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Eessõna.
See

weike raamat, mida siin lugeja kätle

pakume, tahab meie Eesti neiudele ja perenaistele
söögitegemise teaduses ja

nimelt

kartowli

roo-

gade walmistamises õpetust anda. Sest kartowlid
on meie kodumaa rahwal üks kõige suurem ja
tarwilisem toidu ollus, mida perenaene pea iga
päew peab lauale kandma.
kuda neist

mitmetaolisi

Aga üht raamatud,

roogasi

teha tuleb, ei

olnud kuni tänini weel mitte Eesti keeles ilmunud.
See suur takistus on nüüd selle raamatu wäljaandmisega wõidetud.

Lahked neiud ja perenaised

wõiwad nüüd oma tundmist kokka kunstis ka
sellest küljest rohkesti laiendada.
Kuulus Inglise meresõitja ju admiral Franz
Drake tõi 1585 a. esimised kartowlid
Europasse.

Amerikast

Sest ajast saadik on nad aegamööda

kõige maailma rahwade juurde wälja wiidud, ja
seega nende kaswatamine ja toiduks tarwitamine
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üleüldiseks läinud. Kartowli söögid ja road on
mmo nnhästi rikaste kui ka waeste söögilaual
pea Mpäewased tarwitused.
Saagu siis „Kartowli kokk" ka meie Eesti
rahwa seas kartowli söökide walmistamise teadust
rohkest laiendama, seda soowib selle

raamatu Kirjutaja.

I Kartowli suvpid.
1. Kartowli supp wiirste lihaga.
Wõta umbes arwata 1 nael warsked härja
liha ja 1 tassi täis puhtaid odra tangu, ja
pane 3 ehk 4 toobi weega kastrolisse tulele keema,
siis koori hoolega maht päält ära, ja keeda teda
niikaua, kui liha juba pool pehmeks hakkab minema.
See pääle koori umbes arwata paar toopi
tooreid kartowlid ära, tee leikudeks, pese puhtaks,
ja pane teise kastroliga tulele, lase paar minutit
üles keeda, siis wala wesi päält ära. Nüüd pane
need kartowli leigud, üks wõiga praetud sibul,
natuke soola, mõni pipra tera ja üks roheline
hakitud petersil senna kastrolisse, kuhu liha enne
oli keema pandud, ja lase siis pikamisi kõik sääl
üheskoos läbi keeda. Seega on supp malmis ja
wõid lauale nuia.
2. Kartowli supp soolalihaga.
Wõta paar naela soolaliha, pese külma weega
nutukord üle, siis pane ta puhta weega kastrolisse

tulele keema, ja keeda teda nõnda 2 kuni 3 tundi
hästi hoolega läbi.
Nüüd wõta umbes arwata paar toobi täit
tooreid kartowlid, koori ära ja tee leikudeks, siis
pese puhtaks, ja pane nad külma weega ühte
teise kastrolisse tulele keema, ja keeda neid 3
minutit. Siis wala wesi püült ära, ja kalla
kartowlid senna kastrolisse, kuhu liha juba enne
oli keema pandud.
Seepääle leika üks porgand ja mõned petersili juured katki ja pane suppi sekka, siis lisa
meel soola ja mõni pipra tera, ja üks wõi sees
praetud sibul juurde, ja lase kõik nõnda üheskoos
niikaua keeda kuni kartohwlid pehmeks lähwad ja
ära hakkawad lagunema.
Siis leika peenikest rüki leiba ehk saija peeneks neljakandilisteks tiikideks, prae wõiga panni
M l pruuniks ja wala suppile lisanduseks. Seega
on supp malmis ja wõid lauale wiia.

3. Kartowli supp soolalihaga, teift wiifi.
Wõta 2 toopi tooreid kartowlid, koori ära,
pese puhtaks, ja siis pane nad külma weega
kastrolisse tulele keema. Keeda neid nõnda 5
minutit, siis wala wesi päält ära, ja kalla jälle
uut puhast keewa wett paari toobi osa püüle,
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mis seks ju enne teise kastroliga on tulele pandud, ja nüüd lisa weel üks puhas porgand ja
paar petersili juurt, wähe soola ja mõned pipra
terad sekka, ja niisamati pane ka üks wõi sees
praetud sibul juurde. S i i s lase kõik Üheskoos
niikaua keeda kuni kartohwlid ära lagunewad.
Nüüd tõsta supp tulelt ära, löö kartohwlid
wispliga hästi peeneks, wala läbi sõela, lisa
üks ehk kaks söögilusika täis wärsket wõid sekka,
ja siis lase roog tulel weel kord üles keeda.
Seepääle leita külma keedetud soolaliha peeneks neljakandilisteks tülideks, ja lisa suppile
sekka. Wiimaks wõta nisuleiva ehk saija, leita
peeneks tülideks, prae panni M l wõi sees pruuniks ja wala suppi pääle lisanduseks. Seega
on roog malmis.

4.

Kartowli supp sealihaga.

Toored kartowlid saawad kooritud, ja kastrolis puhta weega, kuhu wähe soola sisse pandud
on, ära keedetud. Kui nad ju täielikult pehmed
on, siis saab wesi paalt ära Valatud ja tartowlid puu nuiaga pudruks rõhutud.
Nüüd pane see pudru ühe sealiha kildudest
keedetud weoeliku sisse, mis seks juba enne ühe
teise kastroliga oli keema pandud. Pärast lisa

-
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weel üks wöi sees praetud sibul juurde, ja lase
teda nõnda V4 tundi keeda.
Wiimaks wõtta peenikest leiba ehk saija, leika
peeneks neljakandilisteks tülideks, prae wöiga
panni püül pruuniks ja pane suppile lisanduseks.
Seega on supp walmis.

3. Kartowli supp suitsetatud seapekiga.
Wõta V2 naela suitsetatud seapelki, ja 2
suurt sibulad, leika kõik üheskoos peeneks neljakandiliseks tülideks, siis pane need panniga tulele,
ja lase seal niikaua praadida kuni nad kuldkollaseks lähemad.
Ühtlasi wõtta üks suur taldreku täis tooreid,
kooritud kartowli leikusi, pane külma weega
tastrolisse tulele, ja lase seal mõnekorra üles
keeda, siis wala see wesi pealt ära, ja kalla jälle
uut keewa wett, kahe toobi osa püüle, mis seks
juba enne teise kaftroliga on tulele pandud.
Nüüd puista need praetud peki tükkid ja
sibulad senna suppi sisse, lisa weel weikeseid hapu
õuna leikusi juurde. J a lase nõnda üheskoos
tulel keeda, kuni kartowli leigud üsna pehmeks
lähwad aga weel mitte ühest ära ei lagune.
Seega on supp walmis ja wõid tulelt ära tõsta.
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6. Kartowli supp hiirjalihaga ja äädikaga.
Wõta 1V2 naela rammusad härjaliha ja pane
puhta weega kastroliöse tulele keema. Ja keeda
teda niikaua kui liha üsna pehmeks on läinud,
siis tõsta ta leeme seest wälja.
Seepääle wõta tooreid muredaid kartowlid,
koori hoolega ära, pese puhtaks, siis pane sõela,
wala soolase keewa weega üle ja lase ära nõrguda. Siis tõsta kartowlid selle keewa lihaleeme ehk buljoni sisse lastrolisse tule pääle, ja
lase nad sääl ^ tundi keeda, kuni nad üsna
ära lagunewad. Nüüd rõhu ka need kartowlid,
mis weel terweks on jäänud pudruks, ja aja
supp läbi sõela, siis pane ta jälle kastroliga tulele.
Niipea lui ta jälle keema hakkab, siis klopi
suppile 1 tassi täis rõõska wedelad koort sekka,
ja wala wiimaks w3el kange wispli löökide all
niipalju äädikast jnurde, et sest suppile happukas
magu tuleb. Sellepääle sega talle weel ruttu 4
klopitud munarebu sekka. Ja siis tõsta ta kiirest
tulelt ära ja wii lauale.
7. Kartowli supp liha kildudega ja prae
riismetega.
Need mitmetaolised keedetud ehk praetud liha
killud ja riismed, mis köögis ehk söögi laual
roogadest üle jääwad, saamad kõik ühes koos pee-

neks hakitud, mille hulgast aga enne kõik naha
killud, künnapid ja soone tükid saamad wälja
nopitud.
Siis wõta umbes arwata 1 toobi osa tooreid lartowlid, loori ära, pese puhtaks ja keeda
kastrolis meega pehmeks, maia mesi püült ära,
lase nad mähe aega kastrolis tulel tuimaks aurata.
Ja siis riimi nad riiwrauaga peeneks.
Nüüd sega nad selle hakitud liha puruga
kokku, nii et neist wiimakS ühetasane taigen tuleb.
Selle taignale wala buljoni ehk ramu leent püüle,
nii et ta wedelaks supiks läheb, lisa soola ja
pipart sekka, ja lase siis 15 minutit tulel keeda.
SelleMle tõsta supp tirinasse, kuhu enne
mõiga praetud peene leiwa ehk saija tükid on
sisse pandud, ja mii soojalt lauale.
8.

Kartowli supp teedewd lartowlideft.

Wõta kulme keedetud kartowlid, koori hoolega
puhtaks ja riimi peeneks. Siis pane kastrol
puhta meega tulele, aja mesi keema ja nüüd
puista riimitud kartowli puru senna sisse.
SelleMle wõta külma keedetud liha ehk peki
lildusi, leika peeneks tülideks ja pane supile lisanduseks. Siis lisa weel 1 ehk 2 söögilusika täit
rõõska koort juurde. Seega on supp malmis ja
wõid lauale wiia.

—
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Kartowli-riifi supp,

Wõta 2 toopi tooreid suuri muredaid kartowlid, koori ära, pese puhtaks, ja pane külma
weega keedupotti, kuhu natuke peenikest soola on
sekka pandud, siis tõsta pott tulele ja keeda
kartowlid pehmeks. Nüüd wala wesi püült ära
ja lase nad kuiwalt palamas pottis tulel hästi
ära aurata.
Seepääle rõhu kartowlid puunuijaga puruks,
lisa 2 söögilusika täit wärsket wõid, 1 tassi täis
keema rõõska piima ja natuke peeneks tõugatud
walget pipart sekka, ja siis sega kõik üheskoos
hästi läbi.
Nüüd wõta üks puhas waagen, wala leewa
rõõska piima senna sisse, ja säe üks jämeda
aukudega soojaks tehtud sõel selle piima üle
waagna pääle, nagu telel seisma, aga nii et ta
mitte piima külge ei puudu. Siis tõsta karr
towli pudru senna sisse ja õeru laija puu lusikaga läbi sõela aukude, nõnda et ta nagu riisi
iwade wiisi alla waagnasse piima sisse sajab.
Pärast kui pudru juba kõik on läbi õerut ud,
siis sega piima suppile weel 1 ehk 2 söögilusika
täit rõõska koort sekka. Seega on roog wal mis
ja wõid soojalt lauale wiia. Seda suppi wõet akse
praadi juurde.

10. Kartowli supp peene rukileiwaga.
Wõta tooreid kartowlid, koori ära, tee Kitudeks ja pone üheks tunniks külma wette likku.
Neid leikusi peab umbes ühe toobi osa olema.
Siis leita peenikest rukileiba weikesteks neljakandilisteks tülideks, ja küpseta wõi ehk raswa
sees panni püül pruuniks, puista weel 1 lusika
tais peeneid nisujahu nende püüle.
Nüüd pane 2 ehk 3 toopi wett kastroliga
tulele, aja keema, ja siis puista kartowli leigud
senna sisse. Kui kartowlid juba pehmeks on
saanud, siis wala ka praetud leiwa tükid ühes
wõi ehk raswaga nende pääle, lisa 1 praetud
sibul, natuke soola ja pipart juurde, ja nüüd
lase nõnda kõik üheskoos weel wähe aega üles
keeda. Pärast tõsta roog tulelt ära ja wii
soojalt lauale.
11. Kartowli supp tatratangudega.
Wõta 1 tassi täis puhtaid kaeratangu, ja
pese nad mitukorda esite külma weega ja pärast
leewa weega läbi. Siis pane nad külma weega
kastrolisse tulele keema. Niipea kui wesi tangudega kuumaks on läinud, aga weel mitte täielikult keema ei ole hakkanud, siis wala see palaw
wesi nende päält ära, ja kalla jälle uut külma
wett pääle. Nüüd tõsta riist jälle tulele ja
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koori hoolega kõik waht püült ära, ja nõnda
lase nad siis hästi parajaks pehmeks keeda.
Seepääle wõta keedetud külme kartowlid,
koori ära ja leika neist 1 taldreku täis leikusi.
Pärost leita praetud smki ja keedetud soolaliha peeneks neljakandilisteks tülideks, ja siis
sega noo kartowli leitudega kokku. Nüüd pane
kõik üheskoos panniga tulele praadima, ja siis
puista wiimaks kastrolisse kaeratangu suppile
lisanduseks. Nõnda lase kõik weel üheskoos tulel
wäheaega üles keeda. Siis tõsta tirinasse ja
wii soojalt lauale.

12. Kartowli supp rõõsa piimaga.
Wõta terwelt keedetud kartowlid, koori soojalt
ruttu ära, ja rõhu puunuijaga pudruks. Siis
tõsta see pudru kastrolisse, ja wala niipalju
rõõska piima pääle, et ta seega õige wedelaks
suppiks jääb.
Nüüd klopi ta puukulbiga hästi läbi, lisa
natuke soola sekka, tõsta tulele ja lase weel mitukorda üles keeda.
Seepääle puista weel paar Mbitäit riimitud ja wõi sees praetud saijaleiba suppile lisanduseks. Siis wõta ta ruttu tulelt ära ja wii
lauale.
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13. Kartowli supp röösa koorega.
Wõta kulme keedetud kartowlid, loori hoolega
puhtaks, ja riimi nad riiwrauaga peeneks. Siis
puista see puru keewa weesisseja liiguta ümber,
nii et tast üks paks pudru tuleb.
Nüüd pane see pudru kastroliga tulele ja
kalla wedelad rõõska koort niipalju paale, et ta
seeläbi wedelaks supiks jääb. Pärast pane sool
sisse, ja liiguta järgest kulbiga ümber, et ta
mitte põhja ei kõrwe.
Nõnda lase teda 10 kuni 15 minutit keeda,
siis wõta tulelt ära, ja lisa suppile weel wõi
sees praetud weikesed neljakandilised saija tükid
sekta. Seega on supp malmis.

14. Kartowli supp riisiga.
Pane pool toopi tooreid koorituid kartowli
leikusi puhta weega kastrolisse tulele, ja lase 3
minutit keeda, siis wala wesi M U ära, ja puista
leigud teise kastrolisse keewa liha wedeliku (ehk
buljom) sisse, mis seks juba enne on tulele keema
pandud.
Nüüd lisa pool tassi täit puhtaks pestud
riisi juurde, ja siis keeda kõiki üheskoos pehmeks.
Aga ühtlasi liiguta suppi järgest ümber, et ta
teedes mitte põhja ei kõrwe.

Wiimaks klopi 1 muna ühe lusika täie rõõsa
koorega kokku ja wala, enne kui supi tulelt ära
wõtad, weel püüle lisanduseks. Seega on roog
malmis ja wõid waagnasse tõsta.
15. Kartowli supp murulaukudega.
Wõta tooreid kartowlid umbes arwata paari
toobi osa, koori ära ja pane külma wette likku.
Siis wala V4 tunni pärast mesi ära ja pane
jälle uut wett püüle. Tee nõnda kolm ehk neli
korda. Ühe tunni pärast wala wesi püült ära
ja pühi kartowlid puhta linase rätikuga kuiwaks.
S i i s riiwi nad riiwrauaga peeneks, puista ühte
tühja waagnasse ja katta tekliga püült kinni.
Seepüüle wõta peenikest rüki leiba, riiwi
niisamati peeneks, siis pane see puru wõiga ehk
raswaga panni püüle, ja prae teda süül niikaua
kuni ta pruuniks läheb. Pärast puista talle 1
lusika täis peenikesi nisujahu pääle ja liiguta
hästi segamine.
Nüüd wõta riimitud kartowlid, pane nad
puhtasse kastrolisse, puista praetud leiwa tükid
nende sekka, ja siis wala weel niipalju palawad
buljoni wedeliku ehk keewa wett juurde et tast
seega üks paras wedel supp saab.
Siis tõsta kastrol tulele, liiguta järgest
ümber, et ta mitte põhja ei kõrwe, ja keeda teda nii-
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laua kuni riimitud lartowlid pehmeks lahmad.
Pärast pane soola ja natuke pipart sekka, ja lisa
wiimclks 5 lusika täit peeneks hakitud murulaukusi juurde. SeeMle lase supp weel ükskord
ülestõusta, ja siis tõsta ruttu tulelt ära, nii et
murulaugud mitte kauase keemise läbi kollaseks
ei tõmba.
Nõnda on roog malmis ja wõid linnaga
lauale tõsta.
16. Israeli tartowli supp.
Keeda terwed kartowlid meega katlas hästi
pehmeks, siis wala mesi päält ära ja koori nad
palawalt, nii ruttu kui wõimalik puhtaks, ja nüüd
rõhu nad puunuijaga pudruks.
Siis tõsta see pudru keema rõõsa piima sisse,
mis seks ju enne on kastroliga tulel keema aetud,
sega kõik hästi läbi ja liiguta järgest ümber,
et ta mitte põhja ei kõrwe. Lase teda nõnda
1 " minutit keeda, siis pane sool sisse, ja wõta
tulelt ära. Aga lisa suppile weel enne kui lauale
tõstad, üks tassi täis riimitud ja wõi seeS praetud peenikesi leiwa tukka sekka. Seega on roog
malmis ja wõid kohe lauale tõsta.

—
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n. Mitmetaolised kartowli leA
dused ja küj
17. Kartowlid terwelt keeta.
Wõta parajaid keskmisi suuri kartowlid, pese
külma weega hästi puhtaks, ja siis pane nad puhta
weega keedu potti, lisa natuke peenikest soola ja
köömneid juurde. Seepääle kata pott tekliga püült
kinni, ja tõsta tulele. Nüüd lase teda niikaua
keeda kuni kartowlid pehmeks lühwad, siis wala
wesi püült ära ja lase nad weel pärast potis
tulel kuiwalt ära aurata. Seega on nad malmis
ja w3id soojalt lauale tõsta.

18. Kartowlid auruga teeta.
Wõta keskmisi suuri tooreid kartowlid, koori
hoolega ära, pese puhtaks, ja siis pane nad ühte
weitesesse sõela. Nüüd wõta üks keedupott, kalla
wett sinna sisse poolest saadik, ja siis sae kartowli
söel nõnda sennasisse,et ta üle wee pinna seisma
jääb, aga nii et wesi mitte kartowlide külge ei
puudu, waid üksi aur sõelast läbi w5ib täija.
Siis pane telel püüle, tõsta pott tulele, ja lase
kartowlid nõnda pehmeks keeda.
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Seepääle wõta pott tulelt ära, kalla kartowlid ühte sügawasse wagnasse. lisa üks tükk wärsked wõid, ja pihu täis hakitud petersilisi nende
seika, kata waagen tekliga päält kinni, ja raputa
hoolega segamine. Siis sae nad kõige waagnaga
weel mõneks minutiks ühte keewa wee kastrolisse,
aga nii et wesi mitte üle waagna serwa sisse ei
püüse. Seega on söök malmis ja wöid soojalt
lauale tõsta.
19. Buljoni kartowlid.
Wõta tooreid kartowlid, koori ära, pese külma
meega läbi, ja siis pane puhta meega kastrolisse
tulele keema, ühtlasi lisa natuke soola sekka, ja
nüüd lase nad niikana keeda kuni nad pool pehmeks on läinud.
S i i s wala wesi päält ära ja puista kartowl i d teise kastrolisse keewa buljoni (ehk loomalihast
keedetud wedeliku) sisse, mis sels ju enne on keema
pandud. Nüüd prae 1 sibul, 1 loorberi leht ja
mõni pipra tera raswa ehk wõi sees ära ja pane
weel leemele lisanduseks. Siis lase kõik üheskoos
niikaua keeda kui kartowlid üsna pehmeks lähwad.
Nõnda on rammu leem walmis ja wõld lauale wiia.
2 0 . Kartowlid rõõsa piimaga.
Leika üks taldreku täis tooreid kooritud kartowlid ratataoliseks leikudeks, ja pese külma weega
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puhtaks. Siis pane 1 toop rõõska piima kaftroliga tulele, aja keema ja lisa 1 lusika täis wärsted wõid sekka. Nüüd puista need toored kartowli
leigud selle keema piima sisse kastrolisse, tõsta
telel pääle, lükka riist kõigega kuuma ahju, ja
lase teda süül niikaua küpseda kuni kartowlid pehmeks on saanud ja piimast ju pool osa ära keenud on. Seepääle wõta ahjust wälja ja wii lauale.
21. Kartowlid hapu toorega.
Wõta 1 toop tooreid kartowlid, koori ära
ja leika ratataoliseks leikudeks, siis pese nad külma
weega puhtaks, pane sõela ja wala keewa meega
üle. Pärast kui nad ära nõrgunud on, laota
nad ühte vuhtasje koogi wormi, lademe wiisi
üheteise pääle. Aga see worm saagu enne rohkest wõiga seest üle määritud.
Nüüd wõta üks pool toopi hapu koort ja
klopi selle sekka pool tassi täit peeneks riimitud
juustu, ja siis wala see koor wormi kartowli
leikude pääle, aga nii et ta neid üle kõige kinni tattab.
Siis pane w onnile tekel paale, lüka roog
palamasse ahju, ja lase teda sääl niikaua küpseda
kuni kartowlid pehmeks lähwad, ja koore oma
sisse tõmbawad. Aga wõta ta siisgi enne ahjust
wälja, kui kartowlid weel üsna niisked on ja
mitte wäga ära ei kõrwe. Seega on roog walmis.

22.

Kartowlid nmnaroaga.

Wõta 1 toop häid kartowlid, pese puhtaks
ja keeda weega pehmeks, siis koori nad ära ja
leika weikesteks neljakandiliseks leikudeks. Nüüd
puista leigud ühte tühja kasirolisse, pane paar
lusika täit wärskrd wöid nende keskele, lüka tekel
püüle, ja tõsta tulele, raputa kastroli tasakest
käes hoides tule püül ümber, nii et wõi ära
sulab ja kartowlide külge hakkab.
Seepääle wõta 5 ehk 6 muna, klopi hoolega
läbi, ja siis wala kartowlide püüle, kata riist
tekliga kinni ja raputa jälle hoolega tule pääl
ümber, kuni munaroog ennast kartowli leikude
ümber mässib, ja süül kõwaks küpseb. Seega
on roog walmis ja wõid soojalt lauale wiia.

23.

Kartowlid suitsetatud seapetiga.

Wõta pool naela suitsetatud seapekki, leika
weikesteks neljakandilisteks tükldeks ja prae panni
Püül tulel pruuniks, siis tõsta liha tükid wülja
ja jäta ra^w üksi panni püüle. Selle raswa
sisse puista siis üks lusika täis peenikesi nisujahu ja küpseta kuldkollaseks.
Seepääle wala rasw puhtasse kasirolisse, kalla
lihaleent, buljoni wedeliku ehk keewa wett rohkest juurde, siis lisa soola, pipart ja üks loor-
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beri leht sekka, nii et tast seega üks wedel soost
tuleb. Wiimaks pane weel natuke äädikast ja
liiwsukrut sekka.
Nüüd koori sooje keedetud terweid kartowlid
ära, leita ratataoliseks leikudeks, ja puista nad
selle soosti sisse, siis lase nad weel kõik üheskoos
lord tulel üles keeda, ja wõta pärast ruttu tulelt
ära. Tõsta waagnasse ja wii soojalt lauale.

24. Kartowlid heringidega.
Wõta 3 suurt heeringad, leota neid 12 tundi
külma wee sees, aga ühtlasi uuenda wett 2 ehk
3 korda ümber. S i i s wõta nad weest wälja,
puhasta ära, leika luud wälja ja haki kõik peeneks tülideks.
Nüüd keeda 1 toop terweid kortowlid, koori
ära, leika ratawiisi leikudeks. S i i s wõta weike
kastrol, määri seest sula wõiga üle. nüüd laudi
heringi tükid ja kartowli leigud ladame wiisi ühe«
teise pääle senna sisse, pista noaotsaga weikeseid
wõi tükisi nende wahele. Aga kõige pääle laota
jälle üks lade kartowli leikusi, mis enne wõi sees
riimitud sibulaga üheskoos ära praetud on. W i i maks klopi 2 munarebu ühe tassi täie hapu koorega kokku, lisa natuke soola ja pipart sekka, ja
wala siis see segu kartowlide pääle.
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Seepäüle lüka kastrol palawasse ahju, ja lase
roog sääl pool tundi küpseda, siis wõta wälja ja
mii lauale.
25. Loorberi tartowlid.
Wõta keskmisi suuri tooreid tartowlid, koori ära,
pese puhtaks, ja siis pane nad sõela, maia keewa
weega üle, ja lase ära nõrguda. Pärast pane
tartowlid ühte puhtasse kastrolisse, lisa 1 söömalusika täis wärsked wõid ehk puhast prae
raswa, 1 kooritud sibul, 2 loorberi lehte ja mõni
pipra tera sekka. Ja siis kalla neile niipalju
külma wett pääle, et see wesi üle kartowlide
ulatab.
Nüüd pane kastrol tulele, ja keeda neid ühetasase wagase tule pääl pilamist kuni tartowlid
üsna pehmeks lähwad, aga weel mitte ühest ära
ei lagune. Siis wala natuke äädikast juurde,
liiguta tasakest segamine ja wõta pärast ruttu
tulelt ära. Seega on roog walmis.
26. Kartowlid peterfilidega.
Koori keskmised suured kartowlid toorelt ära,
pese külma weega üle, ja siis keeda nad kastrolis
tulel pehmeks, pärast wala wesi päält ära, ja
lase nad keedu riistas kuiwalt tulel ära nuruda.
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Nüüd lisa üks tüll wärsked wõid ja pihu täis
peeneks hakitud rohelisi petersilisi kartowlide sekka
kastrolisse, pane tekel pääle, ja raputa kõik üheskoos hästi segamine. Kui wõi juba ära sulanud
on, siis wõta riist tulelt ära, ja tõsta kartowlid lauale.
27. Kartowlid peterfilidega, teist wiisi.
Wõta 1 söögilusika täis riiwituid sibulaid,
2 lusika täit peeneks hakitud rohelisi petersilisi,
ja 2 lusika täit wärsked wõid, pane kõik üheskoos ühte sügawasse kastrolisse tulele keema, liiguta lusikaga järgest ümber, ja lase teda nõnda
5 minutid keeda.
Seepääle wõta sooje terweid keedetud kartowlid, koori ära, ja leika rata wiisi leikudeks. Neid
leikusi pane siis üks supitaldreku täis senna kastrolisse petersilide sekka, liiguta kõik hästi segamine,
ja pane tekkel pääle.
Nüüd vane kastrol tulele, ja lase roog sääl
10 minutid keeda, aga ühtlasi raputa järgest riista
tule M l ümber, et kartowlid mitte põhja ei
kõrwe. Ja siis lisa aega mööda weel 3 söögilusika täit buljoni wedeliku juurde. Seega on
söök walmis ja wõid lauale wiia.
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28. Kartowlid majorani sööstiga.
Wõta üks kausi täis suuri tooreid kartowlid,
koori ära ja leika ratawiisi leidudeks. Siis pese
nad külma weega puhtaks, pane sõela, wala keewa
wett pääle ja lase ära nõrguda. Pärast tõsta
kartowli leigud ühte sügawasse tastrolisse, lisa
sula prae raswa, 1 lusika täis wärsked wõid ja
natuke soola sekka, ja siis wala nii palju buljoni
wedeliku juurde, et see rohkest üle kortowlide
ulatab. Wiimaks puista weel 2 lusika täit peeneks hakitud majorani ehk worsti rohtu roale sekka.
Siis tõsta kastrol tulele, pane tekel pääle,
ja lase roog pikamisi wagase tule M l pehmeks
keeda. Nüüd sulata weikese panni M l 1 lusika
täis wärsked wõid ära, puista üks lusika täis
peenikesi nisujahu sekka ja wala 3 lusika täit
buljoni wedeliku juurde.
Siis wala see soost kartowlide sekka tastrolisse,
ja lase teda sellega koos weel kord üles keeda.
Seega on söök walmis ja wõid lauale tõsta.
29. Kartowlid ü l2 c^eme (s. o. piima ja koorega).
Wõta toreid kartowlid, koori ära, pese hästi
puhtaks, siis leika nad ratataolisteks leikudeks, pane
sõela, wala keewa weega üle ja lase ära nõrguda.
Nüüd tõsta kartowli leigud ühte puhtasse
tastrolisse, lisa wärsked wõid ja soola juurde,
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pane telel püüle, ja tõsta tulele, siis raputa
teda tule M l käes hoides tasakest ümber, ja keeda
neid nõnda 10 minutid.
Siis wala neile 2 tassi täit keewa rõõska
piima püüle, kata riist püült kinni, ja lüka ta
palawasse ahju, aga wahest wõta wülja ja liiguta ümber.
5 ui kartowlid juba pehmeks on läinud, siis
wala nad kastrolist wülja ühte puhtasse koogiwormi,
mis seks juba enne on wõiga seest üle müüritud.
Seepüüle wõta 2 tassi täit rõõska piima,
2 mune', 2 sõögilusila täit haput koort, 1 lusika
täis nisujahu ja natuke soola, ja klopi kõik üheskoos hoolega segamine. Siis wala see segu kartowlide pääle wormi, ja lisa weel mõned weiksed
wärske wõi tükikesed sekka. Nüüd pane tekel pääle
ja lüka worm palawasse ahju, ja lase ta nõnda
sääl 15 minutid küpseda. Kui kartowlid juba
pehmeks on läinud, siis wõta wülja ja wii lauale.

30. Kartowlid munakoogiga.
Wõta 6 würsked muna, löö laija madalasse
kaussi katki, wala 6 söögilusika täit puhast wett
juurde, siis lisa 1 lusika täis hakitud petersilisi,
ja üks lusika täis hakitud murulaukusi ja natuke
soola juurde, ja nüüd klopi nad kõik üheskoos
hästi segamine.
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Siis wala see segu ühe kuuma laia panni
püüle, kus sula wõi ees on. Seepääle leita 6
sooja keedetud ja kooritud kartowlid ratawiisi leikudeks, wajuta panni püüle munaroa sisse, siis
pane tulele küpsema. Kui kook juba küpseks on
saanud, siis tõsta ta ühe õhukese laia lusikaga
panni püült ära ja pane puhta taldreku püüle.

31.

Kartowlid ploomi marjadega.

Wõta üks toop keskmisi suuri tooreid kartow»
lid, koori ära, pese puhtaks, ja keeda weega,
kuhu natuke soola sisse pandud on, kastrolis
pool pehmeks. Siis wala wesi püült ära, puista
neile 1 taldreku täis puhtaid ploomi marju sekta,
ja lisa paar lusika täit wärsked wõid juurde.
Nüüd tõsta kastrol jälle tulele, liiguta järgest
lusikaga ümber, ja keeda niikaua kuni kartowlid
ja ploomid pehmeks pudruks lähwad. Lõpeks
wala weel keewa rõõska piima lisanduseks. Seega
on roog walmis.
32. Kartowlid zitroni hapuga.
Wõta tooreid muredaid kartowlid, pese puhtaks, ja keeda weega kastrolis pehmeks, siis koori
nad ruttu palawalt ära, ja leika ratataolistekS
leuudeks.
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Pärast pane leigud tühja kastrolisse, lisa
neile paar lusika täit wärsked wöid, natuke
hakitud petersilisi ja murulaukusi sekka, ja pane
ühe zitroni sahwt juurde.
S i i s hoia kastrol käes wagase tule M l , ja
raputa hoolega ümber, et wõi iga kartowli leigu
külge hakab, ja siis keeda teda nõnda 10 minutit. Seepääle wõta tulelt ära, ja wii soojalt
lauale.
33. Praetud tartowlid.
Wõta tooreid kartowlid, pese puhtaks ja
keeda weega kastrolis pehmeks, siis koori soojalt
ära ja leika ratawiisi leikudeks. Pärast leika 2
sibulad katki, ja prae wõi, ane- ehk searaswa sees
panni pääl pruuniks, ja tõsta siis raswa seest
wälja.
Nüüd puista selle sula wõi ehk raswa sisse
need kartowli leigud, lisa natuke soola juurde, ja
siis tõsta nad tulele praadima, ehk lüka kuuma
ahju. Pärast keera leigud ümber, pane tekel
pääle, ja lase nad pikamisi kollaseks pruuniks
küpseda. Ühtlasi sega leikusi sagedast lusikaga
ümber et nad kõik ühe tasa ära küpsemad. W i i maks lisa weel, enne kai kartowlid lauale tõstad,
neile üks lusika täis wärsked wöid sekka, mis
roale hästi hüüd maitset annab.
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34. Praetud kartowlid, teist wiifi.
Wõta weikeseid tooreid kartowlid, koori hoolega
ära, aga jäta nad terweks. Siis pese nad 2
ehk 3 korda külma weega üle, ja pühi puhta
linase rätikuga tuimaks. Nüüd puista neile
kuiwa peenikest walget soola pääle, ja pane nad
siis panni pääle kuuma sula w3i ehk praetud
raswa sisse, tõsta tulele ehk lüka palawasse ahju,
ja lase nad sääl niikaua küpseda kuni nad pruuniks tõmbawad. Wiimaks tõsta nad lusikaga
raswa seest wälja, ja wii lauale, kus nad supi
ehk praeliha kõrwal wäga hääd maitsewad.

35. Praetud kartowlid öunaleikudega.
Wõta kulme keedetud kartowlid, koori hoolega
ära ja leika rata wiisi leikudeks, siis pane nad
panni pääle sula wõi ehk raswa sisse.
Nüüd wõta hapuid õunu, koori ära, tee rata
taolisdeks leikudeks ja kata nendega kartowlid
panni pääl üle.
Siis tõsta tekel pääle, ja pane pann tulele,
lase roog pilamist wagase tule püül ära küpseda,
aga ühtlasi raputa teda aegajalt ümber, nii et,
nad nutte põhja ei kõrwe. Kui kartowlid pruuniks ja õunad pehmeks on saanud, siis kalla
panm serwast weel 2 lusika täit buljoni wedeliku
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ehk keewa wett lisanduseks, lase kartowlid seega
weel kord üles keeda, ja siis wõta tulelt ära.
Seega on roog malmis.
36. Sukrnga kartowlid.
Wõta weikeseid tooreid kartowlid, pese puhtaks, ja keeda weega tulel pehmeks, siis koori
nad ära, ja pane kastrolisse, lisa rohkest wärsked
wõid ja wähe soola juurde. Seepääle tõsta
kastrol" tulele ja lase kartowlid süül pruuniks
praadida. Ühtlasi tõsta neile aegajalt lusika
täie kaupa prae soosti lisanduseks, ja puista
wiimaks weel peenikest liiwsukrut sekka, mis praetud kartowlid läikima teeb. Seega on roog
walmis.
37. Soolaga kartowlid.
Wõta suuri tooreid kartowlid, koori ära ja
leita rata taolisteks leikudels, siis pese nad puhtaks ja pane wäheks ajaks jäätükide pääle ehk
külma hallika wette likku. Pärast pühi nad
puhta linase rätikuga tuimaks, tõsta panni pääle
ja lisa rohkest raswa juurde. Siis prae nad
Paraja tule pääl kuld kollaseks.
Nüüd tõsta nad laija wahukulbiga raswa
seest wälja, ja pane pehme walge paberi pääle
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jahtuma, sääl puista neile, kui nad weel palawad
on, peenikest walged soola pääle. Wiimaks wii
nad walge taldrekuga lauale.

38. Küpsed tartowlid.
Wõta muredaid kartowlid, mis suuruse poolest
parajad keskmised on, koori ära ja pese külma
weega puhtaks, siis pane nad ühte keedupotti,
puista peenikest walged soola sekka, ja kata pott
päält raudtekliga kinni. Nüüd keera pott kummuli, lüka ta kõige täiega kuuma ahju, la lase
kartowlid sääl ühe tunni aega küpseda. Pärast
wõta wälja ja wii soojalt lauale.

UI. Kartowli söögid lihaga.
39. Sealiha kartowlidega.
Wõta 1 nael wärsked sealiha, mis ju ühe
päewa on soolas olnud, ja haki ta hästi peeneks.
Siis riiwi ja prae 2 sibulad wõi sees ära, ja
sega hakitud liha hulka. Nüüd aja ta läbi sõela,
lisa soola, pipart ja poole toobi osa keedetud
ja riimitud kartowlid sekka, ja sega kõik üheskoos hästi segamine.
Siis wõta üks puhas kastrol, määri ta seest
sula searaswaga üle, laota ühe tolli paksune
kord tooreid õhukesi kartowli leitust senna põhja,
ja siis tõsta see hakitud liha nende pääle. V i i maks wala weel natuke wett tastrolisse, nii et
kartowli leigud üksi kaetud saawad aga wesi mitte
Uhatama külge ei ulata.
Seepääle kata kastrol tekliga, kinni, lüka ta
palawasse ahju, ja lase roog sääl pikamisi ära
praadida. Pärast kui ta ju paraS küps on, siis
wõta wälja, ja wii lauale.
40. Sealiha kartowlidega, teist wiifi.
Wõta 1 nael seasingi tuume, leita poole tolli
paksuseks ja paari tolli laiuseks kildudeks, klopi
hästi läbi, siis puista peenikest soola ja pipart
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püüle, lisa weel porgandi leitust ja ." katki lei«
gatud sibulad juurde. J a nüüd prae kõik üheskoos kuuma searaswaga kastrolis kollaseks pruuniks.
S i i s wõta keedetud kulme kartowlid, loori
ära, ja r i i w i peeneks. Nüüd müüri üks sügaw
worm seest sula sea raswaga üle, ja siis laudi need
riimitud kartowlid selle praetud lihaga kordamisi
senna sisse. Ühtlasi wala iga lademe wahele
mõni lusika täis prae soosti. ja kui worm täis
on, siis kalla weel kõige püäle üks taSfi täis
soosti. S e e M l e lüka worm palawasse ahju ja
lase roog süül ära praadida. Kui ta ju pruu«
niks on tõmmanud, siis wõta wälja, wala ta
ühte sooja waagnasse, ja wii lauale.

41. Roog kartowlideft ja lihatildudeft.
Korja kõik keedetud lihakillud, peki ja prae
riismed kokku, mis kuoagi söögilaualt ehk söögis
järele jääwad, haki nad peeneks, ja kui nad raswased ei peaks olema, siis lisa neile natuke hakitud peki juurde.
Nüüd küpseta wõi sees 2 riimitud sibulad
pehmeks, pane hakitud petersilifi, ja tõugatud
pipart juurde, siis wala see soost selle hakitud
liha püäle, ja liiguta kõik üheskoos häõti segamine.
Seepüäle wõta kulme keedetud kartowlid, koori
ära ja leika rata wiisi õhukesteks leikudeks, lisa
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natuke soola juurde, ja nüüd laota nad ühte
sügawasse wormi põhja, mis enne wõiga üle
määritud on, lademe wiisi, ja siis pane selle
pääle kord liha, ja tee nõnda edasi kuni worm
täis saab.
S i i s wõta 4 kuni 6 muna, lase nende walged tühja taldreku pääle ja löö mahuks. Pärast
pane teise taldrekusse iga munarebule 2 soögilusika
täit rõõska piima ehk koort ja 1 lusika täis nisujahu juurde, lisa natuke liiwsukrud sekka ja siis
klopi kõik üheskoos läbi.
Nüüd wala munawalge waht selle seguga
kokku, ja siis kalla see taigen kartowlide pääle
wormi, lüka riist kuuma ahju, ja lase ta sääl 1
tund aega praadida. Seepääle wõta wälja ja
wii soojalt lauale.
42. Singiliha kartowlidega.
Pese toored kartowlid puhtaks, pane weega
keema, kuhu sool sisse pandud on, kui nad pehmeks on saanud, siis wala wesi päält ära, koori
kartowlid ruttu ära ja leika ratta wiisi leikudeks.
Siis wõta singiliha ja haki hästi peeneks.
Nüüd laota ühte sügawasse wormi, mis seest
rohkest wõiga üle määritud on, esite kartowli leitust põhja, siis pane nende pääle hakitud liha,
ja nüüd jälle kartowlid, nõnda tee edasi kuni worm
2
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täis saab, aga ühtlasi rista ka nende lademete wahele
mitmesse kohta noaotsaga weikseid wõi tükist ja
wiimaks laota kõige pääle jälle kartowlide kord.
Seepääle wõta üks tassi täis hapud koort,
klopi selle sisse 2 munarebu, 1 söögilusika täis
riimitud juustu, ja 1 lusika täis nisujahu, ja siis
wala see segu kartowlide pääle wormi, ja puista
weel riimitud juustu kõige pääle.
Nüüd lüka worm palawasse ahju, ja lase
roog M l 3/4 wndi küpseda. Seega on ta malmis ja wõid soojalt lauale wiia.
43. Vasikaliha kartawlidega.
Wõta wasika rinna Uha, tõmba kondid seest
wälja, klopi läbi, ja siis pese ta külma meega
üle, ja pühi pärast puhta linase rätikuga tuimaks.
Nüüd leika ta õhukesteks kildudeks, ja prae mõle.
milt poolt kuuma raswa sees kastrolis pruuniks.
Seepääle wõta üks tassi täis klopitud hapud
koort, ja wala selle liha ja soosti pääle kastrolisse.
Nüüd koori tooreid kartowlid, leika õhukesteks
leikudeks, pese puhtaks ja puista nad siis kastrolisse
lihale lisanduseks, liiguta kõik üheskoos hästi segamine. Wala mõni lusika täis keema mett juurde.
Siis pane telel pääle, ja tõsta riist tulele.
Ühtlasi lisa roale aegajalt lusikaga keema mett juurde
ja lase ta pikamisi ära praadida. Nõnda on ta
peagi malmis, ja wõid lauale tõsta.

44. Wafitanmts kartowlidega.
Wõta 1 nael toorest wasikamaksa, pese külma
weega läbi, ja siis pane ta puhta weega kastrolisse,
lisa sool juurde, ja tõsta riist tulele. Keeda teda
nõnda 15 minutit, ja siis wala wesi püült ära.
Nüüd leika mats tülideks, nopi tõik sooned ja
naha tükid seest wälja, ja siis haki ta peeneks.
Seepääle wõta 15 kuni 20 keedetud külma
kartowlid, koori ära ja riiwi peeneks. Siis
sega see hakitud maks riimitud kartowlidega kokku,
lisa 2 riimitud ja wõi sees praetud sibulad,
natuke pipart ja soola juurde, ja minnaks wala
weel niipalju sula prae raswa ja buljoni leent
sekka, et tast seega üks pehme taigen saab.
Nüüd wõta üks sügaw worm, määri seest
wõiga üle, ja siis tõsta see taigen senna sisse.
Wiimaks klopi weel 6 toorest, muna taldreku
M l hästi läbi, ja siis wala see muna wedelik
kartowlide püüle wormi.
Seepääle lüka worm lõige täiega palawasse
prae ahju, ja lase roog süül 20 minutit küpseda.
Seega on ta malmis ja wõid lauale wiia.
45. Lambamagu tartowlitega.
Wõta üks puhastatud lambamagu, leota teda
2 tundi külma weega, siis wõta ta weest wälja,
ja pühi puhta linase rätikuga tuimaks.
-.'*
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Nüüd riiwi keedetud kulme kartowlid ühe
poole toobi osa peeneks, wala neile 1 tassi täis
rõõska koort pääle, liw 2 klopitud muna, 2 riimitud ja wõi sees praetud sibulad, natuke majo«
räni ja soola sekka, ja siis täida selle pudruga
lambamagu täis, pista ta terawa kasepuu tikudega
kokku, ehk seo pleekitud tinase niidiga kinni, nii et
pudru mitte seest wälja ei lange.
Nõnda siis pane magu kõige täiega külma
wee sisse kastrolisse, lisa natuke soola juurde,
siis tee tuli alla ja lase roog pikamisi tasase tule
püül keeda. Kui ta juba pehmeks on läinud,
siis tõsta ta laia kulbiga tastrolist wälja ja pühi
puhta linase rätikuga tuimaks.
Nüüd määri ta päält klopitud munaga üle,
puista riimitud nisuleiwa puru selle pääle, ja
pane ta siis kuuma wõi ehk raswa sisse kastrolisse tulele keema, ja lase ta sääl niikaua praa«
didll kuni ta päält kollaseks pruuniks tõmbab.
Siis tõsta waagnasse, ja wii lauale.
46. Kitse- ehk oina rind tartowlidega.
Wõta wärske kitse-ehk oina rind, tõmba tondid seest wälja ja leota teda pool tundi külma weega.
Siis haki V2 naela kitse-ehk oina maksa ja
'/z naela sea petti hästi peeneks, lisa 3 riimitud
ja wõi sees praetud sibulad ja natuke riimitud
zitroni koort sekka.
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Nüüd wöta poole tobi osa terweid keedetud
tartowlid, koori ära, ja riiwi peeneks. Siis
sega nad hakitud lihaga kokku, lisa weel üks
klopitud muna, soola ja pipart juurde ja sega
töil üheskoos hästi läbi.
Siis täida kitse- ehk oina rind selle pudruga
seest täis ja pista terawa kase tikudega kokku.
Seepääle pane ta sula wõi ehk raswa sisse kastrolisse, kuhu weel mõned porgandi leigud, kadaka
marjad, ja natuke sellerid on juurde lisatud.
Wiimaks tõsta kastrol tulele, ja lase roog
sääl pilamist ära praadida, kui ta aga kuiwaks
kipub jääma, siis lisa aegajalt keewa wett juurde,
kui ta juba pruuniks on tõmmanud, siis wala
lõpeks weel mõni lusika täis wärsked koort lisanduseks. Seepääle tõsta ta tulelt ära, ja wii
soojalt lauale.
47. Kartowli kotlettid
(ehk praetud liharoog).

Wõta 1 nael toorest härjaliha ja 1 nael toorest noore sealiha, ja haki mõlemad hästi peeneks. Siis wõta 10 keedetud külma tartowlid,
toori puhtaks ja riiwi peeneks. Nüüd sega need
hakitud lihad riimitud kartowlidega kokku.
Seepääle wõta 1 nael nisusepikud, leota ta
rõõsa piima sees pehmeks, ja siis pane selle liha
ja kartowli segule lisanduseks. Nüüd sega weel

natuke soola, tõugatud pipart ja 2 peeneks hakitud
ja wõi sees praetud sibulad taignale sekka, ja sõtku
kõik üheskoos hästi läbi.
S i i s tee sest taignast lusikaga poole tolli paksused
pikergused koogid, prae nad sula wõi ehk raswa
sees panni pääl pruuniks. Seega on nad malmis, ja wõid soojalt lauale wiia.

48. Hiirjaliha tartowlidega
(eht Madjari rahwa söök).
Wõta 2 naela härjaliha, kui Võimalik waheliha ehk küljeliha, mis pehme ja lahja on, leita
ta weikesteks neljakandilisteks tükkideks, lisa 1 r i i mitud sibul, natuke soola ja pipart juurde, sega
käik hästi läbi ja siis tõsta see tomp sula raswa
sisse kastrolibse, kata riist tekliga päält kinni, ja
tõsta süte tule püüle keema, ehk lükka ta vala«
masse ahju praadima. Kui ta aga peaks tuimaks
kipuma jääma, siis lisa paar lusika täit keema
mett eht buljoni leent juurde.
S i i s wõta üks toop tooreid kartowlid, koori
üra ja leita õhukesteks leikudets, pese külma meega
ära, siis pane nad sõela ja wala keewa meega üle.
Kui liha kastrolis on pehmeks läinud ja pruuniks tõmanud, siis wõta üks sügaw worm määri
seest wöiga eht searaswaga üle, nüüd tõsta pool
osa kartowli leilusi senna sisse, ja siis wala liha

ja soost kastrolist nende pääle, aga liha paale
pane jälle kartowlide kord. Seepääle kata worm
tekliga päält kinni, ja lüka ta kõige täiega pala'
wasse ahju, lase roog M l ära praadida, siis wõta
wälja ja wii soojalt lanale.

IV. Kartowli pudrud ja klimbid.
49. Kartowli pudru röösa piimaga.
Kes hääd kohewad ja walged kartowli pudru
tahab saada, see peab seks omale hästi walged
muredad kartowlid wõtma, sest teisest, iseäranis
wesistest ehk punastest kartowlidest ei sa ialgi
hääd pudru.
Nõnda wali siis pudru tarwis kõige suuremad
kartowlid wälja, koori hoolega puhtaks, ja pese
nad mitu korda külma weega üle. Nüüd pane
nad puhta weega keedupotti, lisa iga toobi kartowlide kohta 1 söögilusika täis peenikest walged soola
sekka, siis aja nad keema ja koori hoolega kõik
waht pealt ära. Niipea kui nad pehmeks on
läinud, siis wala wefi kohe ruttu päült ära, et
nad mitte kauaks palawasse wette ei jää, ega seega
mesiseks ei lähe. Nüüd lase nad weel tuimas
keedupottis tulel hästi ära aurada.
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Seepääle rõhu nad puunuijaga pudruks, siis
wllla keewa piima M l e , ja aja läbi sõela. Nüüd
tõsta see pudru ühte puhtasse sooja kastrolisse,
wala weel keewa piima juurde, lisa mõni lusika
täis rõõska koort sekka, ja liiguta kõik üheskoos
puukulbiga hästi segamine.
Siis tõsta kastrol tulele, lase pudru weel
kord üles keeda, ja lisa minnaks weel, enne kui
lauale tõstad 1 lusika täis wärsked wõid sekka.
Nüüd tõsta waagnasse ja wii soojalt lauale.
50.

Ahjus küpsetatud kartowli pudru.

Kui kartowli pudru ühest söögikorrast järele
jääb ja külmaks jahtub, siis wõib tast teinekord
jälle järgmisel wiisil uut rooga walmistada.
Wõta 4 munarebu, klopi ühes sügamas taldrekus ära, siis sõtku se munawedelik selle külma
kcrtowli pudru sisse, ja lisa niisamati weel 2
lusika täit wärsked wõid sekka.
Nüüd wõta üks puhas sügaw worm, määri
seest sula wõiga üle, ja siis tõsta pudru senna
sisse, tilguta weel sula wõid pudru M l e , ja
lüka worm kõige täiega palawasse ahju, lase ta
sääl pool tundi küpseda. Siis wõta wälja ja
wii soojalt lauale.
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51. Kartowli pudru suitsetatud seapekiga.
Wõta tooreid suuri muredaid kartowlid, koori
hoolega puhtaks, jn pese nad mitukorda külma
weega üle. Siis pane nad puhta weega keedupotti, lisa iga toobi kartowlide kohta 1 söögilusika täis peenikest walged soola sekka, tõsta
pott tulele, aja nad keema ja siis koori hoolega
kõik waht püült ära. Niipea kui nad pehmeks
on saanud, siis wala wesi ruttu päält ära, ja
lase kartowlid pärast weel kuiwalt potis tule
püül ära aurada.
Nüüd tambi nad puunuiaga pudruks, wala
teema piima pääle, mis seks juba enne teise riistaga
on tulel keema aetud, wiimaks aja pudru läbi sõela.
Seepääle wõta suitsetatud seapeki, leita peeneks neljakandilisteks tülideks, ja prae nad siis
panni püül ühes riimitud sibulatega kollaseks
pruuniks. Siis wõta üks puhas waagen, tõsta
kartowli pudru senna põhja ühe poole.tolli paksune kord, ja selle pääle laota nüüd praetud
peki tukka ühes raswaga, üks lade, ja nende
pääle pane jälle pudru kord. Nõnda laudi kordamisi edasi kuni waagen täis saab. Kõige pääle
saagu jälle kartowli lade, ja selle pääle wala
siis riimitud ja wõiga praetud sibulad.
Nüüd lüka waagen kõige täiega palawasse
ahju, ja lase ta sääl weel 5 minutid küpseda.
Siis wõta wälja ja wii lauale.
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52. Kartowli pudru riiwitud juustuga.
Wõta 2 toopi tooreid muredaid kartowlid,
loori hoolega puhtaks, ja siis pese külma weega
mitukorda läbi. Nüüd pane nad puhta weega
keedupotti, lisa iga toobi kartowlide kohta 1 söögilusika täis peenikest walged soola sekka, ja siis
tõsta pott tulele, aja keema, koori hoolega kõik
waht paalt ära, ja keeda niikaua kuni kartowlid
pehmeks lähwad. Siis tõsta nad ruttu tulelt,
wala wesi püült ära ja rõhu kartowlid puunuijaga pudruks. Pärast wala neile keewa piima
pääle, ja aja pudru läbi sõela.
Seepüüle sulata 2 lusika täit würsked wõid
panni püül ära, ja löö selle sees wagase tule
püül üks tassi täis riiwitud juustu wahule. Siis
sega see juust pudru sisse, wala weel keewa piima
juurde ja sega kõik üheskoos hästi läbi. Wiimaks wõta nisuleiba, leika peeneks neljakandilisteks tülideks, prae panni püül wõi sees pruuniks,
ja siis lisa weel pudrule sekka. Nõnda on roog
walmis ja wõid lauale tõsta.

53. Kartowli pudru hapu kapsastega.
Wõta 2 toopi tooreid muredaid suuri kartowlid, koori hästi puhtaks ja siis pese nad külma
weega mitukorda lübi. Nüüd pane nad puhta
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külma weega keedupotti, lisa 2 sõõgilusika täit
peenikest walged soola juurde, siis tõsta pott tulele
ja aja keema, ühtlasi koori hoolega kõik waht
päält ära, ja nüüd lase niikaua keeda kuni kartowlid pehmeks lähwad. Siis tõsta ruttu tulelt,
wala wesi päält ära, ja rõhu kartowlid puunuijaga pudruks, pärast wala keewa piima pääle,
ja aja pudru läbi sõela.
Ühtlasi keeda 1 toop hapuid kapsaid sealihaga
hästi pehmeks, kurna wedel päält ära, siis wala
rohkest prae raswa kapsaste sekka, ja nüüd sega
nad kartowli pudruga kokku. Wiimaks lisa weel
1 riimitud ja wõiga praetud sibul juurde, ja
sega kõik üheskoos hästi läbi. Seega on siis
roog malmis, wõid waagnasse tõsta ja lauale wiia.
54. Kartowli pudru köömnetega.
Wõta tooreid suuri muredaid kartowlid, koori
ära, pese puhtaks, ja riiwi peeneks, siis wala selle
purule puhast külma wett pääle, ja pane wäheks
ajaks pressi alla. Seepääle tõsta riimitud kartowlid ühte puhtasse waagnasse, wala neile rohkest rõõska piima juurde ja sega peenikesi nisujahu
sekka, et tast seega üks paks pehme taigen tuleb.
Siis lisa üks weike pihu täis puhastatud köömneid
ja natuke peenikest walged soola juurde, ja sega
tõik üheskoos hästi läbi.

Nüüd wõta üks puhas sügaw worm, määri
seest sula wõiga üle, ja siis tõsta taigen senna
sisse, ja lüla pärast worm lõige täiega palawasse
ahju küpsema. Kui pudru püült kollaseks pruuniks on tõmmanud, ja enam mitte lusika külge
ei hakka, siis on ta küps, ja wõid ahjust wälja
Võtta.
55. Kartowli pudru õuntega.
Wõta üks toop muredaid kartowlid, kooi
ära, pese hästi puhtaks, siis keeda selge weegc
kuhu sekka natuke soola on pandud, nad tull
kastrolis pool pehmeks. Seepäüle wõta nad tulelt,
wala wesi päält ära, ja siis puista neile üke
taldrelu täis kooritud weikseid hapuid õunu sekkc
ja lisa V8 naela wärsked wõid juurde.
Nüüd tõsta nad kostroliga tulele ja keedc
alalise ümber liigutamise all kartowlid ja öunc
pudruks. Kui aga roog kastrolis wäga luiwal
kipub jääma, siis wala tale aegajalt keewa piimc
lisanduseks, ja liiguta sagedasti ümber. Nõnda
saab roog peagi walmis ja wõid Urinaga soojalt
lauale wiia.
56. India kartowli pudru.
Wõta 2 toopi muredaid tooreid kartowlii
koori hoolega puhtaks, ja pese ära, siis keeda nai

weega kastrolis, kuhu soola on selka pandud, pehmeks; pärast wala wesi päält ära, ja lase nad
weel wähe aega kuiwas kastrolis tulel ära aurada.
Nüüd rõhu kartowlid puunuijaga pudruks,
ja aja läbi sõela, siis pane 4 lusika täit wärsked wõid, 2 munarebu ja 4 riimitud ja wõi sees
praetud sibulad sekka, puista weel natuke tõugapipart juurde.
Siis tõsta pudru ühte puhtasse kiwi waagnasse,
mis enne sula wõiga seest üle määritud on, ja lüka
roog palawasse prae ahju, lase teda M l , niikaua
küpseda, kuni ta püült kollaseks pruuniks tõmbab.
Seepäüle wõta wülja ja wii lauale.
57. Kartowli klimbid nisujahudega.
Wõta muredaid tooreid kartowlid, pese puhtaks, ja keeda kastrolis weega ära, kuhu natukene
soola on sekka pandud. Kui kartowlid pehmed
on, siis wala wesi ära, koori nad puhtaks, ja jäta
mõneks tunniks seisma, et nad külmaks wõiwad
jahtuda.
Teisel päewal riiwi kartowlid peeneks, aga
nii et neid sellkorral mitte wüga kõmast wastu
riiwrauda rõhutud ei saa, waid õige kergest, nii
et seega kartowli «armastused hästi kohewad ja
kerged tulewad.
Nüüd klopi ühes sügawas taldrekus 4 muna
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ära, lisa 2 theelusika täit peenikest soola sekka,
siis tõsta need riimitud kartowlid selle munawede»
liku sisse, liiguta pikamisi ümber, pärast sega
weel peenikesi nisujahust juurde, nii et tast seega
paras pehme taigen tuleb.
Seepääle pese käed puhtaks, puista pihud jahudega üle, ja siis weereta sest taignast parajad
ümmargused klimbid, keera nad kuiwa jahudega
üle, ja pane siis, kui nad malmis on, keema mette
kastrolisse, kata riist päält tekliga kinni, ja lase
roog nõnda tulel pilamist ära keeda. S i i s tõsta
waagnasse ja wii lauale.
58.

Kartowli klimbid nisujahudega, teist wiifi.

Wõta keeoetud kulme kartowlid ja riimi neid
üks supitaldreku täis peeneks, siis lisa neile 2
lusika täit peenikesi nisujahu sekka. Nüüd sulata
1 suur lusika täis wärsked wõid panni pääl
ära, ja kalla riimitud kartowlide pääle, sega kõik
hästi läbi, ja lisa weel 3 klopitud munarebu
sekka. Pärast klopi ka need 3 munawalged mahule
ja pane juurde.
Seepääle sega taigen hästi läbi, ja siis wõta
sest ühe palawa märja metalli lusikaga klimpisi,
ja pane keema kartowli supi sisse, ehk keeda nad
ka palja keewa weega, kuhu soola on selka pan«
dud, kastrolis tulel ära. Seega on roog malmis.
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59. Kartowli klimbid nisujahudega, kolmat wiifi.
Wõta 1 tassi täis tooreid riimitud kartowlid, ja niisama palju keedetud riimitud kartowlid,
ja 1 tassi täis peeneid nisujahu, puista köit
ühes koos ühte puhtasse waagnasse, ja maia
neile rohkest rõõska piima pääle, siis lisa sool
juurde, ja sega kõik üheskoos hästi läbi, nii et
tast seega üks paras pehme taigen tuleb.
Nüüd wõta sest ühe palama märja metalli
lusikaga klimpisi, ja pane keema kartowli supi
sisse kastrolisse, mis enne ju soola lihaga on
keema pandud. Wähe aja pärast on roog malmis
ja wõid lauale tõsta.
60. Kartowli klimbid saijaga.
Pane 2 prontssaija rõõsa piima sisse likku.
Pärast kui nad ju läbi ligund ja pehmed on,
siis wõta wälja ja riiwi nad peeneks puruks.
Nüüd klopi 2 muna ära ja kalla saija purude pääle, ja niisamati meel 2 riimitud ja
wõiga praetud sibulad. Siis sega kõik ühe poole
toobi osa keedetud ja riimitud kartowlidega kokku,
ja lisa weel 1 tassi täis riimitud nifuleiba, natuke tõugatud pipart ja peenikest soola juurde,
ja sega kõik üheskoos hästi läbi. Seepääle pane
weel niipalju peenikesi nisujahu sekka, et tast seega
paras pehme taigen tuleb.
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Nüüd weereta tast parajad klimbid malmis,
puista nad kuiwa jahudega üle, ja siis keeda
keewa mee sees kastrolis tulel küpseks. Seega
on roog malmis.
6 1 . Kartowli klimbid nisusepikuga.
Wõta V4 nael wärsked wõid, sulata ära,
ja klopi hästi läbi, siis lisa tale 4 klopitud muna
sekka. Seepääle wala see sula wõi poole toobi osa
keedetud kartowlide ja niisama palju riimitud
nisusepiku pääle, ja sega köit üheskoos läbi.
Nüüd keera sellest taignast parajad klimbid
malmis, puista kuiwa nisujahudega üle. S i i s
pane nad kastrolisse keewa wette, kuhu natuke
soola on sekka panoud, ja lase süül pikamisi ära
keeda. Siis tõsta waagnasse ja mii lauale.
62^ Kartowli klimbid

fingilihaga.

Wöta V2 naela keedetud fingilihaga ja haki
peeneks, ja siis lisa tale 1 hakitud ja wöi sees
praetud sibul juurde.
Nüüd riimi keedetud kulme kartowlid poole
toobi osa ära, wala neile 1 tassi täis rõõska
piima pääle, ja klopi meel 2 muna sekka.
S i i s sega see kartowli taigen hakitud lihaga
kottu ja lisa weel peenikesi nisujahu sekka. See-
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pääle pane natuke hakitud murulaukusi ja peenikest soola juurde, sega kõik üheskoos hästi läbi,
nii et tast paras pehme taigen tuleb.
Nüüd weereta sest taignast parajad keskmised
klimbid malmis, ja siis keeda nad keema meega
pikamisi kastrolis tulel tekli all ära. -Pärast,
kui nad küpsed on, tõsta klimbid wälja ühte
sooja waagnasse, ja wala neile praetud wõid ehk
raswa ühes riimitud sibulaga pääle. Seega on
roog malmis.

63. Kartowli klimbid seapekiga.
Wõta l/^ naela suitsetatud seapeki ja niisama
palju nisusepikud ehk saija, leika mõlemad weikesteks neljakandilisteks tükideks siis pane nad panni
pääle ja prae niikaua kuni nad kuldkollaseks lahmad.
Nüüd riimi ühe poole toobi osa keedetud
kulme kartowlio ära, ja sega selle praetud pekiga
kokku. Siis pane weel 2 lusika täit nisujahu,
natukene tõugatud pipart, peenikest soola, 4 klopitud muna ja 1 tassi täis paksu haput koort
sekka, ja sega taigen läbi.
Siis tee tast laiakad ümargused klimbid, ja
küpseta nad madala panni paal wõi sees mõ Ismilt poolt pruuniks. Seega on roog w ümis.
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64. Kartowli klimbid õuntega ehk ploumidega.
Wõta 1 toop tooreid kartowlid, koori ära,
pese puhtaks, ja siis keeda weega, kuhu soola
sekka pandud on, pehmeks. Pärast wala wesi
püült ära, ja rõhu kartowlid palawalt puunuijaga
pudruks. Siis aja see pudru läbi sõela; ja lisa
tale 2 klopitud muna ja niipalju peenikesi nisu«
jahu sekka, et tast seega paras pehme taigen tuleb.
Nüüd lüka taigen rulliga, laua püül laiaks
ja õhukeseks, ja leika ta pärast noaga nelja»
kandilistets tülideks, ehk ruutudeks, siis pane iga
ruutu keskele üks ploumi mari, millest kiwi seest
wülja wõetud on, ehk üks õunaleik, millele natuke
liiwsukrud püüle saab puistatud, siis keera taigen igast serwost kokku, ja weereta ümarguseks
tlimpideks.
Kui klimbid malmis on, siis keeda nad keema
meega kastroliö ära, kuhu natuke walged soola
on juurde lisatud. Seega on roog malmis.
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V. Kartowli jmddingid.
65.

Kartowli pudding hakitud lihaga.

Wõta V2 naela sealiha ja niisama palju
loomaliha, haki hästi peeneks, ja korja kõik
künnapi ja soonetükid hulgast wälja.
S i i s wõta 1 toop tooreid kartowlid, koori
ära, leika ratawüsi leikudeks, pärast pane nad
ühte niine sõela, wala keema meega üle, ja lase
ära nõrguda.
Nüüd wõta üks puddingiworm, määri seest
sula wõiga üle, ja siis laota kartowli leigud selle
hakitud lihaga lademe wusi senna sisse, nii et
kartowlid ja liha kordamisi üheteise pääle tulewad,
ühtlasi puista soola ja köömne teri iga lademe
wahele ja pista seie ja senna noaotsaga weikeseid
wõitükisi sekka. J a wiimaks kata worm tekliga
päält kinni.
Seepääle tõsta worm kõige täiega kastrolisse,
keewa wee sisse, mis seks juba enne on tulele
pandud, aga nii et wesi mitte üle wormi ei tõuse
ega tekli wahelt sisse ei pääse, w nd aga wäljas
pool wormi 1 toll päälmisest serwast madalamal
seisab. S i i s lase teda nõnda 2 tundi järgemööda
keeda. Nõnda on roog peagi malmis ja wõid
lauale wiia.
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66. Kartowli pudding sukruga.
Wõta tooreid muredaid kartowlid, keeda ter«
ivelt ära, ja koori puhtaks, siis pane nad jahtuma,
Teisel päewal riiwi kartowlid peeneks, aga nõnda,
et nad mitte wäga kõmast riiwraua wastu majutatud ei saa, woid õige kergest, nii et seeläbi
kartowli narmad hästi peened ja kohewad tulewad.
Nüüd tõsta neist riimitud kartowlidest umbes
arwata ühe poole toobi osa ühte sügawasse
waognasse, wola 10 klopitud munarebu ja V2
naela liiwsukrud sekka ja sega ümber.
Siis riiwi 6 loodi magusaid ja 1 lood wihasi
mandlid peeneks ja puista taigna sekka ja wiimats
lisa meel 3 lusika täit rõõska koort, ühe zitroni
sahwt ja 10 klopitud munawalge mahtu juurde.
Siis sega kõik üheskoos hästi läbi.
Seepeale wöta 1 sügaw worm, määri stest
sula wõiga üle, puista riimitud kuiwa soija pääle,
ja siis tõsta taigen senna sisse, kata tekliga paalt
kinni, ja nüüd tõsta worm kõige täiega ühte
keema wee kasirolisse, mis seks juba enne on
tulele pondud, aga nii et wesi mitte üle wormi
päülmise üüre sisse ei pääse. Siis lase roog
nõnda IV2 tundi keeda. Seega on ta walmis.
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67. Kartowli pudding murulauguga.
Wõta V4 naela wäreled wõid, tee sulaks ja
õeru koorele, siis sega tale 6 klopitud munarebu,
l lusika täis hakitud murulaukusi ja 1 tassi täis
riiwitud keedetud ka^rtowlid sekka, ja lisa wiimaks
weel 6 klopitud munawalge wahtu juurde. Sega
kõik üheskoos hästi läbi.
Siis wõta 1 sügan) worm, määri seest sula
wõiga üle, ja tõsta taigen senna sisse, wiimaks kata
riist püült kinni.
Nüüd pane worm kõige täiega keewa wee
poti tulele, mis seks ju enne on keema aetud,
aga nii et wesi mitte üle wormi päälmise serwa
sisse ei pääse. Siis lase pudding sääl 1 tund
aega keeda, pärast wõta wälja ja wii lauale.
68. Katowli pudding õuntega.
Wõta 8 suurt õuna, koori ära ja leita katki
leitud eks, puista neile 4 lusika täit liiwsukrud ja
natuke tõugatud kaneeli püüle, ja siis pane nad
ühte puhtasse porzelani ehk sawi kaussi, kata tekliga püült kinni ja lase nõnda pool tundi seista.
Nüüd wõta 1 tassi täis riiwitud keedetud kartowlid ja wala neile 4 klopitud muna ja 1 weike
klaasi täis weini püüle.
Seepüüle leita nisuleiba peeneks neljakandilisteks tükkideks 2 tassi täit, ja prae nad kuuma
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wõi sees panni M l ära. Nüüd sega nad riimitud kartowlidega ja õuna leikudega kokku, puista
weel liiwsukrud pääle, ja lisa natuke peenikest
soola junrde. Ühtlasi sega kõik üheskoos hästi läbi.
Siis wõta üks sügaw worm, määri seest sula
wõiga üle, puista riimitud nisuleiva pääle ja tõsta
taigen senna sisse, pärast pane worm kastrolisse
keema wce sisse tulele, ja lase teda nõnda 1 tund
aega keeda siis wõta wälja ja mii lauale.
69. Pudding kartowli.tiirkliseft.
Wõta 1/4 naela kartowli tärklist ja klopi V2
toopi rõõsa piimaga kokku, siis pane kastroliga
tulele, aga liiguta järgest ümber, et ta mitte
põhja ei körwe, ühtlasi sega tale weel V4 naela
wärsked wõid sekka, ja nüüd lase nii kaua keeda
kuni taigen kastroli kullest lahti lööb, siis wõta
tulelt ära.
Pärast kui ta ta wühe ära jahtunud on,
siis sega tale ^4 naela liiwsukrut, 8 klopitud
munarebu, natuke riimitud zitronikoort ja peenikest soola sekka ja lisa minnaks weel 8 klopitud
munawalge mahtu juurde.
Nüüd wõta üks puddingiworm, määri seest
sula wõiga üle, ja tõsta taigen senna sisse, kata
tekliga päält kinni, ja siis pane ta kõige täiega
kastrolisse keewa wee sisse tulele, ja lase nõnda
süül 1 tund aega keeda. Seega on roog walmis.
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VI. Kartowli pastetid.
70. Kartowli pastet fingilihaga.
Pese toored kartowlid puhtaks, ja siis pane
nad ilma koorimata palawasse ahju küpsema.
Kui nad küpseks on saanud, siis wõta ahjust wälja,
koori ära, puista kartowli sisu ühte sügawasse
waagnasse, ja rõhu puunuijaga pudruks.
Seepüäle wõta iga toobi osa pudru jaoks üks
nael singiliha, haki hästi peeneks ja sega pudruga
kottu.
Siis klopi 4 muna ühes kahe lusika täie hapu
toorega läbi, ja wala pudru sisse, ühtlasi lisa
sool sekka ja liiguta kõik üheskoos hästi segamine.
Nüüd tõsta taigen weikestesse wormidesse,
mis seks enne seest sula wõiga ehk raswaga üle
määritud on, ja siis pane nad palawasse ahju
praadima. Nõnda on roog peagi malmis.
71. Kartowli pastet fingilihaga, teist wiifi.
Wõta keedetud soojad kartowlid, koori ära, ja
leita weikesteks neljakandilisteks leikudeks.
Siis keeda 1 nael singiliha ära, ja leita
niisamati peeneks kandilisteks tülideks. Seepüäle
s.^a nad kartowli leikudega kokku. Nüüd wala
neile 1 tassi täis haput koort pääle, lisa weel
2 klopitud muna, 1 lusika täis hakitud muru-
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laulust, natuke pipart ja soola sekka, ja sega kõik
üheskoos hästi läbi.
Pärast tõsta taigen weikestesse wormidesse,
mis seks enne seest sula wõiga üle määritud on
ja siis lüka nad palawasse ahju küpsema. Seega
on roog warsi malmis.
72. Kartowli pastet sealihaga.
Wõta 2 naela sealiha ja haki hästi peeneks.
Siis klopi 3 muna ära, ja wala poole toobi
täie rõ5sa piima sekka. Nüüd sega see hakitud
liha ja munapiim kokku, ja lisa weel 2 lusika
täit riimitud saija, natuke tõugatud pipart ja
soola, 3 riimitud ja wõi sees praetud sibulad
juurde, ja sega kõik üheskoos hästi läbi.
Seepääle wõta 1 toobiosa tooreid kartowlid,
koori ära, ja pese puhtaks, siis pane nad üheks
tunniks külma mette ligunema, aga waheta selle
aja sees mesi 3 korda ümber. Pärast wõta
kartowlid meest wälja ja riimi ruttu peeneks.
Siis wõta üks lai pastetiworm, määri
seest sulatatud külma searaswaga paksult üle,
puista riimitud jämedad leiba püüle. Ja nüüd
laota riimitud kartowlid umbes arwata pool osa
selle pääle. Siis tõsta see walmiStatud liha
taigen wormi, ja tema üle jälle kartowlid, nii
et seega liha keskele kahe kartowli lademe wahele
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saab. Kõige päälse kartowli korra üle pane
weel sulatatud külma ftaraswa. Nüüd lüka
worm kõige täiega kuuma ahju ja lase roog sääl
I V2 iundi küpseda. Siis wõta wälja ja wii
lauale.
73. Kartowli pastet sealihaga, teist wiifi.
Wõta 1 nael praetud külma sealiha ja haki
hästi peeneks, siis lisa tale 8 riimitud ja wõi
sees praetud sibulad sekka.
Nüüd wõta umbes arwata 1 toobi osa kulme
keedetud kartowlid, koori ära ja riiwi peeneks, ja
nüüd sega nad selle hakitud lihaga kokku, pärast
lisa weel tõugatud pipart ja peenikest soola juurde.
Seepääle wõta toorest seakülje liha, leota ja
pese ära, leita õhukesteks siiludeks, ja laota nad
ühte puhtasse pastetiwormi, wasta põhja ja
külgesi, siis tõsta see hakitud liha ja kartohwli
segu senna keskele.
Nüüd lüka worm palawasse ahju ja lase
roog sääl niikaua küpseda, kuni ta pruuniks
tõmbab. Siiö wõta wälja ja wii lauale.
74. Kartowli pastet õuntega.
Wõta kulme keetetud kartowlid, koori ära,
ja riiwi peeneks. Siis leika jämedad rukileiba
weikeseks neljakandilisteks tülideks, ja prce kuuma
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wõi ehk raswa sees pamü pääl ära, nüüd wala
nad riimitud kartowlidega kokku. Pärast lisa
weel 2 tassi täit rõõska koort, natuke liiwsukrud
ja tõugatud kaneeli juurde.
Seepääle wõta hapuid õunu, koori ära, tee
weikesteks leikudeks, ja siis sega nad riimitud
kartowlidega kokku, ja lisa weel 3 klopitud muna
juurde.
Nüüd wõta 2 weikest koogiwormi, määri
seest sula wõiga ära ja puista riimitud leiwaga
üle. Siis tõsta see taigen senna sisse, ja lüka
wormid kõige täiega palawasse ahju küpsema.
Pärast kui roog ju kuldkollaseks on tõmmanud,
siis wõta wälja ja wii lauale.

75. Kartowli pastet õuntega, teist wiifi.
Wõta 1 toop tooreid kartowlid, ja niisama
palju hapuid õunu, koori ära ja leika ratataolisteks leikudeks. Siis pane need mõlemad leigud
ühte keetupotti, ja keeda wähese weega pehmeks.
Pärast rõhu nad puunuijaga pudruks ja aja
läbi sõela.
Seepääle klopi 6 ehk 8 munarebu ära, ja
wala pudru sekka, siis lisa weel 2 söögilusita
täit wärsked wõid, natuke soola, riimitud zitroni
koort ja liiwsukrud juurde. Wiimaks löö 6 ehk
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8 munawalged mahuks ja sega niisamati pudrule

lisanduseks.
Nüüd tõsta taigen weikestesse koogiwormidesse, mis enne seest sula wõiga ära määritud
ja riimitud leiwaga ü e puistatud on. S i i s
lüka wormid palawasse ahju, ja lase roog sääl
kuldkollaseks küpseda. Seega on pastet malmis.

VN. Kariowli salatid.
76.

Soe kartowli salat.

Keeda 1 toobi osa tooreid kartomlid, koori
nad soojalt ruttu ära, ja leita õhukesteks rata<
taolisteks leikudeks. Ühtlasi küpseta 1 riimitud
sibul 4 lusika täie enne praetud ja nüüd sulatatud searaswa sees ära, ja siis wala selle raswale rohkest äädikad pääle, lisa tõugatud pipart,
pool loorberi lehte ja natuke soola juurde.
Nüüd lase soost tulel 10 minutit keeda, ja
siis puista need soojad kartowlileigud senna sisse.
Kui ta aga meel peaks tuimaks kipuma jääma,
siis wala 1 tassi täis keetva piima ehk V2 tassi
täit keema mett pääle. Seega on salat malmis,
ja wõid lauale wiia.
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Soe tartowli salat, teist wiifi.

Wõta tooreid kartowlid, koori ära, ja leika
ratawiisi leikudeks, siis pese puhtaks, tõsta sõela,
ja wala keewa weega üle. Pärast pane leigud
kastrolisse, lisa 1 söögilusika täis wõid, natuke
soola, tõugatud pipart ja 3 salatisibulad sekka,
ja wala nii palju wett juurde, et kartowlid
kaetud saamad.
Nüüd tõsta riist tulele, ja keeda kartowlid
pehmeks. Kui mesi ju pea kõik ära keenud on,
siis lisa natuke äädikad ja liiwsukrud juurde.
Ja wiimaks sega weel enne kui salati lauale
tõstad, tale rohelisi hakitud pimpinellisi sekka.
Siis tõsta kausi ja mii lauale.
78. Kartowli salat rõõsa piimaga.
Wõta 1 toop tooreid kartowlid, pese puhtaks, ja keeda ära, koori soojalt ja leika õhukesteks leikudeks. Siis pane nad waagnasse ja
kalla neile ^ toopi keewa rõõska piima pääle.
Pärast kui piim ju kartowlide sisse on tõmmanud, puista neile 1 söögilusika täis peeneks
hakitud murulaukusi ja natuke tõugatud pipart
sekka, ja wiimaks kalla rohkest weiniäädikad juurde,
nii et salatile seega hapu magu tuleb. Seda
salatid süüakse soojalt praetud liha juures.

79.
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Kartowli salat hapu koorega.

Wõta 2 tassi täit paksu haput koort, löö
wahule, ja siis lisa natuke weiniäädikat ja peeneks hakitud sibulad juurde.
Nüüd koori ruttu sooje keedetud kartowlid
ühe toobi osa ära, leika õhukesteks ratataolisteks
leikudeks, ja pane nad ühte sügawasse waagnasse.
S i i s wala fee klopitud hapu koor nende pääle,
lata waagen päält laia taldrekuga kinni, ja
raputa roog käes hoides segamine, nii et koor
iga kartowli leigu külge hakkab. Seega on
salat malmis.
80.

Kartowli salat seapekiga.

Wõta V4 naela suitsetatud seapeki, lei
weikesteks neljakandilisteks tülideks, ja niisamati
leika ka kaks sibulad katki, siis pane nad üheskoos panni pääle, ja prae kuldkollaseks.
Seepääle tõsta peki ja sibula tükid wälja,
ja siis wala selle sula räsivale äädikad juurde,
liiguta hoolega ümber, ja pane natuke pipart ja
soola sekka. S i i s wala mee! paar lusika täit
rõ.ska piima ehk hapud koort lisanduseks.
Pärast tõsta soost tulele, aja keema ja siis
puista üks weike kausi täis kooritud kulme keedetud kartowli leikusi sekka, liiguta hästi ümber,
ja wiimaks kalla weel need endised praetud peki
ja sibula tükid juurde. Seega on salat malmis.
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Vill. Kartowli sööstid.
81.

Soe kartowli soost keedetud liha juurde.

Wõta 1 toop tooreid suuri kartowlid, koori
ära ja leita nad kaheks pooleks, siis pese puhtaks,
ja keeda nad raswase buljoni leeme sees pehmeks.
Seepääle rõhu nad puunuijaga pudruks, ja aja
läbi sõela. Siis wala selle pudrule 1 tassi
läis nisujahu sekka, ja kalla nii palju buljoni
leent juurde, et tast seega üks paras wedel soost
tuleb.
Nüüd wala ta ühe sügama panni pääle,
pane tulele, ja lase mõnikord üleskeeva, ühtlasi
lisa meel 1 lusika täis riimitud juustu ja ühe
zitroni sahwt juurde, liiguta järgest ümber, ja
lase teda nõnda 10 minutit keeda. Siis wõta
tulelt üra, sega tale weel 2 lusika täit klopitud
haput koort sekka, ja tõsta soojalt lauale.
82. Soe kartowli sooft peterfilidega.
Wõta 6 suurt keedetud külma kartowlid, koori
ära ja riiwi peeneks, siis wala neile 3 tassi
täit buljoni leent püüle, lisa natuke soola ja
zitroni sahwti juurde. Nüüd wala see soost
panni püüle ja palle tulele, lase teda süül 3
ehk 4 korda üles keeda.
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Ühtlasi sega sellkorral weel söögilusika täis
wärsked wõid, 2 lusika täit hakitud petersilisi
ja 1 lusika täis peeneid nisujahu sööstile sekka.
S i i s lase teda tulel weel mõni minut keeda.
Seega on soost malmis.

83.

Külm kartowli soosi õuntega, liha juurde.

WSta 6 suurt keedetud kartowlid, koori hästi
puhtaks, ja r i i w i peeneks, siis wõta 4 suurt
õuna ja tee nendega niisamati. Pärast sega
nad mõlemad kokku.
Seepääle haki 2 kõmaks keedetud munarebu
ära, lisa selle pudrule weel juurde, siis sega 2
söögilusika täit liiwsukrud ja natuke peenikest soola
sekka, ja wala wiinmks weel rohkest äädikast
pääle. Nüüd sega kõik hästi lübi, ja siis w i i
niisamati, ilma keetmata, kohe lauale. Seda
soosti wõetakse külma liha juurde.
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lx. Kartowli koogid raswaga
küpsetatud.
84. Kartowli koogid rõõsa piimaga.
Wõta 3 tassi täit riimitud keedetud kartowlid, 2 tassi täit peenikesi nisujahu ja 5 klopitud
muna, pcne köit ühte tühja waagnasse, siis wala
neile rõõska piima pääle ja sõtku kõik üheskoos
hästi segamine. Lisa wiimaks weel 2 tassi täit
liiwsukrud ja natuke peenikest soola sekka.
Siis pane lai pann tulele, sulata tükk keedetud roswa ära, tõsta taignad lusikatäie wiisi
õhukeseks kookideks senna pääle, ja küpseda nad
mõlemilt poolilt kollaseks pruuniks. Seega cn
koogid malmis.
85. Kartowli koogid rõõsa piimaga, teist wiisi.
Wõta tooreid kartowlid, koori ära, ja pese
puhtaks, siis keeda nad kastrolis meega, kuhu
soola on sekka pandud, pehmeks. Pärast wala
wesi püült ära, rõhu kartowlid puunuijaga pudruks,
ja aja läbi sõela.
Siis tõsta see pudru ühte tühja waagnasse,
lisa 1 lusika täis wärsked wõid sekka, ja wala
niipalju rõõska piima juurde, et tast seega üks

paras pehme taigen tuleb. Pärast sega weel
4 ehk 5 klopitud muna hulka ja niisamati ka 1
suur pihu täis nisnjahu. Scepääle pane taignale natuke pärmi sisse, ja tõsta ta waagnaga
kuhugi sooja kohta.
Niipea kui ta kerkima on hatkanud, siis wõta
tast lusikaga koolisi ja pane sula raswa sisse
panni pääle, mis seks ju enne on tnlele pandud.
Nõuda küpseta nad mõlemilt poolilt kollaseks
pruuniks. Seega on koogid malmis.
8t'».

.ttartowli toogid hapu toorega.

Wõta :; tassi täit keedetud ja riimitud tarwwlid, l imel peenikesi nisnjahn, 2 klopitud muua
ja .", lusika täit haput koort, pane kõik ühte
vaagnasse, wala rõõska piima pääle, sega kõik
läbi, ja tee tast paras pehme taigen. Siis lisa
wiimaks weel 2 lusika täit liiwsnkrnt ja natuke
peentest joom setta.
Niiüd liikka rolliga taigeu laua pääl laiaks
ja õhukeseks, siis leita ta koogirattaga iga l tolli
M l t pikuti, ja iga 2 tolli päälr põigiti läbi,
nii et tast seega pikerkused ruudutaolised toogid
tillemad.
Seepääle küpseta uad laia panni pääl kuuma
raswa sees mõlemilt poolt tollaseks pruuniks.
Nõnda on nad walmis, ja wõid soojalt laule wiia.
3
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X. Kartowli pärmikoogid ja
sepikud.
87. Kartowli napatoot.
Wõta >< naela wõid ja õem koorele, siis
sega talle 4 klopitud muna ^ tassi täit rõõska
piima ja ' < naela nisujahu sekka. Seepääle wala
see segu '^ toobi osa toore riimitud kartowlidega kokku, lisa natuke peenikest soola ja liiwsukrut juurde, ja sega kõik ühes koos hästi läbi.
Siis pane talle 2 söögilusika täit pärmi M a .
Nüüd mõta tiks sngaw kooginmrm,mis wõi
napa taoline on, määri seest sula mõiga üle ja
siis tõsta taigen senna sisse, pane ta ühte sooja
kohta ja lase M l kerkima minna. Pärast seda
tõsta worm kõige täiega palawasse ahju ja lase
kook M l ära küpseda. Aga siis kui ta ahjust
ou wülja wõetud, lase teda weel umbes arwata
10 minutit jahtuda, enne kui wormist wälja
lööd. Seega on ta malmis ja wõid lauale wiia
88. Kartowli napalool, teist wiisi.
Wõta "2 toobi osa leiged rõõska piima ja
puista '2 naela peenikest nisujahu senna sisse,
siis sega järgemööda '2 klopitud muna, 1 tassi
täis keedetud ja riimitud kartomlid, 2 lusika
täit liimsukrud, '< naela puhastatud rosinaid,
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l< naela tõugatud mandlid ja natuke riiwitud
zitroni koort sekka, ja sega kõik üheskoos hästi
liivu Siis lisa 8 lusika täit wärskcd pärmi
hulka.
Secpääle tõsta taigen ühte wõiga seest
Määritud sügawasse koogiwormi, ja pane ta sellega
ühte sooja kohta ahju äärde seisma. Pärast,
kui taigen hästi üles kerkinud on, siis tõsta
ta kõige wormiga palawasse ahju kilpsema. Aga
siis kui ta ahjust wälja oled wõtuud, lase teda
weel 10 minutid jahtuda, cune kui wormist
wälja lööd. Seega on kook malmis ja wõid
lauale wiia.
89. Kartowli koogid
Wõta 6 loodi presspärmi ja pane ^2 toobi
leige rõõsa piima sisse, lase ära liguneda ja siis
sega 1 unel peeuikesi nisujahu sekka. Niiüd paue
see taigeu iihte sooja kohta, ja lase kerkima
Minna. Pärast seda wala tale ^4 naela sooja
sula wõid sekka, aga mitte palawad, ja niisamati
kll^/4 naela liiwsukrud, 3 klopitud mmm ja 1
lassi täis riimitud keedetud kartowlid.
Siis lükka taigen rolliga laua püül laiaks,
ja tõsta ta ühe suure plctk panni pääle, mis
Mne seks seest pekki tükiga ehk searaswaga on
Ae määritud. Scepüäle tõsta paun iihte sooja
kohta ahju juurde, kus taigen wõib kerkima
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minna. Pärast tui ta hästi üles kerkinud on,
siis lõika ta ühe koogirattaga põigiti iga 2 tolli
wahelt ja pikuti iga 1 tolli püült läbi, nii et
tast seega pikad neljakandilised ruudu taolised
toogid saawad.
Nüüd määri need weitescd koogid klopitud
wõiga iile ja puista neile liiwsukrut pääle.
Siis määri seesama lai pann sula wõiga üle,
laudi koogid senna pääle, ja lükka teskmesesse
palawasse ahju küpsema. Nõuda samoad uad
warssi kiipsets ja wõid lauale wna.
W. Kartowli kringlid.
Wõta l tassi täis peeneid nisujahu ja uiisama palju riiwiwd keedetud lonowlid, puista
' ^ toobi leige rõõsa piima sisse, ja siis lisa
weel 2 klopitud muua ja 2 lusika täit sula
wõid juurde.
Scepääle wõta :l loodi presöpärmi, ja natnte
peenikesi nisujahn, sega ^2 tassi täie rõõsa piima
sisse, lase, üles kerkida, ja siis pane see pärm
kartowli taigna sekka. Sega kõik üheskoos hästi läbi.
Ja nüüd weereta tast parajad weitescd kringlid, tõsta nad ühe jahudega üle riputatud
toogipleki pääle, pane nad ühe sooja kohta ja
lase saal kerkima minna. Pärast määri nad
Nopitud munaga üle, puista tõugatud, mandlid
ja liiwsukrud pääle, ja siis lülla plekk kõige
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täiega palawasse ahju, ja lase kringlid M l niikaua küpseda kuni nad kuldkollaseks on tõmmanud. Seega on nad malmis ja wõid lauale wiia.

1N. K a r t o w l i k r i n g l i d , teist

wiisi.

Wvtll 1 nael peenikesi nisujahu ja natuke
liiwsukrud, ja sega ühes waagnas poole toobi
leige rõõsa piimaga tolku. Seepääle leota 6
loodi presspärmi rõõsa piima sees ära ja siis
sega ta selle taigna sisse. Nüüd pane taigen
waagnaga sooja kohta kerkima.
Pärast kerkimist sega tale meel Z lusika täit
sulatatud leiged wõid, ja 2 klopitud muna hulla
ja sõtku wiimaks 1 toobi osa tooreid riwitud
tartowlid sekla.
Seepääle tõsta taigen laua päüle, sõtku hästi
läbi, siis lüka ta rulliga laiaks, ja lcika iga
paari tolli wahepaigast läbi, nii et tast seega
pilad titsad siilud tulewad. Need meereta esite
ümarguseks ja keera pärast kringliteks kokku.
Seepääle tee üks koogiplekk soojaks, puista
ta jahudega üle ja laudi kringlid senna pääle,
siis määri nad päält klopitud munaga üle ja
pnista köömneid ehk tõugatud Anisc teri pääle.
Nüüd tõsta plekk kõige täeiga ühte sooja kohta,
ja lase kringlid sääl kerkima minna. Pärast

seda lüka nad palawasse ahju, p lase säiil niikaua küpseda kuni nad kuldkollaseks lähwad. S i i s
wõta wälja ja wii lauale.

92. K a r t o w l i saiad.
Wõta '2 toobi osa riiwiwd keedetud kulme
kartowlid ja sega "2 naela soentatud peenikeste
nisujahudega kokku, wala neile l tassi täis leiged rõõska piima paale, lisa 2 klopitud muna ja

3 lnsika täit sulatud wõid sekta.
Seepääle wõta 5 loodi presspärmi, pane '2
tassi täie rõõsa piima sekka, lase ära lignneda,
ja siis sega see pärm kartowli taigna sisse. Km
taigen wedei on, siis lisa jahu juurde ehk tui
ta paksuks ja kõwaks kipub jääma, siis wala jälle
piima sekka.
Nüüd weereta tast parajad weikesed pikergused ^takud mis prantssaia taolised on ja tõsta
nad ühte jahudega ülcripumtud koogipleki paale,
pane sooja kohta ahju äärde ja tui nad üles
kerkinud on, siis tõmba noateraga iga ühe saia,
üle üks weike lõhe. Siis l^kka uad plekiga palawasse ahju, ja lase süül nii kaua küpseda, kuni
kuldkollaseks tõmbawad. Seepääle wõta naad
wälja ja wii lauale.
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W. Kartowli sepikud.
Wõta 5 toopi tooreid kartowlid, koori ära,
pese puhtaks ja keeda kastrolis pehmeks, siis
wala wcsi päält ära, ja lase nad pärast weel wähe
aega tuimas kastrolis tulel ära aurata.
Nüüd tõsta kartomlid leiwaastjasse, rõhu nad
puuuuijaga pudruks ja mala rohkest petipiima
paale, siis sega neile 20 ülui 2.) uaela peenikesi
rukipüüli jahu sekka, ja sõtku kõik üheskoos hästi
läbi, nii et tast paras pehme taigen tuleb. Nui
ta peaks wedelaks jääma, siis lisa weel jahu
setta ehk tui ta kipub paksuks miuema, siis wala
jälle petipiima juurde. Seepääle tõsta taigen
astjaga sooja ahju äärde, kata päält willase riidega kinui, ja lase teda sääl uõuda 12 tuudi
seista, uii et ta selle aja sees hästi käärida ja hapueda wõib. See kartowli sepiku taigeu saab
nõnda õhtul sisse segatud.
Teisel homikul wõta asti lahti, sõtku jälle
jahu sisse, lisa pärmi sekka, ja lase ta soojas
kohas teist korda kerkima minna. Seepääle tõsta
taigen pätsiwiisi astjast wälja ühe jahndega iile
ripntatud laua M l e ja wecreta tast M l parajad weikesed sepikutakud malmis, siis pane nad
labidaga kuuma ahju, ja lase M l umbes arwata
l'li tundi küpseda, kuni nad pruuuiks tõmbawad.
Seega on sepikud walmis.

!)4. K a r t o w l i l e i b
Wõta tt toobi täit tooreid tartowlid, koori
hästi puhtaks, ja pese ära, siis riiwi nad peeneks, ja wala puhast külma wett pääle. Nõnda
lase nad 0 tundi liguneda, siis wala wesi päält
ära ja pane riiwitnd tartowlid ühte puhta linase
riide kotti, ja sellega pressi alla nõrguma.
Pärast tui nad tniwats on walgunud, siis
puista riimitud tartowlid tühja leiwaastjasse, wala
'i toopi teema wett peale, ja liiguta mõlaga järgemööda ümber, ühtlasi ilo;n taigen tublisti läbi
ja lisa aegamööda teema wett juurde, uii et tast
seega üks wedel taigeu tuleb, mida uiitaua llopida
tuleb, tnni ta üsua nii leigeks jääb, et kätt kannatab sees hoida, Seepäüle sega umbes arwata
-25 kuni ^l> naela rnkijahu selle kartowli kördi
sisse, ja lisa wiimats mee! ^» naela endist leiwa
haputaignad eht junrctist juurde, ja sega lõik
üheskoos hästi läbi. Siis tõsta leiwaasti ühte
sooja kohta ahju äärde, tata Päält willase riidega
kiuni, ja lase teda nõnda !2 ruudi seista, nii et
ta hästi käärida ja hapneda wõib. See leiwa
taigen saab nõnda õhtu sisse segatud.
Teisel hommikul mõm asu lahti, ja sõtku
jälle taiguale rukijahu sekta ja lisa natuke pärmi
juurde. Siis lase taigeu ühes soojas kohas seistes teistkorda üleskerkida. Parast seda riputa
luiwi jahu ühe puhta laua pääle, tõsta taigen
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M s i wiisi astjast wälja laua paale, ja weereta
neist parajad ümmargused ehk pikergused leiwad
walmis. Siis lüka nad labidaga kuuma ahju
ja lase sääl ligi 1 ^ tuudi küpseda, kuni na)
pruuniks tõmbawad Seega on nad küpsed ja
uuüd ahjust wälja wõtta.
XI.

K a r t o w l i m u n a r o a d j a pannkoogid.

i)5. . ^ a r t o w l i m u n a r o o g koorega.
Boõta 12 suurt muredad kartowlid, küpsem
nad tulise tuha sees ehl kuuiuas ahjus ära, siis
toori puhtaks, piusta ueude sisu palawalt ühte
^vaagnasse, ja rõhu puuuuijaga pudruks, pane
' < uael wärsked wõid selka, sega ümber ja aja
üminaks läbi sõela.
Parast kui see taigen külmaks jahtunud on,
siis lisa tale 0 klopitud munarebu, 7 lusika
täit rõõska koort, 4 lusika täit peenikesi nisujahu
ja tt mahule klopitud muuawalged sisse.
Nüüd wõta ilks sügaw uwrai, määri seest
sula wõiga iile, ja tõsta taigeu seuua sisse, siis
lüka worm kõige täiega palawasse ahju, ja lase
roog sääl umbes arwata 1 wnm aega kiwseda
Seega on ta malmis ja wõid wälja wõtta.

W . K a r t o w l i mu na r o o g u i s u s e p i k u g a
Wõta 2 lusika täit wiirskct wõid ja pane
1 tassi täie rõõsa koorega tulele kastrolisse keema.
Niipea kui wõi, on ära sulanud, siis puista '?
toobi osa riwitud keedetud kartowlid ja 1 tassi
täis riimitud nisusaija eht sepikud selle sula mm
ja koore paale, liimita segamine. Ja nüüd tõsta
ta riistaga wagase tule pääle, ja lase teda M l
nikaua keeda kuni roog kastroli küljest lahti lööb.
Seepääle wõta tulelt ja lase ära jahtuda.
Siis Nopi 4 munarebu ära ja lisa sekka, puista
liiwsukrud, natuke riimitud zitroni koort ja mähe
peenikest soola hulka. Wiimaks klopi 4 munawalged mahule, ja lisa weel juurde. Ühtlasi sega
kõik ühekoos hästi läbi.
Nüüd wõta üks puhas koogimorm, inäüri
seest rohkest sula mõiga ära, puitsa riimitud nisusepiüld pääle, ja siis tõsta see taigen senna sisse,
lükka worm kõigega palawasse ahju, ja lase teda
M l l. tund aega küpseda. Siis wõta mälja ja
wii lauale.
97. K a r t o l w i m u n a r o o g s c a p c k i g a .
Wõta "- naela suitsetawd seapeki, keeda ära,
lase külmaks jahtuda, ja siis leika weikesteks neljakandilisteks tükkideks. Seepääle wõta 4 muna
ja klopi ühe tussi täie rõõsa piima sees hästi
ara. Nüüd wõta keedetud terweio kartowlid, toori
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ära, ja riiwi neist '2 toobi oja peeneks, siis següi
nad selle nmnapiimaga kottu. Pärast lisa peki
tükid ja sool ka juurde. Ziis sega kõik üheskooshästi läbi.
Seepäale määri üks puhas koogiworm seest
wõiga rohkesti üle, riputa riimitud tuima saia
puru pääle, ja siis tõsta see roog senna sisse.
Pärast tui see sündinud on, siis Nopi rnttn üts
tassi täis hapud koort toos lihe munaga ja ühe
lusika täie nisujahudega ära ja siis mala see segu
wormi kartomli taigna pääle, nõnda et ta seda
ühetasaselt päält kinni katab.
Nüüd lütta worm palawasse ahju, ja lase roog
sääl 1 tunni aega kiipseda. Siis wõta wälja,
kalla ta lihe sooja waagna pääle ümber ja mii
lauale.
<>>V

Kartomli
m u n a r o o g sealihaga..
Nõta "2 toobi osa tooreid kartowlid, toori
ara, pese puhtaks ja riimi peeneks, siis loputa
meega see puru läbi, ja aja ta ühte puhtasse
linase riide kotti, pane pressi alla ja lase ära
nõrguda.
Pärast puista riimitud kartowlid ühte puhtasse
waagnasse, wala 1 tassi täis rõõska koort püäle^
ja pane ^ naela hakitud toorest sealiha juurde,,
lisa 1 riimitud ja wõiga praetud sibul, natuke
tõugatud pipart, 1 tassi täis riimitud kuiwa saia:

ja wühe peenikest soola sctta. Niiwaks klopi )
muna ühe tassi täie rõõsa piima sees ära ja pane
lisanduseks.
Nüüd määri üks puhas worm seest sula wõiga
üle ja siis tõSta see taigen senna sisse, lüla ta
valawasse ahju, ja lase M l niikaua kiipseda kuni
liha ja lartowlid pehmed on. Secpäälc wõta
ivälja ja wii lauale. Teda rooga wõib soojalt
ja Mlmalt süüa.

!»'.^.

.Nartowli

mu na r o o g j u u s t u g a .

Wõta l(^ suurt muredad kartowlid, kiipseta
uad palama tuha sees ehk kuumas ahjus ära,
siis koori puhtaks, ja puista uende sisu palawalt
ühte waagnasse, rõhu puuuuiaga pudrlus, pane
^ naela wärsked wõid setla, ja aja läbi sõela.
Pärast km see pudru kulinaks on jahtunud,
siis sega tale weel 5 tlopitnd mnuarebu, il lusika
täit rõõska koort, 2 lusika täit peeuikesi nisujahu
ja l < uaela riiwittld juustu sisse,
Nüüd nmta üks sügaw nwrut, määri seest sula
Wõiga üle, ja tõsta taigen senna, sisse siis,liita
worm kõige täiega valawasse ahju, ja lase roog
M l umbes arwata ühe tuum aega küpseda Seega
on ta walmis.
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l(»<). K a r t o w l i m u u a r o o g õuntega.
Wõta teedeNld tuline tartomlid, koori ära, ja
riimi peeneks, siis tõsta neist poole toobi osa
ühte sügamasse maagnasse, wala 2 tassi täit rõõska
koort paale, ja klopi 4 muna rebn sekka.
Nüüd wõta '^ naela rosinaid, pese läbi ja
tuimata jälle ära, ja siis sega nad selle taigna
sisse, ja lisa natuke riimitud zitroni koort juurde.
Seepääle riimi ' >- toobi osa hapuid õunu ära,
ja puista taigua sisse, ja uiisamuti pane ka 4
muumvalged jnurde, mio enne mahule on klopitud.
Ühtlasi sega koil üheskoos hästi läbi. Pärast riputa meel liimsukrud ja natuke peenikest soola jnurde.
Siis mõta üks siigam worm, määri seest sula
mõiga üle, tõsta taigen senna sisse, ja lüka ta
palwassc ahju küpsema. Ühe tunni pärast mõta
roog mälja ja mii lanale.
IM.

Kartowli

munaroog õuntega,

teist miisi.
Võta 2 prantssaia, lcika wcikestcks neljatnndilisleks riikideks, ja siis prae nad panni paal
wärske mõi sees kllldtollasets.
Seepääle wõta ^2 naela osa hapuid õunu,
toori ära, ja leita niisamati weitestets leitudets.
Ja nüüd toori meel 1 toobi osa tooreid kartowlid ära, ja leita nad niisamuti tiikideks.
Siis pane nad köit praetud saiaga kokku,
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lisa weel liiwsukrud ja kaneeli koort sekka, pärast
wala weel 4 klopitud muna ühe tassi täie rõõsa
piimaga koos püüle, ja sega kõik üheskoos läbi.
Nüüd müüri üks puhas koogi worm seest sula
.wõiga üle, tõsta see segu senna sisse, ja siis
lüka ta kõige täiega palawasse ahju kiipsema.
Umbes arwata 1 tuuui aja purast wõta ta
wüljü ja wii lauale.
102.

Kartowli munaroog õuntega, kolmat wiisi.

Wõta 1 tassi täis rõõska piima ja pcme ühe
tassi täie riimitud ja keedetud kartongidega kokku,
siis lisa weel 2 Nopitud muna, 2 lusika täit
liiwsukrud ja natuke peeniekst soola junrde, sega
toit üheskoos hästi läbi.
Nüüd wõta üks sügaw worm, määri seest
rohkest snla wõiga üle, puista riimitud nisuleiba
pääle, ja siis tõsta pool osa kartowli taignad
senna ^sisse. Pärast wõta weiteseid magusaid
õuuu, koori ära, lüka südamed seest wälja, ja
täida õnnad seest weikese rosinatega ja liiwsukruga
täis, siis landi nad wormi kartowli taigna pääle,
ühcteise kõrwa ladeniesse, wala nüüd see teine
pool taignad nende pääle, aga lõige pääle pista
noaotsaga weel weikeseid wõitükisi taigna sisse.
Teepüäle lüka worm kõigetäicga palawasse
ahjn, ja lase roog M l nukana tiipseda, knni ta
paalt kuldkollaseks tõmbab- Seega on ta malmis.

—

103

79

Kartowli nuudlid.

Wõta umbes annata ühe poole toobi osa
riimitud keedetud kartolid, 2 klopitud muna,
2 lusika täit patsu hapud koort, sega kõik kottu,
ja lisa ueile niipalju peeuikesi nisujahu juurde,
et sest paras pehma taia.cn tuleb.
Siis keeruta sest taignast sõrmejämednsed ja
mõne tollipikused rullid eht nuudlid. Kui nad
tõik malmis on, siis laudi uad üheteise körwü
ühte madalasse tastrolisse, mis enne seks wõiga
seest rohkest iile määritud on. Seepääle klopi
2 uluua poole toobi rõõsa piima sees ära, ja
siis sega selle piimale 2 lusika täeit peenikesi nisujahu sekka, ja nüüd wala see wedelit
tastrolisse nuudlide pääle. Siis kata riist tekkiga
Päält kinni, ja lüka ta kõige täiega palawasse
ahju, lase roog süül wähe aega üles tõusta,
seepääle wõta tohe wälja ja wii soojalt lauale.

104. K a r t o w l i leere.
Nõta 1 tassi täis riiwitud keedewd kartowli d, 3 lusika täit liiwsukurd, 3 loodi peeneks
tõugatud maudlid, t tassi täis rõõska koort, 4
klopitud munarebu ja 1 riiwitud zitroui koor,
Pauc kõik waagnsase ja sega kokku. Siis lisa
Wecl peeirikesi nisujahu niipalju jnurde, et sest
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paras pehme taigen saab. WiimakS sega weel
4 klopitud munawalgc wahtu sekka.
Nüüd weereta taigen üheks pikaks worstiks
ja keera ta ühte puhtasse roawormi, mis seks
ju enne seest sula wõiga rohkest üle mciüritnd
on. Siis wala tale kecwa rõõska piima päiile,
ja lüta worm kõige täiega palawasse ahju, lase
roog sääl üles keeda ja uiikaua liipseda kuni ta
kollakaks pruuniks tõmbab. Seega on ta malmis ja wõid lauale wiia.

lo.') K a r t o w l i m u n a k o o g i d saiaga.
Wõta 2 vrantssaia, riiwi peeneks, ja pane
ühte sügawasse kaussi, siis wala rõõska piima
paale ja lase liguncda. Pärast tui saiad õige
pehmeks on läinud, siis sega neile -i tassi täit
keedetud ja riimitud kartowlid, 3 klopitud munarebu ja 8 lusika täit peenikesi nisujahu sekka,
ja wala niipalju rõõska piima juurde, et tast
seega paras pehme taigeu tuleb. Seepääle lisa
weel A lusika täit liiwsukrud, 8 klopitud munawalged wahtu ja natuke peenikest soola juurde,
ja siis sega kõik üheskoos hästi läbi.
Nüüd wöta madal lai pann, pane tulele, ja
määri sula wöi ehk searaöwaga üle, siis tõsta
lusika täie wüsi taignad senna pääle, wajuta

laiaks toogiks ja kiipseta mõlcmilt poolt kuldkollaseks. Siis wõta nad ruttu tulelt ara, puista
mdlemilt poolt liiwsutruga üle ja wii soojalt
lauale.
106. K a r t o w l i m u u a t o o g i d sukruga.
Wõta ' ^ uaela märsked wõid, tee sulaks
ja õeru mahule, siis sega tale aegamööda /^»
uaela liimsuknld, t riimitud zitroni koor, 4
llopirud munarebu, :l lusika täit peeuikesi nisujahu, 2 lusika täit riimitud nisuleiva ja ^ naela
keedetud ja riimitud kartowlid sekka, lisa uatitke
peenikest soola juurde. Wiimats lisa meel 4
klopitud munawalge mahtu hulka.
Nüüd wõta üks lai pann, määri rohkest
sula wõiga üle, tõsta taigen lusikaga kookideks
scnua paale ja siis küpseta nad paraja süte tule
M l kuldkollaseks. Seepääle wõta nad ruttu
tulelt ja puista liiwsukruga üle. Seega on
koogid malmis.
l 0 7 K a r t o m l i koogid t a r t o w l i p u d r u s t .

Wõta külma kartowlipudru, mis söögilaualt
on järele jäänud, tõsta ühte sügawasse Vaagnasse ja sega tale niipalju peenikesi nisujahu
sekka, et tast seega üks paras pehme taigen tuleb,
aga siis kui ta paksuks kipub jääma, lisa tale
wcel natuke rõõska piima juurde.

Seepüüle lüla taigen roolliga laua M l
üheks l/4 tolli paksuseks lademeks, ja leita ta
noaga neljakandilisteks ruutudeks. Siis puista
nad mõlemilt paolilt riimitud nisuleiwaga üle,
ja küpseta panni M l sula woiga kuldkollaseks.
Pärast tulelt ära wõtmist puista nad liwsukruga
üle ja mii soojalt lauale.

108. K a r t o w l i m u n a k o o g i d õ u n t e g a .
Wõta l/2 toobi asa tooreid riiwiwd õunu
ja niisama palju keedetud riiwiwd kartowlid, 4
klapitud muna ja 1 riiwiwd zitroni koor, sega
kõik kottu ühte sügawasse waagnasse ja wala
niipalju rõõska piima püüle, et tast paras pehme
taigen saab.
Seepäüle wõta lai pann, müüri sula wõi
ehk sea raswaga, üle, siis tõsta taignad lusikaga
kookideks senna püüle, ja küpseta paraja süte
wle püüle kuldkollaseks. Pärast kui wlelt ära
wõtad, siis puista nad liiwsukruga üle ja wii
soojalt lauale.
109 S u u r e d k a r t o w l i m u n a k o g i d .
Wõta 1 tassi täis keedetud ja riiwiwd kartowlid ja 1 lusika luis peenikesi nisujahu, puista
ühte sügawasfe waagnasse, ja wala neile niipalju

rõõska püma pääle, et sest üks paras pehme
taigen saab. Siis Nopi 3 munarebu ära ja lisa
sekka, ja niisamati ka natuke peenikest soola. Nüüd
sega köit hästi läbi, pane wiimaks weel kolme
klopitud munawalge waht juurde.
Siis wöta üks lai pann, sulata rohkest wõiga
üle ja tõsta taignad lusikaga kookideks senna
M l e , ja nüüd kitpseta nad paraja süte wle
M l kuldkollaseks. Pärast tulelt ära wõtmist
puista nad liiwsukruga üle ja wii soojalt lauale.
110. Weikeseo k a r t o w l i m u n a k o o g i d .
Wõta tooreid riiwiwd kartowlid 5 tassi täit,
ja keedetud riiwiwd kartowlid 1 tassi täis, sega
mõlemad kokku, lisa 2 klopitud muna sekka, ja
pane natuke peenikest soola juurde.
Nüüd sulata laia panni M l tükk wõid ära,
tõsta taigen lusika täie kaupa kookideks senna
pääle, ja siis küpseta nad tulel kuldkollaseks. Pärast
kui tulelt ära wõtad, siis puista nad liwsukruga
üle ja wii lauale. Neid koolisi süüakse praetud
õunte juures.
111.

Weikeseo k a r t o w l i m n n a k o o o g i d ,

teist wiisi.
Wõta 12 suurt toorest kartowlid, mis hästi
muredad on, koori ära, ja pese mitutorda külma
weega üle, ja siis riiwi nad riiwrauaga puhta

wee waagna püül käes hoides peeneks, nii et
riimitud kartowli purud wette laugemad.
Ühtlasi pese sellkorral ka riiwraud paar korda üle,
nii et seega siis kartowli «armastused hästi
walgeks ja puhtaks jaamad. Pärast tui kartomlid köit riimitud on, siis loputa nad meega meel
kord läbi, ja nüüd pane nad ühte milusse paika
üheks tunniks seisma, aga maheta mesi pärast
wecl kolinkorda ümber, ja liiguta igakord, kui
uut mett pääle malad, kartowli puru hoolega
läbi. Wiimaks tõsta uad meest mälja, ühte
puhtasse liuase rätikusse ehk koti sisse, ja paue
pressi alla kus nad kniwaks malgnwad.
Ühtlasi leota ^ naela saia ja 2 knimatatnd
weebaki kahe tassi täie rõõsa piima sees ära,
lisa natuke peenikest soola sekka, klopi tublisti
läbi. S i i s pane ta kastroliga tulele, liiguta
järjest ümber ja keeda nii kana knni ta ennast

tastroli küljest lahu lööb.
Pärast kui taigen ära jahtunnd on, siis
tõsta ta ühte sügawassc maaguasse, sega riimitud kartowlidega kokku, ja lisa tale meel 4 klopitud muna, 2 lusika täit paksu hapud loort ja
<j loodi rõõsa piima sees leotatud presspärmi
sekka. Nüüd sega taigen hoolega läbi, ja pane
ta kõige waagnaga kuhugi sooja paita seisma,
tus ta kerkima wõib minna.
Pärast kui taigen üles kerkinud on, siis

ivõta üks lai pann, tee soojaks ja lingita ta
rohkest snla mõiga üle, nüüd tõsta taigen lusikaga kookideks senna päiile, ja siis kilpseta nad
paraja tnle M l mõlemilt poolt kollaseks pruunits. Niipea kni koogid malmis on, siis puista
nad liiwsukruga iile ja mii soojalt lanale.

112.

K a r t o m l i ballid.

Wõta Mlme keedewd kartowlid, koori ära,
,
ja riimi peeneks narmasteks ja lemmedeks. Siis
pane ühe taldrekn täiele riwitnd kartowlidele 2
klopitud muna 2 lusika täit rõõska koort, 1
theelusika täis hakitud petersilisi ja natnke ponikeft soola sekka, sega kõik üheskoos hästi
läbi, nii et tast paras pehme taigen saab.
Nüüd weereta tast weikesed kanamuna suurused ballid ehk kuulid, wajuta nad wähe laiaks,
pnista riimitud nisuleiwaga üle, ja siis küpseta
nad kuuma mõi ehk raswa sees panni pääl
mõlemilt poolt knldkollalets. Pärast kui nab
tttlelt ära wõtad, siis puista nad liwsukruga
üle ja mii soojalt lauale.
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XII. Kartowli tortid ja snkruksogid
118. K a r t o w l i t o r t .
Wöta 4 munarebu ja löö wahule, siis puista
neile '>2 naela liwsukrud sekta, ja klopi hästi
liibi. Nüüd ühenda see segu ühe tassi täie keedetud ja riiwiwd kartowlidega, lisa natuke soola
ja 1 riimitud zitroni koor sekka. Ja pane niitmaks weel 4 klopitud munawalge mahtu juurde.
Siis sega köit üheskoos hästi läbi.
Pärast wöta üks sügaw worm, tee mähe
soojaks ja määri wõiga üle siis tõsta taigen
senna sisse, liita worm kõige täiega palawasse
ahju, ja lase roog M l 1 tund aega küpseda.
Seega on tort walmis ja wõid lauale wiia.
114. K a r t o w l i t o r t m a n d l i d ega.
Wöta 7 munarebu ja ^ naela liiwsukruo,
ja löö üheskoos wahule, siis lisa tale 4 loodi
riiwitud magusaid mandlid juurde, ja Kopi teda
pärast seda weel ^ tundi aega. Siis pane 1
tassi täis keedetud ja riiwitud kartowlid ja natuke
peenikest soola sekka, j a . lisa wiimaks weel 7
munawalged mis wahule löödud on, juurde.
Nüüd wõta üks sügaw worm, määri seest
sula wõiga ja puista riiwiwd nisuleiwaga üle.
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siis tõsta taigen senna sisse, lüka worm kõige
täiega palawasse ahju, ja lase ta nõnda N/<
tundi aega küpseda. Warssi on roog malmis.
112.

Kartomli

tort

mandlidega,

teist

wiisi.
Wõta tooreid muredaid kartomlid, keeda lveega
kastrolis ära, ja koori puhtaks, siis pane nad ühte
Vaagnasse kaane alla pooleks päewaks ehk üheks
ööks seisma. Teisel hommikul riimi nad peeneks,
oga ühtlasi hoia neid käega õige kergest maotu
riiwiruuda, nii et seega kartomli narmad ja lemmed hästi lohemao ja peened tulewad. Nüüd
wõta neist umbes armata ^ 2 toabi osa, laota
ühte laia maagnasse, ja lase nad saal :; tnndi
ühes marjulises sa soojas paigas taheneda.
Seepääle klopi teises maagnas 12 munarebu
ühes '2 liaela liimsukruga mahule, siis paue selle
segule 1 zitroui sahnu ja riimitud toor sekta.
Pärast wõta 12 magusaid ja mõned mihad mandlid, riimi nad peeneks ja lisa meel jnnrde. Seepääle
klopi teda meel ' - tundi.
Nüüd mõta need enne riimitud kartomlid, sega
neile 4 lusika täit kartomli tärklist hulka, ja siis
tõsta nad lusika täie kaupa selle luuna taigna sekta,
§a sega kõik üheskoos hästi läbi. Wiimas lisa
veel 12 munawalge maht juurde.
Scevääle wõta üks suur tortiworm, määri

seest sula wõiga ja puista riimitud nisuleiwaga
üle, siis tõsta taigen senna sisse, liita worm kõige
täiega palawasse ahju, ja lase ta saal l tund
aega kllpscda. Seega on roog malmis.
116.

Weikesed t o r t i d .

Wõta 5 munarebn ja Nopi ' 2 naela liiwsukruga üheskoos mahule. Siis pane selle mehelikule 2 tassi täit keedetud ja riimitud tartowlid,
ja 1 riimitud zitroni toor sekta, ja lisa miinuüs
5 klopitud munawalge mahtu juurde.
Pärast tui taigen hästi läbi segetud on, wõta
weikese kookide wonnid, määri seest sula wõiga üle
ja puista tuima riimitud meebati pääle, siis tõsta
taigen senna sisse, ja lüta mormid kõigega palawasse ahju, lase tortid sääl niikaua küpseda kuni
nad püült kollaseks pruuniks tõmbamad. Siis
wõta ahjust mälja ja mii lauale.
117.

L i i w s u k r u tort.

Wõta l/2 naela wõid, sillata ära, ja wala
ühte sügawasse waagnasse, aga ära soolast põhja
sekka wala. Pärast kui wõi on ära jahtunud, siis
õeru ta koorele.
Nüüd klopi 4 munarebu ära, ja sega ^
naela liimsukruga ja ' ^ naela kartowli tärklisega
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kottu, lisa l riimitud zitroni koor ja ^ õlletlasi täit hääd rummi juurde. Seepääle õeru
taiguad meel 1 tuud aega. Ja wiimaks pane
meel 4 klopitud munamalge maht sekta.
Pärast mõta üks sügam worm, lnääri seest
sula mõiga ja puista riimitud tuima saiaga üle,
siis tõsta taigeu senna sisse, aga poolest saadik,
sest et ta kiipsedes maga kõrgele kerkib, ja seega
ka monni päalnüse jäo ära täidab. Siis lase
tort pikamisi palamas ahjns ära küpseda. Seega
on ta malmis ja wõid soojalt lauale wiia.

l18. L i m a s u k r u t o r t , teist w i i s i .
Wõta 10 terwed muna ja klopi hästi läbi,
siis sega nad ^2 naela liiwsukruga kokku, ja
klopi seda segu pärast meel 10 minutit. Nüüd
ma la see medelik ühte keedepotti, tõsta weikese
tule paale, ja klopi sääl jäärgest edasi kuni 5
minntit Wiis wõta wlelt ära, ja klopi teda
meel niikaua kuni ta külmaks jahtub. Pärast
soeuda teda heasti ja klopi jälle niisamati edasi,
Siis sega tale ' 2 naela kartomli tärklist sekka,
ja lisa 1 riimitud zitroui koor juurde.
Nüüd wõta üks tortiworm, määri seest sula
mõiga ja puista tõugatud kuiwcmd saiaga üle,
siis tõsta taigen senna sisse, aga paolest saadik,
sest et taigen küpsedes kõrgele kerkib, ja seega ta

wormi paälmise jäo ära täidab. Siis liita
worm kõigega palawasje ahju, ja lase roog säät
1 wnd aega küpseda.
ll9

K a r t o w l i wahweltoogid.

Wõta 4 munarebu ja klopi hästi lävj, siis
wala see wedelit ühe tassi täie rõõsa koorega
kokku, ja nüüd lisa selle segule lusika täe wiisi
' i naela peenikesi nisujahu, 5 loodi tõugatud
mandlid, l tassi täis keedetud riimitud kartowlid,
l riimitud zitroni koor ja natuke peenikesi walged soola sekka, ja sega kõik üheskoos hästi läbi.
Ja lisa miimaks wccl nelja klopiwd munawalge
maht juurdeNüüd mõta iiks wahwelkoogi pann, määri
ta seest petitütiga ehk sulatatud scarasmaga üle,
tõsta lusikaga taignad senna pääle, jo siis kiipseta toogid süte pääl mõlcmilt poolt kuldkollaseks. Seepääle wõta tulelt ära, puista neile
liiwsutrud pääle ja mii soojalt lauale.
120. K a r t o w l i w a h w e l k o o g i d t o o r e g a .
Wõta >i uacla wärSted wõid, sulata ära
ja õeru mahule, siis wala talc järgemööda 4
klopitud munarebu ja <i lusika täit patsu rõõska
koort, sekka ja sega pärast 2 lusika täit peenikesi
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nisujahu ja l tassi jäis riimitud keedetud kulme
kartowlid sisse. Wiimaks lisa weel 4 klopitud
munawalge wahtu juurde.
Nüüd wõta üts puhas wahwelkoogi pann,
määri seest sula wõiga üle, tõsta lusika täie
wiisi taignad senna pääle, ja siis küpseta koogid
tulel mõlemilt poolt kuldkollaseks. Pärast tulelt
ära wõtmist puista nad liiwsukruga üle ja wii
soojalt lauale.
!2l.

K a r t o w l i koogid hapu
ja sukruga.

kooreg

Wõta 2 terwcd luulm ja l niuuarebu, tlo
hästi läbi, ja siis sega ta 2 lusika täie nisujahudega kokku, ja sõtku, hästi läbi.
Seepääle
lüka taigeu rolliga laiaks ja õhukeseks, määri
ta paalt patsu toorega ära, ja puista liiwsukruga
üle. Siis leita see taigua lade põigiti iga 4
tolli wahcpaigast ja pikuti iga 2 tolli kohast läbi,
nii et tast seega pikergused ruututaolised koogid
tulewad. Nüüd keera need neljakandilised koogid
kahekorra kokku, nõnda et koore ja, sukru pool
sisse jääb, ja siis wajuta nende serwad kindlast ühte.
Tcepääle wõta üks lai pann, sulata lusika
täis wõid selle pääl ära, ja siis laudi toogid
senna pääle, ja küpseta nad wagaje tule pääl
mõlemilt poolt kuldkollaseks. Parast klopi 2 muna-

repu kahe lusika täie liiwsukruga ühes ära, jü
siis kalla ta ühe tassi täie rõõsa koorega kokku.
Nüüd tõsta see segu lusikaga weel igaühe koogi
üle vauni pääle, siis lüka pcmn kõige täiega
palawasse ahju, ja lase roog sääl pruuniks kiipseda. Seega ou koogid walmis ja wõid lauale wiia
l22. Saksa k a r t o w l i koogid.
Wõta l tassi täis riiwitud keedetud tartowlid. ' l uaela peenikesi nisujahu, 1 riiwiwd zitroni
toor, l lusika täis liiwsukrut ja uatuke peenikest
soola, ja sega tõik kottu. J a siis wala selle
segule weel i < uaela sula wärsled wõid ja l
klopitud mmm sekka. Nüüd weereta sest taignast
weikesed kakutaolised koogid, määri püült sula
wõiga üle, ja puista hakitud mandlid ja liiwsurrud pääle.
Scepääle riputa üks puhas koogiplekk luiwa
jahudeda üle, ja tõsta koogid senna pääle, siis
liita plekk kõige täiega palawasse ahju, ja lase
koogid niikaua küpseda kuni nad kuldkollaseks
tõmbawad. Seega on nad walmis.
123. T h e e k o o g i d .
Wõta 1 tassi täis riiwitud ja keedetud kartowlid, ja ^ uaela peeuikesi uisujahu, sega kuiwalt
kokku, ühte madalasse waagnasse, ja lase nad
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süül pool tundi seista. Seepäälc pane 2 tassi
täit rõõska piima ja 1 lusika täis wärsked muid
kaftroliga tnlcle, ja puista, kui piim keenia hätta b,
sce riimitud kartowli ja jahu segu senna sisse,
linuta hoolega ümber ja lase uitaua keeda kuui
ta tasiroli küljest lahti lööb, siis wõta tulelt
ära ja paue jahtuma. Põrast kui ta külmaks
läinnd on. siis sõitu tale 5 klopitud muna, "<
uaela liiwsukrud ja natuke peenikest soola sekka.
Riiud wõta üts puhas saiaplek, riputa
tuiwa jahudega üle, siis tee taiguast weikesed
tatuwolised toogid ja laudi, uad seuua pleki
üle. Siis lüka plekk kõige täiega keskmisesse
palawasse ahju, ja lase uad sääl kuldkollaseks
küpseda. Seega ou koogid malmis.

124. K a r t o w l i - õ u n a k o o g i d .
Wõta tooreid kartowlid, toori ära, pese
puhtaks, ja keeda kastrolis weega pehmeks, wala
wesi päält ära, ja siis lase uad pärast weel
wähcaega tuimalt wlel ära aurata. Siis rõhu
nad puunuijaga pudncks, ja aja läbl sõela.
Niiüd wõta 1 toobi osa kartowli pudru ja
sega tale ^ naela liiwsukrud, 1 riiwitud zitroni
toor, uatuke kaneeli ja 4 Nopitud muna sekka
Seepääle sega teise kausi nisujahu rõõsa
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piimaga kottu, ja tee sest üks kõwa taigen, siis
lükll ta rolliga laua piiäl laiaks ja õhukeseks.
Ja nüüd walmista sest taignast ümargused paari
tolli laiused ratad. Pärast pane iga ratta kestelle üks kooritud pool õuna riputa nad liimsukruga üle, ja siis tõsta see kartowlipudru weel
nende paale keera taigna ratta serwad kolmest
küljest ülesse ja wajuta pätilt kokku.
Siis määri üks lai koogiplet sula wõiga
üle, tõsta koogid senna püüle ja lüka lõige täiega
palawasse ahju, lase koogid süül niikaua küpseda
luni nad kollaseks pruuniks tõmbawad. Seega
on nad walmis ja wõid lauale wiia.
125. J õ u l u p u u k o o g i d .
Wõta 2 toopi tooreid kartowlid, koori ära,
ja pese puhtaks, siis keeda nad kastrolis weega
pehmeks, kuhu nawke soola on sekka pandud.
Kui nad pehmeks on läinud, siis wala wesi püült
ära, ja lase nad pärast weel wähe aega tuimalt
kastrolis tulel üra aurata. Seepääle rõhu nad
puunuijaga pudruks ja aja läbi sõela
Nüüd wõta 1 toobi osa kartowli pudru,
sega tale ^ naela wärsked wõid, ' - naela
liwsukurd, 8 loodi riimitud mandlid ja 2 loodi
kaneeli koort sisse, ja sõtku kõik üheskos hoolega
läbi.

degll üle, tõsta taigen senna Piiale ja lüka rolliga
laiaks. Siis tee tast kolme, nelja, wiie ja kuue
nurgelised tähetaolised tujud. Neid wõib aga
ka kõige mõnusam ühe weikese plekk wormiga
wälja majutada.
Nüüd wõw üks puhas koogipletk, määri sula
wõiga üle, ja siis tõsta tähekoogid senna püüle,
müüri nad püült klopiwd munaga üle, ja siis
lüka plekk kõige täiega palawasse ahju, ja lase
koogid süül niikaua küpseda kuni nad wldkollasets
tõmbawad. Seega on nad malmis ja wõid
ahjust wülja wõtta.
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