le, zdjąć formę i papier i wyuau.
sobno podać sok morelowy.

JAN F. ROZNER, KUCHMISTRZ.
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SZTUKA KULINARNA.

STANOWEGO WYDZIAŁU ZDROWIA.

CZŁONEK

DZIAŁ ZDROWIA.
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Przeziębienie.
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inny ce nasze ciepło czynników.
zaziębień
skłonny
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do następowych zapaleń.
stanie przez nieustannie odbywananie
się
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górzystych, następują
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ciej po silnem rozgrzaniu ciała, słabości, są zwykle ogromnie tkli
aniżeli pod wpływem wielkiego we i skłonne do przeziębień. Ic*i
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zwykle po męczącej pracy
roz- Takie osoby trzeba starać się zaprzechadzce, gdy jesteśmy
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ze czem można się na ]Ą godziny
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została brać się. Po kilku podobnych nanaszego ciała dotknięta
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można
przeciągiem, skutki przeziębienia cieratiiach, przejść
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człowiek posiada w wyZresztą
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o ile im na odzieochłodzić, na wclnem zaś powie z) cznie dobrze,
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gdyż ciało w spoczynku będące sadniej objawia się
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na powietrzu rychło się ochła- przystosowywania się
u
temperatury turystów górskich,
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moż
e
być
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OBIADY NA CAŁY TYDZIEŃ

DOMÓW

PRZECIĘTNYCH

DLA
POL-

SKICH W AMERYCE.
Poniedziałek.
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Rosół

mi. Sztuka mięsa wolowa, sos chrzasmanowy, kartofle całe. batłarzany
owoco-

żone po wiedeńsku. Kompot
wy.

Zupa szparagowa, pieczeń cielęca w sosie naturalnym, kartofle gniecione, kalafiory w kremie,
budyń owocowy po berlińsku.
Wtorek.

—

Zupa pomidorowa zabiebaranina duszona demi glace,
sloninką,
pure z rzepy, kartofle ze
krem ponczowy, kawa.
Zupa z groszku zieloCzwartek.
z
nego, grzanki, kotlety wieprzowe
budyń
potłuczone,
kartofle
kapui.ą,
środa.

·# dawane m każdem

aakupnem

NOTATKI.
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dodać kilka,

oddzielnie

ugotowa-

zapisać/ do
więcej panien potrafi
nych małych kartofelków,
tzkoły gospodarczej.
wydrąża z dużych surowych kartofli,
domowego,
Szkoła gospodarstwa
specyalną łyżeczką, lub kilka więk- przyjmuje pvu»y do si9te«i oj lat
szych kartofli, pokrajanych w ćwiart- 14tu. Prosimy zapisywać t,'ę zaraz,
ki, dodać soli zagotować razem a na gdyż będzie przepełnienie.
wydaniu wsypać siekanego koperku.
które się

Sztuka mięsa po goaęodaraku.
Po ugotowaniu mięso pokrajać

—

w

WYKSZTAŁCENIE OGÓLNE
DZY

cienkie plastry, ułożyć na półmisku 1
obłożyć w około jarzynami, które

WIE-

„EPICURE",

Król Sennacherib przezwał Assymięsem były gotowane: to
,.krajem zboża i wina, zasianym
ryę
jest marchew, seler, rzepa, cebula,
chlebem
i owocami^. Rosły tam dak"
kartofel i kapusta. Ogórki podać okawa
winogrona, crauaty, cytryny, omakaronem,
tyle,
czekoladowy z
sobno.
liwki, jabłka, ananasy i wiele innych
ta ciała spad? przy ogólnym spo- czarna.
Wa(Egg-Plant.)
Batłarzany.
był to
zupełnie nieuprawlonych;
Zupa jarzynowa postna,
Piątek.
koju ciała i mięśni, oraz przy nierzywo to, dojrzewające Już w połoNic
miodem*'.
i
oliwą
kraj „płynący
sandacz
się, pomidi ry nadziewane ryżem,
wie lipca, jest blisko spokrewnione z
dostatecznem odży\vianiu
wa
w
e
ż
korzystnych
tych
dziwnego,
w klarze a la Crly„ kartofle wypieowoce
jego fioletowopomidorami;
i
lub po użyciu zimnych napojów, kane
.kucharska
sztuka
runkach,
tam
z cebulką (Lyonnaise), ryż po
czarne przyrządzają się na różne spoalbo przy znacznie niższej ten> turecku, kawa.
wykwint już wcześnie wysoce sit roz
soby, podobnie jak pomidory. Najwinęły.
Zupa z bułek (Panade),
Sobota.
peraturze otoczenia; podnosi się
plasmaczniejsze są, pokrajane w
z
używano
iuw
Naczyń kuchennych
kartoflo
zaś przy wysiłkach cielesnych, befsztyk po niemiecku,
sterki, posolone, popieprzone, otalac
i
n»>szlacihetntejszyc»i
najlepszych
w sosie pomidorowskutek pracy mięśni, przy ob piaach, spaghetti
w mące,
zmaczać w jajku rozbitem
kruszczów, płyty stołów, przy któwym, budyń z marchwi, herbata.
w
bulce tartej, usmażyć na
1 otalać
fitem odżywianiu się, jakoteż po
rych
Mikado,
jadano były z alabastru lub
a
la
Rosół
Niedziela
zemaśle lub tłuszczu i podlać do stołu.
lub
napojów
użyciu gorących
bronzu.
sztuka mi?3a po gospodarsku, kurczę
Na 4 osoby
Budyń z marchwi.
Z Persyi, Egiptu i Assyryi przedoD'Htel,
Matre
wnętrznem działaniu gorąca.
kartolle
pieczone,
wziąść 2 pączki, młodej, średniej stały
się dość wcześnie sposoby przyNaturalnym regulatorem tem- sałata giowiasta po niemiecku, legu- wielkości, marchewki, którą ugotoróżnych potraw do Grerzą
d
zania
ciasto, kawa i owoce.
wać w słonej wodzie i przetrzeć przez
peratury ciała ludzkiego, wobec mina,
cy!.
sito. Przetartą jarzynę wymieszać 2
tych wszystkich zewnętrznych i
Grecy już w \rtym wieku przed
W rzece Mississippi złowiono rybę, ; ;» żółtkami i kilkoma łyżkami beszamieli cały system przywewnętrznych wpływów jest wyChrystusem
króra ważyła 250 fuutów i ani jedne; melu (łyżka mąiti roztartej z pól
j
za
pieczenia, wodzielanie ciepła przez skórę
gotowania,
rzą
d
ów
do
kucharki nie było, ażeby mogła przy- ! łyżką masła i mleka) dodać łyżeczgóle wybór różnych nf.czyń. Ateneos
pomocą promieniowania i parowa rządzić ową ryb? po królewsku.
! kę cukru i pianę ubitą z 3 białek. i Archestratos z Geli (494 r. przed
nia. Parowanie, wywołane silnem
Już była poZupa szparagowa.
Włożyć w rondelek lub formę maChrystusem) piszą o kuchni, podają
słem wysmarowaną i ugotować na
rozgrzaniem się ciała polega na dawana w poprzednich podaniach.
spisy potraw i nazwy, naczyń kuchenU*
Zupa pomidorowa zabielana.
godzinę. Potrawę tę
tem. że gruczoły potne wydziela\03rze, gotując
nych.
zwyczajny rosoł, wzięć 10 można zrobić pikantniejszą, dodając
DOgactW Atenach z rosnącem
ją na powierzchnię skóry obficie gotować
pomidonie
zepsutych
dojrzałych, a
2 łyżki parmazanu tartego, i szczypw ucztoktóre
nastał
wielki
zbytek
wem
ulatniają
c
kropelki potu,
rów. opłókać je pięknie, pokroić, dac tę gałki muszkatołowej. Można
Ją
waniu, pisarze, poświęcający pracę
się czyli parując, ochładzają tym w rydel i dusić. Gdy się już pomido- również w piecu upiec.
kuchni, mieli wzory przed sobą.
swą
sposobem skórę. Ilość potu. jaka ry dobrze wysadzę, przetrzeć przez
ćwierć funta
Ryż po turecku.
dziw,
że dzieło Greka ArcaestraNie
skóra wydzielić może, jest bar- Lito do rądla, rozprowadzić rosołem i ryżu uuuc na mąkę i przesiać prze*
tosa tłomaczył Quintus Ennis później
z
w
dzo wielka, a im więcej go wy- zaprawić kwartę kwa.-nej śmietany
sito. zagotować kwartę mleka, i
a z początkiem
na język łaciński
łyżkę męki, skosztować czy dosyć gotujące się mleko sypać, mieszając XIX wieku (dwadzieścia i kilka wieskóra
tem
się
bardziej
stępuje,
soli, włożyć· ryż osobno odgotowany,
trochę
dodać
ków później) przekład ten łaciński
ochładza. Przy silnem
poceniu zagotować, wlać do wazy i wydać na c.ągie mąkę ryżową,
cycukru
i
tłuczonego
pudrowanego
przerabia poeta francukl Berohoen
się, może człowiek w przeciąg;i stół niezwłocznie.
namonu, odstawić i mieszać mięso, ( 1775—1838) w swym poemacie dyByła
jednej godziny wydzielić J do 2
Zupa z groszku zielonego.
dopóki nie ostygnie. Następnie podać daktycznym „La gastronomie".
litrów potu.
opisana.
do stołu z syrupem owocowym.
wykwint
Z Grecyi przedostał się
Zobacz
Sześć żółtek sztuki kulinarnej do Rzymu.
Zupa jarzynowa postna.
Krem ponerowy.
KuPowietrze suche sprzyja paropodania.
poprzednie
utrzeć do białości z pół funtem cu- charz stał się bardzo ważną osobiwaniu potu, i w okolicach troZwyczajny kru,
Rosół a la Mikado.
niewolników
wcisnąć przez silo sok z 4-ecn stością. Sprowadzano
pikalnych znoszą podróżni bar- rosół z tapiokę i ryżem podany do c>tryn, 1 uuijić na wolnym ogniu aż ze Wschodu l z Grecyi, którzy odzna
dzo dobrze wysoką temperaturę, stołu.
Gdy
przestygnie, czali się większą znajomością tajemzacznie gęstnieć.
Pie
Pieczeń barania duszona.
o ile tylko powietrze jest suche.
wlać 10· listków rozpuszczonej żela- nic „sztuki kulinarnej", uwalniano
czeń baranię umyć czysto, obetrzeć tyny i ubijać dalej na lodzie trzewieku
trzeciego
ich, a z końcem
Przykrzejszym zaś a nawet niemajorandodać
na sucho, nasolić, wytrzeć
tę
e
ż
,
ć
a
zaczyna
gdy
czką
,
(218—201), podczas drugiej wojny
bezpiecznym staje się pobyt w kiem, naszpikować czosnkiem, wło- p
kieliszek araku, wymieszać do- punickiej
w
duż
y
z
Kartagińczykami,
ozgrzanym lokalu, jeśli jest on żyć w rędel, wlać pół kwarty rosołu, brze, dać w formę zmaczaną w wojuż
miastach
spotykano
rzymskich
przepełniony wilgocią, która u- pół kwaterki ociu, wkruszyć trochę dzie i obsypaną cukrem i zamrozić: kuchmistrzów na targu, którzy ofiatrudnia parowanie potu
przez majoranku. parę lietiiów estrasonu, wydać do stołu z sokiem malinowym. rowali swoje usługi.
w piec przewracajęc często,
skórę. Zbytnie rozgrzanie ciała wstawić
Największą sławą cieszyli się kuBudyń czekoladowy z makaronem.
nie zacznie raięknęć.
dopóki
gotować
chłodĆwierć lunta tartej bułKi rozpa- ctarze sycylijscy.
zwalczać można piciem
Gdy rosół się wygotował, podlać pies;ę
Ogromne bogactwa, które napłynych napojów, przyczem atoli u- czeń octem i rosołem. Wyjąć pieczeń, rzyć ćwierć litrem gotującego
grudek
dobrze,
aby
mleka, rozbijając
do Rzymu z łupów zdobytych
wały
na
nie
ważać należy, ażeby
pić
sos odlać, na miejsce sosu dać masła,
Grenie było. Wsypać ćwierć funta cu- na narodach wschodnich, na
raz za wiele, i za nadto zimnych
następnie włożyć pieczeń do rędla i kru miałkiego z wanilią i ćwierć fun- kach, Egipcjanach i ludach zachod(lodowych) napojów. Pić powin- dobrze zewsząd zrumienić, obsypać ta utartej czekolady i wybijać tak niej Azyi, z podatków i z danin, nie
tartą bułeczką. Cdlany sos przecedzić, długo, aż masa zacznie odstawać od litościwie ściąganych w prowincjach
no się powoli, z przestankami, i
trochę silnego rosołu lub burądla. Wtedy ją ostudzić, wbijać po ujarzmionych, doprowadziły rozszastarać się, ażeby ciało pozostawa- przydać
lionu i dusić chwilkę dłużej; nastę8 żółtek rozcierając mocno, lałych patrycyuszów do niesłychajednem
w
ruchu.
ło przytem
pnie pieczeń pokrajać, ułożyć na półbiea na końcu wymięszać lekko z pianą nych wybryków i pod względem
rosołem.
Galii
z
białek,
włoż
y
ć
siadowania.
Regulowanie ciepłoty ciała w misku i polać przecedzonym
Sprowadzano
z
pozostałych
Zrobić ubitą
Spaghetti a la Burkart,
czasie zimna, odbywa się znowu
masę w formę, przekładając ugoto- (Francyi) z Grecyi z wysp śródziemtę
dodatkiem grzysos pomidorowy z
wanym makaronem i gotować w pa- nego morza z małej Azyi drób, ryby
w następujący sposób: Naczynia
bów, czosnku, szynki drobno usiekado stołu z szo- rzadkie, ptactwo najdroższe za setkrwionośne, które w postaci cie- nej tymianki, macierzanki i madery. rze godzinę. Podać
donem czekoladowym. Proporcja na ki tysięcy, aby jednego wieczora wyniutkich, a bardzo licznych żyłek Spaghetti ugotowane polać sosem 1
dać je kilkudziesięciu biesiadnikom.
10 osób.
wydając do
naszą skórę przebiegają, i "Wnoszą posypać parmazanem,
rząJuż za Lukullusa, który był
syropem
legumlnę
>
Podając polać
stołu.
na
razem
powierzwspółkrwią ciepło
do- dcą prowincyi wechodnich,
ugotowanym z Vi funta cukru, z
Kotlety wieprzowe z kapustą.
lub araku. Tę sa- cześnie z Juliuszem Cezarem, dochomaradkino
chnię ciała, ściągają się pod wpłydaniem
LuGórkę wieprzową, pokrajać w kotlety
wem zimna, przyczem skóra bledlegumlnę można dla odmiany za- dziły te uczty do istnych orgii.
upodobanej wielkości, obsmażyć na mą
w
wszedł
kullus
„Uczta
na
przysłowie:
syronieje, a nawet sinieje, a wydzie- gorącym szmalcu, dać je w rądel; na miast na mleku, ugotować
lub na soku malino- Lukullusa".
cytrynowym
i
pie
skórę
lanie ciepła
potu przez
tę samą patelnię,na której kotlety się
rsa awauiiescia iai yrsua v,uijoiuzmniejsza się, ciepło pozostaje smażyły, dodać pietruszki, cebulki, wym.
Rzymie szkoły
sem istniały Już w
raBudyń owoców po beriińtku.
zatem wewnątrz w naszem cie- czosnku i łyżkę mąki, wszystko
a jednym z mistrzów
kucharskie
naśred- Na 6 do 8 osób. Upiec 3 delikatne
zem podrumienić i zrobić sosik
le.
tych szkół był Apicinez.
leśniki, do których należy wybrać
kotlety
niej gęstości, którym zalać
TriPetronius opisał w „uczcie
buTo ograniczenie dopływu krwi niech się duszą.; na w pół uduszonych patelnię tak dużą., jak forma do
malchiona" cały przepych rzymskiej
do
skóry i zmniej- kotletów dolać małą sklankę czerwo- dyniu. Oddzielnie w rondelku zagotobiesiady i całe wyrafinowanie ucztucuz
śmietanki
łyżką,
szenie wydzielania ciepła chroni nego wina i dusić 20 minut, a potem wać kwaterkę
jących.
sosu
kru, ćwierć funta masła świeżego :
na półmisek, z
ciało od zewnętrznego zimna, ale wyłożyć mięso
Uczty Nerona znane 84 z beletryw
płyn,
zagotowany
soli;
zebrać tłuszcz, przecedzić przez sito, szczyptę
i
czasu
My czerpiemy z powieści Sien·
styki.
funta mąki przesianej i
'tylko na pewien przeciąg
następnie ułożone kotlety na półmi- wsypać pół
kiewcza
„Quo Vadis'\ Trzeci z rzędu
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Bezpłatna Szkoła gospodarstwa domowego dla
dziewcząt polskich.
Z dniem
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kurejskiej.
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