
Wasikkain teurastuk-
sesta.

Alkawnt olla ne ajat, jolloin aina»
km pienten maanunljelijäin lehmät kan-
tawat.

Se seikka aiheuttaa minua tarttnmam!
kuiiään. Niistä wasikoisw, jotka »yt
syntynmt, tulee ensikäteen »ualittaluaksi
li. s, p i de t täwät ,

joista aikaa
myöten wartmu lypsylehniiä, »utkä
»seinkiii ownt talo» ainoana t»loläh°

Waali o» tärkeä siitä riittäisi
pnheen-ainetta pitemmältäkin. mutta
koska meillä on sitä loarten ftalkattuia
ammattimiehiä, ci sowi miuuu sekaan-
tua heidän tehtnwiiusä, waan siirryn
omalle alalleni.

Nawettnee» lisääntyminen aikaansaa
mnntoksen mannuchen tawallisesti yksi-
tuitkoisessa niukaohielmassa. Lihaa ja



maitoa aletaan tawallisesti enemmän
käyttää rawimwksi. Ja pyydänkin pu-
hua mnntamasta epäkohdasta tärkeim-
män rawintoaineenime, lihan suhteen.
Epäkohdat aiheutuivat siitä, ettemme
elukkaimme meitä palwelleosa emmekä
niiden meidän tähtemme henkeään heit»
täesjakään menettele niiden snhteen ivii»
saasti ja molemminpuoliseksi eduksi. Me
ruokimme niitä huonosti, emme suo niille
tarpeellista waloa, lepoa ja liikettä,
olemme tylyjä ja euä-ystäwällisiä niitä
kohtaan ja lopuksi teurastamme neradal-
la ja julmalla taivalla. Tämä tekee
lihassa waikutukseusa, liha kadottaa osa»
woimastaa», käypi epäterweelliseksi ja
kadottaa säilymismahoollisuntensa.

Nyt kun »vasikkain teurastusaika taas
on käsissä, kuu vuo hennot raukat saamat
uhrata nuoren henkensä ihmisen hywäksi,
olisi suotawna, että ne edes teurastet-
taisiin niin, että niiden lihasta olisi
mitä snurin hyöty ihmiselle.

Ken on oleskellut maalla tietää hy-
win, mikä jnlma kuolintapa tawallisesti
tnlee »vasikkain osaksi, Vasikkaa ei tain»



■■■'

niitetä ensin, waa» pistetään sitä nis-
kaan puukolla tai leikataan siltä kurkku-
ja henkitormi poikki, jonka jälkeen ruu-
mis heitetään jollekulle reelle, portaalle
tai muualle pää alaspäin roikkumaan.
Seuraus tästä pään aseuuosta un se,
että aiwot koko ajan, kunnes miimei-
neu weritiftpa niistä juoksee pois, täysin
tajuamat ja tuntemat mitä sauomatto-
mimpia tuskia. Tunnettu ou nimittäin,
että silloin, kun meri wuotaa pienim-
mistä meriastioista, tuiinimmat suonen-
wedon kohtaukset syntymät, joten siis
tämä menettely aikaansaa masikassa mi»
ta pitkällisinimät ja julinimmat kuolon-
tuskat.

Kaikista teurastustawuista jakoneis-
ta on tappaminen a m p n m a k o v e el«
l a koko Euroopassa tuunettu parhaaksi.
Tämän koneen käyttäminen o» yksiuker-
taista ja helppoa, sen mottamn kuolema
ei ole pelättämä, sillä kone toimii niin
pikaisesti, että tuskin tarmitsee peittää
elukau silmiäkään. — Tämä teurastus-
tapa ou niin edullinen, että sitä pitäisi
käyttää sekä suurteu että pienten koti»



Käyttäkäämme siis n m pu-
in a kon ett a wa si ko! ta kin teu-
rastettaessa.

Lopuksi pari sanasta mnutamista am«
pinuakoneeii eduista.

i) Wereu juoksu o v täy-
dellinen. — Ileineu mielipide un,
ettei weri kokonaan tainnutetuista eläi-
mistä juokse ulos täydellisesti. Se on
erehdys. Lukuisat wertailewat kokeet
uwat osottaueet, että weri täysin tain-
nutetuista eläimistä wuotaa tarkemmiu
kuin taiuuuttamattomassa tilassa teu-
rastetuista. Vaillinainen (waan osa,
mutta ei kaikki) ou were»i»lksn eläimis-
tä, joiden ydinjatkos häwitetään, (Nis-
kapisto häwittää ydinjatkuksen, sen täh-
den ei weri pistetystä eläimestä juokse
nlos täydellisesti, waa» jääpi sitä aiua

eläimien heugeu lopettamisessa. Usein
olen jo ennen huomauttanut, että jos
koteloon (hylssyyn) paunaan wain puo-
let, jopa »vähemmänkin (riippuen elntn»
koosta) tawallisesta ruutipauoksestn, niin
sillä woi ampua pienempiäkin eläimiä,
pelkäämättä luodin läpäisemä»,.



juku määrä suuniiu,) Ninpninakoneelln
tehty tainnutus pirstana tai lännstää
suure» aiwon, joten wereu juoksu on
esteetön.

2). Lihan myrkytys Väl-
tetään, — Fysiologien tutkimukset
uivat usuttaneet, että sellaisten eläinten
lihassa, jotka owat kuolleet kärsien tus»
kia ja rääkkäystä, tapahtuu hywin epä-
edullinen mnntus. Liha saa kidutuk'
sesta syutywän kuumeen »vaikutuksesta
pikaisesti ilmestymän sairaalloisen laa»
d»n, Kidntettujen eläinten liha e! ai-
noastaan kadota hywäa makuaan ja
osaa rawintupitoisnndestaan, waan on
se enemmin tai wnhemmnn »vaarallista
terweydelle.

3). Lihaa wa i pahen e m a t«

ta sä ilyt t tää pitemmän ai-
kaa, — Tuskat ja kidutus ennen ja
itse tenrastnkseu kestäessä waiknttawat
ylempänä sanotun lisäksi sen, ettei li»
haa woi pitempää aikaa tenrastnkse»
jälkeen säilyttää pahenematta. Tästä
un teurastajalle tai eläimen omista«
jalle huumattawa tappio. Olen lnu!°



lut läatäriemme monessa tilaisuudessa
lausuma», että nuo närästykset ja rin-
nanalaiset poltot, joita maamiehemme
miu yleisesti sairastamat, suureksi osaksi
saamat alkunsa juuri komasti suola-
tusta lihasta, jota ylimalkaan rämin-
toua käytetään. Rohkenen toimua, että
maamies sen sijaan, että hän nyt ta°
mallisesti kerran muodessa teuras-
taa taloudessaan tarwittawat eluk-
kausa, tekisi sen kahdesti, jopa nou-
dattamalla nikamme apuneumuja ja
maatimuksia; silloin hän pääsisi suo-
laamasta lihan niiu kiwen kowaksi,
kui» uyt taftaua o». Tästä olisi
marmaau suuri hyöty terMeydellisissä
suhteissa.

Tawallisesti eiwät lihatudokset heti
teurastamisen tapahduttua sisällä hap-
poa; ne omat silloin mielä tipeistä' (al°
kalisia). Nasta myöhemmin muodos-
tumat kauttaaltaan mapaat hapot. Nii-
den maikutuklesta alkaa liha kangistua
ja mädätä. Tämä happomuudostus
alkaa kidutetuissa eläimissä jo ennen
kuolemaa ja muuttuu piau elinläinmöu



waikiitukset hajuittamaksi (mädättäwäksi)
syutoniini-hapoksi. (Syntoniiniksi »imi»
tetää» sitä lifteessä liukeneman, hyyte-
lömäistä joka
muodostuu kun miedostmieita haupoja,
tawallisesti suolahappoa, nentraliseera-
taan ammuniumkarbonaatin kaussa.)
Senpä tähde» juuri rääkättyjen eläi»'
ten liha kuoleman jälkeen mätäueekiu
werrattai» ftian ja käy waikeaksi säi-
lyttää.

4> A iwo t s aa B tywät.
Koneesta ammuttu kuula jättää aiwut
melkein wahingoittamattomiksi, jota ei
woi sauoa niiden eläinten aiwuista,
mitta lyömällä tainnutetaa». Tästä
teurastustawasta vv siis sekin hyöty,
että aiwot, jotta monasti (esim, wasi°
ka») owat huwin haluttu ruokalaji rik-
kaa» pöydällä, woidann muuttaa ra<
haksi.

Sopii tosiaan toiwoa, että jokainen
omaa etuaan, oman terweyttään ja eläin-
teu Parasta tarkoittama kansalainen
tästedes yksinomaan käyttää
konetta teurastus-aseena.



T. F,
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Helsmki, ©uoitial. nfivjäfl. Scuvnti kkirjnp. 0.-tj,

Jotta koneen kayttämine» todella tu-
lisi yleisemmäksi, pitäisi liha» käyttä-
jäin tehdä yksimielinen päätös olla os-
tamatta lihaa muilta knin niiltä teu-
rastajilta, jotka woiwat »äyttää toteen,
että eläin on koneella tenrastettn. Iasen he warmaan tekisiiuät, kun main
kerran olisiwat tilaisuudessa uäkemääu
sitä kurjuutta, raakuutta ja julmuutta,
mmkä »no !ua»hanaika!set tenrastns-
näyttäinut tnrjunivnt 2Nmneii ivnosi'
sndau lapsille,

Näitä koneita tarpeineen ynnä muita
eläinsuujelusesineitä saadaan halwim-
>»illa hinnoilla P. Eidoruwin kalnsto-
kanpasta Helsingissä,

1904


