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Gör alll.i ordning för konserveringen.

Iståndsätt förvaringsplatserna och kärlen i tid. Tvätta trä-
kärlen med kalk och vatten, täta och rengör dem med enris.
Tvätta med borste och hett vatten de stenar ni skaffat till
tyngder. Sätt flaskorna och glasburkarna under ett dygn i
blöt i kallt vatten. Tvätta dem sedan justföre användningen
med het, svag lutlösning och skölj dem med så hett vatten som
möjligt. Uppblöt korkar och gummin i hett vatten. Konser-
vera snabbt och med rena händer. Använd färska produkter.
Jästa och mögliga eller mycket fläckiga tåla.ej konservering.

Torka allt som kan torkas, rötter, bönor, spenat, nässlor,
ärter, kål, kryddgrönsaker, stjälkar och blad av selleri, samt
rabarber. Av svampar murklor, soppar och kantareller. Av
bär blåbär, smultron, åkerbär, hallon, krusbär och vinbär.

Rötterna torkas i smala strimlor eller tärningar. De få
skrumpna på luftigt ställe, varefter de slutligt torkas i efter-
ugnsvärme, på galler på spisen eller i små mängder t. ex. i

Grönsakerna och
rotfrukterna tor-
ka ovanom varm

spis.
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pappersrivor på batterierna. Spenaten, kryddgrönsakerna och
selleribladen utbredas som ett tunt lager på plåt och torka»
hastigt i ugnsvärnie. Selleri- och dillstjälkar upphängas i
knippen till torkning i närheten av ugnen. Svampen trades
på snöre och torkas iköket, vid varmt väder ute. På samma sätt
även den i många delar kluvna rabarbern. Bären utbredas
som ett tunt lager på plåt och få skrumpna ute, varefter de
slutligen torkas i svag efterugnsvärme. Bönorna torkas skurna
i smala strimlor på samma sätt som rötterna. Färgen bibe-
hålles bättre, om man beströr dem med salt och upphettar dem
i gryta på stark eld.

Alla torkade produkter böra uppbevaras på torrt ställe,
skyddade för damm, i påsar, flaskor eller burkar.

Salta grönsakerna vid sidan av torkningen för att hinna kon-
servera mera. Salta bönor, spenat, sockerärter, gurkor, blomkål,
huvudkål och svamp. Allt bodi saltats täckes med spjälor och
tyngder. Inga tättslutande lock. Uppblöt konserverna före
användningen.
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Saltade bönor.

Bönorna saltas hela eller skurna i skivar med en blandning
av fint. och grovt salt (ungefär 200 g salt — 1 kg bönor) varv-
tals tätt packade och med mycket, grovt salt i synnerhet på
ytan. Sockerärter i hela skidor på samma sätt. Huvudkål
och blomkål på samma sätt i stora klyftor, varvid ännu mera
salt bör användas. Endast i tämligen goda källare och på svala
vindar håller sig kålen i 10—15 % saltlake.

Saltad spenat.

Den sköljda spenaten får ett hastigt uppkok, övergjutes med
kallt vatten, tills den avkylts fullständigt, och pressas till
torra, hårda bollar, som radas i burkar varvtals med grovt
salt. Vid ealtning av synnerligen stora mängder radas de
sköljda bladen såsom sådana, sedan vattnet avrunnit från dem,
varvtals med salt i träbyttor.

10 1 vatten

Saltgurkor,

1/2 1 grovt salt
2 dl kärnmjölksvassla (eller, om sådan saknas,
undermjölk)
dillkronor
svartvinbärsblad
pepparrotsstnmlor 1 .

< r .
i-* • i-i > om sådana finnas

en liten vitlok i

Rentvättade, fasta gurkor (få icke vara mogna eller gula),
som äro så fläckfria som möjligt, radas varvtals med blad och
dillkronor i trä- eller glaskärl, i vilket saltlaken och kärn-
mjölksvasslan hälles. Laken bör väl täcka gurkorna. Kärlet
får stå i köket ungefär 3 dygn, då jäsningen börjar. 2 msk.
ättika, om sådant står att få, vitlök och pepparrotsstrimlor
tillsättes. Gurkorna täckas med spjälor och en tallrik eller
en lätt tyngd. På ytan lagges ett med konserveringspulver
bestrött smörpapper. Gurkorna förvaras i källare. Om källa-
ren är dålig, tillsättes ytterligare salt efter jäsningen.
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Surkål.

Man bör även komma ihåg att tillreda surkål av huvudkål.
Hårda, spruckna kålhuvuden, vilka icke tåla att uppbevara&

såsom sådana, skäras i smala strimlor och bultas med trä-
klubba i skål eller ämbare. I ett träkärl tryckes surdeg mot
bottenranden, eller också hälles surmjölksvassla i kärlet och
bottnet täckes med stora kålblad. Kärlet, som icke får fyllas
ända till brädden, påfylles varvtals tätt med den krossade
kålen, morotsstrimlor, om det finns rikligt med morötter
(ungefär 100 g morötter — 1 kg kål) ocfc grovt salt (1 msk.
«alt — 1 kg kål). Kålen får jäsa i rumsvärme (18°) ungefär
en vecka eller till dess den surnat tillräckligt. För att jäsnin-
gen skall ske jämnt, stickes hål i kålen t. ex. med skaftet av
en kräkla. Ytan täckes med stora kålblad, samt med en i
salt vatten doppad duk, spjälor och tyngd. Förvaras i källare
eller på vind.

På gurkorna bor all-
tid läggas en tyngd
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Konservera bär så vitt möjligt utan socker.

Mos. Okokta, krossade lingon. Krossade tranbär. Hjortron i
sin egen saft, men endast om de fullt färska lagrats i en god
källare. Väl inkokt bläbärsmos. Väl inkokt, med salt smak-
satt tomatpuré i väl tillslutnaflaskor eller små burkar. Färsk
eller kokt äppelmos med ett lager av krossade lingon. Väl
inkokt krusbärsmos i flaskor. — Moset i burkarna täckes med
i ättika eller sprit fuktat smörpapper, på vilket konserverings-
pulver utströs.

Vattenkonservering. Okrossade lingon, tranbär, halvmogna
krusbär, halvmogna hjortron och rabarberbitar konserveras
väl i vatten. Ifall källaren är mycket dålig, tillsättes i
vattnet, som skall hällas över bären, litet konserveringsme-
del. Om vattnet icke med säkerhet är alldeles rent, kokas
det och avkyles hastigt före användningen. Lingon och tran-
bär förvaras även i stora burkar, krusbär, hjortron och ra-
barber säkrast i tätt slutna flaskor. Tranbär förvaras såsom
sådana i korg till exempel på en luftig vind.

Rexning. Då rexningstillbehör saknas, kan man genom
upphettning i flaskor konservera alla bär och tomater. Smult-
ron och hallon böra uppblandas med sura bär eller rabarber.
Moset hälles på flaskor, vilka korkas löst. Flaskorna placeras
i en hög kittel eller gryta, vars botten är täckt med t. ex.
träull eller hö. Vatten påfylles så mycket, att det stiger över
innehållet i flaskorna. Vattnet upphettas till 80° för 15 minu-
ter, varefter korkarna tryckas fast. Flaskorna lyftas ur vatt-
net, och då de avkylts en smula, hartsas de eller tillslutas luft-
tätt på annat sätt.

Råsaft. För tillverkning av saft lämpa sig i allmänhet
vinbär, lingon, tranbär, krusbär, hallon, rabarber och äpp-
len. Pressad eller målen, avrunnen saft hälles på flaskor
och upphettas såsom bärmos. Smultron och hallon böra
uppblandas med sura produkter.
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Ångkokt saft. På bottnen av en hög kittel placerad ett gal-

ler, och ovanpå detta en skål. Vatten eå mycket, att det
icke kokar in i skålen. Ovanpå kitteln bindes som en påse en
i hett vatten fuktad duk, vari bären hällas. Ett tätt lock
påsattes, vattnet får koka till dess bären äro torra och färg-
lösa. Den saft, som droppat i skålen, hålles het på flaskor.

Kokta safter. Bären krossas och så mycket vatten hälles i
kitteln, att det täcker bären. Kokas, tills baren ha ljusnat.
Saften får avrinna, kokas upp på nytt, skummas och lagges
het på flaskor.

Använd Ert socker endast Kr de värdefullaste bären med
ringa syrhalt, hallon, jordgubbar och smultron.

I bärmoset tillsattes socker och moset upphettas i flaskor
eller rexas. Om man önskar konservera bären hela, kokas
först en sockerlag, t. ex. 1 1. vatten — 300 g socker. I denna
upphettas bären, så att de fordra mindre utrymme. Flaskorna
eller rexburkarna fyllas med sylten och upphettas långsamt,
till dess innehållets temperatur är 80°, samt hållas vid denna
temperatur 15 minuter.

Saften halfes så
het som möjligt
i uppvärmda flas-

kor.
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öka den ringa sockermängdens konserveringskraft.

Vid beredning av på vanligt sätt sockrad sylt, mos och .
saft kan sockrets konserverande förmåga ökas genom att
man kokar det socker, som behöves, i liten mängd sur saft
1 1/2 timme. Detta uppkok tillsättes den saft, det mos eller
den sylt, som skall konserveras. — I brist på sur saft kan sockret
kokas i litet vatten med en tillsats av vinsyra (11. vatten —

ungefär en msk. vinsyra).
Om vanligt socker på detta sätt inverteras d.v.s. sönder-

delas i druv- och fruktsocker, ökas dess konserveringsför-
måga till det dubbla.

I stället för socker kan vid konservering användas av socker-
betor tillverkad sirap eller, åtminstone för kortvarig konser-
vering (från några veckor till flere månader beroende på bär-
sorten och förvaringsstället) även malda stekta eller hotade
sockerbetor. Konserveringen säkerställes genom tillsats av
konserveringsmedel och t. ex. citron — eller vinsyra.

Kom ihåg att kontrollera,
sköta och använda Edri
konserver!
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