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Tast samtidig Ctrl (Control) og End for komme til slutning.

INDLEDNING
Hermed foreligger 3. Oplag af Alfa's Kogebog, og den ny Udgave er en virkelig »Haandbog i
daglig økonomisk Stege- og Kogekunst«, idet der ved de gennemprøvede Opskrifter er taget særligt
Hensyn til god, jævn og daglig Mad, selvom der selvfølgelig ogsaa findes festlige Retter i
Kogebogen. –
Endvidere kan det jo ikke nægtes, at i de forløbne 12 Aar, der er gaaet, siden vi i 1925 udsendte
den første Kogebog - har baade Tiden og den daglige Mad ændret sig meget. Man er kommet mere
ind paa at lave lette Retter - vi spiser mere Frugt og mange Grøntsager - raa saavel som kogte - og
sørger i det hele taget for, at Maden bliver let fordøjelig. Til alt dette er der taget Hensyn i denne Udgave af Alfa's Kogebog - ligesom vi paa Grund af den
stigende Interesse, Husmødrene viser Ernæringsspørgsmaalet, har medtaget en Tabel, der viser
Fødemidlernes Indhold af Vitaminer. Af Nyt i Alfa's Kogebog er ogsaa et specielt Afsnit om Barnets
Ernæring. Angaaende Tilberedningen og i Særdeleshed Stegningen vil vi gerne sige, at ved Stegning af Kød
eller Fisk gælder det altid om at have en Pande, der er godt varm - og et Fedtstof, der taaler stærk
Varme - uden at brænde paa. Dette Problem har Margarinefabrikken Alfa løst, idet det høje
Brændpunkt vil sige, at Alfa Margarine taaler at blive opvarmet til en meget høj Varmegrad - uden
at brænde paa, og at det har stor Betydning i Husholdningen, ved enhver dygtig Husmoder. –
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En systematisk Indholdsfortegnelse bag i Bogen giver et hurtigt Overblik over Bogens forskellige
Afsnit, hvor Opskrifteme er ordnet alfabetisk - saaledes at det er let at finde netop den Opskrift,
man ønsker. –
Hvad skal jeg købe?
Ja, lndkøb er ikke altid den letteste Del af Husholdningen, thi her gælder det om, at baade
Kvaliteten og Kvantiteten er rigtig. At der bliver Rester, gør intet, der maa blot ikke være flere
Rester, end Husmoderen kan anvende, intet maa gaa til Spilde. Ved lndkøb af Kød er det ikke
tilstrækkeligt at se efter Stemplerne, man maa samtidig se efter, om Kødet stammer fra et ungt
Dyr. Kødkontrollen gaar kun ud paa at give Oplysning om Dyrets Sundhedstilstand. Et gammelt Dyr
kan saaledes være sundt og have 1. Klasses Stempel, selvom Kødet er magert og tørt. Omvendt kan
et ungt Dyr have 2. Klasses Stempel, og Kødet kan være af god Kvalitet, (køber man 2. Klasses
Kød, skal det koges eller steges særlig længe). - Et gammel Ord siger, at Forkødet bruges til
Kogning og Bagkødet til Stegning, og
det unge Dyr gør Stegen saftig
det gamle Dyr gør Suppen kraftig.
OKSEKØD.
Ungt Oksekød har en smuk, rød Farve og er overtrukket med et fint lyst Fedtlag. Naar Dyret bliver ældre, bliver Kødet mørkere og Fedtet mere gulligt; der er tyndere Brusk paa
Knoglerne.
Oksekød skal hænge 5-8 Dage efter Slagtningen; skal man have en rigtig god Bøf, gør man klogt i
at bestille den hos Slagteren i god Tid, da Kødet saa skal hænge lidt længere.
Oksekød faas af -

1) Kvier, d.v.s. 2-3 Aars Køer, der ikke har faaet Kalve, af
2) Stude, d.v.s. kastrerede Tyre.
I Danmark spises sjældent Kød af Dyr, der er mere end 5 Aar gamle, hvorimod der baade i Norge og
Tyskland spises 8-10 Aar gamle Dyr.
Tyre har en ram Smag og spises sjældent.
Oksens Partering
En Okse deles i 2 Halvdele og derefter i 4 Fjerdedele
En Forfjerding deles i:
Kød:

Kendetegn:

Anvendelse:

Hals

1-5 Halshvirvel

Suppe, Hachis, Gullash, Hakkebøf

Mellemskært

6-7 Halshvirvel

Suppe, Hachis, Spegepølse, Fars, Bankekød

Tykkam

1-4 Brysthvirvel
5-6 Brysthvirvel
naar fra Tykreb til Tyksteg,
uden paa Ribbenene
7-9 Brysthvirvel
10-13 Brysthvirvel
og i Lændehvirvel
den midterste Trediedel af
Ribbenene
nederste Del af Ribben
og Brystben bagerst
nederste Del af Ribben
og Brystben

Suppe, Hachis, Gullash, Bankekød, Fars etc.

Tykbryst

nederste Del af Ribben forrest

Saltes - Suppe - spises med Gemyse.

Spidsbryst

foran Tykbrystet

Saltes - Suppe - spises med Gemyse.

Tykreb (Filet)
Mellemreb
Højreb
Tværreb
Tyndbryst
Mellembryst
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Fileten kan steges hel eller anvendes til Bøf.
Benene koges til Suppe.
Hel Filet, Bøf, Entre-Cóte etc.
Hel Filet, Bøf, Entre-Cóte etc.
Saltes - Suppe - spises med Gemyse.
Saltes - Suppe - spises med Gemyse.
Saltes - Suppe - spises med Gemyse.

En Bov deles i:
Tyndbov

indeholder Skulderbladet,
danner 7-Tal

Fars, Bøf, Bankekød, Suppekød, Suppe etc.

Mellembov (Knudebov)

indeholder Skulderbladet
og Skulderledet Knuden

Fars, Bøf, Bankekød, Suppekød, Suppe etc.

Marvpibeben

indeholder Overarmsben

Fars, Bøf, Bankekød, Suppekød, Suppe etc.

Forskank

Suppe

Kød:

En Bagfjerding deles i:
Kendetegn:
Anvendelse:

Tyndsteg

2-3 Lændehvirvel

Steg, Bøf à la mode, Bøf etc.

Mørbradsteg

4-5 Lændehvirvel

Steg, Bøf à la mode, Bøf etc.

Tyksteg

6 Lændehvirvel
og 2-3 Bækkenhvirvel

Steg, Bøf à la mode, Bøf etc.

Halestykket

Mørbraden

Yderlaar

Hofteleddet,
de sidste Bækkenhvirvler
Suppe, Suppekød, Ragout, Steg etc.
og de første Halehvirvler
under Lændehvirvlerne
i Mørbradstykket
Helstegt, Bøf etc.
og lidt i Tykstegen
En Kølle deles i:
(ret haardt Kød)

Saltes - ryges

Laartunge

Spegepølse, saltes, ryges, Paalæg

Inderlaar

Isbenet, ”den tørre Plet” (Fedt)

Steg, Chateaubriand, Bøf, alt muligt

Klumpen

Knæskallen (trekantet)

Steg, Chateaubriand, Bøf,
skal hænge lidt længere

Muskel

meget senet

Fars

Bagskank
Slag

Suppe
Bugmusklerne

Rullepølse

Hoved

Suppe, Ragout, Hachis

Hale

Suppe

Smaakød

alle smaa ureelle Stykker
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Hakkebøf, Fars, Hachis etc.

KALVEKØD
Kalvekød er lyst og finttrevlet, Fedtet er hvidt og fast. Spædkalvekød er Kød af en Kalv, der er
slagtet lige efter Fødslen. Undertiden fodres Kalven med Mælk 8-10 Dage efter Fødslen og dette
giver bedre Spædkalvekød. Sødmælkskalvekød er det bedste og faas af Kalve, der i 7-12 Uger er
fodrede med Sødmælk.

Kalvens Partering
En Kalv deles i 2 Halvdele og derefter i 4 Fjerdedele
En Forfjerding deles i:
Kød:
Halsen

Kendetegn:

Anvendelse:

l-7 Halshvirvel

Suppe
Suppe, grilleret Kød, Frikasé,
Hakkekarbonade, Steg, forlorne Kyllinger etc.

Bov med Skank
Tykbryst

forrest (størst)

Suppe, Frikasé etc.

Tyndbryst

bagerst

Suppe, Frikasé, farseret Kalvebryst

Kam

Brysthvirvlerne

Steg, Koteletter

En Bagfjerding deles i:
Nyrestykke

Fra 1. Lændehvirvler
til Hofteleddet

Kalvenyresteg

Slag

Bugmusklerne

Rullepølse

Kølle

kan deles som Oksekølle

Steg, Frikandeau, Wienerschnitzel,
forlorne Kyllinger etc.

Skank

Suppe (jævn)

Hoved

Forloren Skildpadde, forl. Skildpaddesuppe.

Smaakød

alle smaa ureelle Stykker

Hakkekarbonade, Fars etc.

Dobbelt Kalveryg

bestilles hos Slagteren

Steg

Spædkalvekød
deles gerne i 4 Dele, Forkødet koges, Bagkødet steges.
Kalveost tilberedes af ureelle Stykker kogt Kød.
Spædkalvekød bliver bedst, naar det:
1) ligger i Kærnemælk fra den ene Dag til den anden,
2) naar det blancheres,
3) naar det udbenes inden Stegning eller Kogning.
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FAAREKØD.
Faarekød anvendes ret sjældent i Danmark.
Kødet skal være mørkerødt og have fine Fibre, Fedtet skal være hvidt og fast.
Fedtet kommer let til at smage af Talg.
Bedekød
d.v.s. Kød af kastrerede Væddere.
Bedekød er meget dyrt, da kun en ringe Del af Kødet har Værdi.
Ryggen
er særlig god, anvendes som Steg; den kan være enkel eller dobbelt;
kan ogsaa udskæres som Koteletter.
Køllen
kan steges eller koges og serveres m. Grøntsager.
Forkødet
sprænges og spises m. Grøntsager eller anvendes til forskellige Kaalretter.
Lammekød:
Lammekød har samme Farve som Kalvekød,
det faas af Dyr, der er fra 10 Uger til 6 Maaneder; det er dog bedst fra Dyr, der er 3-4 Maaneder.
Der indføres en Del islandsk Lammekød, dette er meget saltet og maa udvandes godt.
Ligeledes indføres argentinsk Lammekød, det er saltet, ryges herhjemme og egner sig fortræffeligt
til Paalæg.

Faarets og Lammets Partering.
Faar og Lam kan deles paa samme Maade som Kalve.
Oftest deles Lammet dog kun i 4 Fjerdedele.
Hoved (m. Tunge):

koges og grilleres

Halsen:

Suppe

Boven:

Steg, Frikasé, forsk. Stuvninger, sprænges etc.

Brystet:

Frikasé, forsk. Stuvninger, sprængcs etc.

Kammen:

Kotelet

Nyrestykket:

Kotelet, Steg, sprænges

Køllen:

Steg (spækkes med Persille)
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SVINEKØD.
Svinekød faas af Grise, der er ca. 4-6 Mndr.;
Grise, der er mere end 6 Mndr., har ikke saa velsmagende Kød;
de bør veje 70-80 kg.
Kødet skal være lyserødt, Sværen tynd og glat, og Spæklaget skal være hvidt og fast.

Svinets Partering.
Hoved:

Sylte - saltes og ryges, serveres med Gemyse

Kam:

Halskarbonade eller Nakkestykke,
Kamstykke eller Karbonadestykke

Nakkestykke:

Medisterpølse, ”forloren Svinefilet”

Kamstykke:

Steg, Sursteg, Hamburgerryg, Fars etc.

Mørbradstykke:

Flæskesteg med Svær, Kotelet, Karbonade etc.

Mørbrad:

”Forloren And”, spækkes og steges, Bøf etc.

Ribben:

Ribbensteg.

Bov:

Koges. Suppe, Gemyse – steges

Ryg:

Svinerygsuppe

Bacon eller Mellemflæsk
(Flæskesiderne):

Saltes, ryges og steges

Bugflæsk:

Rullepølse, Leverpostej, ,,Forloren Bacon“

Skinker:

Steg med Svær, - eventuelt udtage Benet (Rulleskinke)
- saltes og ryges.

Skank:

Koges til Sylte - saltes til Kaal og Ærter

Mellemgulv:

Rullepølse

Tæer, Hale:

Koges, serveres i Gelé, grilleres

Spæk:

Pølser - Spækning (fersk eller røget)

Tunge:

Anvendes i Sylte. Saltes - koges og spises m. Gemyse, el. farseres.

Flommer:

Smeltes til Krydderfedt
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HESTEKØD.
Hestens Kød er omtrent lige godt, enten Dyret er ungt eller gammelt. Hestekød minder meget om
Oksekød, men er mørkere end dette, og Fedtet er mere gulligt; Fibrene er meget fine. Hestekød
sælges kun som skært Kød; det er navnlig Fileten og Mørbraden, der anvendes.
Hestekød indeholder lidt Glykogen (Kulhydrat) og har derfor en sødlig Smag. Den sødlige Smag kan
fortage sig, dersom Kødet lægges lidt i Eddike. Kødet egner sig bedst til lidt krydrede Retter som
Bøf, ”Vildt”, Sursteg, Gullash, etc.
Fedtet er fortrinligt som Madfedt, og egner sig særlig godt til Fedtkogning.
KANINKØD.
Kaninens Kød er bedst, naar Dyret er 4-5 Maaneder. Kødet er meget lyst og har en lidt sødlig Smag.
Det egner sig bedst til lidt krydrede Retter for Eks. stegt som ”Hare” eller ”Høns i Flødepeberrod”;
det kan spækkes m. Flæsk, tillaves som Ragout, etc.

_________________________________
Opskrifter udeladt
INDMAD
Blod / Brissel / Lunge / Hjerte / Mellemgulv / Lever / Nyre / Kallun
Hoved / Hjerne / Tunge / Marv
SUPPER
Kød- og Urtesupper
Grundsuppe / Jævne Supper / Aspargessuppe / Blomkaalssuppe / Brunkaalssuppe / Brun Suppe
Foraarssuppe / Forloren Skildpaddesuppe / Grønærtesuppe / Gulerodssuppe / Hof-Suppe
Hønsekødsuppe / Kalkunsuppe / Jordskoksuppe / Kartoffelsuppe / Kastanjesuppe / Kraasesuppe
Kørvelsuppe / Linsesuppe / Løgsuppe / Oksehalesuppe / Oksekødsuppe / Porresuppe
Rosenkaalssuppe / Rødbedesuppe / Sparesuppe / Sellerisuppe / Spinatsuppe / Suppe med Byggryn
Suppe italienne / Suppe Jardiniére / Suppe Julienne / Suppe med Makaroni / Suppe Pompadour
Suppe Windsor / Tomatsuppe / Tomatsuppe m. Mælk
Vidundersuppe m. Baconterninger / Vildtsuppe
Andre Supper
Gule Ærter / Grønkaal / Hvidkaalssuppe / Brune Bønner
Sky
Sky (Jus) / Hurtiglavet Sky
Fiskesupper
Fiskesuppe / Aalesuppe / Brun Fiskesuppe
Frugtsupper
Abrikossuppe / Appelsinsuppe / Blaabærsuppe / Blommesuppe / Citronsuppe
Hybensuppe (m. friske og tørrede Hyben / Hyldebærsuppe (m. friske eller tørrede Hyldebær)
Kirsebærsuppe (m. friske eller tørrede Kirsebær) / Rabarbersuppe / Solbærsuppe
Æblesuppe (m. friske eller tørrede Æbler)
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Brød- og Grynsupper
Brødsuppe / Brødsuppe med Æggeblommer / Byggrynssødsuppe / Havregrynssuppe / Havresuppe
Hvid Sagosuppe / Risgrynsuppe / Rød Sagosuppe
Ølretter og Koldskaal
Hamburger Æggesuppe / Norsk Øllebrød / Ølkoldskaal / Øllebrød

- opskrifter fortsat -

Mælkemad.
Bagt Gr ød. He rti l an ven des R este r af Ri s - , Bogh vede - el . Byggryn sg rø d. Pa a en
Pan de bru n es l i dt Al fa Margari n e og Gr øden bred es n u u d derpaa i et tykt Lag;
bages l ysebru n paa begge Si der. An r ettes paa et va rmt, f l adt Fad, dryss es med
stødt Mel i s. Serve re s med s ødet øl ell er kogt Mæl k.
Boghvedegrød (4 Pers.). 2 1 Mæl k, 250 g afskallede Bog hvedegryn, Salt, Smør, Øl.
Naar Mælken koger, drysses Gryn ene deri under Omrøring; koges ca. 3 / 4 Time. Sal tes let. Serveres med Smør og sødet Øl.
Bollemæ lk (4 Pers.). 11/2 I Mæ l k, 75 g Al fa Margari n e , 100 g Mel, 1 3 / 4 dl Van d,
ca. 3 Æg, Citron skal . Al fa Margarin e og Mel afbages med kogende Van d, røres over
Il den , indtil Dejgen sl i pper Skeen , ta ges af, afsvales lidt, røres derpaa nied de
sammenpi skede Æg, l i dt ad Gangen, Salt, Su kker og finthakket Ci tronskal tilsættes
efter Smag. Mæl ken koges, og h erpaa sti kkes Bollern e med en Dessertske; koges
l an gsomt, til de bl i ver faste. Serveres med stødt Kan el .
Byggrynsgrød (4 Pers.). 2 1 Mælk, 1/4 kg fine Byggryn, Salt, øl el. Frugtsaft.
Byggrynene drysses i kogende Mælk under Omrøring, koges langsomt 2 -2 1 / 2 Time.
Saltes let. Serveres med stødt Kanel og sødet øl el. Frugtsaft.
Byggrynsvandgrød (4 Pers.). 2 l Vand, 1/4 kg fine Byggryn, 15 g Korender, Salt, Smør,
Mælk. Grynene røres i kogende Vand, koges hermed under langsom Ild 2-2½ Time.
Korender pilles, skoldes og koges med Grøden; saltes. Serveres med Smør og Mælk.
Byggrynsvælling (4 Pers.). 1½ l Mælk, 65 g fine Byggryn, Salt, Kanel, eventuelt
syltede Æbler eller Pærer. Naar Mælken koger, røres Grynene deri og koger ca. 1 Time;
saltes let, kan tilsættes syltede Pærer el. Æblestykker. Serveres med stødt Kanel.
Chokoladesuppe (4 Pers.). 1 3 / 4 l Mælk, 1 3 / 4 dl Vand, 125 g Chokolade, 1-2 Æg,
Sukker, Vanille. Chokoladen sættes over Ilden, smeltes i Vandet. Mælk og en lille
Stang Vanille tilsættes; koges under stadig Omrøring; evt. tilsættes lidt Sukker.
Æggeblommerne piskes i Terrinen, Suppen hældes heri, og s tift piskede Æggehvider
lægges over Suppen eller serveres med Flødeskum og smaa Tvebakker.
Fløjlsgrød (4 Pers.). 2 l Mælk, 1/4 kg Flormel, 125 g Alfa Margarin e . Margarinen
afbages med Melet, kogende Mælk tilsættes. Saasnart Grøden koger, er den færdig.
Serveres med fortyndet Saft og stødt Kanel.
Samme Opskrift anvendes til:
Maizenagrød. I Stedet for Flormel tages saa Maizenamel.
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Havregrød 1 (4 Pers.). 2 l Vand, 1/4 kg Havregryn. I kogen de Vand røres
Havregrynene; koges langsomt ca. ¾ Time. Lidt Alfa Margarine og Salt tilsættes. Serveres med Mælk. Æbler kan ogsaa skrælles og deles i smaa Stykker og koges paa
Grøden, hvori røres lidt Sukker.
Havregrød 2 (4 Pers.). 2 l Mælk, 1/4 kg Havregryn. Gry nene kommes i kogende Mælk,
koger ca. 1 Time. Saltes let. Serveres med Smør og Mælk.
Kartoffelmelsgrød (4 Pers.). 2 1 / 2 l Mælk, 1/4 kg Kartoffelmel, 50 g Alfa Margarine.
Kartoffelmel udrøres i lidt kold Mælk, piskes derefter stærkt i kogende Mælk, for ikke
at klumpe. Margarinen tilsættes; saasnart Grøden koger, saltes den let og anrettes.
Hertil serveres sødet øl og Kanel.
Kærnemælkskoldskaal (4 Pers.). 1½ l Kærnemælk, 1/2 l Fløde, Citron, Kanel,
Sukker. Kærnemælken og Fløden blandes sammen og smages til med Citron, Kanel og
Sukker, serveres iskold og virker meget læskende.
Kærnemælkssuppe (4 Pers.). 2 l Kærnemælk, 100 g Ris mel, 50 g Rosiner, 1-2
Æggeblommer, Sukker, even tuelt Mandler, Ci tronskal. Rismel udrøres i 1/2 l kold
Kærnemælk, røres derpaa i de resterende 1½ l kogende Kærnemælk; pi llede, skoldede
Rosiner tilsættes; Suppen koges, til disse er møre. Smages til med Citronskal og
Sukker; fintskaarne Mandler kommes i efter Behag. Lieres med Æggeblommerne
piskede med lidt Sukker i Terrinen. I Stedet for at liere med Æggeblommer, kan
Suppen serveres med Flødeskum.
Kørom (4 Pers.). 2 l Kærnemælk, groft, revet Rugbrød, Ci tronsaft, event. Kanel,
Sukker. Kærnemælken tilsættes lidt hel Kanel og Saften af en Citron; smages derefter
til med Sukker. Revet groft Rugbrød, lidt hakkede Mand ler og syltede Kirsebær
tilsættes før Serveringen
Oplagt Mælk 1 (4 Pers.). 2-3 l Tykmælk, 3/4 l sødet Fløde, Tykmælk hældes op i et
Klæde, for at Vallen kan løbe af. Massen optages derefter med en Ske, lægges i kold sødet
Fløde og serveres med Makroner eller Hindbær, Jordbær etc.
Oplagt Mælk 2 (4 Pers.). Ca. 2 dl sur Fløde, 1 1 / 2 l sød Mælk, 2 dl Flødeskum. Sur Fløde
el. Kærnemælk blandes med sød Mælk; henstilles 12-14 Timer ved en varm Ovn el.
Komfur. Mælken hældes derefter op i et Klæde, og Vallen skal fuldstændig løbe fra.
Anrettes i en Glasskaal, belægges med Flødeskum, drysses med groft Sukker. Serveres
med Pleskener el. Makroner og om ønskes, sødet Fløde. Kan serveres med Hindbær eller
Jordbær etc.
Risengrød (4 Pers.). 2 l Mælk, 1/4 kg Ris, Salt, Smør, Sukker og Kanel, Saft el. sødet
Øl. Mælken koges i en helt emailleret Gryde. De skoldede Ris røres derefter i den
kogende Mælk, koges langsomt, til Grynene er møre og jævner; ca. 1½ Time. Før
Anretningen saltes Grøden. Hertil serveres Smør, stødt Kanel, Saft og Vand el. sødet Øl.
Risengrød med Karamel (4 Pers.). 2 l Mælk, 1/4 kg Ris, 1 Stang Vanille, 50 g Melis.
Grynene drysses under Om røring i kogende Mælk, koges langsomt til Grød med Vanillen.
Grøden farves gullig med 25 g Melis, kogt til lysebrun Karamel. Vanillen tages op,
Grøden saltes, anrettes i et dybt Fad. Hertil serveres sød Mælk.
Risenvandgrød (4 Pers.). 2 l Vand, 1/4 kg Ris, 1/4 kg Madæbler eller Abrikoser, 25-30 g
Rosiner. De skoldede Ris piskes i kogende Vand. Naar Grynene er næsten møre, koges de
skrællede og smaatskaarne Æbler og Rosinerne i Grøden. Salt tilsættes og, om man vil, kan
Grøden lieres med et Par Æggeblommer, rørte med lidt Sukker. Hertil serveres sød Mælk og Smør.
Risenvælling (4 Pers.). 2 l Mælk, 125 g Ris, Sukker, Citronskal, stødt Kanel. Skoldede Gryn
røres i kogende Mælk, koges møre med et lille Stk. Citronskal. Serveres med stødt Kanel.
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Rismelsgrød (4 Pers.). 2 l Mælk, 1/4 kg Rismel, 25-30 g søde Mandler, Salt. Mælken koges
i en helt emailleret Gryde. Rismelet udrøres i Vand el. Mælk, hældes under Omrøring i den
kogende Mælk. Derefter koges Grøden i ca. 5 Min.; ganske lidt Salt og de stødte Mandler
tilsættes. Hertil serveres fortyndet Saft og Smør.
Rismelsvælling (4 Pers.). 1 1 / 2 l Mælk, 50 g Rismel, 1 Æggeblomme, Salt, Sukker, Kanel.
Rismel udrøres i lidt koldt Mælk, røres derefter i kogende Mælk, koges langsomt i ca. 10 Min.
Saltes let. Æggeblommen piskes med lidt Sukker, heri røres Vællingen. Hertil stødt Kanel.
Sagovælling (4 Pers.). 1 1 / 2 l Mælk, 65 g Sagogryn, Kanel el. Vanille. Naar Mælken koger,
drysses Grynene under Omrøring deri, koges langsomt, til Grynene er klare. Kanel el. Vanille
kan tilsættes. Serveres med stødt Kanel.
Semoulegrød (4 Pers.). 2½ l Mælk, 1/ 4 kg Semoulegryn. Semoulegrynene udrøres i ½ l
Mælk, hældes derpaa i 2 l kogende Mælk under Omrøring. Grøden koger 10-15 Min., røres
jævnlig; lidt Salt og 1 à 2 Æggeblommer tilsættes ved Anretningen. Serveres med Smør,
fortyndet Saft og stødt Kanel.
Skaansk Grød (4 Pers.). 2 l Vand, 200 g Ris, 4 Æbler, 40 g Rosiner, 3/4 dl Hvidvin,
Citronskal, hel Kanel, Sukker, Salt. Vand koges med Citronskal og Kanel, Grynene
drysses i; koges til en jævn Grød. Naar de er næsten møre, tilsættes skrællede,
ituskaarne Æbler og pillede, skoldede Rosiner. Ved Anretningen røres Vin, lidt Suk ker og
Salt i Grøden. Serveres med Mælk eller Fløde.
Smørgrød (4 Pers.). 2 l Vand, 1/4 kg AlfaMargarine, 1/4 kg Flormel eller Maizenamel,
25 g Korender, 2 Æggeblommer. Margarinen afbages med Mel og kogende Vand, under
omhyggelig Omrøring, for ikke at klumpe. Pillede og skoldede Korender koges paa
Grøden. Ved Anretningen tilsættes Æggeblommerne, piskede med lidt Vand, i Grøden,
som derpaa saltes let. Hertil serveres fortyndet Saft o g stødt Kanel.
Tykmælk. Sød Mæl k tilsættes et Par Draaber Citronsaft eller et Par Draaber
Kærnemælk eller sur Mæl k; hen stilles i Tallerkener el. smaa Skaale, til Mælken er
bl even tyk. Serveres med grovt revet Rugbrød, Sukker og stødt Ingefær.
Æggegrød (4 Pers.). 1 1 / 2 l Mæl k, 60 g Fl ormel , 40 g Mai zen amel , 2- 3 Æg. Flormel
og Maiz en a udrøres med Æggen e og lidt Mæl k til en tynd Jævning. Resten af Mælken
koges; h eri kommes Mel j ævni ngen under stærk Pi skning. Naar Grøden koger, er den
færdig, og maa være l i n d, da den sn art bliver stiv, n aar den er h æl dt op; saltes l et.
Hertil Salt og stødt K an el .
Æggemælk (4 Pers.). 1 1 / 2 l Mælk, 2 Æg, 25 g Kartoffelmel, Vanille, Citronskal, Sukker.
Mælken koges med et lille Stk. Vanille og Citrons kal. Mel udrøres i lidt Vand og piskes i
Mælken. Æggeblommerne røres med lidt Sukker i Terrinen; heri hældes den kogende Mælk. Stift
piskede Æggehvider lægges over Æggemælken.
Æggevælling (4 Pers.). 2 l Mælk, 2 Æg, lidt Mel, Sukker, Salt. Æggene røres med saa
meget Mel, at det bliver en tynd Dejg; piskes derefter i den kogende Mælk. Koges ganske
langsomt i ca. 5 Min. Sukker og Salt tilsættes efter Smag.
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- opskrifter fortsat -

Fisk og Skaldyr.
Fisk skal helst anvendes, saa snart de er fangede.
Sild og Makrel dør, saa snart de kommer op af Vandet, da de har saa store Gælleaabninger.
Andre Fisk som for Eks. Aal og Torsk, Rødspætter o. s. v. kan leve temmelig længe uden
Vand. Fiskene taber dog en Del ved at ligge hos Fiskehandleren eller i Hyttefadene.
Ved Indkøb af Fisk maa man se efter, at:

1. Øjnene skal være klare, de maa ikke være indsunkne (Silden maa ikke have røde Øjne).
2.
3.
4.
5.

Fisken skal være fast, trykker man paa den, skal Mærket straks forsvinde.
Skind og Skæl skal være blankt.
Gællerne skal være røde.
Rognen skal være fast, er den stor og blød, er det Tegn paa, at Fisken er begyndt at
lægge Æg. Paa Rødspætten kan man se Rognen paa den hvide Side, hos Torsken maa
man føle sig frem.

Klipfisk:

1.
2.
3.
4.

Skal være fuldstændig tør.
Skal have en hvidgul Farve.
Maa ikke lugte surt.
Skal kunne holde sig stiv, naar man holder den i Halefinnen.

5. Skal være haard i Rygkødet, der maa ikke komme Mærker, naar man trykker med
en Finger.
6. Skal være klar og gennemskinnelig, naar man holder den op mod Solen.
Fisk er som Regel bedst før Yngletiden; i selve Yngle tiden tager Fisken ingen Næring til
sig og bliver derfor udsultede. Først nogen Tid efter Yngletidens Ophør, tilbagevinder de
al deres Huld.
Almindelige Regler for Rensning af Fisk:
1. Fisken befries for Slim (skrab fra Hoved mod Hale).
2. Fisken befries for Skæl (skrab fra Hale mod Hoved).
3. Finner og Hoved skæres af.
4. Fisken klippes op.
5. Indmaden fjernes.
6. Fisken skrubbes med Fiskebørste i mange Hold koldt Vand.
7. Fisken bliver fastere i Kødet, naar den inden Tilberedningen lægges i rindende Vand.
Hos de allerfleste Fisk maa beregnes et „Rensesvind" af 50-60 %.
Til 1 Person beregnes 1/2 kg Fi sk (hel Fisk),
eller til 1 Person beregnes 1/4 kg Fiskekød (skært).
Aal. Aalene flaaes, rengøres, skæres i 6 -7 cm lange Stkr., drysses med Salt, henstaar
et Par Timer; koges i rigeligt Vand, tilsat Salt og Eddike. Skummes omhyg geligt. Til
kogt Aal kan serveres Paprika -, Tomat- el. Carry Sauce (s. u. Saucer) og kogte
tørrede Ris. Er Aalene meget smaa, flaaes de ikke, men skrabes rene.
Aal, røget og ristet. Skæres i passende Stkr.; ristes i brunet Alfa Margarine. Serveres
med Røræg el. stuvede Grøntsager.
Aal, stegte. Herti l anvendes store, fede Aal. Flaaes og skæres i passende Stkr.,
drysses med Sal t; hensti ll es et Par Timer. Aftørres, meles og s teges langsomt i
brunet Alfa Margari n e. Kan ogsaa ven des i pisket Æg, derpaa i Rasp og koges
l ysebrun e i hedt Al fa Pal mi n. Serveres med Kartoffelmos el. stuvede Kar tofler.
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Aborre. Bedst i Jan.—Febr.; spises iøvrigt hele Aaret. Smager fortræffeligt; er meget
nærende. Bør spises straks efter at være fanget, da dens udprægede, fine Smag
hurtigt taber sig. Koges i let, saltet Vand, tilsat lidt Eddike. Skællene, der sidder
meget fast, skrabes af med en Kniv el. et Rivejern. Indmaden koges ved Siden af
Fisken. Serveres med Persille- el. Æggesauce. Aborre steges som Karpe.
Bacalao (ca. 4 Pers.). 1 kg Klipfisk udblødes 24 Timer, Vandet skiftes 2 Gange. Den
udvandede Fisk koges, til Skindet kan trækkes af. 3-4 spanske Løg skæres i Skiver og
svitses i en Gryde. Naar Løgene er brune, til sættes lidt mere Alfa Margarine, 3 Spk.
Olie, 1 / 2 Pund Tomater skaaret i Skiver, Paprika, Oliven, hak ket Persille. Tilsidst
lægges den kogte, ituskaarne Klipfisk deri; det koges ca. 15 Min. ved svag Varme.
Serveres med smaa Kartofler.
Bogense Maskintorsk (ca. 4 Pers.). Ca. 1 1 / 2 kg Torsk — Alfa Margarine, Mel,
Karotter, Champignons, Tomatpur, 5 smaa Skalotteløg, 4 -5 hele Nelliker, Salt, lidt hel
Peber (alle Krydderier i en Pos e) - Madeira. — Torsken lægges i Lag i Rundkreds med
Grydens Sider, saaledes at der i Midten fremkommer et Hul. Lidt Mel drysses paa Fisken,
og rigelig Alfa Margarine lægges imellem. Hullet i Midten udfyldes med Karotter,
Champignons, Tomatpuré, Skalotteløg, Nelliker, Peber. Og rigelig Madeira hældes ned
over Fisken. Koges i Vandbad ca. 45 Min. Maskintorsk anrettes i dybe Tallerkener og
spises med Ske.
Brasen bør veje mellem 2-4 kg; er da ligesaa fed som Karpen. Behandles og serveres som
denne. Til kogt Brasen gives kraftig Peberrodssauce.
Fiskefilet hollandaise. Filet'erne gives et Snit tværs over, lægges dobbelt med Skindsiden
indefter, dampes i Vand, tilsat Salt og Citronsaft. Anrettes paa et varmt, fladt Fad og
overhældes med Hollandaisesauce. Fadet garneres med Snitter; smaa, runde Kartofler kan
serveres til. Om man vil, kan Halvdelen af Filet'erne paneres og steges, og den anden
Halvdel dampes. Anrettes paa samme Fad; de dampede Filet'er overhældt med Sauce, og
de stegte Filet'er pyntet med Citronskiver.
Fiskefilet Mousseline. Filet'erne dampes og anrettes med Mousseline-Sauce (s. Saucer).
Garneres m. Snitter.
Fiskefilet med Spinat. Filet'erne dampes og anrettes i Rækker paa et fladt Fad;
mellem Rækkerne fyldes en tyk Spinat-Stuvning; det hele overhældes med en hvid
Sauce, afbagt af Suppen fra Fiskebenene. Drysses derpaa med fint revet Brød el. Rasp,
reven Ost og smeltet Alfa Margarine.
Fiskefilet Tartar. Filet'erne aftørres godt, vendes i Æg og derefter i Rasp, tilsat lidt
Mel, og steges smukt lysebrune i Alfa Margarine. Hertil serveres rørt Tartarsmør (s. u.
kolde Saucer).
Fisketunge. En af de fineste og lækreste Saltvandsfisk; bedst i Mdr. fra Marts til Maj.
Fisken flaaes og rengøres omhyggeligt (er den stor, gøres et Par Indsnit tværs over),
koges i saltet Vand, som lige maa staa over Fi sken. Skummes omhyggeligt, koges
langsomt i ca. 10-20 Min. efter Størrelsen. Naar den er kogt, anrettes den straks.
Serveres med Smør- el. Hollandaisesauce. Hertil Citronskiver og Kartofler.
Gedde. Gedden lever baade i fersk og salt Vand; Salt vandsfisken anses for bedst; bør
veje mellem 2½-5 kg. Har et hvidt, fast Kød. Maa slagtes Dagen før. Nakke benet
skæres over. Fisken rengøres, udtages, skylles om hyggeligt. Drysses med Salt og
Eddike; henstilles hermed 1 Time. Koges hel el. skaaret i tommetykke Ski ver. Serveres
med reven Peberrod og Smørsauce. Til hver Person beregnes 1 / 4 kg.
Gedde, stegt. En Gedde rengøres, Hoved og Hale afskæres, Skindet flaaes af,
Indvoldene udtages. Drysses med Salt og henstilles ca. 2 Timer; aftørres, pensles med
pisket Æg, bestrøes med fint Rasp. Steges i brunet Alfa Margarine paa Pande el. i varm
Ovn i ca. 25 Min. Hertil gives Tomatsauce.
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Gedde, farseret (ca. 4 Pers.). 1 Gedde paa ca. 2 kg ren gøres; Rygbenet skæres ud fra
Bugen. Gedden fyldes med Fiskefars; syes sammen foran Bugen. Koges paa Fiskerist i
saltet Vand ca. 1/2 Time. Ved Anretningen trækkes Baandet ud, Skindet tages af,
Gedden overhældes med Ch ampi gn on sauce. Garn e re s m . Sn itter. Fars a f G edde, s e
u n der Fars.
Helleflynder. Fladfisk, der kan opnaa en anselig Størrelse; er da meget
Kødet er bedst, naar Fisken vejer mellem 4-7½ kg; Mellemstykket af
særlig godt. Fisken skæres i tommetykke Skiver, koges i Vand, tilsat
Laurbærblade og Peberkorn. Skummes omhyggeligt og koges langsomt
Serveres med Kapers- el. Æggesauce (s. u. Sauce).

grov i Kødet.
Fisken er da
Salt, Eddike,
i ca. 20 Min.

Helleflynder, ristet. Hel l efl ynderen skæres i tommetykke Skiver, saltes 1 Time,
aftørres godt, vendes i Mel , steges paa en Pande i Alfa Margarin e. Fisken skal have
en smuk gulbrun Farve, er færdi gstegt, naar en Gaffel let stikkes genn em den, som
Regel efter 15 -20 Mi n.s l angsom Stegning.
H elleflynder, stegt som Bøf. Tyn de Skiver Hell efl ynder u den Ben overdrysses
med lidt Salt, mel es og steges i Alfa Margarine. Store Løg skæres i tynde Skiver,
brun es sammen med Fi sken og l ægges over denn e. Ser veres med brun et Smør og
kogte Kartofl er.
Hornfisk. Høstfi sken er absolut den bedste; den er altid størst og fedest med en
velsmagende Fl omme. Fi sken renses, H oved og Hale skæres fra, skæres derefter i
ca. 5 cm lange Stkr., der koges og anrettes som kogt Ma krel. Kold Hornfi sk kan
anrettes i Gel e (s. u. Laks i Gel e). Kold, stegt Hornfisk er fortrinlig til koldt Bord.
Hornfisk fyldt med Fiskefars (4 Pers.). 2-3 Hornfisk efter Størrelse, 300 g
Fiskefars, 1 Bundt hakket Persille, Rasp, Æggehv ide, 50 g Alfa Margarine. Hornfisken
rundrenses, og naar den er skyllet godt, fyldes der Fi skefars rørt op med Persille
i ndeni Fisken , et Baand bi n des om og Horn fisken kan ent en pan eres og steges i Al fa
Margarin e ell er koges.
Ristet Hornfisk med Persille. Fisken rengøres, Hoved og Hale skæres fra, Rygbenet
skæres forsigtigt ud fra Bugen. Fisken fyldes derefter med pillet frisk Persille, om bindes,
steges hel over langsom Ild. Naar den er stegt, fjernes Baandet, Fisken serveres med
afbagt Sauce, hvori lidt hakket Persille og ubetydelig Kødekstrakt.
Hvidling. Hvidlingen, Torskeart, bedst fra Oktober —Februar. Har et meget fint, løst,
letfordøjeligt Kød; taaler kun nogle Min.s langsom Kogning. Kogt Hvidling ser veres
med Smørsauce og hakket Persille.
Hvidling, stegt. Hvidlingen istandgøres, aftørres godt, snittes, vendes i pisket Æg,
derpaa i Rasp, tilsat lidt Mel. Vendes paa en Pande me d brunet Alfa Margarine , sættes
derpaa i en varm Ovn 3-4 Min., bestrøs med lidt Salt, ristet Persille; spises med hvide,
kogte Kartofler.
Karpe. Karpen rengøres, uden at skæres
siddende paa Fisken. Hovedet anses for en
i let saltet Vand. Ved Tilsætning af lidt
Serveres med Hol landaise- el. Citronsauce.

for meget op, skrabes let; Skællene bliver
særlig Delikatesse; ombindes. Fi sken koges
Rød vin faar Fisken en smuk blaa Farve.
1 Karpe paa 1 kg beregnes til 4 Pers.

Karpe, stegt. Fisken rengøres, Gællerne tages ud, Fisken afskælles og udtages.
Snittes paa Siderne, meles, steges smukt lysebrun og fas t i brunet Alfa Margarine ca.
10 Min. Fiskens Mælk dyppes i pisket Æg og Rasp, steges, lægges oven paa den stegte
Karpe.
Klipfisk. Den hvide, tykke Klipfisk er den bedste. Finnerne klippes af, og Fisken skæres
ud i passende Stkr., skylles derpaa i lunkent Vand, udblødes i ca. 12 -14 Timer. Naar
Fisken skal koges, skrabes Skællene af, uden at medtage Skindet; Fisken koges langsomt
ca. 25 Min. i Vand. Serveres med Sennep- og Smørsauce, hvide kogte Kartofler samt
hakkede haardkogte Æg.
Kuller. Torskeart; kan behandles og serveres som almindelige Torsk, men er mindre velsmagende
end denne.
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Laks, kogt. H a v l a k s e n er størst og finest i Smag, har et fedt og løst Kød. Koges
Laksen hel, bør den veje mellem 2 1 / 2-4 kg. Nogen bestemt Tid for Kogningen kan ikke
angives, men man beregner ca. 16 Min. for hvert kg Fisk. Laksen skæres ikke op; Gællerne
fjernes og Indvoldene tages ud, med en Børste el. Kniv fjernes Rygblodet omhyggeligt,
derefter vaskes og skrabes Laksen, der gøres nogle Indsnit paa Siderne. Den koges paa en
Fiskerist i Vand, tilsat Salt, Eddike, helt Peber, et lille Løg og et Bundt Persille. Skal Laksen
udskæres forinden Kogningen, maa Stykkerne være 6 cm tykke, lægges i kogende Vand med
Krydderierne, koges under omhyggelig Skumning i ca. 1 / 4 Time. Anrettes paa Fiskefad el.
Fad, hvorpaa er bredt en Serviet. Pyntes med Citronskiver; serveres med Hollandaise- el.
Kaperssauce (s. u. Saucer). Der beregnes 125 g til hver Pers.
Laks i Mayonnaise. Laksen udskæres i Filet'er, koges, befriet for Skind og Ben, afkøles.
Naar den er fuldstændig kold, bestryges el. sprøjtes den med fast Mayonnaise (s. u. kolde
Saucer). Pyntes med udskaarne Skiver af Citron og Trøffel el. lange Strimler røget Laks,
der flettes over Anretningen og drysses med Kapers. Garneres med haardkogte
Æggesnitter og Persille. Rester at kogt Laks kan ligeledes anvendes, befriet for Skind
og Ben; formes ved at trykkes fast sammen.
Laks, ristet. Laksen skæres i tommetykke Skiver, vendes i Mel, ristes langsomt i
Al fa Margarine . Serveres med Tartar-Smør (s. u. Kolde Saucer).
Laks, røget. Skæres i tynde Skiver og serveres med Spinat, pocherede Æg, Røræg el.
blandede Grøntsager. Fin Mellemret.
Laks, hel stegt (ca. 4 Pers.). En Laks paa ca. 1 kg rengøres, skrabes, skylles
omhyggeligt, snittes paa Siderne med 3 cm mellem hvert Snit. Hensættes nogle Timer i
tynd Eddikelage med helt Peber og Laurbærblade, tages op, aftørres, bestryges med Æg
og fin Rasp, steges i brunet Al fa Margarine, enten paa Pande el. i Ovn. Kan serveres
med Kapers- el. Æggesauce.
Laksørred og Laksforel. Behandles og serveres som Laks; taaler mindre Kogning, da
de sjældent er saa store.
Makrel. Meget velsmagende Fisk, bedst i Maj el. sent paa Efteraaret, taaler ikke at
opbevares længe i den varme Aarstid, da den hører til de Fiskearter, der dør, saa snart
de kommer op af Vandet. Naar den rengøres, løs nes Gællerne og her udtages
Indmaden uden at skære Bugen op. Rygblodet fjernes med en Børste e l. Kniv, de
blanke Skæl skrabes forsigtigt af; skylles omhyggeligt, snittes, koges med Hoved og
Hale i saltet Vand, tilsat lidt Eddike, koger langsomt ca. 20 Min. Serveres med Kapers-,
Smør- el. grøn Stikkelsbærsauce (s. u. Sauce).
Makrel, røget. Passende Stkr. ristes let i brunet Alfa Margarine. Hertil kan serveres
Røræg, Kartoffelmos el. stuvede Grøntsager (s. u. Grøntretter). Hertil brunet Smør.
Marinerede Sild. Spege- og Kryddersild kan anvendes. Udvandes 10-12 Timer i Vand,
renses, flækkes, befries for Skind og Ben, skæres derefter paa skraa i halvtommelange
Stykker og lægges i følgende Lage: 1 Del Vand, 2 Dele fin Eddike, Sukker, hel sort Peber,
Laurbærblade, hele Nelliker og fintskaarne sure Æbler. Serveres belagt med tynde Skiver
Løg.
Pighvarre, kogt. Pighvarren er bedst, naar den vejer mellem 2½-3½ kg; særlig i
Sommermaanederne har Fisken et fint, hvidt og fast Kød. Fisken rengøres og skylles i flere
Hold Vand, gnides derefter med lidt Salt paa den mørke Side og med lidt Citronsaft paa
den hvide Side. Det yderste af Finnerne bortskæres, Fisken ridses paa den mørke Side og
koges derefter paa en Fiskerist i saltet Vand, som lige maa staa over Fisken. Naar Fisken
koger, skummes den omhyggeligt og flyttes hen paa langsommere Ild. Naar Fi nnerne
slipper, er Fisken kogt; man kan ogsaa prøve med en tynd Fiskekniv; gaar den ne let
gennem Fisken, er den kogt tilstrækkeligt. Den tages da op og serveres straks. Pyntes med
hakket Persille og Citronskiver og serveres med Smør-, Fiske- el. Hollandaisesauce. Til
hver Person beregnes 1/4 kg Fisk.
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Plukfisk. Levninger af Klipfisk eller anden Fisk befries for Ben og Skind og plukkes i
smaa Stkr. Al fa Margari ne og Mel afbages med kogende Mælk til jævn Sauce, tilsæt tes
Sukker, Salt og udrørt Fiskesennep, efter Smag, tillige med Fisken og ligesaa mange
smaatskaarne kogte kartofler.
Rollmops. Fine saltede Sild udvandes, renses, flækkes, be fries for Skind og Ben. Hver
halve Sild drysses med fint hakket Løg, Peber og Nelliker, rulles sammen fra Hove d til
Hale. Rullerne stilles gennemstukne med rensede Tændstikker, befriet for Satsen, ved
Siden af hverandre, overhældes med Lage af Vand, Eddike, helt Peber, Laurbærblade
og Sukker. Dejlig Frokostret!
Rulle-Aal. Kun store Aal anvendes. Flaaes, rengøres, Finnerne afklippes, Rygbenet
udskæres fra Bugen; befri es for alle Ben. Drysses med lidt Salt og Peber, hakket Løg
og pillet frisk Persille; rull es sammen fra Hale til Ho ved, ombindes, koges langsomt i
ca. 15 Min., tages op, presses l et mellem to Tallerk ener; naar den er kold, skæres
den i Skiver; kan overhældes med klar Gele f. Eks. i en Randform. Anvendes til koldt
Bord.
Rulle-Sild. Rensede Sil d, hvoraf Rygbenet er udtaget, flæk kes paa langs; hvert af
Stykkerne bestrøes med li dt Sal t, stødt Peber og fint hakket Rødløg; Stykkerne rul les
sammen fra Hoved til Hal e, ombindes, sættes tæt sammen i en flad Kasserolle;
dampes langsomt i nogl e Mi nutter med Vand, tilsat Eddike, hel Peber og Laur bærblade. Tages forsi gti gt op, Lagen hældes over, h eri serveres S ildene kolde.
Udmærket Frokostret. Kan l i gel edes nedlægges i Gelé naar Rulle-Silden er kold og
Baandet fjernet.
Rødspætte, kogt. Bedst fra Maj til Septbr. Fisken bør veje ½-¾ kg pr. Stk., have et
hvidt, fast Kød; er Bugskindet blaaligt, tyder det paa, at Fisken ikke er frisk. Fisken
flaaes, hvilket lettest lader sig gøre, naar man med en skarp Kniv skærer Finnerne løse
indtil det mørke Skind; dette løsnes ved Hoved og Hale, Skindet fjer nes med et raskt
Ryk. Den hvide Side af Fisken skrabes godt fra Halen og opefter. Fisken ridses tværs
over og koges derpaa ca. 10 Min. i saltet Va nd. Til hver Person beregnes ¼- 3 / 8 kg.
Vandet, hvori Fisken er kogt, afbages med Alfa Margarine og Mel, tilsættes hakket
Persille og lidt Fløde; serveres til.
Rødspætte-Filet. Fisken renses og skrabes godt. Med en tynd, skarp Kniv skæres de fire
Filet'er fra Benet. Filet'erne afpudses, bestrøs med lidt Salt, oprulles med Skindsiden
indefter, fra Hoved til Hale. Kan ogsaa gives et løst Snit tværs over og derpaa lægges
dobbelt. Dampes i en med Margarine smurt flad Kasserolle el. Gryde. Vandet, hvori de
dampes, skal været let saltet, tilsat et Par Draaber Citronsaft og maa knapt staa over Filet'erne. Skal disse steges, aftørres de i et Klæde, vendes i Æg, derefter i fint Rasp, tilsat
lidt Mel, steges lysebrune og sprøde i meget hedt Alfa Margarine. Til Fiskefilet serveres
Fiske- og Æggesauce; den faar da Navn efter Saucen og de forskellige Tilsætninger, som
skal nævnes i de følgende Opskrifter. Fiskebenene koges med Vand, tilsat Salt, Citron, 1
Laurbærblad og Peber; naar de er afkogte, sies Suppen gennem et Klæ de; bruges til
Opbagning af Saucer, Suppe o. l.
Rødspætte, stegt. Fisken rengøres, tørres godt af i et Klæde, vendes i Æg, pisket med
Vand, derefter i revet Brød el. Rasp, tilsat Mel; steges i Alf a Margarine el. Alfa Palmin.
Fisken er stegt, naar Kødet lader sig løsne fra Benet med en tynd Kniv. Hertil serveres
Citronskiver.
Sandart. Sandarten har fint, hvidt, fast Kød som Aborren. Koges og serveres som denne.
Til hver Person beregnes ¼ kg.
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Sild. Bedst og fedest er Sommer- og Høstsild. Den er frisk, naar Øjnene er klare,
Gællerne røde og Skællene glinsende; en baade nærende og velsmagende Fisk, spi ses
varm og kold, tilberedt paa mange forsk. Maader. Rengøres ved at afskære Hoved og
Halsfinnen, afskrabe Skællene; maa skylles godt. Benene tages ud af den rensede Fisk
ved at klemme Ryg og Bug sammen og trække hele Rygbenet ud ved Halebenet. Et Par
smaa Indsnit gøres i Silden; den koges i let saltet Vand, tilsat lidt Eddike, Peber og et
lille Rødløg. Taaler kun et Par Min.s langsom Kog; anrettes straks. Serveres med Hol landaisesauce el. Mælkesauce, tilsat Saften af 1 Citron. Hertil kogte Kartofler.
Sild i Carry. Silden renses, deles som til Frikasse, koges i let saltet Vand, tilsat et Løg,
skaaret i tykke Skiver. 20 g Alfa Margarine smeltes og heri svitses 1 Theskefuld Carry,
som derefter tilsættes 25 g Mel og afbages med Fiskesuppen. 1 / 4 kg Ris koges møre,
formes i Randform; i Risranden anrettes de varme Sild, overhældte med Carry -Sauce.
Sild, kolde stegte el. kogte. Nedlægges i en tynd Eddikelage med helt Peber, 1 Par
Laurbærblade, Nelliker og lidt Sukker. Belægges med tynde Skiver Løg.
Sild, stegte. Naar Sildene er rengjorte, Rygbenene trukket ud, drysses de med lidt Salt,
snittes, meles — eller vendes i Æg, derpaa Rasp — steges langsomt i brunet Alfa
Margarine. Er Silden uden Indmad, kan pillet frisk Persille fyldes i Bugaabningen og
steges med Silden. Hertil gives brunet Smør el. Tomatsauce. Ryg benet kan tages ud og
erstattes med en Ansjos eller Gaffelbitar; Silden lægges sammen igen og steges.
Serveres med Kartoffelmos og garneres med Tomater.
Sild med Æbler (ca. 4 Pers.). 4 Spegesild, Æblemos uden Sukker, 1 Æg, Rasp, Purløg, 50 g
Al fa Margarine. Sildene befries for Skind og Ben og udvandes i Mælk 12 —14 Timer. I hver
Sild lægges Æblemos, et Baand bindes om, og Fisken paneres og steges. Hertil serveres
kogte Kartofler med hakket Purløg.
Stenbider. Hannens Kød er bedst. Fisken rengøres og flaas, deles i 3-4 Stkr., koges i Vand,
tilsat Salt og lidt Eddike. Serveres straks, den er kogt, med Sennep-, Tomat-, Smør- el.
Hollandaisesauce. Kogt Stenbider kan ogsaa lægges i Gelé (s. u. Gelé) og anvendes til koldt
Bord.
Slethvarre. Fladfisk, nær beslægtet med Pighvarren, uden dens tornede Skind; den bliver
dog ikke saa stor; Kødet er ikke saa velsmagende som Pighvarrens. Behandles og serveres
paa samme Maade som denne.
Spegesild med Løgsauce. Store Spegesild flaas, Indvoldene udtages, Sildene udvandes
ca. 24 Timer i Mælk, deles i 4 å 5 Stkr. Løg skæres i tynde Skiver, dampes møre i Alfa
Margarine, afbages med Mel og Mælk til en tyk Sauce, der tilsættes lidt Sukker. Ser veres
til Silden med kogte Kartofler.
Suder. Kun unge og fede Fisk bør anvendes. Gøres omhyggeligt ren og fjernes for al Slim,
hvilket gøres bedst ved at hælde kogende Vand over Fisken, derefter holde den i koldt Vand
og aftage Slimet. Koges i let saltet Vand, tilsat Eddike, rigelig Peber og Laurbærblade. Ser veres som Karpe.
Torsk. Er bedst i Efteraars- og Vintermdr. Maa helst købes levende, da Torsk, som længe har
været døde, taber den friske og gode Smag. Nakke- og Halebenet skæres over, for at
Blodet kan løbe af. Bugen skæres op, Ind maden udtages. Lever, Rogn og Krølle koges
for sig i let saltet Vand. Rognen taaler det længste Kog. Torsken renses (se
Indledningen), kan ridses til Benet; koges hel el. skæres i Stkr. à 6-8 cm. Koges i
saltet Vand under langsom Ild 25-30 Min., efter Størrelsen. Anret tes tilligemed
Indmaden, Fiskesennepsauce, smeltet Smør og kogte Kartofler.
Torskefilet. Af store Torsk udskæres to Filet'er fra Ryg benet. Filet'erne skrabes og
snittes let og koges derpaa langsomt paa en Fiskerist i saltet Vand i ca. 15 Min. Risten
tages op, Skindet fjernes fra Fisken. Anrettes paa et varmt Fad og overhældes med
Hollandaisesause (s. u. Saucer). Garner es med Snitter og smaa hvide Kar tofler.
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Bagt Torskefilet m. Baconskiver (ca. 4 Pers.). 8 Stkr. Torskefilet, 10 Skiver Bacon,
kogte Gulerødder, 50 g Al fa Margarine. Fiskefilet'erne tørres og indeni i hver pakkes en
Skive Bacon, et Baand bindes om og R ouletterne lægges i et smurt Gratinfad sammen
med nogle Gulerødder, der i Forvejen er kogte og skaaret i pas sende Stykker, nogle
Klatter Alfa Margari ne lægges over og Fiskeretten bager i Ovnen ca. 1 / 2 Time. Hertil
gives en god varm Kartoffelsalat.
Torsk, stegt. Smaa Torsk er bedst egnede. Opskæres og udtages, Hoved og Hale
skæres fra, drysses med Salt, henstaar ca. 2 Tim. Aftørres, snittes, vendes i Mel og
steges i brunt Al fa Margari ne. Kan ogsaa vendes i Æg og Rasp og koges langsomt i
hedt Alfa Pal min.
Torsk paa norsk Vis. Torsken skæres i tykke Skiver, koges i stærkt saltet Vand. Anrettes
straks; serveres med følgende Sauce: 125 g Alfa Margarine afbages med 20 g Mel, spædes
med lidt Fiskesuppe og ½ l sur Fløde. Lidt Sukker og ubetydeligt tvekulsurt Natron kommes
i Saucen.
Ovnstegt Torsk med Spinat (ca. 4 Pers.). 1 mellemstor Torsk, Æggehvide, Rasp, 50 g
smeltet Alfa Margari ne. Fisken rundrenses, d. v. s. maa ikke skæres op, men alle
Indvoldene trækkes ud gennem den Aabning, hvor Hovedet har siddet, Torsken tørres og
smøres med Æggehvide, Rasp drysses ovenpaa og Fisken lægges paa en Rist med
Bradepande under og stilles i en varm Ovn. Torsken dryppes med smeltet Alfa Margarine
og steger ca. ½ Time. Hertil gives Tatarsmør eller stuvet Spinat.
Ristet Torskerogn. Rogn, Salt, Al fa Margarine. Rognen skæres i 3-4 cm tykke Skiver med
en skarp Kniv, saltes lidt og ristes i Margarine. Rognen serveres med stegte Kartofler eller
paa Smørrebrød.
Tunfisk. Til 4 Personer beregnes ca. 1 kg Fisk. Tun fisken har 2 Slags Kød,
lyst og mørkt. Som oftest an vendes det lyse Kød til Kogning, og det mørke
Kød anvendes til Stegning.
Tunfisk, kogt. Fisken lægges i kogende Vand, Salt, 2 Gulerødder og 1 Løg tilsættes.
Serveres med Citronsauce — eller Hollandaisesauce og Kartofler.
Tunfisk, stegt. Fisken skæres i Skiver og krydr es godt, steges i Alfa Margarine,
serveres med brunede Løg, brun Sauce og Kartofler.
Vindampet Fisk (ca. 4 Pers.). 1½ kg Rødspætter eller Skrubber, 125 g Spinat, Citronsaft, 4
Tomater (eller 4 Spk. Tomatpuré), Vin, ½-¾ dl, 25 g Alfa Margarine, Rasp. Et Gratinfad
smøres, og Bund og Sider dækkes af Spinatblade. Fiskefileterne lægges lagvis med Tomat
imellem. Ovenpaa Fisken anbringes Margarinen i smaa Klatter. Vinen hældes over. Det hele
dækkes af Rasp. Bages ved jævn Varme ca. 20 Min. Serveres i Gratinfadet. Hertil
Rundstykker.
Ærø Torsk. Torsk koges og serveres med Fiske-Sennepsauce. Flæsk skæres i Terninger,
disse steges paa Panden; naar de er sprøde, hældes de med det smeltede Fedt i en
Sauceskaal og serveres tilligemed Sennep-saucen.

SKALDYR.
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Hummer. Fra Septbr. til Juni. Mellemstore Hummer er bedst; koger ca. 20 Min.; man
regner ca. 10 Min. for hvert 1/2 kg Hummer; koger Hummeren for længe, bli ver Kødet
haardt. Naar Hummeren skal koges, tages 40 —50 g Salt til hver 1 Vand; naar Vandet
koger, lægges Hummeren levende deri med Hovedet først; derved dør den straks. Efter
Kogningen skal Hummeren staa i Vandet ca. 1/2 Time, tages op, inden Vandet er helt af kølet, Kløerne tages fra og knækkes; Hummeren flækkes langs Ryggen. Hjernen og
Endetarmen fjernes; i Hovedet drysses fint hakket Persille. Serveres med sam menrystet
Spiseolie og fin Eddike el. Mayonnaise, Smør og Brød.
Hummer i Mayonnaise. Hummerkød skæres i flade Skiver, lægges paa skyllede, friske
Salatblade, overhældes med tyk Mayonnaise, pyntes med Karse, Kapers, haardkogte Æg og
Tomatsnitter.
Hummer i smaa Postejer. Hummerkød skæres i fine Terninger og kommes derefter i en
Hummersauce (s. u. Saucer) med kogte passende Aspargesstykker. Stuvningen fyldes i
smaa Postejer; Resten af Stuvningen serveres særskilt i Saucekande.
Krabber. De middelstore Krabber er bedst. Koges og behandles som Hummer. Kødet
findes kun i Kløerne. Skallerne indeholder en mælkehvid og løs Masse.
Krebs. Behandles som Hummer. Koger kun 5 Min. Hen staar i Vandet, hvori de er kogt,
til de er kolde.
Muslinger. Di sse maa være fri ske og levende; dette ken des paa, at Skallerne er fast
tillukkede, hvi s de der imod gaber og ikke lukker sig, naar man banker paa Skallen, er
Muslingerne døde og uanvendelige. Mus linger børstes indtil Vandet er klart.
Muslinger indbagt i Fiskefars (4 Pers.). 1 Snes Muslinger, 1 / 2 kg Fiskefars, I Æg, 75 g
Alfa Margarine. Muslingerne koges i kogende Vand i ca. 20 Min. til Skallerne er aabne,
tages ud af Skallerne, „Strengen" og Maven fjernes; en Musling ad Gangen dyppes i
Fiskefarsen, der er rørt op nied et Æg, mens man ved Hjælp af to Skeer „pakker
Muslingen ind i Farsen". Disse steges i brunet Alf a Margarine og hertil serveres en Ci tronsauce.
Muslinger, marinerede, L De renvaskede Muslinger dampes sammen med hakkede Løg i
Alfa Margarine. Hertil tilsættes lidt Hvidvin. Dampes til Muslingerne aabner sig. Muslingerne
tages ud af Skallen og serveres i Suppen, hvori de er kogte.
Muslinger, marinerede, II. De rengjorte og i Vand dampede Muslinger serveres i
Marinade af Olie, Eddike, Salt, Peber.
Muslinger, stuvede. Muslingerne koges, tages ud af Skal len og befries for „Streng og
Mave". Af Suppen, hvori de er kogt, afbages en jævn Sauce, der krydres med lidt stødt
Peber; lieres med lidt Fløde og piskede Æggeblommer. De pillede Muslinger kommes i
Saucen; anrettes, overdryssede med fint hakket Persille. Muslin gerne kan anrettes i
Tarteletter, i Butterdejgsrand, Fi skefarsrand etc.
Rejer. Skal være friske og levende, naar de koges; er Rejerne døde, bliver de løse, og
Halen lægger sig ikke sammen efter Kogningen. Koger i 3 -4 Min. i saltet Vand; tilsat et
Stykke Sukker, overhældes derefter med koldt Vand og Salt drysses paa. Rejer anvendes,
foruden til koldt Bord, til Saucer el. til Stuvning samm en med Asparges; anrettes i smaa
Postejer el. Tarteletter.
Vinbjergsnegle. Sneglene vaskes i flere Hold Vand med en lille Børste, hvorefter de
sættes over i kogende Vand ca. 3 / 4 Time. De udpilles nu med en Spækkenaal og Ind voldssækken og Kappen skæres af. Til Kogevandet tilsættes gerne Krydderier, for Eks.
Laurbærblade, Timian, Løg, Salt og Peber. — I. Sneglene kan nu atter lægges i
Sneglehusene, der lukkes for dem med Smør rørt op med Sennep og hakket Persille.
Serveringen maa foregaa i største Hast, da de skal serveres varme. II. Sneglene lægges
paa Brødcroutons, serveres med Hollandaisesauce.

18

Østers. „Østers-Sæsonen" varer fra Septbr. til Maj. Mid delstore Østers nydes bedst
uden særlig Tilberedning .
(au naturel), hvilket overhovedet maa foretrækkes for Østers i kogt el. stegt Tilstand, som
da bliver tungt fordøjelige. Østersen aabnes lige før Serveringen; henstaar de længe
aabnede, taber de meget i Velsmag. Aabnes ved at lægges med den buede Side mod
Bordet; en kort, bred og haard Kniv (man kan købe særlige Østersknive) stikkes ind
mellem Skallerne, føres forsigtigt op mod den buede Skal, Stolen overskæres, Østersen
aabnes da let og lægges paa et Fad med smaathugget Is. Man maa sørge for, at Saften
(den æggehvideholdige Vædske), som er ved Østers, ikke gaar tabt, men bliver i Skallen.
Til Østers serveres Snitter, Citron, Smør og ristet Brød.

Opskrifter udeladt
Grøntsager
Artiskokker / Asparges / Aubergines (farserede, gratinerede) / Blegselleri el. Bladselleri
Blomkaal (a la polonaise, gratineret, stuvet) / Brunkaal / Bønner (grønne, tørrede) / Bønner
(hvide)
Fuglereder / Græskar / Grønlangkaal / Gulerødder (Puré, Gulerodsrand, brunede, stuvede)
Hvidkaal (farseret, fyldt, stuvet) / Jordskokker / Julesalat / Kaal-Dolmer / Karse /
Kartoffelfrikadeller
Kartoffelkroketter / Kartoffelmos / Kartoffelsalat
Kartofler (brunede, franske, fyldte, jydske, stegte, stuvede) / Linsefrikadeller / Linser / Løg / Majs
Oliven / Perlebønner / Persille / Persillerødder / Porrer (i Slaabrok, stuvede) / Rosenkaal /
Rødkaal
Savoykaal / Slikporrer / Snittebønner (saltede, stuvede) / Spidskaal
Spinat ( dampet, Spinatrand, svitset) / Surkaal / Voksbønner
Forskellige Roer
Majroer / Botfeldske Roer / Kaalrabi / Knudekaal / Rødbeder / Selleri (farseret, paneret)
Selleribøf / Sellerirand / Skorzonerødder / Turnips
Svamperetter
Carl Johansvampe / Champignons / Kantareller / Trøfler / Tomatbøf / Tomatfrikadeller
Tomater (gratinerede, stegte, stuvede)
Ærter
Aspargesærter / Grønærter / Grønærtepurée / Sukkerærter / Ærter, russiske
Makaroni og Ris
Makaroni m. Skinke / Makaroni milanaise / Makaronirand / Nudeldejg / Nudler
Ris, brasilianske / Ris, brunede / Ris, løse
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- opskrifter fortsat -

KØDRETTER

KØDRETTER
Oksekød
Kødretter.
Naar man skal stege Kød, gæl der det altid om at have en Pande, der er godt varm og
et Fedtstof, der taal er stærk Varme uden at brænde paa. Her er det
Margarinefabrikken Al fa forl ængst har løst Probleme t og fremstillet den kendte Alfa
Margarine med det høje Brænd punkt, d. v. s. den taale r at blive opvarmet til en
meget høj Varmegrad uden at brænde paa.
OKSEKØD.
Bankebøf eller Bankekød. Kød af en Bov, Halskød el. Mellemskært skæres i
passende firkantede Stkr., som bankes godt igennem, meles og brunes i Alfa Margarine, tilligemed fi nthakkede Løg. Sky el. Suppe h ældes over, tilsættes helt Peber
og Laurbærbl ade; Bøf'en dampes l angsomt mør. Saucen jævnes m. udrørt Mel. Hertil
kogte Kartofl er.
Benløse Fugle. K ød af Inderl aaret skæres i store, flade Skiver, udbankes godt,
bestrøes m. en Bl andi ng af Sal t, stødt Peber, Nelliker og revne Løg, spækkes m.
tynde Spækski ver, rull es sammen, ombindes. D isse Roulader brun es godt i Alfa Margarine, overh æl des m. Sky, koges langsomt møre (ca. I Time). Rouladern e tages op,
Baandet aftages. Saucen jæ vnes m. udrørt Mel, krydres m. Salt, Soya, ganske lidt
Vi n, faar et godt Op kog, h æl des over Rouladerne. Hertil brunede Kartofler el.
Kartoffelmos.
Bøf à la Mode. Et Stk. mørt Inderlaar spækkes m. fingertykke og tommelange
Spækstrimler, der forud vendes i en Blanding af Salt, stødt Peber, stødte Nelliker og lidt
revet Hvidløg. Kødet overhældes m. 4 dl Sparesuppe, henstaar hermed 5-6 Timer.
Optages, aftørres, brunes i Stegegryden i Alfa Margarine, lidt Suppe hældes over; steges
meget langsomt mørt. Nogle Gulerodsskiver lægges ved Siden af Stegen. Skyen fra
Stegen indkoges godt, jævnes og tilsættes lidt Soya. Omkring Stegen lægges Kartoffelmos
og Gulerodsskiver.
Bøf, engelsk (4 Pers.). 1 kg Filet, 100 g Alfa Margarine, Peber, Salt, 2 Løg. Hertil
anvendes Filet'en fra Højreb eller Inderlaar; det skæres i tommetykke Ski ver, bankes
godt. Kødet lægges derefter paa en meget varm Pande uden Fedtstof; naar Kødet ikke
mere hænger fast, vendes det og brunes paa den anden Side. Derefter tages Bøffen
af, bestrøes med Salt og Peber; Alfa Margarinen brunes godt paa Panden, og Bøffen
steges 7-8 Min. deri. Løgene brunes i Alfa Margarinen og hældes over Bøffen ved Serveringen.
Bøf, fransk (4 Pers.). 1 kg Filet, 50 g Alfa Margarine, Peber, Salt, 100 g Smør, 1 Bundt
Persille. Udskæres og steges som „Engelsk Bøf". Drysses m. Salt og Peber, paa hver Bøf
lægges en Skive el. Rulle koldt Smør, drysset rigeligt m. hakket Persille. Garneres m.
franske Kartofler.
Bøf Lindstrøm (4 Pers.). 500 g Oksesmaakød, 50 g Alfa Margarine, Kapers, Asier,
Rødbeder, Løg, Salt, Peber. Det hakkede Kød blandes med de hakkede Indgredienser, og
formes som smaa Bøffer, der steges i Alf a Margarine.
Chateaubriand. Oksefilet'en skæres i tommetykke Skiver, der bankes godt, drysses m.
Salt og Peber, steges i brunet Alfa Margarine. Serveres m. maitre d'Hôtel-Smør (s. u.
Saucer) og franske Kartofler; kan iøvrigt garneres paa samme Maade som Oksefilet.
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Entre-Côte. Af Højrebet skæres en stor tyk Kotelet. Benet skrabes, Koteletten bankes
godt, bestrøes m. Salt og Peber, brunes godt i Alfa Margarine, steges i varm Ovn, saa
den bliver saftig, skæres i tynde Skiver. Paa Benet anbringes en Papir -Manchet; den
serveres garneret m. Grøntsager. Hertil brunet Smør.
Forloren Hare (4 Pers.). 1 kg Oksekød af Hals el. Bov, 1/4 kg Kalve- el. Svinekød. Kødet
befries for Sener og Ben, gaar 1 à 2 Gange gennem Maskinen, røres m. Salt, stødt Peber,
125 g Mel og 3 hele Æg, æltes godt sammen, formes som Ryggen af en Hare, spækkes m.
smaa Spækstrimler, brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Mælk el. Fløde, steges langsomt
ca. 1 / 2 Time. Hertil gives Flødesauce, hvori kommes lidt Ribsgel, og brunede Kartofler.
Frikadeller. Kødfars af Oksekød (s. u. Fars) sættes m. en Spiseske som store Boll er
paa varm Pande m. brunet Alfa Margarine, steges lysebrune paa begge Si der. Serveres
m. brunet Smør el. Skysauce, stuvede Kar tofler el. andre stuvede Grøntsager.
Gullasch. Kød af en Bov el. Højreb skæres i lige store Terninger; meles og brunes godt
i Alfa Margarine m. skaarne Løg; Sky el. tynd Suppe hældes over Kødet; det koges
l angsomt mørt; l i dt Tomatpure og Paprika tilsættes. Gullasch en jævnes m. lidt
udrørt Mel; til sæt tes li dt Sherry og Soya. Serveres i en Rand af Kartoffel mos.
Hakkebøf eller Bøfkarbonade. Hertil kan anvendes K ød fra Boven , Mellemskært
el . Højrebet. Kødet befri es for Ben og Sener, gaar een Gang gennem Maskinen m. et
Løg, lidt Salt og Peber. Formes ti l smaa run de Bøf, hak kes godt sammen m. en K niv,
meles, steges i Al f a M a r g a r i n e. Bru n Skysauce m. ristede Løg hældes over.
Kødboller i skarp Sauce. Af Oksekødfars koges store Bol ler i saltet Vand, tilsat et
helt Løg. Af Vandet, hvori Bol lerne er kogt, afbages en brun Sauce, der krydres m.
stødt Peber, lidt Paprika og Soya, koges godt hermed, tilsættes smaa brunede Løg og
hakkede syltede Agurker. Saucen hældes over Bollerne. Serveres m. Snitter el. kogte
Kartofler.
Lobescoves. Raat, skært Oksekød skæres i Terninger, faar et Opkog i Vand,
skummes, Vandet h æl des fra, tynd Suppe hældes over K ødet, saa det dækker det.
Fi nt skaarne Løg, h el t Peber og Lau rbærblade tilsættes, h er med koges Kødet ca. 20
Min.; da tilsættes l ige saa mange raa og ituskaarn e Kartofle r, som der er Kød; det
hele koges langsomt under Laag, til Kartoflern e har j ævn et. Salt efter Smag. Hertil
koldt Smør.
Hvid Lobescoves. Kogt el. stegt Kød og lige saa mange kogte Kartofler, som Kødet
vejer, skæres i smaa Ter ninger. Løg hakkes fint og brunes i Alf a M a r g a r i n e i en
Gryde; en god Sauce hældes over, og heri faar Kartoflerne et Opkog. Krydres m. Salt,
Peber og Laurbærblade.
Marvben. Okselaarben m. Marv hugges el. saves i 3 -4 cm lange Stkr. Benene skrabes
godt udvendig; Enderne stoppes m. lidt Meldejg. Koges ganske svagt ca. 1 Time;
Dejgen for Enderne fjernes. Serveres i Serviet. Hertil varmt, ristet Rugbrød.
Oksebryst, kogt. Tyk- el. Spidsbryst knækkes let og sættes over Ilden i koldt Vand m.
Salt; skummes omhyggeligt. Gulerødder, Selleri og Porrer koges med i Suppen den sidste
Time. Kødet koges langsomt mørt; man beregner ca. 1 Time for hvert kg Kød; dette vil
dog afhænge af Kødets Kvalitet, Størrelse og Tykkelse; man kan bedst med en
Spækkenaal prøve, om Kødet er mørt; er dette Tilfældet, gaar Spækkenaalen let igennem
det. Oksebrystet skæres i smukke Skiver; serveres m. Peber rod-, Kapers- el. Olivensauce.
Kogte Kartofler og de kogte Urter skæres i passende Stkr. og lægges omkring
Kødskiverne.
Oksebryst, kogt, saltet. Oksebryst, som i nogle Dage har ligget i Salt og Salpeter,
sættes over Ilden i koldt Vand, faar et rask Opkog, skummes omhyggeligt; koges lang somt, til Oksebrystet er mørt. Skæres i Skiver, som be strøes m. revet Brød og hakket
Persille; serveres m. Grøntsager af forskellig Art. Hertil hører Smørsauce.
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Oksefilet, stegt. Oksefilet er det smalle Kødstykke, som ligger paa den indvendige Side
af Ribbenene, modsat Tykstegen; benævnes af nogle Mørbraden. Oksefilet for veksles
ofte m. den ydre Filet paa Højrebet; denne serveres ogsaa for det meste under Navn af
Oksefilet, men kan dog ikke sammenlignes m. Mørbrads-Filet'en. Naar Oksefilet'en skal
steges og serveres hel, afpudses den, idet alle Sener forsigtigt bortskæres; det
overflødigeFedt fjernes, saaledes at der kun sidder Fedt paa den Side, der har vendt ind
mod Benet. Den spækkes m. fine Spækstrimler, ombindes, brunes godt paa alle Sider, ste ges i meget varm Stegegryde ca. 20-30 Min. efter Tykkelsen. Saavidt muligt dryppes den
ikke under Stegningen, men vendes blot et Par Gange. Hertil kraftig Skysauce og franske
Kartofler. Kan garneres med Grøntsager.
Oksefilet Italienne. Filet'en steges, udskæres, garneres m. smaa glaserede Løg og franske
Kartofler. Hertil kraftig Skysauce.
Oksehaleragout. Unge Oksehaler skæres ud i Leddene, udvandes 1 Time, aftørres, meles,
brunes godt i Alfa Margarine m. skaarne Løg, Gulerødder, Porrer og lidt Timian; overhældes
m. Sky; koges langsomt meget møre, 3-4 Timer. Skyen sies fra, jævnes m. udrørt Mel,
krydres m. Paprika, Soya og Sherry; tilsættes dampede Karotter og Kartofler. Heri serveres
Oksehalerne, garnerede m. Snitter.
Oksesteg. Tyksteg, Tyndsteg el. Mørbradstegen egner sig bedst hertil. Er Stegen for
fed, borttages lidt af Fedtet; Stegen indgnides m. Salt, stænkes m. smeltet Alf a M a r
g a r in e, sættes paa Bradepande i meget varm Ovn. Naar Stegen er brun,
overhældes den m. ganske lidt Sky, steges 2-3 Timer, efter Størrelse; man beregner
/ 2 Time for hvert 1/2 kg Kød. Stegen skal være saftig og rød, men ikke blodig. Skyen
afbages m. Alf a Margarine og Mel til en jævn Sauce, der tilsættes lidt stødt Peber og
Soya. Naar Stegen anrettes, lægges den med Mørbradsiden ned imod Fadet; udskæres
i brede Skiver.
Roastbeef. Hertil anvendes Yderfilet'en; som oftest udskæres Mørbraden paa den indvendige
Side. Steges i meget hed Ovn som Oksesteg ca. 1 Time. Serveres m. meget kraftig Skysauce og
skrabet Peberrod.
Sursteg. 1-11/2 kg skært Inderlaar eller Tyksteg, 1 1 4 dl Eddike, ca. 100 g letsaltede
Flæskestrimler, 35 g Alf a M a r g a r in e, Salt, stødt Ingefær, Allehaande og Peber.
Kødet behandles som til „Bøf a la Mode", men lægges i Eddike, inden det spækkes. Under Stegningen dryppes det hvert Kvarter med kogende Vand tilsat Soya og lidt af
Eddiken, hvori Kødet er ma rineret. —Naar Stegen er stegt, indbages Skyen, sies,
jævnes og de 35 g Alf a Margarine tilsættes.
Tournedos. Smaa Bøf skæres af Oksefilet'en, bankes ganske let, steges i Alf a Margarine
til tykke, runde og saftige Bøf. Til hver Person beregnes to Tournedos.

KALVEKØD.
Forlorne Kyllinger. Kød af Inderlaar skæres i flade Skiver, bankes let, belægges m. pillet
Persille, en Strimmel Spæk, lidt Salt og Peber, rulles sammen, ombindes, bru nes i Alf a
Margarine, steges i lidt Sky ca. 1/2 Ti me. Baandene fjernes, Saucen jævnes, krydres m.
lidt Salt, Sukker og Soya; lidt Fløde piskes i, naar Saucen serveres.
Forloren Skildpadde (1 Kalvehoved til 10 Pers.). Kalvehovedet flækkes, renses, Tunge,
Øjne og Hjerne tages ud; Hovedet staar 2 Timer i Blød i koldt Vand; det ko ges m. Løg og
Urter, til Kødet slipper Benene (1-2 Timer). Kødet pilles fra Benene, lægges i Pres mellem
to Fade; naar det er afkøl et, skæres det i flade, ensartede Stkr. Hjernen trykkes
gennem en grov Sigte, blandes ni. udblødt Franskbrød, et Æg røres i; heraf kan
koges smaa Boll er og steges Fri kadeller. Gulerødder, Porrer, Selleri og Lø g brunes i
Alfa Margarin e, afbages m. Mel og Sky til meget jævn Sauce, som tilsættes lidt af
Suppen, hvori Kalvehovedet er kogt. Koges langsomt ca. 2 Timer. Saucen sies
gennem fin Sigte el. Kl æde, krydres m. Salt, Peber, Paprika, Tomatpur; tilsættes
Madeira og lidt Cognac for at gøre den stærk. Kødet varmes i Saucen m. Kød - og
Fi skeboller; serveres gan neret ni. Hjernefrikadellerne, overskaarne haardkogte Æg
og frisk Karse. Hjerneboll erne og Hjernefrikadeller ne kan farves g r ø n n e, saa de
l et skelnes fra de andr e Boll er og Frikadeller.
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Frikadeller. Af K al vekødfars (s. u . Fars) steges Frikadel ler. Serveres m. Skysauce,
stu vede Grøn ærter og Gul e rødder. Se under Oksekød.
Grydebøf (4 Pers.). 8 K al vekotel etter, 60 g Alfa Margarin e, Tomatpu r, Salt, Peber,
evt. lidt Fløde, Ku lør, Løg. K ødet brun es paa tør meget varm Pande, der efter
kommes det i en Gryde med Margarinen, Salt, Pe ber og de stegte Løg, der l ægges
et tætsluttende Laag over Gryden , og Bøffern e steger i deres egen Saft ca. 1 Time,
paa denn e Maade faa s al l e Smagsstoffer af K ø det, og det bliver aldrig tørt.
Kalv à la Marengo. Bryst el. Bov deles i passende Stkr. Disse meles og brunes i varm
Alfa Margarine. Kødet overhældes m. Sky og rigelig Tomatpure; koges langsomt mørt.
Saucen jævnes, krydres m. Paprika og lidt revet Hvidløg. Anrettes i Kartoffelrand m.
Snitter til.
Kalv à la Turque. Bryst el. Bov deles, brunes, koges mørt i Sky, tilsat Carry og
Tomatpur&. Naar Kødet er mørt, jævnes Saucen m. udrørt Mel; anrettes ovenpaa Ris,
kogt i Sky m. skaaret Løg. Kan garneres m. farserede Tomater; drysses ni. hakket
Persille.
Kalvebryst, farseret. Tyndbrystet befries for Ben, strøes ni. Salt og Peber, belægges
paa den indvendige Side m. god Kød- el. Fiskefars; Kødet bøjes sammen herover og
sammensyes. Koges derefter m. Urter ca. i 1/ 2- 2 Timer. Serveres med Grøntsager.
Kalvebryst, grilleret. Varmt, kogt Kalvebryst pensles in. pisket Æg, vendes i Rasp;
steges smukt lysebrunt i rigeligt Al f a M a r g a r i n e. Hertil brunet Smør og
Grøntsager. Kan ogsaa udskæres i smaa Stkr., som paneres og grilleres.
Kalvebryst, kogt. Til hver Person beregnes 1 / 4 kg. Kalvebrystet knækkes i Benene,
Kødet stribes m. en skarp Kniv; koges i Vand el. tynd Suppe m. Gulerødder, Sel leri,
Porrer og et Løg. Naar Kødet har kogt ca. 11/2-2 Timer, afpudses det; serveres m.
Sauce, afbagt af Suppen, hvori det er kogt. Saucen kan varieres mellem Champignons -,
Oliven-, Kapers-, Hummer-, Asparges-, Carry-, Tomat- og Sellerisauce. Garneres ni.
Snitter; kogte Kartofler kan serveres til.
Kalveechalopper (4 Pers.). 1 / 2 kg skært Kalvekød, Salt, Peber, 50 g Alf a M a r g a r in
e, 2 Bundter hakket Persille. Kødet skæres ud som Koteletter, bestrøes med Salt og
Peber og brunes i Margarinen; naar man skal til at lave Skyen, kommes den hakkede
Persille med ned, og Skyen smages til.
Kalvefricandeau. Hertil anvendes Inder - el. Yderlaar, Mørbrad el. Filet, som
udskæres i Skiver af 11/2 cm Tyk kelse, bankes let, spækkes; steges hurtigt paa
varm Pande m. brunet Al f a M a r g a r i n e. Bes trøes m. Salt og Peber. Serveres
m. brunet Smør el . Fl ødesauce. Her til brunede Kartofler.
Kalvefrikass. Kalvebrystet udhugges i passende Stkr.; ko ges i Vand m. Gulerødder,
Selleri og et helt Løg. Af Sup pen afbages jævn hvid Sauce, som lieres m. pisket
Æggeblomme. I Saucen kommes Kalvebrystet, Urterne, Kartofler og hakket Persille.
Kalvefødder. Kal vefødder renses, skoldes, flækkes; koges langsomt møre i saltet
Vand ca. 21/2 Ti me. Derefter fjer nes det store Ben af hver Fod, og Fødderne
presses. Af køl ede skæres de i l ange Skiver, p aneres, steges lysebrune i Alfa Marg
rine. Hertil skarp Sauce og stegte Kartofler.
Kalvehaleragout. Som Oksehal e-Ragout (s. d.).
Kalvekarbonade. K ød af Bov el . Hals gaar een Gang gen nem Kødmaskinen, formes
til smaa, runde Karbonader, hakkes godt sammen, vendes i Rasp, steges lysebru ne i
Al fa Margarin e. Herti l stuvet Spi nat.
Kalvekoteletter. Koteletten udhugges af Kammen, et Ben ved hver Kotelet. Benet
skrabes rent, Koteletterne af pudses for Sener og overflødigt Fedt, bankes let og indgnides m. Salt og Peber; steges lysebrune i Alfa Margarine paa hed Pande. Anrettes i
Krans paa fladt Fad ni. Grøntsager el. Kastanjepuree i Midten. Hertil brunet Smør.
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Kalvenyresteg. Rygbenet hugges fra Nyrestykket; Stykket knækkes nogle Gange ved
Ribbenene. Stegen gnides paa den indre Side rn. Salt og Peber; spækkes m. pillet Per sille. Lidt Fedt fjernes fra den udvandede Nyre; den rul les sammen ni. Stegen, som
ombindes, brunes i Alf a M a r g a r in e, steges ca. 11/2 -2 Timer. Nyren kan ogsaa
steges ved Siden af Stegen og serveres i Skiver sam men m. denne. Saucen tilberedes
som til Kalvesteg.
Kalveryg. Er Ryggen meget stor, hugges den igennem til to Kamme; er dog bedst,
naar den bliver stegt hel. Af skæres smukt, ombindes, brun es i Alf a M a r g a r in e,
steges i varm Ovn ca. 1 Time; maa absolut ikke damp steges. Nyren kan steges med;
serveres i Skiver. Naar Kalveryggen skal anrettes, hugges den ud i Skiver, saa Benet
følger med. Filet'erne kan skæres af paa begge Sider af Rygb enet; de udskæres paa
skraa i tykke Ski ver, som atter lægges sammen paa Rygbenet. Garneres m.
Grøntsager; serveres m. Sky.
Kalveskank. Skanken saves i passende Stkr., som brunes i Alf a M a r g a r in e; tynd
Suppe hældes over; Skank-stykkerne dampes langsomt møre i ca. 2 Timer. Naar de er
næsten møre, tilsættes Skiver af raa, skrællede Kartofler og Løg; disse maa ikke koge
ud, men ligge hele i Saucen, naar Skanken serveres. Saucen jævnes ikke.
Kalvesteg. Hertil benyttes Køllen el. Nyrestykket. Kølle n udskæres; Stykkerne lægges
nogle Timer i Mælk, aftørres godt og spækkes. Brunes i Alf a M a r g a r in e; steges i
Gryde el. Ovn. Stegen dryppes jævnlig m. Sky, naar den er næsten stegt m. lidt Fløde.
En Kølle paa 67% kg maa i Reglen stege 3 Timer; naa r den udskæ res, i 1-2 Timer.
Stegen maa i kke være rød, men hvid og saftig. Af Skyen afbages jævn Sauce, der
krydres m. Salt, stødt Peber og Soya; Fløde tilsættes, naar den ser veres.
Kinesisk Chow Chow (4 Pers.). 1 / 2 kg Kalvebryst, Mel bolle, Tomater, Æbler,
Banan, Rosiner, Kokusmel , Nøddekern er, Carry, Ris. Kødet koges mørt, Ben ene fjer nes, lidt af Suppen jævn es ni ed Melbolle og smages til med Carry. Risene koges og
serveres med Kø det, der er skaaret i Skiver paa et Fad. Tomater, Æbler, Banen
skæres i smaa Terni nger, Rosi ner, K oku smel og Nøddekern er serveres i smaa Skaale
(eller Skaller) hver for si g til Ri sene og K ødet.
Mixed Grill (4 Pers.). 4 Kalvekoteletter, 4 Svinekoteletter (Mørbrad), 4
Lammekoteletter, Nyrer, Lever, Bacon, Karbonadepølser, 5 T omater, 50 g Alf a M a r
g a r in e, Sal t, Peber. All e 3 Slags Koteletter steges, men hver for sig, og anrettes
paa et aflangt Fad, ri stet Bacon og steg te Tomater lægges imellem; de smaa Pølser
steges ligeledes og garneres udenom. Denne Ret er morsom og afvekslende, og kan
serveres med Grøntsager, f. Eks. grøn ne Bønner el. Ærter. Retten kan varieres ved
at enkelte Kotel etter udgaar.
Wienersnitzel. K ød som ti l Fri can deau ban kes l et, vendes i pi sket Æg og fin Rasp;
steges i brun et Al f a M a r - g a r in e, drysses m. Salt og Peber, belægges med en
Skive Citron , h vorpaa er sammen rullet en ben fri Sild, belagt m. K apers. Snitzl ern e
still es sammen; en Stri be skrabet Peberrod l ægges over. Hertil servere s kogte
K artofl er, brun et i Al fa Margari n e, drysset m. hakket Persille.

FAARE- OG LAMMEKØD.
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Bedekoteletter.
Udhugges, Benene skrabes, Slaget afskæres, de bankes let, drysses m. Salt og Peber, vendes i Æg
og Rasp, steges i Alfa Margarine. Hertil stuvede Champignons. De forskellige Garneringer til Lammekoteletter kan ligeledes anvendes hertil.
Bedekølle.
Skanken hugges fra Køllen, Hinderne fjernes, Køllen lægges ca. 2 Timer i Mælk. Spækkes m.
Spækstrimler og Persille, brunes i Alfa Margarine, med et Par Rødløg, dryppes m. Sky, steges
langsomt mør ca. 2 Timer. Af Skyen afbages brun Sauce, krydret m. Salt og stødt Peber. Serveres
m. kogt Makaroni, rystet i Smør, drysses rn. reven Ost. Smaa glaserede Løg el. Kastanjepurée kan
ligeledes serveres hertil.
Bederyg.
Bederyggen hugges ud, afpudses, Benene hugges af til ensartet Længde. Ryggen spækkes fint,
drysses m. Salt, steges i varm Ovn ca. 1- 1½ Time, dryppes jævnligt m. Sky. Anrettes paa stort
Fad; Filet’erne skæres fra Ryggen og udskæres, garneres m. forskellige Slags kogte el. glaserede
Grøntsager. Saucen afbages af Skyen, tilsat lidt Fløde.

Bederyg som Vildt.
Ryggen lægges 4 Dage i Mælk, tilsat rigelig Eddike. Afvaskes, spækkes godt, drysses m. Salt, steges
i varm Ovn 2½-3 Timer. Dryppes jævnlig m. Sky og Fløde. Saucen afbages af Skyen fra Stegen,
gøres lys m. Fløde, tilsat lidt Ribsgelé. Hertil Kartofler.
lslandsk Lam.
Kødet udblødes i koldt Vand 6 - 8 Dage; Vandet skiftes jævnligt. Sættes over i koldt Vand; koges
mørt. Serveres m. Smørsauce og stuvede Grøntsager, især Kaal. Anvendes ogsaa koldt som
fortrinligt Smørrebrøds-Paalæg.
Lammebryst, grilleret.
Kogt Lammebryst pensles m. pisket Æg, dyppes i fin Rasp, brunes paa Pande i rigeligt Alfa
Margarine. Serveres med brunet Smør, stuvede Asparges el. Jordskokker.
Lammebryst, kogt
(¼ kg Lammekød til hver Pers.). Brystet knækkes, Boven skæres fra, begge Dele skylles og koges i
Vand, tilsat Salt og Urter. Naar Benene kan slippe Kødet, er det mørt; serveres m. Sauce, afbagt m.
Lammesuppen. Saucen varieres m. Tomat-, Carry-, Asparges-, Champignons- el. Rejesauce.
Garneres m. Snitter.
Lammebryst, sprængt.
Brystet knækkes, indgnides m. Salt og Salpeter, staar 2 - 3 Dage; skylles godt, sættes over i
kogende Vand; koges mørt. Serveres m. smeltet Smør og kogte el. stuvede Grøntsager.
Lammefrikassé.
Lammebrystet knækkes, koges sammen m. nye Gulerødder, Hvidroer og Kartofler. Af Suppen
afbages jævn Sauce, som lieres; Lammebrystet og Urterne skæres i passende Stkr.; kommes i
Saucen m. hakket Persille.
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Lammehoved, grilleret.
Hovedet flækkes, Øjne og Hjerne tages ud, udblødes ca. 2 Timer, koges, til Skindet kan trækkes af
Hoved og Tunge. Pensles m. pisket Æg, vendes i Rasp, brunes lysebrunt i Alfa Margarine. Hjernen
befries for Hinden, blancheres i kogende Vand, steges, lægges oven paa Lammehovedet, som
derefter drysses m. hakket Persille. Hertil stuvede Grønærter.
Lammekotelet.
Koteletterne udskæres af Kammen m. et Ben ved hver, Benene skrabes, Kødet bankes let, drysses
m. Salt og Peber; steges nogle Min. i brunet Alfa Margarine. Hertil brunet Smør og stuvet Spinat. Til
hver Person beregnes to Koteletter.
Lammekotelet à la Nelson.
Letbankede Koteletter bestrøes m. Salt og Peber, steges let paa begge Sider. Naar de er afkølede,
bredes over hver et tyndt Lag Løgpurré; de drysses m. reven Ost, Rasp og smeltet Smør. Koteletterne lægges paa Pande m. brunet Alfa Margarine; steges lysebrune i meget varm Ovn. Hertil
Kartoffelkroketter.
Lammenyresteg.
Nyrestykket knækkes let, el. Benet udskæres, fyldes m. frisk Persille, drysses m. Salt og Peber,
sammenrulles, ombindes; steges som Lammesteg ca. 1–1¼ Time.
Lammeryg.
Lammeryggen steges hel, spækket m. Persille. Dryppes jævnlig under Stegningen, ca. ¾-1 Time.
Ryggen hugges ud i tykke Skiver m. Benene ved. Serveres m. Grøntsager og kraftig Skysauce.
Lammesteg.
Hertil anvendes Bagfjerdingen m. Nyrestykke og Slag. Nyrestykket gives nogle Knæk, Skanken
afhugges, Stegen afvaskes, fyldes m, Persille, Slaget rulles over, ombindes, smøres m.
Alfa Margarine, drysses m. Salt; steges i varm Ovn 1–1 ½ Time; maa jævnligt dryppes. Af Skyen
afbages jævn Sauce, der tilsættes Soya og lidt Fløde. Hertil brunede Kartofler. - Nyrestykket kan
afhugges; Bagfjerdingen steges da alene, spækket m. Persille.

_________________________________
SVINEKØD.
Bacon. Det tyn de røgede Bacon kan an ven des til mange Retter, f. Eks. til stegt
Lever, Nyrer, Hj erter, i Æggekager, sammen med Champignon s og stegt almindeligt
med et Spejl æg over. Nu kan røget Bacon købes in d pakket i Cellophan og
opbevares i l æn gere Ti d.
Flæskesteg. Man regner i Regl en ca. 250 g Kød til hver Person. Kødet skal have en
l yserød Farve, og Sværen skal være tyn d. — Til Flæskesteg anvendes mest Skin ken
og Boven, men hvi s man kun er 4 Person er til Middagen, og man ikke bryder sig om
at faa saa stort et Stykke Kød, købes i Stedet Brystflæsk, der er ganske udmærket,
og man faar al li gevel en dejl i g Svær. De fle ste synes, at det bedste ved en
Fl æskesteg er Sværen — vel at mærke, naar den er sprød. — Her er en god Maa de
at behandle Fl æskesteg paa, saa man er sikker paa at faa en sprød Svær. K ødet
l ægges i en Bradepande. med den ridsede Svær nedad, og lidt kogende Vand hældes
ved, saa det l i ge staar op over Sværen , Ovn en tændes og Sværen koges i ca. 10
Min. Vandet hæl des fra (gemmes til at dryppe med ), og Stegen vendes om og
brunes og steges al m. Paa denne Maade kan Sværen ikke an det end blive sprød.
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Flæsk som Bøf. Let saltet, stribet Flæsk skæres i ikke for tynde Skiver, meles,
steges paa varm Pande m. ganske lidt Alfa Margarine. Ristede, brune Løgs kiver serveres over Flæsket.
Flæ sk m. Surkaal. Fl æsket koges m. Su rkaalen (s. u . Grøn tsager) og skaarne
Urter. Naar begge Del e er møre, tilsættes lidt Sky og h vid Vin . Serveres m. Flæ sket
skaaret i Skiver, garn eret m. K aal en .
Stegt Flæsk. Let saltet, stribet Flæsk skæres i Skiver, ud bankes let, drysses m. Salt
og Peber, vendes i Æg og Rasp; steges l ysebrune i Alfa Margarine.
Fransk Mørbrad (4 Pers.). 2 Svinemørbrad, 50 g Bacon, lidt Oliven, 40 g Alfa
Margarine, Salt, Peber; Kulør, Melbolle. Mørbraden spækkes med Baconstrimler og de
udstenede Oliven stikkes ind i Kødet. (Oliven kan nu købes for faa Ører i løs Vægt hos
Urtekræmmeren). Kødet brunes og steges almindeligt, Skyen jævnes og sma ges til, evt.
Rester af Bacon kan steges med. Denne Sa mmensætning giver en pikant Smag.
Grisetæer. Fødderne flækkes, svides, skoldes, skrabes rene. Sættes over i koldt Vand m.
helt Peber, Laurbærblade, Salt og lidt Eddike, koges 2 -3 Timer, tages op, presses, til de
er kolde, lægges i Suppen, hvori de er kogte. Kan ogsaa spises varme.

Hamburgryg. 2 kg Svineryg, 3 dl Rødvin, 2 dl Vand. En „dobbelt Svineryg" saltes i 2 -3
Dage, hvorefter den røges. Derefter koges Svineryggen ca. 5 Kvarter i Rød vin og Vand.
Hinden trækkes af, og Kødet indgnides med Rasp og Puddersukker og steges ca. ½
Time. Kødet dryppes med Suppen, hvori de t er kogt. Skysauce kan laves af Suppen;
men skal det være rigtig raffineret, ser veres „Cumberlandsauce". Garneres m.
Grøntsager, Fuglereder m. frossen Flødepeberrod etc.
„Pork and Beams" er Amerika's Nationalret, og det er en rigtig „Herreret". 350 g
Bacon, 250 g hvide Bønner, Vand, Løg, Ketchup og Sukker. Bønnerne skal have staaet
i Blød i Vand ca. 24 Timer, og koges 1 Time . Bacon skæres i Strimler paa et Par cm
Tykkelse, lægges i Rækkevis paa en Bradepande, og de kogte hvide. Bønner hældes
over med noget af det Vand, de er kogt i. — Løget skæres i Skiver og hældes over
sammen med Tomatketchup. Steger langsomt i Ovnen i ca. 1½ Time. Men
Bradepanden maa ikke stege tør.
Ribbenssteg. Det meste af Flæsket skæres fra Brystbenene, disse knækkes paa Midten.
Indgnides m. Salt og Peber, et Lag skrællede, ituskaarne Æbler og Svesker lægges paa
den indvendige Side af Brystbenet, som derefter bøjes sammen og syes. Steges langsomt
ca. 1-1½ Time; serveres m. Skysauce og kogte Kartofler.
Skinkeklatter (4 Pers.). 1/2 kg Kartofler, hakket Løg, Rasp, 45 g Alf a Margarine,
125 g røget Skinkerest, 2 Æg, 35 g Alfa Margarine. Kartoflerne koges, moses,
Skinkeresten hakkes fint, og røres sammen med Æggen e, Margarinen og Krydderierne
blandes i Kartoffelmosen og formes til runde Kager, der vendes i Rasp og steges
smukt brune i Alfa Margarine.
Skinke, kogt, røget. Skinken koger langsomt, ca. 1 / 4 Time for hvert 1 / 2 kg; Sværen
trækkes af, Skinken skæres i tynde Skiver. Serveres m. forsk. stuvede Grøntsager el.
kogt, gratineret Makaroni.
Skinke, kogt, røget, m. Madeira. Naar Skinken er kogt og Sværen fjernet, lægges den
i Gryde, overhældes m. Madeira, dampes 1/2 Time under langsom Ild, med smaa
glaserede Løg. Af Fonden og Sky afbages jævn Sauce, krydret m. Nelliker. Hertil stuvede
Asparges.
Skinke, p ane ret (4 Pers.). 8 Ski ver Ski n ke, Rasp, Æ g g eh vi de, 50 g Alfa
Margarine. Ski n ken pan er es og stege s i Alfa Margarine. Den n e Form for r øget
Skinke drøjer mere, naar den er paneret, og det er en hurtig og nem Ret at lave.
Skinke, røget. Skinken kan enten røges hel el. m. Benet udtaget, fast sammenrullet
og ombundet m. et Net af Snore (Rulleskinke), hvorefter den saltes og røges.

27

Skinke, røget, indbagt i Rugbrød. En let saltet røget Skin ke koges 1 Time i Vand,
tages op, Sværen aftages, Skin ken lægges i Bradepande m. lidt tynd Suppe, dækkes
helt m. tyk Dejg af Rugmel og Vand. Steges ca. 3 -4 Timer i Ovn ved jævn Varme,
Dejgen fjernes, Skinken glaseres. Serveres m. Grøntsager og Trøffel - el. RødvinsSauce.
Sommer-Flæsk (4 Pers.). 8 Skiver magert Flæsk, 8 smaa Stykker Gulerødder, 2 Løg,
30 g Alfa Margarine. Flæsket bankes ud, en halvkogt Gulerod pakkes i ndeni og et
skoldet Stykke Baand bindes om, Flæsket steges i Margarinen og serveres med
Grøntsager til.
Svenske Rouletter (4 Pers.). Skiver af Flæsk, 1 Sveske pr. Skive, 1 Æble, 1 Løg, 40 g
Alfa Margarine, Salt, Peber, Vand. Flæskeskiverne bankes let, en udblødt Sve ske (uden
Sten), og lidt raat Æble rulles indeni hver Skive, et Baand bindes om. Løget brunes i
Margarinen og Rouletterne kommes heri, naar det er smukt brunt, kommes lidt Vand ved
og Kødet steger til det er mørt ca. 20 Min.
Svinehoved, røget. Et halvt røget Svinehoved sættes over Il den i kogende Vand,
koges langsomt 1½-2 Timer. Vandet kan tilsættes en Flaske billig Rødvin. Hovedet
serveres m. Sværen paa. Hertil forsk. Grøntsager, Sky sauce el. Tomatsmør.
Svinekam à l'Anglaise. Kammen steges m. Sværen, som ridses, og steges i Ovn uden
at dryppes, saa Sværen bliver sprød. Af Skyen afbages jævn Sauce, krydres m. Salt,
Peber, Paprika, ituskaaren Chutney el. Pickles og tilsættes Sherry. Hertil Kartoffelmos
og smaa, glaserede Løg.
Svinekam, fyldt. Kødet løsnes m. en skarp Kniv paa langs fra Benene, bankes let,
fyldes m. Æbler og Svesker, drysses m. Salt og Peber, syes sammen, steges ca. 1 1 / 2
Time. Hertil kraftig Skysauce og Kartoffelmos.
Svinekam, stegt. Kammen befries for Sværen, brunes og steges langsomt mør ca.
1 Time. Hertil Grøntsager og Skysauce.
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Svinekarbonade. Filet Kammen skæres i tykke Skiver, bankes, drysses m. Salt og
Peber, vendes i Æg og Rasp, steges lysebrune i Alfa Margarine. Hertil br. Kartofler.
Svinekotelet I. Udskæres af Kammen m. et Ben til hver, bankes let, drysses m.
Salt og P eber, steges i brunt Alfa Margarine. Hertil kogte Kartofler.
Svinekotelet II. Stegte Svinekoteletter belægges m. tynde Skiver ristet Skinke og
Spejlæg. Garneres m. Grønærter og kogte, brunede Kartoffelskiver. Hertil brunet Smør.
Svinemørbrad er det lækreste Stykke Kød næst efter Kammen, man kan lave saa
mange smaa fikse, varierende Retter af Mørbrad, f. Eks. fyldt med raa Spinat, Æbler,
Svesker, eller den kan skæres ud og steges som smaa Koteletter, og derpaa lægge en
raa Æblering og en udblødt Sveske - eller Mørbraden kan steges som Vildt
- serveres med Røræg til, stegte Tomater - eller ban ket helt ud og stegt hel, med
brunede Løg. Kort sagt, der er mange Maader at variere Mørbrad paa, og er det ikke
morsomt at servere noget Nyt?
Svinemørbrad som Bøf. Mørbraden deles tværs over, Stykkerne bankes, drysses m.
Salt og Peber, steges i Alfa Margarine m. tynde Løgskiver; brunede Løg lægges over
Mørbraden. Hertil kogte Kartofler.
Svineragout m. Svesker (4 Pers.). 350 g Svinesmaakød, 35 g Alfa Margarine, 50 g
Svesker, Salt, Peber, Timian, Persille, Vand, Melbolle, Kulør. Kødet skæres i Terninger
og brunes i Margarinen, hvorefter de udblødte Svesker (og 1 dl Sveskevand) tilsættes.
Timian og Persille pakkes ind i et lille Stykke Gaze og kommes ned til Kødet, der steger
ca. 1 Time, jævnes, smages til og Kulør kommes paa.
Svineryg. Herved forstaas Kam el. Rygbenet, efter at Fi let'erne er skaarne fra. Benet
knækkes i passende Stkr. og benyttes til Suppe (s. u. Supper).
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Sylte. Et Svinehoved flækkes, rengøres omhyggeligt, Øjne, Hjerne, Næsebrusk og Gane
fjernes. Ørene skæres af, skrabes godt tilligemed Hovedet. Hovedet, Ørene og Tungen
sættes over Ilden i koldt Vand m. Salt, Peber og Laurbærblade, koges 2 -2 1 / 2 Time. Kødet
skæres fra Benene og sammen m. Tungen i smaa Stykker, drysses m. Blanding af Salt,
Peber og Allehaande; nedlægges i Form, hvori først er bre dt et Viskestykke el. Serviet;
Ørebrusken lægges i store, flade Skiver imellem, Sylten læg ges i Presse; henstaar til
den bliver kold. Lægges i Lage af Esdragoneddike, Vand, Salt, helt Peber og
Laurbærblade el. ogsaa i lidt af Suppen, hvori Hovedet er kogt, blandet m. Vand og Eddike
og tilsat nogle Blade Gelatine. Serveres udskaaren i Skiver. Hertil Rødbeder.

INDMAD.
Af Indmad bruges mest Tunge, Hjerte, Lever, Nyrer, Brissel, Hjerne og Blod.
Der kan laves mange morsomme Retter af Indmad, de kan varieres paa mange forskellige
Maader, og Indmad indeholder de samme Næringsstoffer, som Kød, samt mange Vitaminer
og er let fordøjelig, og da Indmad tilmed i de fleste Tilfælde kan køb es ret billigt, kan den
danne en behagelig Afveksling i den daglige Kost.
Indmad fordærves forholdsvis hurtigt, og maa derfor benyttes kort Tid efter Dyret er slagtet.

Tunge. Af Tunger anvendes Okse-, Kalv- og Svinetunger. Disse kan saltes, ryges og
spises fersk. Tunger skal koge meget længe, man regner en Oksetunge skal koge 2 -3
Timer, en Kalvetunge og Svinetunge 1½-2 Timer, naar de er kogte, flaas den yderste
Hinde af og Tungen lægges atter i Suppen og afkøles.
Tunge, farseret (4 Pers.). 1 Oksetunge, 400 g Fars, Æggehvide, Rasp. Den kogte,
flaaede Tunge stilles paa en smurt Bradepande, et Lag Fars smøres over den, saaledes at
Tungen er fuldstændig dækket, Farsen smøres med Æggehvide og fintsigtet Rasp drysses
ovenpaa. Tungen stilles i Ovnen, steges til Farsen er gennemstegt, hertil kan serveres en
brun Sauce (af Tungesuppen) m. Oliven.
Kalvetunge, farseret, paneret (4 Pers.). 2-3 Kalvetunger, 500 g Fars, 60 g Alfa
Margarine, Æggehvide, Salt, Peber, Rasp. Tungerne koges møre, flaas, lægges i svagt
Pres, skæres i Skiver, dækkes til. Fars med Salt, Peber kommes paa. Stykkerne smøres
m. Æggehvide og brunes i Alfa Margarine. Hertil kan gives stuvede Grøntsager.
Hjerte. Skal koge eller stege meget længe, ellers er de ganske uspiselige.
Svinehjerter, stegte (4 Pers.). 4 Hjerter, Persille, eller Tomat, 50 g Alfa Margarine,
Meljævning, Vand, Kulør, Salt, Peber. Hjerterne renses, skylles i mange Hold koldt Vand
og lægges tilsidst i Eddikevand, alle Hjerte klapper, Aarer og Blodkar fjernes, Hjerterne
aftørres, fyldes m. Persille eller nogle Tomatstykker, skaaret i Snitter, et Baand bindes
om, og Hjerterne brunes for rask Ild i Alfa Margarine, lidt Vand hældes ved, og Hjerterne
steger til de er møre, ca. 3 Timer, men pas paa Gryden ikke koger tør, Skyen jævnes,
smages til og Kulør tilsættes.
Hjerter kan ogsaa skæres i Skiver, paneres og brunes i Alfa Margarine, og serveres
med stegte, sprøde Løg.
Lever. Af Lever bruges Kalve-, Svine- og Lammelever. Leveren renses paa samme
Maade som Hjerterne, lægges i koldt Vand, skylles mange Gange, og lægges tilsidst i
Eddikevand, aftørres og er nu parat til Brugen.
Lever stegt som Bøf (4 Pers.). 3 / 4 kg Lever, Mel, Salt, Peber, 50 g Alfa Margarine,
Vand, Kulør. Leveren skæres i tynde Stykker, dyppes i Mel, tilsat Salt og Pe ber,
brunes i Margarinen, serveres m. sprøde Løg.
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Lever paa amerikansk Maade (4 Pers.). 250 g Lever, 200 g kogte, kolde Kartofler, 2
Løg, 60 g Alfa Margarine, Salt, Peber, 4 Æbler. Leveren skæres i ganske tynde Skiver,
dyppes i Melet og steges sammen m. Løgene i Margarinen. - Af Æblerne laves en god
Æblemos, der smages til m. lidt Sukker, i Bunden af et Gra tinfad lægges et Lag
Kartofler, der er skaaret i Skiver, derefter et Lag Lever m ed Løg og til sidst et Lag
Æblemos. Margarinen, hvori Leveren er stegt, hældes over, og det hele sættes et
øjeblik i Ovnen.
Nyrer. Renses paa samme Maade som Lever og Hjerte og skal ligge temmelig længe i
koldt Eddikevand. Nyren bruges hovedsagelig fra Kalven, Svinet og Lammet. Ny ren
koges i spilkogende Vand ca. 3/4 Time eller 1 Time, alt efter Størrelsen.
Nyrer, stegt (4 Pers.). 2-3 Nyrer, 45 g Alfa Margarine, Løg eller Tomater. Nyren
koges 3 / 4 Time, lægges i svagt Pres og skæres i Skiver, drysses m. Salt og Pe ber, og
steges i Alfa Margarinen. Denne Ret kan varieres meget, dels med stegte Løg eller
Tomater, og anrettes m. stegt Lever; hertil gives en god Kart offelmos.
Nyreragout (4 Pers.). 2-3 Stkr. Nyrer, 20 g Mel, 35 g Alfa Margarine, 3 Gulerødder, ca.
2 dl Vand eller Suppe, ca. 250 g Ærter, Paprika, Salt, Peber. Nyrerne vaskes, skæres i
smaa Terninger og brunes sammen m. de rensede ituskaarne Gulerødder i Margarinen,
Vandet eller Suppen, der skal være kogende, tilsættes, og saa ledes koger det hele ca.
1/4 Time, Ærterne tilsættes sammen m. Meljævningen og koges til Ærterne er møre,
hvorefter Ragouten smages til med Paprika, Salt og evt. lidt Vin. Denne Ra gout serveres
i en Kartoffelmosrand.
Brissel skal ligesom alt andet Indmad udvandes godt, men skal tillige blancheres, d.
v. s. overhældes først m. kogende Vand, derefter med koldt Vand.
Brissel, stuvet ( 4 Pers.). 1-2 Brisler, 40 g Alfa Margarine, 30 g Mel, ca. 5 dl
Brisselsuppe, 1 Ægge bl omme, Sal t, Peber, Citronsaft. Brislerne koges møre paa ca.
20-30 Min. i Vand, som er ti l sat lidt Salt og Eddike. Brislerne presses ganske lidt,
skæres i smaa Fi rkanter. Der l aves en Afbagning af Mel, Margarinen og Supp en, og
denne Sauce smages til m. Sal t, Citron saft og tilsidst lieres den m. en Æggeblomme,
rørt m. lidt Sal t, Bri ssel stykkerne varmes h eri og an rettes enten i Skaller el.
Krustader.
— — —
Brisler kan anrettes i Gelerand og serveres in. Cham pignonssauce.
Hjernen anvendes mest som Hjerneboller eller Hjernefrika deller og serveres til
forloren Skildpadde. Hjernen blancheres ligesom Brisler, og den yderste Hinde fjernes.
H j e r n e f r i k a d e l l e r ( 4 P e r s . ) . H j e r n e , sa m m e V æ g td el F r an s k b r ø d , c a . 1 dl Mæ l k ,
C i t r o n s a f t , S al t , P e b e r , 2 Æ g , c a . 3 5 g M e l , 5 0 g Al f a M a rg a ri n e . N a a r H j e r n e n e r
p a r a t ti l at b ru g e s , v e j e s d e n o g ma n t a g e r l i g e s a a m e g e t F r a n s k b r ø d s o m
H j e r n e n v e j e r . F r a n s k b r ø d e t l æ g g e s i Bl ø d i M æl k e n og h a k k e s s a m m e n m .
H j e r n e n 1 G a n g g en n e m K ø d m a s ki n e n , F a r s e n bl a n d e s o p m e d Æ g g e n e o g M e l e t ,
o g s m a g e s t i l m . K ry d d e r i e r n e . E r F a r s e n f o r l i n d ti l a t f o r m e s t i l F ri k ad el l e r , ti l s æ t t e s l i d t m e r e M e l . F ri k a d el l e r n e s t e ge s i Alfa Margarinen.
Blod. Bru ges h ov edsagel i g ti l Bl odpøl ser, s e u n der Pøl ser .

VILDT.
Nu om Dage bruges ikke meget at lade Vildtet hænge, det spises forholdsvis nyskudt. Har Vildtet
imidlertid hængt nogle Dage, kan det lægges i Kærnemælk eller anden Mælk et Døgn, Kødet bliver
da lysere, det bliver mere mørt, og Vildtsmagen bliver mindre fremtrædende. Naar man køber
uflaaet Vildt, ser man efter:
1. Om der er størknet Blod omkring Skudsaaret, ellers kan Dyret være selvdødt.
Naar Dyret er nyskudt, er det udflydende Blod rødt.
2. Dyret maa ikke være for magert, det kan være Tegn paa Sygdom.
3. Øjnene skal være blanke, ikke matte og grumsede.
4. Skindet skal være velholdt, forpjusket Skind tyder paa Sygdom.
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Naar man køber flaaet Vildt, kan man paa Kødets Farve se om Dyret er ungt eller gammelt; det
unge Dyr har det lyseste Kød, ældre Dyrs Kød kan være helt mørkerødt. Kødet af unge Dyr er
finttraadet og det mest velsmagende. Vildtkød indeholder ikke meget Fedtstof, hvorfor man maa
spække eller bardere det. Vildt anvendes som oftest til Steg, men kan ogsaa anvendes til
"Vildtsuppe", Ragout, Bøf etc. - Leveren tillaves som almindelig Lever. Vildt maa forhandles fra
Dagen efter Jagtens Begyndelse til 3 Dage efter Jagtens Opør.
Dyrebov.
Spækkes og steges som Dyreryg.
Dyrekølle, stegt.
En hængt Kølle flaaes, Hinderne fjernes omhyggeligt, Køllen spækkes tæt, lægges i Mælk ca. 12
Timer. Steges som Dyreryg, kræver længere Tid.
Dyreryg.
Ryggen af Daa- og Raavildt, Hjort el. Hind lægges 24 Timer i Mælk, tilsat Eddike. Befries for alle
Hinder, spækkes tæt m. fintskaaret Spæk. Ryggen drysses m. Salt, sættes i varm Ovn, brunes;
overhældes m. tyk Mælkestuvning, steges ca. 1Time el. mindre, alt efter Kødets Beskaffenhed.
Ryggen maa ikke være tør stegt, men let rød og saftig. Filet’erne skæres fra Ryggen paa skraa i
Skiver, som atter samles, saa Ryggen synes hel. - En jævn Skysauce tilsættes Fonden fra
Bradepanden, som man lader koge af m. lidt tynd Suppe. Saucen smages til m. tyk Fløde og
Ribsgelé. Hertil brunede Kartofler og ristede Kastanjer.
Hare.
Haren flaaes, Hovedet afskæres, Indvoldene udtages, Sidebenene afskæres i ens Længde.
Hinderne fjernes fra Ryg og Bagben, Haren spækkes tæt, lægges i Mælk i 24 Timer.
Skylles, drysses m. Salt, steges, serveres som Dyreryg.
Kanin.
Flaaes, rengøres, spækkes tæt. Brunes i varm Ovn, overhældes m. tyk Mælke- el. Skysauce.
Steges ca. 20-30 Min. Saucen smages til m. Ribsgelé. Hertil brunede Kartofler.
Kaninen kan ogsaa spises som ”Forlorne Høns” og tilberedes i saa Fald med Flødepeberrod.
Rensdyr.
Ryg og Kølle anvendes stegt. Før Brugen lægges Kødet 2 Dage i Mælk, som skiftes hver Dag.
Spækkes m. tykke Spækstrimler, steges, serveres som Dyreryg.
Vildsvinehoved.
Hovedet skæres af, saa der bliver rigeligt Kød i Nakken. Det renses, skrabes, svides, lægges i Lage
af Vand, Eddike, Salt, Peber, Laurbærblade, Enebær og Løg. Henstaar 2 Dage, koges langsomt 2-3
Timer i Vand, tilsat en Flaske Rødvin. Staar i Suppen, til det er fuldstændig afkølet, tages op, pyntes
m. udstukne Figurer af Rødder, Citron, Æg, Vindrueblade og Karse, overhældes m. stærk indkogt
Sky, saa Hovedet glaseres. En Citron stikkes i Munden, Kødet skæres fra Nakken i store Skiver, som
atter samles. Et Dekorationsspyd m. Champignons og Tomater stikkes gennem Hovedet. Garneres
m. Æg og Karse.

Vildsvineryg.
Ryggen hugges til, og Hinderne skæres fra, den lægges i Lage af Mælk, Rødvin, Løg, Peberkorn og
Laurbærblade, henstaar 2 Dage. Den skylles, aftørres, pensles m. Æg, drysses m. Rasp, hvori er
knuste Enebær, overhældes m. smeltet Alfa Margarine.
Brunes i Ovn, dækkes m. smurt groft Papir, steges langsomt ca. 3 Timer. Hertil Kirsebærsauce.
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Vildtragout.
Dyrebov hugges i passende smaa Stkr., der lægges i Lage af Mælk, Rødvin, lidt knuste Enebær.
Afskylles, tørres godt, brunes i Alfa Margarine, lidt Sky tilsættes, Kødet dampes langsomt mørt.
Saucen jævnes m. udrørt Mel, krydres m. Salt, Peber, Sherry, tilsættes glaserede Perleløg og
Champignons. Hertil stegte Kartotler og Snitter. Rester af Dyresteg kan tillaves paa samme Maade.

FJERKRÆ.
Fjerkræ deles i: 1. Tamfugle. 2. Fuglevildt.
Fjerkræ er sundt og bruges meget som Sygemad. Det er let fordøjeligt, naar det koges med
Skindet, og dette fjernes før Serveringen.
Der er ingen lovbefalet Kontrol med Fjerkræ, hvorfor Husmoderen selv maa undersøge lndmaden
godt ved Rengøringen. Det er navnlig Leveren, der angribes, f. Eks. sætter Tuberkulose sig der som
smaa graa-hvide Perler.
Ungt Fjerkræ bruges til Stegning, ældre til Kogning. Paa ungt Fjerkræ skal Skindet være helt og
lyst; det skal være velnæret uden at være fedt.
Ungt Fjerkræ kendes paa: at Benene har lange, spidse Sporer, lange skarpe Klør, Næbbet er ret
blødt, Leddene er tykke og lette at knække over.
Hjernekassen lader sig let klemme itu, Brystet er tykt. Huden paa Benene er lys og glat.
Ældre Fjerkræ kendes paa: at Huden paa Benene er mørkere og skællet, Sporerne er afslidte,
Kløerne er afslidte, Leddene er stive og vanskelige at knække, Næbbet er haardt.
Desuden ses efter, om Slagtesaaret er friskt, og at Øjnene ikke er matte.
Er Dyret ved at gaa i Forraadnelse, faar det en grønlig Farve over Bugen og Slim under Vingerne.
Rengøring af Fjerkræ. Skal man selv plukke Fjerkræ, gøres dette lettest umiddelbart efter
Slagtningen, inden Dyret er blevet koldt, og Dyret svides over Ild og gnides af i et Klæde. Huden
ved Halsen trækkes lidt ned, og Hovedet afskæres. Benene og Vingerne knækkes i Leddene og
skæres derefter over. Derefter giver man Dyret et Snit over Endetarmen; man maa passe paa ikke
at snitte for dybt, saa Indvoldene gaar itu. Al lndmaden trækkes ud. Pas paa ikke at beskadige
Galdeblæren! Kraasen, Hjertet og Leveren gemmes; ligeledes kan man paa fede Høns finde en Del
Tarmfedt, som renses og smeltes. Eventuelle Æg og Æggeblommer opbevares naturligvis. Fødder og
Hanekam skyldes i flere Hold Vand og anvendes til Suppe. Fuglene vaskes nu i flere Hold Vand, til
de er fuldstændig rene, aftørres godt, og er nu parate til Stegning eller Kogning.
Opsætning. Inden Stegningen foretages ”Opsætningen”. Brystbenet knækkes, da Brystet derved
faar et mere rundt og fyldigt Udseende, Laarbene trykkes tilbage op mod Brystet og syes eller
bindes fast. Skal Fuglen farseres, udtages alle Ben med Undtagelse af Laarbenene.
Partering. Er lettest at foretage med en Tranchersaks. Er man ikke i Besiddelse af en saadan,
klarer man sig med en Gaffel og en meget skarp Kniv.
1) Laarbenene klippes eller skæres af.
2) Ryggen klippes eller skæres fra Brystet.
3) Brystkødet skæres i pæne Stykker, der atter lægges paa Plads.
4) Efter Stegningen lægges Fuglen paa en Sokkel og anrettes saa hel som muligt.
Laarbenene lægges ved Siden af.
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1. Tamfugle.
Tamfuglene er som Regel plukkede, naar man køber dem.
De unge Fugle er bedst, og man staar sig ved at købe middelfedt Fjerkræ, da der ved det fede gaar
for meget til Spilde eller det betales for dyrt.
And. 1 And til 4 Personer. Steges og serveres som Gaas; men steger i Løbet af ca. 1 Time.
And i Salmi. Stegt And parteres i passende Stk., gives Opkog i stærk Skysauce, tilsat Madeira,
skrællede Oliven og skaarne Champignons. Garneres m. Butterdejgssnitter el. anrettes i Risrand.
And, sprængt. Sprænges som Gaas; kan serveres i Brunkaal, m. Surkaal el. stuvede Grøntsager.
Duer. 1 Due til hver Person. Kun unge Duer anvendes; de kendes paa den bløde Næserod. Duer
pilles, svides, udtages, ombindes m. en tynd Skive Spæk, brunes, dryppes godt m. Sky og Fløde,
steges langsomt ca. ½ Time. Saucen jævnes, krydres m. Salt og Peber; en Klat kold Alfa Margarine
piskes i ved Anretningen. Hertil brunede Kartofler.
Duer som Vildt. Duer spækkes eller barderes, brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Fløde eller
Mælk, tilsættes Skysauce, koges langsomt 30-40 Min., flækkes, anrettes; Saucen smages til m. Salt,
Peber og Ribsgelé. Hertil brunede Kartofler.
Gaas, sprængt. En rengjort Gaas gnides invendig og udvendig m. en Blanding af ¼ kg Salt, en
Theskefuld Salpeter, 25 g Sukker. Henstaar paa køligt Sted 2-3 Dage, afvaskes, koges langsomt 1½
- 2 Timer. Serveres m. Grønlangkaal eller andre Grøntsager og Smørsauce.
Gaas, stegt. En uopskaaren Gaas paa 5-6 kg til 10 Pers. Gaasen pilles, svides, udtages, Flommen
tages ud, Gaasen skylles godt, fyldes med skrællede og ituskaarne Æbler og Svesker, drysses m.
Salt og Peber. Gaasen ”sættes op”, indgnides m. Salt, sættes ind i jævn varm Ovn. Steger 2-2½
Time, dryppes den første Time jævnligt m. Sky el. Vand; derefter lader man Skindet blive godt
brunt og sprødt. Saucen afbages med Skyen, hvoraf Fedtet er godt afskummet; krydres m. lidt Salt,
Peber og Kødekstrakt. Hertil Rødkaal, br. Kartofler.
Gaasebryst, røget. Afskaaret Gaasebryst saltes 4-5 Dage i Salt, m, lidt Salpeter; syes sammen
som en Pølse, indbindes i ganske tyndt Klæde, røges. Serveres skaarne i tynde Skiver m.
Grøntsager el. Røræg.
Gaasefedt. Flommen og det afskummede Gaasefedt smeltes m. lidt Nyretalg og skrællede Æbler.
Naar Fedtet er afkogt, sies det, henstilles til Afkøling. De afsiede ”Grever” bl. m. Kartoffelmos;
smager udmærket.
Høns a la Marengo. De rensede og istandgjorte Høns parteres raa i passende Stkr., som aftørres,
brunes i varm Alfa Palmin el. brunet Alfa Margarine. Sky hældes over, tilsættes Tomatpuré, Madeira
el. Sherry, lidt udrørt Sarepta-Sennep el. Paprika; heri koges Hønsene møre. Saucen jævnes m.
udrørt Mel; kan tilsættes hele Champignons. Hertil Snitter.
Høns i Carry. Hønsene parteres raa i passende Stkr., svitses i letbrunet Alfa Margarine m.
hakkede Løg og Carry. Tynd Suppe el. Vand hældes over Hønsene, som langsomt koges møre.
jævnes m. udrørt Mel, Salt og evt. mere Carry. En Klat kold Alfa Margarine røres i Saucen. Serveres
i Risrand.
Høns i Mayonnaise. Ryggen hugges af kold, kogt Høne. Brystet og Laarene skæres i lange Skiver,
lægges atter tilbage mod Skroget, sprøjtes m. Mayonnaise, pyntes m. hakket klar Gelé,
Æggesnitter, udhulede Tomater m. Kapers. Omkring Anretningen stikkes Karse el. Kruspersille.
Høns, kogte. Unge Høns el. Haner istandgøres, opsættes, koges i let saltet Vand, skummes
omhyggeligt, tilsættes Urter som til Suppe. Koges langsomt 1 Time. Serveres m. Sauce som til kogt
Kalkun.
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Høns, stegte. Unge Høns el. Haner spækkes eller barderes, fyldes m. Persille, brunes i Alfa
Margarine, dampes i tynd Sky el. Suppe ¾ Time. Skyen sies, jævnes, krydres m. Salt, Peber, lidt
Soya. Kan steges i Ovn ca. ½ Time. Hertil br. Kartofler.
Italiensk Høne. 1Høne, 25 g Alfa Margarine, 100 g hakket Løg, Timian, Laurbær, Persille, 1Tsk.
Mel, ½ l Mælk, ostindisk Carry, 200 g italienske flade Makaroni, reven Ost. Hønen gøres i Stand og
parteres i 8 Stkr. (raa), og drysses med Carry, Margarinen brunes og Hønsestykkerne brunes heri,
sammen med Krydderierne, der er pakket ind i et Stykke Gaze. Naar Kødet er brunt, kommes Mel
og Mælk over, og det steger ca. ½ Time, smages til med Carry. Hertil gives kogte italienske
Makaroni; overdrysset med reven Ost.
Kalkun, farseret. Den istandgjorte Kalkun lægges m. Brystet mod Bordet. Med en skarp, spids
Kniv ridses Skindet op langs Ryggen, Skroget skæres forsigtigt fra Kødet, saa kun Laar og Vinger
bliver siddende ved Kødet. Kalkunen bredes ud, drysses indvendig m. Salt. Farsen tilberedes af: 1
Mørbrad, Lever, Hjerte, Kraase, lidt Franskbrød, revet Løg, Salt, Peber, Fløde. Denne Fars stoppes i
den nederste Del af Kalkunen; i den øverste Del fyldes en: Kastanjefars: Kastanjer ½ - ¾ kg koges
og vejes, Kastanjemos, samme Vægt Franskbrød (udblødt), samme Vægt Alfa Margarine, Salt og
Peber. Kalkunen syes sammen, indgnides med Salt, kold Alfa Margarine lægges i Klatter ovenpaa,
steges ved jævn Varme ca. 1-1½ Time. Dryppes jævnligt. Sauce af Skyen, Brunede Kartofler
serveres til.
Kalkun, kogt. Den istandgjorte, opsatte Kalkun koges i let saltet Vand, skummes omhyggeligt,
tilsættes lidt rengjorte Rødder. Koges langsomt 1-2 Timer, tages op, Baandene fjernes, Kalkunen
parteres. Serveres m. lieret Sauce og Snitter. Saucen kan variere mellem Østers-, Champignon-,
Selleri-, Asparges-, Carry-, Tomat- og Flødepeberrodssauce (s. u. Saucer).
Kalkun, stegt. Den istandgjorte Kalkun fyldes m. Fars, tilberedt af Leveren, Hjertet, Kroen, som
skrabes og hakkes fint m. tilsvarende Portion fedt Svinekød, røres m. Salt, Peber, udblødt
Franskbrød, ganske lidt Mel, 2-3 Æg. Farsen fyldes i Kalkunen, den opsættes, syes. lndgnides m.
Salt, kold Alfa Margarine, sættes i varm Ovn, steges 2 - 2½ Time, medens den jævnlig dryppes m.
Sky. Skulde Kalkunen blive for brun, belægges den m. Papir, smurt m. Alfa Margarine. Saucen
afbages af Skyen, krydres m. Salt, stødt Peber, ubetydelig Paprika. Hertil brunede Kartofler.
Kapuner og Poularder. Maa ikke være over 8-10 Mdr. gamle. Koges og serveres som Høns. Naar
de skal steges, ombindes de m. tynde Spækskiver, fyldes m. hakket Persille, lidt kold Alfa
Margarine. Drysses m. Salt, steges ¾ -1 Time, efter Størrelsen, i varm Ovn. En stor, fed Kapun
beregnes til 5-6 Pers.
Kapuner og Poularder, kogte. Poularder koges, parteres, anrettes overhældte m. Tomatsauce,
garneres m. smaa Tarteletter, fyldt m. kogt Ris og Tomater, sauterede i Alfa Margarine. Drysses
ved Anretningen m. hakket Persille.
Kraaseragout. Kraaserne renses (s. Kraasesuppe), svitses i Alfa Margarine m. hakkede Løg. Sky,
tynd Suppe el. Vand tilsættes; de koges langsomt meget møre. Salt, Peber, ituskaarne Æbler og
Svesker tilsættes. Ragouten jævnes, smages til m. lidt Eddike og Sukker. Hertil kogte Kartofler el.
Kastanjer.
Kyllinger. ½ - ¾ Kylling til hver Pers., det afhænger af Størrelsen. Kyllingerne pilles, svides,
udtages, skylles; Brystbenet knækkes, Kyllingen sættes op, fyldes m. Persille og den rengjorte Lever
og Hjerte. Brunes godt i Sky, dryppes m. Sky og raa Fløde, steges ca. ½ Time; flækkes, anrettes
paa grønne Salatblade. Saucen jævnes, koges m. lidt Sky, krydres m. Salt, Peber, lidt Sukker. Hertil
br. Kartofler.
Tomat Kylling. ½ kg. Kyllinger, ½ kg Tomater. 50 g Alfa Margarine, Fløde, Salt, Peber. Kyllingerne
renses og fyldes med to skoldede, flaaede Tomater, der er skaaret i Smaastykker. Kyllingerne
brunes og derefter tilsættes Resten af Tomaterne, der ligeledes er flaaet. Lidt Fløde hældes ved og
Kyllingerne steger til de er møre. Tomater til stegte Kyllinger giver en dejlig frisk Smag. Løg eller
Champignons kan erstatte Tomater.
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2. Fuglevildt.
Fuglevildt købes som Regel med Fjerbeklædning, og her maa man se, om Fjerbeklædningen er
”velplejet”. Fuglene maa ikke lugte fordærvet, man kan prøve ved at lukke Næbbet op og under
Vingerne. Brystet er det bedste; ofte serveres kun Brystet.
Agerhøns. Unge Høns er bedst; kendes paa gule Fødder og sort Næb. De flaaes, udtages, ombindes
m. Spæk. Brunes i varm Ovn, dryppes m. Sky og Fløde, steges ca. 20 Min. Saucen tilsættes
Ribsgelé. 1 hel Agerhøne til hver Pers.
Agerhøns i Kaal. Et Hvidkaalshoved skæres meget fint, lægges i Gratinfad, m. Spæk paa Bunden,
overhældes m. ½ l kogende Sky, sættes i varm Ovn. 3 Agerhøns brunes i Alfa Margarine, steges
halvt møre, lægges i Kaalen, saa den dækker dem, koges færdige i Ovnen. Serveres m. Kaalen i
Gratinfadet.
Bekkasiner, Brokfugle og Brushøns kan steges og serveres som Agerhøns el. Snepper.
Fasan. Regnes for den fineste Hønsefugl; den har fast, hvidt Kød, men ingen udpræget Vildtsmag.
Fasanen flaaes, udtages, ombindes m. Spækskiver, steges ½ - ¾ Time, dryppes m. Fløde og Sky;
heraf afbages Saucen, tilsættes Ribsgelé. F. anrettes paa Brødsokkel, hvortil Hoved, Hale og Vinger
af Fuglen er fastgjort m. Sølvspyd og Naale. Hertil br. Kartofler. 1 Fasan til 3 Pers.
Hjerpe. Har fint, hvidt, meget velsmagende Kød. De steges og serveres som Agerhøns; kan ogsaa
fyldes m. Persille og steges som Kyllinger.
Krager. Kun Ungerne anvendes. De plukkes, udtages, fyldes m. Persille og lidt kold Alfa Margarine.
Brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Sky, steges 15 - 20 Min. Hertil Skysauce m. Fløde. Kan flaaes,
spækkes eller barderes, steges som Vildt.
Kramsfugle. Fuglene plukkes, Indvoldene udtages, Lever, Hjerte og Kro hakkes fint, fyldes i
Fuglen, som ombindes med tynde Skiver Spæk, brunes, steges ca. ¼ Time, drysses med Salt. Hertil
Flødesauce.
Lærker, tilberedes som Kramsfugle (se ovenfor).
Pommeransfugle, tilberedes som Kramsfugle (se ovenfor).
Raager. Kun Ungeme anvendes. Steges som Krager.
Regnspover, Ryler. Kan steges og serveres som Agerhøns el. Snepper.
Ryper. 1 Rype til 2. Pers. Kødet er mørkt, Brystet meget kødfuldt. Den norske Rype er større og
finere i Smagen end den islandske. Rypen flaaes, udtages, sættes op, spækkes tæt paa Brystet,
lægges 8 - 10 Timer i Mælk. Aftørres, brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Fløde og Sky, steges ca.
20 - 30 Min. Rigelig Fløde kommes i Saucen; den smages til m. Ribsgelé.
Tjurer og Røjer. Store Fugle, af Hønsefam.; 1 Fugl beregnes til 5 - 6 Pers. De flaaes, udtages,
spækkes rigeligt eller barderes, Laarene trykkes tilbage mod Brystet, ombindes fast, saa Fuglen faar
smuk Form. - Brunes i Alfa Margarine, dryppes m. Sky og Fløde, steges ved langsom Ild ca. 1 Time.
Saucen sies, skummes, afbages; tilsættes Ribsgelé.
Snepper. 1 Sneppe til hver Pers. Anses for en Delikatesse; hører til det dyreste Vildt. Hoved og Hals
flaaes, det øvrige af Fuglen pilles, svides, udtages til ”Sneppebrød”: Lever, Hjerte, Kro renses,
hakkes fint, svitses i Alfa Margarine m. lidt hakket Rødløg; denne Dejg smøres paa varmt ristet
Franskbrød; hermed garneres de stegte Snepper. Naar de er rengjorte, trykkes Laarene tæt ind mod
Brystet; Næbbet stikkes gennem dem. Sneppen ombindes m. Spæk, brunes, dryppes m. Sky og
Fløde; steges 20 - 30 Min. Serveres m. Flødesauce.
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Solsorter, Spurve tilberedes som Kramsfugle (se ovenfor).
Urhøns. Hønen er bedst, men Hanen er betydelig større; de spækkes godt eller barderes, dryppes
jævnligt under Stegningen; Kødet er temmelig tørt. Saucen sies, afbages, tilsættes rigelig Fløde og
lidt Ribsgelé.
Vildgæs. Gæslingerne er de bedste og steges som tam Gaas el. Vildt.
Vildænder. 1 Vildand til 3 Pers. Krik- og Graa-And er de bedste. Friskskudte kan de flaaes og
steges straks; er de nogle Dage gamle, maa de, efter at være flaaet, udtaget og spækket tæt, i 8 10 Timer lægges i Mælk, tilsat lidt Eddike. Brunes i Alfa Margarine, steges langsomt i tynd Skysauce,
som hældes over Fuglene. Saucen jævnes, tilsættes Fløde og Ribsgelé.

Opskrifter udeladt

Pølser
Bayerske Pølser / Blodpølse / Cervelatpølse / Chipolatapølser / Kødpølse / Leverpølse
Medisterpølse / Rullepølse / Spegepølse / Tarme
Saltning
Saltlage / Hurtig Saltning af Kød / Flæsk / Kryddersild / Lammekød / Medisterpølse, sprængt
Mørbrad, sprængt / Oksekød / Oksetunge / Skinke / Spegesild
Kødfars og Boller
Kødfars, Grov Fars / Fars af Kalvekød / Fars af Oksekød / Fars af Svinekød / Farseret Hvidkaal
Frikadeller / Kødboller / Kødrand
Fiskefars
Fiskefars / Fars af Gedde / Fiskeboller / Friskefrikadeller / Fiskerand / Frikadeller af Klipfisk
Forskellige Slags Boller etc.
Bagt Brød / Brødboller / Brød-Croutons / Brødfars / Melboller / Norfolkboller / Rismelsboller
Ristede Rugbrødsterninger / Rugbrødstoppe / Skumboller / Æggehvideboller
Fedtkogning
Gode Raad ved Fedtkogning
Postejer, Krustader, Tarteletter
Postejer / Tarteletter / Krustadedejg / Krustader / Gaaseleverpostej / ”Mosters Leverpostej”
Gratin
Gratin / Spinatgratin / Smaa Timbaler
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Æg og Æggeretter
Kogning af Æg / Æg Americaine / Æg, farserede / Omelet / Omeletter som Efterret
Omeletter som Dessert / Æg, pocherede / Røræg / ”Skidne Æg” / Spejlæg / Spejlæg à la Diable
Spejlæg m. Skinke el. Bacon / Spejlæg m. Madeirasky / Spejlæg m. Spinat
Æggekage / Æggestand
Anvendelse af Rester
Anvendelse af
tørt Brød
Franskbrød / Rasp / Rundstykker / Boller / Wienerbrød / Brødbudding / Brødklatter
Kød
Aubain / Gratindejg / Biksemad / ”Døde Frikadeller” / Finker / Fjerkræ i Sky / Hachis
Kogt Kød m. Æg / Kroketter og Rouletter / Skinkerouletter / Miroton / Mors Tungepaalæg
Leverbrød / Oksebryst m. Svesker / Pirogier / Ragout / Risotto m. Skinke
Romersk Kødret / ”Ruskomsnusk”
Fisk
Fisk og Grøntsager i Carry / Fisk i Gratinfad / Fiskekroketter og Rouletter
Fisk i Mayonnaise / Plukfisk
Forskellige Rester
Potkäse / Ostebrød / Ostesmør / Risklatter / Salater / Æbler m. Leverpostej

________________________________
-

opskrifter fortsat Koldt Bord

Et Par Raffinementer, der kan anvendes til Hors d’ oeuvres saavel som til koldt Bord. Nedenstaaende
Opskrifter er ”Portionsanretninger”, der anrettes, inden man gaar til Bords, og ligesom danner et
Led i Bordpynten.
Brødcroutons m. Selleri og Mayonnaise. En Franskbrød- crouton, herpaa en Skive kogt Selleri af
samme Størrelse og Form, paa Midten sprøjtes en Top Mayonnaise, der garneres med revet Gulerod
(kogt eller raa, det sidste er det mest forfriskende) rørt op med nogle Draaber Citron. Pyntes med
Karse.
Brødcroutons m. Skinke og Æg. En Skive Franskbrød udstikkes og ristes i Alfa Margarine.
Herpaa lægges et tykt Lag Tomatpuré, dette dækkes af en Skive Skinke og øverst et Spejlæg.
Serveres paa Salatblad.
Brødcroutons m. Spinat og pocherede Æg. Franskbrød udstikkes og ristes i Alfa Margarine.
Stuvet Spinat lægges paa Brødet, herpaa det pocherede Æg, der pyntes med lidt Farve f. Eks. Karse
og Tomatstrimler eller Strimler af Hovedsalat og Laksestrimler, eller Trøfler og Gulerødder udstukket
med smaa Udstikkerforme.
Brødcroutons m. Spinat og Rejer. En Skive Franskbrød udstikkes for Eks. i Hjerteform, ristes i
Alfa Margarine, dækkes af et Lag stuvet Spinat, og Rejerne ordnes tæt hele Kanten rundt.
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Brødcroutons m. Tomat. Skindet tages af Tomateme, disse koges med Salt og Peber. Til 1 dl af
denne udkogte ”Grød” tages 2 dl tyk, hvid Sauce. En Skive Franskbrød udstikkes og smøres med
Smør, ovenpaa lægges et tykt Lag af Tomatmassen, rigelig reven Ost evt. tilsat lidt Paprika drysses
paa. Gratineres 10-12 Min. Anrettes paa et Salatblad.
Brødcroutons m. Torskesalat etc. Et Stykke Rugbrød eller Franskbrød ristes i Alfa Margarine. I
Midten lægges en Top af Mayonnaise, der kan indeholde: Kogt Torsk eller Asparges eller Ærter,
pyntes med Rejer og Karse. Garneres med Salatblade, hvorpaa der er sprøjtet Mayonnaise.
Brødcroutons m. Æble og Leverpostej. 1 Skive Franskbrød pro persona udstikkes og ristes i Alfa
Margarine. Ovenpaa lægges en tyk Skive Æble (helst med rød Skræl), Kærnehuset er fjernet.
Passeret Leverpostej, der er rørt op med Fløde sprøjtes i en dekorativ Top, pyntes med ganske smaa
Strimler rødt Æble, overtrækkes med Sky.
Gelé m. Brisler. Hakkede Brisler lægges i smaa Sandkageforme med en meget klar Sky. Anrettes
midt paa Tallerkenen med en Krans af Remoulade eller sprøjtet Mayonnaise pyntet med
Tomatstrimler og Strimler af Hovedsalat.
Okseøje. Et Stykke Rugbrød udskaaret med Udstikkerform eller Glas smøres; midt paa anbringes
en raa Æggeblomme i en Løgring, eller om man ønsker det: en Krans af hakkede Løg. Udenom
Løgene lægges 1 Ansjos eller 1 benfri Sild; Pupillen sætter vi paa tilsidst i Form af en Kapers.
Skovbund. Bunden af en Kagetallerken dækkes med Mayonnaise, Bunden skæres af 1 haardkogt
Æg, saaledes at det kan staa, ½ Tomat udhules og stilles paa Ægget, saa det danner en Paddehat;
denne Paddehat anbringer vi midt paa Tallerkenen, udenom ”plantes” almindelige kogte
Champignons, hist og her en lille Dusk Persille.
Tarteletter m. Leverpostej. Leverpostej passeres og røres op med Fløde. I Bunden af Tarteletten
lægges et Stykke raat Æble eller Pære, Leverpostejen sprøjtes i Tarteletten, pyntes med Trøfler eller
Strimler af grønne eller røde Peberhylstre. Overhældes tilsidst med et tyndt Lag Sky.
Tomater med pocherede Æg. En mellemstor Tomat pro persona udhules og fyldes med et
pocheret Æg. Pyntes med et Kors af Tomatstrimler og lidt Karse.
Tomater, udhulede: fyldt m. Mayonnaise og Rejer.
”
”
Ærter
”
”
Blomkaal
”
Peberrodssalat (evt. frossen)
”
Ostecreme
Serveres paa Salatblade, lidt Mayonnaise kan sprøjtes paa.
Yderligere pyntes med lidt Karse og lidt af Tomaternes Fyld, Ærter, Rejer etc.
En Skive Rugbrød eller Franskbrød udstikkes og belægges med:
hakket salt Kød omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme;
hakket Spegepølse omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme;
Laks i Strimler omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme;
Filet i Strimler omkring en Krans af Karse, i Midten en raa Æggeblomme;
hakket røget Sild omkring en Krans af Karse eller Løg, i Midten en raa Æggeblomme;
hakket røget Makrel omkring en Krans af Karse eller Løg, i Midten en raa Æggeblomme.

Lidt lækkert til det kolde Bord.
Fisk i Gelerand. 1 l Fiskesuppe, 12-14 Blade Gelatine, Laurbærblade, Salt, Peber, Fisk. Fisken
(Hornfisk, Aal, Muslinger, Sild) renses, skæres i passende Stykker og koges i Vand med
Laurbærblade og Peberkorn, naar Fisken er kogt, hvid og fast i Kødet, lægges den paa et Dørslag,
saa Vandet kan løbe fra, og Suppen klares med et Par Æggehvider, smages til og den udblødte
Gelatine tilsættes. Randformen skylles cg der hældes et lille Lag Suppe i, naar dette kan ”bære”,
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lægges Fisken paa, f. Eks. med Citronskiver imellem, husk, at det, der kommer nederst i Randen,
ses mest, naar Geleranden vendes. Resten af Suppen hældes over og Randen stilles et koldt Sted og
stivner.
Gelerand m. Æg og Tomat. En ganske klar Gelé og Skiver af Æg og Tomater evt. lidt Persille. Skal
behandles med største Forsigtighed, da den mindste Uklarhed ødelægger Synet.
Kalvehjerne m. Brødcroutons. 1 Kalvehjerne, ca. 1 l Vand, 2 Spsk. Eddike, 2 Laurbærblade,
Persille, 1 Løg, 30 g Alfa Margarine, 25 g Mel, l Glas Rødvin, Timian, Løg, Persille. Den rensede,
udvandede Hjerne koges i 1 l Vand tilsat Eddike, Laurbærblade, Persille og Løg ca. ¾ Time.
Margarinen brunes, og Melet røres i, spædes med Suppen, hertil tilsættes smaa Skalotteløg, Timian
og Persille, koges 10-12 Min., hvorefter Timian og Persille tages op. Hjernen lægges i og koges ca. 1
Kvarter. Serveres med Brødcroutons og Hovedsalat.
Ostebeignets. Meget stive Æggehvider blandes op med reven Ost tilsat Paprika, afsættes med Ske
i kogende Alfa Palmin og koges lysebrune.
Osteraffinement. Oliven skrælles og marineres i Vin; fyldes med Ostecreme eller Ostesmør.
Ostesmør sprøjtes ud paa Rugkiks, Oliven anbringes i Midten. Fadet garneres med Radiser eller
Blegselleri.
Tomatraffinement. 6 Tomater udhules, ”Indmaden” sættes over Ilden med 1 dl Olie, 1 stort
hakket Løg, det koges, til Løget er mørt. Denne Masse røres op med hakkede Champignons, hakket
Persille og eventuel reven Ost; dette fyldes i Tomaterne, lidt Rasp drysses over, Tomaterne
gratineres 8-10 Min. Serveres paa Salatblade.
Æg og Tomater (til Paaskebordet). 6 Æg koges 9 Min., Blommen tages ud og erstattes med
Leverpostej, hvorefter Ægget lukkes sammen igen. En ”Rede” laves midt paa et rundt Fad af
Salatblade, uden om stilles 6 overskaarne Tomater, der er fyldt op med Æggeblommerne, som er
rørt op med Alfa Margarine og smagt til med Salt og Peber. Pyntes med Karse eller Persille.
Smørrebrød.
Til Smørrebrød anvendes for det meste Rugbrød; det almindeligste er jo som bekendt at dele det i 2
Halvdele, men til Selskabssmørrebrød kan det varieres en Del. Man kan lave 2 eller 4 Snitter af hver
Rundtenom, eller man kan med Udstikkerforme skære det ud i Cirkler, i Hjerteform etc. Let og
lækkert virker det at dele hvert Stykke i 3 Stykker, saa kan Gæsterne naa at smage paa flere
Stykker. Foruden Rugbrød kan anvendes Franskbrød, Sigtebrød, Surbrød, Landbrød, Knækbrød,
Pumpernickel o. s. v.
Gode Raad, før De begynder at smøre:
1. Saml i Forvejen alt, hvad De skal bruge til Smørrebrødet.
2. Skær Brødet i tynde Skiver, tykke er klodsede og ikke lækre.
3. Sørg for, at Smørret er tilpas blødt;
er det meget store Portioner, staar man sig ved at røre det blødt.
4. Smør et jævnt Lag paa, helt ud til Kanten - og ikke for tykt.
5. Smør al Brødet paa een Gang.
6. Skær det i de ønskede Stykker.
7. Læg Paalæget paa.
8. Anbring det paa et køligt Sted.
9. Om muligt anbringes Pynten umiddelbart før Serveringen.
Vi deler Smørrebrødet i:
1) Selskabssmørrebrød.
2) Daglig Smørrebrød.
1) Selskabssmørrebrød:
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Vi begynder med Sild:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gaffelbitar.
Kan serveres m. Løgringe og Kapers.
Marineret Sild.
"
Benfri Sild
"
Ansjos.
Sardiner i Olie.
Sardiner i Tomat.
Sardiner m. Tomatskiver og Oliven.
Torskerogn ristet m. Citronsaft.
Torskerogn ristet m. Remoulade eller Carrysalat.

Saa gaar vi over til Kødretterne:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Oksesteg m. Peberrod, Asie og Sky.
Oksesteg m. Remoulade.
Roastbeef m. Løg og Spejlæg.
Tartar med Løgringe og raa Æggeblomme.
Sprængt Oksebryst med Gemyse.
Kalvesteg med Asier og Rødbeder og Sky.
Kalvelever m. Løg og Sauce.
Flæskesteg m. Rødkaal.
Flæskesteg m. ”Surt”.
Hamburgryg m. marineret Blomkaal.
Skinke med Spejlæg, Røræg eller Æggestand.
Skinke med Purløg og raa Æggeblomme.
Leverpostej med Sky og Agurker.
Leverpostej med Ansjos og revet Peberrod.

Og saa lidt Salat:
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Sildesalat med Spejlæg.
Tunge med italiensk Salat.
Parisersalat: Champignons og Asparges i Mayonnaise.
Ungarsk Salat: Hønsekød, Oliven, Tomat og Hvidløg i Mayonnaise.
Mexico-Salat: Banan, raa Æble, Selleri, Valnød og Druer i Mayonnaise.
Hummer i Mayonnaise.
Rejer i Mayonnaise.
Tomatskiver med Peberrodssalat.
Tomatskiver med Italiensk Salat.

Vi slutter med Osten:
33. Roquefort rørt op med Alfa Margarine og Fløde udsprøjtet.
34. Tomater (faste) eller røde eller grønne Peberhylstre udhules og fyldes med Roquefort med Alfa
Margarine og Fløde, skæres i Skiver og lægges paa Brød eller Kiks, begge Dele runde og af Størrelse
som Tomaten.
35. Camembert med Strimler af Peberhylstre.
36. Schweitzer-Ost med fikst udskaarne Radiser.
Det er jo imidlertid ikke tilstrækkeligt at ”dynge” en Masse lækre Ting paa et Stykke Smørrebrød.
Selv om Smørrebrødet er ret sammensat, maa det absolut ikke virke tungt.
Desuden er der et Par Smaating, som sætter Prikken over I’et ved Anretningen:
Grønne Salatblade lægges under Brødet, eller
Grønne Salatblade lægges mellem Salaten og Brødet.
Grønne Salatblade med Tomater arrangeres i den ene Ende af Fadet.
Radiser kan stikkes ind hist og her.
Fadet kan pyntes med Persille, i Mangel af dette med Grønkaal.
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Hvad Sky, Rødbeder, Asier, Agurker, Æggestand, Gulerødder etc. angaar, er det fikst at stikke dem
ud med smaa Udstikkerforme.
Til ”Bridgesmørrebrød” stikker man Pynten ud med Hjerter, Klør, Ruder og Spar.
I Mangel af Udstikkerforme kan en Chatreusekniv anvendes.

2) Daglig Smørrebrød.
Til daglig Smørrebrød kan først og fremmest anvendes de fleste Middagsrester, som Steg af enhver
Art, stegt Lever, Medisterpølse, Frikadeller, Rester af Kødrand etc.
Herpaa kan, for at live lidt op, lægges lidt ”surt” Asier, eller Rødbeder, der kan lægges Sky, eller et
Lag temmelig tyk Sauce eventuelt med lidt brunede Løg.
I Sommertiden er det dejligt med en Skive raa Agurk eller Tomatskive paa Steg.
En Del Paalæg staar man sig ved selv at fabrikere, køb et Kalveslag til en lille Rullepølse.
Er De kun 2-3 Personer, kan De købe et Hjerte og tilberede det med Spæk og Krydderier, ombinde
det og koge det som, ”Hjerterullepølse”.
En anden Gang køber man et Stykke Laartunge, salter det, og man har det herligste
”saltet Kød” til Fedt og Kraftsky.
Naar De serverer Tunge til Middag, sørg saa for, De har rigeligt bagefter til Paalæg.
De forskellige Slags købte Pølser kan være rart som lidt Variation, men pas paa! det afskaarne
Paalæg bliver hurtigt tørt - stift og kedeligt - ikke mindst i Sommervarmen. Overhæld Paalæget i
Papiret med Vand, rul det sammen i det vaade Papir og rul det hele ind i et rent Klæde.
Leverpostej staar man sig ogsaa ved at fremstille, og synes De Portionen er for stor til Deres
Familie, kan De henkoge Resten, til De igen faar Lyst til Leverpostej.
Røget Sild eller røget Makrel m. Røræg er let og friskt om Sommeren.
Er den røgede Sild blevet for tør, hakker man den sammen med et haardkogt Æg; denne Blanding
giver et nydeligt og velsmagende Paalæg.
Et Stykke Smørrebrød med Skiver af Æg og Tomat lagt skiftevis, eller Agurkeskiver og
Tomatskiver er let og lækkert Sommerpaalæg.
Dersom Smørrebrødet skal anvendes som, ”Lommemad”, maa man sørge for at pakke de Stykker,
der er ”fugtige”, ind i et Stykke Papir for sig, Salaten i et Papir, Æg og Tomat i et andet, Sardiner i
Olie for sig, etc., etc., saaledes at de andre Stykker Smørrebrød ikke bliver fugtige eller optager
Bismag.
Sørg altid for rigeligt Pergamentpapir uden om Smørrebrødet; det holdes lettere friskt, og paa
særlig varme Sommerdage staar man sig ved yderligere at lægge en i koldt Vand opvreden Serviet
uden om Papiret.
Bruger man ,”Lommemad” hver Dag, bør man anskaffe en, ”Madkasse”; Maden ligger bedre deri,
bliver ikke saa let trykket og holdes temmelig frisk. Men husk:
1) Madkassen skal skoldes hver Dag.
2) Den maa først lukkes, naar den skal bruges igen.
3) Tag Papiret ud og kast det bort, saasnart Maden er spist.
,,Paa Skovtur med Madpakke”.
Mayonnaise af to Æggeblommer, 4 dl Olie, Rejer, kogte Asparges, Salatblade, raa Agurkeskiver,
røgede Bornholmere, hakkede Radiser, Æg kogt i 5 Min., Tomater, Koteletter, Kartoffelsalat, Ost,
Radiser, til Kaffen hjemmebagte Smaakager.
Alt forberedes i god Tid, f. Eks. Mayonnaise røres Dagen før, Kartoffelsalaten laves, og paa selve
Dagen koges Rejerne, de pilles og lægges paa Brødet eller, hvis De vil flotte Dem rigtigt, sammen
med de kogte Asparges blandet med lidt Mayonnaise.
I Resten af Mayonnaisen kommes pillede, hakkede, røgede Sild, det smager dejligt, men husk at
begge Slags Mayonnaise kommes i hver sin lille Krukke (gamle rensede Creamekrukker er
udmærket), Brødet kan enten smøres hjemmefra, eller man kan skære Brødet i Skiver og
medbringe Smørret og smøre ude!
Skyllede Salatblade medbringes i fugtigt Madpapir og kommes i Striber paa Salatmaden og spises til
Æg og Tomat, Agurkeskiver lægges paa Brødet, de røgede Sild pilles omhyggeligt og lægges
sammen m. hakkede Radiser paa Rugbrød eller Franskbrød.
Til Ostemaden serveres ligeledes Radiser, der kan medbringes i fugtigt Madpapir.
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Og nu til Skovturens Clou: stegte Koteletter, som medbringes i Madpapir eller i en lille Krukke, og
hertil gives en god kold Kartoffelsalat.
Al Maden skal pakkes omhyggeligt ind, det kan ikke nytte at spare paa Papiret, Æg og Tomat, de
røgede Sild o. s. v. maa indpakkes hver for sig og uden paa Pakkerne skrives, hvad de indeholder,
sæt et Gummibaand om og husk saa Salt og Peber.
Naar Madpakken bliver pakket paa denne Maade, risikerer man ikke at komme til at pakke en flad,
kedelig Madpakke ud.
Opskrifter udeladt
Saucer.
Melbolle / Agurkesauce / Bernaisesauce / Brun Champignonsauce / Champignon Sauce
Chutney-Sauce / Cumberlandsauce / Flødepeberrod / Flødesauce /
Flødesauce til Asparges eller andre Grøntsager / Gourmandsauce / Hvid Sauce / Aspargessauce
Carrysauce / Hummersauce / Kaperssauce / Peberrodssauce / Persillesauce / Sellerisauce
Sennepssauce / Tomatsauce / Hollandaisesauce / Hollandaisesauce, forloren
Mayonnaise / Mayonnaise, forloren / Fransk Mayonnaise / Russisk Mayonnaise / Sauce Ravigote
Ungarsk Mayonnaise / Oliven-Sauce / Pickles-Sauce / Remoulade-Sauce / Sauce aux fines Herbes
Sauce au Vin blanc / Sauce Mousseline / Sauce Normande / Sauce piquante / Sauce til Ragout
Skilt Sauce / Sauce Toulouse / Sauce Westminster
Skysauce / Rørt Smør / Hummersmør / Tatarsmør
Sauce til Desserter
Chokoladesauce / Faaremælk (Vanillecremesauce) / Frugtsauce af friske Frugter
Frugtsauce af tørrede Frugter / Frugtsauce af Saft
Buddinger
Brødbudding / Klipfiskebudding / Dansk Plumbudding / Engelsk Plumbudding / Prinsessebudding
Snebudding / Vanillebudding / Æblepie
Kolde Buddinger
Annanasbudding / Chokoladebudding / Flødebudding / Karamelrand / Mandelbudding
Prinsessebudding / Rombudding / Æblebudding / Æblepie
Salater (uden Olie)
Agurke-Salat / Amerikansk Frugtsalat / Fiske-Salat / Hoved-Salat / Julesalat / Kartoffel-Salat
Muslinge-Salat / Sellerisalat / Sildesalat / Tomatsalat
Salater (med Olie)
Appelsinsalat / Aspargessalat, grøn / Endivie-Salat / Engelsk Salat / Foraarssalat / Grøntsagssalat
Hamburgersalat / Hovedsalat / Hummersalat / Italiensk Salat / Jordskoksalat / Karsesalat
Kartoffelsalat / Krebsesalat / Makaronisalat / Russisk Mayonnaise / Rødbedesalat / Salat Francillon
Salat Lucifer / Salat Waldorf / Sellerisalat / Tomatsalat / Tyrkisk Salat
- opskrifter fortsat -

Ost.
Briocher med Camembertost. Toppen tages af fine Briocher; de udhules, fyldes med
Camembertost, som er rørt op med lidt Alfa Margarine og fransk Sennep. Anrettes paa
Serviet; Toppen lægges igen paa Briochen.
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Kærnemælksost. 1 l Kærnemælk, 1 Tsk. Kommen, Salt. Kærnemælken opvarmes uden
Omrøring til 50 —60°, Valle og Ostemasse skal da være adskilt. Et Klæde vrides op i
varmt Vand og lægges over en Sigte, og Kærnemælken hældes deri. Naar Vallen efter et
Par Timers Forløb er løbet fra, blandes Ostemassen med Kommen og smages til med
Salt. Smaa Forme smøres med Alfa Margarine, og Ostemassen hældes deri. Naar Osten
er stiv, dyppes Formen i varmt Vand og vendes derefter.
Ostekage (4 Pers.). 200 g Mel, 150 g Alfa Margarine, 2 Spsk. Fløde, 1/2 Æg, Salt, ca.
50 g Roquefortost, 30 g Smør. Melet sigtes, Margarinen smuldres heri, Æg og Fløde
tilsættes, Dejgen samles og hviler; den udrulles til to lige store Plader, bages i smurte
Lagkagebunde. Osten rives og blandes me d Smørret, et Lag af Osten smøres paa den
ene Bund, den anden Bund lægges over og denne pyntes med Resten af Osten samt
nogle hakkede Radiser.
Ostekasser (4 Pers.). 40 g Alf a Margarine, 25 g Kartoffelmel, ca. 1/2 dl Mælk, Salt,
Sukker-, hvid Peber, 65 g reven Ost, 35 g Ost (i Terninger), 2 Æg. Alfa Margarine og
Mel afbages og spædes med den ko gende Mælk, Krydderier og Ost tilsættes,
derefter de sammen pi skede Æggeblommer, tilsidst de stivpiskede Hvider. Dejgen
fyldes 3 / 4 i smaa Papi rforme (faas i Handelen) eller i Tarteletter og bages i Ovnen,
til de har h ævet si g. Serveres varme.
Ostekiks. 90 g Mel, 90 g reven Ost, 60 g Alfa Margarine og Mel afbages og spædes
med den ko gende Mæl k, Krydderier og Ost tilsættes, derefter d e sammenpiskede
Æggeblommer, til si dst de sti vpi skede Hvider. Dejgen fyldes 3 / 4 i smaa Papirforme
(faas i Handel en) el ler i Tartel etter og bages i Ovn en, til de har h ævet sig. Serveres
varme.
Ostekugler. 100 g Roquefortost, 100 g Smør, lidt revet Rugbrød. Osten gnides godt
ud og blandes med Smør ret; Rugbrødet tørres i Ovnen og afkøles. Osten og Smørret
trilles til Kugler og disse vendes i Rugbrødet, saaledes de bliver dækkede med et godt
tykt Lag Brød. Anvendes til Osteanretninger.
Ostepinde med Salt. 125 g reven Ost, 125 g Alfa Margarine, 125 g Mel, 1 Knsp.
Paprika, groft Køkkensalt. Melet og Osten blandes sammen, Margarinen smuldres heri,
Paprika tilsættes og Dejgen æltes sammen, ud rulles gennem Kødmaskinen ligesom
Vanillekranse, men gennem den glatte Rille. Disse Pinde smøres med Æg eller Kaffe og
groft Salt drysses ovenpaa, bages i en varm Ovn 5 -10 Min.
Ostesoufflé (4 Pers.). 65 g Alfa Margarine, 65 g Flormel (eller Kartoffelmel), 1¼ dl
Mælk, 3 Æg,Salt, Sukker, 125 g reven Ost. Margarine og Mel afbages og spædes med
den kogende Mælk, tages af Ilden og de sammenpiskede Æggeblommer irøres, Osten
tilsættes, og det smages til med Krydderier, tilsidst tilsættes de stivpiskede Hvider.
Dejgen kan hældes i smaa Papirforme, i Linseforme, i Gratinskaller, i Buddingform eller
Gratinfad, stilles i en varm Ovn, til de har hævet sig. Serveres varm.
Ostestænger. 200 g Alfa Margarine, 200 g reven Ost, 200 g Mel, Salt. Mel og
Margarine smuldres, den revne Ost blandes i, 1 Knp. Salt tilsættes. Formes i Stænger
med Haanden eller gennem Kødmaskinen. Ba ges 10-15 Min. til de er lysebrune.
Risotto med Ost og Tomat. ½ kg Ris, 100 g Alfa Margarine, 1 lille Løg, Tomatpuré,
reven Ost. Risene svitses gyldne i Alfa Margarine og lidt efter lidt tilsættes ca. 1 l
kogende Vand, heri koges Risene møre, Tom atpuré og lidt Salt drysses i, naar Risene
har faaet en tilpas Konsistens, serveres de, og reven Ost hældes over.
Surmælksost. Mælk, Kommen, Salt. Sur Mælk stilles i et Fad, til det er blevet stift.
„Tykmælken" hældes op i et Klæde som nævnt under Kærnemælksost og behandles
ganske som denne.
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Kompot.
Kompot af friske Frugter.
Kompot. Serveres altid kold, som Regel til kolde eller varme Stege; kan ogsaa serveres
særskilt som Dessert, pyntet med Flødeskum og Smaakager, eller anrettet om kring en
eller anden stivnet Creme. Kan tilsættes mere eller mindre Sukker efter Smag og
Frugternes Syrlighed. For at undgaa, at meget modne Frugter gaar itu, kan man benytte
følgende Fremgangsmaade: Naar Suk kerlagen koger, lægges Frugterne i, Sukkerlagen
skal nu igen bringes paa Kogepunktet, et Laag lægges over Gryden, Gryden tages af
Ilden, og Laaget bliver paa, til Indholdet er koldt. — Kompotten er nu færdig; ønsker
man en mere koncentreret Sukkerlage, kan denne hældes fra , indkoges og atter hældes
over Frugterne.
Abrikoskompot. Til 15-20 Abrikoser koges 1 / 2 l Vand og 375 g Sukker. Frugten
flækkes, Stenen udtages og knuses. Abrikoserne og Kærnerne lægges i Sirupen, til de
er kogte; de maa være smukt hele, naar de tages op. Sirupen koges ind, hældes over
Abrikoserne. Sirupen kan tilsættes et lille Glas Madeira.
Appelsinkompot. Appelsiner skrælles, den hvide Hinde fjernes, de skæres i tykke,
runde Skiver, som befries for Kerner; lægges i Glasskaal, drysses m. Melis, staar til der
har samlet sig Saft; serveres evt. stænket m. lidt Cognac.
Blandet-Frugt-Kompot. Forsk. af de her nævnte Frugter kan, naar de er kogte hver
for sig og er kolde, blandes sammen i Glasskaal, overhældes m. lidt af Siruppen, hvori
de er kogte.
Ferskenkompot. Tillaves som Abrikoskompot. Vil man have Hinderne af Fersknerne,
overhældes de m. kogende Vand, Hinden trækkes af, Frugten koges flækket i Sirup.
Græskarkompot. Græskarret skrælles, udhules, skæres i Terninger el. tykke,
tommelange Strimler. Til 1 kg Græskar koges 375 g Sukker m. ½ l Vand og lidt skaaren Vanille, heri lægges Græskarret, koges langsomt, til Stykkerne er klare, tages op,
Saften koges ind og hældes over.
Jordbærkompot, raa. Skyllede og pillede Jordbær drys ses m. stødt Melis, rystes
jævnligt, til Saften er trukket ud; serveres. Kan ikke opbevares længe. Hindbær kan
behandles paa samme Maade.
Rabarberkompot. Den yderste Hinde trækkes af Stilkene, disse skæres paa skraa i
tommelange Stykker. Til 1/2 kg skaarne Stilke koges 375 g Sukker i knap 2 1 / 2 dl Vand,
heri gives Stilkene et Opkog. De tages op med Hulske, Saften indkoges m. lidt
Citronskal el. jævnes med udrørt Kartoffelmel og hældes over Stilkene. Nye Rabar berstilke bruges m. Hinden paa, og taaler ikke at koge ret længe; de tages op, saa
snart de er møre.
Tomatkompot. Smaa grønne Tomater prikkes; koges som grønne Blommer; lidt VanilleEssens kan tilsættes Sirupen.
Æblekompot. Gode Æbler skrælles, deles i to Dele, Kærnehuset skæres bort; Stykkerne
lægges efterhaanden i Vand, tilsat lidt Citronsaft. Til 1 kg Æbler koges 375 g Melis i 1/2
l Vand; heri koges Æblestykkerne med Omhu; de maa tages op, efterhaanden som de er
kogte, overhældes med den indkogte Sirup. Naar Æblerne er kolde, kan Kærnehusets
Plads udfyldes m. Ribs- el. Æble-Gelé. Det ser smukt ud at „efterskrælle" Æblerne med
en Chatreusekniv.
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Kompot af tørrede Frugter.
Frugten vaskes godt i fl ere Hol d Vand og udbl ødes ca. 1 Døgn. Frugten koges nu
mør i Udbl ødni ngsvandet. Først n aar Frugten er mø r, tilsættes Su kkeret. Naar
Frugten er taget op, kan Su kkerl agen indkoges.
Abrikoskompot. 100 g Abrikoser, 3/4 l Vand, 85 g Melis. Koges ca. 15 Min. Se Indledningen.
Ferskenkompot. 100 g Ferskner,
Indledningen.
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/4 l Vand, 85 g Melis. Koges ca. 15 Min. Se

Pærekompot. 100 g Pærer, ¾ 1 Vand, 75 g Melis. Se Indledningen.

Sveskekompot. 200 g Svesker, 1/2 l Vand, 20 g Melis. Sveskerne vaskes og udblødes.
Koges i Udblødnings-vandet, til de er store og fyldige, Sukkeret tilsættes. Ste nene kan
tages ud og erstattes med Mandler. Stenene kan knuses; man passer paa ikke at knuse
selve Kærnerne, da disse skal lægges i Kompotten.
Æblekompot. 100 g Æbler, ¾ l Vand, 85 g Melis. Se Indledningen.

Desserter.
Abr ikoser m. F lød eskum. T ør r ede Ab ri koser u dbl ødes i Van d, koges m . st ærk
Si ru p til K ompot. Nedl ægges kol de i Gl asskaal , l agvi s mell em smaa Makr on er,
pyn tes m. Fl ødesku mstoppe. Appel si n er, Sve ske r, Fe rsk e n er, Sti kkel sbær o . s.v.
an rettes paa samme Maade.
Arme Riddere. Skiver af Franskbrød dyppes i Mælk, be strøes m. Sukker og Kanel,
vendes i pisket Æg og Rasp, steges lysebrune i Alfa Palmin. Serveres meget varme,
pyntede med Syltetøj. Se Fedtkogning.
Bagte Bananer. Bananer skrælles, flækkes, dryppes m. Appelsinsaft og Melis, pensles
m. Æg, vendes i fin Rasp, koges lysebrune i hedt Alfa Palmin. Serveres m. Strøsukker og
Appelsinsnitter. Se Fedtkogning.
Beignetsdejg (4 Pers.). 250 g Mel, 4 Spsk. Øl, 2 1 / 2 dl Vand, 4 Æg, 2 Tsk. Sukker, Salt.
Fremgangsmaade som alm. Pandekagedejg.
Beignetsdejg kan benyttes til meget, f. Eks. kan Æble -, Pære-, jordbær-, Blomme-,
Fersken-, Annanas- og Appelsinstykker dyppes heri og koges lige bagefter i Alfa
Palmin. Se Fedtkogning.
Berliner Phannkucken (4 Pers.). 200 g Mel, 25 g Gær, 1 dl Mæ lk, 25 g Sukker, 1
Æg, 30 g Alfa Margari ne, Gel é, Salt, evt.: Kardemomme, Citron skal, Va nillesukker,
Al fa Palmin . I. Mel , Gær og Mæl k æltes godt sammen. II. Sukker og Margarine røres,
lidt Salt og event. Kardemomme, Citron el. Vanillesukker tilsættes. Dejg I. er nu hævet
og I.+II. æltes sammen og stilles til Hævning ca. 1 Time. Dejgen udrulles i ca. 2 cm
Tykkelse og udstikkes i 2 Størrelser. Paa de mindste Plader lægges Gelé eller Syltetøj;
de pensles i Kanten med Vand, Mælk eller pisket Æg, og de store Plader lægges over,
idet man trykker den godt sam men i Kanten med en Gaffel. Kagerne kan atter stilles til
Hævning, hvorefter de koges i Alfa Palmin, til de er lysebrune. Serveres overdryssede
med Florsukker. Se Fedtkogning.
Bondepige m. Slør. Revet Rugbrød bages m. rigeligt Alfa Margarine og Sukker paa
Pande til det fæstner sig sammen; formes i to tynde Plader. Mellem Pladerne lægges et
tykt Lag Æblemos, Syltetøj el. Frugt grød, Kagen dækkes helt m. Flødeskum. Kan
pyntes m. Ribsgelé og groft knuste Makroner.
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Chokoladesouflé (4 Pers.). 50 g Mel, 1¼ dl Mælk, 40 g Sukker, Salt, 2 Æg. Melet
udrøres med Hal vdel en af Mæl ken. Chokoladen koges med den anden Halvdel af
Mælken, til Chokol aden er hel t kogt ud. Al Mælken hældes sammen og gives et
Opkog. Gryden tages af Il den, og de sammenpiskede Æggeblommer røres i, lidt ad
Gangen, Sukker og 1 Knp. Salt tilsætte s, til sidst de stivpiskede Hvider. En Form
eller et Gratinfad smø res. Bages ved jævn Varme ca. 1 Time. Serveres straks.
Flødelapper (4 Pers.). 3 Æggeblommer, 1 Spsk. Sukker, 2 Spsk. Mel, 1 / 2 l Fløde.
Æggeblommerne røres med Sukker og Mel. Fløden tilsættes og tilsidst de stiv piskede
Hvider. Af denne Dejg bages Klatter, der steges lysebrune i Alfa Margarine.
Frugt i Marengs (4 Pers.). 3 Æggehvider, 150 g Melis, 1 Tsk. Eddike, Frugt.
Æggehviderne piskes meget stive, til de er grynet, Halvdelen af Sukkeret og Eddiken til sættes og der piskes 5-10 Min. til. Derefter kommes Resten af Sukkeret i, og dette
vendes forsigtigt rundt, hældes eller sprøjtes ud over Frugten, (raa eller syltet), i
Gratinfadet, og det bager ca. 1 / 2 Time. Forskellige Opskrifter paa Marengs findes under
Bagning.

Guldsnitter (4 Pers.). Tørt Franskbrød, Mandler, Sukker, Kanel, 1 Æg. Franskbrødet
skæres i 1 1 / 2 cm tykke Skiver, vendes i Ægget, steges derefter i Alfa Margarine. —
Sukker, Kanel og de groft hakkede Mandler drysses ovenpaa.
Hofdessert (4 Pers.). 200 g Chokolade, 2 dl Vand, 2 dl Piskefløde, lidt Vin, Marengs
af: 2 Æggehvider, 100 g Sukker, 1 Sp. Eddike. 1 Dessertglas eller i Bunden af en
Glasskaal lægges Marengs, der er vendt i Vin. Chokoladen koges i Vandet, og hældes,
naar den er udkogt, over Marengs. Naar det hele er koldt, pyntes det med Flødeskum.
Mandler kan tilsættes. Æblegrød kan læg ges ovenpaa Marengs, det drøjer lidt paa
Retten. Marengs kan erstattes med Makroner eller smaa tørre Kager.
Jordbæræbler (4 Pers.). 5 Æbler, 40 g Alfa Margarine,
skrælles og Kærnehuset fjernes, men paa den Maade, at
Kærnehusets Plads fyldes med syltede Jordbær, Æblerne
Margarine og lidt Jordbærsaft hældes over og Gratinfadet
Æblerne er møre.

syltede Jordbær. Æblerne
selve Æblet forbliver helt.
stilles i et Gratinfad, lidt
sættes i Ovnen, bager til

Kræmmerhuse m. Flødeskum. Kræmmerhuse (s. Bagning) fyldes m. sødet, stivpisket
Flødeskum, evt. tilsat Vanille-Essens. Pyntes m. Syltetøj og groft Sukker; anrettes i
Pyramider.
Kærnemælksæbleskiver (4 Pers.). 250 g Flormel, 5 dl Kærnemælk, Salt, Sukker,
Kardemomme, Vanilleessens, 1/2 Tsk. tvekulsurt Natron, 2 Æg. Alt røres koldt sam men, (tvekulsurt Natron bør sigtes sammen med Me let). Fremgangsmaade som til
nedenstaaende Æbleskiver.
Lagpandekage. Ikke for tynde Pandekager lægges lag vis med Syltetøj; det øverste
Lag bestrøes med Sukker, glaseres event. med glødende Jern. Pyntes med udsprøj tet
pisket Æggehvide el. Flødeskum.
Marengs-Dessert. Halvt Pleskener og halvt Marengs stæn kes m. Pommeranslikør,
nedlægges i Glasskaal mellem tynde Lag Marmelade. Flødeskum bredes over. Pyntes m.
syltede Kirsebær.
Marengs-Pandekager. Ikke for tynde Pandekager læg ges lagvis med Syltetøj el. stiv
Creme, sprøjtes fuld stændig over med Marengsdejg, sættes ind i svag varm Ovn, til
Marengsen er tørret og har faaet svag brun Farve. Serveres med Frugtsauce (s. u.
Saucer).
„Muldvarpeskud" (4 Pers.). Ca. 300 g Svesker, 1-2 Æg, 1 Spk. Sukker, ca. 1½ dl
Piskefløde, 50 g revet Rugbrød, 30 g Chokolade, Mandler. Sveskerne afstenes og fyldes
i Stedet med Mandler. Sveskerne lægges i en Pyramide midt paa et rundt Fad,
overhældes med en raa Creme lavet af Æggeblommerne, Sukkeret og de stivpiskede
Hvider; ovenpaa dette lægges et Lag Flødeskum, der overdrysses med revet Rugbrød og
revet Chokolade. Lidt Flødeskum holdes tilbage og anvendes til Udsprøjtning af en Kant
omkring „Muldvarpeskuddet".
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Omelet Soufflé 1. (4 Pers.) kan bages enten paa Pande el. i et Gratinfad i en Ovn.
Den samme Opskrift bruges i begge Tilfælde. 3 Æg, 1 Spsk. sigtet Florsukke r, Syltetøj
el. raa Frugt, Alfa Margarine. Æggeblommerne piskes til let Skum med Sukkeret,
Hviderne piskes stive, blandes i, og i Bunden af et smurt Gratinfad lægges Syltetøj el.
raa Frugt, Æbler, Rabarber eller Frugt mos, og over dette hældes Æggemassen, det hele
sættes i en Ovn og stivner ved svag Varme ca. 20 Min.
Omelet Soufflé 2. Den samme Opskrift bruges som i Nr. 1. Men her kan
Frugtmosen, eller friske raa Bær, som Jordbær, Hindbær eller lignende passeres
gennem en Sigte, og blandes i Æggemassen, der bages paa sam me Maade som
ovennævnte.
Pandekage 1 (4 Pers.). 200 g Flormel, 2 dl Øl, 2 1 / 2 dl Mælk, 25 g Melis, 1 Knp. Salt,
2-3 Æg, Alfa Margarine, event. Citronsaft el. Kardemomme. Mælk, øl og Æggeblommer
røres godt sammen, Melet sigtes heri, Citronsaft eller Karde momme tilsættes efter
Smag, tilsidst de stivpiskede Hvider. Dejgen stilles til Hvile, senere kan eventuelt lidt
mere Mælk tilsættes. Margari nen smeltes og hældes i en Kande, lidt ad Gangen hæl des
paa en varm Pande, derefter lidt af Pandekagedejgen. Pandekagerne skal bages ved
jævn Varme paa begge Sider. Kagerne foldes sammen og serveres med Syltetøj og
Sukker.
Pandekager 2. 1 / 4 kg Mel røres først med lidt Salt, Sukker og saa meget Vand, Melet
vil tage, derefter med 2 hele Æg, lidt Hvidtøl og Fløde, saa at Dejgen bliver jævn.
Heraf bages tynde Pandekager, som, naar de er ganske lys ebrune, overhældes med
varm Alfa Palmin, saa Pandekagen svømme r heri, koges sprød, ta ges op, afløber paa
et Stykke Papir, bestrøes med Flor melis.
Pandekager, fyldte. Tynde Pandekager bestryges med Æblemos eller Marmelade,
rulles sammen, Enderne skæres lige af, Pandekagerne lægges ved Siden af hin anden
paa Fad, bestrøes med Florsukker, glaseres event. med glødende Jern. Hertil varm
Kirsebærsauce (s. u. Saucer).
Pærer Cardinal. Store syltede Pærer overtrækkes m. tyk Hindbærmarmelade og
drysses m. snittede Mandler. An rettes i Tarteletter el. i flade udhulede Marengs.
Pærer Condé (4 Pers.). 175 g Ris skoldes, koges til Grød i 1 l Fløde el. Mælk, m. 1/4
Stang Vanille. Grøden formes i Randform, vendes ud paa rundt, varmt Fad, be stryges
m. Marmelade. Inden i Randen anrettes varmt Pærekompot, som drysses m. hakkede
Mandler.
Ris a' l'amande (4 Pers.). 50 g Risgryn, 1 / 2 l Mælk eller Fløde (eller en Tallerken
Risengrød), 20 g søde Mand ler, 5 g bitre Mandler, Vanille, 3 Bl. Gelatine, 50 g Suk ker;
event. et Glas Sherry, 2 dl Piskefløde. Risene koges med Mælken til en t ynd Grød,
Gelatine, Sukker, de hakkede Mandler, Vanilleessens eller Sukker. Naar Grøden er
næsten kold, røres 3/4 1 Flødeskum deri samt Vinen og ophældes straks i en
Glasskaal. Serveres med Frugtsauce.
Ris a' la Pompadour (4 Pers.). 100 g Ris, 3 / 4 1 Mælk, Vanille, Sukker, Citronsaft, 4
Æggehvider, 4 Bl . Gel atine. Ri sene skoldes, koges møre i Mælken, Vanille, Sukker og
Ci tronsaft tilsættes efter Smag, derefter Gelatinen. Naar Grøden er afsvalet, røres de
stivpiskede Æggehvider i , hældes i Form og pyntes med Frugtkompot. Serveres med
Cremesauce.
R u s s i s k P a n d e k a g e ( 4 P e r s . ) . 10 0 g M e l , 5 0 g A l f a M a r g a r i n e , 2 - 3 dl M æl k , 1
S p s k . S u k k e r , 3 Æ g , 3 0 g Alfa Margarine. D e r l a v e s e n A f ba g n i n g a f M e l ,
M a r g a r i n e o g M æ l k , n a a r d e t e r l i dt a fk ø l e t , ti l s æ t t e s Æ g g e bl o m m e r n e l i d t ef t e r
l i d t , m e n s m an r ø r e r g o d t . H v i d e r n e pi s k e s s ti v e o g bl a n d e s i . D e j g e n d el e s i t o
l i g e s t o r e D e l e o g b a g e s i Al f a M a rg a ri n e s o m t o t y kk e P a n d e k a g e r . L æ g g e s
s a m m e n m e d F r u gt m o s e l l e r G e l é .
„Sneboller" (4 Pers.). 65 g Kartoffelmel, 65 g Mel, 65 g Alfa Margarin e , 2½ dl Vand,
3-4 Æg, lidt Su kker og Sal t, Alfa Pal min . Margarine og Mel afbages, de
sammenpi skede Æg røres i l i dt ad Gangen (se Vand bakkel ser). „Sn ebollerne"
afsættes med en Dessertske i kogende Palmin (se Fedtk ogning), og koges lyse brun e. Serveres straks, overdrysses med Fl orsu kker.

47

Svenske Ta rtelett er. Tartel etter fyl des m. Æbl e - el . Abri kosm os, spr øj tes m.
Fl ødesku m. Fors k. K ompotter m. l idt Frugtsaft kan an rettes paa samme Maad e.
Stegte Æbler. Af store, saftige Æbler udstikkes Kærne huset. Æblerne anbringes i
Gratinfad, overdrysses m. Sukker, stænkes m. lidt Vand, steges møre i varm Ovn.
Serveres i Fadet meget varme. Hullet kan udfyldes med Mandelmasse eller af en Dejg
lavet af Smør, Kanel og Sukker.
Æblecharlotte (4 Pers.). 1: 4 Æbler (store og møre), Sukker og Citronsaft, Vand,
Syltetøj. — 2: 40 g Al fa Margari ne , 40 g Mel, ca. 2 ¼ dl Mælk, 3-4 Æggeblommer,
Sukker, Citronsaft, 3-4 Æggehvider. Æblerne skrælles, Kærnehuset udstikkes, Æblerne
faar et Opkog i Vand med Sukker og Citronsaft. Et ildfast Fad smøres med Margarine, og
Æblerne stilles herpaa; det udstukne Hul udfyldes med Syltetøj og overhældes med
Dejg. (2): Margarine og Mel afbages med den kogen de Mælk, Æggeblommerne røres i
lidt ad Gangen, Sukker og Citronsaft tilsættes, dernæst 1 Knp. Salt, tilsidst de
stivpiskede Hvider. Bages i Ovn ved jævn Varme 30 —40 Min. Serveres varme,
overdrysset med Flormelis.
Æbler i Karamel. Gode Æbler skrælles, deles i 4 -6 Dele, koges let i Sukkersirup,
tilsættes Karamel, koges godt møre, men maa ikke koge ud. Anrettes kolde i
Glasskaal, dækkes med Flødeskum. Drysses med knu ste Makroner.
Æbler i Slaabrok. Mørdejg, Æbler, Alfa Margarin e . Æblerne skrælles, Kærnehuset
udskilles og Æblerne indpakkes i Dejgen, stilles paa en smurt Plade og bages i Ovnen,
til Æblerne er møre.
Æbleskiver (4 Pers.). 200 g Flormel, 2 Æg, ca. 4 dl Mælk, 20 g Gær, 15 g Melis, 1 Knp.
Salt, event. Citronskal el. Kardemomme, Alf a Pal min eller Al fa Margarin e . Gæren
udrøres med Sukker og hældes i den lunkne Mælk, 1 Knp. Salt tilsættes. Melet sigtes
heri og røres godt sammen. De sammenpiskede Æggeblommer irøres, derefter de
stivpiskede Hvider. Dejgen stilles til Hævning i ca. 2 Timer. Æbleskivedejgen hældes i en
Kande. Margarine eller Palmi n hældes i en anden Kande. Æbleskivepanden skal være
meget varm, lidt Margarine eller Palmin hældes i Hullerne; Hullerne fyl des nu halvt op
med Dejg. Naar Æbleskiverne er bagte paa den ene Side, vendes de rask og bages paa
den anden Side. Inden Æbleskiverne vendes, kan et Stykke Æble eller en Sveske
lægges ned i Æbleskiverne. Ser veres meget varme med Sukker og Syltetøj, Æblemos
etc.
FRUGTGRØD.
Frugtgrød jævnes med Kartoffelmel, Sagomel eller et Jæv ningspulver. Der beregnes
50-60 g Mel pr. l Saft; skal Grøden anvendes hurtigt efter Tillavningen, k an man tage
10-15 g Mel ekstra. Melet udrøres i koldt Vand eller Saft og tilsættes under stadig
Piskning, naar Saften koger. Naar Grøden er afsvalet, hældes den i Skaale og bestrøes
med Melis for ikke at trække Skind.
Sukker tilsættes først, naar Frugten er kogt mør.
Sukkeret gør Frugten haard, — og det brænder lettere paa.
Frugtgrød skal helst tillaves Dagen før, den skal spises. Æblegrød danner en Undtagelse.
Abrikosgrød (4 Pers.). 300 g. tørrede Abrikoser, 1¼ l Vand, Sukker ca. 350 g, evt. Vanille
eller
Citronskal, Jævning. Abrikoserne udblødes i Vand efter at være grundigt vaskede.
Dagen efter koges de i Udblødningsvandet. Smages til med Sukker, jævnes.
Serveres med Fløde, Mælk eller Cremesauce.
Brombærgrød (4 Pers.). ½ kg Brombær, 1 l. Vand, Citronsaft og Sukker, Jævning. Bærrene
skylles godt, koges med Vandet, smages til med Citronsaft og Sukker og jævnes.
Serveres med Fløde, Mælk eller Creme -sauce.
Ferskengrød. Tillaves som Abrikosgrød. Bør sies. Ser veres med Fløde, Mælk eller
Cremesauce.
Jordbærgrød (4 Pers.). 3/4 kg Jordbær, ca. 3 / 4 l Vand, Sukker, Citronskal eller Vanille,
Jævning. Vandet skal lige dække Jordbærrene, disse koges møre, smages til med
Sukker, Vanille el. Citronsaft, jævnes. Serveres med Fløde, Mælk eller Cremesauce.
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Rabarbergrød (4 Pers.). 3/4 kg Rabarberstilke, ca. 1 / 2 1 Vand, Vanille, Citron eller
Kanel, eventuelt Mandler, ca. 200 g Sukker. Vandet skal staa et Stykke over Rabar berstilkene, disse koges med Vanille eller Kanel, indtil de er møre. Grøden smages til
med Sukker, Mandlerne, der er snittet fint, tilsættes. Grøden serveres siet eller usiet
efter Behag. Serveres med Mælk eller Fløde.
Rødgrød (4 Pers.). Tilberedes af en Blanding af forskellige Bær og Frugter. For Eks.:
200 g Hindbær, 200 g Ribs, 100 g Solbær, (eller et Par Rabarberstilke), ca. 1 1 Vand,
Sukker, Jævning, Vanille el. Citron, eventuelt Mandler. Tillaves som Rabarbergrød.
Stikkelsbærgrød (4 Pers.). 3/4 kg Stikkelsbær, ca. 1 / 2 l Vand, Jævning, ca.
Sukker, Kanel, Vanille eller Citron. Tillaves som Rabarbergrød.

1

/ 2 kg

Sveskegrød (4 Pers.). 400 g Svesker, ca. 1 l Vand, ca. 60 g Sukker, Citronskal eller
Kanel, Jævning. Sveskerne vaskes grundigt og udblødes i 1 l Vand ca. 1 Døgn, koges i
Udblødningsvandet med Citronskal eller hel Ka nel. Er der Sten i Sveskern e, tages
di sse ud, Sten ene knuses, og K ærn ern e røres i Grøden . Naar Sveskern e er møre,
smages de til med Sukker, og Grøden jævnes. Serveres med Mælk, Fløde eller
Cremesau ce.
T ytt e bæ rg rø d (4 P e r s.) . 500 g Ty tt eb æ r, 1 1 V an d , Ci tr o n sa ft el l e r K an el , S u kk e r ,
e vt. sm aa St yk k e r k ogt e Pæ r e r . Ti l l ave s og s e r v e r es s om R ø dgr ø d.
Æblegrød 1 (4 Pers.). 1 kg store Madæbler, 1¼ dl Vand, Sukker, Vanille eller
Citronskal. Æblerne skrælles, og Kærnehuset tages ud; de gnides med en Citronskive
for at bevare den lyse Farve, koges med Vandet, Vanille eller Citronskal. Naar
Æblerne er møre, tilsættes Suk ker. Vanille og Citronskal kan erstattes med lidt Vin.
Æblegrød serveres lunken med kold Fløde, eller ser veres kold med lunken Faaremælk.
Æ b l e g r ø d 2 . Æ bl e r n e d e l e s , k o g e s m e d S k r æ l l e n p aa i V an d , s o m s t a a r g o d t o v e r
d e m , t r y k k e s g e n n e m g r o v S i gt e , s m a ge s t i l m e d Su k k e r , C i t r o n s a f t , V an i l l e - E s s e n s ; j æ v n e s m e d u d r ø r t Ri s - e l l e r K a r t o f f e l m el . Ud bl ø d t e , t ø r r e d e Æ bl e r
b e n y t t e s p a a s a mme M a a d e .

GELE.
Gelatine eller Husblas.
B r u g e s m e g e t i H u s h o l d n i n g en ti l F r o m a g e r , G e l é , S k y o . s . v . M a n r e g n e r i
Al mi n d el i g h e d 14 - 16 Bl a d e G e l a t i n e ti l h v e r l V æ d s k e , n a a r d e t s k al b r u g e s ti l
Gelé og Sky.
Ti l Fromage regn es ca. 1 Bl ad Gel ati n e pr. Æg.
Før man skal bru ge Gel ati n en , skal den al tid ligge i Bl ød ca. 1/4 Ti me i kol dt Van d,
dere fter t rykk es den op med det Vand, der hænger ved og lægges i en lille Skaal eller
Gryde, som sættes over Damp, og man rører af og til. Naar Gelatinen er fuldstændig
smeltet og afkølet, kan den anvendes.
Appelsingelé (4 Pers.). 2 1 / 2 dl Appelsinsaft, 1 1 / 4 dl Hvidvin, 3 / 4 dl Vand, Sukker, 6 Bl.
Gelatine. Den afsiede Appelsinsaft, Hvidvinen og Vandet blandes sammen og smages til
med Sukker, Gelatinen tilsættes. Gelen fyl des i Glasskaale, Dessertglas eller i smaa
Kurve, der er udskaaret af Appelsinskrællerne. Pyntes med Fløde skum.
Kulørt Gelé i Striber. Hvid pisket GeM lægges lagvis med Jordbærgele i Form. Hvert
Lag maa stivne, før det næste hældes over. Naar Gelen er stiv, vendes den, garneres
med smaa Tarteletter, fyldte med Frugtkorn -pot, eller med Marengs.
Rabarbergelé (4 Pers.). 5½ dl Rabarbersaft, 2 1 / 4 dl Hvidvin, Sukker, Vanilleessens, 78 Bl. Gelatine. Tillaves som Appelsingel é. Kan anrettes i Randform med Kom pot eller
Frugter, samt med Flødeskum eller Creme -sauce.
Rødvinsgele (4 Pers.). 1/2 Flaske Rødvin, 1 / 4 Flaske Kirsebærsaft, ca. 150 g Sukker, 89 Bl. Gelatine. Tillaves som Appelsingel. Serveres med Flødeskum eller Creme -sauce.
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Saftgele (4 Pers.). 7 dl blandet Frugtsaft, Sukker, 8 -9 Bl. Gelatine. Tillaves som
Appelsingel. Serveres i Randform med Vindruer eller anden Frugt. Cremesauce serveres
til.
Stikkelsbærgelé. Grønne Stikkelsbær pilles, skylles, ko ges i ganske lidt Vand, afsies i
Klæde. Hver 1 af den afsiede Saft, som kan gøres svagere efter Smag, tilsæt tes 1 / 2 kg
Sukker og 12 Bl. opløst Gelatine. Pyntes med Kompot -Frugter og Flødeskum.
FROMAGE.
Æggeblommerne piskes godt med Sukkeret, derefter til sættes den stivpiskede Fløde,
den opløste Gelatine og de Ingredienser, der giver Fromagen Smag og Navn; dette
røres godt sammen.
Naar Fromagen begynder at stivne, vendes de stivpiskede Æggehvid er i med en S k e (et
Piskeris knuser Luftblærerne).
Fromagen hældes derpaa straks op i de Skaale eller Glas, hvori den skal serveres. Naar den
er stiv, pyntes den med Flødeskum.
Annanasfromage 1 (4 Pers.). Annanas med Salt, 40 g Sukker, Saft af 1 lille Citron, 2 Æg,
2 dl Piskefløde, 4 Bl. Gelatine. Ca. 1 dl Flødeskum anvendes til Pynt. Se Ind ledningen.
Annanasfromage 2 (4 Pers.). 2 1 / 2 dl Piskefløde, 35 g Melis, 2 Æg, 4 Bl. Gelatine,
Citronsaft, Annanas, ca. 1 dl Annanassaft. Se Indledningen. Ca. ¾ dl Piskefløde tages
fra til Pynt.
Appelsinfromage (4 Pers.). 4 Æg, 100 g Sukker, Saft af 2 Appelsiner, Saft af 1
Citron, 5 Bl. Gelatine, ca. 1 dl Piskefløde. Se Indledningen. Ca. 1 dl Flødeskum an vendes til Udsprøjtning paa Fromagen.
Chokoladefromage (4 Pers.). 75 g Chokofade (revet), 213 g Cacao (sigtet), 4 dl
Piskefløde, 20-30 g Sukker, 4 Bl. Gelatine (1 dl Vand). Se Indledningen. Ca. ¾-1 dl
Flødeskum anvendes til Pynt.
Citronfromage (4 Pers.). 4 Æg, 100 g Sukker, Saft af 1 1 / 2 Citron, 5 Bl. Gelatine, (1¼
dl Vand), 2 1 / 2 dl Piskefløde; deraf 1 dl til Pynt. Se Indledningen , .
Hindbærfromage.
Hvidvin.

Tillaves

som

Jordbærfromage.

Citron saft

kan

erstattes

med

Jordbærfromage (4 Pers.). 1 / 2 kg Jordbær (friske og modne), Sukker, Citronsaft, 8 Bl.
Gelatine, 1 1 / 4 dl Vand, 2 1 / 2 dl. Piskefløde. Citronsaft kan erstattes med Hvidvin.
Jordbærrene passeres gennem en Sigte, hvorefter Suk keret tilsættes efter Smag; den
smeltede Gelatine og Citronsaft (el. Hvidvin) tilsættes. Naar dette er halv stivnet, røres
den stivpiskede Fløde i, hvorefter Fro magen ophældes i Skaale eller Glas. Pyntes med
Flødeskum.
Kaffefromage (4 Pers.). 2 Æg, 65 g Sukker, 1 / 2 dl m eg e t stærk Kaffe, 2 1 / 2 dl Piskefløde,
3 1 / 2 BI. Gelatine. Se Indledningen. Kaffen irøres lidt efter lidt. Pyntes med Flødeskum.
Kærnemælksfromage (4 Pers.). ½ l Kærnemælk, 1 / 2 l Piskefløde, 75 g Sukker, 50 g
Mandler, 10 Blade Gelatine. Kærnemælken smages til med Sukker, Vanille, den
udblødte, smeltede Gelatine kommes i, naar det begyn der at jævne, tilsættes den
stivpiskede Fløde. Hertil gi ves henkogt Frugt.
Nougatfromage (4 Pers.). 2 Æg, 25 g Sukker, 3 ¾ Piskefløde, 4 Bl. Gelatine. Nougat:
10 g Mandler, 50 g Sukker. Fromage: se Indledningen. Nougat: Sukkeret opvarmes
paa en Pande, indtil det begynder at blive lysebrunt. Mandlerne, der er skoldede,
smuttede, tørrede og finthakkede, tilsættes, og det hele røres sam men, indtil det
begynder at lugte af Karamel, saa hæl des det over paa en smurt Plade eller Bliklaag.
Naar det er afkølet, knuses Nougaten, og er da færdig til at komme i Fromagen. Lidt
Flødeskum holdes tilbage til Pynt.
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Romfromage (4 Pers.). 2 Æg, 85 g Sukker, 33/4 dl Piskefløde, 4 Bl. Gelatine, 1 dl hvid
Rom, eventuelt Mandler. Se Indledningen. Flødeskum holdes tilbage til Pynt af Fromagen.
Sherryfromage. Tilberedes som Romfromage. Madeira og forsk. Likører kan anvendes til
Fromage. Hertil smaa Makroner.
Stikkelsbærfromage (4 Pers.). 250 g grønne Glasbær, 2 -3 Æg, ca. 125-180 g Melis,
6 Bl. Gelatine, Vanille el. Vanilleessens, 1 dl Piskefløde. Stikkelsbærrene koges møre i
ganske lidt Vand og passeres gennem en Sigte. Æggeblommerne røres godt med
Sukkeret, den smel tede Gelatine og Stikkelsbærpuren tilsættes; Vanille essens eller
Citronsaft tilsættes efter Smag. Naar Fro magen er h alvstiv, tilsættes de piskede
Hvider. Pyntes med Flødeskum og garneres med Markroner eller Ma rengs.
Trifli (4 Pers.). Vanillecreme af 3 dl Mælk, 2 Æg, 2 Bl. Gelatine (se under Creme),
ca. 175 g Makroner, ca. 1 dl Sherry, Frugt, 1 dl Piskefløde (til Pynt). I Bunden af en
Glasskaal eller Dessertglas lægges smaa Makro ner, lidt Sherry eller anden Vin hældes
over; ovenpaa lægges et Lag Frugt, f. Eks. Æble - eller Abrikosgrød, raa
Appelsinstykker,
henkogte
Frugter
eller
Syltetøj.
Ovenpaa
Frugten
lægges
Vanillecremen, hvorefter Desserten pyntes med Flødeskum og eventuelt med Frug ter.
Troldtøj (4 Pers.). 1/2 l Fløde piskes til stift Skum, tilsættes lidt Vanille-Essens; syltede
Tyttebær røres løst i Skummet. Pyntes med smaa Marengs; maa serveres straks.
Vanillefromage (4 Pers.). 5 Æggeblommer, 50 g Sukker, 6 Bl. Gelatine, 1 1 / 4 dl Vand,
2½ dl Flødeskum. Æggeblommerne røres med Sukkeret, tilsættes Gelatinen opløst i
Vandet; Vanille-Essens efter Smag. Naar det stivner, røres Flødeskummet deri. Pyntes
med henkogt eller kandiseret Frugt. Makroner eller Flødeskum.

Is og Parfait
Frysning af Is. Naar man ikke er i Besiddelse af en Ismaskine, hvori Isen fryses bedst, kan man
benytte: 1) en ”Frysebøtte” eller en Buddingform uden Tap eller en Mælkespand samt 2) en
rummelig Spand eller Balje. I Balje (2) lægges i Bunden smaat hugget Is blandet med spansk Salt
eller Køkkensalt samt Salpeter. Ialt tages 1 ½ kg ls, ½ kg Salt, 1 Tsk. Salpeter. Ovenpaa lsen stilles
Frysebøtten (1), og omkring denne lægges Resten af Isen. Efter nogle Minutters Forløb hældes den
afkølede Vanillecreme i Frysebøtten (1), Laaget lægges paa, og Bøtten drejes nu uafbrudt rundt i
Isen; Cremen begynder nu at fryse i Bøtten, og man skraber den nu og da væk fra Bøttens Sider og
Bund med en bred Kniv. ”Drejningen” varer 20-30 Min. Naar Cremen danner en jævn, sejg Masse,
tages den ud af Frysebøtten og ”pakkes” i en Isform, der forud er vædet med koldt Vand og drysset
med Melis, et Stykke Papir lægges over, og Laaget trykkes fast ned over Formen, som derpaa
anbringes i Isen, hvori Frysebøtten blev ”drejet”. Isen pakkes fast om Formen og skal nu helt dække
denne. Isformen skal staa nedpakket 4-5 Timer, alt efter Størrelsen. Naar den skal vendes, skylles
Formen godt af i lunkent Vand, Laaget og Papiret fjernes, og Isen vendes. Isen kan garneres med
Vafler, Marengs etc., eller med kulørte Kugler lavet af Frugtis. Isforme i alle Faconer og Størrelser
faas i Handelen. De forskellige Slags Is kan deles i 3 Dele:

1. Cremeis
2. Parfait
3. Frugtis.

1. Cremeis.
Æg og Sukker piskes meget godt. Mælken eller Fløden koges et Par Min. med den flækkede Vanille,
hvorefter den under stadig Piskning hældes over i Æggene. Det hele hældes atter op i Gryden og
opvarmes under Piskning indtil Kogepunktet (maa ikke koge). Cremen sies under stadig Piskning og
piskes, til den er kold. Denne Creme danner Grundcremen til al Cremeis; hertil kan tilsættes
forskellige Ingredienser, som da giver Isen Navn. Se Frysning af Is.
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Chokoladeis (4 Pers.). 3½ dl Vanillecreme, 100 g reven Chokolade. Cremen piskes over Ilden med
Chokoladen, maa ikke koge. Frysning: Se Indledningen. Serveres med Marengs.
Is à la Melba. Vanilleis pyntes med halverede Ferskener, Pærer el. Abrikoser, overhældes med
Frugtsirup el. Hindbærmarmelade; pyntes med snittede søde Mandler.
Is surprise (bagt Is), (4 Pers.). Ca. 3-4 dl Vanilleis, Marengsdejg af: 5 Æggehvider, 200 g Melis, 1
Spk. Eddike, Rouladebund. Eventuelt Syltetøj, der da anbringes mellem Rouladen og Isen.
Vanilleisen fryses meget haardt, og vendes ud paa Rouladebunden, herover lægges et tykt Lag
Marengsdejg, saa Isen er fuldstændig dækket. I en Bradepande lægges et Lag Is og Salpeter, her
ovenpaa stilles Pladen eller Fadet med Isen (det maa ikke gaa for langt ud mod Ovnens Sider). Isen
tages ud, naar Marengsen er lysebrun, og maa serveres straks. Serveres med varm
Chokoladesauce.
I Stedet for en Rouladebund kan man benytte en Sandkage; denne udhules, fyldes med Is, et Laag
af Sandkagen lægges over, det hele overtrækkes med Marengsdejg og behandles som
ovenstaaende. Serveres med forskellige Marengs og varm Chokoladesauce.
Kaffeis (4 Pers.). 3½ dl Vanillecreme, 1 dl meget stærk Kaffe. Som Chokoladeis. I Stedet for Kaffe
kan tilsættes meget stærk Te, og man faar da Teis.
Nougatis. I kold Vanilleis-Creme røres knust Nougat (Se Nougatfromage); Cremen fryses.
Vanilleis. Vanillecreme af 3½ dl Fløde el. Mælk. Se Frysning at Cremeis.
Vanilleis med Frugt. Naar Vanillecremen er frossen til en jævn Masse, tilsættes Puré af en eller
anden Frugt, efter Smag, røres godt sammen med Cremen, som derefter fryses videre. Hertil kan
anvendes Abrikoser, Ferskener, Hindbær, Jordbær, Pærer, Æbler o. s. v. Pyntes med Flødeskum og
Marengs.
Vanilleis med varm Chokoladesauce. Vanilleis pyntes med forsk. henkogte Frugter. Hertil
serveres en stærk og jævn varm Chokoladesauce (s. u. Saucer).
2. Parfait.
Fløden piskes meget stiv, derefter tilsættes Sukker, eventuelt Vanille, Saft eller andre forskellige
Ingredienser. Skal der anvendes Æggeblommer, piskes disse med Sukkeret, inden de blandes i den
stivpiskede Fløde. Dette hældes i en Isform, der er smurt med Fedtstof, pakkes ned og fryses 4-5
Timer. Parfait behøver ikke først at fryses i lsmaskine, men pakkes ned med det samme. Se
Frysning.
Annanasparfait (4 Pers.), 3 Æggeblommer, 50 g Melis, Saft af ½ Citron, ca. 1 dl Annanassalt, 3½
dl Piskefløde. Annanasstykker i Terninger. Æggeblommer kan udelades. Se Parfait.
Blandet Parfait. Forskelligfarvet Parfait kan fryses sammen i Form (Hængselforme er bedst hertil).
De kan ogsaa fryses hver for sig og anrettes sammen. Jordbærparfait og frossen Flødeskum med
Citronsaft, farvet svag gul, smager godt sammen.
Hindbærparfait. Som Jordbærparfait.
Jordbærparfait (4 Pers.), 350 g jordbær, 3½ dl Piskefløde, Sukker efter Smag. Jordbærrene
vaskes og passeres gennem en Sigte, Puréen tilsættes Flødeskum og smages til med Sukker.
Kaffeparfait (4 Pers.). 75 g Kaffe, ¾ dl Fløde (eller Vand), 3 Æggeblommer, ca. 60 g Melis, 3½ dl
Piskefløde. Kaffen overhældes med den kogende Fløde eller Vand og henstaar til den er kold,
hvorefter den sies gennem et Klæde. Æggeblommerne røres med Melis, Kaffeekstrakten tilsættes,
og det hele blandes forsigtigt sammen med den stivpiskede Fløde. Frysning: Se Parfait.
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Nougatparfait (4 Pers.). 3 Æggeblommer, 40 g Sukker, Nougat (se Nougatfromage), 3½ dl
Piskefløde. Æggeblommerne kan udelades. Groft knust Chokolade kan eventuelt tilsættes.
”Tutti-Frutti” (4 Pers.). 2 Æggeblommer, 25 g Sukker, 1 Glas Likør, lidt Citronsaft, 3½ dl
Piskefløde. Kulørte henkogte Frugter saa forskelligartede som muligt. Eventuelt Konfekt, Makroner
etc. Sukker og Æg røres, alle lngredienserne tilsættes, og blandes forsigtigt med den stivpiskede
Fløde. Fryses. Se Parfait.
3. Frugtis.
Vand og Sukker koges til Sirup, derefter tilsættes efter Ønske Frugtsaft eller Frugtmos og piskede
Æggehvider. Blandingen kommes i Frysebøtten og røres 40-50 Min. jo sødere og jo federe Isen er,
jo længere skal den røres. Se Frysning af Is.
Appelsinis (4 Pers,). 2½ dl Vand, 300 g Sukker, Saft af 3-4 Appelsiner, Citronsaft eller Hvidvin,
Skal af 1 Appelsin. Eventuelt 2 Æggehvider. Se Frugtis.
Blandet Is. Vanille- og Frugtis anrettes sammen. Vanillaisen kan f. Eks. formes i en rund
Bordureform el. Randform og Frugtisen i en høj Kuppelform, som vendes inden i Randen. Sprøjtes
med Flødeskum, pyntes med smaa Marengs og kandiserede Violer.
Citronis (4 Pers). 325 g Sukker, 2½ dl Vand, Saft af 3-4 Appelsiner, lidt Citronskal. Eventuelt 2
Æggehvider. Se Frugtis.
Coupe er Dessertglas fyldte med Is af forsk. Smag; pyntede med Flødeskum, Frugter, Pralinés o.
lign. Til hver Person beregnes et Glas. Kan ogsaa anrettes i Krystalskaale og sprøjtes med
Flødeskum.
Hindbær- eller Jordbæris (4 Pers). ½ kg Bær, Sirup af 250 g Sukker og 1¼ dl Vand, Citronsaft.
Eventuelt 2 Æggchvider. Frugtfarve kan tilsættes. I Stedet for Bær kan tages 3 dl Saft. Se under
Frysning.
Cremer.
Creme, raa. 1 Æggeblomme, 15 g Sukker, 1 dl Piskefløde, Vanilleessens. Æggeblommen og
Sukkeret røres godt, den stivpiskede Fløde tilsættes, tilsidst smages Cremen til med Vanilleessens.
Dessertcreme (uden Mel). 2½ dl Fløde eller Mælk, 2 Æg, 65 g Sukker, Vanille (eventuelt 2 Blade
Gelatine). Æg og Sukker røres godt. Mælken koges med Vanillen, den kogende Mælk hældes under
stærk Piskning i Æggene, det hele hældes tilbage i Gryden og opvarmes (under stadig Piskning) til
Kogepunktet. Cremen maa absolut ikke koge, da den saa skiller.
Faaremælk. ½ l Mælk, 1 Æg, 40 g Sukker, Vanille. - Ægget piskes godt med Sukker, Mælken og
Vanille koges og hældes i Ægget. Det hele hældes atter tilbage i Gryden og varmes. Maa ikke koge.
Konfekt.
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Abrikossnitter. ½ kg Abrikoser skylles godt og overhældes med ½ l kogende Vand, hvori de staar i
Blød ca. 24 Tim. Abrikoserne koges ¾ Time og males een Gang gennem Kødmaskinen.
Abrikosmassen skal nu veje 1 kg, hvad der mangler i Vægten, erstattes med kogende Vand.
Abrikosmassen koges ¾ Time med 1 kg Sukker. En Asbestplade lægges under, og der røres ikke
deri, men af og til skubbes fra Bunden. Et Par store Fade skylles med koldt Vand, hvorefter
Marmeladen efter endt Kogning ophældes derpaa. Fadene stilles et koldt Sted 6-8 Timer, udskæres i
Kvadrater og vendes i groft Melis, sættes et lunt Sted i 24 Timer. Opbevares i Blikdaaser med
Pergamentpapir mellem Lagene.
”Brændte Mandler”. ½ kg Mandler, 1 dl Vand, ½ kg Florsukker. Mandlerne aftørres godt i et
Klæde, sættes samtidig med Sukkeret og Vandet over langsom lld, til det hele er tørt. Der skrues
ned for Ilden, og man rører stadig deri, til Sukkeret atter er flydende, de blanke Mandler hældes op
paa en Plade, der i Forvejen er smurt med Olie, og pilles fra hinanden, mens de er varme; eller
Mandlerne kan ogsaa tages af, mens de er tørre og lægges paa Pladen smurt med Olie. Brændte
Mandler kan overtrækkes med Chokolade.
Chokoladecremekugler. 150 g Sukker koges over svag Ild med lidt Vanille-Essens og 2 Spskf.
raa, fed Fløde, til det bliver sejgt. Afkøles, bearbejdes til Dejg, formes til smaa Kugler som Nødder,
og overtrækkes med Chokolade.
Chokoladekarameller. 625 g Melis koges med 1¼ dl Vand til tyk, klar Sirup. 250 g Chokolade
uden Sukker smeltes over ganske svag Ild med 2 Spskf. raa, fed Fløde, udrøres fuldstændigt, bl.
med Sukkersirupen. Røres over Ilden, til Massen let slipper Træskeen, og hældes paa et Bliklaag
eller en Plade smurt med Olie, glattes ud, afkøles lidt og udskæres i Terninger.
Chokoladekonfekt. Sød Chokolade smeltes ved ganske svag Varme, afkøles lidt, formes i smaa
Kager af Størrelse som Hasselnødder. Stilles temmelig langt fra hinanden paa en Blikplade, ridses
med spids Naal, pyntes afvekslende med smaat skaaren Sukat, Ingefær, Ananas, halve Hassel- eller
Valnødder, Pastilmasse, farvet Sukker o. s. v. Chokoladekonfekten staar paa Blikpladen, til den er
fuldstændig tør.
Chokoladeovertræk. 125 g Chokolade smeltes over svag Ild uden at blive for varm, tilsættes lidt
Sukkersirup el. 1 Tsk. Olie, saa Chokoladen bliver blank; heri vendes Kuglerne; de tages op med
Naal, tørres paa Plade.
Flødekarameller. 250 g skoldede, pillede, søde Mandler stødes meget fint m. 1¼ dl Mælk, afvrides
godt i Klæde; tilsættes Vanille-Essens. 750 g Melis koges til ganske lysebrun Karamel,
Mandelmælken røres hurtigt i; Blandingen hældes straks efter paa smurt Plade og behandles som
Chokoladekarameller.
Glaserede Appelsinskiver. Appelsinerne skrælles uden at beskadige Kødet, den hvide Hinde
fjernes, Appelsinerne deles i Skiver. ½ kg Melis koges til klar Sirup med knap 2½ dl Vand, tages af
Ilden, staar ved Varme, saa det stadigt er flydende. Appelsinskiverne sættes paa smaa Naale,
vendes hurtig i Sirupen, Naalene fæstnes lidt paa skraa, f. Eks. i omvendt hvælvet Sigte;
Appelsinskiverne maa ikke berøre hinanden; staar, til Sirupen er størknet; overdrysses med st.
Melis.
Glaserede Frugter. 250 g Sukker, 1 dl Vand, knap ½ dl Eddike. Vand og Sukker koges og
skummes, Eddiken tilsættes. ”Glasuren” indkoges, til den er næsten jævn, hvorefter man tager en
Knækprøve: d. v. s. en Tændstik dyppes i koldt Vand, saa i Glasuren og derefter atter i koldt Vand,
og Glasuren skal nu kunde knækkes af. Derefter stilles Gryden i en anden Gryde med varmt Vand,
og de Frugter, der skal glaseres, vendes heri, for Eks. Druer (med Stilk), Appelsinstykker, Dadler
etc. Denne Glasur benyttes ogsaa til Vandbakkelser.
Glaserede Ribs. Store Klaser røde Ribs vendes omhyggeligt i Æggehvider og derefter i Sukker. Man
maa sørge for, at Ribsene er helt dækkede af Sukkeret, hvorefter de stilles til Tørring et Par Timer.
Klaserne maa ikke ligge ovenpaa hinanden ved Serveringen. Glaserede Ribs kan anvendes som
selvstændig Ret, eller som Garniture til forskellige Desserter.
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Gulerodskonfekt. ½ kg Gulerødder, 375 g groft Sukker, Skal og Saft af 1 Appelsin og ½ Citron, ½
dl Vand. Gulerødderne sættes over i kogende Vand (ca. 10 Min.), rives - eller gaar en Gang gennem
Kødmaskinen, koges med Vandet, Citron- og Appelsinsaften samt Appelsinskallen. Koges et Par
Timer, til det er tørt. Lægges paa et Fad skyllet med koldt Vand - fra den ene Dag til den anden;
skæres i Firkanter eller trilles i Kugler og vendes i Krystalmelis. Opbevares i Blikdaaser med
Pergamentpapir mellem Lagene.
Kaffekarameller. 250 g friskmalet Kaffe overhældes med 3¾ dl kogende Vand; afkøles. Ekstrakten
sies gennem tæt Klæde, koges med 750 g Sukker og 2 Spskf. raa, fed Fløde over rask Ild, til Massen
let slipper Træskeen. Behandles som Chokoladekarameller.
Kvædebrød. Kvæderne sættes over i kogende Vand og koges møre, hvorefter de skrælles.
Kvæderne rives paa et Rivejern, eller de gaar en Gang gennem Kødmaskinen, efter Kærnehusene er
fjernede. Mosen vejes og iblandes samme Vægt Sukker og koges ca. ½ Time. Man maa stadig
skrabe fra Bunden, men ikke røre rundt. Mosen hældes efter Kogningen paa Fade, der er skyllede
med koldt Vand, stilles paa et varmt Sted. Udskæres den følgende Dag i Snitter, vendes i Sukker.
Opbevares i Blikdaaser med Pergamentpapir mellem Lagene.
Lybækkermarcipan. Marcipanmasse formes som et aflangt, smalt Brød, overtrækkes med
Chokolade-Glasur, tørres blank i Ovn ved svag Varme. Marcipanen udskæres i Skiver.
Marcipandekoration. Til Dekoration af Kager, kolde Buddinger o. lign. anvendes tyndt udrullet
Marcipandejg til Fremstilling af smukke Mønstre, f. Eks. Blomster. Blomsterbladene rifles i Kanten og
kreppes let, farves ganske svagt røde, gule eller plettede, Stilken bøjes saa naturligt som muligt,
farves grøn; grønne Blade af forskellig Størrelse fæstes ved Stilken og omkring Blomsten.
Marcipankonfekt. Af Marcipan kan formes og fremstilles en Mængde forskellig Konfekt. Udrulles i
smaa Kugler, som overtrækkes med Chokolade eller farves som Kirsebær eller Æble og vedheftes en
lille Stilk; udskæres i Terninger eller Halvmaaner, som pyntes med smaat skaaren kandiseret Frugt;
forsk. farvede Lag Marcipan lægges over hinanden og udskæres; ligeledes kan det formes til en
Mængde forskellige Figurer, hvorved Opfindsomhed bliver det afgørende.
Marcipanmasse. ½ kg søde Mandler, ½ kg Flormelis, 1¼ dl Orangeblomstvand eller Rosenvand.
Mandlerne skoldes, afskalles, tørres godt, stødes ganske fint med knap 1¼ dl Orangeblomstvand
(eller Saften af en Citron og en Æggehvide). Kommes i helt emailleret Gryde, tilsættes Sukkeret,
røres over ganske svag Ild, indtil Massen ikke mere klæber ved Haanden. Massen lægges paa et
med Sukker bestrøet Bord, dannes til runde Plader, Kager, Figurer, Blomster o. s. v., som tørres i
svagt ophedet Ovn, da Massen ikke maa blive haard, men være blød og snehvid. Marcipanmasse
anvendes især til Pynt paa større Kager.
Pastiller. ½ kg sigtet Flormelis røres med 3 Spskf. Vand til en meget tyk Masse, tilsættes draabevis
Essenser af Pebermynte, Citron, Appelsin, Vin o. s. v., røres over ganske svag Ild, til Massen
begynder at blive tynd; den afsættes paa en Blik- eller Papirflade i Draaber af Størrrelse som en
Ært; staar til de er tørre; tages med Kniv let fra Pladen; opbevares i Glas paa tørt Sted.
Pastiller, farvede. Massen tilsættes forskellige Farver og Essenser, tørres i store Pastiller og
blandes sammen.
Praliné (Fondant). ½ kg Krystalmelis, 1 Tsk. Glykose, ½ Tsk. Eddike, 1¼ dl Vand. Det hele
hældes i en Gryde, koges og skummes, og koges derefter 15-20 Min. Derefter foretages
Kugleprøven, d. v. s. en Spsk. af Cremen dyppes i koldt Vand og skal da, dersom den er færdigkogt,
kunde trilles til en blød Kugle. Et Fad skylles med koldt Vand, Pralinéen hældes derpaa, og lidt koldt
Vand stænkes over. Med en Paletkniv bearbejdes Dejgen, til den er hvid og stiv. Et Klæde vrides op i
koldt Vand og lægges over Pralinéen en á to Dage. Pralinéen æltes nu med forskellige Farver og
forskellige Essenser, den kan overtrækkes med Overtrækschokolade eller med Kransekageglasur,
pyntes med kandiserede Violet etc. Pralinéen er et taknemmeligt Materiale, med lidt Fantasi og
Fingernemhed opnaas morsomme og fikse Resultater.
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Schweitzerpastiller. 1 Æggehvide, 175 g Florsukker, 1 Tsk. Pebermynteolie. Sukkeret sigtes ned i
Hviden (der ikke er pisket), dette stilles over Damp, Pebermynteolien tilsættes, og man pisker hele
Tiden, til det begynder at perle i Kanten; sprøjtes hurtigt gennem en Sprøjtepose ud paa et Stykke
olieret Papir for at stivne. En Klat Chokolade sættes paa hver Pastil. (Cacao udrørt med Vand er
udmærket).
Opbevaring af Frugt og Grøntsager.
En Del Frugt og Grøntsager kan opbevares temmelig lang Tid uden særlig Behandling, f. Eks. Æbler,
Kartofler, Gulerødder etc. Opbevaringsrummet maa være luftigt, tæt og frostfrit. For Frugtens
Vedkommende skal den ligge paa Hylder, saa Frugterne ikke berører hinanden. Særlig fin Frugt kan
pakkes i Papir, hver Frugt for sig. Grøntsager, f. Eks. Kartofler, der har været frosne, faar en sødlig
Smag, denne kan dog trækkes ud med Vand. Har Grøntsager først været frosne, gaar de lettere i
Forraadnelse.
Dersom Opbevaringsrummet er for varmt, vil en Del Grøntsager begynde at spire. Frugter og andre
Grøntsager vil blive indskrumpede. En Del Frugt og Grøntsager maa, for at kunne opbevares,
behandles paa forskellig Maade.
1) Tørring kan anvendes baade til Frugt og Grøntsager. Soltørring er det bedste.
Frugterne (og Grøntsagerne) kan tørres i en almindelig Ovn.
Frugterne findeles og lægges paa Træriste (ikke Metal) og tørres ved svag Varme.
Grøntsagerne blancheres (dyppes i kogende Vand) inden Tørringen.
2) Saltning anvendes til Snittebønner etc.
3) Syrning er nærmest beregnet til specielle Retter saasom Surkaal etc.

4) Henkogning er den mest almindelige Konserveringsmetode for Industriens saavel som for
Husmoderens Vedkommende.
Henkogning af Frugt er betydelig lettere end Henkogning at Grøntsager. For det første indeholder
Frugt en Del Syrer, som ikke findes i Grøntsager, og disse Syrer letter Konserveringen. For det
andet indeholder Grøntsager visse Bakterier, der danner meget modstandsdygtige Sporer, og af
disse Sporer dannes der i Løbet af 24 Timer nye Bakterier, hvorfor Grøntsagerne maa henkoges
endnu en Gang i Løbet af disse 24 Timer, inden de nye Bakterier har dannet Sporer. Se nærmere
under ”Henkogning”.
5) Syltning: Syltetøj, Saft, Marmelade etc. er ligeledes en almindelig Form for Konservering, men
ved disse Konserveringsmetoder mister Frugterne en Del af deres naturlige Smag.
Ved Henkogning bibeholder derimod Frugt saavel som Grøntsager al deres Naturlighed hvad
angaar Smag, Farve, Form etc.
HENKOGNING.
Efterhaanden er Henkogning blevet et Led i Husholdningen. Det er af stor Betydning for en
Husmoder at kunne opbevare alt, hvad der findes i Køkken og Have, til de Tider paa Aaret, hvor det
paagældende Næringsmiddel normalt ikke findes. En af de største Fordele ved Henkogning er, at
ved Henkogning - i Modsætning til andre Konserveringsmetoder - bevarer Frugt, Grøntsager og Kød
deres Særpræg baade hvad Udseende og Smag angaar.
Henkogning er slet ikke indviklet, og er slet ikke saa stort et Arbejde, som mange tror. I hvert Fald,
det er et Arbejde, der lønner sig; og hvilken Husmoder kan se Hylderne fyldte med smukke
Henkogningsglas uden ligefrem at føle Hjertet ”svulme” af Stolthed. Og tænk Dem at faa uventede
Gæster til Søndagsmiddagen! - ja, hvor kan De tage Dem det let, Grøntsager til Suppen har De i eet
Glas, i et andet Glas en stegt Kylling - og endelig et større Udvalg af Frugter til Desserten, det er
blot at gøre et passende Udvalg, - saa er det slet ikke slemt at være Værtinde, naar man er en
dygtig Husmoder.
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Et Par Regler og gode Raad:
Frugten skal være udsøgt - ingen Pletter eller Revner.
Frugten skal være moden, men ikke overmoden.
Frugten skal være friskplukket.
Grøntsagerne skal være udsøgte - ingen Pletter.
Grøntsagerne skal være næsten modne.
Grøntsageme skal være friskplukkede.
Kød skal være godt gennemstegt, eller det skal være godt gennemkogt.
Glassene skal være hele.
Omhyggelighed og Renlighed fra først til sidst.
For Henkogning i Glas gælder Reglen:
Langsom Opvarmning - langsom Afkøling.
For Henkogning i Daaser gælder Reglen:
Hurtig Opvarmning - hurtig Afkøling.

Redskaber til Henkogning.
1.
2.
3.
4.
5.

Henkogningskedel med Rist og Termometer.
Glas eller Daaser med Gummiringe og Laag og Klemmer.
2 langskaftede Skeer til Paafyldningen.
En Tragt til Lagen.
En ”Griber” (til at tage Glassene op at Kedlen).

Er man ikke den lykkelige Ejer af en Henkogningskedel, er der mange andre Maader at klare sig
paa. En Vaskekedel eller en stor Gryde erstatter nemt en Henkogningskedel.
I Bunden lægges en Trærist, er man lidt fingernem, kan man nemt selv fremstille en saadan.
I Mangel af en Rist, lægges Træuld, Hø, Halm, Aviser eller lignende paa Bunden og imellem
Glassene, saa disse hverken berører hinanden eller Kedlens Bund. Bedst er det at have en Gryde
eller Kedel med tætsluttende Laag.
Dersom Glassene imidlertid er højere end Grydens Sider, maa man lægge uldne Stykker og Aviser
over, saa det slutter gcdt, og Dampen ikke slipper ud. Et Termometer staar man sig ved at have i
alle Tilfælde. Ved Henkogning i Gasovne og elektriske Ovne benyttes ingen Kedel, men det vender vi
tilbage til i et særligt Afsnit.
Glassene kan have meget forskellige Størrelser, og man staar sig ved i en lille Husholdning saavel
som i en stor at have flere Størrelser, f. Eks. ganske smaa Glas til Champignons - Leverpostej eller
smaa Ærter og Gulerrødder til Suppen. Større Glas til Grøntsager, der skal bruges til Gemyse eller
Stuvninger til Desserter for Familiens 2-3-4 Personer.
Og endelig de store Glas til Kødretterne og til at anvende den Dag, De faar uventede Gæster eller
flere Gæster end beregnet.
Glassene bør være saa lige som mulig; de er da lettere at gøre rene og lettere at fylde.
Gummiringene bør være forsynede med Fremspring til at trække i ved Aabningen af Glasset;
benyttes Knive etc. ødelægges Ringene.
Klemmerne skal være stramme.
Gummiringene til Daaserne sidder fast i selve Laagene.
Bruges Glas, har man den Fordel, at man stadig kan holde Øje med Glassets Indhold.
Bruges Daaser, er Fordelen den, at selve Henkogningen er meget hurtig at udføre. Desuden behøver
man ikke at frygte, at Lysets Paavirkning skal gulne eller mørkne det henkogte.
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Rengøring af Redskaberne.
Glassene vaskes i meget varmt Sodavand med en lille Børste eller Flaskerenser, der ikke maa
anvendes til andet. Glassene skylles efter i flere Hold rent, meget varmt Vand og stilles med Bunden
opad paa et Viskestykke, der ikke fnugger.
Laagene vaskes paa samme Maade, den Side, der skal vende mod Glasset, skal lægges mod
Viskestykket.
Gummiringene koges i Sodavand og skylles i meget varmt Vand, hvorefter de hænges op for Eks.
paa en lille Stok mellem 2 Krukker.
Paafyldningsskeerne samt ovennævnte Stok (eller Grydeske) koges i Scdavand, skylles grundigt i
varmt Vand.
Tragten vaskes i Sodavand, skylles grundigt.
Paafyldningen.
De grundigt skyllede eller skrællede Frugter og Grøntsager lægges med stor Forsigtighed i Glassene;
lad dem ligge et Øjeblik i et Dørslag for at løbe af, hvorefter De med de lange Paafyldningsskeer
anbringer Frugter eller Grøntsager saaledes, at den pæneste og smukkeste Side vender ud mod
Glasset.
Medens Glasset fyldes, maa det staa paa et Klæde, saaledes at man af og til kan støde Glasset let
mod Bordet, for at ryste Indholdet bedre sammen; De maa dog ikke støde med hele Bunden, men
kun med Kanten.
lndholdet skal ligge tæt sammen uden at være presset. Frugt og Grøntsager maa kun fyldes i til 4-5
cm fra Glassets Kant.
Derefter hældes Lagen paa; den skal hældes gennem en Tragt; for det første undgaar man paa
denne Maade at spilde paa Glassets Kant, for det andet hælder man ikke let for meget paa ad
Gangen. Lagen skal staa 2-3 cm tra Glassets Kant, saaledes at der er et Luftrum mellem Lagen og
Laaget. Dersom man alligevel kommer til at spilde paa Glassets Kant, maa den tørres med et
Viskestykke, der ikke fnugger, eventuelt med lidt Vinsprit.
Lukningen.
Gummiringene lægges forsigtigt paa, tag kun fat i Ringens Fremspring, sørg for, at Ringen ligger
fuldstændig lige.
Laagene lægges paa, tag kun fat paa Yderkanterne.
Bøjlerne sættes paa, idet man nøje passer paa ikke at forskubbe Laag eller Gummiringe. - Og saa er
vi parate til Henkogningen.

Henkogningen.
1. I Vandbad.
Koldt Vand lyldes i Kedlen, saaledes at det lige dækker Glassene. Sørg for at have saa ensartede
Glas i Kedlen som muligt, da store og smaa Glas jo ikke er lige længe om at koge. Har De baade
brede og smalle Glas i Kedlen, tages de smalle Glas op et Øjeblik før de brede.
Opvarm Vandet langsomt til den i Tabellen anførte Temperatur, og lad det koge langsomt.
Dersom Opvarmningen sker for hurtigt, risikerer man, at Frugterne stiger i Glassene, hvilket ikke ser
saa godt ud. Værre er det, naar Opvarmningen eller Kogningen er for stærk, saa vil Sukker eller
Saltlagen boble kraftigt op og koge over; dette forhindrer, at Glasset kan lukkes hermetisk; der er
da kun eet at gøre, nemlig at rense Glassets Kant, Gummiring og Laag og gentage Kogningen.
2. Ved Damp.
Vand fyldes i Kedlen indtil Risten.
Laaget maa ikke løftes af Kedlen under Kogningen. Kogetiderne beregnes efter Tabellen, idet der
ved Dampkogning lægges 15-20 Min. til de her opgivne Tider.
Er det meget lang Kogetid, maa man fylde Vand i, saa det staar 2-3 cm over Glassets Bund, da man
ikke kan fylde Vand paa, efter Kogningen er begyndt.
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Optagningen.
Naar Kogningen er endt, lader man Dampen slippe ud og tager forsigtigt Glassene med en Griber op
af Kedlen og sætter disse paa et Klæde. Pas paa, der ikke er Træk, saa risikerer De let, at Glassene
springer. Glassene dækkes med uldne Stykker, saa de afkøles langsomt.
Først næste Dag, naar Glassene er helt kolde, tages Bøjlerne af; man prøver da, om Laagene binder
ved forsigtigt at løfte i Laagene.
Binder de ikke, maa man undersøge, hvad der i Vejen. Det kan f. Eks. være en Ujævnhed i Glasset
eller Laaget, eller Gummeringen kan have forskubbet sig. Det kan som før nævnt skyldes for stærk
Kogning, saa Lagen er kogt over. Pas paa ”Falsk Binding”, der skyldes spildt Sukkerlage paa Kanten,
der ikke er tørret af; et saadant Glas vil ikke kunde holde sig, da Lukningen ikke er hermetisk.
Henkogning i Daaser.
Naar Frugten eller Grøntsagerne er fyldt i Daaserne, overhældes disse med kogende Sukker - eller
Saltlage; Daasen nedsænkes efter Lukningen i kogende Vand, og efter endt Kogning afkøles den
hurtigt i en Spand koldt Vand. Kort efter prøver man, om Laaget binder.
Hvad sker der under Opvarmningen?
Under Opvarmningen udvides lndholdet i Glassene, hvorved Luften, der ogsaa udvider sig, trænger
ud, (man ser Luften boble gennem Vandet).
Ved Afkølingen trækker lndholdet sig sammen igen, den tilbageblevne Luft bliver stærkt fortyndet,
derved bliver Luftens Tryk uden om Glasset stærkere end indeni, og Laaget presses fast mod
Glasset.
Under Kogningen dræbes Bakterier og Mikrober, hvorved lndholdet bliver sterilt.
Hos Grøntsagerne findes nogle sporedannende Bakterier, og da disse Sporer overlever Kogningen og
udvikler sig i Løbet af 24 Timer til Bakterier, maa Grøntsagerne henkoges endnu en Gang i Løbet af
disse 24 Timer for at forhindre de nydannnede Bakterier i at danne Sporer.
Har der først været aabnet for Henkogningsglasset, bør lndholdet spises ret hurtigt.
Henkogningstabel.
Sukker og Salt tilsættes udelukkende af Hensyn til Smagen og har ingen lndflydelse paa
Holdbarheden.
Som Følge deraf kan Sukkermængden varieres efter Smagen; i de følgende Tabeller finder De den
almindeligste Sukkertilsætning.
Til Sukkersygepatienter udelades Sukkeret helt.
De i Tabellerne opgivne Kogetider er beregnet paa Kogning i Vandbad.
Ved Dampkogning beregnes 10-15 Min. ekstra.
___________________
Opskrifter udeladt
Henkogning ( fortsat )
Frugter
Abrikoser / Blandede Frugter / Blommer / Ferskener / Hindbær / Jordbær / Kirsebær / Kvæder
Meloner / Pærer / Rabarber / Ribs / Solbær / Stikkelsbær / Æbler
Grøntsager
Agurker / Agurkesalat / Artiskokker / Asier / Asparges / Aspargesærter / Blomkaal / Bønner
Champignons / Champignons paa fransk Manér / Grønærter / Sukkerærter / Karotter / Majskolber
Porrer / Porreblade / Rødbeder / Skorzonerødder / Spinat / Suppeurter / Syre / Sølvbeder
Tomater (modne) / Tomater (grønne) / Tomatpuré
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Saft
Kød
Bouillon / Kogt Kød / Farsretter / Leverpostej / Medisterpølse
Henkogning i Gasovn
Henkogning i elektrisk Ovn
________________________________
- opskrifter fortsat –

Syltning

Ved Betegnelsen Syltetøj forstaas alle Slags Frugter, Bær og Frugtsafter, som er kogte med Sukker,
saaledes at de kan bevares i længere Tid. Til Kogning af Syltetøj benyttes en helt emailleret stor
Gryde, som udelukkende anvendes til det samme; ligeledes maa de Redskaber, som benyttes ved
Syltningen, saasom Træskeer, Haarsigte, Passérstykke o. lign., kun anvendes hertil. Skumskeer
eller Øser af Jern eller Blik maa ikke benyttes, da disse gerne giver en ubehagelig Smag og
forandrer Frugternes Farve. - Frugter og Bær til Syltning skal i Reglen være helt modne, aldeles
fejlfri og syltes hurtigst muligt efter Afplukningen. Frugten maa altid afplukkes i tørt, klart Vejr,
være fri for Dug og anden Fugtighed. Af Sukker anvendes altid den bedste Slags: Topsukker, stødt
Melis, Demarara eller lyst St. Croix-Sukker. Det er absolut slet Økonomi at bruge det billigere Farin
og mørkt farvet Sukker, da Syltetøjet baade i Smag og Udseende taber betydeligt herved; og
Syltetøjet maa da skummes mere end ved Brugen af det bedste Sukker. Eddiken, som benyttes,
maa være en god, mellemstærk Vineddike; koncentreret Eddikesyre, som fortyndes m. Vand, er
absolut ikke heldig til Syltning. For at forøge Syltetøjets Holdbarhed kan under Kogningen tilsættes
lidt Salicylsyre. Kogningen maa foretages med største Omhu, til Frugten er gennemkogt, hvis dette
fordres, og Sukkersirupen har den fornødne Styrke; Kogningen fortsættes ved ganske svag Ild, saa
længe Syltetøjet skummer; alt Skum maa aftages omhyggeligt. Syltetøj opbevares som Regel i
Glas, Sten- eller Porcelænskrukker; jo mindre disse er, jo bedre; de maa være ganske rene og
tørre, og, hvis Syltetøjet fyldes varmt i Beholderne, forinden være opvarmet og først tilbindes, naar
Syltetøjet er fuldstændigt afkølet.
Tilbinding af Syltetøj og Saft.
Syltetøj. Krukkens eller Glassets Rand aftørres efter Paafyldningen med et rent Klæde dyppet i
Vinsprit eller lign.
Et Stykke Pergamentpapir klippes lidt større end Krukkens Overflade, takkes i Kanten, dyppes i
Vinsprit eller i en Benzoesur-Natronopløsning (10 g Benzoesurt Natron til 1¼ dl Vand), og lægges
paa Syltetøjet, saa Takkerne gaar op langs Krukkens Sider.
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I Stedet for at lægge Pergamentpapir paa Syltetøjet, kan man anvende Parafin.
Parafinen smeltes i Vandbad, og hældes direkte paa Syltetøjet i et Par cm tykt Lag. Parafinen danner
et Laag og kan benyttes som saadan. En svær Papirstrimmel kan smeltes ind i Parafinen, Laaget er
da lettere at løfte.
Denne Fremgangsmaade anbefales især til smaa Geleglas.
Parafinen kan, naar Glasset er tømt, vaskes, smeltes og benyttes paa ny.
Ved Anvendelse af Parafin undgaas yderligere Overbinding.
Overbindingen kan foregaa med Pergamentpapir eller med Cellophan.
1. Pergamentpapiret skoldes, aftørres i et rent Klæde og lægges stramt over Krukken.
Af et Stykke skoldet Sejlgarn laves en Løkke, der trækkes stramt om Papiret.
2. Cellophanen dyppes i lunkent Vand, aftørres, strammes over Kanten. Man maa sørge for, at det
slutter helt til Kanten.
Ombindes med Sejlgarn eller Gummibaand.
Overbinding med Cellophan har den Fordel, at man ogsaa i ikke gennemsigtige Krukker let kan tilse
Indholdet uden at aabne derfor.
Saft. Flaskehalsen aftørres efter Paafyldningen med Vinsprit eller lign. Flaskerne tilproppes med
gode, hele (helst nye), udkogte Korkpropper.
Propperne slaaes bedst i med en ”Flaskepropper”; er Propperne svære at faa i, kan de dyppes i
Parafinolie.
I Stedet for at benytte Korkpropper kan man selv lave Propper af sterilt, vandskyende Vat, man maa
sørge for, at ”Proppen” er fast og haard, og at den ikke sidder ud over Kanten.
Flaskerne kan nu overbindes med Pergamentpapir eller Cellophan (se ovenstaaende), eller man kan
benytte Gelatine.
Gelatinen blødgøres i koldt Vand, tørres let i et rent Klæde, sættes stramt ned over Flaskehalsen,
ombindes med Sejlgarn eller Gummibaand.
Endelig kan Flaskeaabningen dyppes i smeltet Lak eller smeltet Parafin.
Krukker, Glas og Flasker forsynes hurtigst muligt med Etiketter, hvorpaa Indhold, Dato og Aarstal
noteres.
Opbevaring. Syltetøj bør kun opbevares i et tørt og køligt Rum, da Fugtighed er dets værste
Fjende. Hvis der under Opbevaringen skulde vise sig Gæring ved Syltetøj, tilsættes mere Sukker;
hermed gives det et Opkog, skummes omhyggeligt, hældes i rene, tørre Krukker og overbindes,
naar Syltetøjet er afkølet. Syltetøj kan ogsaa hældes i en Sigte; Saften, som løber fra, koges med
Sukker og Salicylsyre, afkøles fuldstændig og hældes igen over Frugten. Hvis Syltetøj kandiserer
eller tørrer ind, hvilket ofte hænder efter tørre Somre, naar Frugten ikke har været meget
saftholdig, gives det et rask Opkog med 2 dl tynd Sukkersirup for hver l Syltetøj.
Syltetiderne falder som Regel saaledes: for Stikkelsbær, Solbær, Jordbær, Hindbær og Ribs i Juli;
for Kirsebær i August; Blommer, Agurker og Græskar i August-September; Hyldebær, Pærer, Æbler,
Kvæder, Tyttebær o. fl. a. kan syltes i September eller endnu senere.
HELE BÆR
Abrikoser. Næsten modne Abrikoser snittes i den ene Side, Stenene udtages, sættes over Ilden i
koldt Vand; optages efterhaanden, som de flyder op til Overfladen. Til 1 ½ kg Abrikoser uden Stene
koges 1 ¾ kg Melis til klar Sirup; hældes over Frugten, staar til næste Dag. Saften hældes fra,
koges op, skummes, tilsættes Frugten; faar et lille Opkog, tages straks op, afløber godt, lægges i
Krukker. Saften koges langsomt ind, til den bliver jævn; hældes afkølet over Frugten. Tilbindes,
naar det er afkølet. (Se Tilbinding af Syltetøj og Saft Side 245).
Abrikoser med Cognac. Syltes som Abrikoser. Naar Saften koges ind, tilsættes en Stang Vanille og
2 1/2 dl fin Cognac for hver 1/2 l Saft. Skindet kan trækkes af Abrikoserne.
Alliance (Blandede Bær). Ribs, Kirsebær og Hindbær syltes som Kirsebær.
Annanas. Frugten skrælles, skæres i temmelig tykke Skiver, lægges paa Porcelænsfad, drysses
med Sukker, for at trække Saften ud. Til ½ kg Annanas koges 400 g Sukker til Sirup; Skiverne og
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Saften lægges i, koges under meget svag Ild ca. 10 Min., skummes omhyggeligt; Frugtskiverne
tages op, løber godt af, lægges i Glas; Saften koges ind, til den er jævn, hældes da over Frugten;
afkøles, tilbindes.
Appelsiner, syltede. Appelsiner koges møre i rigeligt Vand; naar en Strikkepind gaar let igennem
dem, tages de op, lægges i koldt Vand, som i 2 Dage jævnligt fornyes. Appelsinerne afkoges, deles
efter Størrelse i 6-8 Dele, Kærnerne udtages, Stykkerne vejes. Til hvert ½ kg tages 625 g Melis,
som med ubetydeligt Vand koges til klar Sirup; heri lægges Appelsinstykkerne, koger ganske
langsomt i 5 Min., skummes, hensættes til næste Dag. Saften hældes fra Appelsinstykkerne, koges
op, tilsættes 50 g Melis for hver 2 ½ dl Saft, skummes omhyggeligt; naar Sirupen er kogt godt ind,
hældes den noget afkølet over Appelsinstykkerne. Fyldes i Krukker; tilbindes næste Dag.
Appelsinskaller, syltede. Skallen flaaes i 4 Dele af Appelsinen, saaledes at det hvide følger med.
Skallerne lægges et Døgn i koldt Vand, koges i dette, til de er fuldstændig møre og bløde; tages op
paa Dørslag, overhældes med koldt Vand, aftørres i blødt Klæde, prikkes med Sølvgaffel. En
Sukkersirup hældes meget varm over Skallerne; henstaar til næste Dag; da hældes Saften fra,
koges op, skummes, tilsættes lidt Sukker. Saften hældes over Skallerne; gentages de 3 paafølgende
Dage. Sidste Gang Saften koges, afkøles den, før den hældes over Skallerne. Fyldes i Krukke,
belægges med Papir (se Tilbinding af Syltetøj og Saft Side 245), overbindes, naar det er helt afkølet.
Syltede Appelsinskaller holder sig udmærket i lang Tid; de serveres til Stege, især Vildt, til Bagværk,
Desserter og som Konfekt. I dette Tilfælde tages Skallerne op af Saften, drysses med Flormelis,
rulles sammen, tørres ved svag Varme.
Asier, sure (s. u. Syltning i Eddike). Blaabær. Syltes som Solbær.
Blommer, raa. Nedlægges prikkede i Melis ligesom raa Jordbær.
Opskrifter udeladt
Syltning af hele Bær (fortsat)

Gule Blommer / Konserverede, friske Blommer / Reineclauder / Sveskeblommer / Brombær
Brombær med Ribssaft / Citronskaller, syltede / Ferskner / Ferskner med Cognac
Græskar med Eddike / Græskar med Vanille / Gulerødder, syltede / Hindbær, kogte
Hindbær, raa / Hyben / Jordbær, kogte / Jordbær, raa / Kirsebær / Kvæder / Melon / Morbær
Pommeranser / Pommeransskaller / Pærer / Pærer med Ingefær / Rabarber / Ribs, røde
Ribs, hvide / Solbær / Stikkelsbær / Tomater, grønne / Tomater, røde / Tomatpuré
Tyttebær, kogte / Tyttebær, raa / Valnødder / Æbler / Paradisæbler
Saft
Appelsinsaft / Blaabærsaft / Blandet Frugtsaft / Brombærsaft med Sukker
Brombærsaft uden Sukker / Citronsaft / Hindbærsaft / Hyldebærsaft med Sukker
Hyldebærsaft uden Sukker / Jordbærsaft / Kirsebærsaft / Morbærsaft / Pæresaft / Rabarbersaft
Ribssaft / Solbærsaft /Stikkelsbærsaft / Tyttebærsaft / Æblesaft
Gelé
Appelsingelé / Blandet Frugtgelé / Blommegelé / Brombærgelé / Citrongelé / Hindbærgelé
Jordbærgelé / Kvædegelé / Morbærgelé / Rabarbergelé / Ribsgelé / Hvid Ribsgelé
Solbærgelé / Tyttebærgelé / Æblegelé / Paradisæblegelé
Marmelade
Abrikosmarmelade / Appelsinmarmelade / Appelsinmarmelade med Abrikoser
Blandet Marmelade / Blommemarmelade / Citronmarmelade / Ferskenmarmelade
Hindbærmarmelade / Jordbærmarmelade / Kirsebærmarmelade / Pæremarmelade
Rabarbermarmelade / Ribsmarmelade / ”Russisk Marmelade” / Solbærmarmelade
Stikkelsbærmarmelade / Æblemarmelade / Æblemarmelade med Vanille
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Syltning i Eddike
Agurker / Lageagurker / Asier, sure og søde / Græskar med Eddike / Kapers / Charlotteløg
Perleløg / Rødløg / Pickles / Pickles med Sennep / Rødbeder
________________________________
- opskrifter fortsat Drikke.

Dette Afsnit kan deles i to Grupper, nemlig:
Daglig Drikke.
Selskabsdrikke.
Under daglig Drikke hører: Kaffe - Te - Chokolade - Cacao og Appelsindrik.
Under Selskabsdrikke hører: Alt Slags Spirituosa.
Kaffe, Te og Vin indeholder intet Næringsstof, og dog har det sin Betydning i Husholdningen.
Chokolade og Cacao, der jo regnes for meget sundt, indeholder ogsaa en Del Næringsstof,
Appelsindrik, som er blevet en meget moderne Drik, indeholder saa godt som alle Vitaminer.
Kaffe. Man regner i Almindelighed, at der bruges en Top Tsk. Kaffe (ca. 15 g) til hver Kop Vand (ca.
2 dl). Det mest almindelige er at lave Kaffe paa Kaffekande, men i den senere Tid er man gaaet over
til at lave Kaffe i en dertil egnet Kasserolle, som indvendig har Maal til, hvor meget Vand, man skal
bruge, og til hvor mange Personer dette svarer. Kaffen laves paa følgende Maade: Bønner og Vandet
(der skal være koldt), bringes paa Kog, naar dette koger, hældes Kaffen paa Kanden gennem Posen,
og Kaffen skal blot varmes ikke traktes.
Te. Hvor meget Te man skal bruge, afhænger af, hvor stærk man vil have den. Englænderne, der er
Eksperter i at lave Te, erklærer, at god Te kun kan laves paa Lerpotte - af fin, god Te - og med
spilkogende Vand, og efterhaanden er Danskerne vist ogsaa af denne Mening.
Skal Teen være alm. stærk, bruges der 1 Tsk. Te til 4 dl Vand. Naar Teen er kommet i den skoldede
Tepotte, og det kogende Vand er hældt paa, skal den staa og trække 5 Min.
Chokolade og Cacao indeholder en Del Næringsstoffer baade Æggehvidestof, Fedtstof og Kulhydrat.
Af Chokolade og Cacao regnes ca. 2-3 dl til hver Person. 1/4 kg Chokolade, 1-2 l Sødmælk, (1-2
Spsk. Cacao). Chokoladen brækkes itu, koges til Grød med lidt Vand, den kogende Mælk tilsættes,
man pisker, mens det faar et Opkog.
Cacao. 2-3 Spsk. Cacao, 1-2 Spsk. Sukker, 2-3 dl Mælk eller Vand. Cacao og Sukker udrøres med
lidt af den kolde Mælk, den øvrige kogende Mælk tilsættes under Piskning. Bruges Vand, kan lidt
Fløde hældes i ved Anretningen.
Appelsindrik. Det er den sundeste Drik, man overhovedet kan faa. Den bliver lavet af ren
Appelsinsaft. Man skal altid om Vinteren købe de billige, smaa Appelsiner, der indeholder meget
mere Saft, men de er vanskelige at pille. Af disse presser man Saften og kommer lidt Sukker i og
evt. Citronsaft. Denne Drik er alle Børns Yndlingsdrik og paa denne Maade faas mange Vitaminer.
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Bodils Appelsindrik. 8 Appelsiner, 3 Citroner, 2 kg Sukker, 1½ l Vand, 60 g Citronsyre. Vandet
koges, Citronsyren opløses heri og afkøles, Skallerne af Appelsinerne og Citronerne rives ned heri.
Sukkeret og Saften af Frugterne tilsættes ligeledes, og saadan henstaar det 2-3 Dage, omrøres og
sies. Denne Appelsindrik kan opbevares længe og skal, naar den drikkes, spædes op med lidt koldt
Vand.
Frugtbowle. Hertil benyttes forsk. Frugter, efter Behag; de skylles, afløber, skæres i ensartede
Smaastykker, overdrysses med Melis, staar ca. 12 Timer; tilsættes 1 Fl. Rhinskvin, 1 Fl. Tokayer,
smaathugget Is, og lige før Serveringen 1 Fl. Apollinaris.
Iskaffe. Et højt Glas fyldes halvt med Vanille-Is, overhældes med kold, stærk Kaffe, efter Behag;
herover Flødeskum; nydes gennem Rør.
Iste. Kold, ikke for stærk Te tilsættes Sukker og Citronsaft efter Smag; fyldes i høje Glas med
smaathugget Is, i hvert Glas røres et Par Draaber Pebermynteolie; nydes gennem Rør.
Lemon-Squash. Saften af 1 Citron og lidt reven Skal hældes i højt Glas, deri udrøres en Spskf.
Flormelis; tilsættes smaathugget Is og Vand efter Behag. Kan ogsaa tillaves af Appelsin; saa
kommes nogle Appelsinskiver hele i Glasset.

Punch.
Ispunch (6 Pers.). 1 Flaske Hvidvin, 1 ¼ dl Rom, ¾ l Vand, 2 Appelsiner, Skal af 1 Appelsin
(reven), Saft af 1 Citron, 2 dl Piskefløde, 4-500 g Sukker. Fløden piskes stiv, alt det øvrige fryses
(helst i Frysebøtte) 15-20 Min., derefter blandes den stivpiskede Fløde i. Hældes paa Glaskander,
eller fyldes i Glassene lige inden man gaar til Bords.
Mælkepunch. ¾ kg Melis opløses i 2 l Vand, tilsættes Saften af 4 og den gule Skal af 1 Citron, 1 ½
l hvid Rom eller Arrak, faar et rask Opkog, ¾ l kold Mælk hældes i, det bringes under Omrøring igen
i Kog, til det skiller, hældes gennem Geleposen. Punchen skal være klar; serveres kold.
Punch, varm. ½ kg Melis koges med 1 l Vand, Saften og den gule Skal af 1 Citron samt ½ Stang
Vanille tilsættes 1 Fl. Rødvin, 1 Fl. Rhinskvin og ½ Fl. Æble-Banco; opvarmes, men maa ikke koge.
Kan ogsaa serveres isafkølet.
Rompunch. 5 g Nelliker, Saften og den gule Skal af 1 Citron og 1 Stang smaatskaaren Vanille
koges til Essens i ganske lidt Vand, afsies. 1 l Vand sættes over Ilden med ¾ kg Sukker, bringes i
Kog, skummes, tages al Ilden, iblandes 1 ¼ l god, hvid Rom; Blandingen afbrændes 1 Min., derefter
tilsættes 1 Fl. Sherry, Saften af 4 Citroner; kogt Essens efter Smag. Serveres kold eller varm.
Vinpunch. 1 l Rødvin eller Hvidvin tilsættes 400 g Melis, opløst i 1 ¼ dl lunkent Vand, et Stk. helt
Kanel, Saften og den gule Skal af 1 Citron; sættes over Ilden, opvarmes, maa ikke koge; serveres
straks.
Æggepunch. 8 Æggeblommer røres m. ½ kg Melis, tilsættes 2 ½ dl hvid Rom. 2 Fl. Rødvin og 1 l
Vand koges sammen m. et Stk. hel Kanel og et Par hele Nelliker, piskes i Æggene. Serveres straks.
Toddy.
Rødvinstoddy. 1 Fl. Rødvin hældes over 300 g hugget Sukker, staar ved Varme, til Sukkeret er
opløst; tilsættes 5 dl kogende Vand og nogle Citronskiver. Serveres straks.
Æggetoddy. I et Glas røres 1 Æggeblomme godt m. 2-3 Spskf. Sukker; tilsættes under Omrøring
lidt kogende Vand, tilsidst Cognac efter Smag. Æggetoddy kan tillaves m. Rom, Portvin, Madeira
eller Rødvin.
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Likører.
Cacaolikør. ½ kg bedste Krystal Topsukker koges med 2 ½ dl Vand til klar Suppe; naar den er
afkølet lidt, tilsættes 3 ¾ dl Spiritus vini, 25 g bedste pulveriseret Cacao, en Snaps Cognac, en Tskf.
Citronsaft og 2 Tskf. Vanille-Essens. Likøren farves mørkebrun med Vinkulør, hældes paa Flasker,
tilproppes.
Frugtlikør. Modne Frugter: Jordbær, Hindbær, Solbær, skrællede, ituskaarne Meloner, Pærer og
Æbler lægges efterhaanden i helt glaseret Krukke, overhældes med Cognac, som staar over Frugten,
stilles paa køligt Sted. Naar Frugten er udtrukket (4 Uger), hældes det hele i et Klæde for at afløbe
fuldstændigt, ca. 24 Tim. For hver l af den fremkomne Saft koges 3/4 kg Melis med 2 ½ dl Vand til
klar Sirup; naar den er noget afkølet, røres Frugtsaften i. Likøren opbevares paa Flasker; tilproppes,
lakkes.
Hindbærlikør. 2 kg modne Hindbær knuses, overhældes med 2 ½ l Spiritus vini, staar tæt tillukket
6-8 Dage; Saften sies fra gennem Klæde, Bærrene vrides let. 2 ¼ kg Melis koges med 1 l Vand til
klar Sirup; naar den er noget afkølet, røres Hindbærsaften i; Likøren fyldes paa Flasker.
Jordbærlikør. 1½ kg modne Jordbær knuses, overhældes med 1 l god Rom, 1¼ l Spiritus vini;
staar tillukket i 3 Dage, sies gennem et Klæde. 2 kg Melis koges med ½ l Vand til klar Sirup; naar
den er noget afkølet, hældes Jordbær-Saften i, Likøren fyldes paa Fl., tilproppes, lakkes.

Kirsebærlikør. Af 2 kg fuldmodne, sorte Sylte-Kirsebær udstikkes Stenene, disse knuses, kommes
med Bærrene i helt glaseret Krukke, overhældes med 2 l god Cognac, staar tæt tillukket 6-8 Dage,
medens det jævnligt omrystes. Det hældes i Klæde, afløber fuldstændigt til næste Dag. 1½ kg Melis
eller lyst Kandis koges til Sirup med ¾ l Vand; naar den er noget afkølet, røres Kirsebærsaften i.
Likøren hældes paa tørre Flasker; tilproppes, lakkes.
Likør af Appelsinskaller. Den tynde, gule Skal af Appelsiner fyldes paa Flasker, overhældes med
Vinsprit, Cognac eller Rom, tilproppes, staar 3-4 Uger. Essensen sies fra gennem linned Klæde,
maales. Til hver 2 ½ dl Essens koges ½ kg Melis med 7½ dl Vand, 25 g Citronsyre og Vanille-Essens
efter Smag til klar Sirup; naar den er taget af Ilden, tilsættes Appelsin-Essensen; efter Afkølingen
fyldes Likøren paa Flasker og tilproppes.
Likør af Citronskaller. Som Likør af Appelsinskaller.
Ribslikør. Fuldkommen modne, røde Ribs afvrides i Klæde, Saften maales. Til ½ l Saft koges ½ kg
Melis med ½ l hvid Rom til Sirup; naar den er kold, røres Ribssaften og Saften af ½ Citron i. Likøren
opbevares paa Flasker.
Solbærlikør. 1 kg fuldmodne Solbær lægges i helt glaseret Krukke, overhældes med 2 l fin, hvid
Rom, staar tildækket paa køligt Sted ca. 4 Uger. Saften sies fra Bærrene, til hver l Saft koges 625 g
Melis med 1¼ dl Vand til klar Sirup; naar den er næsten afkølet, tilsættes Solbær-Saften; Likøren
fyldes paa Flasker; tilproppes, lakkes.

Blandede.
Banco. 1 kg Melis koges med ½ Stang Vanille og 1½ l Vand til klar Sirup, skummes godt, afkøles,
tilsættes 2 Fl. hvid Rom, 1¼ dl Druesprit og 3 ¾ dl Sherry. Serveres isafkølet.
Cocktail. 1 Fl. hvid Portvin blandet med 1 Glas Whisky, 1 Glas Vermouth og smaathugget Is; fyldes
i høje Glas; i hvert Glas lægges nogle kandiserede Kirsebær.
Granit. ½ l Fløde piskes til stift Skum, tilsættes forsigtigt ¼ kg Flormelis og ½ Fl. Rhinskvin.
Serveres straks i høje Glas, pyntes med Jordbær eller Hindbær.
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Kirsebærrom. 1 kg modne, sorte Kirsebær stødes, blandes med 125 g Melis, 5 g hel Kanel, 3
Nelliker og 1 l fin Rom. Staar tildækket 3-4 Dage, medens den jævnligt omrystes, sies gennem
Klæde, fyldes paa Flasker, tilproppes, lakkes.
Major. Et højt Glas fyldes halvt med Vanille-Is, tilsættes et Vinglas Caloric. Nydes gennem Rør.
Sherrycobbler. 1 Vinglas Sherry, 1 Spskf. god Cognac, Saften af en halv Citron hældes i stort Glas;
fyldes med smaathugget Is, nogle friske, hele Jordbær. Nydes gennem Rør.
Solbærrom. 2 kg fuldmodne Solbær pilles, skylles, afløber, kommes i helt glaseret Krukke,
overdrysses med 1 ½ kg Demerarasukker eller stødt lys Kandis, overhældes med 2 ½ l god, hvid
Rom, et Stykke hel Kanel lægges ved. Krukken overbindes med Pergamentpapir, staar 6-8 Uger,
medens den omrystes af og til. Sies gennem tæt Klæde eller Gelpose; Rom'en kan, om ønskes,
tilsættes fin destilleret Druesprit efter Behag, før den fyldes paa Flasker, tilproppes, lakkes.
_________________________________
Opskrifter udeladt
Køkkenlaboratoriet
Essenser
Appelsin-Essens / Bernaisseessens / Biskopessens / Cayenneessens / Citronessens / Kardinalessens
Selleriessens / Vanilleessens
Kapers
Hyldebær som Kapers / Nasturtiumfrø som Kapers
Forskelligt
Estragoneddike / Melon som Sukat / Tomatketchup / Tomatpuré

- opskrifter fortsat –
Barnets Ernæring.

For det spæde Barn er Modermælken den naturlige Ernæring.
De Æggehvidestoffer, der findes i Modermælken, er lettere at fordøje for det spæde Barn end de
Æggehvidestoffer, der findes i Komælken.
Er man nødsaget til at give et Spædbarn Komælk, maa den først fortyndes efter omstaaende
Skema. Et Skema som dette (efter Vejledning af Sundhedsstyrelsen) kan dog kun benyttes som
Vejledning, idet Portionerne kan varieres lidt efter Barnets Appetit.
Hvad enten Barnet faar Modermælk eller Komælk, bør det, allerede naar det 2-3 Maaneder
gammelt, have et Tilskud af Vitaminer.
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1-2 Teskefulde Appelsinsaft pr. Dag, vil give Barnet et godt Tilskud af C-Vitaminer.
Nogle Børn (særlig de kunstigt ernærede) trænger til et ekstra Tilskud A- og D-Vitaminer, hvilket
opnaas ved 1 Tsk. Levertran pr. Dag.
Et lille Barn kan saavel som voksne Mennesker lide Variation i den daglige Kost.
Som Tillæg til Mælkeernæringen kan f. Eks. gives:
1. Bygvand.
1 Spk. Byggryn, 1 l Vand. Koges ca. 20 Min. (under Laag). Brug en fin Si til Siningen. Blandes med
Mælken efter Skemaet. Det Vand, der fordamper ved Kogningen, erstattes med kogt Vand.
2. Havrevand.
1 Spk. Havregryn, 1 l Vand. Tilberedes som Bygvand.
3. Risvand. 1 Spk. Risgryn, 1 l Vand. Tilberedes som Bygvand.
Bygvand og Havrevand virker let afførende. Risvand virker let stoppende.
4. Kærnemælkssuppe. ½ l Kærnemælk, 1 Dessertske Rismel, 1 Spk. Sukker. (I Begyndelsen
tages 1 Del Kærnemælk + 1 Del Vand, med 2-3 Dages Mellemrum gøres Suppen stærkere og
stærkere; ublandet Kærnemælk taales hurtigt). Rismelet udrøres i Kærnemælken, denne bringes i
Kog under stadig Omrøring, koges 2 Min., Sukkeret tilsættes, inden Kogningens Ophør.
5. Kiksmad og Tvebaksmad. 2 Mariekiks (eller 1 Tvebak) knuses meget fint, koges med lidt
Mælkeblanding. Sødes med 1 Tsk. Sukker.
Skemad kan man begynde med, naar Barnet er 4-5 Maaneder, og man kan da samtidig variere
Kosten lidt mere.
6. Semulevælling. 1 Dessertske Børnesemule, 1 ½ dl Mælk eller Mælkeblanding, 1 Tsk. Sukker. I
Mælken udrøres Semulen, det koges i 2 Min. Sukkeret tilsættes, inden Kogningens Ophør.
7. Risvælling. 1 Dessertske Rismel, 1 ½ dl Mælk eller Mælkeblanding, 1 Tsk. Sukker. Tilberedes
som Semulevælling.
8. Bananmos. 1 Banan moses fint med en Gaffel, spises raa. (A-, C- og D-Vitaminer).
9. Tomatsaft.
Pil Skindet af en Tomat og pres Saften gennem en fin Haarsigte. (A-, B- og C-Vitaminer).
10.
Gulerodssaft. Guleroden renses meget omhyggeligt, rives paa et fint Raakostjern. Den revne
Gulerod lægges i et Stykke Gaze, hvorefter Saften vrides ned i en Kop. (A-, B- og C-Vitaminer).
Naar Barnet er 5-8 Maaneder, kan Kosten varieres mere.
11. Kartoffelmos. De skrællede, kogte Kartofler passeres og røres op med Mælkeblandingen.
Senere tages ren Mælk, ligesom man ogsaa kan begynde at salte Maden lidt. Kartoffelmos er god til
Blandinger; dersom Barnet ikke bryder sig om ”Gulerodsmos”, ”Spinat”, ”Fisk” etc., kan dette røres i
Kartoffelmosen, man tager mindre og mindre Kartoffelmos, indtil Barnet kan lide den ublandede Ret.
12. Øllebrød. 2 Skiver (ca. 50 g) Sigtebrød eller Rugbrød, opblødes i ca. 4 Spk. Vand. Koges med
lige Dele Vand og Hvidtøl Nr. 1 (ca. 150 g). Sies og sødes med 1 Barneskefuld Sukker. Øllebrød er
god mod Forstoppelse. Taaler Barnet Øllebrøden godt, kan man snart gøre den stærkere, og man
kan ligeledes tilsætte lidt Saft, f. Eks. Hindbærsaft, Æblesaft, Æblemos, Appelsinsaft, Citronsaft etc.
Æg kan tilsættes.
13. Æg. Første Gang Barnet faar Æg, kan det tilsættes f. Eks. Øllebrød eller Spinat. (Kun
Blommen). Derefter forsøger man med den let kogte Æggeblomme alene. Faar Barnet Udslet, maa
man ophøre en Tid med at give det Æg.
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14. Gulerodsmos. De rensede og kogte Gulerødder passeres gennem en fin Sigte; kan i
Begyndelsen røres op med Mælk, spises senere uden Mælketilsætning.
15. Spinat. Den pillede, rensede Spinat gives et Opkog i kogende Vand, passeres og røres op med
lidt Kartoffelmos, - eller blot med lidt Salt. Aldrig Afbagning.
16. Raa Æblemos. De skrællede Æbler rives fint og tilsættes ganske lidt Sukker. (Ca. 8 Mdr.).
Naar Barnet er 8-10 Maaneder, forøges Spisesedlen.
17. Rismelsgrød. ¼ l Mælk, 30 g Rismel. Melet udrøres i ¾ dl Mælk, Jævningen irøres den
kogende Mælk, koger ca. 10 Min. - Serveres med tynd Saft.
18. Havregrød. ¼ l Mælk, 40 g valsede Havregryn. Havregrynene hældes under Omrøring i den
kogende Mælk, koges ca. 5 Min. Lidt Salt tilsættes. Serveres med tynd Saft eller lidt Æblemos eller
et raat, revet Æble tilsættes.
19. Kalvehjerne. Kalvehjernen renses godt, lægges et Øjeblik i Blød i koldt Vand; koges derefter
20 Min. i kogende Vand, ganske lidt Salt tilsættes. - Hjernen passeres eller moses med en Gaffel.
Serveres i Begyndelsen i Kartoffelmosblanding, senere som selvstændig Ret. (Ca. 10 Mdr.).
20. Kalvebrisler. Behandles som Kalvehjernen, Brislerne er dog lettest at behandle, dersom man
inden Kogningen blancherer og flaar dem.
21. Kogt Rødspætte. 1 Filet, lidt Alfa Margarine. En Tallerken smøres godt med Margarine, en
ganske lille Klat Margarine lægges paa Fileten, der anbringes paa den smurte Tallerken. En anden
Tallerken lægges ovenpaa; dampes ca. 15 Min. over en Gryde kogende Vand. Fisken kan eventuelt
passeres og røres op med Kartoffelmos, eller serveres hel med lidt smeltet Smør.
22. Kogt Torsk. 1 Skive Torsk (eller lille Filet), Alfa Margarine. Behandles som ”Kogt Rødspætte”.
23. Hovedsalat. Tilberedes som Spinat (Nr. 15).
24. Fiskefars. 120 g Torsk, 20 g Alfa Margarine, 1 str. Tsk. Mel, 1 Knp. Salt, 1 dl Mælk. Fisken
males sammen med Saltet 2 Gange gennem Kødmaskinen; males derefter 2 Gange sammen med
Margarinen, og til Slut 4 Gange sammen med Melet. Farsen røres godt med Mælken; den kan koges
i smurte smaa Timbaleforme, eller som smaa Boller. Serveres med smeltet (kun ganske lidt) Smør.
Naar Barnet er 10-12 Maaneder gives:
25. Makaroni. Makaroni koges i rigeligt Vand (let saltet). Vandet hældes fra, Makaronien skæres i
ganske smaa Stykker, en Klat kold Alfa Margarine røres i ved Serveringen.
26. Grønærter. Grønærterne koges og passeres, røres op med ganske lidt Sukker.
27. Urtesuppe. Gulerødder, lidt Selleri, lidt Persillerod, 1 Porre, Alfa Margarine, Vand. De rengjorte
Urter snittes meget fint, rives eventuelt paa Raakostjern, svitses let i Margarinen (maa ikke brunes).
Vandet hældes paa og koges ved svagt Blus ca. 2 Timer. Kan tilberedes og serveres paa flere
forskellige Maader:
a. Grøntsagerne sies fra, Suppen jævnes med Æggeblomme eller Fløde.
b. Grøntsagerne passeres gennem en fin Sigte, Suppen irøres, serveres.
c. Suppen med de passerede Grøntsager kan indkoges og spædes op med kogende Mælk.
d. Til større Børn kan tilsættes endnu flere Grøntsager, og Suppen kan jævnes med Melbolle.
Naar Barnet er fyldt 1 Aar, kan man gaa gradvis frem, idet man lidt efter lidt gør Portionerne baade
større og stærkere.
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Barnet kan nu faa ”Blødkogt Æg” – ”Røræg med finthakkede Gulerødder” etc. Franskbrød og
Sigtebrød med Smør, senere Honning, mild, fed Ost etc., ret hurtigt gaar man over til lyst Rugbrød,
og endelig til groft Rugbrød.
Naar Barnet er ca. 14 Maaneder, kan det begynde at spise Kød, f. Eks.:
28. Hønsekød med smeltet Smør.
29. Hønsekød med Sauce af Suppen, jævnes med ganske lidt Mel og en Æggeblomme.
30. Hønsekødsuppe med fintskaarne Grøntsager.
31. Kødfars. 125 g Kalvekød, 2 Spk. Mel, 1 dl Mælk, ½ Æg, Salt. Kødet hakkes 4-5 Gange gennem
Maskinen, anden Gang tilsættes Melet. Farsen røres godt med Mælken, koges i smurt Timbaleform.
Serveres med smeltet Smør, eventuelt med Gulerodsmos, Spinat eller med kogte, fintskaarne
Gulerødder, eller med Kartoffelmos etc.
32. Sveskekompot (mod Forstoppelse).
33. Sveskegrød uden Mel, serveres med Mælk eller Fløde
34. Mussli. 1 Spsk. Havregryn, 3 Spsk. koldt Vand, Saften af ½ Citron, 1 Spsk. Fløde, 1 revent raat
Æble. Grynene udblødes med Vandet i 6-12 Timer, tilsættes Citronsaften, Fløden og det revne Æble.
35. Chocoline. 2 Æg, 150 g Sukker, 80 g Cacao, 150 g Alfa Palmin. Æggene piskes med Sukkeret,
derefter tilsættes Cacao og til sidst den smeltede og lidt afkølede Alfa Palmin. Hældes i en Krukke
eller Glas, hvor det stivner og bliver som Smør. Det kan opbevares længe.
36. Mælkegelé. ¼ l Sødmælk, 25 g Sukker, 12 g Mandler, Vanille, 4 Blade Gelatine. Mandlerne
smuttes og hakkes fint, Gelatinen udblødes og smeltes. Mandler, Sukker, Vanille og Mælk blandes,
Gelatinen tilsættes, naar det er lidt stift, hældes det op i smaa Glas, og Syltetøj og frisk Frugt
serveres til.

37. Smørrebrød til de lidt større Børn:
1. Radiser, hakkede eller i Skiver.
2. Raa Gulerod revet, m. Citron og Sukker.
3. Tomatskiver in. Agurkeskiver (raa).
4. Tomatskiver m. Æg.
5. Kogte nye Kartoffelskiver med friskkogte Rød-bedestrimler.
6. Bananer i Skiver.
7. Hakkede udblødte Svesker.
8. Dadler.
9. Rosiner.
10. Figner.
11. Æbler - raa eller kogte Skiver eller raa, revne med Citron og Sukker.
12. Pærer - raa eller kogte Skiver eller raa, revne med Citron og Sukker.
13. Skiver af Fiskefars.
14. Skiver af Kødfars.
15. Leverpostej (ikke for krydret).
16. Hakkede Æg blandet med hakkede røgede Sild.
17. Tyndt Kalvekød eller Hønsekød.
18. Ost, f. Eks. ”alm. Sødmælksost”, ”Kærnemælksost”, ”Flødeost”, ”Myseost” og ”Gedeost” etc.
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Almindelige Regler for store og smaa Børn.
Ved Tilberedningen:
Renlighed først og sidst. Nøjagtighed og god Tid.
Ved Spisningen:
Regelmæssige Spisetider. Ro til Spisningen. Tid til Spisningen.
Lær i Tide Barnet at tygge.
Giv det Mariekiks, naar det er 3-4 Mdr. gammelt.
Begynd med Skemad, naar det er 4-5 Mdr. gammelt.
Altid megen Mælkemad.
Drikke meget Mælk i Barnealderen.
Giv aldrig et lille Barn Vand fra Posten, det skal koges først.
Barnet skal have mange Grøntsager, tilsæt nogle Draaber Citronsaft til Kogevandet,
saa bibeholdes flere Vitaminer.
Giv Barnet meget Frugt.
Giv Barnet Chokolade og Cacao.
Undgaa Kaffe, Te og Slikkerier.
Maal og tilsvarende Vægt:
1 dl
st. Melis
vejer
1 Flormel
1 Kartoffelmel
1 Rismel
1 Ris
1 fine Sagogryn
1 fine Byggryn
1 strøgen Spsk.
Melis
Flormel
Sagomel
Rismel
Smør el. Margarine
1 Spiseske = 3 Teskefulde.
Maales med Decilitermaal, sammenrystes Indholdet.
Maales med Skeer, afstryges Indholdet med en Kniv.
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50
70
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15
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15
15
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g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g
g

Forklaring af fremmede Betegnelser.
bardere:
Béchamel:
blanchere:
Bouilon:
Canapé:
Croutons:
Dekorere:
farsere:
Friturekogning:
garnere:
Garniture:
glasere:
gratinere:
grillere:
liere:
Marinade:
marinere:
maskere:
panere:
passere: purere:
Sandwiches:
sautere:
svitse:
Tournedos:
tranchere:
Tranchersaks:

ombinde Fjerkræ og Vildt med Spæk (i Stedet for at spække).
hvid afbagt Sauce.
Kød, Grøntsager eller Frugt, overhældes først med kogende, saa med koldt Vand
kraftig Kødsuppe.
udstukket Brødskive med Paalæg.
udstukne, ristede Brødskiver.
Anretninger, Steg, Fisk etc. pyntes med udskaarne Blomster, Manchetter
eller lignende, eller Kager pyntes med udsprøjtet Flødeskum, Gelé, Glasur etc.
Fjerkræ, Grøntsager etc. fyldes med Fars.
Fedtkogning.
pynte Steg eller Fisk med Grøntsager, Salater i Fuglereder etc.
det, der anvendes til at garnere med.
overtrække Kød, Leverpostej etc. med Sky eller Gelé.
Overtrække Frugt og Kager med Sukkerglasur.
Kød, Fisk etc., der overhældes med en tyk Sauce, lægges i Gratinfad eller Skaller, drysses
med Rasp og sættes i en varm Ovn l0-l2 Min.
kogt Kød vendes i Æg og Rasp og steges.
Suppe eller Sauce jævnes med Æggeblommer.
En Lage af Olie, Eddike og Krydderier etc.
at lægge Kød, Fisk eller lign. i Marinade.
at overtrække Fisk, Leverpostej eller lign. med Mayonnaise
eller anden meget tyk Sauce.
raat Kød eller raa Fisk vendes i Æg, Mel og Rasp.
Kød, Grøntsager trykkes gennem en Sigte eller et Dørslag, saa det fordeles.
Flere Skiver Brød (Rugbrød eller Franskbrød) lagt ovenpaa hinanden
med forskelligt Paalæg og Smør imellem.
Smaa Stykker Kød eller Grøntsager rystes i let brunet Alfa Margarine over rask Ild.
at brune Kød, Grøntsager, Fisk etc. i Fedtstof.
smaa, tykke, stegte Skiver Oksefilet.
at udskære Fjerkræ etc.
Saks til Udskæring af Fjerkræ.

STEGETABEL.
*Oksesteg
*Oksefilet
*Kalvefricandeau
*Kalveryg
*Kalvekølle
*Lammesteg
*Dyreryg
*Dyrekølle
*Svinekam
*Skinke
Hare
Vildand
Fasan
Agerhøns
Snepper
Smaa Fugle
Gaas
3 Mdr.s And
6 Mdr.s And
9 Mdr.s And
Kylling
Unge Haner
Poulard
* Stegetiden er pr. ½ kg.

steges i
-

1½-2 Timer.
20 Minutter.
30-40 Minutter.
20-30 Minutter.
1½ Time.
ca. 1 Time.
3 Kvarter.
1 Time.
½ Time
2 Timer.
30-40 Minutter.
20 Minutter.
15-20 Minutter.
15 Minutter.
10-15 Minutter.
10-15 Minutter.
1-1½ Time.
½-¾ Time
3 Kvarter.
1 Time.
15-20 Minutter.
½-¾ Time
½-1 Time efter Størrelse.

SLUT
Tast Ctrl + Home for at komme tilbage til begyndelsen.
Eller klik på pil allerøverst tv. på skærm for at vende tilbage til forrige side.
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