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Illatszerek készitése. 

1. ibolya I. 

1 kg ibolyagyökér tinktúróat, ugyanannyi ibolya kivonatot, 250 gramm rózsa 

kivonatot, ugyanennyi cassia tinkturat és 20 csepp keserü mandulaolajat 

összekeverünk, 8 napig allni hagyjuk, végül nemezszürön, (vagy 
szüröpapiron) megszürjük. 

2. ibolya II. 

4 liter tisztitott borszeszt, 30 gramm Juno olajat, 2 kiló Oria tinktúrat és l0 
grammVetiwa-tinktúrat nyolc napig allni hagyunk, azutan megszürjük. 

3. Jaczint. 

4 liter tisztitott borszesz, 2 liter narancs tinktura, 0,5 kilogramm Oris tinktura 

és 39 gramm jaczint olajat összekeverve 8 napig allani hagyjuk s azutan 
megszürjük. 

4. Jazmin. 

5 liter tisztitott borszeszbe 2 kilogramm friss jazmin virágot, 4 gramm 

bergamoi olajat és 31/2 dekagramm porrá tört fahéjjat teszünk, 8 napig 
emészteni hagyjuk, aztán leszürjük. 

5. Levendula. 

Szaritott levendula viraggal egy nagy paladk haromnegyedrészét megtöltjük, 

4 gramm vitriololdatot adunk hozza, jól felrazzuk és egy öraig allni hagyjuk. 

Most erös, tisztitott borszeszt öntünk ra a palaczkot hölyagpapirraljól 
bekötjük s két hétig emészteni hagyjuk, azutan megszürjüks esetleg illatos 
olajokkal erösitjük 

6. Orgona, Lilas de Blanche. 

2 liter tisztitott borszesz, l5 gramm jazminolaj, ugyanannyi Ylang Ylang és 
heliotropolaj egy negyedkilogramm terpentinolajjal öesszevegyittetvén, a 

keveréket nyolcz napig allni hagyjuk, naponta felrazzuk s ez idö elteltével 
megszürjük. 

7. Orgona illat. 

1 liter tisztitott borszesz, 40 gramm Extrait ala Tube rose triples, 600 gramm 

Extrait au Jasim triples, 2o gramm tinct. Moschi, 3 gramm Ylang-Ylang olaj 
3 gramm (Muquet) 

8. Heliotrop. 

4 liter borszesz, 120 gramm Heliotropin l liter narancskivonat, ½ kiló iris 
tinktura és ugyanannyi tonka tinktura összehozatvan, 8 napig emésztendö. 

9. Heliotrope-Extrait. 

13 gramm Vanilia, 20 csepp narancsviragolaj l0 csepp keserümandulaolaj, 1 
gramm moschus és 30 gramm benzoét l kilo tiszta alkoholban 8-l4 napig 
emésztünk, azutan megszürjük. 

10. Czédrus. 

5 liter borszesszel 3,5 dekagramm bergamöi olajat, 7 dekagramm czitrom 
olajat, l dekagramm lavendulaolajat masfél dekagramm peruviai balzsamot, 

8 gramm fahéj-olajat, s annyi narancsviragvizet vegyitünk amennyi a 
felhasznalt borszeszt 28 fokra higitja. 

11. Ambra illat. 

5 liter tisztitott borszeszre és l7 decziliter vizre 8 gramm ambrat, l4 

dekagramm citromhéjjat, 6 gramm vaniliat, 8 gramm bergamöi olajat és lo 

csepp rózsaolajat veszünk. A borszeszt és vizet az összetört füszerekre 
öntjük, 8 napig emésztjük, s illato olajokat adunk hozza. 

12. Millefleur. 

½ kilogramm erös borszeszben 4 gramm narancsviragolajat és l gramm 

szegfüszegolajat feloldunk. Most 0,5 kilogramm bouquet vizet, l4 

dekagramm rózsavizet, 2 gramm benze festvényt, l gramm ambra-eszenciat 
és l gramm pézsmaeszenciat adunk hozza, jól elvegyitjük és megszürjük. 

13. Moschus 

1 liter borszeszt, 250 gramm iris-tinkturat, 250 gramm Abelmus-tinkturat és 

l0 gramm moschust 8 napig emésztünk többször felrazzuk s végül 
megszürjük. 

14. Jockey-Club I. 

l20 gramm Extrait des Roses, 6o-6o gramm Extrait d´Acacie, Extrait de 
Jasmin, Extrait de Violet, 72 gramm Tinct rad. Iridis, 9 gramm Tinct, Moschi, 
l2 gramm Tinct. Zibethi, 2 gramm ol. Bergamoi, 80 csepp ol. Rosarum. 

15. Jockey-Club II. 

250 gramm Santalfa-kivonat, 4 liter cassia-kivonat, 80 gram szegfüolaj, l5 
gramm neroli-olaj, lo gram Vaniliakivonat és 3o gram benzoe-tinkturat 8 
napig emésztünk, naponta jól felrazzuk, s végül megszürjük. 

16. Bay-Rum 

30 gramm Bay-olaj 4 liter borszeszben nyolcz napig emésztendö, ekkor négy 
liter vizet adva hozza, ujabbi nyolcz napig allani hagyjuk, naponta jól 
felrazzuk s végül megszürjük. 

17. Ess-bouquet 

50-50 grm jazmin-extraít, reseda-extrait, ibolya-extrait, 30 gr, apróra vagott 
irisgyökér, 0,5 grm folyékony storax, 0,5 grm ambra, 5 gr. curacao-olaj 8-14 
napig digeralandó és megszürendö. 

18. Valódi angol Essbouquette 

90-90 grm jasmin-kivonat, abelmus-tinktura, rezeda-kivonat, viola-kivonat, 
60 gr. angol Essbouquette-szesz, 20 csepp neroli-olaj, 30 csepp rózsaolaj, 40 

csepp czitromolaj és 0,5 liter fügegyökér-tinktura nyolcz napig emésztendő. 
Naponta felrázunk, végre megszürjük. 

19. Court-Bouquet 

100 grm bergamottolaj, 15 grm narancsviragolaj, masfél kiló tiszta alkohol, 

300 gr. irisgyökérpor, 5 grm folyékony storax; 2 grm mosclius 8-14 napig 
digeralandö és megszürendö. 

20. Bouqtíet Karolína 

250-250 grm ibolyakivonat, rózsakivonat (kétszeres), 125 grm ambra-

tinktura, 15 grm bergamott olaj és 15 grm czitromolajat 8 napig emésztünk, 
közben naponként felrazzuk s végül szürjük, 

21. Bouquet de Seraílle 

125 gr. mosclias-kivonat, 503 gr. rózsaszesz-tinktura, ugyanennyi kétszeres 

rózsakivonat, 125 gr. ambra-kivonat, 30 grm bergamott-olaj és 20 gramm 

szegfüolaj összehozatvan, naponkénti többszörös felrazas mellett 8 napig 
emésztendö, azutan szürjük. 

22. Bouquet de Fleur. 

Veszünk 500-600 grm jazmin-kivonat, ketszeres rózsakivonat es 

ibolyakivonatot, ehez 40 gr. geranium-rózsaolajat adunk, nyolcz napig 
emésztetjük, naponként többször felrazzuk s vegül megszürjüb. 

23. Bouquet de Royal. 

250 grm ibolyakivonat, 250 grm jazminkivonat, 500 gr. rózsakivonat, 20 grm 

moschuskivonat, 30-30 grm verbenaolaj, cassiaolaj, czitromolaj, 20-20 
gramm ambra-tinctura és bergamott-olajat összehozunk, naponta, kétszeri jö 
felrazas mellett 8 napig emészteni hagyjuk s végül megszürjük. 

24. Stefania Bouquet. 

250-250 grm Tonkabonna-kivonat, rózsakivonat, vaniliakivonat, 
ibolyakivonat, nerolikivonat, 125 grm ambra-tinktura es 10 grm szegfüolaj 

összehozatvan, 8 napig emészteni hagyjuk, naponta többször felrázunk, 
azutan szürjük. 

 



 

 

25. Opoponax. 

2 grm pezsma, 12 grm vanilia, 8 grm tonkabab, 780 gramm tisztitott 

borszeszszel 30 napig emésztetik, ezutan hozzaadunk 300 grm iris-extractot, 

300 gramm, rózsa-extraotot, 150 grm cassia-extractot, 150 grm na-
rancsvirag-extraotot, 480 grm vioia extractot, 13 csepp czitronella-olajat. 60 

csepp czitromolajat, 15 csepp lemon-olajat, 60 csepp bergamott-olajat, 30 
csepp patschuliolajat es 50 csepp rózsaolajat. 

26. Ylang-Ylang. 

40 gramm Ylang-Ylang 1ényeg, 5 gramm rózsa-lényeg, 4 gramm 

nararicsvirag-lényeg, 50 grm valódi franczia Jasmin illatszer, l gramm 
moschus festvény, 850 grm absolut alkohol es 50 grm destilált viz. 

 

Illatolajok, hajkenök, pomádék 

 

27. Marhavelö hajkenö I. 

Egy pár ökörlábat összevagdalunk, 4 óráig vízben fözzük, kihütitjük, kevés 

bort, 14 dekagramm ürüzsirt, 28 dekagramm tisztított disznózsirt adunk 

hozzá, a keveréket enyhe tüz felert megolvasztjuk s illaos olajjal szagositjuk. 

28. Marhavelö hajkenö II. 

Mérsekelt melegen olvasztott 28 dekagrm marhavelöt negyed-fél 

dekagramm fehér viaszszal és ugyan-annyi dióolajjal elolvasztunk és kavarás 
altal 10 dekagramm frissen kinyomott almalevet és 4 grm égvényes. 
szerecsendióvirág-olajat vegyitünk el benne. 

29. Marechal-hajkenö. 

Egy kilogramm ürü-faggyúra 65 dekagramm faolajat, fél kilogrm hajport, 13 
dekagrm jazminolajat, 2 dekagrm czédrusolajat, 3 dekagrm bergamói olajat, 

l dekagrm narancsvirágolajat, 2 dekagrm szegfüszegolajat. és 16 csepp 
fahéjolajat veszünk. 

30. Méz-hajkenö. 

56 dekagramm mézet, 14 dekagramm disznózsirt, 28 dekagramm peruviai 

balzsamot együtt felolvasztunk, Ezután 150 centigramm czédrusolajat, 150 

centigramm szerecsendio-olajat es 7 dekagramm pézsmát vegyítünk közé. 

31. Millefleur-hajkenö 

Egy kilogramm friss ürüfaggyúra 75 dekagramm faolajat, 13 dekagramm 

hajport, negyed-fel dekagramm ambrafestvényt, 3 dekagrm 

narancsvirágolajat? 2 dekagramm czeédrusolajaf, 2 dekagram 
pézsmafestvényt 70 csepp fahéjolajat, 4 gram m peruviai balzsamot, 4 grm 

rózsafa-olajat, 2 gramm szegfüszeg-olajat és 4 gramm thymian-olajat 
veszünk. 

32. Jazmin-hajkenö 

14 dekagramm friss ürüfaggyút, 3 kilogramm faolajat és 4 kilogramm hajport 

gyenge olvasztás altal összevegyitünk s folytonos kavarás közben 14 
dekagrm jázminolajat adunk hozzá. 

33. Jonquille-hajkenö 

Egy kilogramm ürüfaggyúra 75 dekagramm faolajat 13 dekagramm hajport 

veszünk, összevegyítjük s halvány sárgára megfestjük, ha ez meg van, 2 

dekagramm pézsma-festvényt, ugyanennyi bergamói olajat, 4 gramm 
thymiant, 4 gramm narancsvirágolajat s 12 gramm ambra-festvényt adunk 
hozzá. 

34. Potpoufi-hajkenö. 

Egy kilogramm friss ürüfaggyút, 75 dekagramm faolajat, 65 dekagramm 
hajport, 3 dekagramm lavendulaolajat, ugyanannyi bergamói és 
narancsvirágolajat s 4 gramm szegfüszegolajat veszünk. 

35. Vaniliás-hajkenö 

Egy kilogramm friss ürüfaggyút, 75 dekagramm faolajat, 25 dekagramm 
hajport, 7 dekagramm peruviai balzsamot és 10 dekagramm vanilia-tinkturat 
vegyitünk össze. 

 

36. Dr John Brown hajkenöje 

A haj ereddi szinet mindvegig megtartja. 

1 kilogramm rózsapomádé, 
60 gramni pyrogallussav, 

2 gramm hamuzsíroldat. 
 

 

37. Najád hajkenö. 

l kilogramm legfinomabb faolaj, 
100 gramni maccasar olaj, 

30 gramm tetszes szerinti illatolaj. 
 
38. Benzoe-hajolaj 

l kilogramm tábla vagy mandola-olajat forró vizbe állitott bögrében 

felmelegítünk és 60 gramm sziami benzoet adunk hozzá. Az olajat 2 óra 

hosszat melegitjük, közben többször felkeverjük, azután állani hagyjuk, mig 
a fölösleges benzoe leülepedett, ha ez megtörtént, a tiszta olajat üvegekre 
fejtjük. 

39. Portugal hajolaj. 

l kilogramm Szezamolaj, 
10 gramm bergamott olaj, 

20 csepp neroliolaj, 

10 esepp fahéjolaj. 
 

40. Magyar hajolaj 

Fölséges illatú, pompás hajkenö. 

170 deka zsíros mandolaolajban, gyönge tüzön felolvasztunk 30 gramm fehér 

viaszt, a meleg olajban 20 gramm neroliolajat, 10 gramm rózsaolajat és 10 
grm terpineol-olajat keverünk. 

41. ibolya hajolaj 

5 literes üvegben, meleg helyen 20 deka frissen tört ibolyagyökérport és két 

kilogramm táblaolajat együttesen 3 napig állani hagyunk, azutan kendön 

megszürjük. Ha az olaj a kendöröl már nem csurog a további szüréeshez friss 
kendöt veszük, ebbe nyomkodjuk átszüres végett az ibolyagyökérporban 

rejtözö olajat. Ha már az egsz olajat tisztaára szürtük, még 80 gramm 
bergamott olajat és 10 csepp keserümandola olajat adunk hozzá. 

42. Filokóm-pomáde 

l kilogramm mandolaolajban 150 gramm fehér viaszt felolvasztunk, 40 
gramm bergamoi és 20 gramm czitromolajjal illatozzuk es hidegre habarjuk. 

43. Kristály-pomádé 

150 deka finom táblaolajban megolvasztunk 50 deka czetvelöt, 150 csepp 
rózsaolajjal szagositjuk, megkeverjük s azon forrón, elöre melegített széles 

szájú üvegtégelyekbe öntjük. Az üvegeket kihülésig nyugalomban kell 
hagyni, különben a pomádé elveszti átlatszóságát. 

44. Vanilia-pomádé 

l kilogramm disznózsirt megolvasztunk, 8 deka vagdalt vaniliat belehányunk, 

megolvadásig keverjük, az edényt, befedjük, 5 napig állani hagyjuk, azutan 
gyönge tüzön ismét megolvasztjuk, kendön megszürjük és hidegre habarjuk, 

45. Vazelin-pomádé 

180 deka Vazelinolajban felolvasztunk 80 deka fehér czerezint, illatul 10 
deka bergamott és 5 deka czitromolajat keverünk hozzá s hidegre habarjuk. 

46. Hajkenö friss virágokból 

Ujabban Párizsban és Brüsszelben roppant sok szagos virágot termelnek, 
melyek learattatván, belölük a legfinomabb illatú hajkenö készül. ily kenöcs 

készítéséhez Bmég gyár sem kell, készítése olyan egyszerü. Ugyanis 

elöveszünk egy literes egészen j, tiszta cserépfazekat és abba fél kilogramm 
friss disznózsírt teszünk. Ezen fazekt beállitjuk egy másik nagyobb fazékba, 

armely vasból is lebet, Ráállitjuk most a nagy fazekat a takaréktüzhely oly 

helyére, hol a melegség csak akkora lesz, hogy a zsír éppen csak folyékony 
állapotban marad, vagy lehet a nagy fazékba forró vizet tenni s a zsírt 

tartalmazó kisebb edényt egyszerüen ebbe állitani. Most az illetö illatos 



 

 

virágból beledobunk a zsirba egy maroknyit és az egészet betakarva. magára 

bagyjuk 24 óráig, a mikor finom szöveten a zsirt átnyomjuk és ismét a kisebb 
edénybe eresztvén a most már illatos zsírt, újra meleg vízbe állitjuk azt és 

még egy marek virágot dobunk bele. Ha ezen eljárást nyolcz napon át 

mindennap folytatjuk, igen finom bajkenöcsöt kapunk. Szoktak pedig a 
francziák és belgák ily kenöcsöt csinálni a rezedából, a tubarózsából 
(Polyanthes tuberosa) es a vaniliavirágból (Heliotropium peruvianum). 

 

Hajnövesztök és hajhullás elleni szerek 

 

 

47. Bojtorján gyökér-olaj 

Hajhullás eilen 

5 literes üvegbe 50 deka aprított bojtorján gyökeret (a Lappa major es Lappa 

minor gyökereit) szórunk, rá két kilogramm finom táblaolajat öntünk, ketttö 
napig meleg helyen (tüzhely szélén) állani hagyjuk, kendön megszürjük, 

azután 50 deka ricinusolajat, l deka rózsaolajat, 5 deka geranium- és 6 deka 
bergamott-olajat keverünk bele. 

48. Hajnövesztö víz 

880 rész 68%-os alkohol, 4 rész sósavas chinin, 10 rész tannin, 10 rész 

körisbogár-tinktura, 60 rész gliczerin, 40 rész kölni víz, 5 rész szantálfapor, 
0,1 rész vanillin összekeverendö. igen hatásos szer. 

49. Aqtia Amarella 

Hajifjitó tej 

5 liter tiszta, szürt kútvíz, 250 gramm ólomczukor, 100 gramm konyhasó és 
tetszés szerinti mennyisegü és minösegü illatszer. 

50. Eau de Chinin Tonique 

Hajhullás ellen 

4 liter tisztitott borszeszt egy fél kilogramm chinagyökérporral nyolcz napig 

emészteni hagyjuk s azután átszürjük. Eme folyadékhoz fel kilogramm 

narancs-illakot, ugyanennyi heliotrop és Jockey-Club illatot, 90 gramm aloe-
tinkturát és 5 liter vizet adunk, jól összekeverjük, ismét szürjük és 
palaczkokba öntjük. 

51. China pomadé 

Hajkihullás ellen, biztos hatású 

8 dekagramm finomra tört veres chinát kevés mandola-olajjal eldörzsölünk 

és 8 dekagramm mandola olajat aduak hozzá. Ezen kevereket 60 gr tisztított 
és olvasztott marhavelöhöz adjuk, addig dörzsöljük, míg kihül, végül tetszés 
szerinti szagos olajjal illatozzuk. 

52. Hajpomadé 

A haj erösbítésére és növelésére 

l kilogramm friss tisztitott marhavelö, 40 gramm peruviai balzsam, 20 gramm 

fahéjolaj, 10 gramm bergamott olaj, 10 gramm tannin és 10 gramin 
benzoesav. E ket utóbbi szer borszeszben oldandó fel és úgy keverendö a 

többi szerrel össze. 

53. Hajhullás ellen 

250 gramm glycerin, ugyanennyi franczia borszesz. és Hoffmann 
életbalzsam, 12 gramm körisbogár-festvény, 25 gramm tannin. 

Használati utasítás: A fejbör naponként egyszer gyengén bedörzsölendö. 

54. Hajerösitö pomadé 

l kilogramm tiszta disznózsírt és 50 gramm fehér viaszt megolvasztunk, 50 
gramm peruviai balzsamot adunk hozzá és hidegre habarjuk. 

55. Hajkenö víz korpaképzödés ellen I 

50 gramm destillált víz, 1 gramm borax és 2 gramm kölnivizet összekeverünk 
és a hajat, illetöleg a fejbört, naponként, míg szüksegét látjuk ezzel 
dörzsöljük be. 

56. Korpaképzödés ellen II 

50 gramm kénéther-borszesz, 50 gramm benzoe-tinctura, 0,5 gramm vanilin, 
1,5 gr gramm heliotropin és 

1 gramm geranium-olaj összekevertetik. Ezen fo lyadékkal, egy szivacs 
segélyével naponta egyszer be-dörzsölendö a fejbor. 

 

  

Haj- és szakállfestök 

 

 

57. Melanogéne 

A forgalomban levo összes hajfestöszerek leg-kitünobbike. Ezen készítmény 

dr. Hager Hermann világhirü vegyész elemzése szerint a következo 
összetételü 3 szerbol áll. 

I. üveg, 

Egy fél kilogramm borszeszben 10 gramm pyrogallussav oldandó fel, azukán 

egy fél kilogramm tisztitott kozmás faeczetet (Acidum pyrolignos, 
reckificatum) adunk hozzá. 

II. üveg. 

25 gramm pokolkövet 900 gramm párolt vízben íeloldunk, azután anayi 

ammóniák-folyadékot adunk hozzá, amíg a folyadék átlátszó tisztaságot 
nyer. 

III üveg 

2 kilogramm lepárolt vízben 100 gramm közönséges szénsavas szikenyt 
(Soda) oldunk fel. 

Használati utasitás: A hajat elobb a iii. számu üvegben levo szerrel, azután 

tiszta vízzel mossuk meg. Most egy szorkefe segélyével az i. üvegben levö 
szerrel nedvesítjük meg hajunkat. Egy óra mulva pedig ugyancsak egy 

szörkefével a ii. sz, üvegben levö szerrel nedvesítjük át a hajat. Ezen eljárást 

3-4 naponként ismételjük. 

58. Barna hajfestö 

60 gramm friss dióhéjat komozsárban 7,5 gramm porrá tört timsóval 

egyenletes tömeggé gyúrunk és vízfürdön 800 gr, oleum olivárium benzoattal 

addig digeráljuk, míg minden nedvesség elpárolgott belöle. Ezután 
megszürjük és 2 csepp rózsaolajjal iilatozzuk. 

59. Barna haj- és szakálfestö 

30 gramm ezüst-nitrát, 60 grm hamuzsír carbonát, 30 grm „Salvater of Ciu" 
és 9 gramm szalmiákszesz egy fél kilogramm desztillálk vízben feloldatik. 

60. Fekete hajfestö, szürkülö hajhoz 

Richter M. berlini vegyész készitinénye 

450 gramm glycerin. 145 gramm ólomczukor, 200 gramm tisztitott borszesz, 
1 kilogramm és 700 gramm közönséges kutyiz. 

61. Hajerösitö és hajfestö 

Különösen ajánlható 

Egy kilogramm rózsaviz, 100 gramm egyszerü China-festvény és 20 gramm 
ólomczukor. Használatkor jól felrázandó. 

62. Hajfestöpor I 

150 gramm oltott mész, 10 gramm mínium. 

63. Hajfestöpor II 

200 gramm oltott mész, 200 gramm ólomfehér, 100 gramm talkum 

64. Az öszülö haj és szakál eredetí színének vísszaadása. 

igen ajánlható szer 



 

 

I. 

1 kilogramm és 200 gramm tiszta kútvíz, 200 gramm glycerin, 20 gramm 
kéntej, 20 gramm rózsaeszenczia, 10 gramm ólomczukor. 

II. 

2 liter vízben 100 gramm makkhéjat jól megfözünk, leszürjük és a fözés 
folytán leapadt vizet l,5 líterré kiegészítjük és 10 gramm szódát oldunk fel 
benne. 

65. Hajfestö. 

30 grm friss zöld dióhéjat 350 ml vízben 10 perczig fözzük; a fözetben 3-5 
grm resorcint feloldunk és az egészet szitán átszürjük. Most víz hozzáadása 

mellett ezen anyagot 250 ml-re megszaporítjuk ehhez 15,0 cantharis-
tinkturát és 45,0 glycerint keverve kevés aromatikus anyag hozzáelegyítése 
mellett kész a legjobb hajfestö szer. 

66. Vörös haj megszökésítése. 

Ha az újszülöttek vörös hajjal jönnek a világra, azon úgy lehet segíteni, hogy 
a hajat állott tejjel jól meg keíl mosogatni, mire a vörös haj szép sárgásszöke 
szinüvé válik. 

Szépítö és mosdó vizek 

67. Eau de Cologne. 

Nyolczadfél kilogramm rozmarin-lélt i kilo méhfüléllel folytonos rázás közt 

elvegyitünk és 9 kilogramm tisztitott és süritett borszeszt adunk hozzá. Ezen 
keveréket, ha jól felkavartuk, nébány óráig állaní hagyjuk. Ezen idö alatt 

palaczkokban 2,5 kilogramm tisztitott, süritett borszeszt 38 dekagramm 

czitrom-olajjal elvegyitünk s ezen keveréket néhány óra mulva az elsovel, 
folytonos eros keverés által egyesitjük. Miután a ke-veréket 24 óráíg ismét 

állani hagytuk, még 3,5 kilogramm borszeszt adunk hozzá és folytonos 

kavarás közt 8 gramm rozmarinolajat és 20 graram nero-olajat csepegtetiink 
bele. A keveréket mintegy 15 perczig rázzuk és 36 óráig állani hagyjuk, mely 

idö alatt minden 12 órában 15 perczig felrázzuk és minden rázás elött még 

2,5 kilogramm borszeszt öntünk hozzá, tehát mindössze 7,5 kilogrammot. 
Végül még 2,5 kilogramm borszeszt és másfél gramm szegfü-olajat adunk a 
keverékhez és 8 napig emészteni hagyjuk. 

68. Kölni víz I 

90 gramm bergamói-, 90 gramm czitrom-, 30 grm szegfuszeg-, 15 gramm 
neroli-, 50 gramm rozmarin-, 30 gramm lavendula- és 96 csepp rózsaolajat, 

0,5 liter abelmus-tinkturát 8 liter tisztitott borszeszszel össze-keverünk és 8 

napig emészteni hagyjuk, miközben mindennap egyszer jól folrázzuk. 
Nyolcz nap mulva egy liter vízzel megszaporirjuk és szüropapíron 
megszürve, palaczkokba öntjük. 

69. Kölní víz II. 

6 - 6 gramm narancsvirág-, narancshéj-, czédrus-, bergamói- és rozmarin-
olajat másfól kilogramm tisztitott borszeszben feloldunk, 8 napig emészteni 
hagyjuk, közben naponta jól felrázzuk s végül megszürjük. 

70. Kölní viz III. 

Harmadfél kilogr. eros borszeszbe 5 dekagramm bergamói, 12 grm czitrom-
, 4 grm lavendula-, 2 grm thymián-, 1 dekagrm narancsvirág-, ugyaneimyi 

rozmarin-olajat és 5 grm méhfülélt teszünk. Az egészet narancsvirág-vizzel 
30 - 40°-ra higitjuk. 

71. Herczegnö-víz I 

Arczfehéritö 

Egy liter rózsavizhez 0,25 kiló angol fehér ólmot teszünk, jól összekeverjük 
és palaczkokba töltjük. 

72. Herczegno-víz II 

14 dekagranrm. angol fehér ólmot 6 decziliter rózsavizzel finoman 

eldörzsölünk, 14 dekagramm borszeszben 2 dekagramm kámfort feloldunk 
és a két folyadékot összevegyitjük. 

 

73. Marsall-víz 

Egy kilogramm tisztitott borszeszbe 7 dekagmm fahéj-lélt, két dekagramm 

szasszafra-lélt, 14 dekagrm bergamói olajat, ugyanennyi ambra-lélt, 8 grm 

szegfü-lélt, 4 gramm narancs-lélt, két dekagramm jázmin-lélt, 7 dekagramm 

ámbraeszencziát és ugyanennyi pézsmaeszencziát teszünk, pár napig állani 
hagyjuk végül megszürjük. 

74. Vanílíás víz 

5 dekagramm jó vanilia-héjat, 7 dekagramm peruviai balzsalnot, 3,5 

dekagramm fahéjat, 4 grm berfamói olajat másfél liter tisztitott borszeszszel 
és 4 deciliter vízzel leöntünk és emészteni hagyjuk. 

 

75. Fehérítő víz 

9 dekagramm finomra kikészitett velenczei fagyagot, ugyanannyi szénsavas 
halvkenenyt, 42 dekagramm rózsavízzel összedörzsölünk és üvegbe töltjük. 

Használatkor jól felrázandó. 

76. Rózsavíz I 

Egy tálba vizet töltünk, rózsaleveleket vetünk belé és 2 - 3 csepp vitriol-lélt 
öntünk hozzá, Ez elegendö arra, hogy a vízzel nemcsak a szint, hanem a 
rózsák illatát is közölje. 

77. Rózsavíz  II 

1 gramm rózsaolajat és 2 liter langyos, desztillált vizet tágas edényben 
összehozunk és e folyadékot méesékelt meleg. helyen egy napig állani 

hagyjuk, miközben gyakran fölrázzuk. Most még 2 liter desztillált vizet 
öntünk az edénybe és az egészet megszürjük. 

78. Májfolt elleni arczmosdó víz 

28 dekagramm narancsvirágvizet, 28 dekagramm rózsavizet, 150 

centigramm peruviai balzsamot, 2 dekagramm benzefestvényt és 2 
dekagramm lavendula-lélt jól összekeverünk. 

Használafkor a palaczk jól felrázandó. 

79. Leányka mosdó víz 

1 fél liter tisztított borszeszbe 7 dekagramm búza-virágot, 3,5 dekagramm 
borsosmenta füvet, 3,5 dekagrm lavendula virágot, 7 dekagramm mandola 

korpát, 1 dekagramm bergamói olajat teszünk és az egészet 8 napig állani 

hagyjuk Ez idö elmultával a tiszta folyadékot leöntjük és szürö papiron 
átszürjük. 

Használati utasitás : A folyadékból a mosdásra szánt vizbe mintegy hatod 
résznyi öntendö. 

80. Pompadour mosdóvíz 

56 dekagramm rózsavizet, 28 dekagramm narancs-virág-vizet, 8 gramm 

kámfor-lélt, 4 dekagramm benzafestvényt, 2 gramm pézsmafestvényt és 2 
dekagrm borkoolajat összevegyitünk és kész. 

81.  Szicílíaí mosdóvíz 

Fél kilogramm viola-lélt és 4 gramm czitrom-olajat fél kilogramm narancs-
lével összevegyitünk és szüropapiron megszürjük. 

82. Nyárí szeplö ellen 

2 gramm tiszta sósav, 1 gr levendulaspiritusz és 120 gr párolt viz 

összekeverendo. A szeplos hely ezen folyadékkal reggel és estve feekenetik. 

Bekenés után egy óra hosszáig szükséges a szobában benmaradni. A szeplök 
habár nem is mulnak teljesen el, de nagyon meghalványodnak. 

 

illatos szappanok 

 

89. Mandola-szappan 

Fél kilogramm keserü mandolát másfól kilogrm rózsavizzel rézmozsárban 

híg péppó törünk, ezt vász-non át erösen kinyomjuk, az ebböl nyert tejet 
rézüstbe tesszük s fél kilogramm fehér faggyu-szappan és fól kilogramm 

apróra vágott marseülei szappank adunk hozzá Ezen keveréket folytonos 

keverés közt addig tartjuk melegen, míg a szappan teljesen feloldódik, azután 
a folyadékot vásznon átöntjük. Most fél kilogrm 6%-os szódalugot adunk 

hozzá s ezt addig forraljuk, mig a keverék sürü, zsiros szappanpéppé 



 

 

változott át. Ha ez megtörtént, 7 dekagrairm sót adunk hozzá és ezt a 

tömeggel jól elkeverjük. Ez\7tán anélkül, liogy megkavarnók, ismék 
forraljuk, mig a szappan elválik a lugtól és felül uszik. Ha most a tovább 

folytatott fö-zésnél hólyagok mutatkoznak és lia a kivett próba a kihülés urán 

egészen megmerevedik, az üstök elvesszük a tüztöl, a szappant a íngtól 
kanállal elválasztjnk?> formába öutjük és darabokra vágjuk. 

90.Rózsa-szappan 

Harmadfél kg jó faggyu-szappanhoz 4 kg olajszappant, 4 grm szegfüolajat, 

3 dekagramm rózsaolajat, 1 dekagram fahéj-olajat és 2 dekagramm bergamói 
olajat adunk, az egész keveréket jól felfözzük, cinóberrel megfestjük és 
formába öntjük. 

91. Pézsma-szappan 

15 centigramm pézsmát 2 dekagramm erös bor-szeszszel mozsárban jól 

eldörzsölíink, mig hig pép lesz belöle, Ezt kósz mandula-szappanhoz adjuk, 
felfözzük és formába öntjük. 

92. Lavendula-szappan 

Egy kilogramm olvasztott mandola-szappanhoz 4 gramm lavendula-olajat 
teszünk, jól elkavarjuk és formába öntjük. 

93. Czítrom-szappan 

Egy kilogramm olvasztott mandola-szappanhoz 4 gramm czitromolajat 
adunk, jól elkavarjuk és formába öntjük. 

94. Bergamot-szappan 

Egy kilogramm mandola-szappanhoz, melyet már jól megföztünk, 4 gramm 
bergamói olajat adunk, jól elkavarjuk, formába öntjük. 

95. illatos szappan 

(Különfélekép nevezhetö, a szerint, hogy mily illatolaj lett liozzá 
felhasználva. 

Másfél kilogrm tisztitotk szappanhoz 5 dekagrm bergamói, 1 dekagramm 
czitrom- és 5 gramm illatolajat teszünk, jól felfözzük és formába öntjük. 

 

Arcz és hajorok 

 

96, Poudre cosmétíque 

20 dekagramm velenczei fagyagot, 7 dekagramm lialvkenenyt és 30 centigrm 
karmint finom porrá dör-zsölünk össze ós néhány csepp illatszert adunk 
hozzá, liogy illatos legyen. 

97. Rózsa-pouder 

1 kilogranim tiszta íöldlent (Federweiss) fél kilogramm finom rizsporral jól 
összeszitálunk, illatozzak és ártalmatlan carminfestékkel rózsaszinüre 
festjük. 

98. Toílettpoudre 

Fél kilogramm rizsport, ugyanannyi magnesiapoudert és kremsi-fehért 
összekeverve átszitáljuk, tetszés szerint illatozzuk s dobozokba rakjuk. 

99. Poudre des dames parisíenne 

1 kilogramm legfinomabb keményitot sürü szitán áttörve, fél kilogrm 
magnesiával jól összevegyitünk s néhány csepp rózsaolajjal illatositjuk. 

100. Vénus-hajpor 

28 dekagramm porrá tört buzakeményitot, 22 centígramm rózsanedv-

festéket, 75 centigramm rózsaolajat és 75 centigramm szantálfa-olajat 
vegyitünk össze. 

 

 

101. illatos tímsó-hajpor 

28 dekagramm égetett timsót finom porrá törünk, 10 dekagramm porrá tört 

flórenczi violagyökérrel és 2 dekagramm porrá tört szegfüszeggel 
összedörzsöljük s az egészet igen finom szitán megszitáljuk. 

102. Víola-gyökér hajpor 

300 gramm velenczei talkkö, 200 gramm viola-gyökérpor (Phizomatis iridis) 

és 200 gramm keményitö gondosan összekeverendo és ibolya-olajjal 
szagositandó. 

 

Fogpor, fogpaszta, szájpílula,  

fogszész és fájdalom-csíllapítók 

 

103. Kítünö fogpor I 

20 dekagramm fehér krétapor, 4 dekagramm szénsavas magnesiapor és 4 
dekagramm flórenczi noszirom-gyökérport jól összekeverünk és 12 csepp 

fodormenta-olajat adunk hozzá. Eme fogpor jól elzárható dobozt igényel, 
mert a fodormenta olaj aetherikus voltánál fogva illanó. 

104. Fogpor II 

Egy fél kilogramm finom krétaport, ugyanennyi ibolyagyökérport és 20 

dekagramm ossasepiaport jól összeszitálunk és szegfüszegolajjal tetszés 
szerint illatozzuk. 

105. Fogpor III 

500 gramm habköpor, 300 gramm hársfaszénpor és 40 csepp borsosmenta 

olaj porczellán mozsárban jól összekeverendo. Huzamosabb használat után a 
tisztátalan fogakat vakító fehérségüre változtatja. 

106. Fogpor IV 

350 gramm hársfaszénpor, 100 gramm zsályapor 150 gramm iris florentina-
por. 

107. Fogpor V 

A fog zománczát a legkevésbé sem támadja meg. igen ajánlható 

400 gramm iszapolt kréta, 50 gramm szénsavas magnesia és 50 gramm 

ibolyagyökérpor bensöleg jól összekevertetvén, 40 csepp borsosmenta-
olajjal szagositandó. 

108. Közönséges fogpor 

Rp. 

Meutholi 0.100 
Naphtholi 0.050 

Saccharini 0.25 

Calcii carbon. Praecip 50.000 
Sapon. medicin 0,500 

Ol. Bose q. s. 
 

109. ibolya-fogpor 

Rp. 

Naphtholi 0.50 

Saccharini 0.025 

Sapon medicin 1.000 

Calcii Carbon. Praecip 5,000 

Jonon 

Ol. Canangae ana gtt. I-II. 
 

110. Összéhuzó fogpor 

Rp. 
Myrrhae 1.00 

Natrii chlorati 1.00 

Sapon. medic. 0.50 
Caicii Carbon. praecip, 50.00 

Ol. Rosae q.s 

 
 

111. Kámforos fogpor 

Rp. 



 

 

Camphorae 0.500 

tíapon. medic. 1.000 
Saccharini 0,025 

Thymoli 0.500 

Calcii Carbon. precip. 50.000 
Ol. Sassafrasi gtt. I-II. 

 

112. Fogpaszta 

2 kilogramm szép, fehér és jó száraz szappant, egy fél kilogramm 
czukorszörpöt 2 liter vizben elkeverünk és felolvasztunk. Most annyi kölni 

gyökérport keverünk közzé, mig elég sürü lesz. Ezután szegfüszeg-olajjal 
kelloképpen illakozzuk és kevés magnesiaport keverünk hozzá. 

Csomagolása vagy lapos porczellán-tégelyekbe történik, vagy pléhformában 

öntjük s pár napi kemónyedés után, koczkákra felszeletelve staniol-papirba 
takarjuk és izléses kiállitásu czimkékkellátjuk el. 

113. Szájpilula 

20 gramm Catamun gyümölcs-port, 20 gramm gyömbérport, 20 gramm 

szerencsendióport és 20 gramm szegfüszegport tragantmézgával pilulákká 
alakitunk s finoman átszitált porczukorban meghengergetünk. 

114. Odo I – Fogvíz 

Rp 

40 gr Salol,  
0.4 gr saccharin,  

100 csepp köménymagolaj,  

3000 csepp borsosmentaolaj,  
230 csepp vanilia-tinctura, 1 liter borszesz. 

 
115. Dr Heíder fogszesze 

Rp. 

01. Menthae pip. 
Tinct. Chinae gtt. VI. 

Tinct. Myrrhae aa 2.0 gr 

Spir. aromat 100.0 gr 
M. D. S. 

 

116. Szájviz 

500 gramm borsosmenta-viz, 250 gramm Melissa-víz, 125 gramm fahéj-viz. 

117. Fogczement (plomb) 

1 rész finom üvegport 3 rész zinkoxiddal bensöleg összekeverünk, továbbá 1 

rész boraxot feloldunk 3 rész forró vizben s ezt kevés 1.5—1.6 fajsulyu zink-
chlorid-oldattal elegyitjük. Mindkét készitmény jól zárt üvegben tartandó. 

Használat elött a por bizonyos részletéhez annyit adunk a folyadékból, hogy 

pépnemü tömeg keletkezzék, mely igen gyorsan szárad s 
márványszilárdságot kap. 

118. Fogfájást azonnal csíllapító szet 

0.002 atropin, 0.2 cocain, 2 kámfor, 2 karbolsav. 

119. Fájdalom-csillapító fogcsepp 

2 rész legjobb minoségü mastixot 7 gramm kloroformban feloldunk, azután 

3 gramm perubalzsatnot keverünk hozzá. 

Használatkor két-három csepp, gyapotra öntve az odvas fogra teendo, a 
fájdalmat pár pillanat alatt megszünteti. 

120. Fogfájás ellen 

A fogfájásnak különfóle okai lehetnek, ennélfogva a gyógyitása is 

különbözo. Azonban többféle okból ke-letkezett fogfájás ellen jónak 
bizonyult azon háziszer, mely szerint a repkény gyökerét eso- vagy lepárolt 

vizben megfozzük s avval öblögetjük a szájat, mire a. fájdalom gyakran 
azonnal megszünik 

 

 

121. Fogfájás ellen (más) 

Egy amerikai orvos a fogfájás csillapitására azt ajánlja, hogy fahéjat 

(czímetet) kell rágicsálni. Szintén sokszor használ az is, ha a gyógyszertárban 
natrium-bicarbonatumot veszünk, ezt langyos vizben feloldjuk s igy vesszük 
a szájunkba. 

 

Ártalmatlan kendözö- (arczfestö-) szerek 

 

122. Aranykrém 

Kendozö- (pirositó-) szerek használata elött az arcz lekenésére használandó. 

1 kilogramm édes mandola-olajat, 60 grm fehér viaszt és 70 gramm czetvelöt 
lassu tüz felett megolvasztva, a tüztol elvesszük és egy keverotálba öntve, fél 

kilogramm rózsaviz lassu hozzáadása mellett mind-addig tovább keverjük, 

mig a viasz tökéletesen elkeverodött. Most néhány csepp rózsaolajjal 
illatozva, tégelyekbe töltjük s czimkékkel látjuk el. 

123. Természetes színü arczfesték 

3 liter tiszta borszeszk, 10 dekagramm benzét, 20 dekagramm veres 

szantálfaport, 18 grm berzsenyfaport és 20 csepp vitriol-olajat 

összevegyitünk, egy hétre enyhe melegre tesszük, miközben többször 

felrázzuk. Ezután átszürjük és illatul néhány csepp jázmin-olajat; adunk 
hozzá. 

124. Testszín-festék. 

60 centigramm bibor karmint, 8 dekagramm alabastrompork, 8 dekagrm 
keményitölisztet és 4 gramm kesrenyt összekeverünk s illatozzuk. 

125. Karmín arczfesték 

8 gramm finom, forró vizben eldörzsölt bibor karmmt 28 dekagramm finom 
fagyagporral összevegyitünk, ehez 24 csepp tragant-vizet és 24 csepp finom 
provenceí olajat adunk s az egészet finom péppé dörzsöljük. 

Az igy nyert festéket porczellán-tógelykékbe rakva és vaspléhre helyezve, 
gyenge tüz mellett lassan kiszáritjuk. 

126. Fínom pírosító 

52 gramm finomra áztatott pecsétföldet 6 gramm bibor karminnal jól 
összevegyitünk. 

 

 Küíönleges fodrászatí czíkkek 

 

127. Beretva-élesítö paszta 

Finoman praeparált smirgelt zsirral és viaszszal jól összekeverünk. Ezen 

pasztaszerü kenövel az élesitö szij vékonyan bekenendö. Az élesitendö 
beretvát az igy bevont szijon gyenge simitónyomással, igen gyorsan 
megélesithetjük. 

128. Arczpor borotváláshoz 

80 dekagramm elsörendü, finom rizskeményitöt szétdörzsölünk s elihez 20 
dekagrm porrátört kéneny-éleget adunk, jól összevegyitjük s átszitáljuk. 

129. Magyar bajuszkenö 

Egy kilogramm jó száraz és szép fehér szappant apróra vágva, ugyanennyi 

japáni viasz- és 2 liter vizben felolvasztott fél kilogramm gummi 
arabicummal össze-keverjük és enylie tüznél, folytonos keverés közben fel-

fözzük. Midön ez megtörtént, levesszük a tüzröl és miközben a kavarást 

folytatjuk, kihütjük. Most 20 grm geránium-olajat és 60 grm bergamottolajat 
adunk hozzá, szelesszáju üvegecskókbe töltjük és parafával jól bedugaszolva 
yignettázzuk. 

130. Veres hajolaj 

1 kílogramm hajolajba 15 dekagramm alkámer gyökeret teszünk, felfbrraljuk 
és kihütjük. Hülés után megszürjük és palaczkokba töltjük. 

 

131. Brillantíne 



 

 

Egy kilogramm ricinusolajat és 400 gramm valardot felolvasztunk és addig 

keverjük, mig ki nem hül. Ezt 200 gramm tetszés szerinti illattal 
összevegyitve megfelelö üvegekbe töltjük, erösen bedugaszoljuk és izléses 
czimkékkel látjuk el. 

132. Brillantíne hajápoló és hajszépítö 

Minden tekintetben páratlan és kitünö szer, a legmelegebben ajánlható. 

500 gramm ricinus-olaj, 500 gramm kölni viz és 400 gramm chinahéj-
festvény összekeverve jól felrázandó. 

133. Franczía brillantín 

2 rész édes mandula-olajat 1 rész illatolajjal összevegyitünk és palaczkokba 
töltjük. 

 

134. Fehér brílíantin 

120 deka vazelinolaj, 80 deka czetvelö, 80 csepp trózsaolaj, 40 csepp 10%-
os ionon-oldat (ibolyaillat), vagy e helyett 20 gramm linaloé-olaj és 10 
gramm conanga-olaj (gyöngyvirágillat). 

135. Folyós bríllantín 

100 deka táblaolajat, 30 deka finom borszeszt és 20 deka tetszés szerinti 
illatszert összetöltünk. Használat elött a palaczk felrázandó. 

136. Fínom brillantín 

90 deka zsiros mandola-olaj, 20 deka czetvelö, 60 csepp rózsaolaj és 30 csepp 
10%-os ionon-oldat. 

137. Közönséges bríllantin 

60 deka vazelinolaj, 20 deka milligyertyavakarék, 20 gramm bergamottolaj 

és 10 gramm czitromolaj megolvasztandó s azon melegen, felmelegitett 
üvegtégelyekbe öntendö. 

138. Eau de La víe de Lavande 

Fejkorpa elleni szesz. 

4 liter tisztitott borszeszt és 140 gramm lavendula-olajat 8 napig emészteni 
hagyunk; közbe mindennap jól felrázzuk. Ezután félkilogramm benzoe-

tinkturát és 4 liter vizet adank hozzá, jól összerázzuk, átszürjük és 
palaczkokba töltjük. 

139. Landerer-féle hollandí hajszesz 

100 gramm szegfüszeg, 200 gramm babérlevól aagyjában porrá törendö, 

azután reáöntendö 2 kilo-borszesz, 1 kilogramm rózsaviz, 100gramm 

gliczerin. E tömeget 2-3 napig állani hagyjuk, azután 150 gramm aether és 5 
gramm lavendula-olajat adunk hozzá, az egészet kisajtoljuk és itatóspapiron 
átszürjük. 

140. Hajkorpa ellení szesz 

50 gramm borovicskát, ugyanannyi glycerint és ammoniak-folyadékot 300 
gramm lepárolt vizzel össze-vegyitünk ós 20 csepp lavendula-olajjal 
ülatozzuk. 

Használati utasitás: Egyszeri bedörzsölésre egy evökanálnyi használandó. 

141. Díóolaj-hajkenö 

Barna szinü hajakhoz legajdnlatosabb hajkenö. 

250 gramm dió-olaj, 250 grm peruviai balzsam, 5 csepp rózsaolaj. 

142. Harz-pomádé 

Veszünk egy kilogrm kolofoniumot, ugyanennyi szivzsirt, 20 grm 

czeraszinviaszt s gyenge tüz mellett folytonos keverés közben felolvasztjuk. 
Most félretesszük s állani hagyjuk. amig tetején zavaros réteg kópzödik. 

Ezután összekeverjük, illatozzuk és formákba öntye, kihülni hagyjuk. 
Kihülés után izlésesen csomagoljuk és csinos vignettákkal látjuk el. 

 

Szobaíllat és szobafüstölök. 

 

143. Erdeí fenyö-íllat 

Szoba-illatszer. 

Félkilogramm fenyöolajat egy kilogramm tisztilott borszeszszel összeöntve, 

8 napig állani hagyunk, miközben naponta többször, felrázzuk. Most 30 
gramm, cenomon- és 20 gramm bergamói olajat adunk hozzá 5. az egészet 
átszürjük s palaczkokba töltjük. 

144. Berlíní füstölö 

7 dekagrm flórenczi ibolyagyökeret, ugyanannyí storaxot, egyenként 3,5 
dekagramm fahéjat, casoarill-héjat, lavendulavirágot, rózsavirágot, 2 - 2 

dekagramm szegfü- és szerecsendió-virágot durván összevágunk és 
megtörünk. Az egész finom portól megszabaditjuk ós még 2,5 centigramm 

pézsmát, 14 gramm bergamói,. ugyanannyi lavendula 4 gramm czédrus és 36 

csepp szegfüszeg-olajat adunk hozzá. Ezen port apró, jól be-dugaszolt 
üvegcsékben tesszük el. A füstölö-porb ugy használjuk, hogy abból egy 
csipetet meleg kemenczére avagy izzó szénre hintünk. 

145. Füstölö-papín 

Enyvezett, sem nem igen erös, sem nem finom, durva szürke papirt füstölo-
eczettel ecset segélyével ismételve bekenünk. A papirt minden meleg nélkül 

száritjuk meg s csak aztán kenjük be ujra. Ha a papir megszárad, kihuzzuk és 

darabokra vágjuk, melyeket erös rétegekben viaszos papirba egymásra 
rakunk, ezekek kétszeresen betakarjuk s hüvös helyre rakjnk el. 

Használati utasitás: Ha ezen papirból egy darabkát meleg kemenczére 
teszünk vagy azt a gyertyaláng; felé tartjuk, kellemes illatot terjeszt. 

146. illatos füstölöpor I 

50 dekagramm sárga gyantát, 2 dekagramm tömjént, 21 dekagramm 

borostyánkövet, 14 dekagramra storaxot, 7 dekagramm benza gyantát, 3,5 
dekagramm szegfüszeget mindenikböl 9 grammot veszünk. Mindezt durva 
porrá törjük s jól összevegyitvjük. 

147. illatos füstölöpor II 

14 dekagramm szandarak mézgát, 21 dekagramm borostyánkövet, 18 
dekagramm tömjént, 10 dekagramm sárga gyantát, 7 dekagramm storaxot, 

ugyanannyi szaszafrafáf, 7 dekagrm flórenczi ibolyagyökeret, 18 deka-

gramm levendula virágot, 2,5 dekagrm cascarill-hejat, 14 dekagrm 
rózsavirágot durván összevágunk, megtörünk, 2 dekagrm bergamói olajat s 
7 dekagrm. levendulalélt teszünk hozzá. 

148. illatos szobafüstölö gyertya I 

50 dekagramm stora-yantát, 25-25 dekagramm benza-gyantát, sárga gyantá, 
szegfüszeget s fehér czukrot, 90 grm száraz peruviai balzsamot, 40 grm 

ámbrát és 2 kilogrm jól kiégetett hársfaszénport vasmozsárban igen finom 

porrá s elegendö mennyisógü tragant mézgával tésztává törünk, melyhez még 
15 grm rhodusi és ugyanannyi levendula olajat adunk. Ezen tésztából 

ujjvastagságnyi rudakat alakitunk, a melyekböl gyertyahosszuságu darabokat 

vágunk el és tetején hegyesre nyomjuk. Az igy alakitott gyertyákat nyáron a 
napon, télen a kemencze mellett száritjuk meg. 

149. illatos szobafüstölö gyertya II 

Jól kiízzasztott faszénböl 2 kilogrm finom port-törünk s ezt 35 dekagrm 

storax mézgával, 7 dekagrm benza-gyantával, 7 dekagrm tömjénnel, 42 

dekagrm borostyánkövel, 10 dekagrm peruviai balzsammal s a hozzá 

szükséges tragantmézgával jól összeálló tömeggé törünk Össze, melyet 
ujjunkkal összegyurunk és gyer-tyává alakitunk. 

150. illatos szobafüstölö kupok 

7 dekagrm benzagyantát, 42 dekagrm száraz storaxot, 15 dekagrm folyékony 

storaxot, 3,5 dekagrm tömjént, 9 grm szegfüszeget, 3,5 dekagrm salétromot, 

4 gramm czitrom- s 4 grm levendula-olajat 2 kilogrm szénporral s a hozzá 
szükséges tragant mézgával összetörünk, a keverékböl kúpalaku darabokat 
formálunk. 

151. illatos szobafüstölö viz 

Egy kilogrm czitromméhfü. és ugyanannyi levendula virágot, 14 dekagrm 
rozrnarinfüvet, 5 dekagrm majorannát, ugyanannyi borsosmentát és cassiát, 

18 dekagrm szegtüszeget száras állapotban durván meg-vágunk és 
összelörünk, azután 4 kilogrm borszeszszel, 2,5 kilogrm vizzel elegyltjük s 

bekötött palaczkban a nap vagy kemencze melegének kitéve emésztjük. 



 

 

Nyolcz nap mulva a folyadékot átszüijük s fél literes palacz-kokba 
öntögetjük. A palaczkot erösen kell bedugaszolni. 

Haszndlati utasitás: A folyadékkal a szoba padlóját befecskendezzük avagy 

lapos tálban a meleg kemencze közelében hagyjuk elpárologni. 

152. illatos szöbafüstölö-eczet 

50 gramm eczetégenyt s 50 gramm legsüritettebb eczetsavat vegyitünk össze 
s 15 gramm szegfüolajat adunk hozzá. 

Jegyzet: Ez igen kellemes és felélesztö hatással bir a szaglásra nézve. 

153. illatos szobafüstölö essentía 

30 dekagrm legerösebb eczetsavat 50 grm szegfü-olajjal 20 grm 
czitromolajjal, 10 grm bergamói olajjal, 10 grm thymián-olajjal, 5 grm fahéj-

olajjal, 150 gramm legerösebb borszeszszel ós 20 dekagrm eczetégenynyel 

jól elvegyitünk, nemez szürön átszürjük, kis üvegekbe töltjük s jól 
bedugaszoljuk. 

Hasznalati utasitás: 6-8 csepp ezen folyadókból forró kemenczére öntve elég 
egy jó nagy szobát kellemes illatárral betölteni. 

154. Füstölö-eczet 

2 dekagrm szegfüszeget, 1 dekagramm reszelt szerecsendiót s 4 és fél 

kilogrm eczetet jóJ összerázunk s e keveréket néhány napig befedett 
edényben állani hagyjuk, azután vágott rozmarinlevelet, levendula virágot és 

köményt adunk belé, mindegyikböl 8 dekagranomot. Néhány nap mulva 

feirázzuk, kinyomjuk s szüröpapiron megszürjük. Ha használni akarjuk, izzó 
porczelláncsészére vagy izzó érczlemezre öntjük. 

 

Általánosan elterjedt gyógyító szerek 

 

155. Angol flastrom 

80 gramm apróra metélt vizahólyagot másfél liter destillált vizbe teszünk és 

abban 24 óráig áztatjuk. Ezután gyenge hönél megolvasztjuk s 80 gramm 
érös borszeszt, 6 gramm glycerint adunk hozzá. A megszürt oldatot gyengén 

felhevitve ecset segélyével felkenjük 80 köbczentimeter selyemszövetre. A 

tökéletesen meg-száradt szövetet darabokra vágjuk. 

156. Hoffmann-cseppek 

Fájdalomenyhitö és idegerösitö. 10 gramm kénégenyt 30 gramm 

borszeszszel vegyitünk. Használatkor czukorra csepegtetjük s ugy veszszük 
be. 

157. Opodeldok 

Kitünö szer zuzásolt, hüdések stb. ellen. 

Egyenlö rész faggyu vagy olajszappant alkolholban leloldunk, kámfort, 
thymián- és rozmarin-olajat, valamint ammoniaklélt adunk hozzá. 

158. Wahler-féle fagyás ellení kenöcs 

A legjelesebb e fajta szer. 

42 dekagramm ürüfaggyut, 42 dekagrm disznózsirt, 7 dekagrm vasoxydot 

vasedényben addig fözünkr mig a keverék megfeketedeik, azután 7 

dekagramm velenczei terpentint, 3,5 dekagrm armeniai rögöt, melyet elöbb 
kevés faolajjal finomra dörzsölünk, adunk még hozzá. 

Használati utasitás: A kenöcsöt vászonra vagy tépésre kenjük s a beteg helyre 
tesszük. 

Ezen kenöcs különösen, igen fájdalmas, nyilt fagyfekélyeknél kitünö hatásu. 

159. Fagy-daganatokra és sebekre 

1 rész kénsavas czinknek 4 rész vizben való oldata. illatositható. 

 

 

160. Fagyás ellen 

40 gramm petroleumot 50 csepp laudánummal és 50 csepp borsosmenta 

olajjal keverünk. A megfagyott tagok naponként e keverókkel 
bedörzsölendök. 

161. Kírály-elíxir 

igen hatékony szer a hurut és köhögés éllen. 

80 grainm édesgyökér kivonatot, 30 dekagramm ánizsos vizet, 20 

dekagramm szétzuzott ánizst és 100 dekagramm folyékony ammoniákoldatot 
24 óraig a melegen emésztödni hagyunk s szürö papiron átszürjük. 

Használati utasitás. A folyadékból naponta 2 - 6-szor egy-egy teás kanálkával 
beveszünk. 

162. Lázcsöppek 

6 decziliter finomitott borszeszhez (alkohol 96 %) veendö: 5 decziliter tiszta 

viz, amelyben 3 deka fehér czukor fololdatott, 2 dekagramm lázcsöpplényeg 
hozzátétele után az egész jól összevegyittetvén, czukorfestékkel barna 
szinüre festetik. 

163. Sósborszesz 

1 liter finomitott borszeszhez (alkohol 96%) veendö: 3 decziliter tiszta viz, 2 

deka ferenczpálinka-lényeg és 3 deka törött konyhasó. Az egész jól 
összevegyitendö. Szine fehér marad. 

164. Sudorm lábízzadás elleni por 

Pulv. licopodii: 60 gramm. Palv. irid. florentin: 100 gramm. Jól 
Összskeverve dobozban tartandó. E porkeverékkel a láb a lábbeli felhuzása 
elött behintendö. 

165. Lábízzadás ellen. 

2 rész timsó és 10 rész zsirkö (Federweiss) keveréke. E téren feltétlenül a 
legbiztosabb szer. 

166. Mígraíne ellení szer 

Bedörzsölésrc. 

15 gramm carbolsav, 

15 gramn: égény (Aethersulf.), 

30 gramm ammoniak, 
90 gramm borszesz, 

6 gramm eczet-aether jól összevegyitendö 
 

167. Nátha ellení szer I 

Az eredmény biztos, legfölebb 24 óra alatt bekövetkezik. 

300 gramm borszesz, 
100 gramm ammoniak, 

50 gramm carbolsav, 

50 gramm aether sulfuricum, 
20 gramm eczet-aether. 

 

Használati utasitás: E szer egy porczellán edónykébe öntve szagolandó. 
 

168. Nátha ellen II. 

Egy kávéskanálnyi kámforspirituszt öntsünk bels egy szükes edénybe, 

melyet forró vizzel félig töltsünk meg. Az edény szájaba aztán állitsunk bele 
egy papír tölcsért, melynek felsö részébe egész orrunkat beledughassuk. igy 

aztán szivjuk be 10-15 perczig a meleg kámforgözökef s ezt 4-5 óra mulva 

ismételjük. Ezen eljárásnál rendesen már a harmadik beszivásra elmulik a 
nátba. 

169. Nátha ellen III 

Gyakran használ azon egyszerü eljárás, bogy jó erös sósvizet csinálunk, mely 

olyan melegségü legyen, mint a kifejt tej s az ilyen sósvizet aztán 
tenyerünkbe véve, abból reggel és este szivjunk fel jócskán az orrunkba. 

Különösen szokott ez használni akkor, ha mindjárt alkalmazzak, mihelyt a 
nátha kezdetét észrevettük. 

 

170. Mentholkloroform 



 

 

Nátha ellen. 

Megfelelö nagyságu üvegcsébe 1 gramm mentbol és 10 gramm kloroform 
vegyitendö össze. 

Használat alkalmával a kis üvegcse nyilását az egyik orrlyukhoz tartjuk, mig 

a másikat befogjuk s a gözt a két orrlyukon íelváltva 5-10-szer beszivjuk. 

Eleinte ez minden 10 perczben ismétlendö, késöbb azonban ritkábban. Az 
üvegcse jól bedugaszolva tartandó. A mentholkloroform a legajobb s az 
orvosok által leghatásosabbnak tartott nátha elleni szer. 

171. Kneípp vese- és hólyag-tísztító teája 

2 rész örölt köménymag, 

3 rész törött boróka-bogyó, 

3 rész bodzagyökórpor, 
1 rész foenum graecum, 

1 rész aloe-por. 

 
A vesét és hólyagot vizelés által tisztitja, altestben érezhetö 

kényelmetlenségeket, vizelési nebézségeket javit. A vizkór elöjelei 

felléptével használja mindenki bizalommal e teát. Használata megegyezik a 
vértisztitó teáéval. 

172. Kneípp vértisztító teája 

2 resz örölt köménymag, 

2 resz törött borókabogyó, 
1 resz aloepor. 

Összekeverve és dobozokba téve száraz helyen tartandó. 

Használati utasitás: Egy csésze teára egy kanál port veszünk, 0,25 óráig 

fözzük s hidegen vagy melegen, czukorral vagy a nélkül isszuk. Ezen teából 
minden este, lefekvés elött 4-6 kanállal kell bévenni. 

Kitünö hatásu a vizelésre, söt a mell nagymérvü elnyálkásodását is levezeti. 

173. Szörvesztö 

Nem méregtartalmú, a legkitünöbb szer. 
300 gramm Concha-preparata, 

100 gramm Natrium sulfhydrat finom lisztté törve összevegyittetik. 

Használati utasitás: A porból használat alkalmával megfelelö mennyiséget 
vizzel péppé keverünk s óvatosan használjuk, mert a bört is megtámadja, 

nemcsak a szört. 

174. Báríum szulfíd paszta 

Hajvesztö-szer. 

10 rész báriumsulfidot, 5 rész zinkoxidot, 5 rész keményitöt összekeverünk 

s használatkor a keveréket vizzel lágy pasztává alakitjuk és falapátkával jó 
vastagon a szakálra vagy azon helyre kenjük, a honnan a szört vagy hajat el 

akarjuk távolitani. Teljes beszáradás után vagyis körülbelül 10 percz mulva 
lemosandó az arcz, mely teljesen szörtelen és sima marad. 

Jegyzet. A keveréknek vizzel való elkészitése esetröl-esetre mindenkor 
frissen történik. 

175. Egyedülí biztos és ártalmatlan szeplö ellení szer 

50 dekagramm tormát meghámozunk s vékony szelietkékre vágva 25 

dekagramm közönséges konyhasóval összevegyitjük s befödött edényben, 

jól lelrázva 4 napig állani hagyjuk. Most 3 liter borszeszt öntünk rá s ismét 4 

napig állani hagyjuk, ekkor megszürjük, üvegbe tesszük s 50 dekagramm 

glycerint s 3 dekagramm kölni vizet adunk hozzá. Haszndlati utasitás: E 

folyadékba áztatott szivacscsal naponta többször gyengén megmosandó a 
szeplös, foltos rész. Gyakori használat után a foltok elhalványulnak s 
lassanként elenyésznek. 

176. Szeplö és májfolt ellen 

Szaktekintélyek által ajánlva. 

Rp. 

Hydr. bichlor. corr. 0,5 

Spir. Vini 6.0 

Zinci sulf. 2,5 
Camphorae 0,5 

Aceti Lytliarg. 2,5 
Vitelli ovor No. I. 

Aquae dest. 250,0 

 

Az arczbört reggelenként ezen keverékkel be kell ikenni és megszáradni 
hagyni. Egy-két óra mulva aztán szokás szerint megmosakodni. Használat 
elött a keverék jól felrázandó. 

177. Legbíztosabb szer a tyúkszemek ellen 

80 gramm galbanumgyantát feloldunk 0-4 liter eczetben és az oldatot 
felényire befözzük. Most a folyadékhoz 30 gramm fakátrányt, 10 gramm 

közönséges diachilon flastromot, 1,5 grm finomm tört rézzöldet és 

ugyanannyi szalmiákot adunk és az egészet elkeverjük. Használat alkalmával 
a lábakat langyos meleg vizben kell megáztatni, megszáritani s a flastromot 
a tyukszemekre tapasztani. A flastrom minden 12 órában megújítandó. 

Ezen szer alkalmazása mellett a tyukszemek már 4 napi használat után 
kivesznek. 

178. Szemölcsök ellen 

4 gramm sublimát feloldva 100 grm collodiumban. A szemölcsök naponta 
ezen folyadékal óvatosan beecseteltetnek. Hatása biztos. 

 

179. A szemölcs elvesztésére I 

25 gramm collodiumban 1 gramm sublimát oldandó fel. Naponta egyszer 

eme szerrel ecset segélyével bekenjük a szemölcsöt, vigyázva, hogy a kenöcs 
a bört ne érje. 

180. A szemölcs elvesztésére II 

Tömör salétromsavba egy kis begyes pálczikát bemártva, ezzel a szemölcsöt 

naponta néhányszor megérintjük. itt is vigyázni kell, hogy a sav a test egyéb 
helyét ne érje. 

181. Tyúkszemek ellen I 

Rp. 

Extr. Cannabb. ind. 1.0 

Acidi salicyl 10.0 

Olei Terebinth 5.0 
Acidi acetici conc. 2.5 

Cocaini mur. 2.0 

Collodii ad 100.0 
 

182. Tyúkszemek ellen II 

A tyukszemet elöbb kellöleg kivágjuk, erre collodiummal bekenjük, minek 
következtében huzamosabb ideig érzéketlenné válik s nem fog fájni. 

183. Orrvörösség 

Ez ellen biztos sikert igérö orvosság nincs, igen sikeresen használható 

azonban az ezen müben elöforduló „Créme ceieste", melybe kevés 
collodiumot keverünk. 

184. Az orr vörössége ellen 

Nagyon sikeres szer gyanánt ajánljuk a követ-kezöt: 2 gramm borax, 1 unicza 

rózsaviz és 1 unicza narancsvirág vízböl keveréket készittink. Ezen 

folyadékkal minél gyakrabban megmosandó az orr olykép, bogy megmosás 
után nem törüljük le, de megszáradni hagyjuk. Nagyon czélszerü azonban 

közbe-közbe még kámforspirituszszal is megmosogatni. 

185. Mítesszerek ellen 

(az arczon levö faggyumirigyek kivezetö csöveinek eldugulása folytán 
támadt fekete pontocskák) elleni kenöcs 

Tetszés szerinti mennyiségü káliszappant borszeszben feloldunk s hozzá 
néhány gramm lavendula-olajat adunk. 

Ezen kenöcscsel az arcz éjszakára bekenetik. Hatása biztos. 

186. Fejkorpa elleni kenöcs 

70 gramm benzolzsir, 9 gramm lanolin és ugyanannyi kéntej jól 
összekevertetik. 

Használati utasitás: Esténként a fejbört borszeszszel erösen be kell dörzsölni, 
azután a kenöcscsel bekenni. 



 

 

187. Járványos betegségek ellen óvó eczet 

Ürmöt, rozmarint, zsályát és borsosmentát veszünk, egyenként 10 

dekagrammot, azután lavendula virágot, kalmuszt, fahéjat, szegfü és 

szerecsendiót, mindenikböl 2 dekagrammot s ezen keveréket 6 kilogramm jó 
boreczettel enyhe melegen állani hagyjuk. 

Haszválati utasitás: Ezen eczettel kezünket, arczunkat, halántékunkat 
szorgalmasan megmossuk és szájunkat kiöblitjük. 

188. Köhögés ellen. (Háziszer) 

Egy öreg erdész köhögés ellen azt ajánlja, hogy közönséges zabszalmából 
kell teát fözni. Ha ebböl a teából naponta többször iszik a beteg, a köbögés, 
legkésöbb három nap alatt teljesen meg fog szünni. 

189. Pattanások ellen. 

10 gramm benzoe tinktura és 100 gramm borszesz jól összerázatik s 
folytonos keverós közben 0,2 liter vizbe lesz öntve. 

Eme tejes szinü folyadékkal - mindég mosdás mtán - egy darabka szivacs 
vagy vatta segélyével kenjük be a pattanásos arczot vagy kezet. 

Ürmös és különféle gyümölcsborok készítése. 

 

190. Ürmös 

12 liter fehérmustot addig fözünk, mig 6 liter lesz belöle, közben lehabozzuk. 
A kihült bort üvegbe töltjük. Tüll zacskóba kötünk 12 deka ürmöt, egy-egy 

narancs negyedrésznyi héját, 15 keserü, 15 édes mustármagot, 10 szem 

febérborsot, 1 db szerecsendiót s mindezt beletesszük a borba, bedugaszoljuk 
s 8-9 napig hüvös helyen tartjuk. Most megizlelvén a bort s ha azt elég 

keserünek és erösnek találjuk, a zacskót kivesszük s-a boros üveget 

használatilag homokba sülyesztjük. Az üveg bedugaszolva és lepecsételve 
álljon. Ha több ürmöst akarunk késziteni, akkor hordót veszünk hozzá, a 

füszereket aránylag szaporitjuk s a folyadékot hetekig, hónapokig hagyjuk 
állni. 

191. Az almabor 

Jó egészséges és tartós almabort mely nem romlik meg egykönyen, férges, 

hullott, tehát ki nem fejlödött éretlen almából késziteni nem lehet; ilyenböl 

legföljebb csak oly házifogyasztásra szánt italt kaphatunk, melyet nem 
akarunk hosszabb ideig eltartani. A legjobb almabor, milyet Schweitzban és 

Nérnetországban eladásra készitenek, ép, egészséges és érett gyümölcsböl 

készül; a legjobbak e czélra savanykás vagy keserü izüek. Ha öszi fajtákat 
dolgoznak fel, melyek a leszedés után csak néhány hét mulva lesznek teljesen 

érettekké, a feldolgozás elött egy héten át halomba rakva állani hagyják, 

miáltal az utóérés (czukorképzödés) hamarabb megy végbe; a téli fajtákat 
ugyan e czélból 3-4 hétig is csomókra rakva hagyják. A nyári fajtákat, 

melyek a fáról ugyis teljesen érett állapotban kerülnek le, mindjárt 

feldolgozzák. A feldolgozás elött a hibás részeket el kell távolitani, söt igen 
kivánatos az összes gyümölcsöket meg is mosni. Az almamalomból kikerült 

törkölyös mustot czélszerü két izben jól kisajtolni; elsö sajtolásra az almában 

foglalt és 96 százalékot kitevö mustból alig a felét kapjuk ki, tehát 100 
kilogramm gyümölcsböl átlag 50 litert, de legfeljebb 60 litert, aszerint, hogy 

milyen almánk van, milyen almamalmot és sajtót használunk. Minél édesebb, 

jobb a must, annál nehezebb azt kisajtolni. A törkölyt még egyszer 
lemalmozva, másodszori sajtolással még mintegy 10 liter mustot kaphatunk. 

A legjobb esetben tehát métermázsánként 70 litert. A többi must a törkölyböl 

sajtolással nem kapható ki; azért azt, vagy eczet készitésre, vagy szesz-

égetésre használjuk fel. De lehet belöle viz hozzáadásával még gyengébb 

mustot is kapni; e czélból az alma kisebb vagy nagyobb czukortartalma 

szerint kevesebb vagy több vizzel keverjük az ujból lemalmozott törkölyt, 
egy métermázsa alma törkölyre 4-20 liter vizet véve. Ezzel azt fedett kádban 

(legczélszerübben a vörösbor erjesztésére használt kádiban) a levegötöl 

lehetöleg védelmezve, 2 napig állani hagyjuk és akkor kisajtoljuk. ily módon, 
ha az alma elég czukortartalmu volt - még házi fogyasztásra használható 

mustot is kaphatunk, mely rövid ideig tartható el. Könnyen érthetöleg az 

erjesztés kotyogóval ellátott hordóban történik, hogy az eczetesedéstöl 
megóvjuk a mustot, mely e bajra különösen hajlandó. A jobbfajta almákból 

melyek czukortartalma 12 esetleg több százalékot is kitesz, tartós almabor 
készithetö 6-7 sulyszázalék (7.5-9 térfogati százalék) szesztartalommal; 

ellenben a hitványabb fajtákból készült ital alig tartalmaz 4 sulyszázálék 

szeszt. Az ilyen nem tartható el és eladásra sem való. A nyári édesalma bora 
nem valami izletes és talán a legkevésbé tartós szokott lenni; több-nyire 

nagyon kevés a savtartalma. Körtét szinte használhatunk az almaborhoz, 

különösen akkor, ha az alma savanyu izü, különben a körtebor kevés szeszt 
és a szükségesnél kevesebb savat tartalmaz. 

Ha a felhasznált alma czukorban igen szegény lenne, csak ugy készithetünk 

tartós bort belöle, ha annak hiányzó czukortartalmát mesterségesen süveg-
czukorral pótoljuk. 

A helyiségnek, melyben a must erjesztetik, 10° C. hömérsékleten állandóan 
felül kell lennie, mert a csak górcsövileg látható élesztögombák 7° C. 

hömérsékleten alul éppen nem tenyésznek s igy az egész erjedés szüneteíni 

lenne kénytelen. Olyan helyiseg, melyben a hömérsék hirtelen és nagyobb 
változások-nak van alávetve, az erjesztésre egyáltalán alkal-matlan. 

Ahol az almabort nagyban készitik, ott a helyiségeknek fütés által adják meg 
a legalkalmasabb hö-mérsékletet. Szoktak melegebb vidéken ugy is tenni, 

hogy a mustból bizonyos mennyiséget elöbb felforralnak s ugy keverik a 
többi musthoz, hogy igy az erjedés kedvezö hömérsék mellett indittassék 
meg. 

Az erjedés eltart 3-6 hétig is, a szerint, milyen meleg az idöjárás s milyen az 

emésztöhelyiségnek hömérséklete. Mikor a kotyogók, melyekben viz van, 

megszünnek kotyogni s a cider zavaros, s savanyu lett, akkor az erjedés is be 
van rendesen fejezve. Ha a kotyogás meg is szünt, de a czider még édes 

maradt, melegitett must hozzákeverése által kell a mustot ujra erjedésbe 
hozni. 

A midön az erjedés teljesen megszünt és a bor tisztulni kezd, akkor feltöltjük 

a hordót majdnem egészen, ugy, hogy az akona alatt alig maradjon 2 cm. üres 
ür és a hordót elzárjuk. Január hó vége felé, szép tiszta, száraz, fényes idöben 

a bort egy másik tiszta hordóba lefejtjük, mely lefejtést márczius hó vége fele 
ismételnünk kell. 

Ha azt akarjuk, hogy a borunknak kellemes illata legyen, az erjedés elött egy 

5 hektós hordóra 25 gramm narancsvirágot veszünk, beletesszük egy igen 
szük, hosszu vászonzacskóba s azt erjedés alatt a mustban tartjuk, miáltal 
annak finom illatát a must magába veszi. 

A hordók tisztaságára különösen ügyelni kell s igen czélszerü azt használat 

elött mésztejjel körül-öblögetni, a méztejréteget két napig belül hagyni s 

ezután a hordót elöbb forró, késöbb hideg vizzel addig mosni, mig a viz abból 
egészen tisztán nem folyik ki. 

192. Alma pezsgö-bor 

Veszünk 200 liter jó almamustra 7 kilogrm finom czukrot és feloldjuk abban, 

azután hozzákeverünk 12 liter cognacot avagy tiszta rectificált szeszt. Az 
egészet most oly pinczébe helyezzük, melynek hömérséke 6-8 °C, tehát nem 

meleg. A midön az erjedés bevégzödött, adunk ehhez is 12 grm 

narancsvirágot és egy hó mulva megderitjük. A vizahólyaggal avagy 
gelatinnal megderitett tiszta bort pezsgös palaczkokba fejtjük, miüden 

palaczkba egy dió nagyságu czukrot helyezünk, a palaczkot jól 

bedugaszoljuk és vékony dróttal lekötve hideg pinczében tartjuk, 3-4 hó 
mulva használható. 

193 A meggy-bor készítése 

A meggybor kétségkivül egyike a legjobb nyári italoknak, söt a tyrolok, 

svájcziak megygyel meg is szokták boraikat nemesiteni. A meggybor ugy 
készül, hogy a tökéletesen érett meggy szétcsomaszoltatik és pedig nem 

malommal, hanem meztelen lábbal, hogy a magvak szét ne töressenek. A 

czefre 2 napig fedett kádban hagyatik, ezután vastag zsákba merittetvén, 
kitapostatik. Az igy kitiport meggyböl 10 literre 10 liter viz töltetik s a 

keverékben 2,5 kilogramm czukor oldatik fel, Most a javitott must 10-12° 

melegben erjesztetik, 6 hét mulva lefejtetik és minden 10 literre félliter finom 
szesz (ha lehet, cognac vagy arac) lesz öntve, Már a jövö évi májusban a 

meggybor palaczk-éretté lesz és palaczkokba fejtendö. Minél régibb az ily 

palaczkmeggybor, annál drágább. Svájczban egy rendes palaczk 4-5 éves 

meggybor ára 5-8 Francia Frank. 

194. Borkészítés ríbizlíböl és meggyböl 

Ahol ez a két gyümölcs bövében van, ott igen jó és kellemes izü bort lehet 

belölük késziteni, amelyet bárki is szivesen megihat. Az eljárás a következö: 
öszszezuzzuk a ribizlit s a levét egy edénybe kinyomjuk, ugyanezt tesszük a 

megygyel is. Ekkor a kétféle levet a következö arányban összevegyitjük : 1 

liter ribizli-lé és félliter meggy-lé, amely keverékhez még két liternyi 
ivóvizet öntünk és 1 negyedkiló fehér czukrot adunk, amely amint 

feloldódott, kész a must. Ez éppen ugy ki fog forrni, mint a szöllöböl kószült 
must, csak-hogy a kiforrása jóval tovább tart. miért is a forrás gyorsitása 
végett tanácsos lehetöleg meleg kamrába vagy pinczébe juttatni. 

Az ilyen bor ösz végére rendesen már annyira megtisztul, hogy akár üvegre 
is lehet fejteni. 

195. Szilva-bor 



 

 

Francziaországban bövebb szilvatermésü években a szilvából bort is 

készitenek E czélból a szilvát túlérés elött leszedik, egy kazánba dobják s 
fözik keverés közben mindaddig, mig a szilva mind felhasad. Ekkor kádba 

öntik s lehütik a levegön, A harmadik lehütés után, midön a szilvaczefre elég 

tömeny lett, az egész átnyomatik oly rostán, mely a magvakat visszatartja. 
Azután a czefre sajtolás alá kerül. A sajtóból kikerült lének minden literjére 
120 gramm czukor adatik, azután kierjesztetik. 

Az erjedés után az ujbor a sepröröl lefejtetik s továbbra úgy kezeltetik, mint 
a szölöböl nyert bor. 

196. Bor készítés szilvából 

A jól érett szilvát (a berczenczei vagy magva-váló legjobb e czélra) rakjuk 

bele egy hektoliteres, tisztára kiforrázott boros hordóba. A hordót félignél 

feljebb töltsük meg szilvával, aztán öntsünk rá két liter tiszta alkoholt, 
tegyünk bele két liter szegfüszeget és fahéjat, végre töltsük tele a hordót 
vizzel s gyengén dugaszoljuk be, aztán tegyük le a borospinczébe, 

hol 3-4 hónap alatt kész lesz a szép sötétpiros szinü szilvabor, melyet aztán 
üvegekre lehuzhatunk s használatba vehetünk. 

197. Mézbor. 

10 kilogrm mézet 20 kilogrm vizben feloldunk s az egészet egy üstben 
felforraljuk. Forrás közben a habot kanállal leszedjük, 1-2 órai forrás után 

kihülni hagyjuk, a tiszta folyadókot hordóra fejtjük és bor vagy sörelesztövel 

elerjesztjük. Az erjedés rendesen hosszabb ideig tart. Legjobb az elsö, heves 
erjedés után lefejteni a sepröröl és a lassu erjedést a pinczében végezni. Egy 

év lefolyása után rendesen magától megtisztul a folyadék. Ellenkezö esetben 

deriteni kell. Külön-bözö szagosito anyagokkal, mint például ibolyagyökér, 
koriandrom, szerecsendió stb. szagositani is lehet, de ez csak kis mértékben 
alkalmazandó. 

 

Gyümölcsböl készült liqueurök és pálínkák 

 

198. Kítünö gyümölcs-liqueur 

Kitünö gyümölcsliqueuert készithetünk a következö igen egyszerü módon. 
Veszünk frissen sajtolt édes gyümölcslevet és azt ugyanannyi mennyiségü 

gyümölcspálinkával vegyitjük. Ezen vegyiték minden literjéhez adunk 15-20 

csepp szeszben felolvasztott fodormenta olajat, ekkor az egészet összerázzuk 
és nyugodni hagyjuk mindaddig, mig megtisztul. Ezen keveréknek elegendö 

édességet ad a gyümölcsnedv, de annak egyuttal elegendö szeszszel kell birni 

arra, hogy az egész erjedésbe ne mehessen; mind a mellett a gyümölcsnedv 
nyálkás részei lassanként lerakódnak, ugy, hogy a kész liqueur üledékéröl 

lebocsátható vagy itatóspapiron át megszürhetö. Egyébiránt ezen üledéket is, 

mely semmi egyéb, mint gyümölcsfehérnye, igen könnyen eltávolithatjuk 
már elölegesen azáltal, hogy a gyürnölcsnedvet 65 foknyira felmelegitjük, 

mert ezáltal a fehérnye összefut és a hab leszedése által eltávolitható. Ezen 

gyümölcs-liqueur még a legkényesebb inyenczeknek is kitünöen izlik és aki 
azt, izleli, senkisem gyanitaná, hogy felerészben édes gyümölcs-nedvböl áll. 
Evekig eláll. 

199. Dió liqueur I 

40 db zöld diót apróra vágva, 2 grm vaniliát, 4 grm Calmus-gyökeret, 10 grm 
szegfüszeget, 10 grm narancsvirágot, 10 grm Cardamonit, 10 grm 

narancshéjat, 80 grm pörkölt kávét (öröltet). 1 liter viz és 2 lifer alkoholban 

3 hónapig állani hagyjuk, azután átszürjük, kipréseljük. Most 2 kilogramm 

czukrot 1 liter vizben forralva feloldunk s hozzá adunk. Leülepedés után az 
egészet átszürjük s az szép tiszta lesz. 

200. Dió líqueur II 

2 liter finom szeszben 16 db zöld dió apróra vágva, egy fél narancsnak a héja, 
4 fillérért szegfüszeg, 4 fillérért fahéj '2 hónapig emésztendö s azután 2 

kilogrm fehér czukor 3 liter forró vizben feloldatik. Ezen oldatot kihülés után 
a fenti módon elkészitett szeszszel összekeverjük s üvegekre fejtjük. 

201. Dió-líqueur készitése franczía módon 

Veszünk 4 liter finom rectificált szeszt, (esetleg cognacot), 25 szeletekre 

felvágott zöld diót, fel narancsnak héját felvágva (a belsö fehér héjától elöbb 
megszabaditva) 3-4 szegfüszeget és 3-4 kis darab fahéjat. Az egész 8-10 

héten át egy jól zárható üvegben el zártan a napon tartandó. Ezután 3 kilogrm 

czukor fel lesz oldva 4 liter vizben és forralva, a habja leszedve és vógül 
lehübve. Kihülés urán a dióról a folyadékot leszürve, a czukoroldattal 

összekeverjük. Ezután palacz-kokra fejtjük és jól elzárjúk. Ha idöközben a 

liqueur salakot rak le az szüröpapiron vagy flanellon átszürendö s a 

kristálytiszta liqueur ujabb palaczkokra fejtetik és elzáratik. Az ily liqueur 
igen kellemes és a gyomor erösitésére szolgál. 

202. Bírsalma-líqueur 

Jól megérett birsalmát gondosan meghámozunk magtalanitunk és levét 

kisajtoljuk. Minden 3 liter léhez 1 liter jó minöségü pálinkát, 1 kilogramm 
czukrot, 5 gramm keserü mandolát 10 grm fahéjat és 5 grm szegfüszeget 

adunk, a keveréket egy palaczkba öntjük, 14 napig állani hagyjuk, e közben 
naponta jól felrázzuk s ez idö elteltével a folyadékot megszürjük. 

203. Alma-líqueur 

Az amerikai Egyesült-Államokban almakivonatból a következö módon 

készitenek olyan szeszes liqueurt, a rnelynek ize és aromája a Rajna melléki 
borokra emlékeztet. Gondosan kiválogatott egészséges almákat sajtolnak s 

az igy nyert levet a felére fözik. A folyadék teljes kihülése elött annyi 

sörélesztöt kevernek hozzá, hogy élénk erjedés induljon meg benne, 24 órai 
állás után lefejtik és erösfalu üvegekbe, jól eldugaszolva palaczkozzák az igy 
nyert édes és részegitö folyadékot, melyet dessert-bor gyanánt szolgálnak fel. 

204. Földi eper-liqueur 

6 liter földi eper 600 gramm violagyökérrel és 4 liter finomitott borszeszszel 
keverendö s tágnyaku palaczkban néhány napig állani hagyandó, azután ruha 

között kipréseljük. A kipréselt folyadékot ülepedni hagyjuk s miután teljesen 

megtisztult, annyi vizet töltünk hozzá, hogy az egész 8 liter legyen s ekkor 
2,5 liter czukorszörpöt keverünk bele s pár csepp fahéj-tinkturával illatozzuk. 
A czukorszörp egy literjében 0,3 kilogram czukrot oldunk fel. 

205. Málna-liqueur 

Veszünk 4 liter málnalét, mely ugy készül, hogy a teljesen érett málnát egy 
tálban fakanállal teljesen szétnyomkodjuk s pár napig állani hagyjuk, hogy 

ülepedjék, erre a szinlevet leöntjük s a maradékot ruha között kisajtoljuk. A 

4 liter imálnaléhez 4 liter finomitott borszeszt és 2,5 kilogranim süvegczukrot 
teszünk. A czukrot enyhe melegnél a málnalében felolvasztjuk, a feloldás 

után gyorsan felforraljuk, lehabozzuk s csak ha teljesen meghült, keverjük 
hozzá a borszeszt. 

206. Cseresznye-líqueur 

A málna-liqueurnek megfelelö módon készithetö s a kész liqueurt 

keserümandola vizzel, fahéjtinkturát és szegfütinkturával illatozzuk. 

207. Meggy-líqueur 

Ugyanoly módon készül, mint a dióliqueur (i.), csak a dió helyett minden 
liter szeszre 1 liter meggy adandó. 

208. Rózsa-líqueur 

1 kilogramm gondosan kiválogatott és megtisztitott rózsaszirmot szélesszáju 

üvegbe teszünk és egy liter jófajta rozspálinkával leöntjük, azután egy kiló 
apró darabokra zuzott kandiszczukrot (f'ehér jegeczes) dobunk bele és egy 

csepp cochenille-vel pirosra festjük. Az üveg száját bekötjük és a napra 

állitjuk. Lehet a rózsaszirmokat apródonkónt is beletenni és olyankor mindig 
felrázni az üveg tartalmát. Három négy hét múlva a liqueurt itatós papiron 

többször át kell szürni míg teljesen meg nem tisztul. Ha gyönge a zamat, egy 
csepp rózsaolajjal fokozni lehet. 

209. Kávé-líqueur. 

Egy tiszta edényben, mely még másra nem használtatott, 3 meszely tiszta 

folyóviz fél font czukorral és egy rúd vaniliával felforralandó s egy óra 

hosszáig fözendö. Ezalatt 4 lat kávéból erös fözetet fözünk, melyet tiszta 
ruhán keresztül a tüzröl levett czukros vízbe szürünk s jól betakarva kihülni 

hagyjuk. Ezután egy meszely alkoholt a kihült folyadékkal lassan erkeverünk 
s itatós papíron átszürünk. 

210. Narancs-líqueur, 

7 decziliter Ferenczpálinkára két narancsot veszünk, az egyiknek a héját 

eldörzsöljük,a másikat egészen beletesszük. A folyadékhoz 42 dkg czukrot 

adunk azzal 30 napig jól bekötött üvegben állni hagyjuk a folyadékot. A 31. 
napon a folyadékot megszürjük, palaczkokba töltjük, jól bedugjuk s huzamos 
ideig állni hagyjuk. 

211. Vanílíás líqueur 



 

 

Három liter Ferenczpálinkát, másfél liter édes tejszint, 2 dkg cochenillet, 

ugyanannyi vágott vaniliát 80 dkg czukorral összevegyítünk, üvegekben 15 
napig állani hagyjuk, azután itatós papíron megszürjük. 

212. Benedíctíner líqueur 

Rp. 

FJor. Cassiac 6.6 

Rad Zingib. 3.0 

Flor. Macidis 6.0 
Rad. Acori 10.0 

Rad. Angelicae 15.0 
Flor. Melissae 

Flor Hysopi aa 20.0 

Cotr. Citri 
FJor. Aurantior 

Herb. Menthae cr. aa 25.0 

Sem. Coríandri 50.0 
Spir. Vini dil. 1500.0 

A maceratum 500 grammjára 50 gramm közönséges szörp 

veendö. 
 

213. Díó-pálínka 

igen jó dió-pálinkát készithetünk a következö módon: Vegyünk 12 zöld diót, 

olyat, a melynek a csontárhéja még nem keményedett meg, de a belét képezö 
tömeg már ne legyen hig. Vegyünk továbbá 18 gramm fahéjat, 200 gramm 

fehér czukrot, 30 db szegfüszeget, 3 liter kifogástalan törkölypálinkát, a mely 

16 fokos, (40%-os) legyen; vegyünk még friss narancshéjat, melyböl a belsö 
fehérrészt kidobjuk s csak a sárgáját használjuk fel, mintegy 35 grammot. 

Ezen anyagokat összekeverve 2 hétig hagyjuk igy a napon, napjában 

többször fölrázva, végre pedig itatóspapiron átszürjük s kész a dió-pálinka. 
Ebböl azután diólikört csinálhatunk oly módon, ha két kilogramm fehér 

czukrot feloldunk egy liter meleg vizben, melyet kihülés után 8 liternyi 
diópálinkával keverünk s 2-3 napi állás után szürö papiron ismét áteresztjük. 

214. Baraczk-pálínka 

Veszünk egy egészen tiszta és a legkisebb dohosságtól s penésztöl is mentes 

hordót, a melybe a lerázott baraczkot gyüjtjük. Gyüjtés közben ügyelni kell 

arra, hogy a hordó mindég jól be legyen fedve. A magokat a baraczkból ki is 
szedhetjük, de benne is hagyhatjuk. Mikor a hordó már egészen megtelt, egy 

heti állás után a baraczkot valamely tiszta kádba kiboritjuk és ott teljesen 

széttapossuk, hogy egy baraczk se maradjon egészben. Az igy származott 
czefrét egy ajtóval ellátott, szintén egészen tiszta hordóba öntjük, még pedig 

ugy, hogy a hordó 0,75 résznyire teljék meg. Akkor egy pár liter vizet öntünk 

a tetejébe, a hordó ajtaját bezárjuk, de az ajtón levö csaplyukat nyitva 
hagyjuk, hogy a keletkezö gázok ott kitódulhassarjak. Ezután a hordót egy 

hüvösebb kamrába, vagy ilyeshelyre tesszük félre. Mintegy 3 hét mulva 

tiszra ruddal vagy gereb]yével jól felkávarjuk a czefrét s ezt minden három 
hetenként mindaddig ismételjük, mig a czefre édes izét elvesziti és szeszes, 

pálinkás izüvé változik. Midön a czefre ilyen állapotba jutott, akkor 

hozzáfoghatunk a kifözéshez, a mi a következöképen történik: Az üstbe - 
mely természetesen tiszta legyen - beleöntjük a czefrét, minden 10 liter 

czefréhez még 1 liter vizet öntve. Az üstöt csak 0,75 részéig töltsük meg és 

arra különösen vigyázzunk, hogy a czefre az üstfenekéhez ne égjen, mert 
akkor már elöre vége lenne a jó pálinkának. Hogy pedig ezt elkerüljük, ugy 

teszünk, hogy az üstöt valami olyan pléhlemezre állitsuk, a melyre egy ujnyi 

vastagon homokot teritettünk. igy legbiztosabban elkertiljük, hogy apálinka 
kozmás legyen. A mint igy elkészitettük az üstöt, hozzáfogunk a tüzeléshez, 

meg nem feledkezvén róla, hogy a hütökádban mindég jó bideg legyen a viz. 

Az üstben levö czefrének mindég csak egy harmadát szabad lepárolni, mire 
már használható pálinkát nyerünk, ha pedíg még egyszer lepároljuk, 
természetesen még erösebb lesz a pálinkánk. 

A kész pálinkát legjobb kisebb uj hordókban tartani, mert itt legjobban 

megérnek és szép, kellemes sárga szint kapnak. Az uj hordót azonban 
használat elött jól kiforrázuk, Vagy két év mulva lehuzhatjuk a pálinkát a 

hordókból üvegekbe melyeket azután jól bedugaszolva enyhe és világos 
helyen tartsunk, mert ilyen belyen jobban érik és nemesedik a pálinka. 

215. Füszeres pálínka 

Tegyünk egy nagy üvegbe a következöket: Egy marok összevágott ezerjófü, 

25-30 szál üröm, 10 szál fodormenta, 10 szál melissa, egy jó nagy marok friss 

narancshéj, 15 szem szegfüszeg 7 deka mazsolaszölö, 20 deka édesgyökér, 
50-60 db szétzuzott boroka, 1 evökanálnyi szétzuzott szerecsendió; ráöntünk 

10 liter jó rozspálinkát. Jól bedugaszolva, többször összerázva 3-4 bónapig 

napos helyen tartjuk. Ezután átszürjük s meghigitjuk 5 liter vizben jól 

felforralt 2 kilogramm czukorral; kihütve, jól eldugaszolva félretesszük, a 
megmaradt hozzávalóra pedig ismét friss pálinkát öntünk. 

216. A szílvapálínka-készítés legjobb módja 

A szilvapálinka (szilvorium, Slivovitz, Prunelliére) gyike a legkedveltebb s 
hygienikus szempontból is a legegészségesebb szeszes italoknak. 

Az aetherek, melyek a szilva savának a szeszszel való érintkezéséböl 

származnak, továbbá a keserü mandola-olaj, mely a magvak szétzuzása 

folytán a pálinkába mérsékelten kerül, hatalmas óv- és gyógyszert képeznek 
igen sok gyomorbaj és részben a láz ellen is, azért a franczia és délszláv nép 
a szilvoriumban valóságos orvosi szert keres és talál is. 

Minél több czukortartalom van a szilvában, akár a fajta tulajdonságánál, akár 

pedig érettebb állapotánál fogva, annál erösebb, szeszben gazdagabb és több 
pálinka nyerhetö azon feldolgozandó szilvorium-anyagból. 

Ezek elörebocsátása után, egészen röviden s népszerüen a következökben 
óhajtom leirni a szilvapálinka-készitésmódját. 

Veszünk oly félfenekü hordót, mely tiszta, tehát nem penészes, dohos és ebbe 
gyüjtjük össze a hullottr rothadtas vagy e czélra a fáról leszedett szilvákat. A 
hordó másik fenekének is meg kell lenni és ezzel a szilvát be kell takarnunk. 

Mikor már hordónk megtelt és egy hétig együtt pállott, hogy a szilva héja 

gyöngébb, szakadozóbb legyen, akkor a szilvát egy kádban tiszta lábbal 
anynyira széttapossuk, hogy abban egy szilva se maradjon épen. 

Most ezen „czefrét" beletesszük egy ajtós hordóba, megtöltjük azt 0,75 

résznyire és pár liter vizet öntünk a tetejebe. Ezután a hordó ajtaját behuzzuk, 
de az ajtón levö csaplyukat a szénsav kibocsárása végett nyitva hagyjuk. Áz 

ilyen czefrés hordónak melegebb hömérsekü kamrába kell elhelyezve lennie, 
hogy az erjedés jól mehessen. 

Három ét mulva kivesszük a hordó ajtaját, belenyulunk egy kisebb 

gereblyével a czefrébe s azt jól felkavarjuk. Azután az ajtót ismét behuzzuk. 
Ezen felkavarást minden három hétben ismételjük, mindaddig, mig a czefre 

ize alig lesz édes és emellett az szeszes izt nyert. Ekkor a czefrét a kazánba 

vihetjük avagy ha össze akarjuk várni az összes czefrét vagy talán nem érünk 
rá mindjárt lefözni, hanem télire akarjuk a fözést halaszrani, ezen esetben a 

hordó ajtaján levö csaplukat is elzárjuk. igy teljesen elzárva a czefre sem meg 

nem penészesedik, sem meg nem eczetesedik, de még csak szesztartalmából 
sem veszit. 

A kierjesztés urán a czefrét bármikor a kazánba lehet tenni és lefözni. 
Betöltskor czélszerü 10 liter czefrére 1 liter vizet önteni, minden liter czefrére 

egy-egy szilvamagot törünk szét s a kazánba tesszük, hogy attól kevés 

keserümandolaolaízt nyerjen és igy jellegzetesebb legyen. A magvak íelét 
széttörni, mint ezt sokan gyakorolják, nem czélszerü s az ily szilvoriumhoz 

az utánzatok legjobban szoktak hasonlitani. A kazánnak csak 0,75 részig 

szabad megtöltve lennie. Hogy a czefre a kazán fenekére le ne égjen, a 
pálinka kozmás ne legyen, a kazánt legczélszerübb egy pléhlemezre állitani, 

melyre 2 cm, vastagon homok hintetik. A Kriznic-féle kazánnál a kazánban 

alul egy szitafenék. van, mely a czefrének megkozmásodásáL megakadá-
lyozza. Van némely kazánban e czélra egy keverö is alkalmazva, mely 
azonban soha sem menti meg a pálinkát a kozmás mellékiztöl. 

A kazánnak felül a sisakkal, a sisak csövének a kádban elhelyezett 

kigyóalaku hütövel jól kell összeillesztve lenni, hogy szeszgözök az 
összeillesztéseknél el ne illanhassanak. 

Midön mindez megtörtént, elkezdjük a tüzelést de vigyázzunk, hogy a 

hütökádban mindég hideg legyen a hütöviz Amennyi czefrét teszünk a 

kazánba, annak mindég egy harmadát szabad lepárolni. Ezeri elöször lepárolt 

folyadék „vatyka" (Luther) nevet visel és zavaros gyönge folyadék. Ezt 

öszegyüjtjük s a kazánba öntjük ujra és most feléig pároljuk le, mire 
haszaálható 26-32 % pálinkát nyerüok. Az elsö lepárlás nyers-párlat, a 
második a rektifikált. 

A Kriznic-féle kazán sisakjában egy viztelenitö-tányér (Dephlegmator) levén 

elhelyezve, ez mindjárt 15—20% szeszt szolgáltat, ugy hogy ennek vatykáját 

másodszor kétharmadrészre lehet lepárolni és ezen párlat mégis használható 
pálinkát fog szolgáltatni. 

A pálinka erösségét a hivatalos bélyeggel ellátott szeszmérövel mérjük meg. 

Megjegyzem, hogy ha pl. egy czefre szesztartalma 6 % volt, ugy annak egy 

harmada lefözve 17—18% szesztartalommal fog birni. Ha ezt még felére 
lepároljuk, akkor a nyerendö pálinka 35-36 vol. % szesztartalmu, tehát erös 
pálinka leend. 

A szilvapálinkát legjobb 50-100 literes uj hordókban tartani, hogy szép 

sárgás szint nyerjen. Egy-két év mulva a pálinka a hordóból lehuzható 



 

 

palaczkokra, melyek meleg és világos helyen tartandók hogy igy hamarabb 

fejlödjenek s idösebbek legyenek; mert a pálinkafélék értéke korukkal 
fokozódik és emelkedik. 

 

Hüsítö ítalok, pezsgöporok 

 

217. Pezsgö-límonádé 

Vegyünk 540 gramm finom porrá tört fehér czukrot, 9 gramm porrá tört 

czitromsavat, 12 csöpp keserü :mandola essentiát s 18 csöpp 
czitromessentiát, A czitromsavat oldjuk föl 600 gramm melegvizbcn s 

folytonos kavarás közben keverjük hozzá a tört czukrot. Midön ez a keverék 
teljesen kihült, akkor hozzákeverjük a keserü mandola- és czitromessentiát 
is. 

Használati utasitás: 

A folyadékból egy jó evökanálnyit egy nagy pohár vizbe töltünk s kevés 
kétszer szénsavas nátront keverünk bele, ily formán, a legkényesebb izlést is 
kielégitö pezsgö-limonádét nyerünk. 

218. Czítromszörp 

Friss czitromot meghámozunk ós a héjat kellö mennyiségü granulált 
czukorral jól összetörjük. A meghámozott gyümölcsöt kisajtoljuk, a nedv 

minden 2 literét 2 liter vizzel s másfél kiló granulált czukorral, a héjjal 

összetöröttel jól összekeverjük. A keveréket a czukor feloldásáig melegitjük 
s azután megszürjük. 

219. Málnaszörp 

Válogatott érett málnát (egy szem rothadtnak sem szabad közte lenni) tiszta 

cserépedénybe teszünk s tiszta kézzel jól összetörjük. Most öntünk rá 
bugyogva forró czukrot (1 liter vizre 1 kilo czukrot számitva) annyit, hogy a 

gyümölcs be legyen takarva, ekkor jól megkeverjük és betakarva kihülni 

hagyjuk. Ha egészen hideg, ritkás ruhán átszürjük, de nyomkodni nem 
szabad. Legjobb e czélra olyan forma zacskót venni, nylont a milyenben a 

turót lecsurgatják. ilykép a szörp egészen tisztán és átlátszóan fog lecsurogni. 

A forró czukor magába veszi a természetes gyümölcs savát, ízét s za-matját 
és ezen eljárás által kitünö szörpöt nyerürik, melynek tartóssága is felülmulja 

a többi gyártmányokat. Kevés salicilsavat tanácsos hozzáadni, mielött a forró 

czukrot ráöntjük. A szörpöt palaczkokba töltjük s hólyagpapirral bekötjük. 
Az ily módon készitett szörp legajánlhatóbb betegek és lábbadozók számára, 

mert ártalmas alkatrészt nem tartalmaznak. Hideg vizzel igen kellemes, 
hüsítö italt lehet belöle késziteni. 

220. Szamóczaszörp 

Ép ugy készül mint a málnaszörp, csak hogy fríssen szedeftt erdei szamóczát 
használunk hozzá. 

221. Eper-kívonat 

A csupkájától megtisztitott epret böven meghintjük porczukorral, azután 1 
kilo gyümölcsre 1 pohár könnyü fehérbort öntünk és ha aczukor elolvadt, 

még töbször is hintünk rá czukrot. Éjjelen át betakarva, hüvös helyen állani 

hagyjuk, Másnapra az eper elvesztette teljesen zamatját, mely egészen 
átment a lébe. Az összefonynyadt gyümölcsöt kivesszük belöle, a levet pedig 

átszürjük s üvegekben szorosan bedugaszolva hüvös helyre eltesszük. 

Néhány hó mulva a lé meg-tisztul, ekkor lefejtjük s fehér átlátszó 

üvegecskékbe töltögetjük. 

Limonádéhoz és liqueurökhöz használják. Kitünö aromája a legkényesebb 
izlést kielégiti. 

222. Mandola-tej 

56 dekagramm hámozott édes mandolát és 4 dekagramm hámozott keserü 

mandolát vizzel finoman öszszereszelünk, 4 liter hideg vizzel lassanként 
összekavarjuk és rövid ideig állani hagyjuk. Most a tejszerü folyadékot tiszta, 

jól kiáztatott asztalkendön áttörjük, a mandolákat ismét kevés vizzel 

összekavarjuk és kisajtoljuk Ezután 56 dekagramm tört czukorral jól 
összevegyitve, még egyszer megszürjük s üvegekbe töltve jégre állitjuk. 

 

 

223. Kítünö pezsgöpor 

7 dekagramm borkösavat, 7 dekagramm kétszer szénsavas szikenyt és 10 

dekagramm czukrot külön-külön porrátörjük s dörzscsészébe összevegyitjük. 
Mindeniknek tökéletes száraznak kell lennie. Száraz, jól bezárható 
üvpgpalaczkokban kell tartani. 

 

Eczet készítése 

 

224. Törköly-eczet 

A törkölyböl igen finom eczetet készíthetni, mely jóságra nem igen marad el 
a boreczettöl s igen olcsó. Készitési módja igen egyszerü: Ha friss 

szölötörkölyt egy rakáson addig hevertetünk, mig tiszta savanyu szagot nem 
terjeszt a tömegben végbement az eczeterjedés s nem kell egyebet tenni, mint 

a törkölyt megfelelö módon vizzel kilugozni, hogy azonnal olyan folyadékot 
nyerjünk, mely rövid állás után jó eczetté válik. 

Ennél még czélszerübb és tökéletesebb eczet készitési mód a következö: A 

törkölyt oly kádba tesszük, a melynek fenekén nyilás van. E törkölyre vizet 
öntünk, s az alul lassan kifolyó folyadékot alkalmas edénybe gyüjtjük. Ha 

friss és nem erjedt törkölyt használtunk, a vizzel való kezelés következtében 

oly mustot nyerünk, melynek czukortartalma a viz mennyiségétöl függ. Az 
igy nyert must czukortartalmát megmérjük a must-mérövel s azután annyi 

vizet öntünk hozzá, hogy a folyadék a mustmérön körülbelül 12%-ot 

mutasson, Az eczetben, mely e mustból készül, körülbelül 5,5 % eczetsav 
lesz s jó asztali eczetnek fog rnegfelelni. Ha az elsö leöntés után nem 

kapnának elég erös mustot ezt más kádban tartott törkölyre öntjük, miáltal 

megfelelö czukortartalmu mustot kapunk. Az igy nyert mustba kevés élesztöt 
teszünk s erjedni engedjük. Az erjedes, ha a törköly kilugozásához 20° R. 
vizet hasz-náltunk, csak néhány napig tart. 

Hogy e must eczetté váljék, két hordó szükséges, melyeket ugy állitunk föl, 

hogy az egyik kissé magasabban állván, abból a folyadék egy csapon át a 

másikba folyhasson. A hordókat oly helyiségbe kell felállitani, a melyben 
15—16° R. hömérséklet van. A magasabban álló hordót megtöltjük az 

emlitett musttal s a csapot kinyitjuk annyira, hogy a folyadék a másikba 

átcsöpöghessen. Miután a felsö hordó kiürült és az alsó megtelt, felcseréljük 
öket, vagy pedig az alsóból visszaöntjük a folyadókot a felsöbe. Mihelyt az 

egyik hordóból a másik hordóba átcsöpögö folyadék ize többé nem szeszes, 

hanem savanyu, mint kész eczetet kissé kikénezett hordóba öntjük. A hordót 
egészen meg kell tölteni, nehogy az eczet megpenészedjék s elromoljék. 

225. Kítünö angol eczet 

Veszünk 25 liter tiszta esövizet s ehhez 3 liter szíruport öntünk, az egészet 

jól összekeverve megfelelö nagyságu tiszta hordóba öntjük és idönkint 
felrázzuk Erre 3 evökanál élestöt, néhány szelet fekete piritott kenyérre 

kenünk s ezt szlntén a hordóba dobjuk. Most két hétig meleg helyen 

nyugodtan állani hagyjuk, papiros-szeletekre kenve néhány kanál sziruport 
teszünk bele és a hordó száját papirossal jól betakarva, mérsékelt melegségü 
helyre állitjuk. Néhány hónap mulva kész az eczet. 

226. Égetett boreczet 

10 liter tiszta vizre 4 deczíliter gabnapálinkát, 6 evökanál mézet, kis darab 
porrátört borkövet s jól átsavanyitott rozskenyérhéjat veszünk. Ezen 

alkatrészeket érös eczettel kiöblitett hordócskában jól összevegyitjük és az 

edényt erös sürü vászonnal bezárjuk. Megjegyzendö, hogy az anyagoknak 
csak 7/8-ad részben szabad megtölteni az edényt. Mos a hordót oly kemencze 

közelébe visszük, mely naponként füttetik és nyugodt állapotban feküdni 

hagyjuk. A folyadék 6-10 hét mulva igen jóizü eczetté változott át s a legjobb 

boreczettel felér, söt a megnyulósodásnak kevésbe van kiterve, mint a 

boreczet. Most sepröjéröl óvatosan lehuzzuk, egy hordócskát egészen 

megtöltünk vele s pinczébe tesszük, hogy az eczet teljesen megtisztuljon. A 
visszamaradt sepröt ismét használhatjtik. 

227. Mesterséges boreczet 

25 dekagrm borkövet, ugyanannyi mentika gyökeret 75 dekagrm szörpöt s 

egy fél kilogrm pálinkát veszünk, a borköt és meatika gyökeret egy óráig 
vizben fözzük, azután a szörpöt hozzáadjuk, a keveréket még egy 

negyedóráig fözzük, a pálinkát beleöntjük, megszürjük, az eczetet kihütjük 
és egy már elöbb, forróvizzel kiforrázott hordóba töltjük. 

 

 

228. Közönséges tábla-eczet 



 

 

Egy hordóba, melyet elöbb forralt eczettel kiöblitettünk, a hordó 

nagyságához képest, minden 100 literre 8 kilogramm czetextraktot öntünk s 
a hiányzó részt tiszta vizzel pótoljuk, a hordót bedugaszolatlanul meleg 
helyre állitjuk s nyugodtan hagyjuk, mig az egész jól megsavanyodott. 

229. Czítrom-eczet. 

Szép és vékonyhéju czitromnak sárga héját igen vékonyan lehámozzuk ós 
apró koczkákra vágjuk. Az-után a fehér és szivós héját hámozzuk le s a 

czitromot szeletekre vágjuk, magvát kiszedjük. Most a czitromot és annak 

sárga héját üvegpalaczkba tesszük, boreczetet öntünk reá s bedugva egy ideig 
a napra vagy meleg kemenczére állitjuk. Ezen eczet sok ételnek igen 
kellemes izt ad. 

230. Sör-eczet 

Ha nagyobb mennyiségü megromlott sörünk van, igen jól használhatjuk fel 
eczet készitésére. Az eljárás a következö : 

100 rész romlott sörhöz 50 rész friss vizet, 2 rész borszeszt és 6 rész erös 

eczetet teszünk s a keveréket könnyedén bedugott hordóban meleg helyben 
állani hagyjuk. 

231. Méz-eczet. 

1 kilogrm mézet, 40 dekagrm porrátört borkövet, 1,5 liter jó gabonapálinkát, 

egy negyedrész csebres hordóba öntünk, azt langyos meleg esövizzel 

teletöltjük s három hónapig meleg helyen állani hagyjuk. Ezen idö mulva 
minden hónapban minden a fenti mennyiségü keverék után 5-5 liter legjobb 

eczetet vehetünk ki a hordóból, mire minden kivett 5 liter után 1 liter pálinkát 
s 4 és fél liter vizet utána öntünk. 

232. Keményítölíszt-eczet 

50 kilogrm keményitölisztet 350 kilogrm hideg vizzel elkeverünk, azután 55° 

R. hömérsókre kihütjük. Végül 1 kilogrm, már elöbb 10 kilogrm vizben 

elkevert maláta-darát vegyitünk bele. A keveréket 2,5 óráig 53° R 
hömérsékben tartjuk s vizzel eczetté higitjuk. 

233. illatos eczet. 

Borsosmenta, rozmarin és zsályalevelet mindegyikböl 25 grammot, 5-5 

gramm angyalfügyökeret, zedoáriát, gyöktörzset, szegfüszeget 1 kilogrm 
eczetbe tesszük s jól zárható edényben 3 napig állani hagyjuk, azután az 

eczetet megszürjük. 

234. Estragon-eczet 

Valamivel nagyolb palaczkba 4 decziliter jó tiszta boreczetet öntünk s abba 
5 dekagrm lehervadott estragon-füvet, 15 grm mazsolát, 1 dekagrm 

gyömbért, 10 szem szegfüszeget, 2 dekagrm friss fokhagymát teszünk. A 

palaczkot a napra állitjuk s gyakrabban felkavarván, 4 hétig álJani hagyjuk, 
mire az eczetet kendön átszürjük. 

235. Az eczet eltartása* 

Ha az eczetben olyan undoritó kinézésü nyálka képzödik, amit vborju"-nak 

szoktak mondani, hogy ez nagyon el ne hatalmasodjék s tönkre ne tegye az 
eczetet, igy járunk el vele : Töltsük le az eczetet üvegekre, aztán állitgassuk 

bele egy vizzel telt üstbe, mely alá tüzet rakjunk Ha az eczet 30-35 perczig 

igy fött, akkor oltsuk ki a tüzet s engedjük az eczetet, ugy, ahogy van, a vizzel 
együtt kihülni. Ekkor szedjük az eczetet üvegekbe vagy kökorsókba s 

dugaszoljuk el erösen, midön is az eczet esztendöszámra hiba nélkül fog 
elállani. 

 

Élesztök. 

 

236. Kítünö sajtó-élesztö 

Egy harmadrész rozs-malátát, egy harmadrész nyers árpa-malátadarát 

összevegyitünk s egész finomra megtörjük. 50 kilogramm ilyen keverékre 2 

kilogrm burgonyát hámozunk meg s azt finomra elreszeljük. A darát és 
burgonyát edénybe tesszük, melybe annyi 50° R. hömérsékletü vizet öntünk, 

hogy a darát simára eldolgozbassuk. Azután folytonos keverés közt addig 

öntünk hozzá 75° R. hömérsékü vizet, mig a keverék csak 50° R, hömérsékü 
lesz. 20-23 óra mulva, gyorsan, amint csak lehet, hideg viz hozzáadása által 

20° R. hömérsékre állitjuk. Most 2 kilogrm friss élesztöt friss vizben 
elkavarunk s külön edényben az élesztökeverék-kel 20° R. höérséklet mellett 

elvegyitjtik. Ha a keverék forrasba jött, 3 dekagrm szódával együtt a dara és 

burgonyakeverékbe elegyitjük. Ha az leülepedett, az élesztöt lemeritjük, 

vizzel feltrissitjük, zacskóban kinyomjuk s viz alá tesszük. 5-6 óra mulva a 
vizet lebocsátjuk, kettös vászonzacskóba tesszük, kinyonyjuk meggyurjuk és 
kész. 

237. Élesztö készítés. 

Élesztöt többfélét lehet késziteni. Sörböl igy csinálunk élesztöt: Melegitsük 
meg a sört annyira, hogy épen csak langyos legyen, akkor egy kevés 
élesztövel és liszttel keverjük össze s 12 óráig engedjük meleg helyen állani. 

238. Komló-élesztö. 

Egy maroknyi komlót egy liter vizben addig fözzünk, mig jól szétázik, ekkor 

keverjünk bele egy tojás febérjét, 25 deka buzalisztet s egy deka tört 

fehérczukrot igy aztán gyurjuk addig, mig tészta lesz belöle. Ezt a tésztát 
nyujtsuk el laposra, vagdaljuk darabokra s száritsuk meg a napon. Mentöl 
hamarabb meg tudjuk száritani5 annál jobb. Az ilyen élesztö soká eláll. 

239. Sör-élesztö 

Friss, erös, langyos meleg sört kevés élesztövel ést liszttel keverünk össze; a 
keveréket 10 - 12 óráig meleg helyen állani hagyjuk 

240. Tészta kelesztö por 

70 rész borkösavnak 30 rész kétszer szénsavas nátriummal való keveréke. 

241. Sütö-por 

Élesztö helyett. 

I. 

40 rész nátrium bicarbon, 25 rész borkösav, 2 rész keményítö 

II. 

32 rész konyhasó, 24 rész nátríum bicarbon, 22 rész cremor tartari, 12 rész 
czukor, 10 rész keményitö. 

 

Tísztító szerek 

 

242. Ezüst tisztító víz. 

Rp. 

Cremoris tartari. 
Natrii chlorati aluminis á á 1.0  

Aquae dest 100 
 

A finom ezüsttárgy ezen oldatba mártott flanel-darabbal, majd szarvasbörrel 
dörzsölendö. 

243. Ezüstnemü tísztító-por 

Veszünk 50 deka borkövet, 50 deka spanyolfehért és 50 dekagrm timsót, 

mind finomra megtörjük, összevegyitjük, jó erös eczettel megnedvesitjük, 

megszáritjuk s még kétszer megnedvesitjük és száritjuk. Azután az egészet 
finom porrá törjük s széles száju üvegekbe rakjuk. 

Használati utasitás: 

Ezen porból vizbe teszünk keveset s az ezüstöt az ebbe mártott kefével vagy 
vászondarabbal dörzsöljük, tiszta vizzel leöblitjük s gondosan megszáritjuk. 

244. Párisi por 

Fétntárgyak tisztitására. 

50 rész égetett mágnesiának, 48 rész szénsavas magnesiummal és 7 rész 
vörös vasoxiddal való keveréke. 

 

 

245. Tíntakivevö folyadék I 



 

 

1 rész klórmész, 2 rész vizben feloldandó. A letörlendö tintafolt vagy betü 

ezen folyadékba mártott ecsettel megnedvesitendö s a nedves nyomat itatós 
papirral megszáritandó. 

246. Tíntafoltot kívevö folyadék II 

Fehérnemühöz. 

30 gramm timsónak 40 gramm borköoldattal valo keveréke. Ezen szer 

használata által a vászon nem szenved. A foltos helyek az oldattal jól 
megnedvesitendök. 

247. Tíntafoltot kívevö rud 

Porrátört borkösavat mucalago gummiarabicummal s 1 2 csepp glycerinnel 

massává gyurunk s rudakká sodorjuk. A rudakat mérsékelt melegben 
megszáritjuk. Alkalmazásukkor a kézen vagy ruhán levö tintafoltot 
megnedvesitjük s megdörzsöljük a rudacskával, utána pedig vizzel kimossuk. 

248. Pecséttísztitó 

zsir-, olaj- és kátrányfoltok eltávoitásához. 

Szénsavas magnesiából és benzinböl egyenlö mennyiséget veszünk s 

üvegpalaczkokba töltögetjük. Ügyelni kell, hogy a dugasz teljesen zárja a 

palaczkot, mert külonben elpárolog. 

Használati uiasitás. 

A pecsétes helyet kissé bedörzsöljük s állani hagyjuk mig elpárolog. Régibb 
pecséteknél ez ismétlendö. Használat után erösen bedugaszolandó. 

249. Pecséttísztító folyadék. 

Sav-, gyanta-, viasz-, kátrány- és zsirpecsétek éltávoltiására. 200 gramm 
95%-os borszesz, 30 gramm ammoniák, 4 gramm benzin. 

250. Kítünö pecsétvevö folyadék 

Ezen szer a legkényesebb szineknek sem árt. Készitése a következö módon 
történik : Vegyünk 26 gramm tisztitott terpentinolajat, 157 grm igen finom 

rektifikált borszeszt, ugyanannyi kén-aethert és 15 csepp czitromolajat. 

Rázzuk össze jól ezen anyagot, azután használatig jól dugaszolt üvegekbe 
tegyük el. Használat alkalmával megnedvesitjük a pecsétes helyet a leírt 

folyadékkal, melybe egy darab itatóspapirt bemártva, ezen papirral 

dörzsölendö meg jól a pecsét, mire az el fog tünni. 

251. Erlenmayer-féle tísztítószer 

Mindennemü olajfestmények és olajfestékek üsztitásához. 

1 kiló légköneget (ammoniák) 6-8 liter esö- vagy folyóvizzel higitunk s 
különbözö nagyságu palaczkokba töltve, megfelelö vignettákkal látjuk el. 

Használati utasitás: 

A tisztitás a folyadékba mártott szivacscsal történik. A pecsétek rövid idö 
alatt tökéletesen és minden roncsolás nélkül eltünnek. 

252. Kítünö pecséttísztító szer 

Ezen szer, melyet minden hason készitménynél jobban dicsérnek, 

következöleg készül: Lavendulaspiritust, kénaethert és ammoniákot egyenlö 

arányban összekeverünk. Ezen keverékkel a pecsétes foltot benedvesitjük s 
azután lekeféljük. 

253. Pecséttísztító szappan I 

Karton és selyemkelmék tisztitdsára. 

1 kilogrm közönséges szappan, 0,5 kilogrm marh epe, 90 grm velenczei 
terpentin. 

254. Pecséttísztító szappan II 

Szurok, viasz, olaj és olajfestékeJi eltávolitására. 

60 grm fehér szappan, 12 grm tiszta hamuzsir, 8 grm terpentinolaj. 

 

 

255. Folyékony pecsétszappan 

Jó házi mosószappant reszelünk s ezt palaczkokba téve szalmiákszeszszel 

öntjük le és jól felrázzuk. A palaczkot jól bedugaszoljuk s az egészet pár 
napig állani hagyjuk. Ha a szappan feloldódott, addig higitjuk, mig szörp 

vastagságu lesz. Használat alkalmával a ruhán levö zsirfoltokat e folyékony 

szappannal bekenjük és langyos vizzel kimossuk. 

256. Rozsdafolt kívétele fehérnemüböl 

Ezüst evökanálba egy czitrom levét belefacsarjuk s ezt borszeszláng felett 

megmelegitjük. Amint a czitromlé föni kezd, belenyomjuk a rozsdás foltot, 
mire az pár percz alatt nyomtalanul eltünik. 

257. Fémtísztító szappan* 

Minden fémnél használható. 

48 rész szappant finom forgácsokba metélünk, kevés vizzel leöntve, 

vizfürdön megolvasztjuk. Az olvadékhoz 6 rész krétát, 3 rész cerusát, 3 rész 

magnésiát, 3 rész borkösavat keverünk (mindezeket elöbb a legfinomabbra 
iszapoljuk) és a még forró tömeget formába öntjük. Kihülós után tetszés 
szerinti darabokra metéljük. 

258: Fémtísztító kenöcs 

2 rész japáni viaszt, 20 rész oleinnal olvasztunk össze. Az olvadékot 7-8 rész 
lisztfinomra poritott kova-fövénynyel dörzsöljünk össze s azután az egészet 

nitro-benzollal szagositjuk és fél folyós állapotban bádogdobozokba öntjük. 

A keveréknek vörös szint vörös agyaggal vagy vasoxiddal, barna szint 
okkerrel adunk. 

259. Fémtísztító olaj 

9 rész nyers olajsavnak 1 rész petroleummal, vagy kerosennal való keveréke. 

260. Ablaktísztító paszta 

90 dekagramm iszapolt kréta, 5 dekagramm fehér bolus, 5 dekagramm angol 
vörös, 1 félliter vizzel és 0,5 liter borszeszszel eldörzsölendö és széles száju 
üvegbe téve jól beduxaszolandó. 

Kasználatkor egy rongy szeszszelmegnedvesitendö s a pasztából egy borsó 

nagyságu darabka az ablaktáblán megszáradásig eldörzsölendö. Az üveg jól 
bedugaszolva tartandó. 

 

Ragasztó-szerek. 

 

261. Altalános ragasztószer* 

Mindenre alkalmas ragasztószert következöleg lehet késziteni: Vegyünk két 

rész tisztitott gummiarabicumot, egy és fél rész finom keményitöt, fél rész 

porrá tört fehér czukrot, keverjük ezeket olyan módon, hogy elöbb a gummit 
oldjuk fel kevés vizben azután a keményitöt és czukrot keverjük jó közé. 

Ezután az egészet addig fözzük vizfürdöben, mig tiszta, egyenletes tömeg áll 

elö. Szükséges ezen ragasztószerbe egy kevés kámfort vagy szegfüolajat is 
keverni, azért hogy tartó-sabb legyen, mert különben könnyen megromolék. 

Vizfürdönek nevezzük azt, midön valamit nem közvetlenül a tüzön vagy a 
takaréktüzhely lemezén melegitünk, hanem egy másik edénybe téve, a 
melyben vizet melegitünk. 

262. Üveg- és porczellán-ragasztó 

3 rész darabokra vágott, vulkanizálatlan kaucsukot 20 rész kloroformban 
feloldunk s az oldathoz 1 rész mastixot adva azt pár napig állani hagyjuk. 

263. Tyndetykon-ragasztó 

Üveg, porczellán, kö és cserépedény, csont és szaru ragasztására. 

20 gramm halenyvet, 20 gramm jegeczes eczetsavval keverve lepárolunk, 
mig kocsonyaszerü anyaggá nem válik. (Használatkor felmelegitendö). 

264 Porczellán-ragasztó 

1 drachma vizahólyag 1 lat spirituszszal és 1 lat vizzel összekevertetik. 
Ugyanekkor féldrachma mastixot három drachma erös spirituszban 

olvasztunk föl. E két keveréket gondosan összevegyitjük és egy negyed 
drachma gummi-amoioniakkal összeelegyitjük s kész a ragasztó. 

265. Üveg- és porczellán-enyv 



 

 

Készitünk 10%-os vizes gelatinoldatot és 0,2%-os káliumbichromát oldatot. 

E két oldat közvetlenül a használat elött összekeverendö s a nyert ragasztóval 
a törött tárgyak részeit bekenve, jól összepréseljük s napfényen kiszáritjuk. 

266 Üveg:- és porczellán-ragasztó 

2 rész vizahólyagot feloldunk 6 rész alkoholban és a forró oldathoz 16 rész 

alkoholt, 1 rész mastixot, 0,5 rész gammiammoniákot adunk. Ezen szerrel 
csak oly tárgyak ragaszthatók melyek nincsenek nedvességnek kitéve. 

267. Kítünö porczellán-ragasztó 

2 rész vizahólyagot vizben meglágyitunk, azután annyi alkoholt adunk 
hozzá, amennyi a vizahólyagot ellepi. Ezt gyengén addig hevitjük, mig 

feloldódik. Külön edényben 1 rész poritott mastixot feloldunk 3 rész tisztitott 

borszeszben s ez után a két oldatot összekeverjük és 1 rész poritott 
ammoniák-gummit adunk hozzá. Az igy nyert anyagot vizfürdön, 

szörpsürüségig bepárolgatjuk s széles szája üvegcsékbe töltögetjük. 

Használat alkalmával a ragasztót tartalmazó üvegcse forró vizbe állítandó 
mig a ragasz meglágyul s azután a szintén megmelegitett darabok bekenetnek 
vele s jól összenyomatván, a napon megszáritatnak. 

268. Kitt 

Porczellán, üveg, drágakövek és márvány ragasztdsára. 

8 rész apróra metélt vizahólyagot 61 rész vizben 24 órán át áztatunk, azután 

felére lepároltatva, megsürüsödése után 82 rész alkohollal keverjük s 
vászonon átszürjük. Ezen folyadékkal még melegen keverjük azon oldatot, 

mely 4 rész mastix és 24 rész alkoholból áll. Most az egészhez 2 rész 

ammoniacum pulv. keverünk akként, hogy a folyadékot lassanként adva az 
ammoniakumhoz, egy teljesen egyenlö sürüségü keverék keletkezzék. 

Használatkor a ragasztót és a tört darabokatjól megmelegitjük és a 

ragasztandó részeket bekenve, száradni hagyjuk. A megszáradt részeket 
mégegyszer be-kenve összeilleszíjük, 5 - 6 óra mulván a ragasztó meg-
keményedett. 

A ragasztó jól zárt edényben tartandó. 

269. Folyékony enyv I 

100 rész enyvet 260 rész vizben meglágyitunk s ezután a vizet addig 

melegitjük, mig benne az enyv teljesen feloldódott. A forró oldathoz most 
szüntelen keverés közben, lassanként 16 rész salétromot öntünk. 

270. Folyékony enyv II 

Áztassunk be közönséges tiszta enyvet vagy 12-óra hosszáig esö vagy 

folyóvizbe, azután annyira melegitsük, hogy az enyv felolvadjon, azonban 
felforralni nem szabad. Ekkor annyi vizet keíl közékeverni, hogy sürü 

mézszerüvé váljék, mire ismét annyi eczetesszencziát vegyünk bele, mig 

egészen felhígul, mint a jó hig méz vagy olaj. Egy kevés boraxot kell aztán 
még hozzáadni, egy liter enyvre egy grammot, azért, hogy meg ne 

penészedjék. Ekkor kész a folyékony enyv, melyet üvegbe elteszünk és jó 

erösen bedugaszolunk. igy sokáig eláll és különféle ragasztásokhoz 
használható. 

271. Folyékony gummíarabícum 

Tetszésszerinti mennyiségü gummiarabicumot veszünk, ezt forró vizben 

felolvasztjuk, s ha a gummiarabicum nem lett volna elég tiszta, pár 
napigállani hagyjuk, hogy az idegen alkatelemek lerakodjanak. Most 

óvatosan, hogy föl ne zavarjuk, a tiszta anyagot leöntve megfelelö nagyságu, 

széles száju üvegekbe öntjük. Hogy a folyókony gummi az erjedés és 

penészedéstöl megóvassék, minden palaczkba néhány csepp karbolsavat 

öntünk s a palaczkot parafa dugóval elzárva, czimkékkel látjuk el. A karbol 
rövid idö alatt elveszti kellemetlen szagát. 

272. Ablaktapasz 

igen jól tapasztó anyag az olcsó terpentin sürü oltott mészszel keverve. Ezen 

anyag igen tartós és a vele egyszer betapasztott ablakok mindvégig jó 
állapotban maradnak. 

273. Üveges kítt. 

Olyan kitt vagy ragaszték, mely az üvegesek által használtatik, a 

következökép készül: Két részt ólomtehért és egy rész krétát összevegyitünk 

és lenolajfirniszszel összegyurjuk egészen addig, amig a szükséges 
keménységet és egyenletességet el nem érjük. 

 

Pecsétviasz készítés. 

 

274. Fínom vörös pecsétvíasz  

24 rész sellak, 10 rész velenczei terpentin és 3/8 rész perubalzsam 

porczelláncsészében összeolvasztatik s a megolvadt tömeghez folytonos 
keverés közt 15 rész finom czinóbert adunk A folyó tömeget formába öntjük. 

A pecsétviasz hengereknek kellö fényességét, annak szabad láng vagy 
széntüz fölött való megforgatása által adunk. 

275. Közönséges vörös pecsétviasz  

16 rész sellak, 10 rész velenczei terpentin, 8 rész czinóber és 4 rész iszapolt 
kréta 

276. Fínom fekete pecsétvíasz 

32 rész sellak, 16 rész fehér gyanta, 16 rész ele-elefántcsont fekete, 1 rész 
benzoe. 

277. Közönséges fekete pecsétvíasz 

18 rész gumilakk, 10 rész velenczei terpentin, 8 rész iszapolt kréta, 2 rész 

kalczinált kinrusz. 

278. Kék pecsétvíasz 

2 rész gummilakk, 10 rész velenczei terpentin, 3/8 rész perui balzsam, 16 
rész porrá tört smalte. 

Bélyegzötínták, bélyegzö festékek 

279. Bélyegzötinta. 

75 sulyrész vizhez 7 rész glycerint, 3 rész czukor-szörpöt, 15 rész 
anilinfestéket keverünk. A keveréket felfözzük, de az anilin festéket csak 

akkor öntjük a vizbe vegyitett glycerinhez és szörphöz, mikor ezek már 
forrnak. ily módon az anilinfesték nem száll az edény fenekére ós feloldódik 

Eme tinta nem piszkolja a bélyegzöt, gyorsan szárad és kitörölhetlen. 

280. Kék bélyegzötínta 

2 rész sellak, 2 rész borax, 25 rész viz, 2 rész gummiarabicum, kellö 
mennyiségü ultramarin. A boraxot és sellakot a viz felével addig fözzük, mig 
feloldódnak s kihülés után a többi vizet és az ultramarint hozzáadjuk. 

281. Kék bélyegzö-festék I 

3 gramm anilinkék 1 B, 10 cm3 lepárolt viz, 10 cm3 faeczet, 10 cm3 metil 
alkohol, 70 cm3 glycerin. Az anilinkéket egy porczellán mozsárban vizzel 

öntjük le és eldörzsöljük, azután kevergetés közben a glycerint s a többi 
folyadékot adjuk hozzá, megfiltráljuk s egy pár napig állani hagyjuk. 

282. Kék bélyegzö-festék II. 

1 gramm poroszkéket és 1 gramm dextrint 30 cm2 vizben oldunk. Kevés 

vizzel tésztává dörzsöljük a poroszkéket, a dextrint hozzáadjuk s az egészet 
vizzel higitjuk. 

283. Vílágosvörös bélyegzöfesték 

3 grmm eozin BBM, 10 cm8 lepárolt viz, 10 cm metilalkohol, 70 cm3 

glycerin. 

284. ibolyaszínü bélyegzöfesték 

0.25-0.5 gramm anilin violett, 15 cm8 metilalkohol 15 cm3 glycerin. 

285. Karmínpíros bélyegzöfesték 

1 gramm jó karmin, 8 cm3 erös ammonia, 0,5 cm3 glycerin, 3 grm dextrin. 

A karmint az ammoniában oldjuk, azután a glycerint s végül a dextrint adjuk 
hozzá. 

286. Zöld bélyegzöfesték 

4 gramm metilzöld, 100 cm3 forró glycerin. 

 

287. Közönséges líla bélyegzöfesték 



 

 

1 gramm metilviolett, 10 cm3 forró glycerin. 

288. Barna bélyegzöfesték 

5 grm vezuvbarna, 100 cm3 forró glycerin. 

289. Fekete bélyegzöfesték szövetekhez 

8 gramm aszfalt, 32 cm3 terpentinolaj s korom. Az aszfaltot a 

terpentinolajban oldjuk s terpetin olajjal eldörzsölt elegendö mennyiségü 

kormot adunk hozzá, mindaddig, mig a tinta elég fekete s a bélyegzéshest 
megkivánható sürü nem lesz. 

290. Vörös színü fémbélyegzö-festék 

15 grm bordeaux vörös, 15 grm anilin vörös, 45 gramm nyers olajsav és l 
kilogramm ricinusolaj. Az anilin vörös a ricinusolajban feloldandó s az 
olajsavval jól eldörzsölendö. Ugyanezen eljárás követendö a következöknél: 

291. Kékesfekete fémbélyegzö-festék. 

50 gramm anilin fekete, 60 gramm nyersolajsav, 1 kilogramra ricinusolaj. 

292. Violaszín fémbélyegzö-festék. 

30 grm anilinviolett, 50 grm olajsav, 1 kilogrm ricinusolaj. 

 

iró-, másoló-, színes-, arany-, ezüst-, hektograf-, 

líthograf- és fehérnemü jelzö tínták. 

 

293. Kítunö fekete tínta 

70 dekagramm darabos fekete gubacsot, ugyanannyi berzsenyfát, 

ugyanannyi sárga czukrot 24 óráig 30 liter vizben áztatunk, azután jó két 
óráig cserépfazékban lassan fözzük, azután 70 dekagramm timsót adunk 

hozzá. Most a folyadékot egy napig állani hagyjuk, jól felkavarjuk s 
megszürvén, palaczkokba töltjük. 

 

294. Jó fekete tinta 

1 kilogramm lignum Gampecchianumot, 7,5 kg vízzel, 5 kg koluaturáig 
befözzük s ebben 200 grm chrómtimsót, 50 grm dextrint és 30 csepp 
kreozotot feloldunk. 

295. Közönséges fekete tinta. 

6 rész porrátört gubacsot, 4 rész vasgáliczot, 4 rész arabgummit, 5 rész meleg 
esövizet és 50 rész bor-eczetet üvegpalaczkban összehozva, meleg helyen 8 

napon keresztül emészteni hagyjuk, e közben többször felrázzuk s végül 
megszürjük. 

296. ibolyaszínü írótínta 

Rp. 

Methyl-violett B, B. B. 6.0 

Sacchari 15.0 
Acid. hydrochl. dil. gtt, X. 

Aquae 1000.0 

 
297. Kármín-tínta. 

Kármint, tízszeres súly mennyiségü szalmiak szeszben, 
porczellánmozsárban dörzsölve feloldunk s az oldatot leszürjük. A 

folyadékot több napon át nyitott edényben állaní hagyjuk, míg az ammóniák 

nagyobb része elpárolgott, miközben naponként egyszer leszürjük. Ezután 
tömör pikrinsav-oldatot vizoldatban öntünk hozzá, annyit, hogy a fenmaradt 

ammoniakszag eltünjék. Most a tiszta folyadékhoz kevés arabgummioldatot 

adván, hogy a penészképzödésnek elejét vegyük, egy csepp, chloroformmal 
hozzuk össze. 

298. Arany-tinta. 

Arany-tinta készítéséhez aranyfüstöt (finom aranylemez) vagy mussivar-

aranyat használunk. E végböl az aranylemezeket mozsárban vagy kölapon 
kevés mézzel addig dörzsöljük, mig az arany lehetö legfinomabb részekre 

szét nem oszlott. A pépet egy üveghengerbe átvivén, azt sok vízzel hozzuk 

össze és fözzük a leülepedett aranyrészekröl a vizet leöntvén, arra ismételten 
vizet öntünk s az aranypor megszállása után a vizet újból leöntjük. 

ilyenképen az aranyrészecskéket addig mossuk, míg a mézet el nem 

távolitottuk azokból. Most az aranyport 1 rész fehér arabgumminak 4 rész 
desztillált vízben való oldatával és 1 rész káli-üveggel jól eldörzsöljük. 

299. Ezüst-tinta. 

Az eljárás ugyanaz, mint az aranytinta készítésénél, csakhogy az 
aranylemezek helyett ezüstlemezeket használunk. 

300. Vörös tinta. 

Egy liter vízben 5 grm eosint feloldunk s annyi gummiarabikumot teszünk 
bele, amennyi elegendö arra, hogy használat alkalmával a tintának a tollból 
való túlságos folyását megkösse. 

igen szép vörös tinta készíthetö még, ha esövizbe megfelelö mennyiségü 

fuchsint teszünk s azt meleg helyre állítjuk. Néhány perez múlva már 
használható. 

301. Vötös anílín-tínta. 

1 rész gyémántiuchsint feloldunk 150 rész forró vízben. 

302. Kék anílín-tínta. 

1 rész vízben oldható „Bleu de nuit”-t feloldunk 200 rész forró vízben. 

303. Viola anílín-tínta. 

1 rész vízben oldható anilinviolát feloldunk 300 rész vizben. 

304. Zöld anílín-tínta. 

1 rész jodzöldet feloldunk 1 rész forró vízben. 

305. Sárga anílín-tínta. 

1 rész pikrinsavat feloldunk 150 rész vízben. Ha az irás rezes szinü, az anilin-
tinták vízzel higitandók. 

306. Alízarín másoló-tínta. 

125 grm csergubacsot fél liter erös eczetben és 2 liter desztillált vizben 

félóráig fözünk, a folyadékot megszürjük és még forrón 10 grm kurkurna-
kivonatnak fél liter forró vízzel készített oldatához öntjük s ezzel 

összerázzuk. Kevés állás után ismét megmelegitvén, a következöket adjuk 

hozzá: 60 grm vasgálicz, 50grm gummiarabikum 50 grm fehér czukor, 25 
grm indigó, 50 grm glycerin. Összekeverés után a tiszta folyadékot leöntjük. 

307. ibolyaszínü másoló-tinta. 

Rp 

íethyl-violet BBB 15.0 

Sacchari so.a 

Acid. bydrochl. dil. gtt. X. 
Aquae 1000.0 

 
308. Vörös másoló-tinta. 

100 gramm igen finom, franczia kékfakivonatot, 30 grm oxálsavas 

ammoniumo*, 30 grm kénsavas alumíniumot és 8 grm oxálsavat durva porrá 
törünk és 800 grm lepárolt vízzel kavaiás közben, rézedénybett forrásig 

hevítjük. Most azonnal hozzáadunk 5 grm savanyu brómsavas káli és 160 

grm meleg viz oldatát,, végül pedig még egy grm salicylsavat és az elegyet 
félretesszük, 14 napi állás után tisztán leöntjük az üledékröl és betöltjük 

200—500 grm tartalmú üvegekbe. Ezen tinta vékony rétegben szép vörös 

szint mutat, a tollból vörös ibolyaszinnel folyik, sötét ibolyára szárad és 
ugyanígy kopiroz. Kopirképességüre nézve túlhalad minden más tintát, a 
vele elöállított Írások hetekig megtartják kopirképességüket. 

309. Fekémemtijekö (kímoshatlan) tinta. 

Chemiai tinta. 

Oldjunk fel 11 rész salétromsavas ezüstöt 22 rész ammóniákban, másrészröl 

22 rész kizárólagos szénsavas nátriumot és 20 rész arabgummit 20 rész 
destillált vízben. Elegyítsük a két folyadékot teljes feloldás után s hwritsftfe: 

az egészet vízfürdöben 70—80°-ra, hogy kezdetben sárgás színezet 

sötétbarnára menjen át. (Az ezen tintával jelzendö ruhanemüeket nem kell 
elöbb külön elkészítés alá venni.) 

 

310. Líthograf-tínta 



 

 

16 rész viaszt, 12 rész sellakot, 8. rész mastixot 6 rész faggyút, 6 rész kemény 

faggyuszappant, 1 rész velenczei terpentint összeolvasztunk s a tömeget 4 
iész kinrusszal elkeverjük. A tintát mint a tust, vízzel dörzsöljük el. 

311. Hektográf másoló-tinta 

10 dekagramm methylibolva, 5 dekagrm higitott eczetsav, 10 dekagrm (90%) 
alkohol, 10 dekagramm réz éa 5 dekagramm glycerin. 

312. Eltünö tinta. 

Oldjunk fel egy rész kékgáliczot alkoholban, egy rész chromsavas kálit, 

nyolcz rész desztillált vizben s e két folyadékot összeöntve, kész a 
világosbarna szinü eltünö (szimpathetikus) tinta. Ha ezzel irunk, az a 

papiroson láthatlan lesz, ha azonban a papirt egy kissé megmelegitjük, az irás 
mindjárt olvasható lesz, de kihülés után ismét eltünik 

 

 Írás sokszorosítók 

 

313. Hektograf-anyag 

200 gramm kölni enyvet 24 óráig 400 grm vizben áztatunk, azután 700 

gramm glycerint keverünk hozzá és az egészet vízfürdön gyakori kevers 
közben egy kilogramm súlyáig lepárologtat jak. 

314. Hektograf-anyag II 

100 gramm közönséges enyvet, 500 gramm glyce-rint, 25 gramm finom 
báriumszulfátot és 875 gramm vizet veszünk. 

315. Kék színü kopírozó papiros. 

indigókarmint, vagy ultramarint zöld szappannal bensöleg elkeverünk s a 
tömeget éles kefével vékony, de erös papirosra fel kenjük. 

316. Fekete szinü kopírozó papiros 

indigókarmin helyett finom kinruszt vagy elefántcsont-feketét veszünk. 

 

Aranyozó, ezüstözö és bron-zírozó oldatok. 

 

317. Aranyozó oldat fémek aranyozására 

Egyszerü bedörzsölés által. 

20 rész aranychlorid, 60 rész ciánkálium, 100 rész viz, 5 rész borkö, 100 rész 
iszapolt kréta. 

Használatkor a fémtárgyat elöbb savval megtisztítják s azután az aranyozó 
folyadékot gyapjudarabbal rádörzsölj ük. 

318. Martin-féle aranyozó oldat 

Ezüst vagy réz aranyozására. 

20 rész aranychlorid, 60 rész ciankálium és 15 rész káliumbitartarátnak 100 
rész vízben való oldata. Az oldathoz 10 rész krétát keverünk. 

Használatkor az aranyozandó s gondosan megtisztított tárgyakat az 
eczetoldatba mártott gyapot-csomóval erösen bedörzsöljük. 

319. Ezüstözö folyadék 

Fémtárgyaknak hideg, nedves utón váló ezüstözésére. 

120 grm salétromsavas ezüstöt, 40 grm chloram-moniumot és 120 grm 

alkénsavas nátront feloldunk 40 grm destillált vizben és azután még 120 grm 
poralaka szénsavas meszet adunk hozzá. 

Használatkor a fémtárgyakat ezen folyadékból éles kefével megnedvesitjük 
és addig dörzsöljük, míg a kívánt ezüstfényt mutatja. 

 

 

320. Folyékony bronz 

10 rész fuchsint, 5 rész anilin bíbort, 100 rész 95%- os alkoholban vízfürdö 

fölött feloldunk, B rósz benzoesavat adunk hozzá s az egészet 5-10 perczig 
fözzük, mig a keverék zöld színezete szép világos bronzbarnába átmegy. 

321. Folyékony bronz 

Gipszfigurák bronzozására. 

50 rész faggyu-3zappant 200 rész forró vízben oldunk, az oldathoz 60 rész 
vízben feloldott 15 rész rézszulfátot adunk. 

A keletkezett rézszappant kimossuk, gyönge melegnél megszáritjuk és 
elegendö mennyiségü terpentin-olajban oldjuk. 

 

 Közönséges és fény-keményítök. 

 

322. Búza-keményítö. 

A búzát szép tisztára mosva, egy edénybe, dézsába vagy kádba tesszük, vizet 

öntünk reá s állani hagyjuk mindaddig, amig az egészen meg nem puhult, fel 
nem duzzadt. 

Ezután zsákba rakván, egy dézsa vízben mindaddig gyúrjuk, tapossuk, mig a 

keményítöje egészen ki nem ment. Most megvárjuk, mig a keményítö a dézsa 
fenekére leülepedett, midön is a vizet leöntjük róla, a keményítöt pedig 
kiszedvén, vászonra téve megszáritjuk. 

323. Fényes keményítö-folyadék 

Férfi-ingek vasalásához 

90 rész czetvelöt, 50 rész arábiai gummit, 50 rész boraxot, 120 rész glycerint 

760 rész teljesen tiszta vizben feloldunk és megfözzük. Ha a folyadék kihült, 
"üvegekbe töltjük és szorosan bedugaszoljak. 

Használat alkalmával ezen folyadékból egy fól-decziliter Öntendö minden 
liter vízbe, melyben a keményítö megfözendö lesz. 

324. Burgonya-keményítö, 

Burgonyából a következö módon lehet keményítöt elöállítani. 

A burgonyát tisztára meghámozzuk és azon nyersen lereszeljük, a 

reszelékhez körülbelül 5-ször annyi vizet adunk és az egészet kendön 

átszürjük. Az igy nyert üledéket még egy párszor vízzel kitisztítjuk és a 
leülepedett keményítöt a napon megszáritjuk. 

325. Vadgesztenye-keményítö. 

A vadgesztenyéket meghámozzuk, azután összehúzzuk, tiszta vizet töltünk 

rájok és néhányszor jól összekavarjuk. Körülbelül 12 óra múlva a keveréket 
zsákba tesszük és ebböl folytonos kavarás és a víznek rátöltése mellett a 

vadgesztenyéknek liszttartalmát a zsák alá helyezett edénybe szorítjuk. Ha a 

zsákból már csak tiszta víz ömlik ki, akkor ez jele annak, hogy a keverék 
több lisztet nem tartalmaz. Az edényben megülepedett lisztröl a vizet 24 óra 

elmultával leszürjük s a lisztre tiszta vizet öntünk. Ezt kétszer-háromszor 

ismételjük. Ha a vizet utoljára leszürtük, a lisztet néhány óra múlva 
deszkákra rakjuk és megszálltjuk. A teljesen megszáradt lisztet megszitáljuk 
és mint a közönséges keményítöt használjuk. 

A vadgesztenyéböl készült keményítö föleg a finom fehérnemünek igen szép 

fényt kölcsönöz. 

326. Fehérnemühöz való fény-keményítö. 

20 - 20 grm czetvelö, gummi arabicum, borax, 50 grm glycerin, 490 grm viz. 

Egy negyedkiló keményítöhöz 2-3 kávéskanál veendö. 

327. „Saturnus" fény-keményítö 

7 grm stearint felolvasztunk s hozzáadunk 100 grm elsörendü keményítöt, 
amelylyel a megolvadt tömeget jól elkeverjük. Kihülés után jól porrátörjük s 

még 900 grm keményítöt adunk hozzá, melylyel ismét gondosan 
összekeverjük. 

 

Czípöfénymázak. 



 

 

 

328. Fekete czípöfénymáz. 

3 kilogramm csontszenet, 160 deka dextrint, 20-deka timsót 240 deka 
melassal, 1 kiló faeczettel és 30 deka vízzel jól elkeverünk s e keverékhez 65 
deka fa-olajat s 85 deka angol kénsavat adunk. 

329. Jeles csízma-fénymáz 

Veszünk 70 dekagramm égetett elefántcsontot ugyanannyi finomra tört 
czukrot, 10 evökanálnyi fa-olajat öntünk hozzá, mindezt vízzel hígítjuk s 
végre 30 deka vitriol-olajat adunk hozzá. 

330. Sárga czípöfénymáz. 

90 deka sárgaviaszt 2 kilogramm terpentinolajban vízfürdön feloldunk, 

egyidejüleg 2 liter forró vízben 10 deka közönséges szappant oldunk fel. E 
két oldatot egy melegített edénybe öntjük s kihülésig kavarjuk. 

331. Sárga és színes czípöfénymáz. 

16 rész pálma-olajat, 48 rész közönséges szappant 32 rész oleint, 10 rész 

glycerint és 1 rész tannint veszünk. A pálma olajat és szappant mérsékelt 

hönél összeolvasztjuk, azután az oleint s végül a glycerinben feloldott tannint 

adjuk hozzá. 

332. Gummíczípö fénymáz. 

20 rész colofonium és 10 rész finomra metélt gummielásztikumot gyenge 

tüznél, folytonos keverés között megolvasztunk. A folyadékhoz elöbb 
teipentin-olajjal finoman összedörzsölt elefánt csont-féketét keverünk és az 
egészet terpentinolajjal kenöfénymáz vastagra hígítjuk. 

 

 Szobapadló-fénymázak. 

 

333. Különbözö színü, olcsó padlómáz. 

I. Sárga: 

Fözzünk össze 7,5 rész marónátronlugot s keverjünk hozzá 1 vagy 2 rész 

finom porrátört okkert, míg: az egész egynemü tömeggé válik. 

 

II. Vörösbarna: 

A fentebbiekhez még két rész finomra tört umbrát keverünk. 

III. Diófaszinü: 

Egy fél rész orleánt, egy rész égetett umbrát és^ egy rész sárga okkert a fenti 

módon keverve, megkapjuk a kívánt szint. A kész anyagot miután kihtilt, 

annyi forró vizzel keverjük fel, mig híg méz sürüségüvé lett, akkor azután -
durva ecsettel rámázoljuk a padlóra s a tökéletes megszáradás elött durva 
kefével megdörzsölj ük. 

Az elsö kenés rendesen keveset ér, hanem ugyanezen módon ismételni kell 

még ezt másodszor is. Egyszerre nem szabad nagy darabot bekenni, mert 

igen hamar szárad s azután a keiével nem lehet jól müködni. Késöbb a padlót 
gyapjurongygyal kell megdörzsölni, minek következtében szép, bágyadt 

fényt fog nyerni. 

334. Kitünö padló-fénymáz 

Veszünk tetszés szerinti mennyiségü borszeszt s ebbe berzsenfa-forgácsot és 
festöbogyót teszünk, meg pedig: minél sötétebb szinü fénymázt óhajtunk 

nyerni, annál többet. Az oldat 8 napig áll, miközben naponta jól felkevert 

étik. A nyolczadik napon leszürjük. Most hamuzsir-oldatban finom sárga 
viaszkot olvasztunk fel, éhez adjak a festö-borszeszoldatot és kész a padló-
fénymáz. Ügyelni kell, hogy ne legyen túlságos sürü. 

Csomagolása gömbölyü bádog dobozokba történik s az ogész doboz körülérö 
czimszallaggal láttatik el. 

Használati utasítás: A keverékbe ecsetet mártva bekenjük a padlót, 
megszáritjuk s lábkefével kis posztódarabbal kifényesítjük. 

335. Kemény padló-fénymáz 

3 kilogramm sárga viaszt felolvasztunk és 10 mer terpentint öntünk hozzá. 
Mire a folyadék megtisztult, bádogdobozokba öntjük. 

Használati utasítás: E fénymázt sohasem szabad tüzön melegíteni, mert 

különben könnyen meggyulad. Felolvasztása ugy történik, hogy a 
bádogdobozt forró vizzel telt edénybe állítjuk, miáltal a viasz megolvad. A 

langymeleg viaszt egy kendövel dörzsöljük a padlóra. Legjobb a kefélést 

másnapra halasztani, midön a máz már teljesen megszáradt, mert akkor 
sokkal könyebben kefél-dik. A lefélés után a padló egy nemezdarabbal 
tisztara törlendö. 

336. Mosható szoba-fénymáz. 

2 kiló barna asztalosenyv, 100 gramm duplám klórsavas kálium és 10 liter 

víz kell hozza. Az enyvet tizenkét óráig vízben áztatjuk, azután fölforraljak, 
a káliumot és 100 gramm barna anilinfestéket pedig beleadjuk. 

Használat alkalmával felforralandó s így mázoljuk be vele a szobát. Néhány 

napig nyitva kell hagyni az ablakokát, hogy a nap és a levegö jól 
megszáritsák. Akármikor felmosható, mert teljesen vízmentes. 

337. Szobapadló-máz 

2 kiló kristályos szódának 20 kiló vízben való forró oldatához apránként és 

folytonos keverés között 4 kiló sellakot s a folyadék kihülése után 10 kiló 
iszapolt okkert adunk. Az okkert a folyadékkal mozsár ban jól eldörzsöljük. 

338. Borostyánkö padozat-lakk 

3 kiló Borostyánkövet szén tüz felett megolvasztunk, hozzáadunk 4,5 kg 

franczia terpentin-olajat, 0,5 kg lenolaj-firniszt és 2,5 kg terra dí Sienát. A 
festö anyagul szolgáló terra di Siena jól eldörzsölendö. 

339. Szobapadló-lakk. 

Sellaknak vízfürdöben telitett oldata 90%-os bor-szeszszel, egy huszad rész 
velenczei terpentinnel és copallat hozandó össze. 

340. Padló-lakk. 

170 rész manillakorpa, 160 rész terpentinolaj 170 rész borszeszben 

feloldandó és 160 rész sellaknak 340 rész borszeszben való oldatával 
keverendö s megfiltrálandó. 

 

 

Könyvkötö-lakk, fém-lakk, arany-lakk, kátrány-máz. 

341. Kátrány-máz, ércz tárgyak bemázolására. 

A nyers kátrányt fölhevítjük s 3 százalék oltott meszet adunk hozzá. 

Használatkor, ha nagyon sürü a máz, terpentin-olajjal lehet fölhigitani. Ezen 
máz igen tartós, a fémekhez jól ragad és olyan fényes, mint a lakk. 

342. Könyvkötö-lakk. 

Laccae in tabulispulv. 100.0 consperge oum Aetheris 30.0 postdiem unum 

adde Mastichis pulverati 60.0, Spiritus vini absoluti 300.0, Ölei lavendulae 
20.0. 

343. Kitünö fém-lakk. 

i. Sárgaréz tárgyakhoz. 1 rész sellaknak 6 r. meihylálkoholban való oldata. 

ii. Óntárgyakhoz. 

5 rész mastix, 8 rész sandrak, 4 r. strassburgi terpentin, feloldva 25 r. 
methylalkoholban. 

344. Arany-lakk I 

250 gramm sellak, 50 grm sandarak-gyanta, 20 gramm vörös szantálfapor, 5 

gramm sanguis draconis, 15 gramm velenczei terpentin, 100 gramm gurjun-

balzsam, 2 grm sárga anilin 10 liter borszeszben (90°-os) fel-oldandó. 
Használatkor ecsettel Jesz a tárgyra felkenve. 

345. Arany-lakk II 

Világos sellak-oldathoz 0.6% os boraxoldatot és tetszés szerinti mennyiségü 
acidum pircrinicumot adunk 

Bör-lakkok és kenöcsök 



 

 

 

346. Vízhatlan csizma-kenöcs 

Keverjünk össze 0,5 liter lenolajat, 30 grm halzsirt 45 grm sárga viaszt, 30 
grm szurkot és 30 grm terpen-tinolajat. Tegyük gyenge tüzre, olvaszszuk 
meg, de vigyázva, hogy meg ne gyulladjon. 

Használatkor a csizmát jól kenjük be a kenöcscsel, azután tegyük melegre, 

hogy megszáradjon. A bekenés elött tanácsos a csizmát vízzel tisztára 
megmosni s mikor megszikkadt, csak azután kenni be a kenöcscsel. 

347. Lószerszám-kenöcs 

50 deka lenolajat ugyanannyi közönséges börkenöcs és csontvelövel 
összefözünk. Ez a legkitünöbb lószerszámkenöcs 

348. Bör-lakk (erösen-fénylö). 

 1 kilogramm schellak, 120 gramm velenczei terpentin, 260 gramm sárga 
anilin 3 liter borszeszben feloldandó. 

349. Fekete börkenöcs 

30 rész kolofonium, 30 rése terpentin, 30 rész terpentinolaj, 60 r. sandarak, 

60 r. gyanta, 120 r. Sellak, 900 r. 90%-os borszesz összehozatnak. A gyanták 

feloldódása után a folyadékot megszürjük s 15 rész alkohollal eldörzsölt 
kindruszhoz keverjük. 

350. Vomacka-féle börfényezö-lakk. 

200 grm 10%-os spiritus saponaus, 2 grm sandarak, 10 grm mastix, 40 grm 

terebintbia, 150 grm 90%-os borszesz összevegyítendö 75 grm schellak és 

30 grm nigrisinnek 130 grm 90%-os borszeszben való oldatával s 40 grm 
glycerint adunk hozzá. 

351. Vízhatlan börlakk. 

28 dekagrm gummi-schellak, 1,5 kiló tisztított borszesz, 2 dekagrm 
camphora és kellö mennyiségül kindrusz. 

352. Vízhatlan börkenö. 

0,5 kiló schellakot 3 liter közönséges borszeszben feloldunk, 200 grm 

kámfort teszünk bele és jól fölrázzuk. Ha fekete szinü börkenöt akarunk, még 

30 grm füstkormot teszünk hozzá. Ezen szer 4 perez alatt szárad, a bört nem 
keményíti s a nedvességet teljesen visszatartja. 

353. Fekete börkenöcs. 

1 kilogramm kénsavas vasat és 80 gramm borsavat 2 liter vízben feloldunk. 

Ezután. 1,5 kilogramm berzsenyfát 16 liter vízben 1 kilogrmra befözünk, 20 
dekagramm szöllöczukrot keverünk hozzá és az elöbbi oldattal vegyítjük. Ha 

még feketébb kenöcsöt akarunk nyerni, a berzsenyfözethez 25 grm anilin kék 

feket is adunk. Használat alkalmával a bört elöbb 1 rész ammóniáknak 25 
rész vízben való oldatával kell zsírtalanítani s ezután a kenöcsöt kefével 
fölkenni. 

354. Prídeaux bör-vízhatlanító szere. 

50 rész terpentin-olajban 3 rész kaucsuk oldata. Használatkor a bört 8 napon 
keresztül, vagyis mindaddig míg az teljesen nem telítödött, az oldattal egy 
ecset segélyével bekenjük. 

355. Bört vízáthatlanná tevö kenöcs 

Benzinben annyi méhviaszt olvasztunk fel, a mennyi föl bir benne olvadni és 
körülbelül 0,1 rész olvasztott czetvelöt öntünk hozzá. A kenöcsöt jól zárható 

tégelyekbe öntjük. Használat alkalmával a tégelyt forró vízzel telt edénybe 

állítjuk s az így felolvadt viaszt ecsettel rákenjük a száraz és kissé 
megmelegitett börre. 

356. Olcsó kocsíkenöcs. 

Télen át való használatra: 

Közönséges faolaj, melybe kevés grafitot keverünk. 

Nyári használatra: 

Faolaj, ugyanannyi marhafagygyuval keverve, amelybe kevés grafit jön. 

A grafitból soha sem szabad túlságos sokat használni, mert különben a 

kenöcs hamar kiszárad s a kerék nemcsak nyikorog de könnyen meg is 

gyulladhat. Ezen kenöcsök mindég hig állapotban használandók s használat 
elött felkevertetnek. 

 

Butor-fényesítök, butorlakkok, politúrok. 

 

357. Butorfényesítö viasz 

140 dekagramm sárga, apróra vágott viaszt 85 dekagramm tört gyantával 

összeolvasztunk, azt jól összekeverjük s ha jól megolvadt 70 dekagrm 
faolajat vegyitünk közzé s szelenozékbe öntjük. 

Használati utasítás: A keverékböl keveset gyapju darabra kenünk s a fát 
bedörzsöljük vele. Ezen fénymáz néhány nap múlva megkeményedik, mintha 
lakkal kentük volna be. 

358. Butor-fényesítö, 

Felmelegitett petróleumban annyi cerezin oldandó fel, amennyi feloldható (a 
petróleum súlyának 0,2 része). Használatkor a keverékkel bekenjük a bútort 

s 24 óra múlva egy flanel darabbal jól megdörzsöljük. Ettöl a bútorok teljesen 
uj fényt kapnak. 

359. Butor-lakk 

Politura helyett. 

1 kilo 94%-os alkohol, 15 grm lavendula-olaj, 50 grm kemény kopá], 364 
grm sellakk, 45 grm akavord-gyanta, 30 grm benzoe. 

360. Orosz bútor-lakk. 

75 dekagramm sellakot, 36 dekagramm finom benzoegyantát és 20 

dekagramm mastixot külön-külön porrá törünk, összekeverünk s mérsékelt 
melegnél 4 kilo 96%-os borszeszben feloldunk. Az oldat még melegen 
megszürendö. 

361. Politura. 

Sellakot borszeszben feloldunk, santalforgácsot és kevés kindruszt keverünk 
hozzá. 

362. Kopál-politura. 

Ez 240 grm finom Bellákból, 60 grm kopálból, 60 grm sárkányvórböl és 1 

kilogramm abáolut alkoholból áll. Készítésére a kopált finom porrá törjük és 
hozzá 750 grm gondosan iszapolt krétát adunk s a keveréket az alkohol 

felével huzamos ideig rázzuk. Az alkohol másik felében a sárkányvért és a 

sellakot oldjuk fel. A folyadékot homokfürdö felett felmelegitve összeöntjük 
s az igy nyert folyadékot ismét homokfürdö felett jól elkeverjük. A tiszta 
politurát a leszállott oldatlan részröl leöntjük. 

363. Gyorsan száradó lenolaj-fírnísz. 

500 rész lenolajat, 15 rész pórrátört ólomglétet és 30 rész eczetsavas ólmot 
jól összekeverünk, a folyadékot gyakran felrázzuk s megszállás után 
gyapoton átszürjük. 

 

 

Fapáczok 

(Asztalosok számára) 

 

364. Ébenfa-pácz. 

5 rész kékfa-kivonat, 11 rész vízben tözve, gondosan leszürve s 

bepárologtatva. Mikor sürü. már, 0,33 rész salétromsavas vas-oldatot adunk 

hozzá. A szilárd fapázok leginkább Angolországban gyártatnak; onnan 
hozzák be hozzánk. itthon elöállítva azonban sokkal kevesebbe kerül. 

365. Mahagóni fa-pácz. 

3 rész vörös fakivonat, 0,25 rész hamuzsirral és 3 rész vizzel fözendö, ehhez 
1/7 rész anilin-vörös (eosin) adandó. 

366. Palísanderfa-pácz. 



 

 

Mint a magonifa-pácz, csak anilin-vörös helyett 1/5 fuchsin és 1/40 anilin-
kék hasanálandó. 

367. Satínfa-pácz. 

Ez igen kedvelt, világossárga, selyemfényü fa. Az utánzásra szolgáló 

páczhoz 3 rész sáfránta-kivonatot és 7 rész esövizet veszünk. Fözése után 
mielött megszilárdulna 1/3 r- vízben oldott 1/10 r. hanmzsirt adunk hozzá. 

368. Rózsafa-pácz. 

4 rész vörösfa-kivonat forró vizben feloldva 2 r. kasseli-barna, 1/10 r. 
hamuzsir és 3 r. vizböl készült, leszürt fözettel jól összekevertetik s befözetik. 

369. Díófa-pácz. 

3 rész jó sötét kasseli-barna, 1/3 rész hamuzsirral és 7 r. vizzel fözendö. 

Átszürés után, bepárlás közben,. 3,5 rész kékfa- (Blauholz) kivonatot adunk 
hozzá. 

370. Cserfa-pácz. 

10 rész kasseli barna, 1 rész hamuzsírral és 80 rész esövízzel fözendö. 

A nyert festöanyagot vásznon keresztül szürjük és addig fözzük, míg 

szörpsürü lesz. Lapos pléhedényben kiöntve egészen megszilárdul s porrá 

töretik. Használat alkalmával a port néhány perczig vízzel fözve, pompás 
sötét cserfa-páczot nyerünk. 

A többi páczok elöállítása is hasonló módon történik.  

 

Görögtüzek, löpor 

 

379. Kékes-fehér 

12 rész salétrom 4 rész kén, 1 rész kéndárdany. 

380. Tiszta fehér. 

32 rész salétrom 8 rész kén, 12 rész dárdany fém, 10 rész minium. 

381. Vakító fehér. 

24 rész salétrom, 7 rész kén, 2 rész highalvacs, 1 rész kéndárdany. 

 

Féregirtók 

 

399. Svábbogár-írtó I 

l kiló finomra tört angelika-gyökér, 20 gramm eucalyptus olaj mozsárban jól 
eldörzsöltetnek. A por estve azon helyeken, hol a bogarak tartózkodni 

szoktak, elhintendö. Ezt ismételjük mindaddig, míg azok teljesen 
kipusztultak. 

400. Svábbogár-írtó II 

80 gramm borax, 40 gramm liszt és 40 grm czukorport jól összekeverünk s 
széles szájú üveg- vagy badogszelenczékbe csomagoljuk. 

Használati utasítás: A port azon helyre hintjük, hol a svábok tartózkodnak. 

401. Csótányírtó. 

100 rész angelika gyökér-por és 4 rész eucalyptus-olaj keveréke. 

Használat alkalmával egy kis fúvóval a férgek rejtekhelyeire szórandó. 

402. Rovarpor. 

1 rész legfinomabb porrátört naftalin és. 100 rész pulv. pyrethri ros. 
keveréke. 

 

 

403. Rovarirtó, 

Két oldatból állítható elö. Az egyiket a lógesztenye gyümölcsének 

kifözésétöl, a másikat fenyögyantának szódaoldatban való föloldásából 
nyerjük. A két folyadékból egyenlö mennyiséget vére összekeverjük. 

404. Moly-papír. 

Durva itatószerü papirost egyenlö rész carbolsav -és naphtalinnal itatunk. 

405. Molyírtó folyadék 

100 gramm benzin, 40 gramm alkohol, 10 gramm millefleur-olaj, 4 grm 
karbolsavat összevegyitünk s jól zárható palaczkokba tesszük el. Ezen 

folyadékbél havonta egyszer a ruhatartó szekrényekbe öntünk s kissé a 
ruhákat is meglocsoljuk vele. 

406. Bolhák elleni szer. 

10 grm szegfüolaj, 2 grm karbolsav, 100 gramm Eau de Cologne, 70 grm 
hígított borszesz. Az ágyak meglocsolására használandó. 

407. Fa-féreg és szú ellen. 

Bútoroknál való alkalmazásra. 

20 gramm pergamen 20 rész kámfor, 20 rész terpentin, 20 rész babér 20 rész 

szegfüolaj 30 decziliter borszesz és 130 grm megtört spanyol borsot veszünk 

s ezen anyagokat mind egy palaczkba tesszük és jól bedugaszoljuk, 8 napig 

meleg helyen hagyjuk állani, miközben naponta jól fölrázzuk. Nyolcz nap 
múlva leszürjük s palaczkokba töltjük és vignettázzúk. 

Használati utasítás : A megtámadott helyeket bekenjük. Használat után jól 
bedugaszolandó. Foltot nem. hagy maga után. 

408. Légyölö. 

80 grm quassia kivonatot 4 liter vízzel vegyítünk 85 grm mézet vagy czukrot 
adunk hozzá. A keveréket palaczkokba öntjük és vignettázzuk. 

Használati utasítás; A folyadék tányérokba öntendö. A legyek mohón kapnák 
rajta és feltétlenül eldöglenek. 

409. Légyölö enyv I 

1 kiló repczeolajat félkiló közönséges gyantával olvasztunk össze. 
Csomagolása széles szájú üvegcsék vagy bádog-szelenczékbe történik. 

Használati utasítás: Az enyv vékony pálczikákra lesz kenve, melyeket egyéb 

tartó hijján homokkal telt poharakba szurkálunk. A legyek reászállnak s rajt 
ragadnak. 

410. Légyölö enyv II 

32 rész kolofoniumot összeolvasztunk 6 rész repczeolajjal, a folyó tömeghez 
6 rész czukorszirupot keverünk. 

411. Légyölö-viz 

70 dekagrm ráspolyozott quassia-íát, 35 dekagrm durván megtört borsot 4 
liter vizzel leöntüak és ezt felényire elfözzük. A fözetet egy nemez-szürön 

átszürjük s 20 dekagramm szörpöt teszünk bele. Ezután üvegekbe 
töltögetjük. 

Használati utasítás: Lapos tálra czukorral behintett durva itatóspapirt teszünk 

és erre öntjük a légy-ölö-vizet. A papir mindig nedvesen tartandó. Hatása 
biztos. 

412. Méregmentes légypapíros. 

Porrá tört feketn borsot sziruppal lágy tésztává alakitank és széles kefével 

szürke szüröpapirosra kenjük fel. A papirost csészébe tesszük és vizzel 
öntjük le. 

413. Rovarüzö. 

Lovak és más allatoknak legyek és darázsoktól való megvédésére. 

1 rész nyers karbolsav, 1 rész éterikas kámfor-olaj, 2 rész pennyrayal-olaj, 2 
rész glyoerin, 4 rész kátrány-olaj, 6 rész gyapotmag olaj. 

Ezen keverékkel a rovarcsípéseknek leginkább kitett részt kell bekenni. 

 

414. Az állati tetvek ellen. 



 

 

Számos ajánlott szer közül, hosszas tapasztalat után legczélszerübbnek a 

petróleum használata mutatkozik. Nem ugyan tisztán alkalmazva, mert ez 
ártalmas lehetne, söt esetleg veszélyes is, hanem keverjük a petróleumot 

tizannyi vizzel s ezzel kenjük a jószágot azon helyeken, amelyeket a tetvek 

elborítottak s bizonyára minden egyéb pancsolás nélkül czélt fogunk -érni 
ezen egyszerü háziszerrel. 

415. A malaczok gilisztái ellen. 

Ha észrevesszük a malacznál ezen bajt, segítünk rajta, mert könnyen 

belepusztulhatna. Adjunk egy-egy gilisztás süldönek 20 csepp szarvas-
szarvolajat, 8 grm czinavirággal (kapható minden gyógyszertárban), egy kis 

mézzel és liszttel összegyarva kenjük ezt a malacz szájába, még pedig 
naponként 2-3-szor. Pár nap múlva aztán adjunk még neki vagy 40 gramm 
keserüsót hashajtónak. 

416. Bárányok bélférgei ellen. 

Vegyítsünk össze 40 grm vizet, 15 grm chinosolt, 120 grm rozslisztet, 25 grm 
porrátört czukrot, 100 grm tiszta mézet. Ezen keverékböl naponta 2-3-szor 

kenjünk egy-egy késhegynyit a bárány nyelvére vagy ostyába takarva adjuk 
be neki. 

 

Permetezö folyadékok 

növénypusztító rovarok irtására 

 

417. A „bordói keverék." 

Szöleink legnagyobb csapása a fillokszera után a peronoszpora, a mely ellen 
azonban permetezéssel biztosan lehet védekezni. Csakhogy ennek is tudni 

kell a módját, mert különben a teljes siker elmarad. Ezért ismertetjük itt az 
ide vonatkozó legfontosabb tudnivalókat! 

A „bordói keverék" legalkalmasabb a peronoszpora ellen való permetezésre. 

Ez rézgáliczból, mészböl és vízböl készül. A tavaszi permetezéshez ezen 
keverékböl, 1/4 holdnyi szölöre 1 hectoliternyi szükséges. 

Készítésénél így járunk el: 

Elöveszünk egy faedényt, például egy tisztára kimosott petroleumos hordót 

és bele mérünk 1 hektoliternyi tiszta vizet. Azután elöveszünk egy dézsát s 
ebbe 1 kilogramm tiszta égetett meszet rakunk be. Ha ezt megtettük, a 

petroleumos hordóból annyi vizet merünk a meszes dézsába, folytonos 

keverés között, hogy a mész ne csak megoldódjék, hanem jól felhíguljon. Ha 
igy a meszes vizet, vagy amint ezt nevezni szokták, a mész-tejet 

elkészítettük, állani hagyjuk, hogy kihüljön. Most elövesszünk 1 

kilogrammnyi rézgáliczot, - a-mit kékkönek is szoktak nevezni, - bekötjük 
ezt egy darab zsakvászon-zacskóba, melynek nyakába zsinórt kötöttünk s a 

zsinóron át beoresztjük a feékköves zacs kót a petreleumos hordóba, annyira, 

hogy a zacskó ugy nyakig a vizbe lógjon s hogy a zacskó igy maradjon, egy 
a hordóra tett szölökaróra a zsinórt megerösítjük. A kékkö 3-4 óra múlva a 

vizben szépen feloldódik s a már üres, legfeljebb némi szemetet tartalmazó 

zacskót félredobjuk. Most egy tisztára mosott szölökaróval elöbb ezt a 
kékköoldatot jól felkeverjük s azután a mésztejet lassan a petroleumos 

hordóba öntjük, ennek tartalmát folytonosan keverve. - A meszes dézsa alján 

rendesen kavics vagy homok gyülik össze, ezt ne öntsük a petroleumos 
hordóba, hanem öntsük félre. Ha a mésztej a petroleumos hordóban a 

kékköves vízzel jól összekeverödött, gyönyörü fehéreskék folyadékot 

kaptunk, a mely egy perczentes bordói keveréknek nevezletik. Egy 

perczentesnek azért, mert készítééhez 1 hektoliter vizre 1 kilogramm égetett 

meszett használtunk. Az ilyen egy perczentea keverék használandó mindég 
a szölö tavaszi elsö befecskendezésére. 

De készíthetünk erösebb, két vagy három perczentes keveréket is. A két 

perezentest akként készítjük, hogy 1 hektoliter viare 2 kilogramm kékkövet 
és 2 kilogramm égetett meszett számítunk s ép ugy bánunk el velük, mint az 
egy perczentes keverék készítésénél. 

 

A két perczentes keverék a szölö nyári permetezéséhez használandó. Akár a 
két vagy több perczentes, akár az egy perczente- keverék, ha hosszabb ideig 

nyugodtan állani hagyjuk, kinézését megváltoztatja Ugyanis a keverék egy 
része mint kékszinü sürü anyag leülepszik a hordó fenekére s e fölött 
majdnem tiszta viz foglal helyett. 

Ha a keverék leülepedése megtörtént, a hordó felsö részéböl egy pohárral 

kimerítünk. Ha a pohárba merített viz nem kékszinü, akkor a keverék jól van 

elkészítve s a feoskendezéshez használható, ha azonban kékszinü, ugy a 

keverékhez még hideg mésztejet, körülbelül VÍ kilogramm égetett mészböl 
készültet kell önteni. 

Az eljárás épen olyan, mint a hogy leírtuk, csakhogy most már természetesen 
az égetett mészre nem a petroleumos hordóból merítünk, hanem arra tiszta 

vizet öntünk, A megjavított keveréket biztonság kedvéért a leülepedés után 

ismét megvizsgáljuk, habár, hajói mértük le a meszet, a legritkább esetek 
közé (csak ha a méaz nagyon tisztátlan és már elmálásban volt) tartozik, hogy 
egy kilogramm kéktöre ugyanannyi mész elegendö ne legyen. 

Nagyon egyszerü ily módon megvizsgálása annak, hogy a keverék jó-e vagy 

nem? De ha valaki rövidebb utón okar erröl bizonyságot szerezni, ezt is 
könnyen megteheti. Ugyanis hat fillérért minden gyógyszertárban kapni 

néhány vékony szelet lakmuszpapirost. A midön a mésztejet a- kékköves 

vízhez hozzá-öntöttüt, bemártunk ilyen veres lakmuszpapír-szeletet a kész 
bordói keverékbe s megnézzük, hogy veres marad-e vagy megkékül? Ha 

megkékül, akkor a keverék jó, ha veres marad, akkor olyan módon, mint 

elmondottuk, még mésztejet kell a keverékhez önteni s ezután a veres 
lakmuszpapírral uj próbát, tenni. Ha a bordói lét már elkészítettük, akkor 

hozzáfoghatunk a szölö bépermetezéséhez, de mielött kifecskendeznénk a 

bordói lét, azt mindég elöbb jól fel kell keverni. Ez nagyon fontos dolog. 
Mind a tiszta kékkö oldat, mind a már elkészített bordói lé, a vasat, a 

vasedényeket megtámadja, azért, sem a bordói lé elkészítéséhez, sem annak 

merítéséhez vasedényeket vagy kanalakat ne használjunk, mert ezek 
elromlanak. Legjobb a mondott czélokra fa- vagv cserépedényeket használni, 
habár a íézedények is bátran haszn álhatók. 

itt megemlítjük még, hogy olyan szölö permetezésére, melyben kataszteri 

holdankért - körülbelül 6000 töke van: az 1-sö permetezéshez 3-4- hektoliter, 

a 2 ik permetezéshez 5-6 hektoliter, a 3-ik permetezéshez 6-7 hektoliter lesz 
körülbelül szükséges. 

418. A „Burgundí keverék" 

Szölötök permetezésére a szölöragya (peronospora) ellen. 2 kilogramm 

rézgálicz, 6 liter melegvízben és 2,5 kilo kristályos szóda 12l/2 liter vízben 
feloldatik, mire folytonos keverés közben elöbb a szódaoldat, utána a 

rézgálicz 80 liter vizbe öntik és igy elöáll egy hektoliter 2%-os burgundi 
keverék. 

419. Lysol. 

Kitünö rovarirtó-szer növényeknél. 

1 kilogiamm lysol 5 liter vizben feloldandó s kész. 

Használat alkalmával minden félliter folyadékot tiz liter viüzel hígítunk. A. 

lysol legolcsóbb s e mellett egyik legbiztosabb rovarirtó. Kilónként 2 kor 50 
fillér minden gyógytárban kapható. 

420. Kvassia. 

Legbiztosabb rovarirtó folyadék (gyümölcsfák permetezéséhez). Veszünk 1 

kilogramm kvassiát (légyforgács néven is áraljak) s ezt beletesszük egy 
edénybe, reá öntve 6-6 liter vizei s ezt sürün jól fözzük, ugyanekkor veszünk 

k ¾ kilogramm házimosószappant, melyet szinte egy edénybe feldarabolva 

5 6 liter vizet öntve rá, tüzre teszünk és addig hagyunk rajta, mig a szappan, 
teljesen felolvadt Ekkor a két folyadékot jól össze keverve megszürjük. 

Használati utasítás: Minden liter kassiához használat alkalmával 10 liter vizet 
vegyitünk. A permetezés bármely peronospora fecskendövel végezhetö. A 
fák levelei alulról permetezendök. 

421. Hernyó írtó-szer. 

Petroleum emulzió. 

4 liter vizben 175 gramm közönséges szappant forralunk, forráskor 8 liter 

petioleumot adunk hozzá és az egészet összezurboljuk. A nyert anyag olyan 
mint a jóravaló tejföl. 

Használati utasítás: 1 rész emulzióra 15-16 liter vizet használunk s az igy 
nyert folyadékkal bepermetezzük a megvédendö fát. 

422. Entomoktín. 

Poloska- és rovar-irtó. 

Veszünk 1 liter entomoktint, mely a dalmátiai rovarpor cseppfolyós kivonata, 

kapható Fischer és Heidlberg vegy. gyára, Budapest, Arany-János-utcza 25. 
sz. Egy liter ára 8 korona és 6-8 liter vizzel vegyitjük. 



 

 

Ezen folyadék biztosan elpusztit minden puha-testü rovart, melyet ér. 

423. Levéltetü-írtó. 

Virágok permetezéséhez. 

45 gramm közönséges szappant vizben feloldunk s ehhez 65 gramm 
dohánylevet, 50 gramm kozmaszeszt, 3 deczi borszeszt s 1 liter vizet adunk. 

424. Rovar-pusztító. 

Növények locsolására. 

1 rész kénmáj, 3 rész káliszappan, 30 rész viz keveréke. 

 

 

 Ojtó-víasz 

425. Amerikai ojtó-víasz. 

Egy kiló faggyút, 2 kiló viaszt és 3 kiló gyantát felolvasztunk s olvasztás, 

illetöleg fözés közben jól összekeverjük. A faggyú helyett megfelelö 

mennyiségü lenmagolajat is vehetünk. Miután ezen keveréket egy-ideig 
forrni hagyjuk, hidegvízbe öntjük s rudakat formálunk belöle. 

426. Ojtó-víasz I 

Gyenge tüzön olvaszszunk fel 0,5 kiló fehér viaszt s öntsük bele egy mély 
tálba, keverjünk közzé 150 grm fött lenmagolajat és 0,5 kilo sárga okkert, 

melyekkel a meleg viaszt addig kell keverni, mig teljesen összevegyültek. Az 

ilyen olcsó viaszt azonban használata elött meg kell melegíteni. Hidegen is 
használhatóvá lehet ezen viaszt tenni ha belöle például 1/4 kilonyit 
felolvasztunk és ebbe 75 gramm spirituszt belekeverünk. 

427. Ojtó-viasz II 

1 rész sárga-viaszt, 1/2 rész gyantát és 1/4 rész terpentint összeolvasztunk. 

428. Hidegen folyó ojtóviasz. 

Ojtóviaszt, mely hideg állapotban is folyékony marad, következöleg 

készíthetünk: vegyünk 1 kilo terpentint és 1/4 kilo marhafaggyut, olvasszuk 

össze ezeket gyenge tüzön, azután keverjünk közzé 200 grm spirituszt. 

429. Folyékony ojtó-víasz. 

803 gramm tisztított terpentint, 16 gramm fekete szurkot, 30 gramm 

juhfaggyut olvasszunk össze, azután 90 gramm spirituszt öntünk hozzá és 35 
gramm szitált fahamut keverünk közé. 

430. A fagy okozta repedések és fasebek behegesztésére. 

Vegyünk egy harmadrész kátrányt, egy harmad rész egész közönséges 

coppallakkot és mindkettöt öszszekeverve, fözzük meg, azután hidegen 

tégelyekbe intjük. A fözés rövid ideig tart. Használatkor a kenöcs ecsettel 
kenhetö fel. Ez eljárás mind ez ideig ismert egyébb módokat felülmúlja. 

431. Fa-viasz. 

Fasebek gyógyítására. 

375 grm sárga viasz, 250 grm vastag terpentin, 250 grm gyanta; vagy pedig 

600 grm viasz, 80 gram lenolaj, 600 grm sárga okkerfesték vagy szitáit 

fahamu, 500 grin gyanta és 40 grm borszeszt összeolvasztunk s 
bádogdobozokba öntjük. 

432. Áttetszö fa-viasz. 

A vazelint, mely oly sok mindenfélére használható, a gazdaságban nagyon 

jól fel lehet használni, melegen folyó faviasz készítésére is. Az eljárás arra, 
hogy egészen a borostyánhoz hasonló fa viaszt készitsünk, a mely szép 

áttetszö, a következö: Világos gyantát összeolvasztunk, sárga vazelinnal, a 

mely utóbbiból a gyanta mennyiségének 15-20 %-át vesszük. Az így nyert 
fa-viasz teljesen hasonló ahhoz a gyantához, a melyet a fák ki szoktak izzadni 

és az a jó tulajdon iága van, hogy nincs benne terpentin. Az igy készült viasz 
olcsó és kevés is kell belöle, mert nagyon vékonyán lehet kenni. 

Mütrágya. 

 

433. Superphosfát készítése. 

E fölötte értékes trágya-szer használata még korántsem oly kiterjedt, mint az 

értéke folytán várható volna Elöállirása minden gép és gyári berendezés 

nélkül házilag is eszközölhetö, még pedig a következö egyszerü és igen olcsó 
módon. Egy fenekére állított hordóba egy hektoliter vizet öntünk, melyhez 

hozzákeverünk 48 kgrm. kénsavat, a kénsav kezelése a legnagyobb 

vigyázattal történjék, nehogy egy kezünkre vagy ruhánkra ejtett csepp 
roncsol ást okozzon. Ha a keverés, miközben a víz hömérséke tetemesen 

emelkedik, megtörtént, 100 kilogramm csontot öntünk beléje. A kénsav 
csakhamar megtámadja a csont állományát s bizonyos idö múlván pépszerü 

tömeggé változtatja. A hordót befödve kell tartani s tartalma idöröl-idöre 

felkavarandó, ha a folyamat bevégzödött, a pépszerü tömeget 
deszkapadlózatra öntve jól átkavarjük és 3-4 annyi gypszszel vagy hamuval 
elegyítjük össze. 

434. Legtökéletesebb mütrágya a szölö és gyümölcsfákra. 

Georgesville tanár a saint-vincennesi kísérleti állomás vezetöjének reczeptje: 

401 kilogramm csontliszt superphosphat, 200 kilogramm kálisalétrom és 400 

kilogramm gypsz. A káliaalétrom ugyanoly mennyiségü szénsavas 
káliummal (hamuzsir) is pótolható. Egy gyümölcsfára a fa nagysága szerint 
1-3 kilogramm trágya veendö. 

 

Sajtkészítés. 

 

435. A „Camembert" sajt. 

A párisi „Palais de l'industrie" kiállítása alkalmával a legfinomabb 
minöségünek lett lejelentve. 

Készítési módja Moriére tanár szerint a következö: A föleg már régebben 
tejelö tehéntöl vett tej, a fejés után mintegy 2-3 óra múlva már feldolgozásra 

kerül, lefölöztetvén mindenekelött a képzödött csekély tejföl-réteg. Húsz liter 

tejhez egy kanálnyi oltó adatván, a teljes megalvás 5-6 óra alatt megy végbe, 
melyet az által ismernek föl, hogy a túrofölületet ujjal megnyomják. Ha az 

ujj meg nem nedvesedik, a túró egy nagy kanállal kiszedetik az üstböl.s fölül-

alul nyitott formákba öntetik, melyek gyékénnyel letakart, kissé rézsutos 
asztalon elhelyezzék, hogy a savó minél gyorsabban lefolyhasson. Ha a túró 

a körisfából vagy ónozott vaslemezböl készült formákban két napig állott, 

oly consistencáju, hogy tovább kezelhetö, mely kezelés 2-3 napig folytatott 
gondos besózásból áll. A sajt ezután száritóba kerül, szalmával befödött 

léczes állványokon elhelyeztetvén. Miután a szalmától némi mellékizt kap, 

némely termelök sövényhálókon helyezik el. A száritó helyiségben, mely 
szellöztethetö (a szellölyukak hálóval lévén bevonva, hogy legyek, rovarok 

be ne hatolhassanak a helyiségbe) s a napsugarak távoltartására berendezett, 

a sajt 4-5 hétig kezeltetik. itt többször áthelyeztetik s ha izzadni kezd, végül 
egyenletes hömérsékü pinczékbe kerül, hol még 2-3 hétig marad, minden 

másodnap át fektetve. Az elcsomagolás rendszerint hat-hat darabban kis 
ládákban történik. 

436. A Roquefort-sajt. 

A juhok reggel, este, tehát naponta kétszerfejetnek. Minden 200 juh 

fejetéséhez átalában 7 egyén szükségeltetik ha több áll rendelkezésre, minden 

juh kétszer kerül fejes alá, másodízben a tögy dörzsöltetik s a tej az utolsó 
cseppig gondosan kifejetik, mely procedúra által egyfelöl a tej vajtartalma 

öregbedik, másfelöl a tejkiválasztás fokoztatik. Az esteli tej megmelegittetik, 

néhol majdnem a forrásig, mire állni hagyják reggelig. A kivált tejföl le-

folöztetvén vajnyerés czéljából, az estéli tej a reggelihez hozzáadatik, mire a 

sajtos üstbe jut, melyben rendszerint kissé fölmelegittetik, hozzá adatván a 

bárány vagy gödölye gyomrából készült oltó. A kivált túró gondosan 
elapróztatik s a savórészek néha kézzel való dagasztással is eltávolíttatnak 

belöle. A túró 21 cm. átméröjü, 8 cm. magas formákba jut, melyekbe 

gyöngéden belenyomatik, rétegenként "penészkenyér"-porral behintetvén, 
mi által a Penicillium glaucum penész jut a sajtba s alkatrészeit részben 

szétbomlasztva, a roquefort-sajt pikáns izének elöidézöje lesz! A formákban 

e sajt egy-két napig marad s naponta kétszer megforgattatik, mire a 
formákból kivétetvén, egy északnak fekvö szellös helyre, a száritóba 

(séohoir) kerül, hol 15-20 napig marad, megérvén itt a pinczékbe való 
helyezésre. A pinczék höfoka 4-8 C°, nedvességük, 60° legyen. A besózás 

után 5-6 napra a sajt kérge levakartatik (raclage de la croute). E müveletet 

asszonyok végzitf fanyelü tésekkel, melyek 3 cm. széles pengékkel vannak 
ellátva. E késekkel a vakarás oly módon eszközöltetik, mint a borotválás. Két 

hétre reá a müvelet ismételtetik, mely néha harmadszor is eszközöltetik. A 

sajt egészben 30-50 nap alatt teljesen megérik, minek jele egy fehér és pirosas 
kérgecske képzödése. 100 kgr. tejböl 18 kgr. sózatlan sajt készül, mely a 



 

 

pinczében tartás alatt súlyának 1/5 részét veszíti. A frissen 3 kgr. sulyu sajt 

megérve 2-2,5 kgr súlyt mutat. A sajtkészitéshez alkalmazott penészkenyér-
por következöleg készül: Felerészben öszi árpa, felerészben tavaszi 

árpalisztböl, sok élesztö és eczet hozzáadásával kenyér süttetik, mit 

megpenéazesedésnek engednek át, mire megörlik s gondosan átszitálják. 

437. imperial-sajt. 

Szükség esetén igen jól utánozható az imperial és vannak igen sokan, akik 

ezt még izletesebbnek tartják a valódinál. Jó kemény tejfölt erösen 

megsózunk s néhány óráig állani hagyjuk, hogy megkeményedjen, Ha ez 
megtörtént, vászonzacskóba rakjuk s 2-3 napra felakasztjuk, hogy savója 

kicsurogjon. Ha elérte azt a fokot, hogy le lehet nyomni, egy kevéssé száraz 
ruhába tesszük, hogy kemény, vajszerü legyen. Ekkor lenyomjuk, megfelelö 

alakra formáljuk, elöbb selyempapirba, majd staniolpapirba csomagoljuk s 
hideg helyen tartjuk. 

438. Az „Ostyepka" sajt. 

Az ostyepka oly módon készül, hogy a túróból 0,5-1 klgr. nagy darabok 

vétetnek és gondosan össze-vissza dagasztatnak, hogy az illetö gyurma 

tésztának tetszik, mely tojásformába idomittatván, langyos (vagy-30 fokú) 
vizbe tétetik, melyben 5-10 perczig oly czélból marad, hogy megpuhulva, 

könnyeben idomuljon a forma után, melybe elvégre helyeztetik. E formák 

puha fából készülnek, két részböl állanak, melyek féltojásdad idomuak, de 
felül és alul nyitottak. E formákba gondosan bepréselt túró miután a 

formákban összeköttetnek, 10-15 perezre 40 fokú vizbe tétetik újból. Ebböl 

kivétetvén, sósvizbe helyeztetik 12 órára. Ezután szellös kamarába kerül, 
végül könnyedén füstöltetik, mi eltarthatóbbá teszi. 

439. A liptói túró. 

A liptói öszi túró, a havasi legelökön, szeptember végétöl egészen november 

közepéig készül, természetesen csak akkor, ha az idöjárás kedvezö és a hó be 
nem takarja a legelöt. Más idöben történt fejés után a túró nem oly jó, de az 

öszi túró termelése aránylag csekély. Az öszi túró jósága egyszerüen abból 

magyarázható, hogy az ekkor fejt tej igén tartalmas, zsirban, sajtanyában 
egyaránt gazdag. A készítést illetöleg a következö lenne elmondandó: 

Tavaszszal, öszszel az oltó azonnal hozzáadatik a tejhez, nyáron elöbb kissé 

hülni engedik, mert különben megalvása csak lassan menne végbe. A 
sajtanya legjobban 20-22 R°-nál válik ki. A kivált túró eleinte kézzel 

apróztatik, késöbb gondosan egy csomóba egye-sittetvén, a savó leöntetik s 

a túró dagasztása folytatva lesz, oly czélból, hogy a savórészek minél 
tökéletesebben kiváljanak. Erre a túró mogyorónyi darabokba vagdaltatik s 

40 fokú savóval ujabban dagasztatik, mely müvelet után a savó végleges 

eltávolítása szintén nagy figyelemmel eszközöltetik, következvén a túró 
sózása és bödönökbe való becsömöszölése. 

 

440. Sajtkészítés íróból. 

Az íróból, ha sok van, jó apró házisajtot állíthatunk elö a következö módon: 

Mindjárt köpülés után az üstbe öntjük az írót és forrásig melegítjük. Midön 

a savó mint tiszta folyadék tünik fel, melyben fehér túrópelyhek úszkálnak, 
akkor az üstöt eltávolítjuk a tüztöl s az egész tömeget addig hagyjuk állani, 

míg csak a túrós részek mind le nem ülepednek. Ekkor a tiszta savót leöntjük 

s a turótömeget ritka vászonzacskóba öntjük s felakasztjuk, hogy a savó 
kicsepegjen belöle. A kicsepegtetés inkább ajánlható, mint a. kisajtolás, mert 

az elöbbi módon legtökéletesebben távolodik el a savó. A túrót ezután 

fateknöben, kézzel jól meggyurjuk s tiszta kendövel lebontjuk s nem nagyon 
hüvös helyre, télen pedig kemencze közelébe tesszük, mig meg nem szilárdul 

és bizonyos csípös ízt nem vesz fel, ami rendesen 5-6 nap alatt történik meg. 

Ez idö alatt naponként meg is gyúrjuk e sajtot. Végül a tömeg minden 
kilogrammjához 30 gramm sótés kevés köménymagot teszünk és 24 óra 

lefolyásával s ismételt átdagasztás után az u. n. kézi sajtokat készítjük belöle, 

melyek ekkor mindjárt használhatók. Még kellemesebb izü sajtot kaphatunk, 
ha a sajtömeget naponkénti átdagasztás mellett valamivel tovább hagyjuk 

erjedni s azután erös szegfükivonatot, fahéjat és kevés cognacot teszünk 

abba. A kézi sajtot savóval megnedvesitett kendökbe burkolva, födött 
agyagedényben tartjuk el. 

441. Sajtoltó készítése. 

Vegyünk egy szopós báránygyomrot, ezt tisztára mossuk meg, igen apróra 
vágjuk össze s tálba téve keverjük össze egy liter tiszta korpával, öntözzük 

meg jó boreczettel, hogy jó leves legyen, aztán tegyük egy uj fazékban 

kilencz napig állani hüvös helyre, mire kész van. Ez évekig is eláll s ha az 
eczet már lefogy róla, lehet ujat ráönteni öt liter tejhez ebböl az oltóból egy 

kanálnyit veszünk, melyet beleteszünk egy tüllbe és ugy facsarjuk a langyos 
tejbe, kifacsarás után pedig az oltót visszatehetjük a többihez. 

 

Vegyesek. 

 

442. illatos mosdó-por. 

100 grm violagyökérpor, 200 grm árpa-liszt, 300 grm rizs-liszt és 400 grm 

mandola-korpát jól összevegyitünk, átszitáljuk, 50 grm tisztított széksót 50 

csepp lavendula- és 20 csepp rózsaolajat adunk hozzá s az egészet ismételten 
jól összevegyitjük és jól eldörzsöljttk. 

443. Jégkészítés. 

Egy cserépfazékba 100 grm kénsavat és 50 grm vizet kell önteni, aztán 80 
gramm kénsavas szódat adni hozzá. E keverékbe egy vizzel telt másik edényt 

állítunk, befödjük és az egészet ide-oda mozgatjuk, hogy a-fagyasztó lé 

mozgásban maradjon. Néhány perez múlva a kisebb edényben levö viz jéggé 
fagyott. A fagyasztó-folyadékot többször is lehet használni. 

444. A Graham-kenyér készítése. 

A megtisztított búzát durván megöröljük jó formán csak megdaráljuk és ezt 

a korpás anyagot langyos vízzel, élesztö, kovász és só nélkül tésztává 

gyúrjuk, azután körülbelül egy órán át, nem nagyon erösen fütött 
sütöketnenezében megsütjük. 

445. Házi szalámi készítése. 

Vagdaljunk össze igen finomra öt kiló sertéshúst, két és fél kiló marhahúst, 
két és fél kiló juhhúst, két és fél kiló szalonnát, keverjünk közé 12 fej 

finomratört fokhagymát, egy kávés csésze fekete borsot, ugyanennyi 

szegfüborsot, mind finomra megtörve, azután az egész tömeget sózzuk meg, 
amennyire szükséges, akkor dagaszszuk vagy félóráig az egész keveréket, 

mig habos lesz. Ekkor tömjünk bele jól tisztított vastag marhabélbe, ezután 

állítsuk bele olyan vizbe, amelybe sót, fokhagymát s egy kis salétromot 
kevertünk, ugy, hogy a viz a szalámit egészen ellepje. itt 48 óráig engedjük 

ázni, azután pedig kivéve, két napig szellös helyre akaszszuk fel s miután itt 

megszikkadt, tegyük fel a füstre, ahol ha kellöleg mefüstölödött, készen van 
az ízletes háziszalámi. 

446. Kitünö mustár készítése. 

6 kiló jó édes mustot czinezett rézüstben negyed óráig fözünk s az idönként 

képzödött habot leszedjük. Ezután apródonkint egy porozellántálban levö 2 
kilogrm finom mustárliszt, 7 gramm törött koriandermag és 3 gramm törött 

koriander magból készült vegyülékre öntjük rá s mindaddig keverjük, mig 

egynemü pépet nyerünk. A még meleg keverékbe 5-6 darab jól meghámozott 
és megmosott egész darab tormát teszünk s a tálat tiszta kendövei beborítva, 

bekötjük. Néhány órai állás után, midön a tömeg kihült, kiszedjük belöle a 
tormát s a kész, jóizü és erös mustárt jól zárható edényekbe öntjük. 

447. A tojás-konservek. 

E konservek készítése egyszerü. A tojás széttöretik s vagy egész tartalma, 

vagy pedig részei habképzés nélkül egyenletesen összekavartatnak. A 

folyadék ezután sima aczéllemezekre öntetvén, a szárítóba jut, hol meleg és 
száraz légvonatnak kitétetvén, a keményedö tömeg idönkiut megfordittatik. 

ily módon vagy táblácska-, vagy poralakban száritható a tojás tartalma, mely 

végül jól elzárt pléhszelenczékben kereskedésbe jut. A tojás-konservek 
évekig eltarthatok, használatuknál a világos sárga por háromszor annyi hideg 

vizzel, mint a saját teriméje, összekavartatván, emulsiót nyújt, melynek olyan 

az ize, szaga, mint a friss tojásnak, csakhogy valamivel kevesebb habot vet. 

Azért oly esetben, midön a habnyerésre fektetünk súlyt, némi friss 

tojásfehérnye adandó hozzá. Nagy városokban, kivált a téli hónapok alatt, a 

tojáskonservek iránt méltán kereslet támad, de nem szenved kétséget, hogy 
utazók, katonák, tábori kórházak igen nagy hasznát vehetnék, mert kevés 
helyet foglalnak, könnyen szállíthatók és eltarthatok. 

448. Derítö-por. 

Bor, likör, eczet stb. tisztítására. 

30 kiló albumin, 300 gramm borkösavas nátron, 500 grm timsó és 70 kilogrm 

klórammonium. Használat elött a deritöport levés forró vizben feloldjuk s 
csak azután tesszük a folyadékba. 

 

449. Jó sonka-pácz. 



 

 

10 kiló húshoz vegyünk 1 kiló sót, 46 gramm salétromot, ugyanannyi sárga 

czukrot és 6 liter vizet. Természetesen a bepáczolandó hus mennyiségéhez 
képest, ilyen páczot a mondott arány szerint többet vagy kevesebbet 

készitünk, felforraljuk s midön kihült, a dézsába rakott húsra öntjük, arra 

vigyázva, hogy a pácz a húst egészen befödje. A 3 kilósnál nagyobb darabok 
vagy 6 hétig maradnak a páczban, az apróbbakat azonban hamarabb 
kiszedjük. 

450. Motesíczky-féle sonkapácz. 

igen kitünönek mondják ezen sonkapáczolási módszert. Négy nagy sonkára 
vegyünk két maroknyi sót, 8 darab megtört koriandrumot, ugyanannyi 

borókamagot, egy kevés összevagdalt fokhagymát s két lat tört salétromot; 
ezeket jól összekeverve, dörzsöljük be vele a sonkákat, rakjuk dézsába s 

hagyjuk igy egy éjszaka. Másnap azután 1 kiló sót forraljunk fel 8 liter vizben 

s miután ez lehült, öntsük le vele a sonkákat egy dézsában s tiszta kövekkel 
nyomtassuk le. 

451. Kályha-fénymáz I. 

210 dekagrm benza-gyantát 180 dekagamm storaxot s 30 dekagramm 

ladanum-gyantát porrá törünk, azt 20 dekagrm terpentinnel elvegyitjük, 
edénybe tesszük s ezt ismét más, forró vízzel telt edénybe tesszük s addig 

hagyjuk benne, mig az anyagok elolvadnak. Ha a keverék már egészen 

folyékony, szegfü és lavendula-olajat, mindenikböl 15 grammot s 10 
dekagrm preparált fekete elefántcsontot s 20 grm peruviai balzsamot adunk 

hozzá s miután mindezt jól elvegyitettük, pecsétviaszforma rudakat alakítunk 
belöle. Csomagolása papirosba történik. 

452. Kályha-fénymáz II 

70 dekagrm storaxot, ugyanannyi benzagyantát és ladanum-mézgát, 20-20 

dekagrm sárga gyantát és tömjént, 50 grm folyékony benzét enyhe melegnél 

öszszeolvasztunk. Ehhez még 5-6 dekagrm szegfü, czédrus, lavendula és 
bergamói olajat adunk s 90 gramm peruviai balzsamot. Ezen, még meleg 

tömegböl hosszúkás kerek rudakat alakítunk, melyeket ha kihülnek, széntüz 
felett gyorsan forgatvan megsimitunk. Papírba takarva csomagoljuk. 

Jegyzet: Ha ezen rudakat a meleg kemenczén végighuzzuk, kellemes illatot 
árasztanak el a szobában. 

453. A száj kellemetlen szaga ellen. 

1 liter vízben feloldunk 1 gramm félmangánsavas kálit. Ezen halvány 

violaszinü átlátszó folyadékkal kell a szájat öblögetni. 

454. Szurok boros üvegek légmentesítéséhez. 

1 kilo sárga viaszt 125 deka kolofoniumot és 120 deka fehérszurkot 
megolvasztunk s a megolvadt anyagban a palaczkok nyakát megforgatjuk. 

 

455. Fekete-szurok borospalaczkok elzárására. 

2 rész sárgaviaszt, 4 r. kolofoniumot, 4 r. szurkot és 1/2 r. gummilakkot 
összeolvasztunk s a megolvasztott tömeghez égetett elefántcsontot adunk. 

456 Vörös-szurok 

Ugyanez, csakhogy az égetett elefántcsont helyett szinezésre vörös okkert 
használunk. 

457. Sárga-szurok 

Szinezésre chromsavas czinket használunk. 

458. Kék szurok 

Szinezésre borlini kéket használunk. 

459. Zöld szurok 

Szinezésre 1 rész berlini-kéket és 2 rész chromsavas czinket használunk. 

460. A lámpaláng fényének erösítése 

Minden liter petroleumba diónyi nagyságu kámfort teszünk, miáltal a 
petroleum sokkal nagyobb fénynyel fog égni. 

 

461. Kítünö chinai tus 

Kajszibaraczk-magokat a kemenczében szénné égetünk; a széndarabokat 

kihülésük után mozsárban finom porrá törjük s a port fátyolszitán átszitáljuk. 
Az átszitált szénport esövizzel és arabgummi oldattal mozsárban nagyon 

finom tésztává dörzsöljük s aztán kevés pézsmát adunk hozzá. A tésztanemü 

tömeget vizfürdö fölött bepárologtatjuk. A bepárologtatás folytán sürüvé lett 
tömegböl négyszögletü rudakat formálunk, egy ércznyomóval chinai 

irásjegyeket nyomunk belé, a rudakat megaranyozzuk s a levegön 
megszáritjuk. 

462. A szölömagból olajat készítení 

Egy hires franczia szölész azt mondja, hogy a szölömagból, mely különben 

sok helyen haszontalanul ott vész, sok és jó olajat lehet késziteni, 
nevezetesen minden 100 kilo mag 10 kilo olajat ad. Az olajkészités módja a 

következö: az elöbb jól megszáritott szölömagot jól összezuzzuk s akkor 10 

liternyi ilyen zuzott magra 25 liter vizet öntve, ezt a keveréket folytonos 
kavarás közben erösen melegitjük, mig csak észre nern vesszük, hogy olajat 

kezd izzadni. Ekkor rögtön sajtóba tesszük a tömeget és kisajtoljuk. Az igy 

nyert olaj szép sárgás szinü, teljesen szagtalan és asztali czélokra is jó, csak 
az a baja, hogy nagyon könnyen megavasodik. 

463 Kítünö mosószer 

5 kilogramm jó mosószappant apró darabokra vágunk és 3 kilogramm 

szódával 10 liter forró vizben felolvasztunk. Mikor a folyadék egészen 
feloldódott 1 és 1,5 kilogramm terpentinszeszt, 80 deka szalmiákszeszt 

keverünk belé s 1-1 liter ürtartalmu üvegekbe töltjük. Ezen szerböl egy liter, 
350-400 darab ruha kimosásához elegendö. 

Használati utasitás: Egy nagy kádba annyi melegvizet öntünk, a mennyi a 

kimosandó ruhanemüekhez szükséges. Most tekintetbe véve azt, hogy 1 liter 
mosószer 350-400 darab rahanemü kimosásához elegendö, a mosásba kerülö 

ruhák mennyisége arányában öntünk e folyadé-ból a vizbe, a metyet a 

beöntött vegyülékkel jól össze-keverünk. A fehérnemüt ezen vizbe kell 
áztatni és 24 óráig benne hagyni, azután elöször szappan nélkül ezen léböl 

kimosni, kifözni és két vizben öbliteni. igy a ruhából minden szenny és 

zsirfolt eltünik s oly fehér lesz mint a hó, különösen ha künn a levegön 
szárad. Kékitéshez indigógolyó használandó, mely forró viz-ben lesz 
feloldva. 

464. Kékítö-papiros 

Fehérnemüek kékítésére. 

Erös enyvezetlen papirost az indigokarmin tömör oldatában jól megáztatjuk, 
azután a papirost megszáritjuk. 

465. Tengely-kenö 

Fél kilo közönséges szódát 4 liter vizben feloldunk s az oldathoz 3 kgrm 

faggyut, 6 kgrm pálma-olajat adunk. A tömeget 70° R-ra felhevitvén, 
kihülésig keverjük. 

 

466. Szekér-kenö 

10 rész köszénkátrányt, 10 rész faggyut s ugyanennyi szurkot 
összeolvasztunk s kész a legjobb szekérkenö. 

467. Savanyu-káposzta - Mint kereskedelmi czikk. 

A jó savanyu káposzta készitése a következökép történik. A káposztafejek 

eltevés elött pár napig szellös helyre rakatnak, hogy némi vizet párolgassanak 

el, azután minden tisztátlan levelet eltávolitva, felvágjuk a fejeket, a torzsát 

kivágjuk és az egészet megmossuk, káposztát pedig finomra felvágatjuk. A 

gyalulás után jól tisztitott edénybe rakjuk el a, káposztát ugy, hogy az edény 
fenekét tisztára meg-mosott levelekkel rakjuk ki, erre egy réteg gyalult 

káposztát hintünk, esetleg kömény vagy boróka maggal, azután 1 - 2 marok 

sóval behintjük, mire ismét egy réteg levél jön, mindaddig mig az edény 
megtelt. A só meny-nyiség 20 literenként 100 grammot tesz ki. Minden 

réteget erösen le kell taposni. Megtöltvén az edényt, befedjük, a felületre jól 

megmosott szép leveleket rakunk, azután a fedöt rátéve, nehéz köveket 
teszünk rá, ha nem sajtoljuk. Néhány óra mulva rendesen a felsö födél fölé 

viz sajtolodik ki, ami ha nem történik meg vizet kell hozzáönteni annyit, hogy 

a fedöt 6 cm-re borítsa. Három vagy négy hét mulva a káposzta használatra 
aikalmas. Már az erjedes alatt tanácsos a folyadék felett képtödö 

gombaréteget idöröl-idöre eltávolitani. Az erjedés befejete után a levet 
lemerjttk, az edényfedöt és a követ tisztára lemossuk, a felületre rakott 

káposzta leveleket eltávolítjuk és egy megfelelö nagyságú vászonruhával 

letakarjuk, a fedöt és a köveket ismét felrakjuk, minek megtörténte után ismét 
annyi sós vizet öntünk fel, mint azelött. E tisztitási eljárás mindannyiszor 

ismétlödik, ahányszor az edényböl káposztát veszünk ki, de legalább is 



 

 

minden 8 napban meg kell történnie amikor a vászonruhát újjal cseréljük fel. 

ily eljárás mellett a legutólsó részlet káposzta is oly jó lesz, mint az elsö volt. 
Végre ajánlatos nem igen nagy edényt használni, mert így a káposzta hoszabb 
ideig eláll. 

468. Szappanfözés 

10 kilo oltatlan meszet egy edényben vizzel megoltunk, azután 20 kilo 
kalczinált szódát, majd folytonos keverés közben 100 liter forró vizet teszünk 

bele. Az edényt melyben a lugot készitetíük, befedjük s más napig állani 

hagyjuk. Erre a tiszta lugot az edény aljára üllepídett tömegröl óvatosan 
lehuzzuk, a maradékra pedig 40 liter vizet töltünk. Most a tiszta lugot 30 kilo 

ürüzsirral vagy 15 kiló faggjuval egy üstbo tesszük és azzal 6 óráig fözzük. 
Mihelyt a tömeg forrni kezd, a tömeg forrni kezd, a folyadékhoz 1,5 kg 
konyhasót adunk s azzal is fözzük egy fél óráig, mire a szappan kész. 

469. igen tartós járda készítése 

Kiíünö és olcsó talajt folyosók, pinczék, üvegházak stb. számára ugy 
készithetünk, ha szitált köszénhamut és oltatlan meszet egyenlö részekben 

jól összekeverünk, azután pedig vizzel maltert csinálunk belöle, és .3-4 

ujijnyi vastagon kenjük az illetö helyre, de ezen tömeget rögtön el kell 
simitani simitó fával, mert hamar megkeményedik. Ha azt akarjuk, hogy 

vizhatlan legyen, akkor még egy rész czementet és homokot kell közé 

keverni. igen czélszerü, ha az ille ö talajra elöbb kavicsot hintünk és azt 
leverjük, azrán vonjuk be a leirt anyaggal. 

470. Víz alatt keményedö czement 

25 rész vasmentes kvarcz, 25 rész vasmentes krétapor, 2,5 rész szóda vagy 

hamuzsir oldatával összegyurva, téglaalakuvá idomittatik. A tóglák 
megszáritva, íhér izzó höben kiizzittatnak s kihülés után megöröltetnek. 

471. Fejkorpa ellen 

]00 gramm kölni vizet és 50 gramm boraxot 1 liter destillált vizzel 
összekeverünk. 

Használati utasitds: A fejbör naponta ezen folya-dékkal, egy kis szivacs 
segitségóvel erösen bedörzsölendö. 

472. A borjak koszossága ellen 

1000 gramm zöld szappan 

1000 gramm borszesz 

500 gramm kénvirág 
500 gramm fakátrány és 

125 gramm porrátört krétából kenöcsöt készitünk. 

A koszos helyeken képzödött varrt friss repcze-olajjal kenjük be, hogy 
megpuhuljon, majd langyos szappanos vizzel és kefével jól lemossuk, azután 

a fenti kenöcscsel szintén kefe segélyével jól bedörzsöljük. Egy hét mulva 

lemossuk ezt meleg szappanos vizzel. Ezalatt a borjut jól letakarva kell 
tartami, hogy ne nyalhassa magát. Ha a baj nagyobb, akkor a bekenést 

ismételni kell. Az esetben, ha a kosz egyes ritka foltokon mutatkozik, csak 
ezeket és környéküket kell bekenni, máskülönben az egész testet. 

473. A malaczok köhögése ellen 

50 gramm porrátört édesgyökér, 

50 gramm porrátört ánizs és 

50 gramm mézböl keveréket kószitünk. 
Ezen keverékböl naponta egy diónyi nagyságut kell a köhögös malacz 
nyelvére kenni. 

474. Az üveg elmetszése 

Üveget igen köimyen elmetszhetünk ugy, ha egy szál kenderfonalat beitatunk 
terpentinnel és azt ott feszitjük vegig az üvegen, ahol éppen elmetszeni 

akarjuk. Midön ez igy megvan, akkor meggyujtjuk a terpentines fonalat s 

midön az elégett, akkor az üveg azon részét, minél hidegebb vizzel leöntjük, 
vagy befecskendezzük, amre az üveget gyenge nyomással is szépen el tudjuk 
választani. 

 

Egyszerü szeszes ítalok, rozsolíák, líqueurök és crémek  

készítése hídeg úton, lényegek és aetherí olajok segítségével. 

 

Az itt elösorolt anyagok Watterich Arnold aet. olajok és eszenciák gyárából 
(Budapest Vii. ker., Dohány utcza 5 szám) szerezhetök be. 

 

476. Absínt Svájczi. 

68 liter párolt szesz, 1 kilo svájczi abszinlényeg eszenczia, 83 liter víz, 

melyben 5 kilo czukor van feloldva és 60 gramm forró vízben feloldott 

tisztítópor. Halvány zöld szin, zöld festvénnyel. 

477 Anizs-pálínka 

25 liter párolt szesz, 1 kilo anis pálinka-lényeg, 74 liter víz és 60 gramm 
tisztítópor. 

478 Anís-tosoglío 

30 liter párolt szesz, 1 kilo czukor hidegen van feloldva és 60 gramm 
tisztítópor. 

479. Ams-líqueur 

35 liter párolt szesz, 1 kilo anisliqueur eszenczia, 50 liter viz, 20 kilo 
czukorral feloldva és 60 gramm tisztitópor. 

480. Anísett-líqueur Hollandi. 

30 liter párolt szesz, 1 kl. hollandi anis-liqueur-essenczia, 40 liter viz, 
melyben 40 liter czukor van forrón feloldva és 60 grarom tisztitópor. 

481. Créme d'amsette Franczia. 

26 liter párolt szesz, 1 kilo franczia anisette-créme eszenczia, 20 liter viz, 
melyben 60 kilo czukor van forrón feloldva és 60 gramm tisztitópor. 

482. Ananas-líqueur 

30 liter párolt szesz, 1 kiló ananasliqueur-eszenczia, 40 liter viz s ebben 40 
kg czukor forrón feloldva és 60 grm tisztitópor. 

483. Allasch Orosz Köményszesz. 

35 liter párolt szesz, 1 kiló allasch köményszesz, 45 liter viz, ebben 20 - 25 
kiló czukor feloldva. 

484. Arac Fehér rum. 

70 liter párolt szesz, 1 kiló arak-eszenczia, 20 liter viz és 60 grm tisztitópor. 
(Esetleges finomitásra néhány liter valódi jamaica rum veendö). 

485. Havasí fü-líqueur Svájczi. 

35 liter párolt szesz, 1 kilo havasi fü-liqueur-eszencia , 57 liter víz s ebben 8 
kg czukor feloldva, 60 grm tisztítópor. Szine zöld, zöld festvénynyel. 

486. Benedíktíner-líqueur 

35 liter párolt szesz, 1 kilo benediktiner-liqueur-eszenczia, 55 liter viz s 

ebben 10 kilo czukor hidegen feloldva és 50 grm tisztítópor. Szine 
halványsárga, sárgás festvénnyel. 

487. Cüracao-líqueur 

40 liter párolt szesz, 1 kilo cüracao-liqueur-eszencia, 15 liter víz s abban 60 
grm tisztítópor. Sárgás szin, czukor szinezettel. 

488. Czítrom-líqueur 

32 liter párolt szesz, 1 kiló czitrom-liqueur-eszenczia, 50 liter viz és ebben 

20 kilo czukor fel-oldva ós 60 gramm tisztitópor. Szine sárgás, czukor-

szinezettel. 

489. Chartreuse-liqueur 

35 liter párolt szesz, 1 kiló chartreuse-liqueur-eszenczia, 34 liter viz és ebben 

30 kilo czukor forrón feloldva ós 60 gramm tisztitópor. Szine zöldes, zöld 
festékkel. 

490. Kávé-líqueur 

32 liter párolt szesz, két kilo kávé-liqueur-eszenczia, 58 liter viz s benne 

huszonöt kilo czukor feloldva-és 60 gramm tisztitópor. Szine vörösbarna, 
czukor festvénynyel. 

491. Karlsbadí keserü 

42 liter párolt szesz, 1 kilo karlsbadi keserü-eszenczia, 58 liter viz s ebben 13 
kiló czukor feloldva? és 6 grm tisztitópor. 



 

 

492. Járvány-keserü  Kolera ellen. 

50 liter párolt szesz, 2 kilo cholera-keserü eszenczia, 48 liter viz és 60 gramm 
tisztitópor. Szine zöld, zöld festékkel. 

493. Cognac Közönséges. 

65 liter párolt szesz, 0,5 kilo cognac-eszenczia, 32 liter vizben, 1 kilo czukor 
feloldva és 60 grm tisztitó-por. Szine világossárga. czukorfestékkel. 

494 Cognac Finom franczia. 

50 liter párolt szesz, 0,5 kilo cognac eszenczia, 8: liter valódi jamaika rum, 

10 liter jó bor, 36,5 liter viz, benne 1 kilo vágott szent János kenyér megfözve 
és 60 gramm tisztirópor. Szine világossárga, czukorfestékkel. 

495 Danzígí aranyvíz 

82 liter párolt szesz, 1 kilo danzigi aranyviz eszenczia, 58 liter vizben 
feloldott 14 kilo czukor és 50 gramm tisztitópor. Szine narancssárga, sárga 
festékhez vegyitett nehány csepp piros festékkel. 

496. Angolkeserü rozsolis 

30 liter párolt szesz, 1 kilo angolkeserü-eszenczia, 65 liter viz s ebben 4 kilo 

czukor feloldva és 60 gramm tisztitópor. Sötétes szin, czukor festékkel. 

497. Angolkeserü-liqueur 

35 liter párolt szesz, 1 kilo angolkeserü-eszenczia, 50 liter viz s benne 20 kilo 
czukor feloldva és 60 grm tisztitópor. Szine sötét, czukorfestékkel. 

498. Édes fenyö-pálinka Masüka 

32 liter párolt szesz, 1 kilo édes fenyö-eszenczia, 67 liter viz és 70 gramm 
tisztitópor. 

499. Ferencz-pálínka 

80 liter párolt szesz, 1 kilo Ferenczpálinka-eszen-czia, 18 liter viz s benne 1 
kilo só feloldva. 

500. Gyomorerösítö 

36 liter párolt szesz, 1 kilo gyomorerösitö-eszenczia, 44 liter vizben feloldott 

20 kiío czukor és 60 grm tisztitópor. Szine barna, barna festékkel. 

501. Vadászital 

48 liter párolt szesz, 1 kilo vadász-liqueur eszenczia, 35 liter viz s benne 15 
kilo czukor feloldva és 60 gramm tisztitópor. Szine zöld, zöld festékkel. 

502. Kömény-rozsolís 

30 liter párolt szesz, 1 kilo kömény-eszenczia, 65 liter viz s ebben 4 kilo 
czukor feloldva és 60 grm tisztitópor. 

503. Kömény-líqueur 

35 lite rpárolt szesz 1 kilo kömény-liqueur-eszenczia, 50 liter vizben feloldott 
20 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. 

504. Crém de cumin  Kömény. 

30 liter párolt szesz, 1 kilo köménycrém-eszenczia, 20 liter viz s benne 60 
kilo czukor feloldva. 

505. Cseresznye-szesz 

40 liter párolt szesz, egy kilo cseresznye-szesz-eszenczia, 40 liter viz s ebben 
20 kilo feloldott czukor és 60 grtn tisztitópor. Szine vörös, vörös festékkel. 

506. Rozspálmka Északnémet. 

40 liter párolt szesz, 1 kilo rozspálinka-eszenczia 60 liter viz és 60 grm 
tisztitópor. 

507. Fü-gyomorcseppek 

42 liter párolt szesz, 0,5 kilo fügyomorcsepp-eszenczia, 42 liter viz s ebben 
15 kilo czukor feloldva és 60 grm tisztitópor. Szine zöld, zöld festékkel. 

 

 

508. Zárda-szesz 

42 liter párolt szesz, 0,5 kilo zárdaszesz-eszenczia, 52 liter viz s ebben 15 
kilo feloldott czukor és 60 grm tisztitópor. Szine zöld, zöld festékkel. 

509. Kontuschofka 

48 liter párolt szesz, 1 kilo kontuschofka-eszenczia, 22 liter vizben feloldott 
2 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. 

510. Marasquino-liqueur Zara 

30 liter párolt szesz, 1 kilo marasquino-cszenczia 40 liter vizben feloldott 40 
kilo czukor f'orrón oldva és 60 grm tisztitópor. 

511. Créme de Marasquíno Zara 

30 liter párolt szesz, 1 kilo marasquino-créme-szesz-eszenczia, 20 liter 
vizben forrón oldott 60 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. 

512. Mogador 

42 liter párolt szesz, 1 kilo mogador-eszenczia 32 liter vizben forrón oldott 
25 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. Szine barna, czukorfestékkel. 

513. Magyar keserü 

36 liter párolt szesz, l kilo magyar keserü-eszenczia, 45 liter viz s ebben 20 
kilo czukor feloldva és 60 grm tisztitópor. Barna szinü, czukorfestókkel. 

514. Szegfü-rozsolís 

30 liter párolt szesz, 1 kilo szegfü-eszenczia, 65 liter viz s benne 4 kilo czukor 
feloldva Szine sötét-sárga, czukorfestékkel. 

515. Szegfü-líqueur  

40 liter párolt szesz, 1 kilo szegfüliqueur-eszenczia, 51 liter viz s ebben 30 
kilo czukor forrón feloldva. Szine sötétsárga, czukorfestékkel. 

516. Narancs-líqueur 

30 liter párolt szesz, 1 kilo narancsliqueur-eszenczia, 40 liter viz s ebben 40 
kilo czukor forrón feloldva és 60 grm tisztitópor. Szine sárga, néhány csepp 
piros festékkel vegyitve. 

517. Narancs-rozsolís 

30 liter párolt szesz, 1 kilo narancs-rozsolis-eszenczia, 65 liter viz s ebben 3 
kilo czukor feloldva és 60 grm tisztitópor. Szine narancssárga. 

518. Fodormenta-líqueur 

30 liter párolt szesz, 1 kilo fodormentaliqueiar-eszenczia, 40 liter viz, benne 

30 kilo czukor forrón feloldva és 60 gramm tisztitópor. Szine zöldes, vagy 
fehér. 

519. Creme de menthe 

30 liter párolt szesz, 1 kilo mente-creme eszenczia, 20 liter viz, benne 60 kilo 
czukor forrón feloldva és 60 gramm tisztitópor. 

520. Punsch 

40 liter párolt szesz, 1 kilo punscheszenczia, 20 liter közönséges rum, 30 liter 

vizben féloldott 150 grm czitrom-sav, 50 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. 

Szine sárgás. 

521. Ananas-punsch 

50 liter párolt szesz, 1 kilo ananász-punsch eszenczia, 5 - 8 liter valódi 

jamaica-rum, 15 liter vizben feloldott 150 gramm czitromsav és 40 kilo 
czukor. Szine sárgás. 

522. Rostopschín Orosz kabinet. 

40 liter párolt szesz, 1 kilo rostopschin kabinet eszenczia, 45 liter vizben 
feloldott 80 kilo czukor és 60 gramm tisztitópor. 

523. Rózsa-líqueur 

35 lite rpárolt szesz, 1 kilo rózsaliqueur-eszenczia, 55 liter viz s benne 20 
kilo czukor feloldva ós 60 grm tisztitópor. Szine rózsaszin. 

 



 

 

424. Rózsa-liqueur Hollandi. 

35 liter párolt szesz, 1 kilo rózsaliqueur-eszenczia, 45 liter viz, ebben 40 kilo 
czukor forrón feloldva és 60 gramm tisztitópor. Szine rózsaszin. 

525. Créme de rose 

30 liter párolt szesz, 1 kilo rózsa-créme eszenczia, 30 liter viz, benne 60 kilo 
czukor forrón feloldva és 80 gramm tisztitópor. Szine rózsaszin. 

526. Orosz keserü 

70 liter párolt szesz, 0,5 kilo orosz-keserü eszenczia, 20 liter vizben feloldott 
8 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. Szine zöld, zöld festékkel. 

533. Szlavoníaí szilvorium 

32 liter párolt szesz, 0,5 kilo szilvorium-eszenczia 20 liter valódi szilvorium, 
46 liter viz és 60 grm tisztítópor. Szine sárgás, czukorfestékkel. 

534. Törköly-pálinka 

45 liter párolt szesz, fé lkilo törköly-eszenczia 54 liter víz. 

535. Vanílía-liqueur 

30 liter párolt szesz, 350 gramm vanilia-liqueur-eszenczia, 60 liter vizben 

feloldott 20 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. Szine vörös, kevés 
czukorfestékkel. 

536. Créme de vanílíe 

30 liter párolt szesz, 250 gramm vanilia-liqueur-eszenczia. 2 grm rózsaolaj, 

1 grm neroli-olaj 30 liter vizben forrón oldva és 60 kilo czukor. Szine vörös 
néhány csepp czukorfestékkel. 

537. Meggy-szesz 

40 liter párolt szesz, 1 kilo meggyszesz-eszenczia 30 grm vanilia-eszenczia, 

45 liter vizben feloldott 200 grm czitromsav, 25 kilo czukor, 5 liter vörös bor 
és 60 grm tisztitópor. Szine vörös, vörös festékkel, szükség esetére néhány 
csepp czukorfesték, 

538. Fahéj-rozsolís 

30 liter párolt; szesz, 1 kilo fahéj-eszenczia, 65 liter vizben forrón oldott 4 
kilo czukor ós 60 grm tisztitópor. Szine világosbarna, czukorfestékkel. 

539. Paprika-líqueur 

40 liter párolt szesz, 1 kilo paprikaliqueur-eszeuczia, 45 liter vizben felotdott 
15 kilo czukor és 60 grm tisztitópor. Szine tüzörös, vörös festékkel. 


