík sa vezme masa č. 50. Všetko ostatné sa robí
podľa predchádzajúceho predpisu a kúsky sa omáčajú do glazúry č.
26.
137 ORECHOVÉ PEČIVO S ANANÁSOVOU GLAZÚROU
Masu č. 51 po pomastenom plechu na prst zhrúbä a všade
rovnako rozotrieť a papierom dookola obvinúť, aby sa pri pečení
masa nerozišla. V letnej peci povoľne nechať upiecť a vystydnúť, na
dve čiastky rozrezať, jednu polovicu lekvárom natrieť a druhú na ňu
položiť. Potom na rovnaké kúsky pokrájať, po plechu rozklásť a v
letnej peci nechať usušiť. Kúsky do masy č. 31 omáčať a v letnej peci
nechať uschnúť.
138 PISTÁCIOVÉ PEČIVO (POCHERAJ)
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Masu č. 54 po pomastenom plechu rovnako rozotrieť, v letnej
peci nažlto nechať upiecť a potom vystydnúť. Masu na dve čiastky
rozkrojiť, jednu polovicu lekvárom natrieť a druhú na to položiť.
Z toho krájať kúsky na dva prsty šíre a na dlaň dĺže, na plech ich
poklásť a v letnej peci nechať sušiť. Ľadovú polevu č. 18 na tri
čiastky rozdeliť, a síce na bielu, červenú a zelenú, ňou prichystané
kúsky na vrchu bielou, jeden bok červenou a druhý zelenou glazúrou
dohladka natrieť a v letnej peci nechať usušiť. Na misu zložiť servítku
a na ňu kúsky do mriežkov dovysoka poklásť.
139 ČOKOLÁDOVÉ PEČIVO
Masu č. 52 po pomastenom plechu narovno rozotrieť, vôkol
papierom obvinúť, v letnej peci povoľne nažlto nechať upiecť a
vystydnúť. Potom na dvoje rozkrojiť, lekvárom natrieť, na štangličky,
tyčinky pokrájať a v letnej peci na plechu nechať sušiť. Každý kúsok
cukrovou ľadovou polevou č. 18 natrieť, farebným cukrom č. 7
posypať a v letnej peci nechať sušiť.
140 POMARANČOVÉ PEČIVO S KONZERVOM
Masu č. 52 po pomastenom plechu rovnako rozotrieť, papierom
obvinúť, v peci povoľne nechať nažlto upiecť a vystydnúť. Potom na
dvoje rozkrojiť, jednu polovicu lekvárom natrieť a druhú rovno na
ňu položiť. Z toho štvoruhlasté kúsky krájať, na plech poklásť a do
letnej pece sušiť. Kúsky do konzervu č. 32 omáčať, na plechu nechať
vystydnúť, okolo spodku nepotrebný konzerv obrezať; na misu zložiť
servítku a na ňu kúsky poriadne poklásť.
141 NAPOLEONSKÝ POCHERAJ
Masu č. 80 na pomastenom plechu na pol druha prsta zhrúbä
rozotrieť, dookola papierom obvinúť, v letnej peci povoľne nažlto
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nechať upiecť a vystydnúť. Medzitým konzerv č. 32 v misočkách,
vandličkách prichystať a z pečiva kúsky vo veľkosti misočiek krájať,
aby zhora dobre priliehali, kúsky na to klásť, na misu zložiť servítku a
poriadne dovysoka poklásť.
142 KATALÁNSKY CHLEBÍK
Kúsky z torty, pečiva a konzervov i omrviny na jednom mieste
zachovať a keď máme hodnú mieru, všetko spolu nadrobno
pokrájame. Štvrť funta cukru treba potĺcť a dať do vajdlinga, doň
zamiešať 8 žĺtkov jeden po druhom na penu vymiešaných, potom z
bielkov tuho zbitý sneh zľahka zamiešať a s prichystanými mrvinami
spolu zmiešať. Masu na pomastenom plechu na dva prsty zhrúbä
rozotrieť, papierom obvinúť, v letnej peci povoľne nažlto upiecť a
nechať vystydnúť. Potom na štvoruhlasté kúsky pokrájať a povrch
poriadne obľadiť (ajsírovať).
143 MANDĽOVÉ KRIVICE (BÖGEN)
21 deka (12 lótov) očistených mandieľ v mažiari nafajno potĺcť,
pri tlčení dať kus bielka a tak spolu na maslo potĺcť. Pridať 21 deka (12
lótov) potlčeného cukru a drobno pokrájané citrónové kôrky, toto
so štyrma bielkami na penu rozmiešať, podľa potreby pridať bielok a
celú masu po pomastenom plechu zhrúbä nožového chrbta rozotrieť.
Potom sa dá do letnej pece, pri žltnutí sa chytro poreže na kúsky
široké ako dva prsty a dlhé ako dlaň, dá sa späť do pece, po dobrom
zohriatí sa zberá nožom po kúsku, kladie sa na váľok a rukou sa naň
pritíska, aby sa skrivili. (Na také krivice dostať i plechové furmy.)
Takto skrivené kúsky sa nechajú v peci lepšie ožltnúť a povrchu sa
poriadne obľadia.
144 MANDĽOVÉ KRIVICE NA INÝ SPÔSOB
Potrebný počet očistených mandieľ v mažiari nie veľmi nafajno
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potĺcť, v toľkej miere i cukru potĺcť a preosiaty dať do nádoby. Pridať
pár bielkov s citrónovou šťavou a rozmiešať na neveľmi hustú penu,
dodať mandle s drobno krájanými citrónovými kôrkami a vedno
dobre rozmiešať.
Z predchádzajúcej masy prichystať oblátky takej šírky, koľké krivice
človek chce mať. Z práve prichystanej masy na oblátky zhrúbä
nožového chrbta natierať, na dva prsty široké kúsky porezať a dať do
neveľmi horúcej pece. Keď začínajú trochu žltnúť, dajú sa na furmu
alebo na váľok, nechajú sa v peci uschnúť a vystydnúť a povrchu sa
obtiahnu v troch farbách urobenou ľadovou polevou (č. 18).
145 MANDĽOVÉ KRIVICE S KRÁJANÝMI MANDĽAMI
12 lótov očistených mandieľ krivým nožom pokrájať a cez
plechovú riečicu preosiať; 12 lótov potlčeného a preosiateho cukru
dať do čistej nádoby, pridať pár bielkov a citrónovej šťavy, vedno
na penu miešať a ak by husté bolo, pridať bielok. Celé s mandľami
miešať a na oblátky z vyššie udanej masy zhrúbä nožového chrbta
natierať, pásy dva prsty široké nakrájať a v ostatnom pokračovať podľa
predchádzajúceho predpisu.
146 MANDĽOVÉ PUSERLÍKY NA POCHERAJ
21 deka (12 lótov) mandieľ očistiť, každú cezpoly rozštiepiť a na
rezanky pokrájať; 21 deka (12 lótov) potlčeného a preosiateho cukru
dať do čistej nádoby, pridať pár bielkov a citrónovej šťavy, vedno na
penu rozmiešať — ak by bola prihustá, pridá sa bielok.
Vmiešať mandle a z tejto masy klásť na oblátky malé hŕbky jednu pri
druhej vo veľkosti polovice vajca a tak dať na plech. Hŕbky sa posypú
pomarančovým cukrom č. 9 a dajú sa do pece, pričom sa pozoruje,
aby nedostalo veľmi žltú farbu. Vystydnuté oblátky sa dookrúhla
obrežú a podľa potreby obľadia cukrovou polevou.
147 MANDĽOVÉ PUSERLÍKY S PISTÁCIAMI
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Vo všetkom sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu. Keď
sú oblátky vytrezírované, nadrobno sa pokrájajú očistené pistácne,
nimi sa každá oblátka povrchu posype, v letnej peci sa nechajú
povoľne piecť, v prostriedku majú dosť vytiahnuté ostať a nesmú mať
príliš žltú farbu.
148 KÔPKY S LIESKOVCAMI (PUSERLÍKY)
Lieskovce sa tak roztlčú, aby jadrá ostali celé. V tepši sa položia
do horúcej rúry a často sa miešajú, aby z nich šupka odskočila.
Ostatné nožom zoškrabať, aby jadierka ostali biele. Tieto jadrá potĺcť
a cez plechovú riečicu preosiať; 12 lótov potlčeného a preosiateho
cukru dať do čistej nádoby, pridať dva bielky a citrónovej šťavy,
miešať na penu a ak by bolo husté, pridať bielok, potom zmiešať s
orechami. Masa sa kladie v rovnakých kôpkach na oblátky, nožom sa
usporiada, povrchu sa posype cukrom č. 8, v letnej peci sa nechá na
neveľmi žlto upiecť a v ostatnom sa pokračuje, ako sa píše vyššie.
149 SLIMÁČIKY Z LIESKOVCOV (ŠNEKERLE)
8 lótov lieskovcových jadierok v čistej šate medzi rukami
vymädliť, očistiť, v mažiari nafajno potĺcť a cez sito do čistej nádoby
pretrieť. Pridať toľko isto tlčeného cukru a s bielkami na tečúcu masu
rozmiešať, natenko rozotrieť po vymastenom plechu a dať do letnej
pece. Keď začína trochu žltnúť, plech sa z pece vytiahne a masa sa
na teplom v chytrosti poreže na kúsky, a síce na prst široké a na
dobrú piaď dlhé. Toto sa nechá v peci ešte lepšie pripiecť a plech sa
z pece natoľko vytiahne, aby sa porezané kúsky z neho mohli brať
po jednom. Kúsky sa na variešku pozdĺžne okrútia, dolu sa stiahnu a
kladú sa na sito. Toto sa musí friško konať, ináčej by sa kúsky vysušili
a polámali. Slimáčiky sa tak dlho robia, kým masa trvá a podávajú sa
k thee na havránku.
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150 SLIMÁČIKY Z VLAŠSKÝCH ORECHOV
Vlašské orechy roztĺcť, jadierka vybrať a na to pozor dať, aby
nemali olejovú chuť, ani aby neboli medzi nimi čierne jadierka.
Potlčené jadrá cez sito pretrieť a ďalej pokračovať predchádzajúcim
spôsobom.
151 KOTÚĽKY Z LIESKOVCOV
Z roztlčených orechov vybrať jadrá, v čistej šate medzi rukami
vymädliť, v mažiari nafajno potĺcť, cez sito do čistej nádoby pretrieť
a pridať potlčeného a preosiateho cukru. Toto s bielkami na tečúcu
masu rozmiešať, po pomastenom plechu zhrúbä nožového chrbta
rozotrieť a dať do letnej pece. Keď masa začína žltnúť, vybrať plech,
porezať cesto na trojuhlasté kúsky a dať späť do pece. Pri žltnutí
sa plech natoľko z pece vytiahne, aby sa z neho mohlo po kúsku
vyberať. Každý kúsok sa skrúti na spôsob papierovej kotúľky. Ak by
nebolo možné takéto kotúľky robiť, cesto sa poreže na štvoruhlasté
kúsky, okrúca sa na okrúhle drievko a kladie sa na sito.
Za ten čas sa žajdlík dobrej sladkej smotánky v kotlíku na ľade drôtmi
tak dlho šibe, kým nezhustne, nechá sa na site odtiecť, s vaníliou
potlčený cukor sa preoseje a zmieša sa s fámom — čo musí byť dobre
sladké. Pred podávaním dá sa z fámu do papierovej škarnicle alebo
plechového striekača (špricne) s dlhou rúrkou a tým sa tvarované
kotúľky plnia, kladú sa na servítku na misu a dávajú sa k havránke.
152 SNEHOVÉ KÔPKY
CUKROVOU PENOU

(SPANISCHER

WIND)

S

Zo šiestich bielkov na chladnom zbiť tuhý sneh, doň zľahka
zamiešať pol funta potlčeného a preosiateho cukru, zmes dať do
papierovej škarnicle alebo do plechového striekača, z neho na čistý
papier kôpky rovnakej veľkosti vytláčať, po vrchu vaníliovým
cukrom posypať a dať do veľmi letnej pece, v ktorej majú ostať biele.
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Keď odvrchu stuhli, položí sa navrch papier, aby neožltli, asi o pol
hodiny sa vyberú, nechajú sa vystydnúť a z papiera sa zoberú. Z
každej kôpky sa odspodku prostriedok pozorne vyberie a kôpky sa
znovu nechajú v peci sušiť.
Podľa predchádzajúceho spôsobu sa zo smotánky zbije pena, pomieša
sa s cukrom vybratým z prostriedka, ním sa snehové kôpky naplnia a
po dve sa spolu skladajú. Toto sa má pred samým podávaním robiť,
aby kôpky dlho nestáli plnené.
153 MARHUĽOVOU
KÔPKY

PENOU

PLNENÉ

SNEHOVÉ

Snehové kôpky sa urobia predchádzajúcim spôsobom. Za ten
čas dá sa do čistej nádoby hodne marhuľového lekváru, pridá sa
potlčený a preosiaty cukor a rozmieša sa s dvoma čerstvýma bielkama
na penu. Podľa potreby sa môže ešte jeden bielok pridať. Táto masa
sa dá do škarnicle a ňou sa kôpky dovedna skladajú.
154 SNEHOVÉ KÔPKY S LIPTOVSKÝMI LIMBOVÝMI
JADIERKAMI
Z ôsmich bielkov v kotlíku tuhý sneh zbiť, doň pol funta
preosiateho cukru s ôsmimi lótmi limbovských jadier (pinoly) zľahka
zamiešať, z masy striebornou lyžicou tenké kúsky ako halušky jeden
vedľa druhého na pomastený plech klásť, vaníliovým cukrom (č. 8)
posypať, vo veľmi letnej peci za dve hodiny nechať sušiť, z plechu
zobrať a klásť na servítku na misu.
Limbové jadierka (pignoly) dostávajú kramári z vidieka, no v
Liptovskej stolici sa nachádzajú takéto boroviciam podobné stromy,
lenže ich ľudia nevedia použiť.
155 PRACLÍKY S LIMBOVÝMI JADIERKAMI
Opísaným spôsobom zbiť tuhý sneh, zľahka s cukrom zamiešať,
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ním striekačku naplniť a na pomastený plech rovnaké praclíky tak
ďaleko jeden od druhého trezírovať, aby sa nezlepili. Do nich sa
popchajú limbové jadierka, tlčeným cukrom sa posypú, vo veľmi
ľahko vykúrenej peci sa nechajú neveľmi nažlto upiecť. Potom sa
vyberú, nechajú sa trochu stáť a pozorne sa z plechu zoberú.
156 PRACLÍKY S MANDĽAMI
Očistené mandle na rezanky pokrájať, z predchádzajúcej masy
(č. 155) na pomastený plech povytláčať, povrchu mandľami posypať
a nažlto upiecť.
157 PRACLÍKY S PISTÁCIAMI
Vo všetkom sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu,
praclíky sa môžu aj nabielo usušiť a tak majú ostať dlhšie o pár hodín
v letnej peci.
158 FÁMOM PLNENÉ TRÚBEĽKY
Z piatich bielkov zbiť tuhý sneh, 21 deka (12 lótov) cukru s
vaníliou potĺcť, preosiať a zľahka do snehu zamiešať. Túto masu na
tenko pomastený plech zhrúbä pol malého prsta rovnako rozotrieť,
6 lótov očistených mandieľ krivým nožom drobno pokrájať, týmto
masu povrchu posypať a nechať v ľahko vykúrenej peci povoľne sušiť,
no žltú farbu dostať nesmie. Odvrchu musí mať viac horúčosti ako
odspodku.
Keď je masa už vyše poly preschnutá, vyberie sa z pece, rozkrojí sa
na štyri prsty šíre a z toho sa režú trojuhlasté kúsky a vložia sa do
pece, aby neostydli; všetko sa má robiť veľmi chytro. Plech sa len do
polovice von vytiahne, aby sa jednotlivé kúsky povyberať mohli. Z
každého kúska skrútiť trúbeľku na spôsob lievika, poklásť na sito, po
ukončení práce nechať v peci usušiť. Za ten čas zo sladkej smotánky
podľa č. 151 urobiť krém a ním naplniť trúbeľky.
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159 ŠAMPIŇÓNY S KRÉMOM Z CUKROVÉHO SNEHU
Španielsky vietor sa urobí známym spôsobom, dá sa do
papierovej striekačky a z nej sa vytískajú na pomastený plech
rovnaké, hladké a okrúhle kôpky a nechajú sa sušiť v letnej peci.
Koľko je okrúhlych kúskov, toľko sa vytisne dovysoka korienkov,
ktoré naspodku majú byť hrubšie a navrchu tenšie. Oboje sa nechá v
peci usušiť, pozorne sa z plechu zberá a okrúhle korienky sa popchajú
do prostriedka kôpok, kladú sa na sito a nechajú sa v peci sušiť.
Zo sladkej smotánky sa urobí fám, nechá sa na site odtiecť, osladí
sa vaníliovým cukrom, na mise sa dovysoka uhladí a doň sa hubky
popchajú.
160 HUBKY S CUKROVOU PENOU NA INÝ SPÔSOB
Hubky predchádzajúcim spôsobom na plech vyformovať, kôpky
v č. 7 udaným červeným farebným cukrom posypať, v peci nažlto
nechať usušiť a predchádzajúcim spôsobom pokračovať.
161 HUBKY S MANDĽAMI A CUKROVOU PENOU
Hubky na plech vyformovať, očistené mandle cezpoly preštiepiť,
na rezanky pokrájať a poriadne ich do húb popchať; povrchu
farebným cukrom posypať, v peci nechať sušiť a ďalej známym
spôsobom pokračovať.
162 POMARANČOVÝ NÁKYP NA PEČIVO (POCHERAJ)
Na pol funte cukru dva pomaranče zľahka strúhať, žlté z neho
nožom zoškrabať, v mažiari nafajno potĺcť, ostatný cukor tiež potĺcť,
cez sito na tablu preosiať a s postrúhaným cukrom spolu zmiešať.
Z troch bielkov zbiť v kotlíku slabý sneh, z neho do cukru dávať a
nožom rozrobiť, aby to ostalo tuhé ako maslové cesto. Cesto nožom
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napodlhovasto rozklepať, kraje nožom podberať a do prostriedka
zakladať, aby bolo všade rovnako hrubé. Miesto múky sa posype
tlčeným cukrom, aby sa na tablu neprilepilo; má byť na pol malého
prsta hrubé.
Potom sa čistý plech zohreje, bielym voskom sa natenko natrie, celý
sa papierom rozšúcha; z prichystanej masy sa vykrajujú mesiačiky
strednej veľkosti a na plech sa kladú na prst vzdialeno jeden od
druhého. Dajú sa do letnej pece, aby dovysoka rástli, v oľahodenej
(oteplenej) peci sa upečú za štvrť hodiny, potom sa z plechu zoberú
na sito a pokladú sa na servítku na mise.
163 CITRÓNOVÝ NÁKYP NA PEČIVO
Tri citróny na pol funte cukru zľahka strúhať, žlté nožom
oškrabať a v mažiari potĺcť, ostatný cukor tiež potĺcť, cez sito preosiať
a na table s nastrúhaným cukrom pomiešať. Z troch bielkov zbiť
sňah a postupne dávať do cukru. Tak urobiť masu predchádzajúcim
spôsobom, nožom ju rozklepať, kraje spolu skladať a keď je masa
na pol malého prsta zhrúbä rozrobená, vykrajujú sa z nej okrúhlym
dlabadlom kúsky, kladú sa na voskom pomastený plech a s pečením
sa pokračuje už opísaným spôsobom.
164 VANÍLIOVÝ NÁKYP
Pol funta cukru potĺcť s vaníliou a cez sito na tablu preosiať; z
troch bielkov zbiť tuhý sneh a po kuse do cukru dávať, nožom podľa
predchádzajúceho spôsobu rozrábať, no masa nesmie byť ani tečúca,
ani sa nesmie rozsýpať. Masu na štyri prsty šíre a na pol malého prsta
zhrúbä rozklepať, z nej tyčinky krájať, na plech klásť a s pečením
pokračovať vyššie opísaným spôsobom.
165 ČOKOLÁDOVÝ NÁKYP
Štvrť funta čokolády postrúhať, pol funta cukru potĺcť, preosiať
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na tablu a s čokoládou zmiešať; z troch bielkov zbiť sneh a po
kuse pridávať, nožom podľa predchádzajúceho spôsobu rozrábať a
vo všetkom pokračovať, ako sa píše vyššie. Kto nevie s nožom
zaobchádzať, môže masu i rukou rozrobiť. Pri vaľkaní sa tabla
cukrom posype, masa sa na pol prsta zhrúbä rozklepe, zúbkovým
dlabadlom vykrajuje a kladie sa na voskom pomastený plech. V peci
sa nechá povoľne piecť a z plechu sa na sito zoberie. Z takejto
hociktorej masy sa môžu všelijaké kúsky vykrajovať, napr. šúľajú sa
guľky alebo sa robia praclíky.

ČASŤ V

O CHLADNÝCH
PUDINGOCH A
ŠARLOTÁCH

5

O CHLADNÝCH PUDINGOCH A
ŠARLOTÁCH
166 CHLADNÝ GAŠTANOVÝ PUDING
V prvom zväzku knihy dostali teplé štircované pudingy meno
nákyp. Chladné pudingy sa delia vo dvoje, z ktorých jedna čiastka
sa pripravuje s vyzím mechúrom (Hausenblase), no druhá čiastka v
ľade. Pri veľkých obedoch sú pudingy veľmi obľúbenými a kto ich
rád jedáva, ten rád dá na ne potrebnú prípravu.
Z dvoch funtov gaštanov kôrku olúpať, gaštany dať do vriacej vody
a v nej zakryté nechať pár minút stáť, aby sa aj tenká šupa z nich
zobrať dala. Odcedené klásť na čistú šatu, v nej zľahka medzi rukami
mädliť, čierne fľaky z nich vyrezať, v čistej vode ich vymyť, na šatu
vybrať, do čistej tepše ukladať, pol funtom tlčeného cukru posypať,
vodou podliať a zakryté na ohni nechať variť, aby i mäkké i celé ostali.
Pekné a celé na misu vybrať a na stranu na chladno odložiť. Zvyšok
v mažiari nafajno potĺcť, pri tlčení chladným mliekom podlievať a
cez sito do čistej nádoby pretrieť. Do nádoby dať pol funta cukru a
pokrájanej vanílie, na to naliať žajdlík vody, nechať povariť, týmto
pretreté gaštany rozpúšťať a spolu zmiešať. Štvrť funta očistených a
umytých hrozienok s cukrom variť a dať k predchádzajúcemu. Dva
lóty vyzieho mechúra uvariť, precediť, doň dať letné a ustavične
miešať. Veľký žajdlík sladkej smotánky v kotlíku na ľade drôtmi
na penu ušľahať, zľahka do toho zamiešať. Čiapkovú (klobúkovú)
furmu (Kappelmodell) mandľovým olejom tenko vymastiť a do ľadu

57

58 Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
narovno zapraviť, gaštanmi celkom pekne vyložiť a masou naplniť,
čistým papierom a pokrievkou zakryť, na ňu ľadu naklásť, na chladné
miesto odložiť a za dve hodiny nechať stáť.
Za ten čas dať do nádoby 21 deka (12 lótov) jemnej vaníliovej
čokolády, na ňu žajdlík vody naliať a na ohni miešať. Keď začne
trochu hustnúť, sníme sa z ohňa, pridá sa 14 deka (8 lótov) tlčeného
cukru a na chladnom mieste sa mieša. Z pol žajdlíka dobrej sladkej
smotánky sa zbije pena, zamieša sa do čokolády a na ľade sa nechá
stáť. Pred podávaním sa furma vyberie z ľadu, teplou šatou sa utrie,
na plytký tanier sa vyvráti, položí sa na servítku na mise, povrchu sa
čokoládou obleje a ostatné sa servíruje v šálke na stôl.
167 PRÍPRAVA VYZIEHO MECHÚRA (HAUSENBLASE)
NA RÔSOLY A KRÉMY
Vyzí mechúr je dvojaký; jeden je v obarancoch skrútený, pri
upotrebení sa musí roztĺcť a na kúsky potrhať; druhý je v platniach a
musí sa nožom na kúsky potrhať. Takýto mechúr sa dá do nádoby,
naň sa naleje čistej vody, pridá sa kúsok cukru, nechá sa povoľne
variť a často sa čistou varieškou odspodku mieša, pokým sa nerozvarí.
Potom sa šata do vody omočí, cez ňu sa mechúr do čistej nádoby
precedí a odloží sa na bezpečné miesto. Aby sa vyzí mechúr ľahšie
varil, namočí sa deň vopred do čistej vody.
168 GAŠTANOVÝ PUDING A LA NESELRODE
S gaštanmi sa pracuje predchádzajúcim spôsobom; do čistej
nádoby sa dá 42 deka (24 lótov) cukru a jedna palička vanílie, naleje
sa žajdlík vody a nechá sa variť. Keď má cukor udaný stupeň č. 12,
rozpúšťajú sa ním pretreté gaštany, primieša sa pohár maraskínového
likéru a mieša sa, aby masa vystydla. Zmrzlinová furma sa zapraví do
ľadu, masa sa do nej vyleje a navrch sa dá papier i s pokrievkou. Za
pol hodiny sa ustavične krúti, furma (plechovica) sa otvorí, masa sa
prichystanou drevenou lopatkou spolu rozmieša, zapchá sa a tak dlho
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sa krúti, kým nezhustne ako kaša.
Za ten čas sa očistí 12 lótov malých i veľkých hrozienok. V nádobe
sa zvaria s cukrom a nechajú sa vystydnúť. Pekné pistácne, a síce
niekoľko lótov očistiť a na rezanky pokrájať; v cukre zaváraných
marhúľ a kus dulového syru na rezanky pokrájať; žajdlík sladkej
smotánky drôtmi na ľade v kotlíku ušľahať; zmrzlinu (Gefrorenes) na
kašu rozrobiť, doň zamiešať prichystané prídavky a ku koncu i penu,
vedno zakryté pár minút krútiť, celkom do ľadu zapraviť a nechať
stáť.
Za ten čas sa dá 10 žĺtkov do nádoby, to sa zmieša s 21 deka (12 lótmi)
potlčeného cukru a rozpustí sa žajdlíkom smotánky, za ustavičného
miešania sa na ohni zvarí, pri hustnutí sa sníme z ohňa, pridá sa
pohár maraskínového likéru, na chladnom sa mieša, cez sitko do
čistej nádoby sa precedí a nechá sa na ľade stáť. Z pol žajdlíka sladkej
smotánky sa zbije fám a zľahka sa do predchádzajúceho zamieša, aby
bolo tekuté. Furma sa zapraví do ľadu, pred servírovaním sa dá fám
do furmy, z ľadu sa zoberie, šatkou sa poutiera, vyvráti sa na plytký
tanier, obleje sa gúsom a ostatný gús sa podáva v šálke.
169 PRÍPRAVA ZMRZLINY (GEFRORENES)
Nádoby, ktoré sa na zmrzlinu potrebujú, sú dvojaké: plechové a
cínové; cínové sú lepšie a trvanlivejšie. Bočky, v ktorých sa zmrzlina
krúti, majú byť vysoké a pri spodku dierka, aby sa mohla voda scediť,
keď sa ľad púšťa. Keď sa plechovica postaví do prostriedka, má byť
bočka od plechovice dookola na tri prsty vzdialená. Do medzery sa
dá ľad, a síce najprv sa vo vreci nadrobno potlčie, na spodok bočky
sa dá z neho na 4 prsty vysoko, čo sa soľou dobre posype, ubije a
plechovica sa postaví do prostriedka, dookola medzi piksľu a bočku
sa dá na tri prsty ľadu, posolí sa, ubije a tak sa pokračuje až dovrchu.
Do takto pripravenej plechovice sa dá masa, navrch príde čistý papier
i pokrievka a krúti sa asi pol hodiny.
Potom sa vrchnák sníme, zmrzlina sa prichystanou drevenou
lopatkou odspodku a bokov dokonale rozmieša na kašu, navrch sa
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dá papier i pokrievka. Okolo plechovice sa ľad soľou posype a ubije,
zbytočná voda sa vypustí, plechovica sa pilne krúti, podľa potreby sa
pridá ľadu a soli, o štvrť hodiny sa zmrzlina zase rozmieša, a síce zo
štyri alebo päť ráz. Keď je zmrzlina tuhá, porovná sa, pár ráz sa skrúti,
vrch sa posolí i ľadom obloží a tak sa nechá stáť až do podávania. Pri
robení zmrzliny sa nesmie so soľou gazdovať a pri zatváraní alebo
otváraní plechovice sa dáva pozor na to, aby soľ nevošla do zmrzliny.
Tak sa postupuje pri každej zmrzline.
170 CHLADENÝ RYŽOVÝ PUDING S ANANÁSOM
Pol funta ryže vo vode obvariť, na sito vyliať a studenou vodou
premyť. Holbu mlieka v nádobe zvariť, v ňom ryžu namäkko a
husto uvariť, dať do čistej misy, pridať 12 lótov tlčeného cukru a za
kávovú šálku ananásového zavareného zaftu a to rozmiešať a s vyzím
mechúrom (p. č. 167) zaletna spolu zmiešať.
V kotlíku na ľade sa veľký žajdlík sladkej smotánky šľahačom na
penu ušľahá a zľahka sa k predchádzajúcemu zamieša. Nakoniec
sa do toho primieša na kocky pokrájaného a v cukre zaváraného
ananásu. Mandľovým olejom slabo vymastená furma sa rovno
zapraví do ľadu, dopoly sa masou naplní, navrch sa dá tanier, naň sa
nakladie ľad a tak sa masa nechá stuhnúť. K zvyšku masy sa zamieša
alkermešu a keď prvšia masa stuhla, pridá sa druhá masa, ktorá sa tiež
zakryje a nechá sa stuhnúť.
Za ten čas sa urobí gús podľa č. 168 s tým rozdielom, že miesto likéru
sa doň dá ananásového sirupu. Pred podávaním sa furma vyberie z
ľadu, čisto sa poutiera a vyvráti sa na tanier, dá sa na servítku na mise,
povrchu sa poleje gúsom a ostatné sa dá v šálke na stôl.
171 CHLADENÝ RYŽOVÝ PUDING S OVOCÍM
Ryža sa prichystá podľa predchádzajúceho spôsobu. Zo
zaváraného ovocia treba: voňavé hrušky, zelené mandle, čerešne,
vlašské orechy a dulový syr. Furma sa do ľadu zapraví. Dulový syr
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na tenké kúsky pokrájať a ním spodok furmy poriadne vyložiť, do
toho naliať z prichystanej masy a zakryté nechať stuhnúť. Po stuhnutí
sa urobí vo furme dookola obruba zo zelených mandieľ, na to sa
naleje masy a nechá sa stuhnúť. Potom sa urobí kruh z čerešieň,
naleje sa masy a nechá sa stuhnúť. Takto sa aj s ostatným ovocím
pokračuje, kým sa furma nedoplní. Pred servírovaním sa furma z
ľadu vyberie, vyvráti sa na tanier a dookola sa voňavými hruštičkami
obloží. Čokoládový gús (č. 160) sa podáva osobitne v šálke na stôl.
172 RYŽOVÝ PUDING S PIŠKÓTAMI
Podľa č. 47 piškótovú masu zrobiť v malej miere, na plechu
ju nažlto nechať upiecť a z nej podľa veľkosti plechu kúsky krájať,
ktorými sa furma vyfutruje a do ľadu zapraví. S masou sa zaobchodí
predchádzajúcim spôsobom. Pistácie, a síce 7 deka (4 lóty), sa očistia
a na rezanky pokrájajú, k nim sa primieša práve toľko zaváraných
orechov, v ľade prichystaná furma sa tým naplní a masa sa nechá
stuhnúť. Pred servírovaním sa vyvráti na tanier, dookola sa obloží
puserlíkmi zo snehovej peny a k tomu sa podáva osobitne v šálke
prichystaný gús (p. č. 166).
173 MRAZENÁ RYŽA S ANANÁSOM
Pol funta ryže vo vode obvariť, vyliať na sito, studenou vodou
premyť, v holbe dobrého mlieka namäkko uvariť — pričom má ostať
celá. Potom dať do misky, pridať 28 deka (16 lótov) potlčeného
a preosiateho cukru a za šálku ananásového zaftu, všetko spolu
rozmiešať a nechať vystydnúť. Z veľkého žajdlíka sladkej smotánky
zbiť v kotlíku na ľade fám, zľahka do masy zamiešať, dať do
plechovice a pokračovať podľa č. 166. Keď je masa po tretí raz
zmiešaná, primieša sa do nej na drobné kocky pokrájaný ananás,
zakrytá plechovica sa viac ráz pokrúti, ľadom sa celkom obloží, posolí
a nechá sa stáť. Pred servírovaním sa plechovica zamočí do chladnej
vody a trochu sa v nej podrží, kým sa masa nezačne uvoľňovať od
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bokov plechovice; potom sa servítkou utrie, vyvráti sa na hlbokú
misu a položí na stôl.
174 MRAZENÁ RYŽA S MARHUĽOVOU PENOU
Vyššie menovanú a celkom tak prichystanú masu dať do
plechovice a dobre tuho ju zmraziť, celkom ľadom obložiť, ľad
posoliť a na chladnom nechať stáť. Hlboká misa, do ktorej sa neskôr
masa preloží, drží sa na ľade prichystaná.
Za ten čas sa dá do vajdlinga hodne marhuľového lekváru, tlčeného
cukru a dva vajcové bielky. Toto sa ustavične varechou na penu
mieša a podľa potreby sa pridá ešte jeden bielok, lebo fám musí
byť tuhý. Nakoniec sa citronát na rezanky pokrája. Tesne pred
podávaním sa dá fámu na spodok misy prichystanej v ľade, nádoba
sa z ľadu vyberie, poutiera sa handrou, do letnej vody sa zamočí a
vyvráti sa na misu. Fámom sa masa celkom obvinie, nožom sa uhladí
a citronát sa popchá do fámu. Na väčšiu (od misy) tepšu alebo na
plech sa prichystá tlčeného ľadu, naň sa položí misa i so zmrzlinou a
dá sa do dobre horúcej pece, aby sa tam fám zvrchu pripiekol; misa sa
v peci obracia, aby bol fám všade rovnako pripečený. Všetko sa musí
robiť chytro, lebo zmrzlina sa rozpustiť nesmie. Potom sa misa utrie.
Pri obede nech hostia radšej na toto jedlo trochu čakajú, ako čo by sa
malo rozpustiť.
175 MRAZENÁ RYŽA SO SNEHOVOU PENOU
S prípravou a mrazením sa zaobchodí podľa predchádzajúceho
spôsobu. Za ten čas sa zo šiestich celkom čerstvých bielkov zbije tuhý
sňah, doň sa zamieša 21 deka (12 lótov) potlčeného a preosiateho
cukru. Pekné zelené pistácie, a síce štyri lóty, sa očistia a pokrájajú.
Pred podávaním sa dá na spodok misy zo španielskeho vetra, naň sa
mrazená masa vyvráti, celkom sa snehom obtiahne, nožom uhladí a
pistáciami posype. Pečenie podľa predchádzajúceho spôsobu.
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176 MRAZENÁ RYŽA SO SNEHOVOU PENOU A
LIMBOVÝMI JADIERKAMI
Štvrť funta limbových jadierok v šate medzi rukami vymädliť
a s cukrom zmiešať, snehovú penu a mrazenú masu podľa
predchádzajúceho spôsobu urobiť, na misu vyvrátiť, snehovou penou
obtiahnuť, povrchu jadierkami posypať a v peci upiecť.
177 CHLADENÝ RYŽOVÝ PUDING NA INÝ SPÔSOB
Pol funta jemnej ryže vo vode obvariť, na sito vyliať, studenou
vodou premyť, nechať odtiecť a dať do nádoby. Pridať štvrť funta na
pomaranči zľahka ostrúhaného cukru, pomarančovej šťavy a žajdlík
dobrého bieleho vína, zakryté nechať na ohni povoľne namäkko variť
— pričom ryža musí ostať celá. Potom dať do čistej misky, pridať
(podľa č. 167) 3 deka 5 g (2 lóty) vyzieho mechúra a odložiť na
chladné miesto.
Čisto umyté malé i veľké hrozienka s cukrom na ohni zvariť, ryžu
spolu s pár kúskami pokrájaného ananásu a so zaváraným ovocím
zmiešať. Zo žajdlíka sladkej smotánky zbiť fám. Dve lyžičky
marhuľového lekváru v nádobe s cukrom a potom celé s pripravenou
ryžou spolu pomiešať a na to pozor dať, že ak by za ten čas ryža začala
rôsolovatieť, rozpustí sa trochu v teple a tak sa s otepleným spolu
zmieša.
Kuplová furma sa zapraví do ľadu, masa sa dá do nej a zakrytá sa
nechá stuhnúť. Pred podávaním sa furma z ľadu zoberie, šatou sa
poutiera, vyvráti sa na plytký tanier a dookola zaváraným ovocím
vkusne okrášli. Na misu sa zloží servítka a na ňu sa dá jedlo. — Na
pudingy sa majú upotrebiť kuplové furmy.
178 RYŽOVÝ PUDING S MALINOVÝM GÚSOM
Pol funta ryže namäkko, celú a neveľmi husto uvariť, dať do
misky a pridať 21 deka (12 lótov) s vaníliou potlčeného a preosiateho
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cukru, pol druha lóta vyzieho mechúra a šálku maraskínového likéru,
všetko dobre rozmiešať a nechať vystydnúť. Z pol žajdlíka sladkej
smotánky zbiť penu, zľahka do predchádzajúceho zamiešať, celú
masu do furmy v ľade zapravenej vliať a zakrytú nechať stuhnúť.
Za ten čas sa čerstvé maliny cez sito pretrú a na ľade sa s 12 lótami
potlčeného a preosiateho cukru spolu pomiešajú. Pred podávaním sa
furma omočí do letnej vody, utretá sa vyvráti na misu a gús sa podáva
osobitne v šálke. Pokiaľ ide o rôsoly a peny, treba poznamenať,
že čerstvým mandľovým olejom tenko vymastená furma sa dá bez
omáčania do letnej vody vyvrátiť (štircovať).
179 RYŽOVÝ PUDING A LA ROCHON
Všetko sa robí podľa predchádzajúceho spôsobu. Miesto likéru
sa pridá vanílie, ibaže sa urobí jahodový gús a pokračuje sa, ako sa
píše vyššie o malinách.
180 RYŽOVÝ PUDING NA ŠVÉDSKY SPÔSOB
Všetko sa prichystá podľa č. 178. Potrebný počet meissenských
jabĺk na štvoro rozkrojiť, obieliť a dať do čistej nádoby, dobre osladiť,
na ne naliať bieleho vína, namäkko v celosti upariť, na sito vybrať
a nechať vystydnúť. Z prichystanej masy sa naleje do furmy na dva
prsty vysoko a nechá sa stuhnúť. Tak sa pokračuje, kým sa furma
nedoplní a potom sa celé zakryté nechá stuhnúť. Z pol žajdlíka
sladkej smotánky sa urobí pena; dve lyžičky marhuľového lekváru
(ak by bol veľmi hustý, rozriedi sa vodou) sa dobre ocukrí a s
penou sa zľahka zmieša, aby masa bola tekutá; potom sa nechá na
chladnom mieste stáť. Pred servírovaním sa masa vyvráti na plytkú
misu, dookola sa okrášli zaváraným ovocím a osobitne v šálke sa
podáva gús.
181 CHLADENÝ ANANÁSOVÝ KRÁĽOVSKÝ PUDING
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Z dobre dozretého ananásu korku odkrojiť a v mažiari potĺcť;
tri žajdlíky smotánky zvariť, potlčené dať do nej a zakryté bokom
odložiť. Ananás na tenké rezanky do nádoby pokrájať, naň naliať
šálku sirupu, zakryté na ohni zvariť a nabok odložiť.
Pol funta potlčeného cukru dať do nádoby, s 12 žĺtkami ho miešať,
zvarenou smotánkou pomaly rozpúšťať a za ustavičného miešania
na ohni zvariť; t. j. keď začína hustnúť, sníme sa z ohňa a ďalej sa
mieša, aby vystydlo. Potom cez sito do čistej misy pretrieť, k tomu
scediť sirup, v ktorom sa ananás varil, po úplnom zastydnutí zapraviť
plechovicu do ľadu a do nej dať z masy. Malá čiastka masy sa nechá v
mise na chladnom mieste stáť. S mrazením sa pokračuje podľa č. 166.
Za ten čas sa zo sladkej smotánky zbije pena, zavárané ovocie sa
pokrája na rezanky a zmieša sa s ananásom. Keď je masa zamrznutá,
tretí raz ju treba dobre rozmiešať, pridať zľahka fám i pokrájané
ovocie, dovedna zmiešať, zakrytú plechovicu pár minút krútiť, ľadom
obložiť a nechať stáť. Zvyšok krému s ostatným fámom zmiešať,
kuplovú furmu do ľadu zapraviť, pred podávaním mrazenou masou
naplniť, furmu vybrať a utrieť, obsah na tanier vyvrátiť, dookola
ovocím obložiť, dať na servítku zloženú na mise a gús servírovať k
pudingu osobitne v šálke.
182 CHLADENÝ ČOKOLÁDOVÝ PUDING KRÁĽOVNEJ
16 lótov potlčeného a preosiateho cukru so 16 žĺtkami v nádobe
rozmiešať, aj s troma žajdlíkami mlieka rozmiešať, pridať kus vanílie
a vedno za ustavičného miešania na ohni zvariť; z ohňa odstaviť a
miešať, kým nevystydne. Potom cez sito pretrieť a na tri čiastky
rozdeliť. Štvrť funta porajbanej čokolády s pol žajdlíkom mlieka za
ustavičného miešania zvariť a do jednej čiastky precediť. Pistácie, a
síce štyri lóty, v mažiari nafajno potĺcť, pri tlčení mlieko po kvapke
pridávať, aby potlčené bolo ako maslo, a tak cez sito do druhej čiastky
pretrieť. Tretia čiastka ostane, ako je (in natura). 3 lóty vyzieho
mechúra prichystať podľa č. 167, pomerne z neho do každej čiastky
rozdeliť a s ním masy spolu zmiešať.
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Z troch žajdlíkov dobrej sladkej smotánky zbiť fám, z neho dať
čiastku do čokoládovej masy a zľahka zamiešať. Dať do furmy
zapravenej v ľade, zakryť a navrch dať ľadu, pri rôsolovatení varechou
celú furmu až do vrchu ľadom obtiahnuť a nechať dobre stuhnúť.
Potom sa dá z fámu do pistáciovej čiastky, vyleje sa do furmy a nechá
sa stuhnúť. Nakoniec sa i tretia čiastka z fámom pomieša, tým sa
furma doplní, zaváranými višňami sa obloží a nechá sa stuhnúť.
Pred podávaním sa furma omočí do letnej vody a obsah sa na plytkú
misu vyvráti. Zo zvyšku fámu sa dá do škarnicle, z nej sa dookola
kôpky vystískajú, pridajú sa puserlíky z piškótového cesta, jedlo sa
obtiahne čokoládovou glazúrou a na kôpky dookola sa pokladie z
fámu.
183 CHLADENÝ KABINETNÝ PUDING
21 deka (12 lótov) potlčeného cukru s 12 žĺtkami v nádobe
rozmiešať, s mliekom rozpustiť, za ustavičného miešania na ohni
zvariť a cez sito do čistej misky pretrieť. 12 lótov malých i veľkých
hrozienok čisto umyť, v nádobe s kusom cukru, maraskínovým
likérom a s troškou vody zakryté nechať pariť a nabok odložiť. Z
masy (č. 148) sa prichystajú drobné puserlíky, nakoniec sa prichystá
aj pol druha lóta vyzieho mechúra. Z veľkého žajdlíka sladkej
smotánky sa zbije tuhý fám a na site sa nechá odtiecť.
Z vyššie menovaného krému malú čiastku v šálke nechať stáť na ľade,
do ostatného krému dať vyzí mechúr, dovedna i s fámom zľahka
zmiešať, dať do furmy na tri prsty vysoko a nechať stuhnúť. Na to
dať prichystaných hrozienok, zaváraných višieň a krému, čo všetko
sa nechá stuhnúť. Do likéru omočené puserlíky sa kladú dookola
navrch, pomedzi sa posypú hrozienka, furma sa krémom doplní,
dookola sa višňami obloží a nechá sa stuhnúť. Pred servírovaním z
ľadu vzatú furmu omočiť do letnej vody a na plytkú misu vyvrátiť.
Zvyšok krému s fámom zľahka rozmiešať, pridať likéru s ananásovou
šťavou a podávať k jedlu osobitne v šálke.

O CHLADNÝCH PUDINGOCH A ŠARLOTÁCH 67
184 CHLADENÝ ŠARLOT KRÁĽOVNEJ
Očistené pistácne, a to 21 deka (12 lótov) v mažiari potĺcť, pri
tlčení mliekom rozpúšťať, nafajno tĺcť a cez sito do čistej nádoby
pretrieť. 14 lótov potlčeného a preosiateho cukru s dvoma lótami
vyzieho mechúra (p. č. 167) spolu zmiešať. Z troch žajdlíkov sladkej
smotánky v kotlíku na ľade tuhú penu zbiť, predchádzajúcu masu po
kuse doň dávať a pozorne miešať. Hladkú furmu do ľadu zapraviť,
masou naplniť a zakryté nechať stuhnúť. Z masy č. 46 čiastku upiecť,
šírku a dĺžku furmy odmerať a podľa toho z ostatnej masy piškótové
kúsky rezať, vrch do glazúry (p. č. 22) omáčať, na plech klásť, drobno
krájanými pistáciami posypať a nechať stuhnúť.
Pred servírovaním furmu z ľadu vybrať, do letnej vody omočiť a
na plytkú misu vyvrátiť. Neglazúrovanú stranu prichystaných piškót
marhuľovým lekvárom ponatierať, piškótami jedlo obložiť a vrch
zaváraným ovocím garnírovať. Podľa č. 16 pripraviť šiesty stupeň
cukru, pôvodnú furmu slabo vymastiť, koniec variešky do cukru
omočiť a po furme natenko roztriasať, aby to bolo také tenké ako
vlásky a postupne sa spolu spájalo. Lahôdku na chladnom mieste
nechať vystydnúť, z furmy pozorne vybrať a na vrch šarlotu položiť,
aby to ako koruna vyzeralo.
185 RUSKÝ CHLADENÝ ŠARLOT
Dva pomaranče na pol funte cukru ostrúhať, cukor potĺcť a dať
do kotlíka, precediť a pridať 16 žĺtkov, kúsok škorice, holbu dobrého
vína a za pohár rumu. Masu drôtikmi na ohni ustavične šľahať, pri
hustnutí sňať z ohňa a ďalej šibať, kým nevystydne. Dodať 2 lóty
vyzieho mechúra, spolu do čistej misy cez sito pretrieť a miešať,
pokým celkom nevystydne. Do furmy v ľade zapravenej sa z tejto
masy naleje na tri prsty vysoko a nechá sa stuhnúť.
Do punča (urobeného podľa č. 974 v prvom zväzku knihy) sa kúsky
piškótového cesta omáčajú a do furmy kladú, zaváranými višňami
posypú, na to sa masy naleje a nechá stuhnúť.
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Po stuhnutí zas tak ukladať, kým sa furma nedoplní, čo sa v ľade
nechá stuhnúť. Z piškótového cesta podľa furmy vysoké a veľké
kúsky, ako aj taký veľký a okrúhly kus vykrojiť, aké veľké je dno
furmy. Vykrojené cesto na dvanásť kúskov rozkrájať a do trojakej (č.
18, 19 a 31) glazúry omáčať s upozornením, že na šarloty sa glazúry
majú klásť podľa predpisu.
Pred podávaním treba furmu omočiť do letnej vody a na plytkú
misu vyvrátiť. Prichystané kúsky marhuľovým lekvárom ponatierať
a dookola furmu obložiť, navrch okrúhle piškótové cesto akoby v
celosti zložiť, a síce najprv biele, potom červené, nakoniec tmavé.
186 TALIANSKY CHLADENÝ ŠARLOT
Dva pomaranče na pol funte cukru obrajbať, cukor potĺcť a dať
do kotlíka. Vedno s dvanástimi žĺtkami na penu rozmiešať, s troma
žajdlíkami mlieka rozpúšťať, na ohni miešať, pri hustnutí z ohňa
zobrať a dalej miešať, kým masa nevystydne. Pridať tri lóty vyzieho
mechúra, cez sito do misky precediť a miešať, kým nevystydne. Z
veľkého žajdlíka sladkej smotánky zbiť tuhú penu, nechať na site
odtiecť a zľahka do masy zamiešať. Do furmy v ľade zapravenej naliať
masy na tri prsty vysoko a nechať stuhnúť.
Z masy (č. 125) sa vystískajú na papier rovnaké kôpky (puserlíky),
nechajú sa v peci nažlto upiecť, z papiera sa zoberú a na plech sa
rozkladú.
Z pár bielkov sa urobí španielsky vietor, dá sa do papierovej škarnicle
a z neho sa na každý puserlík dookola bodky vytískajú, v peci sa
nechajú sušiť, povrchu sa posypú farebným cukrom (p. č. 7). Po
usušení sa vyberú, do prostriedka každého kúska sa naleje glazúry (p.
č. 25) a nechajú sa usušiť.
Do zvyšku pomarančového sirupu sa vytisne šťava, do nej sa
piškótové kúsky omáčajú a dávajú sa do furmy. Toto sa zaváraným
ovocím posype, na to sa naleje z masy, nechá sa stuhnúť a tak sa
pokračuje, kým sa furma nedoplní. Pred podávaním sa furma omočí
do letnej vody a vyvráti sa na plytkú misu. Kôpky sa ponatierajú
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marhuľovým lekvárom, pokladú sa dookola misy a vrch sa okrášli
zaváraným ovocím.
187 CHLADENÝ GAŠTANOVÝ ŠARLOT
Z dvoch funtov gaštanov olúpať kôrku, gaštany vo vriacej vode
nechať zakryté pár minút stáť. Tenkú šupu z nich zobrať, čierne
vykrojiť a čisté dať do nádoby, potlčeným cukrom ich posypať,
vodou podliať a namäkko nechať pariť. Potom v mažiari potĺcť, cez
sito pretrieť do vajdlinga, varechou na kašu rozrobiť a pridať
vaníliového cukru. Ak by sa gaštanová masa spolu nedržala, pridá
sa pár lyžíc sladkej smotánky alebo sirupu, z toho sa šúľajú okrúhle
guľky rovnakej veľkosti a kladú sa na čistý plech. Do každej sa
zapichne na piaď dlhé drievko a tým sa omáča do cukru
prichystaného podľa č. 16.
Guľky sa kladú do tenko vymastenej furmy jedna pri druhej tak, aby
sa spolu držali. Celá furma musí byť nimi vyplnená, čo sa chytro robiť
musí. Po dobrom stuhnutí sa z furmy vyberie a položí sa na plytkú
misu. Zo zvyšku cukru sa dá do kuplovej furmy, z neho sa urobí
sultán a odloží sa nabok. Z troch žajdlíkov dobrej sladkej smotánky
sa zbije tuhá pena a nechá sa cez sito odtiecť. Prichystá sa aj s vaníliou
potlčený cukor. Pred podávaním sa cukor s penou zmieša, ňou sa
naplní gaštanový krustát, dookola sa puserlíkmi obloží a navrch sa dá
sultán.
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188 STUDENÉ KÁVOVÉ KONZUMÉ
Tieto krémy sú v Anglicku veľmi obľúbené a dávajú sa na
olovrant alebo namiesto večere (soupé). Veľmi chladia, uzatvárajú
žalúdok a servírujú sa namiesto polievky v šálkach alebo slúžia ináč
ako studené konzumé.
Na jednu osobu sa chystá jedna šálka a podľa tohto pomeru sa chystá
aj masa.
21 deka (12 lótov) dobrej kávy upáliť nažltobrunátno, nechať zvariť
dve holby sladkej smotánky, do nej dať upálenú kávu a zakryť, aby
kávová chuť v smotánke ostala. Nechať vychladnúť, scediť do nádoby,
s dvanástimi žĺtkami a 24 lótmi tlčeného cukru spolu rozšprudlovať,
rozhabarkovať a cez sitko precediť do šálok. Šálky postaviť do
nádoby, ktorá je naplnená horúcou vodou tak, že v nej do polovice
stoja. Nádobu so šálkami položiť na horúce miesto, na vrch dať
pokrievky a na ne žeravé uhlie a tak nechať masu pariť, kým
nezhustne. Vybraté a utreté šálky poklásť na servítku zloženú na mise
a odložiť na chladné miesto.
Treba poznamenať: Po prvé, že káva sa má v takom bubníku páliť,
ktorý je celkom zavretý, aby pri pálení nevytuchla. Po druhé, keď sa
masa v šálkach v pare varí, porobia sa po vrchu mechúre.
189 STUDENÉ ČOKOLÁDOVÉ KONZUMÉ
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Do nádoby dať 21 deka (12 lótov) porajbanej vanilkovej
čokolády, pridať za šálku vriacej vody a 21 deka cukru, a za
ustavičného miešania variť na ohni, pokým sa všetko nerozpustí.
Prevariť dve holby mlieka a do toho zamiešať. Po vychladnutí tejto
masy rozhabarkovať do nej 12 žĺtkov, precediť ju cez husté sito
a naplniť ňou šálky. Tak šálky dať do pary a pokračovať podľa
predchádzajúceho spôsobu.
190 STUDENÉ VANILKOVÉ KONZUMÉ
Dve holby sladkej smotánky s vanilkou na kúsky pokrájanou
nechať pár minút povariť, zakryté odložiť nabok a nechať vychladnúť.
Zmiešať 12 žĺtkov s 21 deka (12 lótmi) potlčeného a preosiateho
cukru, so smotánkou rozpúšťať, precediť cez sito, naplniť šálky a
pokračovať podľa č. 189.
191 STUDENÉ KONZUMÉ S RUSKÝM ČAJOM
Zvariť dve holby sladkej smotánky, tak pridať tri lyžičky ruského
čaju, dobre rozmiešať a zakryté nechať chladnúť. Pomiešať 12 žĺtkov s
35 deka (20 lótmi) potlčeného cukru, so smotánkou rozpúšťať, pridať
za pohár araku, precediť cez sito, naplniť šálky a pokračovať podľa č.
189.
192 STUDENÉ MLIEČNE KONZUMÉ S KAKAOM
Kakao je ovocie, z ktorého sa robí čokoláda a páli sa ako káva.
Pol funta takého kakaa upáliť a v mažiari potĺcť nahrubo. Zvariť
dve holby sladkej smotánky, do nej dať pokrájanú vanilku a zakryté
nechať vychladnúť.
Rozmiešať 12 žĺtkov s 35 deka (20 lótmi) potlčeného cukru, rozpúšťať
so smotánkou, precediť cez sitko, naplniť šálky a pokračovať podľa č.
189.
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193 STUDENÉ KONZUMÉ S PÁLENÝM CUKROM
Osem lótov potlčeného cukru miešať v nádobe na ohni tak dlho,
kým sa cukor nerozpustí a neupáli nažlto. Naň naliať pol žajdlíka
chladnej vody a miešať, pokým sa celkom nerozpustí.
Zvariť dve holby smotánky, zmiešať s kusom vanilky a nechať
vychladnúť. Zmiešať 12 žĺtkov so 14 deka (8 lótmi) potlčeného cukru,
rozpúšťať so smotánkou, precediť cez sito, týmto naplniť šálky a
pokračovať podľa č. 189.
194 STUDENÉ MLIEČNE KONZUMÉ S PISTÁCŇAMI
Osem lótov pistácní potĺcť v mažiari a pri tlčení polievať
mliekom, aby boli potlčené ako maslo. Dve holby smotánky
rozmiešať s pistácňami, zvariť a zakryté nechať vychladnúť. 24 deka
a 5 gramov (14 lótov) potlčeného cukru zamiešať s 12 žĺtkami,
smotánku vytlačiť cez servítku, zmiešať s cukrom, precediť cez sito,
naplniť šálky, dať do pary a pokračovať podľa č. 189.
195 STUDENÉ KONZUMÉ S PRAŽENÝMI ORECHMI
Roztĺcť funt vlašských orechov, vybrať jadrá a zmiešať s 8 lótmi
potlčeného cukru, upražiť nažlto, potĺcť v mažiari a pri tlčení
rozpúšťať s mliekom.
Zvariť tri žajdlíky sladkej smotánky, zmiešať s orechmi, zakryté
nechať vychladnúť, precediť cez servítku a dobre vytlačiť.
Pol funta potlčeného cukru rozmiešať s 12 žĺtkami, rozpúšťať so
smotánkou, precediť cez sitko, naplniť šálky a pokračovať podľa č.
189.
196 STUDENÉ KONZUMÉ S PRAŽENÝMI MANDĽAMI
Pokračuje sa podľa č. 189 a dáva sa pozor, aby mlieko malo tú
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arómu čiže vôňu, aký názov má konzumé.
Podľa toho istého spôsobu sa urobí:
197
STUDENÉ
KONZUMÉ
LIESKOVCAMI
198 STUDENÉ KONZUMÉ S
LIKÉROM

S

PRAŽENÝMI

MARASKÍNOVÝM

199 STUDENÝ FRANCÚZSKY ŠTIRCOVANÝ KRÉM S
ČOKOLÁDOU
Francúzske krémy sa robia aj s mliekom a tým sa odlišujú od
anglických, že sa dávajú do okrášlených foriem a v celosti sa podávajú
na obed, čím sú pútavejšie.
Do nádoby dať 21 deka (12 lótov) porajbanej čokolády a kus
pokrájanej vanilky, na toto naliať žajdlík mlieka a za ustavičného
miešania nechať variť.
Pol funta potlčeného cukru rozmiešať s 12 žĺtkami, rozpúšťať s troma
žajdlíkmi mlieka, zmiešať s čokoládovým mliekom a na ohni šibať
drôtmi, pokým nezačne hustnúť. Potom zložiť z ohňa, miešať na
chladnom mieste, pridať dva lóty vyzieho mechúra, pretrieť cez sito
do čistej nádoby a miešať na ľade, pokým nezačne hustnúť.
Mandľovým olejom tenko vymastenú formu zapraviť do ľadu, vyliať
do nej masu a zakrytú nechať stuhnúť.
Pred servírovaním utrieť vybratú formu, pri vrchu okolo krajov
oddeliť prstom, na misu vyvrátiť a dať na stôl.
200 STUDENÝ FRANCÚZSKY KÁVOVÝ KRÉM
Nažltobrunátno upáliť 21 deka (12 lótov) kávy moka, žajdlík
vody nechať v čistej nádobe variť, do nej horúcu kávu vysypať, chytro
zakryť, aby para nevyšla von, a nechať vychladnúť.
Za ten čas štvrť funta cukru nažlto (karamel) rozpustiť na ohni,
podlievať kávou a spolu zvariť, aby sa cukor rozpustil. Rozmiešať 10
žĺtkov so 14 deka (8 lótmi) potlčeného cukru a rozpúšťať s kávou, do
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toho vyliať tri žajdlíky prevarenej smotánky a šibať na ohni, pokým
nezačne hustnúť. Potom zložiť z ohňa, primiešať 3 deka a 5 gramov
(2 lóty) vyzieho mechúra, precediť cez sito a miešať na chladnom
mieste, pokým nezačne rôsolovatieť. Mandľovým olejom vymastenú
formu prichystať do ľadu, masou naplniť, nechať rôsolovatieť a pred
servírovaním vyvrátiť na plytkú misu.
201 STUDENÝ FRANCÚZSKY KRÉM S RUSKÝM ČAJOM
Zvariť tri žajdlíky smotánky, 3 deka a 5 gramov (2 lóty) čaju
zamiešať do nej a zakryté nechať vychladnúť. Rozmiešať 10 žĺtkov
s 28 deka (16 lótmi) potlčeného cukru, rozpúšťať s prichystanou
smotánkou a šibať na ohni, pokým nezačne hustnúť. Do masy
zloženej z ohňa pridať 3 deka a 5 gramov (dva lóty) vyzieho mechúra,
precediť cez sito do misy, pridať pohár rumu a miešať na chladnom,
pokým nezačne rôsolovatieť.
202 STUDENÝ FRANCÚZSKY KRÉM S VANILKOU
Dve holby smotánky s nadrobno pokrájanou vanilkou nechať
pár minút spolu variť a zakryté odložiť na chladno. Rozmiešať 10
žĺtkov s 20 deka (12 lótmi) potlčeného cukru, rozpúšťať so smotánkou
a šibať na ohni, pridať dva lóty vyzieho mechúra, to precediť do misy
a miešať, pokým nezačne rôsolovatieť.
Ďalej pokračovať podľa známeho spôsobu.
203 STUDENÝ FRANCÚZSKY MARHUĽOVÝ KRÉM
Dvanásť zrelých marhúľ variť s 21 deka (12 lótmi) cukru za
ustavičného miešania, pokým nezačnú hustnúť a pretrieť cez sito do
nádoby.
Desať žĺtkov rozmiešať s 21 deka (12 lótmi) potlčeného cukru,
rozpúšťať s troma žajdlíkmi smotánky a šibať na ohni, pokým toto
nezačne hustnúť.
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Z ohňa odstavenú masu miešať, pridať tri lóty vyzieho mechúra,
precediť cez sito, dávať pomaly do marhúľ a všetko rozmiešať na
chladnom mieste, pokým nezačne rôsolovatieť.
Ďalej sa pokračuje podľa známeho spôsobu.
204 STUDENÝ FRANCÚZSKY MALINOVÝ KRÉM
Tri žajdlíky dobre zrelých malín pretrieť cez sito do misy a
miešať na chladnom s 21 deka (12 lótmi) potlčeného cukru.
Rozmiešať v kotlíku 10 žĺtkov s 21 deka (12 lótmi) cukru, rozpúšťať s
troma žajdlíkmi smotánky a šibať na ohni, pokým nezačne hustnúť. Z
ohňa vzatú masu ďalej miešať, pridať 3 lóty podľa č. 167 pripraveného
vyzieho mechúra a pretrieť cez sito. Z tejto masy po troche dávať do
malín a miešať, kým nezačne rôsolovatieť.
Ďalej pokračovať podľa známeho spôsobu.
205 STUDENÝ FRANCÚZSKY JAHODOVÝ KRÉM
Tri žajdlíky dobre zrelých jahôd pretrieť cez sito do misy,
zmiešať s 21 deka (12 lótmi) potlčeného cukru a pridať alkermeš
podľa č. 3.
Do nádoby dať 10 žĺtkov a 21 deka (12 lótov) cukru, rozpustiť s
holbou smotánky a na ohni šibať drôtmi, pokým nezačne hustnúť.
Z ohňa vzatú masu miešať ďalej, pridať tri lóty vyzieho mechúra,
precediť cez sito, zmiešať s jahodami a podľa známeho spôsobu
pokračovať ďalej.
206
STUDENÝ
FRANCÚZSKY
MARASKÍNOVÝM LIKÉROM

KRÉM

S

Rozmiešať 12 žĺtkov s 28 deka (16 lótmi) potlčeného cukru, tri
žajdlíky smotánky zvariť, za ustavičného šibania liať do toho a na
ohni miešať, pokým nezačne hustnúť.
Z ohňa vzatú masu miešať ďalej, pridať k nej 3 deka a 5 gramov (2
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lóty) vyzieho mechúra a cez sito pretrieť potrebnú mieru likéru a
miešať na ľade, pokým nezačne rôsolovatieť.
Touto masou naplniť v ľade prichystanú formu, na pokrievku dať ľad
a masu nechať stuhnúť.
Pred servírovaním sa utretá forma vyvráti na plytkú misu a jedlo sa
dá na stôl.
Rovnako sa pripravia tieto krémy:
207 STUDENÝ FRANCÚZSKY KRÉM S ORECHOVÝM
LIKÉROM
208 STUDENÝ FRANCÚZSKY KRÉM S VANILKOVÝM
LIKÉROM
209 STUDENÝ FRANCÚZSKY KRÉM S POMARANČOM
Pekný žltý pomaranč zľahka na cukre vôkol obrajbať tak, aby
nepresvitala biela kôrka. Zvariť tri žajdlíky smotánky, zložiť z ohňa,
pridať 28 deka (16 lótov) cukru a zakryté nechať vychladnúť.
Z ohňa vzatú masu ďalej miešať, pridať dva lóty vyzieho mechúra
a všetko precediť cez sito. Touto masou naplniť formu a ďalej
pokračovať podľa známeho spôsobu.
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O SMOTÁNKOVÝCH FÁMOCH A
KRÉMOCH S FÁMOM
210 STUDENÝ SMOTÁNKOVÝ FÁM S MALINAMI
Na tieto fámy treba dobre hustú smotánku, ktorá stojí na
chladnom mieste. Kotlík (keď nemáme kotlík, poslúži hlboká misa)
sa zapraví do ľadu, v ňom sa tri žajdlíky uvedenej smotánky za
hodinu nechajú odstáť a potom sa šibe drôtovou metličkou na penu.
(Dobrá smotánka sa všetka zbije na penu (fám), nechá sa pár minút
stáť a zvrchu sa z nej zberá.)
Za ten čas tri žajdlíky dobre zrelých malín pretrieť cez sito, dať do
misy na ľad a zmiešať pol funta potlčeného a preosiateho cukru s
malinami, pred servírovaním dávať do nich po troche fám, zľahka
dovysoka miešať, dať na misu a nožom uhladiť. Obložiť pečivom zo
španielskeho vetra alebo piškótovými kúskami a dať na olovrant.
211 STUDENÝ SMOTÁNKOVÝ FÁM S JAHODAMI
Jahody pretrieť cez sito, v mise dať na ľad, zmiešať s potlčeným
a preosiatym cukrom a so smotánkou a podľa známeho spôsobu
pokračovať.
212 STUDENÝ SMOTÁNKOVÝ FÁM S ANANÁSOM
Čerstvý zrelý ananás pokrájať na kúsky, z neho dávať do mažiara
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a potĺcť s pol funtom cukru, pretrieť cez sito, dať do misy, miešať na
ľade a pred servírovaním zmiešať so smotánkou.
213
STUDENÝ
SMOTÁNKOVÝ
MARASKÍNOVÝM LIKÉROM

FÁM

S

Pol funta potlčeného a preosiateho cukru dať v miske na ľad, s
likérom rozpúšťať na tečúcu masu, s fámom zľahka zamalgamírovať a
na mise obložiť pečivom. Na to sa musí prichystať viac fámu.
214 SMOTÁNKOVO-KÁVOVÝ FÁM
Pol funta potlčeného a preosiateho cukru dať v mise na ľad, tuho
varenú a čisto scedenú kávu rozmiešať s cukrom na tečúcu masu a
zľahka zmiešať s fámom.
215 SMOTÁNKOVO-ČOKOLÁDOVÝ FÁM
Pol funta na kúsky posekanej vanilkovej čokolády dať do
nádoby, pridať šálku vody a miešať na ohni, aby sa dobre rozvarila.
12 lótov potlčeného a preosiateho cukru s touto masou miešať na
chladnom a pred servírovaním zľahka zmiešať s fámom.
216 SMOTÁNKOVÝ FÁM V PIŠKÓTOVOM KRUSTÁTE
Podľa č. 46 urobiť piškótovú masu, vymastiť hladkú formu,
tenko poprášiť múkou, dať do nej masu, nažlto upiecť, pozorne
vybrať stredok, nechať vychladnúť, urobiť toľkú porciu fámu, aby
sa krustát mohol naplniť, vrch dovysoka uhladiť nožom a okrášliť
zaváraným ovocím.
217 SMOTÁNKOVÝ FÁM V KRUSTÁTE NA INÝ
SPÔSOB
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Piškótovú masu na pol prsta rozotrieť na vymastený plech,
upiecť nažlto, podľa formy, do ktorej príde fám, vykrojiť okrúhlu
platničku, aby pasovala na dno, krájať kúsky široké na pol druha prsta
a vysoké podľa formy, klásť jeden vedľa druhého, aby bola celá forma
vyfutrovaná a zapraviť ju do zasoleného ľadu. Fámu urobiť toľkú
porciu, aby sa forma celkom naplnila, vrch zakryť tanierom, ľadom
celkom obložiť a dve hodiny nechať stáť.
Keď je čas servírovať, položiť na tanier servítku, na ňu vyvrátiť fám a
postaviť na stôl.
218 SMOTÁNKOVÝ FÁM V RÁFE S PUSERLAMI
Podľa č. 148 urobiť menšie puserle rovnakej veľkosti.
Z troch bielkov urobiť vetrovú masu a dať ju do papierovej škarnicle.
Na misu, na ktorú príde fám, urobiť dookola ráf. Na to klásť puserle,
pomedzi dávať z vetrovej masy a zas na to puserle, pokračovať ďalej a
dať s misou do letnej pece, aby uschlo.
Fámu urobiť toľkú porciu, aby bolo vyše ráfu, vrch nožom uhladiť,
dovysoka okrášliť zaváraným ovocím a dať na stôl.
219 ZMRAZENÝ VANILKOVÝ FÁM V KAPSLIACH
(KATTO FÁM)
Na prípravu tohto fámu majú byť plechové podlhovasté
štvoruhlasté kapsle s dobre priliehajúcimi zvrchu aj odspodku
osobitne urobenými vrchnákmi.
Na spodok dať vo dvoje čistý papier a vrchnákom pevne zaprieť,
aby voda doň neprišla. Za ten čas prichystať toľko fámu podľa
predchádzajúceho spôsobu, aby sa kapsle naplnili.
Navrch dať vo dvoje papier a na to vrchnák. Kapsľu celkom obvinúť
do papiera, úplne zapraviť do dobre zasoleného ľadu a nechať dve
hodiny stáť na chladnom.
Pred servírovaním poutierať kapsľu utierkou, odobrať vrch a spodok,
fám zboku okrúžliť nožom a položiť na studený čistý plech. Z fámu
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krájané kúsky klásť dovysoka na plytkú misu, a to čo najrýchlejšie,
aby sa fám dostal na stôl chrumkavý.
220 BAVORSKÝ VANILKOVÝ KRÉM
Z veľkého žajdlíka sladkej smotánky zbiť v kotlíku na ľade
dobre tuhý fám a nechať na site odtiecť. Osem žĺtkov rozmiešať s
12 lótmi potlčeného cukru, do toho za ustavičného miešania vliať
holbu s vanilkou zvareného mlieka a miešať na ohni, pokým nezačne
hustnúť. Z ohňa vzatú masu miešať ďalej, pridať pol druha lóta
vyzieho mechúra, všetko cez sito pretrieť do misy, miešať na ľade
— nesmie zrôsolovatieť ako pri francúzskych krémoch — doň dávať
po kuse z fámu a miešať opakom variešky. Po rozmiešaní zase pridať
fámu a tak pokračovať, kým fám stačí. Masa musí byť hladká a nesmú
byť v nej nijaké hrčky.
Do formy vymastenej mandľovým olejom a v ľade zapravenej dať
masu a nechať zakrytú stuhnúť. Pri zmiešaní tejto masy dbať na to,
aby fám účinkoval tak ako sneh z bielkov.
Keď sa fám dáva do nákypov a rozpustil by sa, nedá nákypu ani
potrebnú ľahkosť, ani peknú formu. Ak smotánka nie je dobrá, nemá
fám nijakú silu a pri zmiešaní sa rozleje.
221 BAVORSKÝ KRÉM S LIESKOVÝMI ORECHMI
Štvrť funta lieskových jadier potĺcť v mažiari, pri tlčení podlievať
mliekom a dobre nafajno potĺcť. Smotánku na ohni nechať zvariť,
primiešať k nej jadrá, zakryté naboku nechať vychladnúť, precediť cez
servítku a dobre vytlačiť.
Osem žĺtkov v nádobe spolu rozmiešať s 12 lótmi potlčeného cukru,
smotánkou rozpúšťať a šibať na ohni, pokým nezačne hustnúť. Z
ohňa vzatú masu ďalej miešať, pridať dva lóty vyzieho mechúra,
všetko cez sito pretrieť do misy a miešať, kým neochladne.
Z veľkého žajdlíka smotánky sa zbije fám a vo všetkom sa pokračuje
podľa predchádzajúceho predpisu.
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222 BAVORSKÝ KRÉM S MARASKÍNOVÝM LIKÉROM
Osem žĺtkov v nádobe rozmiešať s 12 lótmi potlčeného cukru,
holbou smotánky rozpúšťať a miešať na ohni, pokým nezačne
hustnúť. Z ohňa vzatú masu ďalej miešať, pridať dva lóty vyzieho
mechúra, všetko cez sito precediť do misy a pridať likéru, aby krém
mal príjemnú chuť.
Z veľkého žajdlíka smotánky zbiť penu a ďalej pokračovať podľa
predchádzajúceho spôsobu.
223 BAVORSKÝ MALINOVÝ KRÉM
Dve holby zrelých čistých malín pretrieť s 28 deka (16 lótmi)
potlčeného a preosiateho cukru cez sito do misy, pridať 3 deka a 5
gramov (2 lóty) letného vyzieho mechúra, z holby smotánky zbiť
tuhý fám, na site nechať odtiecť a zmiešať podľa predchádzajúceho
spôsobu.
Rovnako sa urobí:
224 BAVORSKÝ JAHODOVÝ KRÉM
225 BAVORSKÝ KRÉM S FIALKOVOU ŠŤAVOU
Na pol funta cukru naliať žajdlík vody a nechať variť, kým sa
nelepí na prsty, t. j. kým sa nedosiahne podľa č. 12 druhý stupeň
cukru (sirup). Tak pridať 3 deka a 5 gramov (2 lóty) vyzieho
mechúra, precediť do misy a nechať vychladnúť.
Aby krém mal príjemnejšiu chuť, pridať šťavu podľa č. 1, nechať na
chladnom a pri hustnutí pridať košenilu podľa č. 4, aby všetko dostalo
peknú farbu.
Z troch žajdlíkov smotánky zbiť fám, nechať na site odtiecť, z neho
po pár lyžiciach dávať do masy a zľahka zmiešať. Ďalej pokračovať,
ako sme už uviedli.
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226 BAVORSKÝ KÁVOVÝ KRÉM
Nažltobrunátno upáliť 14 deka (8 lótov) kávy moka, vysypať
do holby vriaceho mlieka, chytro zakryť a nechať vychladnúť. Osem
žĺtkov v nádobe rozmiešať s 28 deka (16 lótmi) potlčeného cukru,
rozpúšťať kávovým mliekom a na ohni miešať, pokým nezačne
hustnúť. Potom masu sňať z ohňa a ďalej miešať, pridať dva lóty
vyzieho mechúra, cez sito pretrieť do misy a nechať celkom
vystydnúť.
Z veľkého žajdlíka smotánky zbiť fám a ďalej pokračovať podľa
známeho predchádzajúceho predpisu.
227 BAVORSKÝ KRÉM S OVOCÍM
Dobre zrelý ananás pokrájať na kúsky, v mažiari potĺcť, cez
sito pretrieť do misy, zmiešať s 28 deka (16 lótmi) potlčeného a
preosiateho cukru, pridať za šálku sirupu a dva lóty vyzieho mechúra,
zľahka rozmiešať s fámom, z tejto masy dať do olejom vymastenej
a do ľadu zapravenej formy na tri prsty výše a nechať stuhnúť. Po
stuhnutí v cukre zavarené ringloty nechať odtiecť zo šťavy, do radu
ukladať do formy, na to naliať krému a nechať stuhnúť.
Tak dať čerešne, naliať krému, po stuhnutí dať marhule a tak
pokračovať, kým sa forma celkom doplní. Toto všetko nechať v
ľade rôsolovatieť. Pred servírovaním vyvrátiť na misu a vôkol obložiť
pečivom z piškótovej alebo španielskej masy.
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O MLIEČNYCH PLAMANŠÉ A
DOMÁCICH FÁMOCH
228 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ
Očistiť 12 lótov sladkých a pár horkých mandieľ, premyť v
studenej vode, potĺcť v mažiari a pri tlčení podlievať mliekom.
Tri žajdlíky smotánky nechať na ohni zvariť, rozmiešať s mandľami
a zakryté nechať stáť, aby mlieko vtiahlo do seba mandľovú chuť.
Potom dobre vytlačiť cez čistú servítku, rozmiešať so žajdlíkom
vriaceho mlieka a ešte raz vyprešovať.
Do mlieka pridať tri lóty vyzieho mechúra, pomiešať s pol funtom
cukru a ešte raz precediť cez servítku. Túto masu celkom studenú
vyliať do mandľovým olejom vymastenej a do ľadu zapravenej
formy, na pokrievku dať ľad a masu okolo krajov prstom oddeliť a
vyvrátiť na misu.
Horké mandle sa pridajú preto, že dodajú lepšiu chuť a aj v lekárňach
(apatékach) sa upotrebujú.
Podľa tohoto spôsobu sa prichystá mandľové mlieko aj v
nasledujúcich jedlách.
229 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S PEČIVOM
Mandľové mlieko sa urobí podľa predchádzajúceho spôsobu a
rozdelí sa na dve čiastky, z ktorých jedna ostane biela, do druhej sa
však dá košenila, aby mlieko dostalo peknú červenú farbu.
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Ťapša so širokým dnom sa vymastí mandľovým olejom a rovno sa
zapraví do ľadu. Do nej sa naleje z bieleho plamanšé a nechá sa
stuhnúť. Na to sa naleje červené plamanšé a aj to sa nechá stuhnúť,
zase príde biele a na samý vrch červené.
Z mandľového pečiva podľa č. 143 sa prichystá potrebná miera.
Pred servírovaním sa vykrájajú z plamanšé také veľké kúsky, aké
veľké je pečivo a na to sa kladie vykrojené plamanšé, a to raz biele,
raz červené, celé sa kladie na servítku zloženú na mise a zanesie na
stôl.
230 MANDĽOVÉ MELÍROVANÉ PLAMANŠÉ
Mandľové mlieko sa prichystá podľa predchádzajúceho spôsobu
a rozdelí sa na štyri čiastky, a to: jedna ostane biela, do druhej sa dá
košenila, aby mala ružovú farbu. Tretia sa urobí podľa č. 6 zelená,
ktorá čiastka, keď sa spolu zmieša, musí sa ešte raz precediť cez
servítku. Do štvrtej, ktorá bude čierna, sa zamieša kus s vodou na
ohni rozpustenej čokolády a precedí sa cez servítku.
Do olejom vymastenej a v ľade rovno postavenej formy sa dá najprv
biele mandľové mlieko a nechá sa stuhnúť. Potom príde červené a
tiež sa nechá stuhnúť. Tak sa dá zelené a nakoniec čierne a všetko sa
nechá stuhnúť.
Pred servírovaním sa odložená forma poutiera, masa sa prstom okolo
krajov oddelí a vyvráti na plytkú misu. Ak by sme nemohli dostať
masu z formy, potrasie sa furma alebo sa okolo okrajov pofúka.
231 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S PISTÁCIAMI
Jedna časť mandľového mlieka ostane biela a do nej dať pol
druha lóta vyzieho mechúra.
Očistené pistácie, a to 14 deka (8 lótov) potĺcť v mažiari a pri tlčení
podlievať mliekom, aby ostali ako maslo. S týmto rozmiešať holbu
zvareného mlieka a zakryté nechať stáť. Pridať za kávovú lyžičku
špenátovej farby, pretrieť cez sito do misy, pridať pol druha lóta
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vyzieho mechúra, osladiť cukrom a precediť cez servítku.
Do vymastenej a v ľade rovno položenej formy naliať na pol druha
prsta z bieleho plamanšé a nechať stuhnúť. Na to naliať práve toľko
zelenej masy, nechať stuhnúť a pokračovať, kým sa forma nedoplní.
Pred podávaním vyvrátiť na misu.
232 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S ČOKOLÁDOU
Mandľové mlieko sa rozdelí na dve čiastky. Jedna ostane biela,
do druhej sa zamieša s vodou na ohni zvarená čokoláda a precedí sa
cez servítku.
Do formy zapravenej v ľade sa naleje na dva prsty výše najprv
čokoládová čiastka a nechá sa stuhnúť, na to príde biela a tak sa
pokračuje, kým sa forma nedoplní.
233 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S KÁVOU
Mandľové mlieko sa i tu rozdelí na dve čiastky, z ktorých jedna
ostane biela, do druhej sa dá za hodnú šálku tuhej uvarenej kávy,
ktorá sa podľa potreby môže osladiť.
Forma sa plní podľa predchádzajúceho spôsobu.
234 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S FÁMOM
Mandľového mlieka sa urobí za jednu holbu nabielo, pridá sa 3
deka a 5 gramov (dva lóty) vyzieho mechúra a mieša sa na chladnom.
Za ten čas sa zo žajdlíka dobrej smotánky zbije fám a nechá sa odtiecť
na site.
Keď plamanšé začína trochu hustnúť, dáva sa doň z fámu, všetko sa
spolu zľahka zmieša, dá sa do formy a nechá sa stuhnúť.
235 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S JAHODAMI
Žajdlík dobre zrelých jahôd sa pretrie cez sito do misy, k nim sa
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pridá košenila a ocukrí sa.
Prichystané mandľové mlieko sa zmieša s jahodovou šťavou a dá sa
do formy na ľad.
236 MANDĽOVÉ PLAMANŠÉ S MALINAMI
Žajdlík malín pretrieť cez sito do misy a pridať alkermeš, aby
masa mala tuhšiu farbu.
Toto zmiešať s mandľovým mliekom a dať do formy na ľad.
237 STUDENÝ VANILKOVÝ FÁM
Z holby dobrej sladkej smotánky sa zbije v kotlíku na ľade tuhý
fám. 21 deka (12 lótov) cukru s vanilkou sa potlčie a preoseje.
Podľa č. 167 sa uvarí pol druha lóta vyzieho mechúra, ktorý sa dá do
čistej nádoby a do vlažného sa rozmieša potlčený cukor a po troche
aj fám, pričom sa ustavične mieša a pridáva sa fám, kým nie je všetko
poriadne rozmiešané.
Mandľovým olejom vymastená a do ľadu rovno zapravená forma sa
naplní fámom, ktorý sa nechá stuhnúť. Keď je fám takto prichystaný,
môže sa rozdeliť na dve čiastky, z ktorých jedna ostane biela, do
druhej sa však zľahka zamieša alkermeš.
Na spodok formy sa dá na dva prsty zvýše bieleho fámu a nechá sa
stuhnúť. Zas toľko sa dá červeného, ktorý sa tiež nechá stuhnúť a tak
sa pokračuje, kým sa forma nedoplní.
Pred podávaním sa masa oddelí vôkol prstom, dovnútra sa pofúka a
tak sa vyvráti na misu.
238 VANILKOVÝ FÁM S JAHODAMI
Dobre zrelé a celé jahody sa prichystajú na misu a posypú sa
tlčeným cukrom.
Vymastená a do ľadu zapravená forma sa celá uloží prichystanými
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jahodami, fám sa pripraví podľa predchádzajúceho spôsobu, ním sa
forma naplní a toto sa nechá stuhnúť.
239 VANILKOVÝ FÁM S MALINAMI
Dobre dozreté a celé maliny sa povyberajú na misu. Zo 4 lótov
cukru sa urobí sirup, ktorý sa vyleje na maliny a všetko sa nechá
zakryté stáť na chladnom a na site odtiecť. Vyloží sa tým do ľadu
zapravená forma, a to tak, že okolo bokov formy sa popchajú maliny
na špikadlo a kladú sa jedna vedľa druhej, pretože sa celá forma
naraz vyložiť nedá. Keď je rad nimi dookola vyložený, naleje sa
toľko fámu, aby bolo vidno maliny. Tak sa pokračuje vykladaním a
plnením, kým sa forma nedoplní. Potom sa toto všetko zakryté nechá
stuhnúť.
240 STUDENÝ KÁVOVÝ FÁM
Dobre tuho uvarenej kávy za dve šálky zliať načisto. 12 lótov
cukru dať do čistej nádoby, naň vyliať kávu a nechať variť na ohni,
kým sa nelepí na prsty. Potom nechať vychladnúť a pridať pol druha
lóta podľa č. 167 prichystaného vyzieho mechúra.
Z holby sladkej smotánky sa zbije fám, z neho sa po troche dáva do
vychladeného cukru, spolu sa zľahka zmieša, dá sa do formy v ľade
položenej a nechá sa stuhnúť.
241 BIELY KÁVOVÝ FÁM
Osem lótov dobrej kávy upáliť nažltobrunátno, vyliať ju do
pol žajdlíka vriacej sladkej smotánky, chytro dobre zakryť a nechať
vychladnúť. 12 lótov cukru nahusto vyvariť v čistej nádobe a nechať
trochu vychladnúť, do toho dať kávovú smotánku a pol druha lóta
vyzieho mechúra. Toto spolu miešať na chladnom.
Z holby smotánky zbiť fám a zľahka ho pozorne pomiešať. Pri
miešaní dávať pozor, aby sa cukor pri miešaní s fámom hneď od
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začiatku odspodku dokonale zmiešal.
Túto masu dať do formy na ľad a nechať stuhnúť.
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ČISTÉ RÔSOLY
242 ČISTENIE CUKRU NA RÔSOLY
Na prípravu čistých a dokonalých rôsolov je potrebná veľká
obratnosť a pozornosť. O vyzom mechúre treba poznamenať, že
uvarený a precedený má vyzerať ako čistá voda. Cukor má byť tiež z
dobrého druhu. Rôsol nesmie mať veľa vyzieho mechúra, lež sa má
v ústach rozpustiť. Preto je potrebné vyskúmať, koľká miera vyzieho
mechúra je potrebná na jeden alebo druhý rôsol, o čom všade bude
poznámka. Podľa toho, z čoho rôsoly pozostávajú, delia sa na päť
čiastok:
a) z čerstvých voňavých kvetov;
b) z čerstvých štiav;
c) z vína a likéru;
d) z čerstvého zaváraného ovocia;
e) zbité rôsoly.
Cukor na rôsoly sa čistí takto: Z pol bielka vajca sa zbije v
karamelovej panve sneh, ktorý sa roztrepe s holbou čistej studničnej
vody, pridá sa funt na kúsky rozsekaného rafinovaného cukru, toto
sa spolu rozmieša čistou varechou a dá na tuhý oheň. Keď sa začína
dvíhať, akoby chcel vykypieť, pridá sa za štyri lyžice studenej vody,
nechá sa raz zdvihnúť, zase sa dá doň studenej vody a to sa tri razy
opakuje.
Potom sa nechá od jedného boku variť a nečistota z cukru sa zvrchu
zberá dierkavou varechou. Keď je cukor ako krištáľ čistý, sníme sa
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z ohňa, cez čistú servítku sa precedí do misy, odloží sa na chladné
miesto a nechá sa zakrytý stáť.
243 ČISTENIE VYZIEHO MECHÚRA NA ČISTÉ RÔSOLY
Na kúsky potrhaný vyzí mechúr premyť v chladnej vode, dať do
čistej nádoby a spolu rozmiešať, pridať 2 lóty fajného cukru a žajdlík
studničnej vody, nechať na ohni od jedného boku povoľne variť a
čistou varieškou odspodku často miešať, aby neprihorel.
Keď sa všetko rozvarilo, omočiť servítku do studenej vody, cez ňu
precediť do čistej misy, odložiť na chladné miesto a nechať zakryté
stáť.
244 RÔSOL Z MARCOVEJ FIALKY
Obtrhať kvietky z marcovej fialky, dať do čistej misy a zakryť,
aby vôňa nevytuchla.
Zo 42 dekagramov (3/4 funta) cukru urobiť sirup, horúci vyliať na
fialku, zakryté nechať vychladnúť, precediť cez čistú servítku, zľahka
vytlačiť doň šťavu z citróna a pridať zavarenú čerešňovú šťavu a pár
kvapôk košenily, aby mal peknú farbu.
Pre 12 osôb sa chystajú dve holby rôsola, do čoho sa v lete prichystajú
4, ale v zime 3 lóty vyzieho mechúra, to sa ešte raz precedí cez čistú
servítku; do ľadu zapravená forma sa naplní chladnou masou, navrch
sa dá tanier, naň ľad a masa sa nechá stuhnúť.
Pred podávaním sa forma vyberie, omočí sa do letnej vody, dosucha
sa utrie a vyvráti na misu.
245 RÔSOL Z VOŇAVÝCH ČERSTVÝCH RUŽÍ
Z voňavých ruží sa nazbiera do misy hodne kvetu.
Tri štvrte funta cukru sa nechá variť s troma žajdlíkmi vody, nečistota
sa zvrchu zberá, horúca cukrová tekutina sa vyleje na ruže a zakryté
sa odloží nabok.
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Po vychladnutí sa pridá košenila, aby mal rôsol ružovú farbu, precedí
sa cez servítku, dá sa nazad do misy, z citróna sa vytlačí šťava,
pridá sa žajdlík čerešňovej šťavy a 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty)
vyzieho mechúra. Urobí sa toľko masy, aby forma bola plná. Všetko
sa precedí cez servítku, masou sa naplní v ľade zapravená forma a
nechá sa rôsolovatieť.
246 RÔSOL Z VOŇAVÉHO HROZNA
Voňavé zrelé hrozno sa čisto oberie a do misy sa rozdlávi v
toľkej miere, koľko rôsolu treba.
Z pol funta cukru sa urobí sirup, horúci sa vyleje na hrozno, zakryté
sa nechá stáť až do druhého dňa, precedí sa cez čistú servítku, zľahka
sa vytlačí šťava a môže sa ešte čistou vodou ovlažiť, aby sa vytlačila
sladkosť a vôňa. Všetko sa dá do nádoby, zľahka sa vytlačí šťava z
dvoch citrónov a pridá sa toľko košenily, aby tekutina mala ružovú
farbu, prileje sa pohár dobrého bieleho vína a pridá sa čisto
prichystaný vyzí mechúr. Keď je všetko spolu zmiešané, ešte raz sa
precedí cez servítku, forma sa zapraví rovno do ľadu, do nej sa vyleje
masa, zakryje sa cínovým tanierom, na ktorý sa dá ľad a nechá sa
rôsolovatieť.
247 JAHODOVÝ RÔSOL
Tri žajdlíky dobre dozretých jahôd rozdláviť v mise varechou,
zo 14 deka (8 lótov) cukru urobiť sirup a vriaci vyliať na jahody,
pevne zakryť a do druhého dňa nechať stáť.
Stolček obrátiť hore nohami, na nohy rozostrieť servítku a uviazať
motúzom, pod ňu položiť misu, jahody vyliať na servítku a nechať
načisto odtiecť.
Z 28 deka (16 lótov) cukru sa prichystá sirup (na čisté rôsoly sa vždy
urobí sirup), zmieša sa so šťavou a košenilou, aby dostal peknú ružovú
farbu. Do toho sa pridá za pohár dobrého vína a 5 deka a 2 1/2 gramu
(3 lóty) prichystaného vyzieho mechúra, všetko sa precedí cez čistú

98 Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
servítku a nechá sa vo forme na ľade stuhnúť.
Na čisté rôsoly sú potrebné pekné cifrované formy, takže jedlo
okrem chuti získa ešte aj krásy.
248 MALINOVÝ RÔSOL
Tri žajdlíky dozretých malín dať do misy, 14 deka (8 lótov)
cukru rozpustiť so žajdlíkom vody a na ohni nechať variť, zberať
zvrchu nečistotu, vriace vyliať na maliny, zakryté nechať stáť až do
druhého dňa, na servítke nechať odtiecť do misy a ďalej pokračovať,
ako už bolo opísané.
249 VIŠŇOVÝ RÔSOL
Tri žajdlíky višieň očistiť a potĺcť v mažiari tak, aby bolo viac
kôstok potlčených a dať do misy.
Z ôsmich lótov cukru urobiť sirup, vriaci vyliať na višne, zakryté
nechať stáť až do druhého dňa a nechať na servítke odtiecť.
28 deka (16 lótov) cukru prichystať načisto a dať do šťavy.
Keby to nemalo peknú farbu, pridať košenilu, okrem toho citrónovú
šťavu a 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty) vyzieho mechúra a dbať, aby
masa stačila až do vrchu formy. Všetko precediť cez čistú servítku, v
ľade položenú formu naplniť a nechať zrôsolovatieť.
250 ČEREŠŇOVÝ RÔSOL
Na tento rôsol sa dávajú horkasté čerešne, pretože mu dodávajú
lepšiu chuť.
V ostatnom sa pokračuje podľa známeho predpisu.
251 MARHUĽOVÝ RÔSOL
Dvadsať dobre dozretých marhúľ rozkrojiť cezpoly a vybrať
kôstky. Pol funta cukru nechať so žajdlíkom vody uvariť a zobrať
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nečistotu, pridať marhule a nechať pár ráz zvariť, pričom sa nemusí
miešať. Tak vyliať na servítku a zľahka potláčať, kým tečie čistá šťava.
Všetko naliať do misy, pridať čistého sirupu, 5 deka a 2 1/2 gramu (3
lóty) vyzieho mechúra a pohár dobrého bieleho vína.
Keby masa nemala peknú žltkastú farbu, pridať do nej prichystanú
farbu podľa č. 5, okrem toho vytlačiť do nej citrónovú šťavu, precediť
cez servítku a nechať vo forme na ľade rôsolovatieť.
252 DYŇOVÝ RÔSOL
Dobre dozretú žltú dyňu rozkrájať na štvrtky, vyrezať žlté mäso
a z dyne krájať rezanky.
Pol funta cukru nechať variť so žajdlíkom vody, zberať zvrchu
nečistotu, pridať krájanú dyňu, pár ráz spolu zvariť, zakryté nechať
na chladnom mieste vychladnúť, pod sito podložiť misu, masu vyliať
na sito a nechať odtiecť, šťavu dať do misy, pridať sirup, ako aj čistý
prichystaný vyzí mechúr a precediť cez servítku.
Do ľadu založiť formu, na dva prsty vyše naplniť masou, zakryť
tanierom a nechať stuhnúť. Po stuhnutí dať na to krájanú dyňu, na ňu
naliať rôsol a nechať stuhnúť. Tak pokračovať, kým sa forma nenaplní
a všetko nechať stuhnúť.
Pred servírovaním omočiť formu do letnej vody a vyvrátiť na plytkú
misu.
253 ANANÁSOVÝ RÔSOL SO ŠAMPANSKÝM VÍNOM
Z dobre dozretého ananásu zlúpnuť vrchnú kôrku, pozdĺž
napoly rozkrojiť a pokrájať na tenké listy. 35 deka (20 lótov) cukru
vyvariť načisto, doň dať ananás a nechať za pár minút spolu variť,
vyliať na čisté sito a nechať odtiecť.
Do čistej misy dať sirup, 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty) čistého vyzieho
mechúra a za fľašu šampanského vína, zmiešať a precediť cez čistú
servítku. V ľade zapravenú formu touto masou naplniť na tri prsty
zvýše a nechať rôsolovatieť. Po stuhnutí ananásové listy ukladať do
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venca, poliať rôsolom a po stuhnutí zas naliať masu na tri prsty zvýše,
nechať stuhnúť a tak pokračovať, kým sa forma nedoplní a všetko
nechať stuhnúť v ľade.
254 POMARANČOVÝ RÔSOL
Na tento rôsol vziať osem šťavnatých pomarančov, dva z nich
na cukre zľahka obrajbať, toto nožom zoškriabať a odložiť do čistej
nádoby.
Zo štyroch pomarančov natenko skrájať kôrku — pričom biele
nesmie byť — a dať do misy.
Z 28 deka (16 lótov) cukru urobiť sirup, vriaci vyliať na kôrky a
zakryté nechať vychladnúť.
Z dvoch pomarančov od jedného boku dlabadlom pozorne vyberať
prostriedok, aby sa na kôrke neurobila dierka, a odložiť nabok. Zo
všetkých pomarančov zľahka vytlačiť šťavu a dať na husté sito, cez
ktoré prejde čistá šťava do podloženej nádoby. Do toho pridať z
dvoch citrónov šťavu, zmiešať so sirupom a obrajbaným cukrom,
pridať 3 lóty vyzieho mechúra, čistého sirupu a pár kvapôk košenily,
precediť cez čistú servítku a tým naplniť v ľade zapravenú formu.
Pomaranče, z ktorých sa vybral prostriedok, naplniť zvyšným
rôsolom, do ľadu zapraviť a nechať rôsolovatieť.
Pred servírovaním formu omočiť do letnej vody a vyvrátiť na misu.
Rôsolom naplnené pomaranče utrieť, cezpoly rozkrojiť, krájať z nich
krížalky a nimi rôsol obložiť. Do rôsola, ktorým sa plnia pomaranče,
pridať košenilu, aby mal červenú farbu.
255 CITRÓNOVÝ RÔSOL
Na celú masu vziať dvanásť citrónov. Štyri citróny zľahka
obrajbať na cukre a nožom zoškrabať do nádoby. Z ostatných
citrónov zrezať natenko kôrku a dať do misy.
Zo 16 lótov cukru urobiť čistý sirup, vriaci vyliať na kôrky a nechať
vychladnúť. Zo všetkých citrónov zľahka vytlačiť šťavu, citróny
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omočiť do čistej vody a ešte raz vytlačiť, všetko zmiešať a pridať 5
deka a 2 1/2 gramu (3 lóty) vyzieho mechúra. Všetko cez servítku
pár ráz precediť načisto, dať do formy v ľade zapravenej a nechať
rôsolovatieť.
256 VANILKOVÝ RÔSOL
Pár tyčiniek vanilky pokrájať nadrobno a dať do misy. 28 deka
(16 lótov) cukru čisto vyvariť na sirup, vriaci vyliať na vanilku a
zakryté nechať vychladnúť. Do toho pridať žajdlík čistej čerešňovej
šťavy, šťavu z citróna, pár kvapôk košenily a 3 lóty vyzieho mechúra.
Potom zmiešať, precediť cez čistú servítku, vyliať do formy a nechať
rôsolovatieť.
257 VANILKOVÝ RÔSOL S FÁMOM
Vanilkový rôsol sa urobí podľa predchádzajúceho spôsobu, ibaže
sa vynechá čerešňová šťava a citrón.
Rôsol sa dá do pekne cifrovaného ráfu a nechá sa stuhnúť na ľade.
Podľa č. 237 sa urobí vanilkový fám do menšej formy, ako je vyššie
menovaný ráf, a oboje sa nechá stuhnúť v ľade.
Pred podávaním sa ráfová forma omočí do letnej vody a vyvráti sa
na misu. Prostriedok ráfu sa naplní zvyšným fámom, forma s fámom
sa omočí do letnej vody a vyvráti sa do prostriedka rôsolu tak, aby
jedno i druhé bolo vidno.
258 VANILKOVÝ RÔSOL S FÁMOM NA INÝ SPÔSOB
Obidvoje sa urobí podľa predchádzajúceho spôsobu v toľkej
miere, aby sa forma vyplnila.
Mandľovým olejom vymastená forma sa zapraví do ľadu, na pol
druha prsta výše sa naplní fámom a nechá sa stuhnúť. Ostatným
fámom sa forma celkom vyfutruje, t. j. varechou sa po forme uhládza
vôkol až po vrch, aby všade bolo rovnako hrubé. Po stuhnutí sa
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naplní vanilkovým rôsolom a nechá sa stuhnúť. Nakoniec sa vrch
doplní fámom.
Pred servírovaním sa forma utrie nasucho, odlúšti sa prstom okolo
krajov, dovnútra sa pofúka a vyvráti na misu.
259 KÁVOVÝ RÔSOL
21 deka (12 lótov) kávy moka upáliť nažltobrunátno a zomlieť.
V dvojholbovom hrnci nechať zvariť čistú vodu, do nej dať kávu a
dbať, aby nevykypela.
Po uvarení doliať studenú vodu a nechať vychladnúť. 35 deka (20
lótov) cukru vyvariť načisto, doň scediť kávu, pridať 5 deka a 2 1/2
gramu (3 lóty) čisto prichystaného vyzieho mechúra a pol žajdlíka
čerešňovej šťavy. Všetko zmiešať, precediť cez čistú servítku, vyliať
do, formy zaplavenej v ľade a nechať rôsolovatieť.
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260 VÍNNY RÔSOL S ČERVENÝM ŠAMPANSKÝM
Na rôsoly, ktoré sa pripravujú s vínom a likérom, je potrebný aj
čistý cukor a čistý vyzí mechúr.
Keď sa zmieša cukor s vínom alebo likérom, musí byť vychladnutý,
ináč stratí na farbe aj chuti a ostane mútny.
35 deka (20 lótov) cukru podľa č. 242 načisto uvariť a pridať košenilu,
aby mal peknú ružovú farbu. Po vychladnutí pridať za fľašu
šampanského vína, tri lóty čisto uvareného vyzieho mechúra a
citrónovú šťavu, precediť cez servítku, naliať do formy zapravenej v
ľade a nechať rôsolovatieť.
261 RÔSOL S MARASKÍNOVÝM LIKÉROM
24 lótov cukru načisto vyvariť, vyliať do misy a nechať
vychladnúť. Do toho pridať 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty) vyzieho
mechúra a žajdlík likéru, všetko zmiešať, precediť cez servítku a vyliať
do formy zapravenej v ľade.
Na cukor sa musí dať toľko vody, aby forma bola plná. Slovom: zo
všetkého sa berie v toľkej miere, pre koľko osôb sa rôsol chystá.
Rôsoly sa môžu farbiť podľa ľúbosti, alebo môžu aj tak ostať.
Podľa tohto spôsobu sa urobia:
262 RÔSOL S ORECHOVÝM LIKÉROM
263 RÔSOL S VANILKOVÝM LIKÉROM
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264 RÔSOL S ANÍZOVÝM LIKÉROM
265 PUNČOVÝ RÔSOL
42 deka (3/4 funta) cukru dať do nádoby, naň naliať vody a
načisto vyvariť. Z dvoch citrónov a dvoch pomarančov natenko
zrezať kôrky a dať do misy, pridať za lyžicu čaju, na to vyliať vriaci
cukor a nechať zakryté stáť. Do toho zo štyroch citrónov a toľkože
pomarančov zľahka vytlačiť šťavu, aby nebol mútny. Pridať rumu
a 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty) vyzieho mechúra, všetko zmiešať,
precediť cez servítku, naplniť v ľade zapravenú formu a nechať
rôsolovatieť.
266 BIELY VÍNNY RÔSOL S VOŇAVÝM HROZNOM
Do vínnych rôsolov je potrebné fajné víno, ktoré dovážajú
kupci. Kde toho niet, musí byť dobré aj tunajšie víno.
42 deka (3/4 funta) cukru načisto vyvariť. Z citróna a pomaranča
natenko obkrájať kôrky a dať do misy, na to vyliať vriaci cukor a
nechať zakryté vychladnúť. Pridať 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty)
čisto prichystaného vyzieho mechúra a veľký žajdlík bieleho vína, do
toho z citróna aj pomaranča zľahka vytlačiť šťavu, všetko zmiešať a
precediť cez servítku. Z tejto masy naliať do formy v ľade zapravenej
na dva prsty výše a nechať stuhnúť.
Dobre zralé voňavé hrozno všelijakého druhu očistiť, na stuhnutú
masu z hrozna urobiť veniec, pokvapkať rôsolom a nechať stuhnúť.
Po stuhnutí doliať rôsolu až vyše hrozna a nechať stuhnúť. Potom
dať druhú vrstvu hrozna a pokračovať, kým sa forma nedoplní a tak
nechať stuhnúť.
267
CITRÓNOVÝ
RÔSOL
JAHODAMI(ALEBO Z KOMPÓTU)

S

ČERSTVÝMI

Pri nasledujúcich rôsoloch je masa taká istá ako pri čistých
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rôsoloch. Tu sa používa aj čerstvé, aj v pare zavárané ovocie, pričom
rôsol má byť čistý. Pri zakladaní do formy sa má zachovávať poriadok
a pri miešanom ovocí sa má urobiť z každého osobitný veniec.
Pripravia sa pekné dozreté záhradné jahody aj so stopkami, podľa č.
246 sa urobí rôsol, z neho na pol druha prsta výše sa naleje do formy
v ľade rovno postavenej a nechá sa stuhnúť. Jahody sa vôkol do formy
položia tak, aby sa nedotýkali formy, to sa pokvapká rôsolom a zase
nechá stuhnúť, aby jahody boli celkom zakryté. Po stuhnutí sa zase
vôkol kladú jahody, pokračuje sa ako pri prvom rade a tak sa opakuje,
kým sa forma nedoplní a všetko sa nechá stuhnúť. Pred podávaním sa
forma omočí do letnej vody, utretá sa vyvráti na plytkú misu a dá sa
po pečienke na stôl.
268 ANANÁSOVÝ RÔSOL S MIEŠANÝM OVOCÍM
Čerstvé zrelé marhule rozkrojiť napoly, hladko zrezať kôrku,
ukladať do plytkej nádoby, s tlčeným cukrom nechať povoľne v
celosti pariť, odložené nechať vychladnúť a vybrať na sito, aby
odtiekli.
Rovnako sa prichystajú dozreté broskyne, jahody so stopkami,
voňavé hrozno a na tenké listy pokrájaný ananás.
Podľa č. 253 urobiť ananásový rôsol, ním na pol druha prsta naplniť
v ľade zapravenú formu a nechať stuhnúť. Na to položiť marhule
hladkou stranou, potom ananás, zas broskyňu a to ukladať vôkol do
venca tak, aby sa nedotýkalo bokov formy, ale bolo na malý prst
vzdialené. Vedľa toho urobiť veniec z jahôd, vedľa veniec z hrozna,
pokvapkať rôsolom a nechať stuhnúť. Potom celé zakryť rôsolom a
nechať stuhnúť, na to ukladať jahody do venca, vedľa toho vyplniť
ostatnými prídavkami, pokvapkať rôsolom a nechať stuhnúť. Takto
pokračovať až do doplnenia formy a nechať stuhnúť.
269 CITRÓNOVÝ RÔSOL SO ZAVÁRANÝM OVOCÍM
Pri tomto rôsole sa rozmýšľa nad tým, ako má byť ovocie vo
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forme šatírované a vezmú sa na to: zelené mandle, čierne čerešne,
ringloty, dule a španielske višne so stopkami. Z každého ovocia (asi
fľaša) sa osobitne vyleje na sito a nechá sa odtiecť.
Do formy zapravenej v ľade sa naleje na pol druha prsta výše
citrónového rôsolu a nechá sa stuhnúť. Zo zelených mandieľ sa urobí
vôkol veniec, povedľa sa pomiešajú čerešne s višňami, do prostriedka
sa dajú ringloty, všetko sa pokvapká rôsolom a nechá sa stuhnúť. Po
stuhnutí sa doleje rôsol, na to sa pokladú do venca dule, povedľa sa
doplní ostatným ovocím, pokvapká sa rôsolom a nechá sa stuhnúť.
Takto sa pokračuje, kým sa forma nedoplní a nechá sa rôsolovatieť.
Keď je ovocie podľa tohto poriadku pekne pokladené a dá sa na misu,
vyzerá veľmi utešene.
270 ŠTIRCOVANÝ JABLKOVÝ RÔSOL
Na tento rôsol sú potrebné dobré jablká, ale aj rovnakej veľkosti.
Prostriedok sa z nich vyberie dlabadlom, obielia sa dookrúhla a dajú
sa do nádoby. K nim sa vytlačí z citróna šťava, posypú sa tlčeným
cukrom, polejú sa vodou, v celosti sa paria namäkko, nechajú sa
vystydnúť v šťave, odtiecť na site a rozdelia sa na dve čiastky. Jedna
ostane biela, druhá sa natrie košenilou, aby mala červenú farbu.
V ľade založená forma sa doplní na prst výše pripraveným
citrónovým rôsolom, jablká sa kladú vôkol do venca, a to raz biele,
raz červené. Všetko sa poleje rôsolom, nechá sa stuhnúť a celkom
sa zakryje rôsolom. Tak sa pokračuje, kým sa forma nedoplní, a
nakoniec sa doleje rôsolom.
271 RÔSOL ZBITÝ S VÍNOM
Nech sa robí akékoľvek jedlo, má sa nad tým premýšľať, aby
neprišlo vždy v tej istej forme na stôl, ale čím viac sa mení forma, tým
zaujímavejšie účinkuje na človeka a každý je zvedavý, či je jedlo také
dobré, ako pekne vyzerá.
Podľa č. 254 sa urobí čistý rôsol a pridá sa k nemu pol fľaše
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šampanského vína. Keď sa čisto cez sito precedí, rozdelí sa na dve
čiastky. Jedna ostane biela, do druhej príde košenila, aby mala peknú
farbu.
Forma sa založí do ľadu. Z bieleho rôsolu sa dá polovica do kotlíka na
ľad a ustavične sa šibe drôtmi, aby sa dobre penil. Keď začína hustnúť
— musí byť tečúci — vyleje sa do formy a nechá sa rôsolovatieť. Zase
sa naleje do kotlíka práve toľko z farebného rôsolu a šibe sa drôtmi.
Keď sa pení ako prvý rôsol, dá sa na stuhnutý biely rôsol do formy,
pričom sa dáva pozor, aby forma rovno stála a aby z každej čiastky
rovnaká miera prišla do formy. Do kotlíka sa dá zase bieleho rôsola,
tento sa šibe na penu a keď je červený rôsol vo forme dosť stuhnutý,
vyleje sa naň, nechá sa rôsolovatieť a tak sa pokračuje ďalej.
Rovnako sa robia čisté rôsoly s likérmi a môžu sa maskírovať
zaváraným ovocím.
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MLIEČNE ZMRZLINY
272 VANILKOVÁ ZMRZLINA
Na mliečne zmrzliny je potrebná dobrá sladká smotánka, ktorá
sa pri varení nesmie zvariť. Práve smotánka dá tú chuť, ktorá sa pri
mliečnej zmrzline vyhľadáva. Tak ako keď chce dakto piť dobrú
kávu, má si zaopatriť dobrú smotánku.
Ako sa pripraví samotná zmrzlina, o tom stojí poučenie v č. 169. Tu
iba uvádzame, aké prídavky treba do príslušnej masy.
Tyčinku šťavnatej vanilky pokrájať na drobné kúsky a dať do čistej
nádoby, na ňu naliať dve holby sladkej smotánky, nechať spolu pár
minút variť, z ohňa odložiť a zakryté nechať vychladnúť.
35 deka (20 lótov) potlčeného a preosiateho cukru miešať s 18 žĺtkami
v nádobe štvrť hodiny na penu, rozpúšťať so smotánkou, dať na
oheň a ustavične miešať, pokým nezačne hustnúť, pretože sa nesmie
variť. Potom sňať z ohňa a ďalej miešať, aby vychladlo, cez čisté sito
precediť do misy a nechať celkom vychladnúť. Túto masu vyliať do
piksle zapravenej v ľade, navrch dať čistý papier, zakryť vrchnákom,
v ľade krútiť a pokračovať podľa predpisu.
Takto urobená zmrzlina sa musí v ústach ako maslo rozpustiť, takže
sa hneď pozná jej ľúbezná chuť. Ak však chrumká medzi zubami,
vtedy je celá príprava daromná.
Pred podávaním sa piksľa omočí do studenej vody a utretá sa vyvráti
na plytkú misu.
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273 ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA
Pokrájať 28 deka (pol funta) vanilkovej čokolády, zvariť žajdlík
mlieka, dať doň čokoládu a ustavične miešať, pokým sa celkom
nerozvarí. Do toho doliať tri žajdlíky vriacej smotánky a nechať
vychladnúť.
Pol funta potlčeného a preosiateho cukru rozmiešať s 12 žĺtkami
v nádobe na penu, rozpúšťať čokoládovým mliekom, dať na oheň
a ustavične miešať, aby vychladla, precediť cez čisté sito a nechať
celkom vychladnúť.
Nakoniec dať masu do piksle zapravenej v ľade a pokračovať ako s
inou zmrzlinou.
274 ČOKOLÁDOVÁ
SPÔSOB

ZMRZLINA

NA

TALIANSKY

Funt vanilkovej čokolády posekať na kúsky do nádoby, na ňu
naliať žajdlík vody, miešať na ohni, pokým sa nerozvarí, a nechať
vychladnúť.
28 deka (pol funta) potlčeného a preosiateho cukru miešať s 18
žĺtkami na penu, pridať čokoládu, rozpustiť dvoma holbami čistej
vody a na ohni ustavične miešať, pokým nezačne hustnúť, pretože sa
nesmie variť. Potom masu sňať z ohňa a ďalej miešať, aby vychladla,
precediť cez čisté sito do misy a nechať celkom vychladnúť.
Masu dať do piksle založenej v ľade, krútiť ju a keď je napoly
zamrznutá, rozmiešať a naplniť poháre, a to vtedy, keď je práve čas
servírovania. Táto masa sa nemusí robiť v tejto miere, ale podľa počtu
osôb sa urobí viac alebo menej.
Táto zmrzlina sa dáva v letnom čase na olovrant ako občerstvenie.
275 KÁVOVÁ ZMRZLINA
28 deka (16 lótov) kávy moka upáliť nažltobrunátno a za ten
čas dve holby sladkej smotánky nechať variť v takej veľkej nádobe,
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aby sa horúca káva mohla do nej vysypať. To pevne zakryť a nechať
vychladnúť. (Káva moka sa dáva preto, lebo má čistú arómu.)
42 deka (24 lótov) potlčeného a preosiateho cukru rozmiešať so 16
žĺtkami, do toho precediť smotánku, dať na oheň, odstavenú masu
ďalej miešať, precediť cez čisté sito, nechať celkom vychladnúť a
nechať v piksle podľa známeho spôsobu zamrznúť.
Káva sa môže nechať usušiť, potĺcť a tak zavariť, no pochybujem, že
by mala takú silu.
276 BIELA KÁVOVÁ ZMRZLINA
S pálením kávy a so smotánkou sa zaobchádza podľa
predchádzajúceho spôsobu.
42 deka (24 lótov) cukru potĺcť a preosiať. Zo 16 bielkov zbiť v
kotlíku tuhý sneh, za ustavičného šibania dávať doň cukor, rozmiešať
s kávovou smotánkou, za ustavičného šibania dať všetko na oheň
a ďalej šibať. Keby sa malo variť, sňať z ohňa, ďalej šibať, nechať
vychladnúť, cez sito precediť do misy, nechať celkom vychladnúť a
zamraziť v plechovici.
277 ZMRZLINA Z PÁLENÉHO CUKRU (KARAMELU)
14 deka (8 lótov) potlčeného cukru miešať v čistej nádobe na
ohni, pokým nedostane žltobrunátnu farbu. Naň vyliať za pohár
chladnej vody a miešať, pokým sa nerozpustí.
Tri žajdlíky sladkej smotánky zvariť a spolu zmiešať. 42 deka (24
lótov) potlčeného a preosiateho cukru zmiešať v nádobe so 16
žĺtkami, smotánkou rozpúšťať, dať na oheň a miešať, pokým nezačne
hustnúť. Takúto masu do misy precediť cez sito, celkom vychladnuté
dať do plechovice a nechať zamraziť.
278 MLIEČNA ZMRZLINA S POMARANČOM
Z dvoch pomarančov fajno zrezať kôrku, aby nebolo na nej nič
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bieleho, nechať variť dve holby sladkej smotánky, do nej dať kôrky,
zakryté odložiť na stranu a nechať vychladnúť.
42 deka (24 lótov) potlčeného a preosiateho cukru rozmiešať v
nádobe so 16 žĺtkami, rozpustiť smotánkou, dať na oheň a miešať,
pokým nezačne hustnúť. Z ohňa vzatú masu miešať ďalej, aby
vychladla, precediť cez sito do misy, nechať celkom vychladnúť, dať
do piksle a často drevenou lopatkou rozrobiť, aby zmrzlina bola ako
maslo.
279 MLIEČNA ZMRZLINA S CITRÓNOM
Z citrónov zrezať kôrky tak, aby nebolo na nich nič biele.
Hodiť ich do vriacej smotánky, zakryté nechať vychladnúť a ďalej
pokračovať podľa známeho spôsobu.
280 MLIEČNA ZMRZLINA SO ŠKORICOU
Tri deka a päť gramov (2 lóty) škorice polámať na kúsky, zvariť
tri žajdlíky mlieka, dať doň škoricu, pár minút nechať spolu zvariť a
zakryté na strane nechať vychladnúť.
28 deka (16 lótov) potlčeného a preosiateho cukru zmiešať s 12
žĺtkami na penu, rozpúšťať mliekom, dať na oheň a šibať drôtmi,
pokým nezačne hustnúť. Z ohňa vzatú masu ďalej šibať, aby
vychladla, precediť cez sito a celkom vychladnuté nechať v plechovici
mraziť. K takto prichystanej mase sa môže pridať toľko dobrého
likéru, aby bolo v zmrzline poznať jeho chuť.
281 MLIEČNA ZMRZLINA S LIESKOVÝMI ORECHMI
21 deka (12 lótov) lieskových jadier potĺcť v mažiari a pri tlčení
podlievať mliekom, aby boli potlčené ako maslo. Tri žajdlíky
smotánky rozmiešať s orechmi, na ohni nechať pár minút variť a
nechať zakryté na strane vychladnúť.
42 deka (24 lótov) potlčeného cukru rozmiešať so 16 žĺtkami na penu,
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rozpúšťať cukor cez čistú servítku s precedenou smotánkou, dať na
oheň a ustavične miešať, pokým nezačne hustnúť. Z ohňa vzatú masu
ďalej miešať, aby vychladla, precediť cez sito a celkom vychladnutú
nechať v plechovici zamrznúť.
282 MLIEČNA ZMRZLINA S VLAŠSKÝMI ORECHAMI
12 lótov takých jadier, ktoré nemajú potuchnutú vôňu, potĺcť
v mažiari a rozpúšťať s mliekom, tri žajdlíky smotánky rozmiešať s
orechmi, na ohni za ustavičného miešania nechať pár minút zakryté
variť a s vychladnutím pokračovať podľa známeho spôsobu.
283 MLIEČNA ZMRZLINA S MANDĽAMI
12 lótov očistených mandlí potĺcť v mažiari, pri tlčení rozpúšťať
mliekom a s ostatným pokračovať podľa známeho spôsobu.
284 MLIEČNA ZMRZLINA S PRAŽENÝMI MANDĽAMI
Očistiť pol funta mandlí, 8 lótov potlčeného cukru dať do
karamelovej panvy a zmiešať s mandľami, na ohni spolu užiariť
nažlto, potĺcť v mažiari nafajno a pri tlčení podlievať mliekom.
Tri žajdlíky smotánky rozmiešať v nádobe s mandľami, zvariť spolu
na ohni, nechať vychladnúť a vyprešovať cez servítku.
Pol funta potlčeného a preosiateho cukru rozmiešať so 16 žĺtkami
na penu, rozpúšťať mliekom, dať na oheň a ustavične miešať, pokým
nezačne hustnúť. Z ohňa odloženú masu miešať ďalej, aby vychladla,
precediť cez sito do misy a zamraziť v plechovici.
Tak isto sa môže z obidvoch orechov urobiť zmrzlina, keď sa orechy
upražia s cukrom. Podľa ľúbosti sa môže do plechovice pridať k
zmrzline likér.
285 MLIEČNA ZMRZLINA S ČERSTVÝMI JAHODAMI
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Rozmiešať 3/4 funta potlčeného a preosiateho cukru v nádobe so
16 žĺtkami na penu, rozpúšťať s dvoma holbami sladkej smotánky, dať
na oheň a ustavične miešať, pokým nezačne hustnúť. Z ohňa vzatú
masu miešať ďalej, precediť cez sito do misy, celkom vychladnutú
nechať v ľade zamraziť a často miešať, aby masa bola ako maslo.
Za ten čas sa veľký žajdlík dobre dozretých jahôd pretrie cez sito a
rozmieša sa s pár kvapkami košenily. Keď je zmrzlina dosť tuhá, dajú
sa do nej jahody, zmiešajú sa a krútia v ľade.
Pred podávaním sa plechovica omočí v chladnej vode a keď sa začne
od bokov púšťať, vyvráti sa na misu.
Takisto sa urobí:
286 MLIEČNA ZMRZLINA S MALINAMI
287 MLIEČNA ZMRZLINA S MARHUĽAMI
288 MLIEČNA ZMRZLINA S BROSKYŇAMI
289 MLIEČNA ZMRZLINA NA INÝ SPÔSOB
Mliečna zmrzlina sa urobí podľa známeho spôsobu.
Potrebnú mieru čerstvého ovocia pretrieť cez sito a dať do čistej
nádoby na ľad. Do toho dať hodne potlčeného a preosiateho cukru,
aby masa bola dosť sladká a všetko miešať.
Pred podávaním sa zmrzlina vyvráti na misu a povrchu sa poleje
ovocným pyré.
290 MLIEČNA ZMRZLINA S ANANÁSOM
So zmrzlinou a ovocím sa postupuje tak ako pri jahodách, ale
môže sa pripraviť aj takto:
Keď sa pretreté ovocie pridá do zmrzliny, nemusí byť tuhé, ale tekuté
sa dá do pohárov, pridajú sa kávové lyžičky a servíruje sa podľa
ľúbosti medzi jedlami.
291 MLIEČNA ZMRZLINA S RUSKÝM ČAJOM
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Tri žajdlíky smotánky nechať variť na ohni, do vriacej rozmiešať
3 deka a 5 gramov (2 lóty) čaju a zakryté nechať vychladnúť.
24 lótov potlčeného cukru rozmiešať so 16 žĺtkami na penu, rozpúšťať
so smotánkou, dať na oheň a ustavične miešať, pokým nezačne
hustnúť. Z ohňa vzatú masu ďalej miešať, aby vychladla, pretrieť cez
sito, nechať celkom vychladnúť a pridať toľko araku, aby sa dala
rozoznať chuť. Takáto masa sa nechá v plechovici zamrznúť.
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292 ZMRZLINA Z ČERSTVÝCH JAHÔD
Do ovocnej zmrzliny sa nemusí variť cukor (sirup), ale cukor sa
poseká na kúsky, naň sa naleje chladnej vody a takýto rozpustený
cukor sa volá studený sirup. Pri takomto studenom sirupe nestratí
zmrzlina svoju ľúbeznú arómu, kým pri varenom viac tratí na chuti.
Dobre dozreté jahody pretrieť cez sito, na holbu šťavy funt cukru
rozsekať na kúsky a dať do čistej nádoby, naň naliať toľko vody, aby
bol celkom zakrytý a nechať dočista rozpustiť.
Takýto studený sirup sa urobí pri každej ovocnej zmrzline, zmieša
sa so šťavou, doň sa z dvoch citrónov vytlačí šťava a podľa potreby
sa pridá alkermeš, keby jahody nemali peknú farbu. Keby bola masa
hustá, pridá sa čistej vody, ešte raz sa pretrie cez sito, v plechovici sa
zapraví do ľadu, vôkol sa krúti a drevenou lopatkou sa často mieša,
ako sa to už opísalo.
Ovocná zmrzlina sa musí v ľade dlhšie krútiť a viac soli sa pridá ako
pri mliečnej zmrzline.
293 MALINOVÁ ZMRZLINA
So všetkým sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu a
hľadí sa na to, koľko masy je potrebné. Podľa toho sa berie i cukor,
čo je udané v predchádzajúcej zmrzline.
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294 BROSKYŇOVÁ ZMRZLINA
Dozreté broskyne prekrojiť napoly, vybrať kôstky, obieliť a
pretrieť cez sito, z čoho má byť holba šťavy.
Z funta cukru urobiť sirup, rozmiešať ho so šťavou, doň vytlačiť
z troch citrónov šťavu a pridať toľko košenily, aby masa mala
svetločervenú farbu. Všetko pretrieť cez sito a dať do nádoby na ľad.
295 MARHUĽOVÁ ZMRZLINA
Dobre dozreté malé marhule prekrojiť napoly, vybrať kôstky,
jadierka potĺcť v mažiari, zmiešať s pretretými marhuľami a na
chladnom nechať hodinu stáť.
Z funta cukru urobiť sirup, s týmto zmiešať marhuľovú šťavu, doň
vytlačiť z pár citrónov šťavu a celé pretrieť cez sito. Keby masa bola
hustá, pridá sa vody a tak sa nechá zamrznúť.
296 POMARANČOVÁ ZMRZLINA
Na túto zmrzlinu sa vezme osem šťavnatých pomarančov.
Pár pomarančov zľahka na cukre obrajbať, nožom zoškrabať a dať do
čistej masy. Z ostatných pomarančov zrezať kôrku, pričom nesmie
ostať nič bieleho, a dať do nádoby.
Pomaranče prekrojiť napoly, vytlačiť z nich šťavu, ešte raz ich
zamočiť do vody a vytlačiť, aby v nich neostala nijaká šťava.
Z 1 1/4 funta cukru urobiť sirup, zmiešať s pomarančovou šťavou,
nechať zakryté hodinu stáť a precediť cez čistú servítku, prepláknuť ju
čistou vodou a dobre vytlačiť, aby masy bolo podľa potrebnej miery,
prípadne sa môže pridať aj trochu vody. Takúto masu dať do piksle a
usilovne v ľade krútiť.
297 CITRÓNOVÁ ZMRZLINA
Na túto zmrzlinu treba 12 citrónov.
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Štyri citróny zľahka obrajbať na cukre, z ostatných tenko zrezať
kôrku a dať do čistej nádoby, každý prekrojiť napoly a šťavu vytlačiť
na kôrky. Zo 70 deka (1 1/4 funta) cukru urobený sirup zmiešať so
šťavou, nechať hodinu stáť a ďalej pokračovať podľa už uvedeného.
298 ANANÁSOVÁ ZMRZLINA
Z dobre dozretého ananásu ošúpať vrchnú kôrku, v mažiari ju
potĺcť, primiešať žajdlík čistej vody, dať do čistej nádoby a nechať
zakryté stáť.
Na kúsky pokrájaný ananás potĺcť s pol funtom cukru, vybrať do
misy a zakryté nechať stáť.
Z 42 deka (3/4 funta) cukru urobený sirup zmiešať s ananásom a
zakryté nechať stáť, doň z dvoch citrónov vytlačiť šťavu, pretrieť
cez sito, vodou z potlčených kôrok prepláknuť sito a podľa potreby
pridať čistej vody.
Za ten čas piksľu zapraviť do ľadu, do nej vyliať masu, usilovne krútiť
a okolo plechovice často soľou posýpať, aby zmrzlina bola dobre
tuhá. Pri otváraní nádoby dať pozor, aby sa do masy nedostalo zo soli.
299 ANANÁSOVÁ ZMRZLINA DO POHÁROV
Všetko sa urobí podľa predchádzajúcho spôsobu a masa sa nechá
zamrznúť.
Z piatich čerstvých bielkov zbiť tuhý sneh, pred podávaním zmiešať
so zmrzlinou, z čoho plniť do prichystaných pohárov a k tomu pridať
kávové lyžičky.
Toto sa servíruje po polievke.
300 VIŠŇOVÁ ZMRZLINA
Dobre dozretých višieň sa prichystá toľko, aby z nich bolo za
holbu šťavy. Višne sa potlčú v mažiari aj s kôstkami, vyberú sa do
čistej nádoby, nechajú sa za hodinu stáť a pretrú sa cez sito. S týmito
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sa zmieša sirup urobený z funta cukru, doň sa vytlačí šťava z dvoch
citrónov, podľa potreby sa pridá trochu čistej vody, ešte raz sa pretrie
cez sito a nechá sa zamraziť.
301 VIŠŇOVÁ ZMRZLINA S VÍNOM DO POHÁROV
Podľa predchádzajúceho spôsobu má byť prichystaná zmrzlina
tuhá. Keď má prísť na stôl, rozmieša sa so žajdlíkom frišného bordó
alebo s iným dobrým červeným vínom. Tým sa naplnia poháre a tak
sa dá na stôl.
K tejto zmrzline sa podávajú kotúľky podľa č. 151.
302 RÍBEZĽOVÁ ZMRZLINA
Od stopiek očistené červené alebo biele ríbezle rozdláviť a cez
sito pretrieť do misy. Na holbu takej šťavy vziať 70 deka (1 1/4 funta)
cukru, z toho urobiť sirup a zmiešať so šťavou, na to vyliať za žajdlík
čistej vody a vytlačiť z citróna šťavu, ešte raz pretrieť cez sito a nechať
zamraziť.
Keď sa robí zmrzlina z bielych ríbezlí, zafarbí sa košenilou, aby mala
svetločervenú farbu. Pretože ríbezle sú kyslé, môže sa podľa potreby
dodať ešte sirup.
Pri šťavnatých zmrzlinách treba dať pozor, ak by masa bola primastná
a nechcela zamrznúť, treba pridať čistej vody, rozmiešať a ďalej krútiť.
303 ČUČORIEDKOVÁ ZMRZLINA
Toľko čučoriedok rozdláviť a cez sito pretrieť do misy, aby bolo
z nich za holbu šťavy.
Z funta cukru urobiť sirup a zmiešať so šťavou, do toho vytlačiť
citrónovú šťavu, potom pretrieť cez sito a nechať v plechovici
zamrznúť.
304 DRIENKOVÁ ZMRZLINA
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Takých drienok, ktoré samy popadali zo stromu, nazbierať a cez
sito pretrieť do misy.
Z funta urobený sirup zmiešať s touto šťavou, do toho z dvoch
citrónov vytlačiť šťavu, pridať čistej vody, podľa potreby zafarbiť,
precediť cez sito a nechať zamrznúť.
305 JABLČNÁ ZMRZLINA
Na túto zmrzlinu sú potrebné dobre šťavnaté jablká. Obieliť ich,
pokrájať na kúsky, v mažiari potĺcť s cukrom a dať do misy. Vyliať na
ne žajdlík čistej vody, vytlačiť na ne šťavu z dvoch citrónov a pridať
pohár dobrého bieleho vína.
Zo 42 deka (3/4 funta) cukru urobiť sirup, zmiešať ho s
predchádzajúcou šťavou, nechať hodinu stáť, precediť cez sito, podľa
potreby pridať trochu čistej vody a nechať v plechovici zamrznúť.
306 HRUŠKOVÁ ZMRZLINA
Obieliť dobre zrelé voňavé hrušky, potĺcť ich v mažiari s hrubým
cukrom a vyberať do misy, do toho vytlačiť šťavu z dvoch citrónov a
naliať holbu studenej vody.
Zo 42 deka (3/4 funta) cukru urobený sirup zmiešať s
predchádzajúcou šťavou, nechať zakryté stáť, pretrieť cez sito a nechať
zamrznúť.
307 VANILKOVÁ ZMRZLINA NA VIEDENSKÝ SPÔSOB
Dve tyčinky vanilky pokrájať na drobné kúsky do misy. 14 deka
(1/4 funta) cukru nechať variť s pol žajdlíkom vody, vyliať do misky
a nechať cez noc zakryté stáť.
Z 28 deka (1/2 funta) cukru urobený sirup zmiešať s predchádzajúcou
šťavou, podľa potreby pridať košenily, aby to malo ružovú farbu. Celé
precediť cez čistú servítku a nechať v plechovici zamrznúť.
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308 ZMRZLINA TUTIFRUTI
Podľa udaných predpisov sa urobí zmrzlina z pomarančov,
citrónov a ananásu.
Za ten čas sa v cukre zavárané zelené ringloty, orechy, voňavé hrušky
a dulový syr v istej miere pokrájajú na rezanky, zmiešajú sa so
zmrzlinou a všetko sa v ľade usilovne krúti, aby dobre stuhlo.
309 MARHUĽOVÁ
VÍNOM

ZMRZLINA

S

MUŠKÁTOVÝM

Podľa č. 285 urobenú marhuľovú masu nechať tuho zamrznúť.
Pred podávaním otvoriť nádobu, do masy priliať žajdlík muškátového
vína, rozmiešať a naplniť poháre.
310 MALINOVÁ
LIKÉROM

ZMRZLINA

S

MARASKÍNOVÝM

Z malín urobiť dobre tuhú zmrzlinu a pred servírovaním vyliať
do nej za pohár maraskínového likéru, chytro spolu rozmiešať a
naplniť poháre.
311 PUNČOVÁ ZMRZLINA
Podľa č. 294 urobiť dobre tuhú zmrzlinu, do nej pred
podávaním zamiešať za pohár araku a toľko isto šampanského vína a
naplniť poháre.
Takto sa môže každá zmrzlina rozpustiť pred servírovaním.
312 PUNČOVÁ ZMRZLINA NA RÍMSKY SPÔSOB
Podľa udaného predpisu sa urobí tuhá pomarančová zmrzlina. Z
čerstvých šiestich bielkov sa zbije tuhý sneh, doň sa chytro zamieša
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za kávovú šálku sirupu, rozmieša sa so zmrzlinou a ďalej sa pridá za
pohár araku, práve toľko šampanského vína a ananásového sirupu,
celé sa dobre rozrobí, naplnia sa tým poháre a chytro sa dá na stôl.
Takéto tekuté zmrzliny v pohároch, sa dávajú pri veľkých obedoch
po pečienke, inde zase po polievke, a to podľa želania.
313 ZMRZLINA Z VOŇAVÉHO HROZNA
Zo stopiek obraté, dobre dozreté hrozno vytlačiť a šťavu dať do
misy.
Zo 42 deka (3/4 funta) cukru urobený sirup zmiešať so šťavou,
zakryté nechať hodinu stáť a precediť cez čistú plachietku do nádoby.
Hrozno, čo ostalo v plachietke, rozmiešať s čistou vodou a vytlačiť
ešte raz. Do toho vytlačiť šťavu z dvoch citrónov a pridať košenilu,
aby masa mala svetloružovú farbu. Všetko precediť cez šatu a nechať
v plechovici zamrznúť.
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ZMRZLINY ZO ZAVÁRANÝCH ŠTIAV
Na nasledujúce zmrzliny zo zaváraných štiav sa používa varený sirup.
Zavárané šťavy sa dávajú obyčajne do holbových fliaš, preto sa má
šťava najprv koštovať, či nie je skysnutá, pretože taká nie je súca.
Ak je však navrchu pleseň, zoberie sa a je možné, že hlbšie nie je
pokazená.
Ide o tieto zmrzliny:
314 ZMRZLINA Z VIŠŇOVEJ ŠŤAVY
Na holbu šťavy sa berie funt cukru. Naň sa vyleje voda a nechá
sa variť, kým sa dobre nelipká na prsty. V ten čas je dosť vyvarený.
Na nasledujúce zmrzliny bude potrebný tretí stupeň cukru podľa č.
13.
Šťava z fľaše sa rozmieša s vriacim cukrom, doň sa vytlačí šťava z
dvoch citrónov a pridá sa košenila, aby tekutina mala takú farbu,
akoby sa urobila z čerstvého ovocia. Toto sa pretrie cez čisté sito,
chladné sa dá do nádoby a zaobchádza sa ako s inou zmrzlinou.
315 ZMRZLINA Z RÍBEZĽOVEJ ŠŤAVY
Na jednu fľašu šťavy sa vyvarí funt cukru.
Podľa predchádzajúceho spôsobu sa zmieša so šťavou, do nej sa
vytlačí šťava z citróna, pretrie sa cez sito, pridá sa košenila alebo
alkermeš a dá sa do plechovice.
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316 ZMRZLINA Z MARHUĽOVEJ ŠŤAVY
Funt cukru s trochou vody dať na oheň, zvrchu zberať nečistotu,
cukor vyvariť do druhého stupňa a zmiešať so šťavou, do toho vytlačiť
šťavu z citróna a pretrieť cez sito. Keby bolo husté, môže sa rozriediť
vodou. Takto pripravená masa sa nechá zmraziť.
317 ZMRZLINA Z MALINOVEJ ŠŤAVY
Z funta cukru urobiť sirup, zmiešať so šťavou a pridať alkermeš,
aby zmrzlina mala peknú farbu. Potom pretrieť cez sito a nechať
zmrznúť.
318 ZMRZLINA Z JAHODOVEJ ŠŤAVY
S cukrom sa zaobchádza podľa predchádzajúceho spôsobu. Sirup
sa zmieša so šťavou, pridá sa alkermeš, pretrie sa cez sito a nechá sa
zmraziť.
319 MIEŠANÁ (MELÍROVANÁ) ZMRZLINA
Miešaná zmrzlina sa robí podľa toho, koľkorakú zmrzlinu
chceme mať, teda trojakú, štvorakú atď., pričom sa prichystá každá
osobitne v menšej miere.
Keď sú všetky sorty prichystané, dá sa najprv jedna naspodok, potom
druhá, tretia atď. a pri vkladaní sa každá zmrzlina dorovna uhladí.
Takto uloženú zmrzlinu v dobre osolenom ľade treba krútiť, pred
servírovaním utretú piksľu omočiť do studenej vody a vyvrátiť na
hlbšiu misu.
320 MIEŠANÁ ZMRZLINA NA INÝ SPÔSOB
Keď sa nemôže každá zmrzlina urobiť osobitne, odpomôže sa
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týmto spôsobom:
Keď je jedna zmrzlina hotová, dá sa čistá plechová forma do
zasoleného ľadu, do tej istej formy sa dá urobená zmrzlina a príde
navrch. Potom sa urobí druhá zmrzlina a hotová sa dá do formy na
predchádzajúcu, tak sa urobí aj s treťou atď., kým sa nedoplní forma,
ktorá sa celkom zahrabe do ľadu, zasolí a na to sa pozor dá, aby
neprišla voda do formy.
Pred podávaním formu omočiť do vody, utrieť a vyvrátiť na misu.

ČASŤ IX

O DROŽĎOVOM
CESTE A TEČÚCEJ
CESTOVEJ MASE

14

O DROŽĎOVOM CESTE A TEČÚCEJ
CESTOVEJ MASE
321 TRENÁ JEMNÁ BÁBOVKA (BABA)
Nasledujúce baby (Kugelhupf) sú obľúbené od starodávnych
čias a aj teraz ešte majú mnohých milovníkov. Bola by preto škoda,
keby baby zakapať mali.
Nechať rozpustiť 56 deka (funt) čerstvého masla, cez sitko precediť do
vajdlinga a drevenou varechou pol hodinu miešať na penu, aby toho
bolo ešte raz toľko.
Pri miešaní žĺtky dávať takto: do masla dať jeden žĺtok a za varešku
múky, pričom ustavične miešať. K tomu odvážiť 42 deka (24 lótov)
hladkej suchej múky, k predchádzajúcemu pridať za lyžicu tlčeného
cukru, posoliť, dodať 7 deka (4 lóty) rozpustených kvasníc, zas žĺtok,
za variešku múky a tak pokračovať, pokým žĺtky a múka nebudú
zmiešané.
Očistiť 21 deka (12 lótov) hrozienok, zo šiestich bielkov zbiť tuhý
sneh, doň dať 6 lyžíc dobrej sladkej smotánky a chytro rozrobiť, do
predchádzajúceho zľahka zamiešať, aby všetko bolo zamargarírované.
Bábovkovú formu vymastiť čistým maslom a poprášiť múkou, dopoly
naplniť a nechať na teplom mieste stáť, pretože cesto musí až dovrchu
formy vybehnúť. Nakysnuté položiť na plech a nechať povoľne piecť
v neveľmi horúcej peci vyše hodiny.
Pri pečení sa s formou pozorne zaobchádza, aby sa nestriasala, ináčej
baba dostane diery. Bábovka sa nechá upiecť nažltobrunátno, vyvráti
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sa na sito a zahorúca sa posype vanilkovým cukrom. Vychladnutá sa
pokrája tak, aby na mise bola v celosti postavená.
322 ZBITÁ BÁBOVKA NA INÝ SPÔSOB
Rozmiešať 28 deka (16 lótov) čerstvého masla na penu, do nej
dať jedno celé vajce, deväť žĺtkov jeden po druhom, za lyžicu
tlčeného cukru, trochu soli, 42 deka (24 lótov) fajnej múky, 5 deka
a 2 1/2 gramu (3 lóty) kvasníc a za šálku letnej sladkej smotánky.
Všetko sa vybúcha varechou dovysoka, pokým sa nerobia mechúre
a cesto sa nedelí od varechy. Nakoniec sa do toho zamieša 21 deka
(12 lótov) očistených malých i veľkých hrozienok. Týmto sa dopoly
naplní maslom vymastená a pomúčená forma a nechá sa kysnúť až
dovrchu. S pečením sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu.
Keď sa robí viac masy, musí sa zapraviť do viacerých foriem.
323 MIESENÁ BÁBOVKA
Do vajdlinga sa preoseje jeden funt múky a do prostriedka sa
urobí jamka, 5 deka a 2 1/2 gramu (3 lóty) kvasníc sa rozpustí s
mliekom, rozmieša sa s múkou a nechá sa na teple kysnúť.
Za ten čas sa rozpustí 21 deka (12 lótov) čerstvého masla, toto, ako aj
šálka mlieka, dve celé vajcia, dva žĺtky, lyžica tlčeného cukru a trochu
soli sa pridá do cesta, dobre sa vymiesi, nakoniec sa pridajú malé aj
veľké hrozienka, a keď sa cesto oddeľuje od ruky a misy, naplní sa
ním vymastená forma dopoly, nechá sa na teplom až dovrchu kysnúť
a s pečením sa pokračuje podľa predchádzajúceho predpisu.
Upečená bábovka sa vyvráti na sito, zahorúca sa posype cukrom a po
vychladnutí sa rozkrája na kúsky. Na misu sa zloží servítka a na ňu sa
položí bábovka v celosti.
Prevarí sa sladká smotánka, rozmieša sa pár žĺtkov s vanilkovým
cukrom a rozšprudlujú sa so smotánkou. Toto sa v meštianskych
domoch dáva v šálke k babe na stôl.
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324 BÁBOVKA NA POĽSKÝ SPÔSOB
Táto bábovka sa robí z nasledujúcich prídavkov: 1 kilogram a
12 deka (2 funty) fajnej múky, šesť lyžíc pivných kvasníc (keď ich
dostať, sú omnoho lepšie ako terajšie fabrikované), lót soli, 5 deka a 2
1/2 gramu (3 lóty) tlčeného cukru, 16 vajec, 5 verdúnkov čerstvého
masla, 28 deka (16 lótov) veľkých a malých hrozienok, 3 deka a 5
gramov (2 lóty) citronátu, na koniec noža vodou rozpustený fajný
šafran, sladká smotánka a za šálku dobrého vína.
Preosiatu múku dať do nádoby na teplo a vziať z nej pol funta do inej
nádoby, do prostriedka urobiť jamku, kvasnice rozmiešať s letnou
vodou, celé varechou miešať, povrchu posypať múkou a zakryté
nechať kysnúť.
Potom pridať ostatnú múku aj so spomenutými prídavkami, a síce
do urobenej jamky v ceste dať soľ, cukor, vajcia a smotánku, všetko
vymiesiť, cesto rozložiť, do prostriedka dať víno, šafran, hrozienka
a iné prichystané veci, spolu rozrobiť, cesto vymiesiť všade rovnako
a dať do vymastenej a múkou vysypanej formy a odložiť na teplo.
Nechať kysnúť a nakoniec upiecť.
Pretože táto masa veľmi nabehne, musí sa piecť vo viacerých
formách.
325 BÁBOVKA NA FRANCÚZSKY SPÔSOB
Na tablu dať jeden funt fajnej múky, do urobenej jamky dať 35
deka (20 lótov) na kúsky potrhaného čerstvého masla, 6 žĺtkov, dve
celé vajcia, za šálku smotánky, dve lyžice na pomaranči obrajbaného
cukru, tri lyžice kvasníc a trochu soli. Všetko zmiesiť a dobre vyrobiť,
pokým sa mechúre nerobia.
Za ten čas očistiť 21 deka (12 lótov) veľkých aj malých hrozienok,
tieto, ako aj šesť jedácich lyžíc dobrého vína pridať nakoniec do cesta,
všetko dobre rozrobiť, vo vymastenej a múkou posypanej forme
nechať kysnúť, povoľne upiecť, vyvrátiť na sito a zahorúca posypať
tlčeným cukrom.
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326 FRANCÚZSKY KÚCHOŇ A LA MAZARIN
Na túto masu je potrebné: 56 deka (1 funt) fajnej múky, 42
deka (3/4 funta) čerstvého masla, tri lyžice na pomaranči obrajbaného
cukru, 4 lyžice kvasníc a žajdlík smotánky.
Z jednej čiastky múky sa urobí predmládka a nechá sa kysnúť. Potom
sa pridá ostatná múka, ako aj na kúsky pokrájané maslo, šesť celých
vajec, smotánka a cukor. Vymiesi sa, pokým sa mechúre nehádžu.
Potom sa vymastí forma, ktorá má na dlaň vysoký ráf, posype sa
múkou, dá sa do nej masa, nechá sa kysnúť a povoľne upiecť nažlto.
Upečený kúchoň sa nechá za pár minút stáť. Za ten čas sa prichystá
maraskínového likéru, k nemu sa dá sirupu a pár lyžíc vody, zreže
sa vrch kúchňa v celosti, kúchoň sa dobre ovlaží likérom, naň sa
zase položí zrezaný vrch, nechá sa v peci zohriať, vyvráti sa na misu,
pokrája sa na kúsky a teplý sa dá na stôl.
327 LIPSKÝ KÚCHOŇ (LEIPZIGER)
Na penu rozmiešať 3/4 funta čerstvého masla a doň dávať 14
žĺtkov jeden po druhom. V mažiari nafajno potĺcť 24 lótov
očistených mandlí a dať do vajdlinga, pridať 28 deka (16 lótov)
tlčeného cukru, 6 celých vajec a toto zmiešať.
Potom obidve masy dať dovedna, pridať štyri lyžičky kvasníc, za
pohár dobrého vína, tlčený muškátový kvet, na pomaranči
obrajbaného cukru, trochu soli a 21 deka (12 lótov) múky. Všetko
dobre zmiešať, na teplo položiť vo vymastenej a múkou posypanej
forme a nechať kysnúť.
Nakoniec nechať za hodinu povoľne piecť nažlto, vyvrátiť na sito a
zahorúca posypať pomarančovým cukrom.
328 SASKÝ KÚCHOŇ
Rozmiešať funt čerstvého masla na penu, pridať 16 žĺtkov jeden
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po druhom, taktiež 10 deka a 5 gramov (6 lótov) tlčeného cukru,
muškátového kvetu, trochu soli, 10 deka a 5 gramov (6 lótov)
očistených a na rezance pokrájaných mandlí, toľko isto citronátu,
žajdlík smotánky, za štyri lyžičky kvasníc a 21 deka (12 lótov) fajnej
múky. Všetko spolu rozrobiť, zo 6 bielkov zbiť tuhý sneh a nakoniec
zľahka zamiešať do predchádzajúceho.
Týmto naplniť vymastenú a múkou posypanú formu, nechať kysnúť
na teplom mieste a potom za hodinu povoľne piecť nažlto, vyvrátiť
na sito a po vychladnutí obtiahnuť glazúrou podľa č. 27.
329 CISÁRSKY KÚCHOŇ
Funt masla miešať na penu, doň dať 14 žĺtkov jeden po druhom,
6 lótov tlčeného cukru, za štyri lyžice kvasníc, 42 deka (24 lótov)
tajnej múky a žajdlík smotánky, všetko dobre spolu rozrobiť,
vymastenú a múkou posypanú furmu naplniť, nechať na teplom
kysnúť a za pol druhej hodiny nechať piecť.
330 APOŠTOLSKÝ KÚCHOŇ (BRIOŠ)
Z dvoch funtov fajnej múky vziať 28 deka (1/2 funta) do
nádoby. Rozmiešať 6 lyžíc čerstvých kvasníc s letnou vodou, urobiť
preodmládku, povrchu posypať múkou a nechať zakryté na teplom
kysnúť. Keď sa to dovysoka zdvihlo a dolu spadlo, nechať ešte raz
napuchnúť. Ostatnú múku dať na tablu, váľkom rozrobiť s piatimi
verdúnkami čerstvého masla, do prostriedka urobiť jamku a do nej
dať 16 žĺtkov, trochu soli, za dve lyžice tlčeného cukru a žajdlík
sladkej smotánky. Toto spolu zložiť a rozrobiť, pokým nehádže
mechúre a neoddeľuje sa od tably.
Potom zmiesiť dookrúhla, čistú plachtičku posypať múkou, do nej
celkom zakrútiť cesto a zakryté položiť v mise na chladné miesto,
avšak v lete nechať na ľade cez noc až do druhého dňa. Takéto cesto
dať na múkou posypanú tablu, trochu rukou roztľapkať a zakryté dať
nazad na misu.
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Za ten čas vykúriť pekárnu pec a vyčistenú zapchať, aby mala všade
rovnakú horúčosť.
Z cesta jednu čiastku odrezať a z nej urobiť okrúhly láblik, položiť
na pomastený papier na plech, cez prostriedok vytlačiť jamku a
celý pomastiť vajcom. Odrezané cesto rozšúľať dookrúhla, do jamky
zatlačiť, pomastiť vajcom, vôkol zatlačiť chrbtom noža (nie však
pozarezúvať), dať s plechom do pece, pec zapchať, aby kúchoň riastol
dovysoka.
V ulahodenej peci sa má takýto kúchoň piecť za päť štvrtí hodiny.
Kto nechce mať brioš v celosti, môže ho porezať na rovnaké lábliky,
porovnať dookrúhla na spôsob žemle alebo podlhovasto, pomastiť
vajcom a poriadne upiecť. Tento kúchoň je najpríhodnejší k čaju
alebo ku káve.
331 SLIEZSKY KÚCHOŇ
Celá masa sa skladá z nasledujúcich prídavkov: z 1 funta fajnej
múky, 10 lótov čerstvého masla, 5 žĺtkov, 2 lótov tlčených mandlí, 4
lótov cukru, žajdlíka smotánky, 3 lyžíc kvasníc a trochy soli.
Kvasnice rozpustiť mliekom, zo 1/4 funta múky urobiť preodmládku,
posypať ju múkou a zakrytú nechať na teplom mieste kysnúť. Za ten
čas rozmiešať maslo so žĺtkami na penu, pridať mandle, cukor, soľ,
ostatnú múku a smotánku, všetko dobre rozrobiť, pridať vykysnuté
cesto, všetko zmiešať, múkou posypať a zakryté na teplom nechať
hore rásť.
Potom cesto vybrať na pomúčenú tablu, zľahka dookrúhla porovnať,
vôkol pozatláčať prstom a nechať zakryté na teplom kysnúť.
Za ten čas rozmiešať 8 lótov masla na penu, pridať 8 lótov cukru, 4
lóty múky a 8 lótov drobno krájaných mandlí, toto dobre rozmiešané
rozotrieť po vrchu cesta, okrúhlym drievkom popichať po celom,
v peci za hodinu nechať nažlto povoľne piecť, zahorúca posypať
potlčeným cukrom so škoricou a vychladnutý pokrájať na kúsky.
332 KOLÁČE
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Funt fajnej múky dať do vajdlinga a na teplo. 12 lótov čerstvého
masla rozmiešať na penu, pridať dve celé vajcia, 4 žĺtky jeden po
druhom, za 4 lyžice cukru, trochu soli, žajdlík zohriatej sladkej
smotánky a precediť doň 3 lyžičky rozmiešaných čerstvých kvasníc.
Všetko zmiešať s múkou, urobiť fajné cesto a dať dohromady, múkou
zakryť a nechať na teplom mieste kysnúť.
Napoly vykysnuté dať na múčnu tablu, rozkrojiť dookrúhla alebo na
dvoje, rozšúľať, spliesť bosmanec, nechať na plechu kysnúť, pomastiť
vajcom, posypať hrubým cukrom a upiecť nažlto.
333 ROŽKY
Na ne treba vyššie spomenuté cesto.
Napoly vykysnuté sa dá na pomúčenú tablu, vyvaľká sa na pol
malého prsta zhrúbe a na štyri prsty šíre, poreže sa na trojuhlasté
kúsky, pomastí sa vajcom. Na prostriedok každého sa položí kúsok
lekváru, z uhla sa skrúti a zohne sa na rožok. Kúsky sa kladú na plech
jeden vedľa druhého a tak sa pokračuje, pokým trvá cesto.
Servítkou zakryté rožky sa nechajú kysnúť na teplom mieste, vajce
sa roztrepe s tlčeným cukrom, tým sa rožky povrchu pomastia a vo
voľnej peci sa nechajú upiecť nažlto.
334 ČESKÉ KOLÁČIKY
Podľa predchádzajúceho spôsobu urobené cesto pokrájať na
okrúhle lábliky, klásť na plech a nechať na teplom mieste vykysnúť.
Do vykysnutého urobiť na prostriedku jamku, v cukre zavárané višne
nechať na site odtiecť a klásť do jamiek, celé pomastiť cukrom s
rozmiešaným vajcom, očistené mandle pokrájať na fajné rezance,
posypať povrchu a upiecť nažlto.
335 HOLANDSKÉ VAFNE SO SMOTÁNKOU
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Nasledujúce prípravy sa robia z tekutého cesta, ktoré sa líši od
predchádzajúceho tým, že sa rozpúšťa sladkou aj kyslou smotánkou a
mliekom.
Železá, v ktorých sa tieto masy pečú, sú trojaké:
a) hlboko vyrezané s jamkami,
b) fajné železá pod menom portugalské železá,
c) so všelijakými povyrezovanými figúrami, v ktorých sa oblátky
(holipne) pečú.
Keď sa železá majú použiť, vyutierajú sa čistou šatou, na obidve
strany sa rovnako rozpália na ohni a vymastia sa čerstvou slaninou.
Vafne sa majú na plameni piecť, a síce: keď je železo rozpálené, naleje
sa doň toľko z masy, aby sa celkom vyplnilo, a to sa z obidvoch
strán vypečie nažlto. Zo železa vytlačené cesto sa zoškriabe nožom,
s pečením sa pokračuje, pokým masa stačí, a vypečené kúsky sa
rozkladajú na plech. Ak je lekvár hustý, rozpustí sa vodou, doň sa
omáča malá štetôčka, a ňou sa vafne natierajú. Skladajú sa po dve a
cezpoly prekrojené kladú sa na misu. Tieto vafne sa robia takto: Pol
funta čerstvého masla rozmiešať na penu, dať doň 12 žĺtkov jeden po
druhom a za lyžicu cukru, trochu posoliť, rozmiešať s holbou dobrej
sladkej smotánky, pridať 12 lótov múky, z 12 bielkov zbiť tuhý sneh,
zľahka zamiešať k predchádzajúcemu a upiecť.
336 HOLANDSKÉ VAFNE SO SMOTÁNKOU NA INÝ
SPÔSOB
20 lótov čerstvého masla rozmiešať na penu, dať doň 15 žĺtkov
jeden po druhom, 24 lótov múky a za lyžicu cukru, posoliť, rozpúšťať
s holbou sladkej a s holbou kyslej smotánky, zo všetkých bielkov
zbiť tuhý sneh, nakoniec zľahka zamiešať do predchádzajúcej masy a
upiecť.
337 VAFNE S KVASNICAMI
Jeden funt fajnej múky dať do vajdlinga, pridať 3 celé vajcia, 4
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žĺtky, 4 lyžice kvasníc, 16 lótov rozpusteného masla, 2 lóty na citróne
obrajbaného cukru, trochu soli, žajdlík smotánky a za kalíšok rumu.
Všetko spolu zmiešať na tekutú masu, nechať na teplom a upiecť.
338 FLAMANDSKÉ VAFNE
Rozpustiť 1/2 funta čerstvého masla, pridať 1/2 funta fajnej
múky, 9 žĺtkov, žajdlík sladkej a toľko isto kyslej smotánky, všetko
rozmiešať, ďalej pridať 3 lyžice cukru, z citróna drobno pokrájané
kôrky a trochu soli. Zo všetkých bielkov zbiť tuhý sneh, nakoniec
zľahka do predchádzajúceho zamiešať a upiecť.
339 VIEDENSKÉ HOLIPNE (KOTÚĽKY)
12 lótov bielej múky dať do nádoby, 6 lótov očistených mandlí
potĺcť s vajcom nafajno, 6 lótov cukru obrajbať na citróne a vytlačiť
šťavu a pridať ďalej 6 vajec a za 6 lyžíc kyslej smotánky. Všetko
rozmiešať, s mliekom rozpúšťať a nakoniec pridať 6 lótov
rozpusteného masla.
Z tejto masy dávať do rozpáleného železa, upečené kúsky skrúcať na
okrúhle drievko a podľa vôle naplniť fámom.
340 PORTUGALSKÉ VAFNE
Rozmiešať pol funta čerstvého masla na penu, pridať pol funta na
citróne obrajbaného a potlčeného cukru, 9 žĺtkov jeden po druhom,
toto miešať štvrť hodiny a pridať ešte pol funta fajnej múky.
Z bielkov zbiť tuhý sneh, nakoniec zľahka primiešať do
predchádzajúcej masy a upiecť v uvedenom portugalskom železe.
341 PORTUGALSKÉ VAFNE NA INÝ SPÔSOB
V mažiari nafajno potĺcť pol funta očistených mandlí a pri tlčení
pridávať vajce, aby boli fajné ako maslo.
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Masu urobiť podľa predchádzajúceho spôsobu, zmiešať s mandľami a
pokračovať podľa známeho spôsobu.
342 HOLIPNE
Na ne treba 2 lóty fajnej múky, 1/2 lóta tlčenej škorice, 4 lóty
čerstvého masla, žajdlík mlieka, 4 lóty cukru a celé vajce.
Múku v nádobe rozrábať s mliekom, aby neboli hrčky, potom pridať
rozpustené maslo a spomenuté prídavky. Z takto urobenej masy piecť
holipne a okrúcať na drievko.
343 HOLIPNE S VÍNOM
Masa sa urobí podľa predchádzajúceho spôsobu, lenže sa
namiesto mliekom rozrobí cesto bielym vínom a pridá sa o 4 lóty viac
cukru.
344 SASKÉ HOLIPNE
Na ne je potrebné: funt fajnej múky, 16 lótov tlčeného cukru,
16 lótov rozpusteného masla, dve celé vajcia, päť žĺtkov, na citróne
obrajbaný cukor, trochu škorice a soli. Toto rozmiesiť na masu,
ktorá nemá byť tekutá, porobiť kôpky, dávať do rozpáleného a
vymasteného železa, utlačiť a upiecť nažltobrunátno.
Upečené kúsky sa môžu skrúcať alebo nechať rovno, cukrom
posypať, poklásť na servítku položenú v mise, zo sladkej smotánky
urobiť fám a osobitne v šálke dať na stôl.
345 MANDĽOVÉ HOBLINKY (HOBELSCHATTEN)
V mažiari potĺcť 14 lótov očistených mandlí a pri tlčení pridávať
bielok, aby boli potlčené ako maslo. Tieto mandle, ako aj 20 lótov
potlčeného a preosiateho cukru dať spolu do vajdlinga, pridať ružovú
šťavu podľa č. 2 a kus s cukrom potlčenej vanilky. Všetko rozmiešať
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s bielkami tak, aby sa masa dala po plechu natenko rozotrieť. Čistý
plech najprv zohriať, potrieť zľahka voskom a upiecť nažlto.
Keď začína žltnúť, porežú sa z nej kúsky (štráfy) na prst šíre a na piaď
zdĺže, dajú sa nazad do pece a plech sa z pece vytiahne natoľko, aby
sa mohli kúsky zberať a na variešku chytro okrúcať, že vyzerajú ako
hobľovance.

ČASŤ X

O CUKROVOM
ZAVÁRANÍ OVOCIA
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O ZAVÁRANÍ SLIVÁK, MANDLÍ,
ORECHOV, ČEREŠIEŇ A VIŠIEŇ
346 ZELENÉ MANDLE ZAVÁRANÉ V PARE
Pred tridsiatimi rokmi boli by kuchári draho zaplatili, keby ich
bol dakto priučil zaváraniu ovocia. V nijakej nemeckej kuchárskej
knihe sa nenachádzajú dokonalé predpisy, podľa ktorých by sa dalo
ovocie dobre zavariť. Príčina toho je, že cukrári (Zuckerbäcker) v
tajnosti držali celý postup pri zaváraní ovocia, takže sa na to prišlo len
po čase.
Pri ovocí, ktoré sa berie na zaváranie, má sa brať ohľad na troje, a
síce:
a) Akékoľvek ovocie nesmie byť ani celkom dozreté, ani privčas
zobraté zo stromu.
b) Ovocie má pochádzať z dobrého plemena (fajty, sorty), má byť
pekné a zdravé.
c) Cukru sa musí dať toľko, koľko je potrebné, nesmie sa teda veľmi
s ním gazdovať.
Mnohí hovoria, že zaváranie vyžaduje mnoho cukru, ale nemyslia na
to, aký osoh má človek z takého ovocia. Často chorý nemôže požívať
nijaké jedlo a lekár mu predpíše ovocie. Doista sa ono zíde, keď je v
stave udržať človekovi život. Pre zdravého tiež donáša osoh, pretože
sa často môže namiesto večere užívať (a nie je potrebné variť) a také
ovocie sa drží aj viac rokov.
Vyprázdnené fľaše sa čisto umyjú a položia na bezpečné miesto, kde

147

148 Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
sa nepobijú, aby slúžili i na viac ráz. Pretože sa pri zaváraní fľaše
dávajú do pary, nesmú mať nijaké pukliny, inak by sa rozpukli, čo
prináša dvojnásobnú škodu.
Mandle sú prvé ovocie na zaváranie a pri nich treba dávať pozor, aby
neboli drevnaté. Miera sa nemôže udať, pretože závisí od toho, do
koľkých fliaš sa bude zavárať.
Na čistenie sa urobí dobre tuhý lúh z bukového alebo dubového
popola, a síce deň predtým, aby sa dobre vyčistil. Na mandle v
nádobe sa naleje čistého lúhu, to sa dá na oheň a často sa mieša.
Keď začínajú mandle vlnovatú kožtičku púšťať, odcedia sa, na tablu
sa rozostrie handra, na ňu sa vysypú, šata sa spolu zloží a mandle
sa medzi rukami mädlia, kým nebudú celkom hladké. Tak ostanú
pekne zelené aj hladké. Potom sa dajú do chladnej vody a ďalej sa
pokračuje s umývaním, kým nebudú všetky čisté.
Na oheň do medeného kotlíka sa dá tečúcej vody a za pohár vínneho
octu. V tom sa nechajú mandle uvariť, zložia sa z ohňa, zakryté sa
nechajú na chladnom mieste vychladnúť a vyberú sa do studenej
vody v hrnčenej mise.
Na funt cukru v nádobe sa nalejú tri žajdlíky vody, nechá sa variť,
zvrchu sa zberá nečistota, na sito vybraté a odcedené mandle sa dajú
do cukru, nechá sa do pár kochlov variť, vyleje sa do hrnčenej misy a
papierom zakryté sa na chladnom nechá stáť až do druhého dňa, aby
mandle boli v cukrovej vode dosť poomáčané.
Podľa miery mandlí sa dá do nádoby cukor, naň sa naleje voda, nechá
sa variť a zvrchu sa zberá nečistota. Za ten čas sa mandle vyberú na
sito, cez servítku precedený cukor sa pridá k tomuto druhému cukru
a nechá sa natoľko variť, aby sa lipkal na prsty. Potom sa dá nabok a
nechá sa vychladnúť.
Mandľami sa naplnia fľaše, ale nie celkom dovrchu, na mandle sa
naleje toľko cukru, aby boli zakryté, a síce na dva prsty odvrchu. Na
vrch fliaš sa dá handrička s čisto premytým mechúrom, čo sa pevne
motúzom pár ráz zaviaže a mechúr sa od motúza obstrihá na prst šíre,
aby sa spod motúza pri varení nevyšmykol.
Nádoba (kotlík), do ktorej prídu fľaše, má byť dosť vysoká a má mať
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široké dno, aby do nej postavené fľaše von netrčali. Naspodok po
celom dne sa dá slamy, na tú sa pokladú fľaše jedna vedľa druhej
a naleje sa studenej vody, aby fľaše boli v nej vyše poly zanorené.
Navrch sa zastrie mokrá handra, nádoba sa dá na oheň, aby všade
bola rovnaká horúčosť, nechá sa povoľne zohrievať a povoľne len 8
minút variť. Potom sa zoberie z ohňa, celkom sa zakryje, aby para
von nevyšla a nechá sa vychladnúť. Fľaše sa povyberajú, očistia, no
nesmú sa pritom obracať, aby mechúr ostal suchý. Potom sa položia
na chladné miesto, a aby myši mechúr nepožrali, vrch sa zaviaže
čistým papierom.
Tento predpis platí pre každé ovocie, ktoré sa v pare zapráva.
347 ZELENÉ MANDLE ZAVÁRANÉ V CUKRE
Mandle sa prichystajú podľa predchádzajúceho spôsobu.
Na funt mandlí sa vezme do nádoby 28 deka (1/2 funta) cukru, naň sa
naleje žajdlík vody, nechá sa na ohni variť a zvrchu sa zberá nečistota.
Mandle zavariť do cukru, nechať pár kochlov vyhodiť, odložiť z ohňa,
zakryť čistým papierom, za 24 hodín nechať stáť na chladnom a
vybrať na sito.
Podľa miery mandlí vziať do nádoby cukru, naň naliať vodu a nechať
na ohni variť. Cukor z mandlí precediť k tomuto cukru a zberať
zvrchu nečistotu. Keď sa cukor lipká na prsty, nechať na chladnom
mieste vychladnúť, dať doň mandle, zakryť papierom a nechať za 24
hodín stáť.
Takto sa pokračuje do tretieho rázu, podľa potreby sa pridá cukru,
na štvrtom ráze sa mandle vyberú na sito, cukor sa prevarí, mandle
sa dajú do fliaš, na ne sa vyleje studený cukor a potom sa zaviaže
papierom.
Mandle sa môžu pripraviť aj tak, že sa cukor vyvarí dva razy, mandle
sa dajú do fliaš, zaplnia sa cukrom, zaviažu sa mechúrom a tak sa dajú
do pary.
348 SUŠENÉ ZELENÉ MANDLE
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S mandľami sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu.
Mandle môžu v cukre stáť dlhšie a keď je cukor na mandliach
nalepený, vyberú sa na sito a nechajú sa odtiecť. Na liesku sa rozostrie
papier, naň sa porozkladajú mandle a nechajú sa schnúť na letnom
mieste. Každý druhý deň sa prevracajú a keď sa robí cukrová
kôročka, dajú sa na druhý papier, posypú sa hrubým cukrom,
uschnuté sa zoberú na sito a nechajú sa za pár dní stáť.
Do škatule sa naspodok dá papier, po ňom sa porozkladajú mandle,
na to zas papier a tak sa pokračuje ďalej. Škatuľa sa odloží na suché
miesto.
Zvyšný cukor sa dá do čistej fľaše, ktorá sa zaviaže, a drží sa na
chladnom. Keď sa zavára druhé ovocie, zmieša sa so sirupom.
349 ZELENÉ PÔĽKY (EGREŠ) ZAVÁRANÉ V CUKRE
Všetko sa robí podľa predchádzajúceho spôsobu.
Keď sa k tomu pridá cukru, naleje sa naň vody, pri varení sa zberá
nečisté, k tomu sa precedí cukor z egreša a spolu sa zvarí. Keď sa lepí
na prsty, nechá sa vychladnúť, chladný sa vyleje na egreš a ďalej sa
pokračuje ako s mandľami (podľa predpisu na mandle). Keď sa pôľky
obárajú v kotlíku, treba na veľmi voľnom ohni často pohybovať
odspodku, aby nepopukali.
350 ZELENÉ BYSTRICKÉ SLIVKY V PARE
Keď slivky začínajú bronieť, natrhajú sa aj so stopkami, obrežú
sa z koncov a dajú sa do studenej vody.
Do kotlíka naliať tečúcej vody v toľkej miere, koľko je slivák, dať
na oheň, pridať pár lyžíc vínneho octu a slivky, ktoré majú byť
vodou celkom zakryté, odspodku pohýbať drevenou varechou, aby
vrchné prišli naspodok, povoľne sa rozhrievali, zvnútra sa rozohriali,
no nepopukali.
Potom zobrať z ohňa, zakryť papierom, na chladnom mieste celkom
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nechať vychladnúť a vybrať do studenej vody.
Do nádoby dať pol funta cukru, naliať naň vody a z toho urobiť tenký
sirup, doň zavariť slivky, pár kochlíkov nechať vyhodiť a potom
vybrať do hrnčenej misy. Keď sú všetky obvarené, vyliať na ne sirup,
v ktorom musia byť dobre zanorené, zakryť papierom a nechať až do
druhého dňa na chladnom mieste stáť.
Podľa počtu slivák sa má urobiť patričná miera sirupu, slivky sa
vvberú z cukrovej vody na sito a nechajú sa odtiecť, ukladajú sa so
stopkou jedna na druhú do fliaš, na ne sa naleje chladný sirup a v
ostatnom sa pokračuje podľa známeho predpisu.
351 PRÍPRAVA VARENÉHO CUKRU (SIRUPU) NA
ZAVÁRANIE OVOCIA
Kde sa zavára z každého ovocia, tam má byť aj na to potrebný
varený cukor (sirup) prichystaný. Pri fajnejšom cukre má človek
väčší osoh, pretože ovocie ostane krajšie a cukor je sladší.
Napríklad 5 funtov cukru dať do nádoby, naň naliať tri holby vody,
nechať na ohni variť, zberať nečistotu a skúšať, či sa lepí na prsty.
Lipkavý cukor sa odloží na studené miesto, nechá sa do druhého
dňa stáť, zleje sa do čistej nádoby a na to sa dáva pozor, aby sa na
dne usadnutá nečistota nezmiešala s čistým sirupom. Vrch sa zaviaže
papierom a nechá sa stáť na chladnom mieste. Podľa toho, koľko
ovocia sa zavára, prichystá sa viac alebo menej sirupu.
352 ZELENÉ PÔĽKY (EGREŠ) V PARE
Pôľky z dobrého plemena sú také bujné ako bystrické slivky.
Naoberať zelené pôľky so stopkami a dať do studenej vody.
Do kotlíka dať tečúcej vody, pol pohára vínneho octu a kus cukru,
postaviť na oheň, doň dať pôľky, povoľne nechať zohrievať,
odspodku varechou pohýbať a dávať na to pozor, aby ostali celé.
Z ohňa vzaté pôľky zakryť papierom, nechať vychladnúť a dať do
čistej vody.
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Potom sa urobí riedky sirup, doň sa dajú pôľky, pár kochlov sa nechá
vyhodiť, vyberú sa do čistej nádoby, zakryjú sa papierom, nechajú sa
do druhého dňa stáť a na site odtiecť. Tak sa pekne ukladajú do fliaš,
ktoré sa naplnia už spomínaným sirupom, navrch sa dá handrička s
mechúrom, zaviaže sa motúzom a dá do pary.
353 RINGLOTY V PARE
Na zaváranie nemajú byť ringloty ani dozreté, ani zavčasu
obraté. Je však lepšie, keď sú trochu tvrdšie, pričom je potrebné
poznamenať, že každá zelená slivka nie je ringlota.
Ringloty obrať so stopkami, obrezať konce stopiek a ringloty dať do
studenej vody.
Do kotlíka dať tečúcej vody, pol pohára vínneho bieleho octu a kus
cukru, pridať ringloty, na ohni povoľne nechať zohrievať a zľahka
miešať odspodku, aby zvnútra boli dobre zohriate a ostali celé.
Vzaté z ohňa zakryť papierom, nechať vychladnúť a vybrať do
studenej vody.
Potom urobiť riedky sirup, doň zavariť ringloty, nechať vyhodiť pár
kochlíkov a vybrať do hrnčenej misy, v ktorej musia byť v sirupe
zanorené.
Papierom zakryté nechať do druhého dňa stáť, na site odtiecť,
vidličkou pekne ukladať do fliaš, na ne naliať sirup, navrch dať čistú
handričku s mechúrom, potom pevne zaviazať motúzom a dať do
pary.
354 RINGLOTY ZAVÁRANÉ V CUKRE
Podľa predchádzajúceho spôsobu sa vyberú obvarené ringloty
na sito a nechajú sa odtiecť. Na 1 funt ringlôt sa berie 1/2 funta
cukru, naň sa naleje vody, nechá sa variť, zvrchu sa zberá nečistota,
doň sa zavaria ringloty a odspodku sa mieša, aby všetky mali jednakú
horúčosť.
Z ohňa odložené zakryť papierom, nechať stáť za 24 hodín na
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chladnom mieste a odtiecť na site.
V nádobe istú mieru cukru podľa počtu ringlôt ovlažiť vodou a
nechať na ohni variť. K tomuto dať precedený sirup, v ktorom boli
ringloty, všetko spolu nechať variť, zvrchu zberať nečistotu, lipkavú
tekutinu nechať naboku vychladnúť. Ringloty dať nazad do misy,
vyliať na ne cukor, zas nechať tak dlho papierom zakryté stáť, po
tomto čase vybrať na sito; cukor zvariť podľa predchádzajúceho
spôsobu, ringloty nechať v ňom zakryté stáť a na štvrtom ráze vybrať
na sito. Keby bolo málo zaftu, musí sa pridať cukru, ovlažiť ho vodou
a nechať zvariť, k tomu dať zaft z ringlôt, nechať ďalej variť, zberať
zvrchu penu a nechať vychladnúť.
Ringloty ukladať do fľaše, na ne vyliať cukor, zakryté odložiť na
chladno a nechať za šesť dní stáť.
Keby za ten čas začali kysnúť, vyliať ich na sito, prevariť z cukru zaft,
zberať zvrchu penu, nechať vychladnúť, vyliať na ringloty do fľaše a
pevne zaviazať.
Na ten istý spôsob sa môžu pripraviť pôľky a mandle.
355 SUŠENÉ RINGLOTY V CUKRE
Ringloty spracúvame podľa predchádzajúceho spôsobu.
Keď sú dobre cukrom napité, vyberú sa na sito a nechajú sa odtiecť.
Na liesku alebo plech rozostrieť papier, naň sa pokladu ringloty
jedna vedľa druhej, položia na teplé miesto, nechajú sa povoľne sušiť,
usušené sa posypú hrubo tlčeným cukrom, porozkladajú na suchý
papier a nechajú sa na úvetrí, kde nie sú muchy. Takéto sa ukladajú
do pohára alebo do škatule medzi papier tak, aby neležali nahromade
jedna na druhej.
356 LEKVÁR Z RINGLÔT
Z dobre dozretých ringlôt poobtŕhať stopky, vybrať kôstky (ak
sa nedajú kôstky od mäsa oddeliť, nechajú sa v ňom, a to sú opravdivé
ringloty), dať do čistej nádoby, pridať pár lyžíc vody a na ohni
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miešať čistou varechou. Rozvarené pretrieť cez sito, na funt takejto
ringlotovej masy pol funta cukru potĺcť nahrubo, zmiešať a na ohni
po celý deň ustavične miešať, aby neprihorelo. Z tohto dať za pol
lyžičky na tanier, nechať vychladnúť a skúmať, či rôsolovatie. Ak už
rôsolovatie, nechať vychladnúť, suché a čisté fľaše zohriať na teple,
dať pár lyžíc z lekváru do fľaše a poobracať po celom skle, aby fľaša
nepukla. Potom dobre naplniť, na pár dní odložiť na chladné miesto
a dvojnásobne obviazať papierom.
Fajné lekváre s cukrom nemajú byť tuho varené, aby sa nemuseli
vodou rozpúšťať, keď sa dávajú do tort alebo do iného pečiva. Toto
nech slúži ako ponaučenie pri všetkých lekvároch varených s
cukrom.
357 ZELENÉ MARHULE V PARE
Z celkom zelených marhúľ dookrúhla zrezať kôrku, aby boli ako
vytočené, dávať do studenej vody, vybrať do čistej nádoby, na ne
naliať tečúcej vody a za pohár vínneho octu, nechať povoľne na ohni,
no dlhšie variť ako už spomenuté ovocie, zložiť z ohňa a papierom
zakryté nechať do druhého dňa stáť. Dať na sito odtiecť, ukladať do
fliaš, naplniť sirupom podľa č. 351, na vrchu fľaše okrútiť handričku
aj mechúr motúzom a dať do pary.
358 ČERSTVÉ VLAŠSKÉ ORECHY ZAVÁRANÉ V CUKRE
Keď sú na strome orechy dosť bujné, nemá sa zameškať a
pooberať ich, pokým nie sú drevené, totiž kým sa dajú nožom ľahko
prekrojiť.
Vziať potrebnú mieru, z obidvoch koncov zrezať vršky, úzkym
nožom prepichnúť krížom napoly a klásť do studenej vody.
Z dobrého popola urobiť lúh, nechať ho očistiť, scediť na orechy, za
24 hodín nechať na chladnom mieste stáť, vybrať do čistej nádoby, na
ne naliať studenej vody, za šesť dní každodenne na ne naliať čerstvú
vodu, po šiestich dňoch nechať odtiecť na site. V nádobe zvariť vodu,
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nechať za pár minúť stáť, zas variť, z ohňa odložené a papierom
zakryté nechať stáť až do druhého dňa, vybrať do čistej vody, za tri
dni pokračovať podľa toho spôsobu a nakoniec nechať na site odtiecť.
Potom prichystať na kúsky polámanú škoricu a klinčeky, do každého
orecha dosť pevne zapichnúť tri klinčeky a tri kúsky škorice, aby pri
varení nevypadli.
Za ten čas urobiť podľa počtu orechov potrebnú mieru sirupu, v ňom
orechy celkom zanorené nechať pár minút variť, papierom zakryté
nechať na chladnom mieste za 25 hodín stáť a vybrať na sito.
Na funt orechov sa berie 3/4 funta cukru, ktorý sa nechá s vodou
variť a zvrchu sa zberá nečistota. Do tohto cukru sa precedí aj ten, v
ktorom boli orechy. Všetko sa spolu zvarí a nechá sa vychladnúť.
Do hrnčenej misy sa dajú orechy, na ne sa vyleje cukor, papierom
zakryté sa nechajú za 24 hodín stáť a vyberú sa na sito. Precedený
cukor sa nechá variť, zberá sa nečistota a zložený z ohňa sa nechá
vychladnúť. Orechy sa dajú do nádoby, zakryté sa nechajú zas tak
dlho stáť, pri treťom raze sa tiež tak pokračuje. Orechy sa nechajú
dosucha odtiecť, poukladajú sa do fľaše, na ne sa vyleje chladný cukor
a zakryté sa nechajú 6 dní stáť. Keby začali odvrchu kysnúť, vylejú
sa na sito, cukor sa nechá zvariť, zvrchu sa zberá nečistota, orechy sa
dajú nazad do fľaše a na ne sa vyleje chladný cukor. Ak by bol cukor
riedky, pridá sa k nemu ďalší cukor. Takéto orechy veľmi posilňujú
žalúdok a dáva sa z nich aj do sladkých jedál.
359 PARENÉ ČERSTVÉ VLAŠSKÉ ORECHY
Orechy spracúvame podľa predchádzajúceho spôsobu.
Na funt orechov sa nechá variť 3/4 funta cukru, k tomuto sa precedi
sirup, v ktorom boli orechy, všetko sa nechá variť, zvrchu sa zberá
nečistota a z ohňa odložený sa nechá vychladnúť.
Orechy ukladať do menších fliaš, naplniť cukrom, navrch dať
handričku s mechúrom, pevne zviazať motúzom a dať do pary.
Na takto pripravené orechy treba aj menej cukru, aj menej práce.
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Orechy spracovať podľa predchádzajúceho spôsobu a vyšpikovať
škoricou aj klinčekmi. Holbu medu rozpustiť s vodou v čistej nádobe,
nechať zvariť na ohni, zberať zvrchu nečistotu, v ňom zanorené
orechy nechať povariť, papierom zakryté nechať za 24 hodín naboku
stáť a na site odtiecť.
Do nádoby dať podľa počtu orechov potrebnú mieru medu, k tomu
precediť aj ten med, v ktorom sa boli orechy varili, nechať spolu na
ohni variť, zvrchu zberať nečistotu a z ohňa odložený nechať celkom
vychladnúť.
Orechy ukladať do fliaš, medom ich naplniť, navrchu zaviazať
mechúrom a dať do pary.
Tieto orechy sa môžu aj tak pripraviť ako v cukre zavárané, totiž
každé tri dni zliať z nich zaft, nechať zvariť, nečistotu zvrchu zberať,
ukladať do veľkej fľaše a studenú šťavu na ne vyliať.
361 BIELE VLAŠSKÉ ORECHY
Z orechov najväčšieho druhu zelenú kôrku zrezať pekne
nahladko až do bieleho a hádzať do studenej vody. Tečúcu vodu v
nádobe nechať variť, v nej orechy nechať za pár minút variť, z ohňa
vzaté a papierom zakryté nechať vychladnúť a odtiecť na site, dať
nazad do misy, na ne naliať chladnej vody a nechať cez noc stáť.
Potom urobiť riedky sirup, zobrať zvrchu nečistotu, v ňom orechy za
pár minút nechať variť, z ohňa odložené a papierom zakryté nechať až
do druhého dňa stáť, podľa ľúbosti škoricou aj klinčekmi vyšpikovať,
nechať na site odtiecť, ukladať do fliaš a naplniť ich sirupom, navrchu
handričku aj čisto premytý mechúr motúzom pevne okrútiť a dať do
pary.
Kto chce mať orechy zavarené v cukre, môže ich spracovať podľa č.
358.
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362 ZAVÁRANÉ ČEREŠNE V PARE
Na zaváranie sa berú obyčajne čierne, zdravé a v mäse tuhé
čerešne, ktoré majú horkastú chuť, drobné kôstky a hodne dužiny.
Z čerešieň obrať stopky, zvariť vodu v čistej nádobe, v nej nechať
čerešne za pár minút na ohni stáť, z ohňa vzaté zakryť papierom,
vychladnuté nechať na site odtiecť, naplniť nimi fľaše a utriasať, aby
fľaše boli dobre naplnené. Podľa č. 351 urobený sirup naliať do fliaš
na tri prsty odvrchu a zaviazané dať do pary.
363 PARENÉ BIELE ČEREŠNE
Tieto čerešne nie sú také primerané na zaváranie ako druhé,
avšak sú mnohí, ktorým sú biele čerešne milšie.
Zavárajú sa podľa predchádzajúceho spôsobu, ukladajú sa do menších
fliaš a dajú sa do pary.
364 ČEREŠNE V PARE NA INÝ SPÔSOB
Z čistých a suchých čerešieň obrať stopky, plniť do fliaš, do nich
dať vždy tlčeného cukru a dobre potriasať, aby sa do fliaš hodná miera
spratala. Vrch, ako bolo uvedené, zakryť, nechať v pare povoľne
zohrievať a nechať za pár minút dlhšie variť, aby sa im odobrala sila,
inak by začali kysnúť.
Čerešne je potrebné obárať, pretože sa stáva, že sú červivé. Okrem
toho sa ich potom aj viac sprace do fľaše.
365 ČEREŠŇOVÁ ŠŤAVA
Zo stopiek obtrhané čierne čerešne potĺcť v mažiari s kôstkami,
v hrnčenej nádobe nechať cez noc stáť a vytlačiť cez čistú šatu.
Na funt zaftu sa berie 3/4 funta cukru, naň sa do nádoby vyleje voda,
nechá sa na ohni variť, zvrchu sa zberá nečistota a keď sa lepí na
prsty, treba pridať čerešňový zaft, celé precediť cez sito, za pár minút

158 Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
spolu variť, zberať zvrchu šamotinu, nechať vychladnúť, ním naplniť
čisté žajdlíkové fľaše, pevne zapchať špuntíkom, oblepiť smolou alebo
pečatným voskom a odložiť na chladné miesto.
366 ČEREŠŇOVÁ ŠŤAVA NA INÝ SPÔSOB
Čerešne sa spracúvajú podľa predchádzajúceho spôsobu.
Na funt zaftu zobrať funt cukru, potĺcť a preosiať ho, zmiešať so
zaftom, dať do čistej fľaše, zapchatý položiť na chladno, za osem dní
každodenne pomútiť čiže potriasť, aby sa cukor prerobil so zaftom,
precediť cez čistú servítku, týmto naplniť menšie fľaše, zašpuntované
a zapečatené odložiť na chladno a podľa potreby brať z neho na rôsol.
Na šťavy je potrebný najfajnejší cukor.
367 SUŠENÉ ČEREŠNE
Z mäsitých veľkých a dozretých čerešieň vytlačiť kôstky tak, aby
čerešne ostali celé.
Sirup urobiť nariedko a keď sa varí, zavariť doň čerešne, odspodku
zľahka pomiešať, nechať pár kochlíkov variť, z ohňa vzaté a papierom
zakryté nechať za 24 hodín na chladnom stáť, vybrať na sito a nechať
odtiecť, zaft nechať na ohni variť, zvrchu zberať penu a nechať
vychladnúť.
Čerešne dať nazad do nádoby, na ne vyliať zaft, zakryté nechať stáť
a ešte pár ráz tak opakovať, aby sa cukru dobre napili. Nakoniec
čerešne rozložiť jednu vedľa druhej a nechať v peci alebo na úvetrí
uschnúť, dve a dve jednu do druhej popchať a porovnať, aby boli
okrúhle, a tak nechať sušiť.
Keď vlhkosť nepúšťajú, posypať hrubo tlčeným cukrom a nechať pár
dní stáť. Keď sa cukor nepúšťa, poklásť ich do fliaš so širokým hrdlom
a dávať z nich na konfekt.
368 ČEREŠNE S OCTOM
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Prichystať pekné veľké čerešne aj so stopkami, polovicu stopky
odrezať a čerešne ukladať do fliaš.
Do žajdlíka vínneho bieleho octu pridať 8 lótov cukru, klinčeky a
škoricu, všetko spolu uvariť na ohni, vychladnuté vyliať na čerešne,
zaviazať pevne papierom, nechať za osem dní stáť, scediť z nich zaft,
zvariť na ohni, nechať vychladnúť, na ne vyliať a zaviazať mechúrom.
369 ŠPANIELSKE VIŠNE SO STOPKAMI V PARE
Zo zaváraných višieň má človek dvojaký osoh. Ponajprv: Sú
veľmi užitočné pre chorých, ktorým lekár často zakáže každý pokrm
požívať, jedine višne nie. Po druhé: ovocie sa neurodí všade a vždy,
preto, kde je hojná úroda, majú sa usilovne zavárať a možno z nich
mať ten najväčší osoh predávaním a odosielaním do veľkých miest.
Mám teda nádej, že si každý, najmä ten, ktorý ich má v dome, zavarí
višne, či už pre svoju potrebu v čas choroby, či už pre peňažitý
úžitok.
Tento druh je zo štepov tak dochovaný, že sa pri ovocí
znamenitejšieho ani žiadať nemôže. V mäse sú bujné, majú malé
kôstky a znamenitú chuť.
Višne zo stromu obrať aj so stopkami, obrezať konce stopiek a dať do
chladnej vody. V čistej nádobe zvariť vodu, v nej višne nechať dobre
rozohriať, z ohňa odložené a papierom zakryté nechať vychladnúť,
vybrať na sito a nechať odtiecť.
Čistými a suchými višňami sa naplnia fľaše, na ne sa vyleje
prichystaný sirup podľa č. 351, navrch príde handrička s mechúrom,
motúzom sa pevne zviaže a dá do pary.
370 VIŠNE V PARE NA INÝ SPÔSOB
Iný druh višieň — tiež taký bujný — je amarela.
Aj z nich sa obtrhajú konce stopiek, višne sa dajú do vriacej vody,
nechajú sa v nej vychladnúť a s ostatným sa pokračuje podľa
predchádzajúceho spôsobu.

160 Prvá kuchárska kniha v slovenskej reči
371 ZAVÁRANÉ VIŠNE V CUKRE
Potrebnú mieru višieň aj so stopkami premyť v chladnej vode a
nechať na site odtiecť.
Podľa miery višieň vziať napríklad funt cukru, naň vyliať žajdlík vody
a nechať variť. Doň dať višne, nechať pár kochlíkov vyhodiť, odložené
zakryť papierom a až do druhého dňa nechať odtiecť.
Stečenú šťavu variť na ohni, zvrchu zberať penu a nechať vychladnúť.
Višne dať nazad do misy, na ne vyliať zaft, v ktorom musia byť
celkom zanorené, zakryť papierom a tak tri razy opakovať. Keby bolo
zaftu málo, musí sa pridať cukru, ktorý sa musí osobitne zvariť a tak
pridať k prvému zaftu, spolu nechať variť, chladný vyliať na višne a
celé nechať pár dní zakryté stáť vo fľaši.
Keby višne za ten čas začali kysnúť, zliať z nich šťavu, zvariť na ohni,
penu zvrchu zberať a chladný zaft vyliať nazad na višne.
372 SUŠENÉ VIŠNE V CUKRE
Z dobre dozretých a bujných višieň obtrhať stopky a vytlačiť
kôstky tak, aby višne ostali v celosti.
Do riedko urobeného sirupu zavariť višne, nechať pár kochlíkov
vyhodiť, z ohňa vzaté zakryť papierom, nechať na chladnom stáť a
odtiecť na site.
Zaft nechať variť na ohni, zvrchu zberať penu a keď sa lipká na prsty,
odložiť a nechať vychladnúť.
Višne dať do misy, na ne vyliať zaft a papierom zakryté nechať za 24
hodín stáť. Takto ešte dva razy opakovať, višne vybrať na sito a nechať
odtiecť.
Na liesku rozostrieť papier, po ňom rozložené višne nechať usušiť a
keď cukrom dosť nasiakli, popchať jednu do druhej, narovnať akoby
boli celé, rozložiť na čistý papier, nechať sušiť na úvetrí alebo na
letnom mieste, poobáľať v hrubo tlčenom cukre a nechať na suchom
mieste. (Takéto sušenie ovocia potrebuje času.) Usušené višne dať do
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fľaše alebo do škatule, na dne ktorej je rozložený papier, na uložený
rad dať zas papier, aby višne neležali jedna na druhej.
373 CELÉ VIŠNE V CUKRE
Čierne višne obrať zo stopiek a vytlačiť kôstky.
Na funt višieň vziať funt cukru, naň naliať vody, nechať variť, zvrchu
zberať nečistotu, v ňom nechať višne variť a odspodku zľahka miešať,
aby sa varili rovnako. Dierkavou varechou vybrať na sito, podeň
podložiť misu, zaft nechať na ohni povoľne variť, ustavične odspodku
miešať, zvrchu zberať penu, pridať k tomu z višieň odtečený zaft, pri
hustnutí dať z neho pár kvapôk na tanier a nechať vychladnúť.
Keď šťava dobre rôsolovatie, nechať ju na strane vychladnúť, zmiešať
s višňami, plniť do fliaš, nechať stáť na chladnom mieste a zaviazať
dvojnásobným papierom. Týmto sa plnieva pečivo.
Pri varení zaftu treba dať pozor, aby sa nespálil, inak utratí i na kráse
i na chuti.
374 VIŠŇOVÝ LEKVÁR
Zo stopiek obraté a odkôstkované višne v čistej nádobe na ohni
miešať drevenou varechou, rozvarené pretrieť cez sito a odvážiť.
Na funt zaftu vziať funt hrubo tlčeného cukru, zmiešať a na ohni
odspodku ustavične miešať, aby neprihorel. Pri varení zvrchu zberať
penu a skúšať (probovať) podľa predchádzajúceho spôsobu, čo sa robí
pri všetkých lekvároch.
Keď lekvár začne rôsolovatieť a nerozlieva sa po tanieri, nechať
vychladnúť, fľaše položiť na teplé miesto, naplniť masou a nechať za
pár dní stáť, aby sa navrchu urobila kožka. Potom zaviazať a odložiť.
375 VARENÁ VIŠŇOVÁ ŠŤAVA
Zo stopiek obraté višne potĺcť aj s kôstkami v mažiari, vybrať do
čistej hrnčenej nádoby, cez noc nechať zakryté stáť a zľahka precediť
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cez šatu.
Na funt zaftu vziať funt cukru, rozpustiť ho vodou a nechať variť.
Nečistotu zvrchu zberať a keď je lipkavý, precediť doň cez sitko zaft
z višieň, za pár minút nechať spolu variť, zvrchu zberať penu, z ohňa
odložiť a nechať vychladnúť.
Týmto zaftom naplniť žajdlíkové fľašky a zapečatiť voskom.
Keď sa zavára viaceré ovocie, má sa na každú iným ovocím alebo
zaftom naplnenú fľašu prilepiť papier s menom ovocia.
376 SUROVÁ VIŠŇOVÁ ŠŤAVA
Višne spracovať podľa predchádzajúceho spôsobu.
Celkom čistý zaft odvážiť a na funt zaftu vziať 5/4 funta potlčeného
a preosiateho cukru, ktorý sa zmieša so zaftom, aby sa cukor celkom
rozpustil. Do bielych fliaš naliať, zaviazaný potriasať každodenne za
osem dní a zapečatený odložiť na suché a chladné miesto.
Táto šťava riedená vodou sa dáva piť chorým.
377 PARENÁ VIŠŇOVÁ ŠŤAVA DO ZMRZLÍN
Višne bez stopiek potĺcť v mažiari, v hrnčenej nádobe zakryté
nechať cez noc stáť, pretrieť cez sito, naliať do čistých fliaš na tri
prsty odvrchu, dvojnásobne zaviazať mechúrom, dať do pary a ďalej
pokračovať podľa známeho spôsobu.
Do pary položené ovocie sa nemá prevracať, aby mechúr aj zvnútra,
aj zvonku ostal suchý, ináč by začalo plesnieť.
378 PARENÉ VIŠNE S TLČENÝM CUKROM
Suché a zo stopiek obraté višne vybrať na čistú šatu, vytrieť
zľahka medzi rukami, dávať do suchých fliaš, za každou vrstvou dať
tlčeného cukru, celé dobre potriasať, pokračovať až doplna, pevne
zaviazať a v pare nechať variť o pár minút dlhšie ako predchádzajúce
ovocie.
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379 VIŠNE S MEDOM
Pekné, veľké a čierne višne (menom cigánky) zo stopiek obraté
čisto v šate vyutierať, naplniť fľaše na pár holieb alebo dať do
uhorkového súdka, na ktorého dno dať celý citrón a do handričky
zaviazanú škoricu s klinčekmi. Keď je nádoba celkom plná, vliať do
nej biely alebo brunátny med a to papierom zakryté a zaviazané
nechať na chladnom mieste stáť.
Keď začínajú višne kysnúť, šťavu zliať, vyvariť na ohni, zvrchu zberať
nečistotu, zaft nechať vychladnúť, chladný vyliať na višne a podľa
potreby pridať ešte medu.
Ak by višne kysli, treba takto prevarenú šťavu použiť k pečienke
alebo ku konfektu.

16

O ZAVÁRANÍ RÍBEZIEĽ, MARHÚĽ A
MALÍN
380 CELÉ RÍBEZLE V CUKRE
Na funt od stopiek očistených ríbezieľ vziať funt cukru, naň
naliať žajdlík vody, nechať na ohni zvariť, zvrchu zberať nečistotu,
doň zavariť ríbezle a pri varení zľahka odspodku podvihovať, aby
vrchné prišli naspodok a rovnako sa varili.
Keď sa ríbezliam odoberie surovosť, vyberú sa dierkavou varechou
na sito, zaft sa nechá variť a ustavične sa odspodku po celom dne
varechou mieša. Keď začína hustnúť, dá sa z neho pár kvapiek na
tanier a nechá sa vychladnúť. Keď rôsolovatie, vtedy je dosť
vyvarený, ináč dostane príliš brunátnu farbu a tratí na chuti i na
kráse. Potom sa nechá celkom vychladnúť a keď rôsolovatie a je dosť
hustý, čo sa pri varení nevidí a chytro sa môže spáliť, rozmieša sa s
ríbezľami, naplnia sa fľaše a dáva sa k pečienkam alebo pečivu.
381 RÍBEZĽOVÝ LEKVÁR
Zo stopiek očistené ríbezle pretrieť cez sito, na funt zaftu vziať
funt cukru, posekať na kúsky, zmiešať so zaftom, nechať v nádobe
variť, ustavične miešať, pri varení zberať zvrchu penu, pri hustnutí
nechať vychladnúť a probovať, či rôsolovatie a či sa robí navrchu
kožtička. Keby nebol dosť hustý, nechá sa variť na slabom ohni.
Pri dováraní potrebuje lekvár slabý oheň. Keď rôsolovatie, zložiť z
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ohňa, fľaše položiť na teplé miesto, do každej dať čiastku lekváru
a vôkol pokrútiť, aby fľaša bola oblepená. Fľaše položiť na rovné
miesto, dobre až dovrchu naplniť, nechať celkom vychladnúť a o pár
dní zaviazať papierom.
382 PARENÉ CELÉ RÍBEZLE
Na funt pekných bielych ríbezieľ dať do nádoby 3/4 funta
cukru, naň naliať pol žajdlíka vody, na ohni nechať variť, zvrchu
zberať nečistotu, doň dať ríbezle, nechať na veľmi voľnom ohni za
pár minút stáť, z ohňa vzaté zakryť papierom, za 24 hodín nechať stáť,
nechať na site odtiecť, šťavu precediť, zvariť v čistej nádobe, zvrchu
zberať penu, nechať vychladnúť, všetko zľahka zmiešať s ríbezľami,
dávať do menších fliaš, zaviazať mechúrom a dať do pary.
383 SUŠENÉ RÍBEZLE V CUKRE
Pekné veľké ríbezle aj so stopkami dať do čistej nádoby, na funt
ríbezieľ vziať 1/2 funta cukru, z toho urobený horúci sirup naliať na
ríbezle, papierom zakryté nechať stáť a pozorne vyberať na sito, aby
stopky na nich ostali. Z nich stečený zaft uvariť nalipkavo, nechať
vychladnúť, doň poomáčať ríbezle a klásť na papier, ktorý je na lieske.
Nechať na teple stáť, obschnuté poobáľať do tlčeného cukru tak, aby
boli celkom biele a na site nechať sušiť, kým nedostanú kôročku.
Takéto odložiť a dávať na konfekt.
384 SUROVÁ RÍBEZĽOVÁ ŠŤAVA S CUKROM
Zo stopiek obraté ríbezle popučiť a pretlačiť cez čistú šatu.
Na funt zaftu vziať funt fajného potlčeného a preosiateho cukru,
rozpúšťať ho v mise so zaftom, ustavične miešať tri hodiny a dať do
bielych žajdlíkových fliaš. Fľaše zašpuntovať a zapečatené držať na
chladnom.
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385 PARENÁ RÍBEZĽOVÁ ŠŤAVA NA ZMRZLINU
Zo stopiek obraté ríbezle popučiť, pretrieť cez sito, do čistých
suchých fliaš plniť na tri prsty odvrchu, dvojnásobne ich zaviazať
mechúrom a dať do pary.
386 MARHULE ZAVÁRANÉ V PARE
Keď začínajú marhule žltnúť, rukou sa oberajú zo stromu, aby
nedostali fľaky. Každú cezpoly rozkrojiť, hladko obieliť a dávať do
chladnej vody.
Za ten čas dať do čistej nádoby tečúcej vody, do vriacej dať marhule
a za toľký čas v nej nechať, aby sa zohriali. Odložené a papierom
zakryté nechať vychladnúť. Na ten istý spôsob zavariť ostatné
marhule, avšak nie mnoho naraz. Keď prvšie vychladli, ukladať na
sito a nechať odtiecť, na vidličku zopchnúť, pekne ukladať do fliaš,
podľa č. 351 prichystaný sirup naliať na ne, navrch dať čistú
handričku aj s mechúrom, zaviazať motúzom a dať do pary.
387 ZAVÁRANÉ MARHULE NA INÝ SPÔSOB
Do fliaš určené marhule majú byť veľké, mäsité a tvrdé.
Každú cezpoly rozkrojiť a obieliť. Za ten čas zvariť s vodou pár
funtov cukru, zvrchu zberať nečistotu, doň zavariť obielené marhule
a nechať len natoľko variť, aby sa nerozvarili, čo sa probuje prstom.
Uvarené marhule nechať odtiecť a ukladať do fliaš, zase iné marhule
zavariť a tak pokračovať, pokým máme marhule.
Z ohňa odložený cukor nechať vychladnúť, ním naplniť fľaše, nechať
celkom vychladnúť, navrch dať handričku s mechúrom, zaviazať
motúzom a dať do pary.
388 CELÉ MARHULE ZAVÁRANÉ V PARE
Jednaké, mäsité a nie prezreté marhule hladko obieliť nožom
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a dávať do vody. Do nádoby na oheň dať tečúcej vody, do vriacej
zavariť marhule, ktoré musia byť do nej celkom zanorené, ináč
dostanú čierne fľaky.
Marhule na voľnom ohni nechať obvariť, z ohňa vzaté a papierom
zakryté nechať vychladnúť, vybrať na sito a nechať odtiecť, na
vidličku zopchnúť, pekne ukladať do fliaš, naplniť sirupom a ďalej
pokračovať podľa známeho spôsobu.
389 SUŠENÉ MARHULE V CUKRE
Veľké, v mäse bujné a neprezreté marhule prekrojiť cezpoly a
obieliť.
Keď sa varí nariedko urobený sirup, v ňom nechať marhule povoľne
zvariť a prstami skúšať, či sú aj vnútri prevarené. Z ohňa vzaté zakryť
papierom a nechať stáť.
Kde sa viac marhúľ chystá na zaváranie, nemajú sa zavariť naraz. Na
zaváranie povyberať marhule do hrnčenej misy, na druhý deň ich
rozložiť na sito, nechať zvariť zaft na ohni, zvrchu zberať nečistotu,
odložený nechať vychladnúť, vyliať na marhule pokladené v mise
a zakryté nechať stáť. Tak opakovať pár ráz, aby do seba vtiahli
hodne cukroviny. Keby bolo málo zaftu, pridať viac cukru, marhule
nechať odtiecť na site, rozostrieť na liesku papier, naň poklásť marhule
jednu vedľa druhej, nechať na teple povoľne sušiť a každý druhý deň
prevrátiť.
Preschnuté marhule poobáľať v potlčenom cukre, klásť na čistý
papier a nechať za pár dní stáť. Pomedzi marhule do pohárov ukladať
papier a držať na suchom mieste.
Takéto marhule sú pre svoju krásu i dobrotu veľmi obľúbené.
390 MARHULE V PARE S TLČENÝM CUKROM
Potrebný počet marhúľ prekrojiť cezpoly, kôstky vybrať, obieliť,
zopchnúť na vidličku, ukladať do fľaše, každú vrstvu posypať tlčeným
cukrom, pevne zaviazať handričkou i mechúrom, dať do pary a
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pokračovať ako s inými.
Takto si môže každý zavariť marhule, hoci o zaváraní nemá nijakú
vedomosť.
391 MARHUĽOVÝ SYR
Pekné žlté a dosť dozreté marhule dobrého druhu pretrieť cez
sito a dať ich naraz do cukru.
Na funt masy vziať funt cukru, ovlažiť ho vodou, na ohni variť až do
piateho stupňa podľa č. 15, zberať nečistotu, nechať v ňom marhule
povariť a ustavične miešať, aby cukor neprihorel. Keď začína hustnúť,
dať z neho na taniere, rozotrieť nožom hladko dookrúhla na pol
druha prsta hrúbky, odložiť na chladné miesto a nechať za pár dní stáť,
aby dostal odvrchu kôrku. Toto pozorne zobrať z tanierov, na liesku
rozostrieť papier a naň klásť túto kôru a nechať sušiť na teple alebo
úvetrí.
Každý takýto syr zakrútiť do čistého papiera a odložiť na suché
miesto.
392 MARHUĽOVÝ LEKVÁR
Z dobre dozretých a mäkkých marhúľ vybrať kôstky, marhule
rozdláviť a pretrieť cez sito.
Na funt masy odvážiť 3/4 funta cukru, ovlažiť ho vodou a nechať
variť. Zvrchu zberať nečistotu, nechať v ňom marhule variť, ustavične
miešať a urobiť skúšku tým spôsobom, že sa z neho nechá na tanieri
vychladnúť. Keď sa nerozlieva a rôsolovatie, vtedy zložiť z ohňa,
nechať vychladnúť a naplniť do fliaš ako ostatné lekváre.
393 MARHUĽOVÝ LEKVÁR NA INÝ SPÔSOB
Z marhúľ vybrať kôstky, v čistej nádobe marhule podliať vodou
a miešať na ohni, aby neprihoreli.
Keď sa rozvarili, pretrieť cez sito. Na funt marhúľ sa odváži 3/4 funta
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potlčeného cukru, zmieša sa v čistej hrnčenej panve s masou a na
ohni sa odspodku ustavične mieša po celom dne. Keď začína hustnúť,
treba urobiť próbu podľa predchádzajúceho spôsobu a s ostatným
takisto pokračovať.
Marhuľový lekvár sa používa do tort, pečiva, fámov a pod.
Pri varení lekváru, najmä marhuľového, treba dať pozor, aby bol
pekný a dobrý.
394 PRÍPRAVA MARHÚĽ V PARE DO ZMRZLINY
Surové alebo rozvarené marhule pretrieť cez sito, týmto naplniť
čisté holbové fľaše, dvojnásobne zaviazať mechúrom, dať do pary a
odložiť na suché i chladné miesto.
Takéto marhule sa používajú do zmrzliny alebo sa môže z nich urobiť
aj lekvár.
395 ZAVÁRANÉ MARHULE V CUKRE
Marhule si pre svoju krásu i dobrotu zaslúžia prácu aj cukor.
Mäsité a neprezreté marhule prekrojiť cezpoly, obieliť a vybrať
kôstky.
Na funt marhúľ vziať funt fajného cukru, naň naliať žajdlík vody a
nechať spolu variť, zvrchu zberať nečistotu, v ňom nechať marhule za
pár minút variť, sňať z ohňa, papierom zakryté nechať až do druhého
dňa stáť, vybrať na sito a nechať odtiecť. Zaft z nich nechať na ohni
variť, zvrchu zberať penu, nechať vychladnúť, marhule poukladať do
hrnčenej misy, šťavu na ne vyliať a nechať za 24 hodín stáť. Tento
spôsob viac ráz opakovať a nakoniec marhule pekne poukladať do
fľaše, na ne vyliať chladný zaft a fľaše zaviazať mechúrom.
396 ZAVÁRANÉ MALINY V CUKRE
Na funt malín sa vezme funt fajného cukru, naň sa naleje vody,
nechá sa variť, zvrchu sa zberá nečistota, doň sa zavaria maliny,
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pár kochlov sa nechá vyhodiť, z ohňa vzaté a papierom zakryté sa
nechajú až do druhého dňa stáť, vyberú sa na sito, cez sito sa z
nich precedí zaft, nechá sa zvariť, zvrchu sa zberá nečistota, nechá sa
vychladnúť a vyleje sa nazad na maliny.
Toto sa pár ráz opakuje, pri poslednom ráze sa nechá šťava
vychladnúť, zľahka sa zmieša s malinami a dá sa do menších fliaš,
ktoré sa zaviažu a odložia na suché miesto.
Pri varení šťavy sa dáva pozor na to, aby sa nespálila a aby ostala čistá.
Takto pripravená šťava je čistá a rôsolovatie.
397 ZAVÁRANÉ MALINY V PARE
Maliny majú byť celé, veľké a neprezreté.
Na funt malín vziať 1/2 funta cukru, naň naliať vody a nechať variť,
zvrchu zberať nečistotu, doň dať maliny, povoľne nechať rozohriať,
odložiť z ohňa, zakryť papierom a nechať stáť zakryté až do druhého
dňa.
Potom vybrať na sito, odtečený zaft nechať variť, zvrchu zobrať
penu, nechať vychladnúť, zmiešať s malinami a nechať stáť, aby sa
dobre napili cukroviny. Takéto dávať do menších fliaš, navrch dať
handričku s mechúrom, zaviazať motúzom a dať fľaše do pary.
398 PRÍPRAVA MALINOVEJ ŠŤAVY
Dobre dozreté maliny vytlačiť cez čistú šatu.
Na funt čistého zaftu vziať 24 lótov cukru, naň naliať vody, nechať
variť a zvrchu zberať nečistotu. Keď sa lipká, vyliať doň zaft, všetko
nechať spolu variť, zvrchu zberať nečistotu, nechať vychladnúť a
naplniť žajdlíkové fľaše, zapchať ich a zapečatiť.
399 MALINOVÁ ŠŤAVA NA INÝ SPÔSOB
Dozreté maliny rozmiesiť a dať do čistej nádoby, na ne naliať
vody, napríklad na 6 holieb malín dať holbu vody, toto miešať na
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ohni, po vyhodení pár kochlov podložiť pod sito misu, vyliať maliny
na sito, všetko zakryté odložiť na chladné miesto a cez noc nechať
odtiecť.
Do malinového zaftu pridať štvrtú čiastku ríbezľového zaftu a spolu
odvážiť. Na funt šťavy vziať 20 lótov cukru, naň naliať vody, nechať
variť na ohni a zberať nečistotu. Doň vyliať zaft a za ustavičného
miešania nechať spolu vychladnúť.
Týmto naplniť fľaše a používať na rôsoly.
400 MALINOVÁ ŠŤAVA S OCTOM NA PITIE
Do hrnca dať šesť holieb malín, do nich naliať dve holby vínneho
octu, pevne zaviazať, za pár dní nechať stáť na chladnom mieste a
vyliať na čistú šatu, pod ktorou je misa, aby stiekla čistá šťava.
Na funt šťavy vziať funt cukru, spolu nechať variť a zvrchu zberať
penu. Keď je tekutina čistá, sňať z ohňa a nechať vychladnúť.
Keď je horúci čas, dať do pohára chladnej vody, doň zamiešať pár
lyžíc zaftu a to slúži na pitie.
Zvyšné maliny sa môžu použiť na ocot.
401 MALINOVÁ ŠŤAVA NA INÝ SPÔSOB
Do hrnca dať toľko malín, koľko bude treba šťavy. Do nich
zamiešať žajdlík vínneho octu a to za pár dní nechať stáť na chladnom
mieste, pokým maliny nevydajú zo seba šťavu.
Pod čisté sito podložiť misu, maliny vysypať na sito a zakryté nechať
cez noc odtiecť.
Na funt šťavy vziať funt cukru, zmiešať, zvariť v čistej nádobe na ohni
a zvrchu zberať penu.
Čistú tekutinu odložiť nabok a nechať vychladnúť. Ňou naplniť fľaše,
zapchať ich, zapečatiť a držať na chladnom mieste.
Tento zaft — ako aj predchádzajúci — sa dáva piť chorému.
402 PRÍPRAVA MALINOVEJ ŠŤAVY DO ZMRZLINY
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Cez sito pretreté maliny dať do fliaš, dvojnásobne ich zaviazať
mechúrom a nechať v pare povoľne zohrievať. Keď sa začínajú variť,
dávať na to pozor, aby každá fľaša dostala rovnakú horúčosť a všetko
sa dokonale uvarilo. Potom sa zložia z ohňa a zakryje sa vrch, aby
nevyšla von para.
Nakoniec sa nechá celkom vychladnúť a odloží sa na suché a chladné
miesto.
403 MALINOVÝ LEKVÁR
Potrebnú mieru malín pretrieť cez sito. Na funt šťavy vziať
3/4 funta fajného, hrubo potlčeného cukru, spolu zmiešať, nechať
variť, odspodku miešať po celom dne, po dobrom povarení zberať
penu a pri dováraní urobiť spomenutú próbu, či už rôsolovatie. Ak
rôsolovatie, sňať z ohňa, nechať vychladnúť a nalievať do fliaš.
Keď sa neberie fajný cukor, má sa na funt zaftu vziať funt obyčajného
cukru, vodou ho ovlažiť, nechať variť a zvrchu zberať nečistotu. Keď
začne cukor robiť perly, a keď je čistý, dať doň zaft, ustavične miešať
a urobiť próbu. Pri dováraní nechať na voľnom ohni, ináč sa spáli a
utratí na farbe i na chuti.
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O ZAVÁRANÍ JAHÔD, HRUŠIEK, DÝŇ
A DRIENOK
404 ZAVÁRANÉ JAHODY V CUKRE
Jahody majú byť veľké a tuhé.
Na funt jahôd vziať funt fajného cukru, naliať naň pol žajdlíka vody,
nechať variť, zvrchu zberať nečistotu, vriaci cukor vyliať na všetky
jahody, papierom ich zakryť a nechať ich až do druhého dňa stáť a
vybrať ich na sito.
Scedený zaft nechať variť, zvrchu zberať nečistotu, zaft odstaviť a
nechať vychladnúť, jahody dať nazad do misy, na ne vyliať zaft a
zakryté nechať za 24 hodín stáť. Takto ešte tri razy opakovať, aby sa
jahody dobre napili cukru, na treťom ráze dať do menších fliaš a na
ne vyliať vyprobovanú šťavu. Keby bol zaft vodovitý, nechať jahody
ešte raz odtiecť na site, zmiešať s prevareným zaftom a dať nazad do
fliaš.
Takýmito jahodami sa krášlia smotánkové fámy.
405 JAHODOVÝ LEKVÁR
Potrebnú mieru jahôd pretrieť cez sito. Na funt šťavy vziať 1/
2 funta hrubo potlčeného cukru, všetko zmiešať a na ohni ustavične
miešať.
Keď sa zaft dobre povaril, zobrať zvrchu penu a pri dováraní často
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robiť próbu, aby sa nespálil. Potom sňať z ohňa, nechať vychladnúť a
naplniť ním fľaše.
406 PARENÁ JAHODOVÁ ŠŤAVA DO ZMRZLINY
Potrebnú mieru jahôd pretrieť cez sito, týmto fľaše naplniť,
dvojnásobne zaviazať mechúrom, dať do pary a ďalej spracovávať ako
inšie ovocie.
407 PARENÉ DROBNÉ VOŇAVÉ HRUŠKY
S týmito hruškami je dosť veľká robota, no dobre sa dajú
upotrebiť na okrášlenie fámov, kompótov a iných rozmanitých
cukrových vecí.
Keď sú ešte pred dozretím tvrdé, odrežú sa so stopkou a šupa zo
stopky sa nožom zoškriabe, aby stopka ostala biela. Potom sa
dookrúhla a nahladko obielia a dávajú sa do studenej vody, ešte raz sa
vo vode premyjú a dajú sa do čistej nádoby, na ne sa vytlačí z citróna
šťava, v nej sa poobracajú, na ne sa dá kus cukru a doleje sa tečúcou
vodou, aby hrušky boli celkom ponorené. Takto sa nechajú na ohni
zvariť, odložené a papierom zakryté sa nechajú až do druhého dňa
stáť.
Na funt hrušiek sa vezme 3/4 funta fajného cukru, naň sa naleje
vody, nechá sa na ohni variť, zvrchu sa zberá nečistota, doň sa zavaria
hrušky, nechá sa pár kochlov vyhodiť a z ohňa odložené a papierom
zakryté sa nechajú za 24 hodín stáť.
Potom sa vyberú na sito, šťava sa precedí cez servítku a nechá sa variť,
zvrchu sa zberá nečistota, zaft sa nechá vychladnúť, hrušky sa pokladú
do menších fliaš, doplnia sa šťavou a mechúrom zaviazané sa dajú do
pary.
408 PARENÉ VOŇAVÉ SVÄTOJÁNSKE HRUŠKY
Hrušky zo stromu pooberať pred dozretím aj so stopkami,
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stopky odrezať, nožom zoškriabať, z hrubšieho konca zrezať dorovna,
prostriedok dookrúhla vykrojiť, dohladka obieliť. Hádzať ich do
chladnej vody, čisté ešte raz premyť, dať do čistej hrnčenej nádoby,
do nich vytlačiť z citróna šťavu, v nej poobáľať, na ne naliať tečúcej
vody a pridať kus cukru, nechať variť na ohni a dať pozor, aby hrušky
boli zanorené v zafte, ináč by dostali čierne fľaky. Z ohňa odložené
zakryť papierom a nechať do druhého dňa stáť.
Na funt hrušiek sa vezme 3/4 funta fajnového cukru, naň sa naleje
vody a nechá sa variť, zberá sa zvrchu nečistota, doň sa dajú hrušky,
nechá sa pár kochlíkov vyhodiť, z ohňa vzaté a papierom zakryté sa
nechajú za 24 hodín stáť, vyberú sa na sito, zaft sa z nich cez servítku
precedí a nechá sa variť. Zvrchu sa zoberie nečistota, hrušky sa pekne
pokladú do fliaš a na ne sa vyleje zaft, aby boli celkom ponorené.
Keby chýbalo zaftu, doplní sa sirupom podľa č. 351, navrch sa dá
čistá handrička s mechúrom, zaviaže sa a fľaše sa dajú do pary.
409 ZAVÁRANÉ HRUŠKY V CUKRE
Čistenie a obáranie hrušiek prebieha podľa predchádzajúceho
spôsobu. Na funt hrušiek vziať funt fajného cukru, naň naliať vody,
nechať variť, zvrchu zberať nečistotu, zavariť doň hrušky, nechať
vyhodiť pár kochlov, sňať z ohňa a nechať papierom zakryté za 24
hodín, vybrať na sito, cez servítku precedený zaft nechať variť, zvrchu
zberať nečistotu a nechať vychladnúť. Hrušky dať nazad do nádoby,
vyliať na ne cukor, papierom zakryť a tak pár ráz opakovať.
Hrušky uložiť do fľaše, na ne vyliať chladný cukor a zaviazať
dvojnásobne papierom.
410 CISÁRSKE HRUŠKY ZAVÁRANÉ V CUKRE
Hrušky dobrého druhu, nie však pieskové, pred dozretím zo
stromu pooberať, očistiť ich podľa predchádzajúceho spôsobu, dávať
do chladnej vody, čisto premyť a dať do nádoby. Na ne vytlačiť
z citróna šťavu a pridať kus cukru, doliať tečúcej vody a dať na
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oheň. Nechať vyhodiť pár kochlov a ďalej pokračovať, ako už bolo
uvedené.
Cisárske hrušky sa môžu zavariť celé, alebo cezpoly prekrojené, alebo
na štvrtky pokrájané.
411 SUŠENÉ HRUŠKY
Hrušky sa spracúvajú podľa predchádzajúceho spôsobu, lenže sa
nechajú dlhšie v cukre. Potom sa nechajú odtiecť na site, na liesky sa
rozostrie papier a naň sa kladú hrušky jedna vedľa druhej, nechajú sa
sušiť na teplom mieste a vyparí sa z nich šťava.
Keď hrušky dobre obschli, omáčajú sa do vyvareného zaftu, nechajú
sa odtiecť, kladú sa na čistý papier a nechajú sa povoľne sušiť, aby
dostali tenkú kôročku.
Keby bolo treba, môžu sa poobáľať v tlčenom cukre, nechajú sa sušiť,
pokladú sa do fliaš pomedzi papier a držia sa na suchom mieste.
Zvyšný cukor sa môže spotrebovať do lekváru.
412 ZAVÁRANÉ DYNE V CUKRE
Neprezreté dyne ananásového alebo iného druhu rozkrájať na
štvrtky, zvnútra vykrájať mäso do zralého, zrezať kôrku dohladka,
aby nič zrebnatého neostalo, a krájať na pekné kúsky, aby vo fľašiach
pekne vyzerali a aby sa dyne dali hneď rozoznať. Na ne sa naleje
tečúca voda, dajú sa na oheň a nechá sa pár kochlíkov vyhodiť.
Potom sa odložia z ohňa, papierom zakryté sa nechajú stáť až do
druhého dňa a vyberú sa na čistú šatu.
Na funt dyne vziať 1/2 funta fajného cukru, naliať naň vody, nechať
na ohni variť, zvrchu zberať nečistotu, doň dať dyňu a nechať vyhodiť
pár kochlov. Z ohňa vzaté zakryť papierom, až do druhého dňa
nechať stáť a vybrať na sito.
Ešte raz toľko cukru odvážiť, ovlažiť vodou, nechať na ohni zvariť, do
tohoto precediť zaft z dýň, nechať zvariť a zvrchu zberať penu.
Keď sa zaft lipká medzi prstami, odloží sa nabok a nechá sa
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vychladnúť, dyne sa pokladú nazad do misy, na ne sa vyleje cukor
a papierom zakryté sa nechá za 24 hodín stáť. Takto sa ešte pár ráz
opakuje, aby sa dyne dobre napili cukroviny a aby mäso ostalo tuhé.
Nakoniec sa nechajú odtiecť na site, zaft sa vyvarí, dyne sa pekne
pokladú do fliaš, vyleje sa do nich cukor a zaviažu sa mechúrom.
413 DYNE ZAVÁRANÉ V PARE
Dyňové kôrky spracúvame podľa predchádzajúceho spôsobu.
Na funt kôrok sa vezme 3/4 funta cukru, naň sa naleje vody a nechá
sa zvariť. Zvrchu sa zberá nečistota, do cukru sa dajú dyne, nechá
sa pár kochlov vyhodiť. Z ohňa odložené sa zakryjú papierom a
nechajú sa za 24 hodín na chladnom stáť, vyberú sa na sito. Šťava sa
precedí cez servítku do čistej nádoby, nechá sa variť a zvrchu sa zberá
nečistota.
Keď sa zaft lipká na prsty, nechá sa vychladnúť, dyne sa ukladajú
do menších fliaš, ktoré sa naplnia zaftom, navrch príde handrička s
mechúrom, pevne sa zaviaže a dá sa do pary.
414 SUŠENÉ DYNE
Dyňové kôrky sa spracujú podľa č. 412. V cukre sa nechajú pár
dní dlhšie stáť a cukor sa tiež ľahšie nechá vyvariť. Keď sa dyne dobre
napili zaftu, nechajú sa odtiecť na site, na liesku sa rozostrie papier,
naň sa kôrky ukladajú jedna vedľa druhej a nechajú sa sušiť na letnom
mieste.
Šťavu prevariť a odložiť nabok, obschnuté dyne podľa potreby
omáčať do zaftu a nechať porozkladané sušiť.
Sušenie ovocia potrebuje dlhší čas a náhliť sa nedá. Na suchom mieste
a na úvetrí môže byť za týždne porozkladané. Kto sa so sušením
ovocia rád zapodieva, má vždy svoju prácu zaplatenú, pretože jeden
funt stojí 4 až 5 zlatých.
415 POMARANČOVÉ KÔRKY V CUKRE
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Pomaranče, ktoré majú hrubú kôrku, oddeliť od mäsa, zrezať
biele, na ne naliať vody, na ohni nechať variť a potom nechať
vychladnúť.
Podľa kôrok vziať potrebnú mieru cukru, naň naliať vody, nechať
variť a zvrchu zberať nečistotu, v ňom nechať kôrky povariť, vziať z
ohňa, zakryť papierom a nechať stáť až do druhého dňa. Toto viac ráz
opakovať.
Na sito vybraté nechať odtiecť, cukor vyvariť nahusto a nechať
vychladnúť, kôrky poklásť do fľaše a vyliať na ne zaft. Nakoniec fľaše
dobre zaviazať.
Takéto kôrky sa dajú použiť do fámov a iných príprav.
416 ZAVÁRANÉ DRIENKY V CUKRE
Drienky sú síce divé ovocie, no nájdu sa mnohí, ktorí ich veľmi
radi požívajú.
Potrebný počet pekných a v mase bujných drienok dať do nádoby,
naliať na ne vody a nechať povoľne zohrievať. Pred zovretím sňať z
ohňa, papierom zakryté nechať až do druhého dňa stáť a vybrať na
sito.
Na funt drienok vziať funt cukru, naň naliať vody, nechať variť a
zvrchu zberať nečistotu, doň dať drienky a nechať pár kochlíkov
vyhodiť.
Keď sa má zavariť naraz viacej funtov drienok, nezavaria sa všetky
drienky odrazu do cukru, ale zavaria sa len po čiastkach. Zvarené
sa vyberú dierkavou varechou do hrnčenej misy, zas sa zavarí druhá
čiastka, na ne sa vyleje cukor, papierom zakryté sa nechá za 24 hodín
stáť, vyberie sa na sito, zaft sa precedí, nechá sa variť na ohni, zvrchu
sa zberá pena a nechá sa vychladnúť. Drienky sa dajú nazad do misy,
šťava sa vyleje na ne a nechajú sa zakryté stáť. Toto sa pár ráz opakuje,
pri ostatnom ráze sa vyberú na sito, zaft sa prevarí a urobí sa s ním
próba, či je dosť hustý. Ak rôsolovatie, nechá sa vychladnúť, zľahka
sa zmieša s drienkami a dá sa do fliaš, ktoré sa zaviažu.
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417 SUŠENÉ DRIENKY V CUKRE
Drienky sa spracujú podľa predchádzajúceho spôsobu, lenže sa
nechajú v cukre stáť o pár dní dlhšie. Potom sa vyberú na sito a
nechajú sa odtiecť, na liesku sa rozostrie papier a drienky sa rozložia
po ňom, nechajú sa na letnom mieste sušiť a obschnuté sa
preobracajú, aby vpili do seba cukor, podľa potreby sa poobáľajú v
zošrotovanom cukre, nechajú sa stáť na papieri a dajú sa do fľaše ako
iné ovocie.
418 DRIENKOVÝ LEKVÁR
Dobre dozreté drienky sa čisto premyjú, na ne sa naleje vody,
nechajú sa za ustavičného miešania rozvariť a pretrú sa cez sito.
Na funt masy sa vezme funt hrubo potlčeného cukru, spolu sa
rozmieša a na ohni sa ustavične odspodku mieša, aby lekvár
neprihorel. Potom sa podľa opísaného spôsobu urobí próba a dobre
uvarený lekvár sa dá do fliaš.
419 PARENÁ DRIENKOVÁ ŠŤAVA DO ZMRZLINY
Dobre dozreté mäkké drienky potĺcť v mažiari, vybrať do
hrnčenej nádoby, podľa potreby rozmiešať s čistou vodou, zakryté
nechať cez noc stáť na chladnom mieste, pretrieť cez sito, naplniť do
čistých fliaš, zaviazať dvojnásobným mechúrom a dať do pary.
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420 ZAVÁRANÉ BROSKYNE V PARE
So stopkami dopestované broskyne si pre svoju dobrotu aj krásu
zaslúžia prácu aj cukor.
Broskyne, ktoré sa od kôstky delia, prekrojiť cezpoly, vybrať kôstku,
hladko obieliť a dať do vody.
Do nádoby naliať tečúcej vody, na ohni nechať variť, do nej zavariť
broskyne, nechať vychladnúť, odtiecť na site, ukladať pekne do fliaš,
na ne naliať prichystaný sirup podľa č. 351, navrch dať čistú
handričku s mechúrom, pevne zviazať motúzom a dať do pary.
Keď sú broskyne tvrdšie a hrubšie v mäse, nechajú sa dlhšie variť a
nechajú sa stáť zakryté cez noc.
421 ZAVÁRANÉ BROSKYNE V CUKRE
Pekné, veľké, mäsité a neprezreté broskyne rozkrojiť cezpoly,
vybrať kôstkv, obieliť a dávať do vody, aby neočerveneli.
V inej nádobe nechať variť vodu, do nej zavariť broskyne, pár
kochlov nechať vyhodiť, odložiť z ohňa, nechať vychladnúť a vybrať
na sito.
Na funt broskýň vziať 3/4 funta cukru, naň naliať vody, nechať
variť, zvrchu zberať nečistotu, doň zavariť broskyne, nechať spolu
povoľne variť, z ohňa vzaté a papierom zakryté nechať cez noc stáť,
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vybrať na sito, zaft precediť cez servítku a nechať variť. Zvrchu zberať
nečistotu a nechať vychladnúť. Broskyne dať nazad do misy a na ne
vyliať cukor. Postup ešte pár ráz opakovať (podľa predchádzajúceho
spôsobu).
422 SUŠENÉ BROSKYNE
Vo všetkom sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu.
Keď sa broskyne dobre napili cukru, v mase stuhnú, na site sa nechajú
odtiecť. Na liesku sa dá papier a naň sa pokladú broskyne, nechajú
sa sušiť na teplom, obschnuté sa poobracajú na druhú stranu, podľa
potreby sa omáčajú do zaftu a nechajú sa sušiť, aby dostali cukrovú
kôročku.
Ďalej sa pokračuje podľa už udaného predpisu.
423 BROSKYŇOVÁ ŠŤAVA DO ZMRZLINY
Z dobre dozretých broskýň vybrať kôstky, broskyne
rozmliaždiť, pretrieť cez sito, rozmiešať, naplniť do čistých fliaš,
dvojnásobne zaviazať mechúrom a dať do pary.
424 BROSKYŇOVÝ LEKVÁR
Z dobre dozretých broskýň vybrať kôstky a broskyne pretrieť
cez sito.
Na funt masy sa vezme 3/4 funta hrubo potlčeného cukru, zmieša sa
a nechá sa variť na ohni. Pri dováraní sa urobí známa próba. Ak je
lekvár dosť uvarený, odloží sa z ohňa a nechá sa vychladnúť, naplní sa
do fliaš a celkom vychladnutý sa zaviaže papierom.
425 BROSKYNE V PARE S TLČENÝM CUKROM
Na štelážach odložené broskyne majú znamenitú arómu a keď
sú dobre dozreté, dá sa z nich zlúpiť šupa ako z uvarených zemiakov.
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Každú broskyňu prekrojiť cezpoly a kôstku vybrať, obielené ukladať
do fliaš a za každou vrstvou posypať tlčeným cukrom.
Pri čistení sa treba usilovať, aby očistené broskyne nestáli dlho bez
cukru, aby ostali biele. Potom k nim pridať sirupu, aby boli zatvorené
v zafte, navrch dať čistú handričku s mechúrom, pevne zviazať a dať
do pary.
426 BYSTRICKÉ SLIVKY V PARE
Z dobre dozretých slivák sa dá kožtička ľahko zlúpiť. Takéto
ukladať do fliaš, posypať cukrom, pridať sirupu a pokračovať podľa
známeho spôsobu.
427 SLIVKY V PARE NA INÝ SPÔSOB
Zarovnať stopky dobre dozretých slivák, slivky pekne ukladať do
fliaš a potriasať, aby sa do fľaše hodne zmestilo.
Fľaše doplniť sirupom, navrch dať čistú handričku s mechúrom,
pevne zaviazať, dať do pary a povoľne nechať variť o pár minút dlhšie.
428 BIELENÉ BYSTRICKÉ SLIVKY V PARE
Pooberať v mäse vyplnené a pekne farebné slivky so stopkami,
kožtičku nahladko zrezať ostrým nožom, stopku zarovnať a slivky
dávať do vody.
Keď je hodne očistených slivák, za ten čas sa dá v nádobe zvariť
tečúcej vody, v nej sa nechajú slivky povoľne zvariť. Potom zakryté
papierom sa nechajú vychladnúť, vyberú sa na sito a nechajú sa
odtiecť. Do fľaše sa pekne ukladajú so stopkami dookola fľaše a treba
zaraz doplniť sirupom, aby nestáli vo fľaši bez sirupu. Navrch sa dá
handrička s mechúrom, pevne zaviaže a dá sa do pary. Na to sa dá
pozor pri fľašiach, aby mechúr nebol od molí prežratý, inak bude
ovocie o krátky čas plesnieť a pokazí sa.
Keď je mechúr dosť suchý, zaviaže sa vrch ešte raz papierom.
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429 NEBIELENÉ SLIVKY V PARE
Dobre dozreté slivky tak pooberať zo stromu, aby ostala na nich
farba.
Stopky zarovnať, slivky do čistých a suchých fliaš pevne ukladať
a naplniť sirupom, navrch dať handričku s mechúrom, to pevne
zaviazať, dať do pary a nechať pár minút dlhšie variť.
430 ZAVÁRANÉ DULY V CUKRE
Duly sú dvojaké — hruškové a jabĺčkové. Na zaváranie sú lepšie
hruškové. Duly majú takú tuhú vôňu, že keď cez noc ostanú v izbe,
dostane človek bolenie hlavy, áno slabšieho človeka môže táto tuhá
vôňa aj zaraziť, avšak pre svoju krásu a dobrotu sa používajú na
rozličné prípravy.
Pekné duly utrieť čistou handrou, ukladať do črepového hrnca a na
ne naliať toľko tečúcej vody, aby boli v nej celkom zanorené. Potom
ich zakryť hrnčeným tanierom, na ohni nechať povoľne v celosti
variť, z ohňa odložené a zakryté nechať celkom vychladnúť, vybrať
na tablu a prekrojiť cezpoly, každú polovicu rozrezať na tri alebo štyri
čiastky, skrojiť kožku dohladka a ukladať na misu. Pri čistení utierať
nožík, aby duly nedostali čierne fľaky.
Za ten čas dať podľa počtu dúl potrebnú mieru cukru do hrnčenej
panvy, naň naliať vody a nechať variť, zvrchu zberať nečistotu, doň
poklásť očistené duly a nechať spolu zvariť. Zvrchu zberať penu,
papierom zakryté nechať štát až do druhého dňa na chladnom,
vyberať na sito a pozorne klásť, aby sa krížalky nezlámali, ale aby
ostali celé.
Podľa potreby pridať cukru (pri pridávaní cukru k zaftom musí byť
cukor osobitne s vodou zvarený), do tohto precediť zaft a nechať
zvariť, zvrchu zberať penu a zaft nechať vychladnúť. Duly dať nazad
do nádoby, na ne vyliať zaft a to zakryté nechať za 24 hodín stáť.
Toto pár ráz opakovať a podľa potreby pridať cukru. Pri ostatnom
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ráze vybrať na sito a nechať odtiecť, duly vidličkou pekne ukladať do
fľaše, zvariť sirup, dočista zobrať penu, nechať ho vychladnúť a vyliať
na duly.
Podľa tohto predpisu pripravené duly sú veľmi obľúbené.
431 ZAVÁRANÉ DULY V PARE
Duly sa varia podľa predchádzajúceho spôsobu.
Zakryté sa nechajú v hrnci stáť až do druhého dňa, vyberú sa na
tablu. pokrájajú sa na rovnaké krížalky, kožtička sa zreže dohladka a
krížalky sa ukladajú na misu.
Keď je dúl očistených do jedného pohára, zopchnú sa na vidličku,
pekne sa ukladajú do fľaše, doleje sa sirup a tak sa postupne ukladajú,
pokým všetko stačí. Navrch sa dá čistá handrička s mechúrom, pevne
sa zaviaže a fľaša sa dá do pary.
432 ZAVÁRANÉ DULY V PARE NA INÝ SPÔSOB
Všetko sa spracúva podľa predchádzajúceho spôsobu.
Keď sa duly na krížalky pokrájajú a obielia, za ten čas sa dá potrebná
miera cukru na oheň a nechá sa variť s trochou vody, zvrchu sa zberá
nečistota, doň sa dajú duly a nechajú sa variť. Z ohňa odložené a
papierom zakryté nechajú sa až do druhého dňa stáť a vyberú sa na
sito. Podľa potreby sa pridá ešte cukru, k tomuto sa precedí zaft,
nechá sa variť a zvrchu sa zberá nečistota, vezme sa z ohňa a nechá sa
vystydnúť.
Duly sa ukladajú do fliaš, naplnia sa zaftom a dajú sa do pary.
Pri zaváraní ovocia sa dáva pozor na to, aby ovocie bolo vo fľašiach
pekne poukladané.
433 BIELY DULOVÝ SYR
Keď duly začínajú na strome žltnúť, odtrhnú sa rukou, aby
nedostali fľaky. Každá sa utrie šatou a položí sa do hrnca, na ne sa
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naleje tečúcej vody, nechajú sa povoľne variť a probujú sa prstom,
aby aj v prostriedku boli dosť uvarené. Potom sa zložia z ohňa a
zakryté sa nechajú stáť až do druhého dňa.
Z dreva sa urobí nožík, týmto sa z vybratých dúl zreže mäso na čisté
sito a novou varechou sa cezeň pretrie do porcelánovej misy. Na funt
masy sa vezme funt fajného potlčeného a preosiateho cukru, dá sa do
vajdlinga a v ňom sa duly tri hodiny ustavične miešajú.
Za ten čas sa urobia z čistého papiera okrúhle alebo štvoruhlasté
kapsle na dva prsty zvýše. Kapsle sa na tablici naplnia dulami, rozotrú
sa dohladka a nechajú sa na suchom úvetrí alebo na teple pár dní stáť.
Keď začína masa okolo bokov tuhnúť, papier sa pozorne odoberie a
masa sa nechá sušiť. Keď sú vrch aj boky suché, prevráti sa na čistý
papier. Ten bok, na ktorom ležala masa, sa dolu zoberie a nechá sa
sušiť.
Táto masa sa môže namiesto do papierových kapsieľ podeliť aj po
tanieroch.
Keď je syr dosť suchý, zakrúti sa každý kus do papiera a drží sa na
suchom mieste. Tento syr sa používa na torty, fámy, na okrášlenie
pečiva a na konfekt.
434 DULOVÝ SYR NA INÝ SPÔSOB
Duly sa spracujú podľa predchádzajúceho spôsobu.
Na funt masy sa vezme funt fajného cukru, naň sa naleje vody, nechá
sa variť, zvrchu sa zberá nečistota a okolo bokov sa čistí veľkou
špongiou.
Keď je cukor vyvarený do stupňa podľa č. 16, dá sa doň dulová masa,
odloží sa z ohňa a dá sa pozor, aby cukor z nádoby nevybehol.
To sa chytro zmieša a dá na oheň, aby sa viac sušil ako varil. Táto
masa sa dá do kapsieľ alebo na taniere a za pár dní sa nechá na teple.
Keď vrch stuhol, obráti sa na druhú stranu, nechá sa sušiť a musí stáť
za dlhší čas na suchu alebo teple, aby masa aj v prostriedku vyschla.
Na vrchu sa utvorí cukrová kôročka, takže masa ostane biela a každý
kúsok sa osobitne zakrúti do papiera.
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435 BRUNÁTNY DULOVÝ SYR
Duly šatou poutierať a pokrájať na tenké listy. Na ne naliať vody,
nechať namäkko uvariť, odtiecť na site a takéto pretrieť.
Na funt masy sa vezme funt hrubo potlčeného cukru, toto sa zmieša,
dá na oheň, ustavične sa odspodku mieša a varí sa tak dlho, pokým
nezačne od dna odstávať.
Hneď zahorúca sa dá do plechových štvoruhlastých kapsieľ, rozotrie
sa dohladka a nechá sa stáť naboku za 24 hodín, dookola sa podoberie
tenkým nožom, vyvráti sa na papier a nechá sa na teple sušiť, aby
vyšla z neho vlhkosť.
Ďalej sa pokračuje podľa predchádzajúceho spôsobu.
436 DULOVÝ RÔSOL
Voda, v ktorej sa varili duly, sa dá na oheň a ohryzky
(jadrovníky) z dúl, z ktorých sa zobralo mäso, sa do nej rozkrájajú na
tenké listy. Jadierka, ktoré sú v prostriedku a krájajú sa, sú sadnuté
ako huspenina a tvoria dulový rôsol.
Tieto ohryzky aj s jadierkami nechať povoľne variť, pridať niekoľko
na listy pokrájaných meissenských jabĺk, po dobrom povarení zložiť
z ohňa, vyliať na sito a podložiť podeň misu, nechať pretiecť a dať do
čistej nádoby.
Na holbu tohto zaftu vziať 1 1/4 funta fajného cukru, naň naliať
vody, nechať variť a zvrchu zberať nečistotu. Keď je cukor vyvarený
do stupňa podľa č. 15 a vidno v ňom perly, vtedy doň vyliať šťavu,
ustavične miešať a zvrchu zberať penu. Keď začína dostávať červenú
farbu, nechať voľnejšie variť, aby sa zaft nespálil. Z neho dať za jedácu
lyžičku do šálky a nechať na ľade vychladnúť. Ak dobre rôsolovatie,
odložiť z ohňa a nechať trochu vychladnúť, dať do fľaše so širokým
hrdlom alebo do menších pohárikov. Takýto rôsol slúži na okrášlenie
pečiva, no je dobrý aj na užívanie proti kašľu.
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437 ZAVÁRANÉ DULY S MEDOM
Celé duly uvariť v hrnci a nechať vychladnúť, rozkrájať na
krížalky, vykrojiť prostriedok, obieliť a podľa počtu dúl dať medu do
nádoby, vodou ho rozpustiť, na ohni nechať zvariť a zvrchu zberať
penu dočista. Doň zavariť duly, nechať pár kochlíkov vyhodiť, z ohňa
odložené a papierom zakryté nechať stáť až do druhého dňa, vybrať
na sito, zaft precediť do čistej nádoby, zvariť na ohni, zvrchu zberať
nečistotu a nechať vychladnúť.
Duly pekne poukladať do fliaš a naplniť šťavou, navrch dať handričku
s mechúrom, zaviazať a dať do pary.
438 DULOVÝ SYR S MEDOM
Duly poutierať šatou, rozkrájať na listy, v nádobe uvariť
namäkko, zakryté nechať vychladnúť, nechať odtiecť na site a cezeň
pretrieť.
Na funt masy vziať funt medu, do medu dať pár lyžíc vody a dávať
pozor, aby na ohni nevykypel. Zvrchu dočista zberať penu, k medu
pridať masu a variť za ustavičného miešania, pokým neodstáva od
dna.
Touto masou naplniť plechové kapsle. Kde ich niet, môže sa masa po
plechu narovno rozotrieť a nechať celkom vychladnúť.
Do vody omočeným tenkým nožom masu rozkrájať na rovnaké pláty
a nechať ich sušiť na letnom mieste, čo potrebuje dlhší čas, ako keď je
syr urobený s cukrom.
Takýto s medom urobený dulový syr sa môže držať pár rokov.
Tento syr — ako aj zavárané duly vôbec — sú dobré proti silačke.
439 ŠÍPKOVÝ LEKVÁR (HEČEPEČ)
Šípky na lekvár sú vtedy najlepšie, keď ich pár ráz mráz poštípe.
Takýchto potrebnú mieru rozkrojiť cezpoly, zvnútra vyškriabať ôstie,
očistené šípky vybrať do sita a dať do hrnca. Na ne naliať za pohár
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bieleho vína, zakryté odložiť na chladné miesto a každý deň pomiešať
varechou, aby sa dobre uhniličili.
Meissenské alebo iné dobré jablká rozkrájať na kúsky a dať do čistej
nádoby. Na ne naliať polovicu vody a polovicu vína, rozvariť na ohni,
vriace rozmiešať zo šípkami, nechať cez noc stáť a pretrieť cez sito.
Na funt masy vziať 3/4 funta fajného hrubo potlčeného cukru, všetko
spolu zmiešať, nechať na ohni za ustavičného miešania variť a próbu
urobiť ako i pri iných lekvároch.
Dobre rôsolujúci lekvár naplniť do fliaš a upotrebiť na rozličné
prípravy, napríklad k divej svini varenej v rôsole, na plnenie šišiek a
iného rozličného pečiva.
Tento lekvár prevyšuje iné lekváre krásou i dobrotou.
440 ZAVÁRANÉ ŠÍPKY V CUKRE
Pekné bujné a podlhovasté šípky rozkrojiť cezpoly, vybrať
zvnútra ôstie a dávať do chladnej vody.
Na funt šípok sa vezme funt fajného cukru, naň sa naleje vody, nechá
sa zvariť a zvrchu sa zberá nečistota.
Premyté a na sito vybraté šípky sa nechajú odtiecť, zavaria sa do
cukru, pár kochlíkov sa nechá vyhodiť, z ohňa vzaté a papierom
zakryté nechajú sa stáť až do druhého dňa, vyberú sa na sito, zaft
sa precedí cez servítku, nechá sa variť, zvrchu sa zberá nečistota a
nechá sa vychladnúť. Šípky sa dajú nazad do misy, na ne sa vyleje
cukor a papierom zakryté sa nechajú za 24 hodín stáť. Toto sa pár ráz
opakuje, na ostatnom ráze sa vyberú na sito, vyvarí sa zaft a urobí sa
s ním próba. Keď rôsolovatie, zloží sa z ohňa a nechá sa vychladnúť.
Dajú sa doň šípky, všetko sa zľahka spolu zmieša, dá sa do fľaše a
zakryje sa papierom.
Takéto šípky slúžia na okrášlenie fámov a iného pečiva.
441 DROBNÉ JABĹČKA (AMARELY) V PARE
Tieto jabĺčka sa podobajú viac divým jablkám, avšak pre svoju
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krásu slúžia ako iné zavárané ovocie. Stopky majú na spôsob
špendlíka, sú horké, kyslé, tvrdé a takmer ani nie na jedenie. No keď
stoja v cukre zavárané pár rokov, sú veľmi znamenité.
Stopky na nich zarovnať, čierne zoškriabať nožom, premyť vo vode
a vybrať do čistej nádoby, naliať na ne tečúcej vody a pomaly
zohrievať, aby kôrka nepopukala. Keď sú v prostriedku rozparené,
vezmú sa z ohňa, papierom zakryté sa nechajú až do druhého dňa stáť
a vyberú sa na sito.
Podľa množstva jabĺk vziať potrebnú mieru cukru, naliať naň vodu,
nechať variť, zvrchu zberať nečistotu — sirup má byť riedky — zavariť
doň jabĺčka, na voľnom ohni nechať pár kochlov vyhodiť, zložiť z
ohňa, zakryté nechať stáť 24 hodín a vybrať na sito. Potom pridať
cukru, zaft precediť cez servítku a pridať k zavarenému cukru, ďalej
nechať variť, zvrchu zberať nečistotu a nechať vychladnúť.
Jabĺčka dať nazad do nádoby, na ne vyliať zaft a tak nechať stáť za 34
hodín, aby sa dobre napili cukru. Potom vybrať na sito, šťavu nechať
na ohni variť, zvrchu zberať penu, podľa potreby pridať cukru alebo
sirupu, jabĺčka ukladať do fliaš tak, aby stopky boli opreté na skle.
Fľaše naplniť šťavou, navrch dať handričku s mechúrom, pevne
zaviazať a dať do pary.
442 DO CUKRU OMÁČANÉ OVOCIE
V cukre omáčané ovocie je lahôdka, ktorá sa servíruje na koniec
obeda alebo sa prichystá pre spoločnosť na havránku. Na to sa vezme
všelijaké ovocie, napríklad zelené mandle, ringloty, višne, broskyne,
čerstvé hrozno atď.
Lieskové orechy roztĺcť tak, aby jadrá ostali celé, dať na tepšu do pece
a zobrať z nich kožtičku, aby ostali biele. Ovocie z fliaš dať na sito a
nechať odtiecť.
Keď je všetko ovocie takto pripravené, treba prichystať tenké
špajdlíky, napichnúť na ne ovocie, porozkladať na plech, dať
potrebnú mieru fajného cukru do karamelovej panvy, naň naliať
vody, nechať variť. Nečistotu zvrchu zberať a na bokoch utierať
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vlhkou špongiou, cukor vyvariť až do stupňa udaného pod č. 16,
zložiť z ohňa, omáčať doň prichystané ovocie a rozkladať na plech.
To sa musí robiť rýchlo, aby cukor nevychladol. Nakoniec sa ovocie
zoberie zo špajdlíkov.
Na takéto ovocie sú potrebné kapslíky z čistého papiera, do nich sa
dáva ovocie, na tanier sa zloží servítka a na ňu sa pokladie ovocie.
Zo zvyšného urobiť sultán a dať navrch.
443 TURBAN
FÁMOM

Z

MÁČANÉHO

OVOCIA

PLNENÝ

Pri tejto príprave sa pracuje ako pri omáčaní ovocia a prichystá
sa tenko vymastená furma. Keď pomáčané ovocie na plechu
vychladlo, vyloží sa ním furma tak, aby bolo maskírované, t. j. aby
bolo pekne poukladané jedno vedľa druhého a spolu sa lepilo. Takto
sa pokračuje, kým sa furma nedoplní, potom sa pozorne vyvráti na
plytký tanier.
Pred servírovaním naplniť fámom, zo zvyšného cukru od zamáčania
urobiť sultán a položiť na vrch fámu.
444 LIESKOVCE V CUKRE
Pol funta lieskových orechov vymädliť v čistej šate medzi
rukami a celé jadierka odložiť na stranu. Do kotlíka, v ktorom sa
sneh zbíja, dať pol funta cukru, naň naliať vody a variť až do štvrtého
stupňa, doň dať košenilu, vsypať orechy a varechou miešať, aby sa
rovnako cukrom oblepili.
Tak dlho sa nechajú na ohni, pokým cukor nezomrie (neuschne),
potom z ohňa zložiť, na ne vyliať pár kvapôk ružového oleja,
pomiešať, nechať vychladnúť a zlepené orechy pozorne jedon od
druhého roztrhať.
Za ten čas dať do karamelovej panvy pol funta cukru, nechať ho
až do tretieho stupňa variť, na ohnisku urobiť oheň a orechy v
kotlíku nad plameňom opáliť. Keď sa orechy dobre rozohnali, liať
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zvysoka červený cukor z karamelovej panvy na orechy tak tenko
ako cvernička a pri opáľaní hľadieť na to, aby sa orechy s cukrom
rovnako oblepili. Pritom treba i na to dávať pozor, že pri liatí cukru
na orechy má cukor uschnúť (somrieť). Orechy majú byť cukrom
celkom oblepené.
445 MASKÍROVANÉ OVOCIE VO FĽAŠIACH
Z každého druhu zaváraného ovocia vziať fľašu, osobitne vyliať
na sito, nechať odtiecť a do čistých fliaš ukladať tak, aby vyzeralo
pekne maskírované.
Potom čistým sirupom naplniť, mechúrom zaviazať a dať do pary.
Šťavu zo zaváraného ovocia spolu zvariť a upotrebiť na nákypy alebo
na výbehy (Auflauf).
446 MANDLE V CUKRE
Celé mandle vybrať, v čistej šate medzi rukami vymädliť a vo
všetkom pokračovať podľa predchádzajúceho spôsobu ako s
lieskovcami. Oboje sa upotrebuje na konfekt.
447 LIESKOVÉ ORECHY V ČOKOLÁDE
Okrúhle jadierka vybrať, v čistej šate medzi rukami vymädliť
a fajnú vanilkovú čokoládu zohriať v peci tak, aby bola ako cesto.
Z nej kúsok na dlani roztľapkať a orech celkom zavinúť, pri teplej
mašine zľahka medzi rukami dookrúhla šúľať a na dlani pravej ruky
balansírovať, aby bolo ako guľa okrúhle. Túto guľku dať do
farbeného cukru podľa č. 7 a kávovou lyžičkou v ňom poobáľať, aby
orech ostal celkom oblepený, vybrať na sito a tak ďalej pokračovať.
Na dlani sa guľka obracia pri teple preto, aby čokoláda pustila masť a
aby sa cukor oblepil.
448 ČOKOLÁDOVÉ PALELE
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V peci zohriať čokoládu, papier strihať na dĺžku hárka na štyri
prsty šíre, rozložiť na plech a položiť na teplé miesto. Z čokolády šúľať
guľky na spôsob orecha, klásť na prichystaný papier jednu od druhej
na dva prsty, papier chytiť za obidva konce a na letnom plechu pri
mašine rozbíjať, pokým nie sú ako grajciar veľké. Tak ich posypať
farbeným cukrom, nechať vychladnúť a pozorne zobrať z papiera.
449 DOMÁCA ČOKOLÁDA
Kakao je západoindické ovocie, vyzerá ako žaluď a z neho
sa robí čokoláda. Má podlhovasté mastné jadrá a v čokoládových
fabrikách prešujú z neho maslo (Kakaobutter).
Pol funta kakaa ako kávu alebo gaštany upáliť nabrunátno, kôrky
dočista zlúpiť, šupiny zomlieť v kávovom mlynčeku alebo v mažiari
nafajno potĺcť a pridávať po lyžičke, keď sa varí káva.
Mažiar pri ohni rozohriať, rozpáliť tĺk a kakao ustavične v mažiari
tĺcť, pokým sa nezačne rozlievať.
Tĺk očistiť a rozpáliť, pridať 8 lótov posekaného cukru a stále tĺcť,
pokým sa ako maslo nerozlieva a neblyští. Podľa potreby viac ráz
rozpáliť, potĺcť kus vanilky s cukrom, preosiať a pridať k
predchádzajúcemu, naplniť tým studené vandličky, narovno
rozklepať, nechať vychladnúť a vybrať, čo sa samo oddelí od
vandličiek.
Upotrebí sa na varenie ako zo sklepu kúpená čokoláda.
450 TINKTÚRA PROTI CHOLERE
Špiritus (alkohol) alebo rum, najlepšie však žitnú liehovinu,
ktorá má 30 — 40 stupňov, dať v miere troch holieb do väčšej
fľaše, pridať 7 deka (4 lóty) gáfru, holbu žita upražiť nažltobrunátno
ako kávu, nie však spáliť, pretože by stratilo svoju silu a dobrotu
ako spálená káva. Toto dať do pálenky, pevne zaviazať vymytým
mechúrom, nechať na teplom mieste alebo ešte lepšie na slnku stáť
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za 24 hodín a často potriasať, potom scediť do menších fliaš, zapchať
špuntom a voskom zapečatiť.
Pretože túto tinktúru nevedia v každom dome robiť, môže sa urobiť
vo väčšej miere a predávať.
Upotrebúva sa takto: Keď sa dakto už zle cíti, že ho kŕče a dávenie
napína, užije z nej za malú kávovú lyžičku alebo sa na cukor
nakvapká 8 — 10 kvapôk podľa toho, kto akú prírodu (náturu)
má. Potom sa prichystá bylinkový čaj takto: medovka,
pomarančovníkový kvet z apatéky, harmanček a borievky sa
rozdlávia a uvaria. Tento čaj sa chorému dáva často piť. Nohy a ruky
treba hrubým súknom alebo ostrou kefou drieť (rajbať), na brucho
teplé plachty a k nohám zohriate tehly prikladať, aby sa chorý potil,
ale neprechladil.
Kto sa bude podľa tohto predpisu správať, môže si v čase
nebezpečenstva — ako je cholera — zachrániť život. Koľko je osád,
v ktorých nieto lekára a ktože pomôže chorému, keď to najmenšie
premeškanie zapríčiní smrť? No táto tinktúra je dobrá aj proti
boleniu zubov, ktoré sú deravé. Pár kvapôk sa dá na bavlnu, ktorá
sa strčí do zuba, tinktúrou sa potrú ďasná a tým sa vytiahne zo zuba
všetka škodlivá vlhkosť.
451 AKO VYKORENIŤ ŠVÁBY
Keď sa na obed varí hrach, pretrie sa z neho pár lyžíc cez sito.
V kramárskych sklepoch predávajú kupci vo fľaškách prach na šváby
(Schwabenpulver), a to biely, pretože žltobrunátny nie je dobrý.
Z jednej fľašky sa vezme naraz polovica a zmieša sa s pretretým
hrachom. Do toho sa pridá trochu tlčeného cukru a zaftu spod
pečienky, spolu sa rozmieša a večer sa ponatiera na tých miestach,
kde sa šváby zdržiavajú, teda do dier, do uhlov, nado dvere a na stenu,
pričom na to upozorňujeme, aby smeti v kútoch nahromade neležali.
Šváby sa v letnom čase za pár dní vyliahnu a pretože sa natískajú do
jedál a zanečistia všetok kuchynský riad, sú veľmi hnusné.

