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ROZDZIALVIII.
BARANINA.

310.

ny kW~Bnejprzykryc i dusie do miekosci.

...,

Pieczen zwyczajna barania.

Odjac tlustosc z pieczeni, zbic mocno, sparzyc octem,
naszpikowac czosnkiem albo mala cebulka szarlotka, na.
trzec dobrze sola i zostawic, niech tak polezy z godzine.
Potem ulozyc na brytfanne, polozywszy masla, wstawic
w goracy piec i polewac czesto wlasnym sosem, który na
dopiekaniu mozna podlac para lyzkami smietany. Mozna
poznac, ze pieczen goto\va, skoro para z niej wychodzi
a S08wycieka kroplami.. Wtedy ulozyc na pólmisk.u, pokrajac zrecznie i polac przecedzonym sosem.

baraniaduszona,

Baranin\) nalezy sparzyc goracym octem, przez co
nabiera krut:hosci i natrzec sola. Wlozyc w radel pare
plasterków lIloniny, pokrajanej cebuli, marchwi, pietruszki, selera pora, wlozyc na to pieczen, podlac octem,
pnykryc szczelnie i dusic na wolnym ogniu czesto przewracajao. Skoro sie podrumieni wyjac pieczen, sos przefa.
80WaCprzez sito, pieczen wlozyc napowrót do radla, osypawszy ja maka i nalac sosem oraz kilku lyzkami imieta312.

Dobra baranina powinna miec mieso mocno czerwo.
ne a tlustosc biala, nie nalezy nigdy uzywac zaraz po zabiciu barana, ale powinno pare dnr wisiec w suchemmiejscu, chcac ja miec bardzo krucha, trzeba pieczen owinac
w serwete i na pare dni zakopac w ziemi albo sparz}c goracym octem. Jak 'kazda pieczen jesli sie pod blach~
piecze, trzeba odrazu w goracy piec wstawic, wtedy tylko
zachowa cala soczystosc; piecze sie najdluzej godzine.

Pieczen
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Pieczenbaranianasposóbsarniny.

Piekna pieczen barania albo caber obrac starannie ze
wszystkiej tlustosci i zyl, zagotowac octu z korzeniami,
bobkowem lisciem, imbirem i goracym zalac pieczen, zostawiajac ja tak na pare dni, nalezy tylko codzien przewrócic na druga strone. Wyjawszy z octu-posolic dobrze,
niech tak jeszcze polezy, naszpikowac slonina i piec na
roznie lub pod blacha, polewajac z poczatku maslem,
a w koncu dobra kwasna smietana. Podajac na stól SOI!
przecedzic i wlac w f:o.::jerh.
313. Baraninaz ryzem

+
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Lopatke barania lub mostlk pokrajac na kawalki,
u~otowac z soja, wloszczyzna i cebula, wyszumowawszy
jak rosól. Gdy nawpól mi~kka wyjac, a rosolem zalac
ryz sparzony wpierw i ,vyplókany, dodac jesz<.:zedobrll
lyzke mas!!!.,niech sie ryz gotuje, gdy juz nieco nape'
cznieje wlozyc do niego baranin~, oraz kilka malych
obranych cebulek, przykryc, du~ic razem póki mieso
i ryz nie beda. miekkie. Wtedy wyjac na p,ólmisek i za-
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, pomidowami dugi, nailcepniepokrajana. w zgrabD.eka,.
walki podaje na pólmisku.

lac maslem zrumienionem z buleczka.. .\-lozna takll 8amt
potrawe z ryzem zrobic z odgrzewanej pieczeni.

314. Potrawl<aZ mostku baranipgo.

317. Potrawkaz baraninyz kapustawloska.

""

Kawal baf>1niny obgotowac z wloszczyzna.
Kapuste
Nloska pokrajac na cwiartki, sparzyc i ulozyc w radelek
podlozywszy lyzke masla. Na to klasc warstwe pokrajanej
w zrazy baraniny, znów kapuste naprzemIan z baranina,
az póki wszystka nie wyjdzie. Wtedy zalac wygotowanym
z barariiny rosulem, -przykryc, dusic, dopóki kapusta mieka nie bedzie, a sos zupelnie sie nie wygotuje, wtedy zapalic potrawke maslem z maka i wydac.

Mostek barani albo lopatke ugotowac w krótkim '0.
Bie,gdy miekkie mieso wyjac, pokrajac na kawalki, zrobic
80Skaparowy, pomidorowy lub z korniszonów, rozebrac
rosolem, w którym sie gotowala potrawka, wlozyc mi~so,
zagotowac razem i wydac.
315. Potrawka z pozostalej pieczeni.
Obrac mieso z zyl i pokrajac w kostke. Zrumienió
maslll..z ma.ka.i cebula, rozprowadzic rosolem lub woda,
wcisnac pól cytryny, dodac jeszcze pól szklanki wina
francuzkiego, pare grzybków, troche cukru i soli, zagotowac razem, wrzucic mieso aby sie tylko dobrze rozgrzalo,
gdyz w gotowaniu pieczone mieso zawsze twardnieje.
Osobno ugotowac .na gesto ryzu z ~aslem i sola.i ulozyc
go wokolo pólmiska, oblac zrumieniónem maslem, a mie.so z sosem wlozyc w,srodek. Mozna takze do podobnega
sosu pokrajac pieczen w dosc duze kawaly i zalac sosem,
wtedy moze sie obejsc bez ryzu. Sos trzeba mocno zru.
mienió, a zamiast cytryny wziasc pare jablek.
316. Potrawka z baraniny z pomidorami.
Radel wylozyc plasterkami sloniny, wkrajac wloszczyzny, ulozyc na to barania pieczen lub lopatke, zalac
woda na wpól z octem i pod pokrywa dusic az zmieknie.
Ugotowac osobno kilkanascie pomidorów i przez sito prze.
tasowac do baraniny, która sie o~ypuje m~kll i jeszcze
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Lopatke lub mostek baraniny ugotowac z wloszczyzna, dodawszy jeszcze zabek czosnku i korzeni. Gdy mie80 bedzie miekkie a sos sie wysadzi, wtedy przecedzic go
przez sito, tlustosc zdjac, wlac troche na pólmisek, posypac tartym serem, na to ulozyc pokrajana baranine, ns.
okolo brzegiem pólmiska ugotowane kalafiory, wszystko
to polac reszta. sosu, posypac serem i wstawic w letni pieo,
aby sie nie zrumienilo. Tak samo przyrzadza sie potraw.
ka, zamiast kalafiorów biorac marynowane korniszony,
które przed uzyciem nalezy sparzyc, zeby nie mialy zbytniej ostrosci. Do potrawki z korniszonami sera sie nie
uzywa.
319.

.,

Potrawkaz baraninyz kalafiorami.

Pieczenbarania.duszonaz kartoflami.

Tlusta pieczen barania zbic dobrze, sparzyc octem,
natrzec sola, pieprzem, korzeniami, wJOZjów radel dodawszy marchwi, cebuli, gozdzików, korzeni i sloniny
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krAjanpj w plasterki, oraz kilkAnascie kartofli, zalac kilku
l) zkami rosolu, przykryc radpl i postawic na wolnym
ogniu. Gotowac sie powinna 2 godziny, ~zesto przewracajac, potem wylozyc na pólmisek, pokrajac, oblozyc jarzynami, z któremi sie gotowala i polac sosem, z którego
tlustosc zdjac nalezy. Tak samo mozna przyrzadzac baranine biorac zamiast kartofli bulwy.

I
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Wyzylowane i wybite kotlety zrumienic na masle
. obydwóch Btron, potem podla.c szklanka rOBolu, wsypaó
troche soli, pare ziarnek pieprzu, wiazke wloszczyzny, zabek czosnku, przykryc i gotowac na wolnym ogniu. Tymczasem powykrawac mlode rzepki lyzeczka okragla; zrobic !lOSz buljonu lub rOBolu zapalonego maslem z maka,
wlozyc w rosól wiazke wloszczyzny, posolic, dodac kawa.
lek sloniny i pare kawalków cukru, zalac tem rzepke i gotowac do miekkosci. W koncu wyjac wloszczyzne, wlozyc
kotlety, zagotowac razem, zebrac tlustosc i wylozyc na
pólmisek, umieszczajac 80S z rzepka w srodku a kotlety
n.a.okolo pólmiska

Kotlety baraniepo trancuzku.

Baranine dobrze usiekac, wyzylowac,, dodac kawalek
sloniny, 2 sardele, cebuli, soli, korzeni, wszystko to usiekawszy razem z mieRem zmieszac, wbic 1 jajko, troche
tartej bulki, porobic male, grube kotleciki, wlozyó do radla, zalac szklanka rosolu, po polowie z winem bialem
wrzucic wloszczyzny i dusic pod pokrywa. Na wydaniu
zebrac tlustosc, sos zapalic maslem z maka i wydac.
321. Kotlety baranie li, la soubise.
Pokrajac kotlety, liczac dwie kostki na jeden kotlet,
wyzylowac, rozbió, posolic, popieprzyc i polac oliwa, a nastepnie maczac w mace i smazyc na wrzacem masle lub
jesli mozna na ruszcie, smarujac je ciagle po wierzchu maslem. Skoro gotowe wylozyc na pólmisek, kladac na okolo jeden obok drugiego, a w srodku wlac osobno przyrza-

dzony bialy cebulowysos a la soubise.

Sos ten jest naj-

lepszy do kotletów baranich, nawet do siekanych. Zamiast
tego mozna tez zrobic sos z szarlotek i tak: kwaterke
obranych malych cebulek udusic w masle poa pokrywa,
osobno rozpuscic kawalek buljonu, zapalic maka z Jl\!!'-

Blem,wlac pare lyzek octu, lyzke mialkiego cukru, zagotowac i zalac tern oblozone 8~arlotkami kotlety.
~

Kotlety duszone

323. Kotlety siekane

~
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Wykroic mieso z czesci kotletowej lub baraniej lopatki, wyzylowac, usieknc drobno, dolozyc do tego dwie lyzki tartej bulki, 2 zóltka, kawalek masla, posolic, wymieszac dobrze. porobic ksztaltne kotleciki, smarowac rozbitern jajkiem, osypac buleczka i smazyc w sklarowane m
masle. Do ta.kich kotletów podllje sie S08 rumiany, kaparowy. korniszonowy lub z grzybków.

I

324. Pilaw turecki.
Tlusta baranine ugot~wac w krótkim ROBiez Bola,
wloszczyzna, korzeniami i cebula. Wziasc pieknego bialego ryzu, sparzyc, nastepnie wymoczyc w zimnej wodzie
i wstawic w radelku nalawszy rosolem, w którym si~ gotowala baranina. prócz tego dodac lyzke masla, garsó
drobnych cebulek i gotowac do miekkosci. Skoro bedzie
gotów ulozyc Tlablaszanym pólmisku war8tw~ ryzu, na to
Kuctarz Wau&.
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krHjnn(>jw plasterki, oraz kilkHnascie kartofli, zalac kilku
l) zkami rosolu, przykryc raclel i postawic na wolnym
ogniu. Gotowac sie powinna. 2 godziny, ~zesto przewracajac, potem wylozyc na pólmisek, pokrajac, oblozyc ja.
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rzynami, z któremi sie gotowala i polac sosem, z którego
tlustosc zdjac nalezy. Tak samo mozna przyrzadzac
ranine biorac zamiast kartofli bulwy.
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Kotlety baraniepo trancuzku.

Baranine dobrze usiekac, wyzylowac, dodac kawalek
sloniny, 2 sardele, cebuli, soli, korzeni, wszystko to usiekawszy r~zem z mie~em zmieszac, wbic l jajko, troche
tartej bulki, porobic male, grube kotleciki, wlozyc do radla, zalac szklanka rosolu, po polowie z winem bialem
wrzucic wloszczyzny i dusic pod pokrywa. Na wydaniu
zebrac tlustosc, sos zapalic maslem z maka i wydac.
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Kotlety duszone

~
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Wyzylowane i wybite kotlety zrumienic na masl6
. obydwóch stron, potem podla.6szklanka rOBolu, wsypaó
troche soli, pare ziarnek pieprzu, wiazke wloszczyzny, zabek czosnku, przykryc i gotowac na wolnym ogniu. Tymczasem powykrawac mlode rzepki lyzeczka okragla; zrobic IIOSz buljonu lub rOBoluzapalonego maslem z maka,
wlozyc w rosól wiazke wloszczyzny, posolic, dodac kawa.
lek sloniny i pare kawalków cukru, zalac tern rzepke i gotowac do miekkosci. W koncu wyjac wloszczyzne, wlozyc
kotlety, zagotowac razem, zebrac tlustosc i wylozyc na
pólmisek, umieszczajac sos z rzepka w srodku a kotlety
D.aokolo pólmiska
323. Kotlety siekane
Wykroió mieso z czesci kotletowej lub baraniej lopatki, wyzylowac, usieknc drobno, dolozyc do tego dwie lyzki tartej bulki, 2 zóltka, kawalek masla, posolic, wymieszac dobrze, porobic ksztaltne kotleciki, smarowac rozhitem jajkiem, osypac buleczka i smazyc w sklarowanem
masle. Do ta.kich kotletów podaje sie sos rumiany, kapa.-

321. Kotlety baranie a la soubise.
Pokrajac kotlety, liczac dwie kostki na jeden kotlet,
wyzylowac, rozbic, posolic, popieprzyc i polac oliwa, a nastepnie maazac w mace i smazyc na wrzacem masle lub
jesli mozna na ruszcie, smarujac je ciagle po wierzchu maslem. Skoro gotowe wylozyc na pólmisek, kladac na okolo jeden obok drugiego, a w srodku wlac osobno przyrzadzony bialy cebulowy sos a la soubise. Sos ten jest najlepszy do kotletów baranich, nawet do siekanych. Zamiast
tego mozna tez zrobic sos z szarlotek i tak: kwaterke
obranych malych cebulek udusic w masle pod pokrywa,
osobno rozpuscic kawalek buljonu, zapalic maka z I119.Blem,wlac pare lyzek octu, lyzke mialkiego cukru, zagotowac i zalac tern oblozone 8~arlotkami kotlety.
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rowy. korniszo~owy lub z grzybków.
324.

Pilaw turecki.

Tlu8ta baranine ugotowac w krótkim Rosie z sola,
wloszczyzna. korzeniami i cebula. Wziasc pieknego bialego ryzu, sparzyc, nastepnie wymoczyc w zimnej wodzie
i wstawic w radelku nalawszy rosolem, w którym sie go.
towala baranina, prócz tego dodac lyzke masla, garsó
drobnych cebulek i gotowac do miekkosci. Skoro bedzie
gotów ulozyc na blaszanym pólmisku warstwe ryzu, na to
KuctarzWar...
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w drobne kawalki pokrajana baranine, przykr'lc ryzem,
polac pu wierzohu zrumienionem maslem, posypac parmezanem i wstawic w piec na pare minut. Rl z powinien
byc bardzo sypko i tlusto ugotowany. Mozna na okolo
pólmiska zrobic' rant z francuzkiego ciasta, któty nalezy
upiec jeszcze przed ulozeniem potrawy.
325.
,

Baraninapo tatarSkU.

Usiekac miesa kotletowego lub lopatke, dolozyc loju,
zeby bardzo tluste bylo, posolic, popieprzyc i dodac takIl
sama ilosc obgotowanego nawpól ryzu. Wziasc duze liscie
swiezej bialej kapusty, sparzyc, nakladac wymieszanym
farszem, zawinac mocno, ulozyc w radlu, zalac smietana,
kilku lyzkami rosolu i dusic pod pokrywa. Przed wydaniem zapalic sos maslem z maka.

326. BudynZ baraniej watrobkl,
\ Ugotowac w osobnej wodzie lekkie i watróbke barania, dodawszy sporo wloszczyzny i cebuli, potem odcedzic,
usiekac bardzo drobno, dodac do tego kubek utartej bulki, kubek bardzo drobnej gryczanej kaszki utartej na make, pól kubka roztopionej tlustosci lub masla, 5 jaj dobrze rozbitych, 3 lyzki kwasnej smietany, soli, pieprzu,
angielskiego ziela mialko utluczonego, wymieszac dobrze
i wlozyc cala te masse w radel wysmarowany, osypany
buleczka i wylozony na okolo nalesnikami. Przykryó
z wierzchu nalesnikiem i wstawic w piec Ila dobra godzi.
ne. Do tego mozna dodac osobno ostry sos.
327. Pasztet z baraniny.
Piekna barania pieczen wyzylowac, obrac z tlustosci.
sparz)'c octem, nastepnie naszpikowac i upiec na roznie

..

}ub pod bla.cha, ciagle podlewajac tlustoscia.. Dwie cielece watróbki wyzylowac, zeskrobac nozem, usiekac drobniutko mieso z cielecej lopatki, poddusic w masle zesmarzonem z cebula, zmieszac z watróbka, dodac jeszcze do
tego póltora funta sloniny usiekanej drobno i utartej,
3 bulki wymoczone w mleku i wycisniete, 6 zóltek, posolic, popieprzyc i wymieszac wszystko doskonale. Na blaszanym pólmisku polozyc rzad tego farszu, na to w oienkie plasterki pokrajana upieczona baranine, kilka plasterków cytryny, kaparów, grzybkó~ marynowanych, znów
farszu, baraniny i t. d., a na wierzchu przykryc francuzkiem ciastem, ubrac osobno krajltnemi paskami ciasta, posmarowac jajkiem i wstawic na godzine do goracego pieoa. Na wydaniu podjac o.:;trozniena samym wierzchu ciasto i zalac sosem kaparowym lub truflowym, a reszte sosu
podac w sosyerce.
.
UWlga. Pieczenie baranie zarówno jak. wolowe najlepiej jeilt
dla nadania im kruchosci sparzyc octem. Swiezo nawet
zabita sarna jezeli niema czasu w occie jej moczyc, skrusz~ie dostatecznie gdy jest sparzona. Nie tylko wszelkie
wskazane wyzej mi~8a, ale nawet dzikie ptastwo i swojskie kury, kaczki, indyki i duze kurcz~ta sparzone octem
niezawodnie b~da kruche, chocby byly nie zbyt wczesnie
zabite. Trzeba tylko aby z poczatku gospodyni sama dopilnowala kucharza lub kucharki azeby czynili zadosc danemu im poleceniu, gdyz zdarza si~ nieraz, ze spelniac go
niechca jako nowego nieznanego sobie obyczaju. Ocet,
którym parzonomi~so,zlewa si~ do butelek i moze ,sluzyc
póki si~ nie wyczerpie, nabiera bowiem nawet od mieaa
które nim parzone lepszego smaku.

