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Jtuinta @ng!amtit,fa iitu~toa 
· walmfätetaan. 

Jtaifisf a maafunnisf a, joief a ~enon h>ilje(t,4 
on l)arae datuofeino, tulee farian ~oito mt)Ötl 
olemaan f uuresta artl>oöta, fosfa l'ellon ~Öt)ått 
ainoastaan farian atl>uUa matlaan f aabaan; 
fiUä fatiasta f aatall>a fonta on ainafin l)aratl 

· l'ellon- böt)ste olell>a, mitä bt)t»åånfå fii~en li== 
fäffi faataneen. ®emmoifiofa . maafunniof a on 
fiio farjan boit.aminen l'ellon t»iljdt)otä f eura<1== 
n,a elatusfeino ja 1fiitä t»arfin eroitt.amaton. 
Ullutta n,aiffa farjan botto fiia -feuraa _ 4)ellon 
t»iljdt)stä, on f e fuit(nfi itf efin f ~ureeti. _ ~t)Ö== 
bt)ttäroä, joo fitå t»aan oifein toimitetaan. et 
ant.aa i,aitfi i,eUon ~Öt)Gtettä omanfi 'bt)ti,ån tus .. 

. lonf~ fl • ~ C f"f. (l" f J!• lt f' "'01.a ei a,.u ~a 11e a - aut,,un,aa, . etta . tnnt , 
taitaa mt)t)bå f uoraetaan faiffi mt)t)tåroän mai• -
tpnf a, taitaa la~beUa tat»aUa tebb~ farian an• 
non · bt)tt,_äff enfä, nimittäin -jofo t»oin eli juu6:r 
ton t»almistamaUa. · . 

l.Boin n,almistaminen tt,aatii f uurta tarfuu(• 
ta, jos fitä tabbotaan fdl)aamaan ostQjiUe. • 
®emmoif esta ,voista, jota ®uomeef a nt)t ta:r 
n,aUifestt t»almiotetaan, f aabaan ft)Uä · jommoi; 
nmfi binta; mutta t)atemmaeta f aabaan 4)aljo 
t,atemi,i maff o.. ®uomen n,_..,i on ti,idå nt)t 
·remmoista, että fitä e(im. <fnglanniof a · ri föifL 
t)ffifå~n i~minen. · · 



4 

3oG (e~mäin (ufu on ain,an h>å~åinen ta:1 ,
ioof a niin dtei fannata· .))itää eritt)iotä i~miotä, 
jofa ain~aofoan maibon ~oiboGta ottaifi waa== 

. tin, taiffa joo .}.)i~at_to on , niin fau,ana ·mt)t)må::: 
paifaota, tttei woita taibeta finne wiebä tuo::: 
rema, joata aina f aabaan _t,arem.))i · ~inta, njin 

-luurifimme ju-ueton walmietuff en maff an,an 
· . n,ahvanf a. · ✓ • • • ' 

·. - ~rinomattairi · on inglannin juuoto t)liotettt) 
faifiof a maiGfå ja . fitä otv~t t)m_märtän,äife-t 
farjan ~oitajat ruwenneet n,almi6tamaan muiG, 
·r alin maiofa, nä~ben fiitä feuraan,an fuurim:11 
man ~t)Öbt)n. . . , 

· ~ä~än afdamme -lt)~t)fäifm fettomifm eng::: . 
lantifoifm juuGton walmiettlff eota. · ~Uei •nt)t 
,t,eräti .fitii.- n,a[miotueta f eurataififfaan, näft)t) 

,. fiitä fuitmfin itf f walmietuelaat-u, joGta fufin 
ottafoon ot,iffenf a ~itä ~äne» inidenfä tefet. 

me af eet, jotfa englantHaifen juueton fual:s 
mietamifeGf a fät)tetään, otvat feuraawat: 

1. ~uuato-.}.)ufertimet, .. ·noin 1200 di 1500 · 
naulan raineota. ~unfin .))ufertimen alfä litiGte== 
tään . t)~tä~aawaa_ 3,. 4 -eli· 5 juuetoa. · 
· · 2. , ~uueto-fattil_å; jolla on fanfi. 

3. .~uueto-a~me, noin 80 fannun -tl'etän,ä, 
jonla foibat . owat nH~ f uorat t)löat,äin . luin 
ma~~oUiota on • . ®iUä on ~t)oG fanfi. . . 
· . 'iJ. ~uuetofe~ät (@foC9eGterjuuoton fe~ä . on 
13 tuumaa lät,itf enfä ja 4 :tuumaa fo.rfea, ~~eö::: 
terjµuotou 21 tuumaa lå.)).itfenfä ja -å tuu::: 
Ut09'! forfea), Wl)Ötet~t fa~beUa rautatl't)ÖUä ja 
lå.))i<Lfe.få .))o~jiof a että laiboiof a. · SJ.)oMat on,at 
f otvitetut taf an· fifäUe ja. ulfo).molelta . naulviUa 
.fiini lt)Öbt)t · eifä uutteilla, fiinitet~t, . joota . f tu• 
taa että .))o~jat otvat -ain,an . taf aif et että .))tä~, . 
fiefä ufeamt,i , juusto . taitaa oUa .))åäUiff~ttäin. • 
~~öö f e9iä raubaGta te~t~jå l'ibetään . ja ., nii~ 
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~eri · ~~6fai olt'at t.,eråti lt'altoime~·-~ f efä lett1eåm• 
mät fuin itfe fe~ä. rolutta fama~an · fe on, joG - . C• 

fe~ät on,af \.muota dLra1:1baeta, ainoaetf niibm 
faibat on,at ain,an fuorat ja ·taf aifd että juu6:=- _ 
toa niiofä taibetaan fääntää. - . · 

5. $ulfrfin febäUe pläffiliiefa (piirun · far .. 
tai_nen) 1~/4 fi,i,närää i,itfä ja 3 tuumaa-forUa. 
' 6. · ~uurmgae, itfe fe~än _faitainen mutta 

~objaton, jofo afetetaan fe~än päälle foefa fä:: 
_ _ fillå fe~iin ~ui,ataan juuoto;-aimtta, ettei mitiian 

~uffaan -mene. ., . - · · _ . ·. 
7. ~uuetoliinoja, 1 ½ ft,i,närää fuUafin _ 

fitt,ulla, ~artvempia ja 2 ~ienomi,aa fuUefin 
juuatoUe; jofa i,~tä~aamaa . n,almietetaan. me 

· on,at i,eUatvåfongaata ja foroin ~artvaan fubc= 
tut niinfuin ~in,ualiina.· , -

8. ~uuaton murtaja, 2 tuumaa le}_vtiä l,ilåf ... 
fimrgaa, · u, tuumaa lät,itfenfä, ioafa renfoaa·= 
fa on tuuman toinen toif eetanf a fiinitetti, rauta= 
lanfoja _ riatiin, että fe on aiman ~arn,,an feufon 
näföinen. @iiUä-on 2 ft)~närän l,)ituinen tvarfi. 
~ä{lä afeeUa · eroitetaan juueto-aine ~eraota, ja 

1 f anotaan fiUä woitettatvan-6 l,)rof enttia enempi _ 
juuoto-ainetta. 
' 9. ~uuötoml)Ut), . jota f.ät)tetääri niinluin 

ta~foa. ~tfe limeafä, jofa fuitmfi on l,)uuata 
8 tuumaa pitfä ja 5 tuumaa läpitf enfä -o_n lt)ött, ,· 
rautal)iiffejä t)Cit,mi,äri 10 fu~unfi ritv'iin, _jofo ei 
fu'itenfaan fulje aiman i,oifin tabfoa waan tvä~än 
winoon; fiinä on 12 tämmöiatä ritviä. SJ)iifit on,at 
ei tåt)teen tuuman pituifet, ja tät,teen puolen tuu= 
n,an letveät ja 2 linjaa (%,,tuumaa) i,affut. ~ätä 
ta9foa få\)tetään nelijqlfaif en aluotan i,ääUä, jofa 
on uiinfuin _tabfon ruubi· mutta i,o~iaton ja fen 
mo(emmiaf a päiefä f aman(aifia i,Hffejä faffi rii= -
n,ici ~äällifji,ttäin, joiben wäHerä ebeUä nimite:: 
t~t ~iifit fulfen,at fä~ttäiefä. ~a~fon ,1.1ääUä on 
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· c~a fe~ånf ä, jo~oh juuGto-ninetta pannaan jauijot• 
tan>affi. $atfoituff ma tällä :mt)llt)llä · on ~d~l'ti" , 
ti ·ja tåt)bellif esti l)imentää juuGto-aineen_, että 
beta fiitä ~etäti f aataifiin eroamaan. IDluutoin · 
te~bään . tämäteml-)pu fäfin, n>aiffa, fiitä on f~n,in 

-_ fuuti n>aGtuG joG juuetoa. fuuremmaef a mitaefa 
-___ walmiGtetaän. , ; - " 

10. Jtafji fuµµia, mutta l-)o~ja[tanf a t)mmt):: 
riäif d ja paban · faltaifet, jotfa af etetaan mt,I• 
lt)n alle fofoomaan µimennttt)n juueto..__aineen. 
. 11. ,spuumifffa. _ · -

,12. ~eitfi, jonfa nitffo on t)mmt)riåinm. 
13. IDlda, jolla juoff utin ja tuäri f11foitetaan. 
14. ~ä~äinm tifapuu, jofa afetetaan ammeen 

päällä. ~en µiiiillä af etetaan juuetofe~ät foefa -
tera niietä fäfin ufoG puf ettetaan. 
· 15. ®ihvilä,· iRlla ~eta fiilat·aan. 

16. · spunffia, jotfa af etetaan puf ettimm alle 
fofoomaan ~eraa, i.ofa uloe l'~f erretaan. · . 

17. spitfä ja matala faufalo eli tuu~i, jo• 
bon l)annaan f uolatvettä, jo~on juuetot af etetaan 
rinnatuffin l'Uf ettimeetä ~åäett)ä. . 0 

18. Jtaffi glaf urattua fitl)ifcuufoa, fannun 
wetätväifet, joiefä fäHi,tetään juoff utin ja' n,äri. 
~Uillå pitää attl)attawaoti oleman l,antenf a. 

, • , · 19.. Jtaffi fitl)iftuufua, å eli 6 fannun' roetå• 
n,åif et, joibin laefetaan tuo.reet roafifon ma~at, 
joieta juoff utinta' n>almietetaan. -

20. Jtau~a ~etan antmuntamifeffi. . · 
21. lemme, jo~on ~era footaan. _ 

- · 9låmät afeet ;__on,at ft,Uä monet; mutf.a ne otl)at -
mt)öe femmoif et että ·metrein fufin fäten,ä mifä 
maalla of aa ufeimmat itfe tvalmietaa, taiffo on 

· jo taJoubeofa f amanlaifia afeita/ jotfa täffifin 
tt)ö.ffi fel~aamat. -

~u of f utti men n,a lmie tu.s. 3uoff uttimeffi 
otetaan faiffein fifäUifin mafofel:ta n>afifoiota, 



, ; 

jotfa· dtt,lit ole f aaned muuta ruofan fuin emänfd 
maitoa. · ~ämä mafoferta ja fiin'ä' olen,a maito · 

' tipuatetaan ~löa tuulifeen· paiffaan fabbeffi pcii• · 
i»älfi taiffa fif fi että fe rupee tippumaan. , @)itte _ 
fäännetään fe ja maito faapitaan poia; mutta 
d fitä peatä eifä miUaän muullafaan tatvaUa 
anneta tulla tvebm i,ariin. jtaifeUa muotoa f äi" 
l~tetään f e mt)ÖG färtväfi!tä. , · ·. 

9lt)t f äännetään f e tafoperin että ulfopuoli tu{et 
ulo6päin, fiiben pannaan fouraUinen f uofoa, jofa 
tafan jae_taar. fen fifäpuolella, ja mt)Öå u[fopuo• 
le.Ua pirefvtetaan roäf)än . fuofoa. ~ämän te~t~ä · 
painetaan juoffuttimet alaa ebeUä nimitett)if)in 
fruitfuibin (19), io'iefa ne faatvat olla pitefemä_t= · 

/ tä fiffi luin niitä tarn,itaait, jofo ··ei f aa tapaps 
tua ennmfun . nmobm fuluttu_a. ~ai:tvittaief a ote" 
taa n nt)tnäistä fruufuista t)röa niin • paljo fuin 2 . 
roiiffona luullaan menemän; ne fotiatetaan puuf a• 
leeUa, ponnie-tetaan ten,eäfji tifuiUa (niinfuin laloi 
Ja fuin,atet;fa eli farouttaisf a) ja ripuetetaan t)l.öa. -
mäiotä leifataan niin f uuria i,afofi\l luin juof,. _ 
f uttaminei1 n,aatii; nämät ldfo_tut palaf et pannaan 
firoifruufuun (18) ja raifoota tvettä n,uobatetaan . 
niiben i,ääUe -'l'ämpimäUä ajalla, mutta b<ileata 
-~eraa. lt)lmi'mmäUä. - , 
· ~ofo päiroä tarpeen mufoan. otetaan tätä lientii 
juoff uttl?mifeffi ja jofa päin,ä pannaan mt)öa uufi 

. palanen juolfutinta. lifoon lifätm mettä eli beraa 
niin paljo fuin lientä otetaan. ~uoff uttimen pa" 
laf et mafaaroat fruufu~f a fiffi että , ne rupeetvat 
f aamaan punoittatvaifm muobon, jolloin niiafä 
ei · enään .~ib0tä oleman mitään woimaa; ne ~ei" 
tetään l.)oie. Jtoafa tämä jttoffutin on niin tvaifea 
f aaba ja fmtäf)ben _fallia, on mt)ÖG fuureata at" · 
rooeta, että fit~ leifataan juuri femmoifiin t,,ata• 
fiin fuin t,,äiroä i,äin,ältä tartvitaän. 9liin f aq• · 
baan t,,alaf et m~öe ~äin,~ i,ähvåltå ~eittää ~oiö 

.,. 
. ' 

1 -



8 

fdll'ottomiffi t~Uuanfu.' /~afiffoin· ma'ot · "bttfät · 
· fuiten·fi edll'oimaata,· jofo· ft,iUä l'ian ~all'<clitaan, .. 

, jo11fa wuoffi t,,äifuä }Jäin,ältä_ otetaån fuuremt,,ia eff 
tväoemt,,iä }Jalafici: , ' \ 

~föiin, n,a(mietettuja wafifan maloja tuobaai( 
foolta · ~tlannieta ~nglantiin, joaf a nJiatä måfi: 
Jeta.an, b\)tt,ä , binta, noin 2 tltN. 30. fot,,. ~ol). 
tufinaeta (12:äta )♦ , • - • 

~ ii u a t on n, ä t i. ~uuaton ti,ätiffi otetaan-tt'al0 

mietettuq odeanaa, nimeftä-~notto~ jot~ 'fäabaa,n .. 
· wä~äifiefä; \)mm\)tiåiffäfä fon,iaf a fal)l,)a(eiaf a 
V4 nauCati" l'aino.efa. Jtu~unfi ntätifal,)t,,aleefen 
otetaan 3 fannu(l w.etJä, joaf a fe feitetään 10 eli 
-15 . minutia; ja- täatli webeetä otetaan jofa t,,äifuä 
_ tarl'een mufaan. ~itä f aabaan {,ull nimife~tä 
faut,,ungiata ~ngla-nnief a, e9fä fanottlan ofrtl'an , 
· waifean · f aab·a• fit4 l'araåeta laieta. " · 

® l o c b e e t e t'- i u u et on' n,_ a l m i e t u e. ~ · ~ u o f • .. 
-. futtam.fnen. ID?aito otetaan niin Himt,imänä luin 

fe · nifietä · tullut on, taiffo lämmitetään f e' famaan , -. 
lämt,,im\)\)teen (33½0 ~.), joe fen on annettu 
jä~t\)ä • . ~oe Uimtnittämiatä tarn,itaan, t,,ibetään, 
~ataana lämmitt~ä ainoaGtacin }i,äbemmän of an · • 
n1aitoa, jofa fitte fefaantuesf anf a antaa fofo 
maiboUe ammeeGf a tart,,eeUi'fen lämt,imän,♦ 
. Suoff utin ,ja wäri ·nfätään tä9ätj ja maitoa 
liifutetaati ja fefoitetaan a~fmlöti, jonfa , tebt\)å· 
astia l)eitetään fanneUanf aja f aa ptin olla· tiiman, 

· liifottamatta. ~llei , maito 15 di 20 minutin · 
· fuluttua .ole tult'enfiut juoffemaan, lifätään en/mt,,i_ 
ju~ff utinta. ~uoffeminen t~ibeföan fiiru{)faafin 
1nuutamaUa folauffeUa ammeen ft)lfem. - . . 

-· mäin, tiiman feif ottqanf a,. leffotaan juuato..:aine · · • 
juuston ebeUä n'imitett)Uå mtirtaj\}Ua (8) ,' jofo ta:o· 
~a~tufoon {)t)n,in tl'atolt'aäti ja l,)itfäc,ti, f emnienfi 

· ,aluaf a, ja ,fit_ä t,,i~fäUifemmin mitä ~öUemt,i juus" 
to-aine on ta mitä n,å9en1män· tl'ii5tuff en fe te:: 
fee · ~uttafata fii9m t,ainai~fa. '. Jtoefa n~t täUli 



· cif e,Ua ju~eto-aine tatla6ti on ,toitettu · amme~n· 
, foiboieta ja taf an .t,ienennettt) ~erneen foföififfi · 

mutuiffi, f aa ·amme· .t,eitett~nä -iaaG olla liifut• 
tamatta 10 di 15 minutia •.. ~ämä, ajan fu(ueefa 
en fuuGto-aine laefmut l,)o~jaan,·joef a fe footaan. 

· ll:'ämä tapa~tuu fillä tan,alla että t)f fi eli foffi / 
· ibmietä lappeaUa fäbeUä n,erfan painattefen,at 
fen amme_mJ,oMaan," ioefa. fe tl)äb{tellen fofoon• 
tuu t)9beffi ,fappaleeffi. ~äöf ä toimituff eef a-fu:i: 
luu tatl)aUif eeti 1 o e!i 15 , minutia. · ·. ~?t)t fiiCa= 

" taan ~era ja tuueto-aine leifataan i,uumiefoUa 
f uutem.t,Hn ndifu!maifiin fal,1päleifin. mämdt ote .. -
_ taan ia la~fetaan' febään, ioefa on .puurengas 
{6) t,artaa-na ia ~atn,em).)i juuGto-li_ina, j~ tämä 

· febä foefttaan tifai,uun . ~ääUä,_ jofa on foefettu 
I,er~-ammeen .t,äälle. jtäfin puf erretaan nt)t uloG 
fuuri of a 9erapta, juusto-:aineen fapl,)a(_eet otetaan. 
tvä~iteUen ~lÖG ja .r.,annaan_febään,fiffi dtä fe f aa 
fuuren fufun; puurengaG otetaån i.,oiG, liinan liep• 
.ped len,itetään juu·eton päälle ja päät tupataari 
afoG fin,uja mt)ötm, febå t,annaan_i.,ufertimeen ja 
f aa olla fi,inå fiffi että ~era on niin tt)t)ni juoGnuf 
.pojG . että f e ainoaetaan til,)puu. ~arpeeUif en fo,. 
~wan pr'äefin alla on tämä te~tt) 10 minutina. 
~uueto otetaan nt)t febäetä,· ·ldfataan puumies 
faUa ia jofo pienennetään mt)Ut)efä di nt)t.,itäin 
i,ieniffi .palafiffi f äfin. ' . · · 

e\itä mt)öten fuin juueto näin pieneffi nt)pitäån, 
f ullotaan -f e ebeUä ni~itdtt)i9in fui.,pi~in (10) 
tttä fe t,t)ft)t) fooef a, jonfa te9tt)å' fe uu·t,eeti 
t,annaan fe.bään, joef a on ~arn,emt,i liina ja ren" 
gaö, ja- fe~ä afetetaan uubeeti ~era-ammem pääl= 
lå, joöf a jälleen fäfin ~era i,uf erretaan uloG. • 
:itämä nt)t lä~ten,ä ~era on libatl>a ja_-fät)tetään 
mimmäeti n,afiffoin liljoittamifeffi. · , · 

Jtoöfo iuueto näin taas on . tui,attu . fe9ään, 
· etetaan rengae t,oie ja ~ldffiHiefa. 4)iete~ädn ata"G 



1() . -
!ebän foiban ja-liinan tuåliin että fe-on t)~tä fotff<t 
fuin juueto-ainefin. ~äefä on fatfomine11 ettei m~ 
na (t)o ~utfoan -~l~fliHiefan _alla ,

1 
jofo eetäifi_ 

~uf ertumtf en. - \ , · 
~uuetoliinan 'tiri,~ed fetDftetään J!t)t tuaan njin ' 

~aljo että ne juueton faifeti ~eittåroät ja niin taf an 
fuin ma~boUieta on,-·jo~fa te~tt)ä juueto taae 

' ~annaan ~u_fertimefn. · . 
. ..«oGfa juueto taaa on o'Uut i,räefief ä niin fauan 

1 . että ~era tii,i,uu . tvaan et ju•off e, otetaan k i,räe:: 
fietä tvaan- ei ft~äetä. Eiinan liet,i,eet ,foefetaan 
alaa fin,u_itfe ja t)mt,t)ränitffoffeUa nreitf eUä .[ei., 
fataan juueton t)linen ft)'rjä i,oie että fe tulee 
t)mt,t)räifeffi • . ~uueton t)fim~n ~inta rifotaan f ot;" 
min ja t,oie leif.attu ft)rjä f amoin, ja foiffi näin 
ft)ntt)tud t,afof etlabotaan feefelle juu-etoa~ Eiinan _ 
liet,eet letDitt>tään uubeatnnfa t)litf e · juueton ja 
fe~ä' t,annaan folmae ferta _t,röefiin~ IDluutaman 
minutin näin f eif ottuanf a, että juueto l)t)ft)t) fooG:: 

. f a, otetaan f e uloe, fäähnetään ja muutetaan ~ie::: 
no!}tl)aan fuituaqn liinaan, pläffiliiafa af t>tetaan 
jälleen t)mt,äri, ft)rjä [eifotaan, l,)inta rifotaan fiUä 
t,2uoleUa; airoan niinfuin toif rllafin .i,uoleUa teb:: 
tiin, jonfa jäffem juueto t,annaan l,)räefiin; joefa · -

, , 

-fe f aa olla 12 tiimaa. ;tämän -ajan fuluttua 
fäännetään juusto uitb'eetanf a; muutetaan fuiroa 
liina ja faa jä_äUe1m feifoa l,)räefisfä 12 . tiimaa. 
mt)t otetaan liina i,oiö ja aletaan _ 

~uueton fuolaaminen. Eiinasta otettujuutl:: 
to bierotaan fituuiUa ja ft)rjiUä bt)roin fudaUå; 
jota mt)öe t;,irefotetaan t,ieni ft1rrue t>bbrllä pucM" 
la, l,)läffiLiisfa t,,annaan taas t)mt,äri juueton ja ✓ 
fe~ä f otuitetaan tarfaeti juueton päälle, ettei firou" 
ja loufata, ja niin-että f udattu pui;,li tulee fcbän 
.})oMaa tvaotaan. SJ)ääUinm t,1uoli fuolataan nt)t -
f a~naUa tatvaUa. ~-mumcro ja nimi foefctaan l)ääl" 
le ·ja · niin -fc~ä-taa6 präefiin. a:äef ä on maarin 
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· otdtatva että l'läffitiiofa ia juu6ton t)linm f~rjä 
otvat taf an. · _ . · · . . 

mäin fäänndään ja f uolataa.n juueto faffi t,,äi~ 
"'ää fa faffi fettaa t,,äiroäänfä. ~olla on -ft)Ilåffi 
t,rå5fiä ja tifaa, ei fe juuetoa 9aita joo faa fdf oa· -
enemmänfi ajan. , . 

~arpeellifeeti t,,räefättt,nä pannaan juueto f uo= 
laroeteen ((auffaan), jonfa-pitää oleman niin moi• 
mallieta että f e fonnattaa munan. ~äefä fään= . 
netään juuo-toa faffi ,t,äiroää ja faffi fertaa t,,äi• · , 
ll)äånfä~ jonfa tebtt)ä juueto on .roafmiiffi fuofottu. 

~uuefon pefeminrn. ~uolaroebeetä otettu= , 
na peetä,i'n ja bariataan juueto baleaefa roebeefä, 
fuiroataan bienoUa UinaUa. ja af etetaan foutaifilla 
fuiroumaan. ~oa ban,aitaan juuetolla oleman· 
balun rutveta fåt)mif een, pannaan fe ·tiimaffi · 
lämpimään roeteen, fobta fen otettua f uolatv~bestä. 

· mumero ja nimi. otttaan_ ·ulos juut,ton ,t,eeti,ä 
balraefa tvebeefä; m'uutcin el)fä frnraa t,alanen 
juuotoa ja f e _tuke rumaffi. . · 

jtoefa juuc,to on niin t,,aljo _fuirounut että fen 
t,inta on joffifin luja ( jofa tapabtuit 8 päitvän 
fu(ueefa, foefa juue,toa fäännetään illoin aamuin), 
muutetaan f e juuoto9uont>efen ft),t,ft,män. 
~ u u 5 t o n f ä il t) tt ä m i f e 5 t ä j ·a f t) ,t, f t) m i f e 5= · 

t ä. ~e buone, loef a juuetoja fäilt)tetään, ll)aa= · 
tii fuirouutta ja•Hmaa; f9tmäUä tvuoben ajalla t,i= 
tää fuitenfi faiffi Hman ll)eto buoneeeta t,oiotet::: 
taman. Eautaf et, joilla juuetot afetetaan,· olfoot · 
åiroan fileiffi böt,läti,t ja bierotut enfin tuv~oiU~ · 
taiffa muulla n,i9etiäifellä, ja fitte "'äbän ~oma. 
~nnenfun juuato lautaf e Ue la,ofetaan, bierotaan 
mt)ö.o · fe ll)å9än ll)oiUa. ~uuotot, fäännetään 
ll)å9intäfin ferra,n ,l)äitväänf ä. .stoof_a fen i,inta .. 
ru-t,ee f aamaan ll)alfoifen muobon, bierotaan · fen . 
ft)rjät ferran eli faffi wiifoof a fajaGti 9.ienoUa 
fanfadUa ja fiiwutaan e-beö ia tafafin tud~än 
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ti,oi(fo, ettei t,,intd'aiwan t,aljö foll)entuifi. gauta:i: : 
f d tömutetaan ja ,l)ibetåän ,l)ll~taana - foieta 1 • 
mutta· ei niitä millään muotoa faa .i,eetä. · S~t• 
·jäiri fuill)uttua ja fon,ennuttua, . f aa.i,itaan m 
tatlaäti ja C,i,n,in weitfcUä; mutta firouja 'ei f aa 

: tii'toa eif_ä faal'l)ia. ~autaf et ~ietotaan uubcätt 
tvä~än woma ja juueto-faal)t,cdfo. , 
.· -~osfa , juuäto -näin oh· ta'{Htettu 4 di 5 Wiif• 

·foa,~dtctään fc wiC,ctiäifiUä faalin lc~biUå tniffa 
muilla fenlaifiUa, -iotfa fuitmfoan ciroät f ail ol .. 
fo f atccGta märät. ~atfoitue' tällä menett)ff cUä 

· on. faaba C,ometta · juueton. firouiUc, . taiffa niind 
luin ~nglantilaif et f en futfun,at wiC,ctiäifeffi 
tvaatteeffi, jonfa ~c luulen,at erinomaifcäti fii., 
tu~tan,an juueton ft>l'ft>mietä. ~idäfin f äi!t,111 

tetään ,juuGto niinfuin ennenfi, fåännetään jofa_ 
i,äin,ä ja f~ri_at bicrotaan jofa wiiffo. jtoefa 
le~bet lafaetuwat, _ mµutttaan uufi~ niin- fauan ·., 
luin niitä fatf otaan tarl)eeUififfi. Jtuu~m eii -
faC,bcffan fuufaubm fuiuttua on i,uu6to fi,pTä ja 
fau.i,a~fi walmiG. . 
, <U,cetcr·-iuu·taö ll)almietetaan .i,miti famalla. 
tat»aUa; mutta foefa fc on aitvan fuuti, ei -ft 
täUä menct~ff eUä -tulc . ft)Uin f uofotuffi. ®entäC,;s' 
bm ,l)itefotctaan Jen fefaan ,l)ientä fuolaa, foefa 
f e on ,l)alafiffi nt)l)itti,nä eitnmfun f c toifm fct:s 
t:an l)annaan fcC,ään. IDli,_ö5- ll)arotaan ft>riät 
tiffumaeta fiUå ta~aUa että ne-nculotaan liinuan~ 
jonfa _ tcC,tt,ä ei f c fään,,täiefä ja n,idä .i,c~mcänä 
oUeGf a ota wifaa. . , . 

: ~aiC,a maito,· joeta luo te (ta ale ).on· otettu; f aa:i: 
baan famaUa tan,_aUa juuetoffi, ja on foetuffcä:s 
ta tultu näfcmään cttå fc folmm fuufaubcn fu• 
luesfa tulee ~~tä fuin,offi fuin muu juuäto fuutma 
fuuf11utcna. . IDlutta . f en C,inta on C,altvcm.i,i. 
&uitenfi f aabaan fe teillä mene-t~ff cUä niin 

,, 
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_ ~\,tvåffi että 'fen -~int'1 .noufet enen~l'i fui~ Iifätt~ , - ' 
_iuaitt'-<l ' maff aa. , ~ ' · 
_ ~ufiamme e~fä f anotvclt tämmöife6tå · juu6ton· 
tva(mietuffecltå o(ewan. f uurm tv'1itvan; ja ft)llå• ', 

, ~ä onfh IDltitta ei mitäan . ~t)tvää eli oitvaUieta 
tt)bj.ållä f aaba. ~ifä f e tvaitvafaan o{e niitj fuuti · 
fuin fe -. ebeltäfäfin nät)ttää. jterrari · fiibtR' bar• 

.. jaantunut ibminen t~fee faiffi nämät toimituffet 
,t,ifemmin fuin Juulififfqant - Jtuinfa . f uuren .aj.an 
ottaa rfimerfiffi juuötoim ,fääntäminen? ~aiffa ,. 

_ juuötoja olifi ,t,aljofin, -ei niilii tottunut · i~minm 
· fauan fääntrle. -IDlutta 9intapa . fe ·tvaiwan ,t,al• 
fitfee. . .puo~omminfi te~bt)ietä jujiGt,oista maff t• · 
taan n~t 15-20 fot,,effaa bot,~ naulaGta.. -. 

--~uitijt.on wattitiötu6 -~u~tiara~fa. -_ 
/' ' 

. - -

. -~uueton tvalmiötufftffi -iofo otet'1a.n l,följaeta 
- aamurirt;faa ( maitoa} tli ·. fefoitttcian aamu- ja , . 
_ · Utarieefaa.- matetä li.mee fefoitue paremt,,i, foGfa -

maibon juoffun fefä juuetoaintt,n eroamif ee.n nä• · . 
- Jt)t) fm wuoffi o'1et».an' tiit)beUifemmän. ~aito,i-

, ti liimm.itetä oUenfaan, waan lt)Öbään, fun fe -_ 
_ Jtifietä on tullut, fuurenmaifeen faat»iin. ·_· ~aif= 

~, fa r9toorieefa t)ön fulueef a joffifin iäb·tt)~, · faa _ 
fofo rieefa,; aamurieefan . f efoitettua t)9teen, teit•· f · 
,t,eeUifen liimi,imän. - ' .. ,. : . ✓-

~ Jtobta näibe_n eri_maitojen ~bbiätett\,å, lif ätään 
fHbm juoff utin ,· jofa ~9roin fefoi'tetaan; juuetQ= ·. ' 
f aalDi · t,,eitetääfl waatteeUa fa• annetaan. olla niin . 
,t,uolentoieta tiiman ,t,aiffa, jona ailanå iuueto= . 
aine e~tii eriämään. ·. • · ~ - • 

IDlutta . miten juuetoaine etii• ja tera fu{ee n~= 
f~tviin, oteta,an ,~e-ra f da~iGta ja . 4)a-nnaan if on= 

. maif em ~aGfilattffaan. · 
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, .. ~a~etoäi~ten iobecnf t lhdåt<iån t~ottua!, . l'}öfe:: 
taan ·fen ,t.,ääUe · faffi i,uolit)m,t.,l)rigietå· foutaa, 0 

joiaf a ort ufeami,ia ,t.,ieniä rdfäi eHlä,t.,iä ja näi:: 
t,·rn lautain i,ääUe ,l,annaan fhoiä l,jciinoffi. 5uue:: 
tcaine pt)fä~tt)l) .näiq lautain ·aue, •bera n.oufee l_ä, ~ 

, t,itfe ·nii~en ,t.,ä.äUe ja faabetaan_, fpttHaun. .. , 
5uuetoainem ttåiq ·ioffifin nrabwietutJua ja '; 

·f aatJ.1Jil ,t.,o1}faan . ,t.,~imttua, eroitetaan faiffi ~era 
· mita ·m.af;bollieta · en fiiwiräUä . (fiilillä) r ndiful:: '. 
- maine.n ' lauta, tdl)nn ä_ ·,t.,ieniä läpiä; noin fuutta 1 

tuumaa' len,~ä ja ·rtHn :},itfä että fe ma~tuu f aan,in . 
fifäUe, pain'etgan fl)rjittäin ·f aan,in vo~iaan· f aaf:: 

. faa, joata jUut3toaine jafauu·fa.~teen of aan~ 2uuö:: , 
· to Ceifataan nelifo(maifiin ,t.,<;tlafiin- ja fa-iefi,t.,an:: 
~naan t)bbeUe puolelle .tätä n,äliCautaa., jofa mdfem 
feefiUä faamfo feif oo . ft)rjäUänfä. {)eran . fo,t.,ii 
nt)'t juoara lauban lål,)itf e tl)biälle i,uolell{. ·Wuoli:: -

· t)m,l-)t)riäinetdaufo ja i,ainoja fm ,t.,ääU1 vannaan 
wielä =',l.)areinmin ,puf rrtamaan -ja . Iitiatämään u:: 
foe beraa • . ~oin fl)mmenen · minut('m fuluttua 

; otetaan fofo fuuatoahk fa.an,i~ta, fätfetåän Iii:: 
. . :n aan, joef a fuofoa pannaan >f efoan ja niin , fe_foi:: 
' . -tetaan ·dtä fufin _ ofa tulee fuo{aa faamaan; tä~ 

. mä, mna'.a Jaafetaan ~l)ttl)l)n, jonfa ,t.,o~j a ja laibat 

. on,at lan,iatdl)t peran i,ää~täffi wuotamaan. 
-Eiinan ,))ådlle af etetaan l)mml)tiäinen lauta ja 
,t.,l)ttt) · noetetaan jutieto~Öt)bäUe i,_ainon (l,1r.äafin) • 

~, -alle- (tämm•öifm taitaa fufin ~dpootf faa~a; fä:: 
n,allinen t,)uufrnuwi, iofa . fiettäin i,a:inuu ~!ao:: . 
i,äin; tämän t,)riutteeofa ,t.,antafoon tar,t.,eeffi muuta 
~ainpa ). '<__ • • _ • 

· mäin oltua, ,en fin n,ä6emmiin fi-tte · mfmmän 
,., i,ainon alla, anrntaan tiina, juuotoaine Iiifute:: 

taan, f efaifin ia n,aiwataan fafin, ,t.,anitaan uu:: 
beetanfa· ~ainoon (präofiin), ja ,t.,ainetta enenn, ... · 
tään ,t.,ati fertaa- (fruun,ataän fHntiämmäffi). = 

Jt\)mmenen minutin fu~uttua · a~ataan liiga 
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toietamif een, fefoitetaan, tvaitt,ataan fdfin • -~ie:: 
nommaffi~ -- pånnaan. h>.ielå ·p-ainoon -ft)mntenef~ 
minutif ft. . · · 
:· _ -~Q(maä fetta a~a'taan Uinaja-·te~båän ~itnan 
fun ennen, l)an:na(ln tt,Hmein faima·an p~ttt)t)n 

, i~ l)ainoon. . 
, . ~älleen fl)mmenen minuti-a painoafa . oltua, · o• 
tetaån juuG_to~i~e l,)~tt)~tä,,,J~etq,a1i fa9tem , fo(~ 
mem ofaan, Jottrta l)fft etaUanfa -foofetaan fuu~ 
tenmaifeen aatiaan (watiin), tuiafutetaan ·tt,ä9å 
fuofolll!, waiwataan ja l)ufetretaan 9t,win_fiifin, 
joata 'juuatoaine tulee: ifäänfu1n 9etneifeffi , näö(, -
tänf ä. 1 1 

- • ' ' 

~ärnå · on -wiimeinen tem~,l)u, en.nenfun fe 
, i,annaan juua'tofebäön (tämän., f o,l)ii olla t)ml)~:s 

· tiäife.n, t.,09jaltanf a fui,etan ,- noin l)uolta waaf:: 
· , f aa ft)tt,än, joata juusto tulee pimen limpun nåföi==--

,,, feffi). · - . , ' . · 
Suuetoaine on Wid4 aiwan ~,öUä eifå ,ft)llåffi 

· wabtt,ietunut; fitä ainetta ei mabbu fe~ää~ i tat:: 
i,eeffi, jonfotäbben tarwitaan· warafebå,- jofa ·on 
teb.tl) ra·utai,täf-ietå. . (tämän tt,arafe9än f aattna 
te9bä i,uueta; i,äteentai,afoen Hiafa, Cäwiatettt) . 
i.,ieniUä l.äwiUä, ff_erretään eli n,äännetäåttt)m~l):: 
tiäifeffi, että fe fo,l)ii oifean fe9än fifään). ¼illa== 
'tafe9ä af etdaan ft)tjin oifea,n r febän fifään , eifä 
f aa , olla fotfeani~i fun että 9dl,)otiti taitaa i.,•ai:s : 
-nuq fvfonaan a(ae. ~atafe9ä tät)tetään ,juua:: 
toaineella, liina, joafa tåm,ä aine o,n, footaan, · 

- f m l,)äälle laefl'taan t)ml)t)tiäinen lauta.- ja n,i~:: 
bäån f aman i,ainon alle fun ennenfj. ~åGfä . 

~ oltua 1nuutamgn ti,i.man i.,annaan f e fowem~aan c;-
~ 1 i.,ainoon t)9beffi eli i,atiffL tt,uorofaubeffi juuston 

. , f uutuuben ✓ fubteen~· 9?äin t.,uf,err'ettu ,i,annaan 
juuG(o n,ielä _fettan n,ä9emt.,ään t.,aihoon ja wie== 
bä~n j~'<ifeUadi!J (f~Cmaa,, fuor}.)aa-n); i~ef a-, 
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fitä l)ibetä.lin , 2, '3 eli'ndjå , lt)uorofautta; fui~(l 
. liina muutetaah io(a:'_ i,åilt)å ~ml)åriUe. · · ~ - , , 

~Jimein -otetaa~ iuueto feb'asta, taefetaan 
. juuetoraubaUe; -ioefa_ fiJ~ iofa t,äitvä 'få_ännetäan, .. · 
f uofotaan, . i,~~jetaän, , lt)oibeijaan f uolattomaUa 

, lt)oiUa fiffi että fuin,uu. · . .. , . 
. .stattifoan .faattu -- ~er.a antaall>idå- t,HmäiuuS• 

.toa, joG fii~en . lt)ci~än ~iimää f eloitetaan.' -
1 

.. 

. .. . .,., .-
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