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ELŐSZÓ. 

Ujabb időben országszerte nagy érdek
lődés mutatkozik a vegyipari cikkek házilag 
való elkészítése iránt. Hozzám is igen sokan 
fordultak az érdeklődők ez ügyben és igen 
sokan szerelnének egy olyan könyvnek a 
birtokába jutni, mely a kezdőt megtanítja 
különböző vegyipari és pipere cikknek a 
házilag való elkészítésére. A több oldalról 
jött kívánságnak ezen könyvc111111eL n1ely a 
vegyipari és pipere cikkeknek nündennikét 
1nagába foglalja ígyekszern eleget tenni. 

Sulyt fektettem arra, hogy laborató
riumi felszerelések mellőzésével a legegy
szerübb háztartás konyhájában, bárki min
den elő tanulmány nélkül kifogástalanul és 
tökéletesen készíthesse cl a lcgkitünőbb 

háztartási és pipere cikkeket. A tévedés 
elkerülése végett a könyvben előforduló 

összes vegyszerek és drógok n1agyar elne· 
vczésc mellett (zánijclbcn) fel van liintetve 
az illető vegyszer vHgy dróg 10.tin clncve· 
zésc is. 



1\lin(h:n igyekc1clc1111ncl azon vollan1, 
hog/ olcsúbb anya.!,.(okból egyszerü inödon 
tij\,:élctcs Cs fi11on1 'irul lL:hcss1..:n készitCní, 
czé-rl n1c1-c111 n_·1né!id, hogy a könrvccske 
üra ulYí\S(.1in~_i.!-.: 111~ír nz cJ;:;\.i nlk.:1.'.<;inn1al tilbb-
szi_:1ri'1scu nH:u: fn;-~ lérl'ilní. 

'I«~:kinlvc, !tu.~y !-:(_'Jnyvcn1 l-~i\·('.tcl nél
!dH júl l~ipr<'JbúH és a gyakorlóllban kiti.inlícn 
be~:üll clóirúsol.:::i.l larla!n1a1., te!jes biz:lom
rnnl rijfn1!01n a küzi"')nst'.'g jóindulatába. 

A szerző. 



Doktor Heider fogpo:r. 

16 dkg. iszapolt krétapor [Calc. carb. pp.) 
1 dkg. tajtékport [Ossa saepia pulv.) 
2 dkg. magnézia port [Magn. carb. pulv.) 
J dkg. szódabikarbónát (Natr. bicarb.) 

jól elkeverünk 1 gramm menthol olajjal [O !. 
rnenthc pip.) illatositjuk. 

Fogkrém. 

kilogra1n1n kocka vagy kristálycukor
ból 2 liter vízzel öZirupot főzünk. Amikor 
már teljesen kihíi\t beleöntjük egy parcellán 
vagy zománcozott tálba. Hozzá adunk: 

1 kg. Magnézia port (Magn. carb. pulv.) 
8 kg. Iszapolt krétaport (Calc. carb. pp.) 
4 kg. Orvosi szappanporl (S apó. med.pu]v.) 
6 kg. Glicerint (Glycerin pururn alba) 
4 lt. Desztillált vizel (Aq ua dest.) 
1 dkg. Mnnthol olajat (01. menthe pip.) 
1 gramm Anizs olajat (01. anisi vulg.) 

és az egész masszát finom péppé keverjük. 
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Szájvíz. 

1 litei- 96 fokos finomított szeszben 
feloldunk 

1 dkg. limoll [Thymol cryst.) 
5 gramm salolt (Salol. pur. cryst.) 
1 dkg. Mentolt (iv\enlol cryst.) 

15 csepp Ánizs ulajal (01. anisi vulg.) 
5 csepp Szegfibcg o\ajal(Ül. caryophyl.) 
5 gramm Nlenlol olajat (01. mcnthc pip.) 

Kiili"n cdénvbcn 2 liter vízben feloldunk 
15 dkg. kockacukru!. J\inikor az an:'agok 
n1ür inind a kél folynclókban felolclöcllak 
ezen utóbbi folyacléko! hozzátülljiik az első
höz és jól (isszcrázzuk. 3-4 napig álni hagy
juk azután szürőpapiron liltraljuk. Ha színes 
szajvizet akarunk, akkor még liltrálás előtt 

2 gra111n1 rnéregn1entes rnálnavörös festékkel 
pirosra festjük. 
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Dióhéj olaj, 

5 dkg Ricinus olajat 
15 dkg sárga vaselin olajal 
5 dkg szezám olajat 

össze öntünk. Egy n1ásik edényben lassu 
lüzön fclmclcgilünk 5 dkg. vase\in olajat 
ebben kloldunk 1 gramm Ch\orophi\l. Ha tel
jesen fcloldiJcloll hozzá (intjük az clöző olaj
kcvcrékhcz. 
20 csepp narancshéj olajjal és 
10 csepp cilron1 olajjal n1egíllatositjuk és az 
egészet jól összeréÍr.1,uk. 

Bi:Hla.ntin. 

180 dkg. vase\in olajat (01. vasel. alba) 
22 dkg. cetve]ől (Cetaceum) 
50 dkg. paraffint (Paraffin a!ba) 

lassu tüzön állandó kevergetés közben ösz
sze olvasztunk. - Mikor a tűzről levettük 

2gramm narancsvirág o]ajjal[Ol. a uran t. flór.) 
1 gramm citromhéj olajjal (ül. citri) 

megillatosítjuk. T ctszés szerint megfestjük 
zöldre - Chlorophillal 
sárgára - Alkaninnal. 
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Még ugy forrón tégclyekbe löltögeljük 
forró vizbe állitgaljuk és meleg helyre lesz
szülc Ha lassan és egyenletesen hül le szép 
kristályos brillantint nyerünk. 

-====--

Folyékony bdllantin. 

40 dkg. sárga vasdin olajat (Ül. vas cl. flav.) 
1 0 dkg. szezám olajat (Ül. s cs ami) 
össze keverünk. 

2 gramm narancsvirág olajjal (ül aurant 
.flór.) 

1 gramm citrom olajjal (ül. citri) 
illalositjuk és chlorophillal vagy alcanin 
spissummal festjük. 

Kamilla h;ijszőkitő. 

50 dkg. Kamilla teát (Flor. chamom. 
vulg.) addig főziink 3 liter desztillált vizben 
1nig szép barna ne1n lesz. Azután leszür
jük és forró vízzel kiegészítjük 4 literre. Ha 
lehiill adjunk hozzá 

5 deci 33 o/ -os Hyclrogén perozyclot. 
Külön edényben 1 liter finom szesz

ben oldjunk 5 gramm Citrom olajat (ül. 
citri) és 5 gramm Narancsvirág olajat (01. 
aurant. flór) azután ezt is adjuk hozzá és 
n1iután jól összekevertük pár napig hagyjuk 
állni azután szürii papiroson filtráljuk és 
üvegeljük. 

Hajsampon. 

30 dkg. szódabikarbónát (N atr. bícarb.) 
2 dkg. borakszot (Natr. boracit. pulv.) 

10 cll;g. finom szappanport (Sapo. pulv.) 
3 dkg. Amoniák szóda port, (Ammon. 

carb. pul v.) 
porcellán vagy zománcozott tálban jól össze 
keverünk. Tetszés szerint illatositjuk és mcg
szítáljuk. 
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Hajszesz, 

'/• lt. finom szeszt [Alcohol conc.) 
5 dkg. perui balzsamot (Bals. pcruY.) 
5 dkg. Glicerint (Glycerin pur.) 

összeöntlink jól tisszcrázzuk és egy napig 
jól bedugaszolva üllni hagyjuk. 1\lásnap hozzü 
töltünk 1 deci clcsztilláll vizel, jól össze
rázzuk egy hét nlulvJ. ~zürö papíron fíllráljuk. 

Ezen hajszesz a hajhulhist és korpáso
dást nH.~gszünteti. 

Amerikai hajpefrol. 

3 ]t. Petra] éter [Aether petroleí) 
3 dit. Desztillált víz (Aqua dest.) 
2 dit. Finomított szesz (Alcohol conc.) 
2 dit. Ricinus olaj (01 rícíní) 
2 dkg. Terpíneol. 
5 gran11n tetszés szerinti p:.rfürn. 

Egy üvegben összeöntögctve jól összerázandó. 
Állandó rázogatás közben üvegeljük. Ezen 
hajpetrólt használat előtt .iól fel kell rázni, 
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Bajuszpedi:ő. 

2 dkg. Cctvclliil (Cctaccum) 
20 dkg. Fehér viaszt (Cera alba) 
10 dkg. Fehér vasclint (Vaselin alba) 
10 dkg. Vc!cncd lcrpcnlinl (Thereb. venct) 
lassu tlizön összcolva:::zlunk. _A.mikor felol
rndl a ilizről lzvéve n teljes hihülésíg állan
dóan keverjük. I(ihi.ilés után 15 csepp szegHi
szeg olajjal (0 !. ca r i o p h y !) illatositjuk. 

Habzó loíyou, 

7 dit. finom szeszhez (Alcohol conc) 
adunk 4 gran1n1 cilroin olajat, 6 gra111n1 tcr
pincnll, 3 ,gran11n cccl é!.erl {J\cthcr accticL 
2 gra111111 ccctsaYal (./\e i cl. a e el i e). S granun 
Sí:::ilniiák szeszt (l\n111101i. pur. liquid), 18 
grnmm szóclabicarbónát (Nalr. !Jicarb.) jól 
összcráz;;;uk, cgr félórát állHi hJgyjuk és 
houá ünlünk 4 dit. clcszlilláll, Yagy cső
\'Ízct 5-6 nap u1ulva szüröpupiron n1egfílt
r.31juk. ·r(;;lszés szerint n1cgfesthetjük, 
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Bay-raam. 

10 dkg. pana111a forgácsot (Cortex
quillajae) jól 111cgfözünk 1 liter desztillált, 
vagy esiivizbcn. Amikor már lehüll vászon
darabon rnegszürjükr hozzáadunk 8 gra111m 
an1moniát és 10 gn1n1111 szódabikarbónát 
(Natr. bicarb.). 

Egy n1ásik edényben 5 dit. finorn szesz-
ben (Alcohol conc.) feloldunk 
2 grn.111n1 szekfüszcg olajat (01. ca ry o p h y i 1.) 
2 gran1n1 citron1 olajat (01. citrí.) 

1 gramm ncroli olajal (01. ne ru 1 i) 
egy üráig állni hagyjuk! azlán az clübbivcl 
üsszt.:üntjuk. 8- l 0 napi állás után szürD
papiron, rnagnézián íiltréi.ljuk. 

Bajusz és szakál ragasztó. 

20 gramm dcrbcn (Aclhcr sulf.) fel
oldunk 4 grarnrn 111axtiszt (Gi. rnaxtis). 

Ezen szer a lcgalkalrnasabb a s;,in
padi bajusz és szakál felragasztására. 

1 

i' 
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Fodrász kölni. 

Egy fél liter tiszta szeszbe bele öntünk 
5 gramm Kölni olajat (01. Eau de 

Cologne) 
1 gra111m bcrgomotl olajat (01. Berg o m o t) 
2 gramm Citrom olajal (01. citri) 
2 grarnrn narancsvirág olajat (01. aurant. 

fl ó r.} jól összekc,·crjük és bedugaszolva 1 
napig állni hagyjuk. i\'lásnap hozzá keverünk 
7 dll. dcszlilált vizel és egy hét imtlva 
sziirb papíron és n1<tgnézián filtrci.ljuk. 

Orosz kölni. 

7 dit. finom szeszben [Alkohol conc.) 
feloldunk S gramm kölni olajat (01. pró. 
Eau dc Colognc)i 2 granun cítro111 olajat 
[01 citri), 1 gramm ncroli olajat (01. Ncroli) 
1 gramm hcliotropint [Hcliotropin cryst), 
2 csepp szcgfüszcg olajat {OL coryophyl) 
egy félórát üllni hagyjuk és nzulán 3 deci 
deszl.illált vizel adunk hozzá. i\antncsárga 
tnércg 1ncnlcs aniliniicl incgfcsljük é~; 8-10 
nap. n1ulva lnag1115z.ián és sziirr'.ipapiron at 
fillráljuk. 
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Olcsó orgona kölni. 

2 dit. finom szeszben feloldunk 
8 gramm tcrpineolt (Terpineolum) 
1 gramm hcliotropint (Hcliotropin cryst.) 

egy napig állni hagyjuk, azután hozzáöntünk 
8 deci deszlillált vizet, méregmentes lila 
anilin festékkel gyengén megfestjük és 15 
napi áilás után rnagnézián szürőpapirun 1neg~ 
filtráljuk. 

Tejkniim. 
40 dkg. slearinl (Slcarint alba) 
80 dkg. glicerint (Glycerin purum) 

6 dkg. cctvelöt (Cctaccum) 
2 liler dcszlilláll vízben addig főzünk, amig 

az lcljescn fel nem oldódoll. Egy másik 
edényben 
1 dll. clcszlillált vizbcn (A q u a cl e s l.) 
2 dkg. hamuzsirl (Kal. carb. pur.) 

feloldjuk és hozzáöntjük. 30 percig főzzük, 
dc kavarni nem szabad. Kihülés után 10 
grnmm tcrpincollal illatosiljuk. 

19 

Goldkrém. 

5 dkg. Amerikai vasclinl (Vasclín alba 
visc. 

5 dkg. Emolienscst (Ung. emoliensis] 
dörzstálban jól cldörzsölünk és illatositunk. 

Hcmei. - JeHy. 

55 dkg. tömény glicerint (Glyccrin pur.) 
3 és fél <lkg. buzu ker11é11yilűvL:l (An1y1 u ru 

tritici) lasu tl'izön kevergetés küzbcn addig 
fözzük 1 a111ig kocsonyás nern lí.~sz, ekkor a 
tüzről levéve hülni hagyjuk és kihülés ulán 
1 granun rózsa olajjal. vagy 
pnrfürnrnel rnegillalosítjuk. 

3 ciranun rózsa 
<':.':! 

5 gran1n1 1:-Iydr. bichl<ir. anunon. 
5 ,~rn.111111 Bisn1uth. subnítr. egy kevés gly

ccrinnel cldörzsö!jük és hozzáadunk 
50 gran1n1 L11:/;. 1~n1nli·..;i;:-,-~'Sl 

50 grarnn1111 \,-ascl aih;t Yi::c. 
egyenletesen jól cldör1,;öljük cs illatositjuk. 
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Lanoli11 crér.a. 

35 dkg. gyapjuzsirL (Lanolin) annyi 
desztillált viz?.cl cl{írzsi·ihink cL a1ncnnyil be 

bir venni. J\zulún hozzá in('rlink. 

35 dkg. (~líccrinl 
15 dkg ()li;;a olaial 
2 gran1n1 t'~GrancshCj olajat 

és acldí{; dt1rzstlijük 1nég szép cgyenhdcscn 
0 

cl nc1n kc.«'L'rcdík. 

Glicerin k:rém. 

30 d!.:fi, tragakanla port. lTragachanla 
pulYis.J f~l,~lclun\;;_ 3 dlL Finon1iloll szesz: 
bcn (_ii..lcohoi c.:unc.) hu Íl'lokkJcloll hozza 
adunk l Lg. 20 dk,~. (~liccrinl (Glyccrin 
puru 111 ) é·t; vé.gül l lilcr desztillúl "\'Ízei. 

1\·\inclacldig l-:cVLTjiil·. 1 aniig kocsonyús cré111 

nem lesz belök. 

[ 

! 

K~·emzelesz. 
(Ung. Emoliensez) 

15 dkg, fehér viaszl (Ccra alba) 
30 dkg. Cclveliil (Cclaccum) 
80 dkg. szezám olajai (01. scsami) 
20 dkg. vasclin olnjal (01. rnscl. alba) 
fol'ytonos kevergetés i,;;·,:~hcn iisszc olvnsz~ 

lunk. J\'1ikor felnl':acll ic1s:-; Hl !!u::::t.:t'ti'1ntünk 2 
dll. langyos dcszlilláll \·j;,-,:·

1 int·.~: illalosiliuk 
és kihíílésig keverjük. 

IZilünö arc és k0zfínunlilú krérn. 

Hajgenerátol'. 

56 dkg. [(énvirág purl !Su!h11·. subl. !('it.j 
8 dkg. Ólo111cucrol (Plt1!11h. cccl. cr-:.·sL) 

25 dkg. Glicerinnel j('1[ elcliirz~ö!link .. ~\.zuiún 
2 és fél liter YÍzi..:-:l ,·t1ia!H.k1 J,_ . ..:\·..;q~t.:lésbcn 

ré0zlelenkinl h(1zzúadt1i1L. 

Ezen szer az (jsz haiszúlaLuak eredeti 
színét vissza adja. 
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Fodrászpuder. 

80 dkg. sikport (Telcum venet.) 
10 dkg. magézia porl (tvlagn. carb. pulv.) 
10 dkg. buza kcményitől(Amylum tritici) 
jól elkeverünk 10 gramm terpineollal meg
illatositjuk és megszitáljuk. 

-=-

Arctej. 
(Folyékony puder.) 

1 dkg. Cinkveiszl (Zinci oxidati) 
1 dkg. Sikport (Talcum venet) 
2 dkg. Glicerint (Ghycerin purum) 
2 dlt. Dcszlil1á!t vizel CAq ua dest.) 

fú10111an görcs111entesen elkeverünk és néhány 
csepp rózsa olajjal megiUatositjuk. 

-=-

Rózsaszín arctej. 

Ugyanugy készül, mint a fehér csak 
a desziil1ált vizet előzőleg méregmentes víz
ben oldható piros festékkel gyengén meg
!estjlilt. 
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Husvéti locsoló parlfun. 

3 cllt. szeszben feloldunk 
1 dkg terpineolt (Terpincoi) 
2 gra1n111 gcrani olajat (01. gerani.) 

1/2 gra1nn1 n1oshuszt (Jvloshus cryst) 
egy napig állni hagyjuk, azután hozzá öntünk 
7 deci desztillált Yizet. iV\ércgmentes anilin 
!estékkel tetszés szerint festjük. 10-15 napi 
állás után n1agnézián és szürőpapiron ái. 
li!tráljuk. 

Rózsa:viz. 

Egy 5 literes üvegbe 4 líter vizet ön~ 

lünk. Egy fél deci tiszta szeszben feloldmik 
8 gramn1 terpineolt, 2 gramm NeroH ·vag}· 
Gerani olajat és beie töltjük a vízbe. Méreg 
mentes málna vörös festékkel pirosra festjük. 
Egy napig állni hagyjuk, tőbször össze ráz· 
zuk, vagy megkeverjük, azután hozzá adunk 
tnég egy liter desztillált vizet. 

-.„.„,, '' .....,..._, 
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Lábizzadás elleni sze:r. 

4 dit. rornw!irl fformalclehyd sol.) 
2 dit. finom szeszt IAlcohol conc.) 
1 clll. gliccri11l (Gh ccrin. pur. alba) 
6 elit clesztil!itlt vizel (Aqua dest.) 
2 gran11n 1\.~rpíncoll 

összeönllínk és jól i'r~-~szekeverjük. 

Használati uiasitás. 
_:..\ 1úb::d csl('!1kínl jól kiáztatjuk és utúna 

azokal a r~:_:zcl:t:l ahol ízzetd, ezzel a szer
rel bcccsctcljiik. 

-- l' .p '},'"' !zza.ct.ElS e .. :.en1 __ 1ntopo:r. 

45 dk;~. ;-;íLp(_,rl (i':,'.,_.uu1 \-cncl) 

;\U dk.~~. ci1t!·:\-, __ -\''/l ':.incun1 oxydatu111) 

10 dkg. huz<tkL·n;~:n:. :tőpor (.L\n1yl. lrílíci) 
l dk.~. porr.:i(·íri'1lt s:-tlicylt(.Acid salicylic. 

pur.) összekeverünk. 
15 granun lcrpineolt 

2 gramm citrom olaial (01. citri.) 
5 dkg. Sikporra! (L1lcum) jól clclörzsölünk 

i?s ezt is hozzá keverjük! azután az egészet 
n1egszítáljuk. 

25 

.,.._. rr "J7 ' 1~ e11yo 2_±.f:it 
!Szoli•\ ilbtt°J',i!ú~.(:ra.l 

4 clkc;, lcrp1.:!llÍi! :<1.~'szi. (()]. lhcreh. rccf. 

4 gr:inrn 1::-,vai!clu!i: ulajal (()i. laYnncl.) 
2 r•ran1n1 Ci!r(1:11 c1laial (Ol. c:ilri) 
5 ~icci ~iszl~ S/\:;::zt C\icc1ho1 conc.) 

összctöltünk. 2,1 ('1rún út üllrü hagyjuk azután 

hozzátöltünk 
J clH. des?,ti!lúli viz-:·t 0.:; C§~Y hétig állni 

lE.lQ\·juk. S1:cszbcn oldhatli zöld anilinnc1 
züicirc f...:sl.iük és szüré_í papiron út filtritljuk. 

10 dkg. Olíva obi (01. oii;;arium) 
10 dk;;_ szczán1 olai {OL scsa1ni) 

5 dk~. ricinus olaj (01. rícini.) 
kcvcréÍ.:.:él 10-12 csepp rnzsa olajjal illa~ 
tosiljuk. 

-=~-
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Borotvaszappan. 

90 dkg. faggyu1 
10 dkg. kókusz olaj, 
7 dkg. zsir. 
1 dkg. napraforgó olaj, 

30 dkg. nátron lug 36' Bé. 
28 dkg. káli lug 40' Bé. 
A zsiradékhoz 45 foknál hozzá öntögetjük a 
1ugok elegyét és i:1ddíg kevergetjük 1nig a 
szappan nyulósá \"úlik, ekkor n1andula olaj
jal (01. amygdalorum.) illatositjuk és for
n1ákba öntjük, befödíi.ik é~ 1násuap rcg~clí:,: 
ineleg helyen hagyjuk. 

Babakrrém, 

50 dkg. sárga Ynsclinl (\iascl. flava extra) 
3 dkg. ichérvasclin olajat (01. vas cl. alba) 
6 dkg. Paraffint (Parafinum solidum) 
3 dkg. fehér ,-iaszt (Cera alba) 
3 dkg. gyapju zsirl (Adcps lanae) 

össze olvasztunk. Ha felolvadt a tüzről levéve 
hozzáadunk 
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3 gramm bórsavat (Acid. boric. pulv.) 
3 gran1n1 bensoé truklurát (1~inct. Bensoae) 
1 gran1n1 Perui balzsamot (Bals. peruv.) 
1 granun cinkvciszt (Zinci oxyclati) 
1 gra1n111 lerpincoll 

és kihi.iiésíg keverjük. 

Gyermek hintőpor. 

íO dkg. Sikport (Tolcum nencU 
10 dkg. cinkvciszt (Zíncun1 oxidatun1) 
!O clkt~· n1a1~nézíát (J\larin. carb. pul·v.) 
!O dkg. huz<1kcr11ényiiéít (An1ylun1 tritici) 
5 dkg. Dern1aforinl 

elkeverünk 
5 dkg. sikporl crolcu1n nenet) 
1 f:'.ran11n szegfüszeg olajjal (Ol. corophyl) 
l dkg. Tcrpincollal (Terpineol) 

kis dörzscsészében jól clclörzsölünk és czl is 
hozzá ;i_dj:.1k. 1\·líután jól elkevertük fii 
szitáljuk. 
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Fagy balzsam. 

18 dkg. fehér vnsclini (Vaselin alha) 
2 dkg. fehér viaszl (Cera a! ba) 

lassu lüzün folytonos kevergetés közben 
össze olvaszlunk . .r\zutún a tüzrő! lcvéYL~ 

hozzáönli.ink 
-:· :!s fél dkg. ká1nfor olajat (Ül. camp

harat.) 

1 dkg. perui balsa1not (Bals. pcruv.) 
iél dk«. clfoivósiloll karba! savai [Aci cl· 

ö ' 

carbolic. liqucfacl.j és a leljcs kihülésig 
keverjük. 

1 dit. Elerbcn (.l\clher sulf.) meg 
2 és fél dit. Coliócliumban feloldunk 
3 dkg. Salicill (Acicl. salicyl. pur. crysl) 

r::-:c~n folyadékkal a tyuksze1nekct bcccsc
tc]jük. 

-=~-
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Lábsó. 

25 dl;g. s:'.úclabikarbónúl (Nál r. bi car b.) 
25 dkg. borakszcJt (N ntr. boracic. pulv.) 
ke\reriink és 
2 gran1111 OJ. pini. pu1nicis. 
2 gran1111 OL pini. silvcrtris, 
1 gra1nn1 CH. lavanclulac 

keverékével 111egillatositjuk. 
111atositás után szitáljuk. 



II. RÉSZ 

Háztartási cikkek, 



20 dkg. 
50 dkg. 
30 dkg. 
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Cipőkrém. 

karnauba \·iaszl (Ccra carnauba) 
Méh 1·iaszl (Ccra flava) 
Paraffinl {Paraffin. solid.) 

5 dkL~· Slcarint (Slcarin flava) 
lassu cgri.::n teles tüzön ful ytonos kc\·crgclés 
ktizbcn (isszcolvaszlunk. !\\ikor teljesen fcl
oldúdotl bc:!c lcszüuk 

15 dkg. zsírban oldhal('1 nigrozinl (i\ igro sin 
tifs-..„arlz.) és addíg kc\·ergctjük. rnig tl fes

ték lclicscn fel nem olclúdolt. Azután a lüz
röl levéve folrlonos kcrcrgctés közben 
330-400 dkg. terpentin olajat (0 !. lhc

rc: b. pol.) adunk hozzá. j\\ég így 111clcgcn 
dobozokba t<:\ltjük és a lcljcs kihülésig 
nyugodtan hagyjuk. 
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Cipőfohéritő folyadék 

3 dkg. Sikporl (r a 1 e u m v e ne l.) 
2 dkg. Cinkvciszl {Z i n k u 111 o x y cl al. 

pulv.) 
4 dkg. Magnézia porl(l\'lagn. carb.pulv.) 
4 dkg. Iszapolt krélaporl{Calc. carb. pp.) 

jól elkeverünk 8 deciliter dcszlillalt vízzel. 
Anlikor a por anyagok teljesen clkc·vcrcd
tek a desztillált vizzel rnég '1 deci rcktifikált 
benzint adunk hozzá. 

J\.llandó kevergetés közbi~n ti 1·c.gekbc· 
töltügetjük. 

Fehércipő H.sztitópor. 
7 dkg. Iszapolt kréta port (Calc. carb. pp.) 
2 dkg. r\'lagnézía port(i\·lagn. carb. pul\.-.) 

dkg. Cinkvciszt (Z i ne i. o x ;- cl. p 1 v.) 
összekeverjük, átszitáljuk és 2 dekás zacs
kókba csotn.:igoljuk. 

Hasz11álaíi uiasitás. 
!\ portól. sártól 111cglakarilott vászon 

vagy antilop cip1:it ezen porral bedörzsöljük. 
'v'agy pedig a porl YÍzzcl kcYcr-\·c kenjük a 

cipőre. 
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A vízfürdő elkészítése. 

A gyullékony lüzveszélyes anyatiokat 
vízfürdőn kell melegíteni. A vízfürdőt ~ kö
vetkező képen készítjük e\. 

Egy szélesebb edényt helyezünk a tűz
helyre, ebbe szalmát vagy fagyapotot teszünk 
és vizel öntünk. Az így elkészített edény
!Jen helyezzük el azl a kisscbb edényt, 
t.tn1elyben a . gyulékony anyagokat akarjuk 
lözni. 

Kalap fakk 

3 deka Sel\akkol (Gi. laccae ín lab.) 
40 dcha Gyantát (Colophonium) 

1 liter Denaturáli szeszben viz fürdön (viz 
fürclö elkészítését lílscl 35 oldalon) aclcli•; 
íöz;,ük arnig tclicscn f(d 11c111 oldódott. iViiutá;~ 
a iüzrii] le vettük, hülni hagyjuk. Kihülés 
után szeszben oldható anilin festékkel tetszés 
szerinti szinrc festjük. 

A főzésnél nagyon vi~yázzunk, szabad 
tüzi)n ncrn szabad föz.111·, 111c-,„,· ' . . na&yon gyu~ 
lékony, 

J 
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F olttisztitósze:r. 

12 deka Étert (Aether sulf.) 
12 deka Ecetétert (Aethcr acctic.) 
6 deci Rektifikált benzint 

12 deka Terpentin-szeszt jól össze keverünk. 

Használati utasitái;. 

Ezen folyadékkal vatta vagy vászon 
darabot megnedvesitünk s ezzel a pecsétet 
addig dórzsöljük, amig teljesen el nem tünik. 

Folttisztitó szappan, 

8 dkg. bóraksz por (Natr. boratic. pulv.) 
20 dkg. magnézia por (Magn. carb. pulv.) 

16 dkg. marha epe. 
Ezen keverékhez hozzá gyurunk 
56 dkg. Szappan porl (Szapó. pulvis) 
és ha még szükséges annyi vizet, hogy 
gyurható legyen. Tetszés szerinti nagyságu 
rudacskákba gyurjuk és szellős, száraz helyen 

kiszáritjuk. 

-*'-'~„„~„„„„-

3'7 

Fekete bő:rlakk. 

9 dkg. sellakkol (Gi laccac . 
vizfürdőn addí•i főzünl- 5 . ·1· ·i·t' . lcln ta b.) 
·-'I i::. ... \. '"ec1 I er enatu-
~~:t.:(r:zben, .. a~1ig ~z tel!esen fel nem oldó-

, sd' izlurdo elkeszitése 35 ld 
Ion) Szab dt" „ . o a. · . a uzon nem szabad főz · 
n_ien ll'obban l Amikor a sellak a d- tru, 
nlt b - ena u
„'.,l l ~z-~sz en teljesen feloldódott a vizfürdö-
o C•e\e feloldunk benne ? dh· b 

oldhaló n·r;. . . ( -. _ . .., -\~· szesz en 
rö1oz1nl N1<1ros1i1 sp1'1"tl" ,. l) 

f. f' ~ ö 1 OS!lC 1 
:-\ZU an l1ozzáaclu I- r . • 

(
(.l) .· . :) ·,~ n \. :) gran.1111 ricinus olajat 
· · 11c1111 cs 1 dJ-e l · 

l 
. b ' 'ci· crpcnlm szcszl (01 

1e1e recl) J ·1 „ • -· .. . . o osszckcvcrjük és lcl'c 
L1hules után üvegcljük. J s 

-=-----



Fekete hő:rfosték. 

1 !ilcr dcnalun'.Jl szeszben feloldunk 
12 dk~. St-'.cs:--.h1_;n olc1halt'J fl:ki__<:_: <IJ~ilin fes
téket (i\ h:loldús l>:cg palackb:.111 rázogatás 
utján ti,'irl~~ník). i\'iikor :tz anilin f1.::-:iék a szesz
ben n1úr tc:licscn f-:.:loldódott, hozzá l'>nlünk 
rnég 1 deciliter ltTpcnti szeszt (01. thcrcb. 
rcct.). !\ lcgkitünöbb ÍL~kelc börfcstékcl 

nyerjük. 

20 dk,:i .. nH!h"·i.:"\~:::! (C. e t·a fi a-: a) 7 c!\t. 
deszlillú\t. \'Í>~bl'!! add tg r:·i, ünk, :.:unig az tel
jesen f ... d ncn1 u\\·:.1.cL F.~Y !núsiL t.:d(~n;:bcn 
2 dH. clc.';?.Li!Ldl -:i::hr.:n fcl•">ldL;nk 5 
dkg. h;_;n1t1~·~;irl (Fal. c.;trh. purun1) 25-30 

tcrpcniin-s:·>::::;:,:l. ;:1c\u;'.l 1: hu/:zá, búdo;~ cloGo
zokb~: ünt··:,..' inl:ghüinl hagyjuk. 
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l () ,, 
kénsa\:\·~J lr.1l '-·ld\';r;.~:;Lí!ünk, ~azul<:'tn szl:lc:> 

szúiu porct...:ll:111 clk·i1yb\,_' lc:..~~:zL.1k és aprlidon
kinl rútö!tüid-: 30 dL.~. !i'11n(:n:: k~nS[tV::tL 

i'!éh{lny n~:r,;'.-'.· aini:.~ :~/. índir~(:, a 1-:<ln:~a,;han 

lclií:sL~ll k·!n!ck1dil .. tJ\11; h:ti-~'.· iuk. 
F:;\ p•1rc·l:!L111 L'ilh<t 3 !íll·r \iZl'.L i"inhink 

és a feni\ 1. ,;!1:,.(L\<~'.-: (,\d:.dtd <.tpr1'1 r~-:~1.li:lck
bcn 1-~? 1>c1«. :-:z·:·1r:•-·lvl L;lrl .-,:~ ú\i:1t1ckJ l..cvcrH 

gclés kiJzi.F.::1 h1i:;,:1,t't adii!k. 
:~agyon .,,;ilfyá/,/.llllk. i!(..'.l!(I.~> hi1·tc.lcn 

bele hnlsük ;; \'!'/h:.: :_,/ 111c11nyisCgü 
k1~nsaYas .,]e) '.iol. n1 1.Tl !iirlt:lcn fc!-

eSS8!1C1f3L. 

2 deci ínclig\·,ukl<.úoi hozzá iiiltünk 
liter ·vizhcz. \-la cró.scbb kökiti-'1t akarunk 3 
dlt. indigó q\clalo( adunk hozzá. 

!Hatos kékí.tő. 

„b... fenti kékitöhíjz litercnkinl adunk 5 

gran1n1 tcrpinr:olt é:s 10 csepp gcrani oiajat. 
Kellemes illatos kekitöt nyerünk. 



liter parafi n olajat (ü]. paraffin i.) 
1 dit. len olajat (Ül. lini látum) 
2 dl!. brunolin t 

2 dl! terpentin szeszt (Ül. therel. rect.) 
összeöntiink és jól összekeverjük. 

_ ... „""=_ 

10 dkg. gyantát (Colophónium) 
5 dkg. sellaklrn! (Gi. laccae ín lab.) 
5 dH. denaturált szeszben vizfürclön (Lásd 

vizfürdő clkészitésc 35. oldalon) addig föz
zük amig teljesen fel nem oldódott. Azután 
a vizfűrdöről lel'esszük és hűlni hagyjuk. 
i\111íkor 1nár egészen kihűlt hozzákeverünk 
még 5 dit. terpentin szeszt (ül. thereb rect.) 
1 dit. len olajai (ül. lini Iátum) 
2 dlt. Bnmolinl. 

Ezen butor politur a butornak gyönyörü 
fényi kölcsönöz. 

-=-
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5 dlt. tiszta szeszben (Alcohol conc) 
fe!Oldunk 1 gramm mentolt (Menthol cr:st) 
és bele cseppentünk 3-6 csepp ecet-etert 
(Aether acetic) azután desztillált vizzel 
egy literre kiegészitjük. 

Ruhaiesték. 
(Fekete.) 

25 dkg. közönséges keserüsót (Na tr. 
sullur. venale) clörzstálban porrátörün:c 
Hozzámérünk 25 dkg. fekete löldfestéket es 
6 dkg. fekete anilint (Anilin tifsvartc). 

6 dkg. vizüveget 
29 dkg. elmálott szódát 
60 dkg. szódabikarbónát 
jól elkeverünk. 

-=-
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Amerikai mosópot. 

25 dkg. bórakszot 
1 ldg. szódabikarbónát 

60 dkg. jég-szóda finom porát egyenletesen 
jól összekeverjük. 

-~-

Kék irótinfa. 

5 deka arab gumit (Gummi arabicum) 
3 deciliter vizben folytonos kevergetés 

közben lassu tüzön addig főzzük, 1nig 
a gu111n1iarabikurn a vizben teljesen fc] 
ne1n 0Jd(1dott. 1-\zulün a tüzröl levéve hülní 
hagyjuk é·s kihi.ilés után ritka vászondara~ 
bon megszürjük. 

Egy másik edényben 8 deciliter forró 
vízben feloldunk 2 deka vizben oldható 
sötétkék anilin festéket. Miután az anilin 
festék a vízben teljesen !eloldódott és jól 
kihült, az előbbi gummíarábikum oldattal 
összekeverjük. 

-=-
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Piros tinta. 

Ugyanugy készitjük núnt a. kéktintát, 
csak a kék anilin festék helyett, piros ani~ 
lin Jestéket használunk. 

---
Lila. tinta.. 

u~~yanugy készíljiik rnint a kék tintát, 
csak a kék anilin festék helyett lila anilin 
festéket használunk. 

Üveges kHt 

Ff ctsz~s szerinti nH:nnyiségli iszapolt 
krétaport annyi porolujial ,~yurunk össze, 
ar11ennyil: felvesz. I-fa fínornabb 1nínőségii 
kittel akarunk készitení, akkor porola,i he
lycll íirniszt adunk hozzá. 

Sváb irtó por. 

35 deka finon1ra tirüH bóraxhoz (i'0air. 
boracic. pulv.) hozzákeverünk 15 deka por
cukrot. Ezen porkeverékcl a svábiárta he
lyeken elszórjuk. 
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Porcellá.n ragasztó kitt. 

5 deka iszapolt krétaport (Calcium 
carbonicum prraccipitátum) jól elke
verjük dörzstálban 20 deka vízüveggel (Na t
ri u m silicicum solutum). Amikor teljesen 
összekeveredett a vizüveg a krétaporral ál
landó kevergetés közben tetszés szerinti 
nagyságu üvegekbe töltögetjük és légmen
tesen bedugaszoljuk. Ezen ragasztó kittel 
kitünüen 1neg1ehct ragasztani az eltörött 
parcellán és üveg tárgyakat. 

Nyereg és bőrpasfa. 

13 deka Méhviasz! (Cera flava) 
15 deka Cerezinl (Ceresín flava) 
15 deka Japán viaszt (Cera japoniea) 

lassu tűzön folytonos kevergetés közben 
összeolva.sztunk. Mikor teljesen felolvadt a 
tűzről levesszük és kevergetés közben hoz
záöntünk 60 deka Terpentin szeszt (01. 
thereb. ree!.) Még ugy forrón bádogdo
bozban öntögetjük és teljes kihülésig állni 
hagyjuk. 
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Folyékony riilikenőcs lovaknak. 

3 deka Kén virág port (S u lf ll !'. s u b]. 
1 ó L) jó] cldürzsölünk 20 deka Sárga vaze
linnel és 5 deka Káli-szappannal (Sapo. 
kalíni). !Vlikor ezzel kész vagyunk hozzá
keverünk 

40 deka 
30 !! 

5 
" 

2 
" 

Nyers olajat, 
Kreolint, 
Folyékony kátrányt (Pix li-

quída) 
Szarvas szarv olajal (Oleu1n 

_/j,_z egészet jól clkcvcrjlik 
töltögcl.jük. 

corun cervi) 
és üvegekbe 

-=---·--

Molyirtó por. 

2 deka Kámfor porl. (Camphor raf. pulv.) 
50 „ Naftalint, 

50 Rovarport (Pulvis ínseetorum), 
20 Borsmenta levél pot·l. (Fo!. ment-

ha. púp.) 
10 „ Morzsol! lavendula virágot (Flor. 

la vend.) 
összekeverünk, Tenyér nagyságu vászonw 
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zacskókat -.,carrunl:. 1::,7en zacskókat. a 111oly
irl6 porr~d lllL'~l{'Jlljlik és 1nindcn szckrénv

bcn elhelyezünk bcll.il..: néhányal. 'rehctü~k 
a ruhú!1 zscbcibr...: is cgy-r..:gy zacskúl. 

Oltóviasz. 

10 deka Méhviaszt (Cera flava) 

10 11 Parafinl 
20 l(i)z{in~(~g~s súrg~1 \·azelint (\1 ase-

1 in fl~t-:a) 

30 Cya11lúl ;Culuphú11ium) 
]as.'::iu 1..:gyenlc.lcs liiz(in folylonus kevergetés 
ki_i1~bcn í"1s:-;z1..:-. .:Í\ ::s:-:lunk, /~111il•t>r lcli1.\.,;1.:n 
felo!Yadt a lüzri'd lc\·csszl"1k és liuzzúttilliillk 
2 deci ~c:rpcnlinl. ll\L lhercb. po!onic.) 

1Ylég ugy 1nclcgen bádog dobozokba 
UJllögctii.ík. Néhüny <'1ráig aniig teljesen rncg 
nc1n szilürdul állni hagy·juk. 

P • „ ' 1 d" ,, e:rmetezo w. ya e!ll:. 

E2v kiló erös pÍj)adohánvt vafiv ci,ia-...,, , e, ö 

rclta és szivarvéget kifőzünk 10 lilcr víz

ben .. A.mikor tel.iesen lehüll sürü vászon-
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darabon rncgszürjük és hozzáadunk 
30 deka Káli swppa11l (Sapú kalini) 
10 Lysoll 
30 porrútörl kénn1újat (l(ál. sulf. 

pro. balnco.) egy l115ti[~ j(Jl zárható edénybe 
állni h:igyju!;;, aztán jól fi'lll-;:c\·crvc i.ive

gcljül-;. 
Ezen szer 10 'J/\)-os oldatával pcr111c

tczzük a növényckcl. hernyók és lcvé1-

h";lvek clpuszlitúsára. 

~ ,„ , , :l ,., "'"" ~zctppa.11xozes szoua D.el.tiu.l. 

()lYcn liter csii 
r;·)zünk. 111ik(1r fcifiil 
gi)r(íg ~:,'1l, !11iL1_1r 

pal.ak Yizd fel-
bele leszünk 5 kiló 

clol\·adl az oldat 

lcssziin\..:. 15 kilú fl'.il:L lc.YCSS!.i'tk 0.'.' !_1clc 
/'.siraclók(ll. f''o!:. lu1111:.; \,:c„::.·rgcté~; ki·~f"Xitt 3 
lirúig f(ízzük 1 !) c.k:ka !·;onyha~~1.·_.:_ ,2s ! :3 clcJ.:a 
ban1uzsirl ~;z(:1ru11k bele. !'·,\o.~L ctz ii:~li'1l n 
tüzr1:'.il h;vi:;\·c a sz<tppanl c::~Y alkalrnas 
edénybe lcsz1.:djük. j\ lu~~ol ldrJi1tjük l's az 
üstöt j!.'.11 ldsuroljuk. _f\z cli.íbb J;.i1:ctt .:f/1-
ri)gsú ol<lalot a1: üstbe tesszük. a szapparü 
hozzáadjuk és ujra feltesszük iüzni. 1

1.-\ind
addig főzzül:i arn~g a szappan a lugtól el 
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nem válik. Ekkor vizesruhárnl kibélelt szap
pan forn1ákban tesszük. Ha n1eö'ke1nénvedeU 

b • ' 

dróttal cgyfor111a darabokra vagdaljuk. 

Szappanfözés maró szódával, 

Ötvenhat deka szudál 1 kiló és 68 
deka zsiradékot 4 és fél liter eső vagy pa
tak vizbcn a fővéstöl szán1ilva 2 és fé:l óra 
hosszáig főzzünk és kész a szappan anyaga, 
10 deka konyhasól teszünk hozzá ös~:;z.:;],;,~~
verjük levesszük a tüzröl és nedves ruhúk
kal bélelt rámákba szedjük 

Celluloid 1·agasztó. 

Egr kél decis üvegben 1 deci Acetont 
(Aceton purum alb.) mérünk. Ebben 
deka tisztára mosoll és apróra szeletelt cel
luloid hulladékot addig áztatunk mig telje
sen fel nem oldódik 

Ezen ragasztó szerrel nagyon jól 111cg
lehct ragasztani az cllörötl celluloid fésűket 
hajcsattokat, slb. Állandóan jól eldugaszoh-~ 
tartandó! inerl han1ar párolog. 

-==-
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Poloskaszesz. 

Négr deci formalint. (Formaldelhrd. 
2 deci karbolsaval. ((Acid. carb, liquefect.) 
1 deci ecetsavat. {Acid. acetic. conc.) 2 
liter desztillált vizel összetiillünk és zöld 
anilin festékkel megfestjük. Pár órai állás 
ntán szüröpapiron filtráljuk. 

Fémtisztító folyadék. 

Egy kiló neiburgi krétaport jól 111eg
főzünk 3 liter vizben, azután u tüzről le
véve hülni hagyjuk. T cljes kihülés után 
hozzáadunk 1 liter szalmiákszeszt (.i\nnon. 
pur. liquid.) és 30 deka Stearin olajat 
(ül. stearini). Az egészet jól összerázzuk. 

FémtiszHtó po:r, 

30 deka iszapolt krétaport (Calc.carb. pp.) 
5 habköporl (Lapis pumicis) 
2 „ Magnézia porl(Magn. carb. pulv.) 

összekeverünk és átszitálunk. Ezen porral 
akár száraz, akár ncdvcsitcH ruhadarabbal 
ki!ünően lehet a fémtárgyakat és evőeszkö
zöket tisztítani. 
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iD 'k' 't' ~ a,_ anyu: o. 

Őlvcn deka frissen őrölt kukorica
liszleC 50 deka alabáslro1n gipszport és 5 
deka porrátőrt édes könyényl (Semen 
f oenicu 1 i) összekeverünk. 

Használati utasítás. 

Ezen palkányirló szert 6-8 dekás 
c:ornúcskákban szétrakjuk azokon a helye
ken ahol a patkányok rnászkální :;zoktak. 
1\'línden cson1úcska incllé egy-egy lán yérka 
vize!. is helyezünk. 

c;ycrrnckck és ülialuk elül ezen helyi
séget i:áríuk. 

Rhe11n1a szesz. 

Egy 3--~i decis üvegbe öntsünk 1 deci 
szaln1 iák.szcs1,l (.L\ n no n p u r. l i q u i cl) ürü
sünk hozzá 2 deka szcz{tn1 olajat, (ÜL se~ 

san1 i) jr:J erliscn rciz;;,uk iiss:-:e 1 hogy tcj
szcrü lc,~ycn. Egy rnásik üvegben ! deci 
íino111 szeszben (1'.i..lcohol. cunc.) oldjunk 
f,.;\ 5 gran1111 kristályos rncnlull, (i\l e n l hol. 
cr) "l.) ha fclolclódoll öntsük a rnásík folya
dékhoz és jól rá.zzu!~ össze. 
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Ezen szerrel a rheumás testrészeket 
dörzsöljük jól be és utána csavarjuk be 
meleg ruhával. 

Sütőpor. 

70 deka szódabíkarbónát (Na l r. h y cl ro car b.) 
15 11 rizs vagy finon1 buzalisztct 
15 „ finomra őröll borkösan1l (A ci e!. 
lartaric. pulv.) porce1lán vagy zo111áncozott 
tálban jól összekeverünk és átsziláljuk. 

B 'l ~"' ,,., e ye6 zo .11.esiek~ 

Öt deka gu1111níarabikun1ot fcífözünk 2 
deci vízben. _A..nükor a gun11niarabiku111 lci
jcsen fclolclódolt a l.iii:rfíl lc·1·c~;3:,:ük és 5 
gra.111111 piros vagy LéL anilint adunk hozzé. 
f\'likor Inár lcljcsc!l kihüH lii111 1~ny glycc
rinncl egy iéllitcrrc kicgészitjüL. 



Fagyvécl.őszer ablak és kirakat 
ü:vegekre. 

I-ln 20 c!cl-:a glyccrinl 1ncg 20 deka 
íinon1 szeszt i:isszekcYerünk és ezen szerrel 
a kirakat \'a,gy ablak üveget naponta be
kenjük, ily 1núdon 1ncgakadályozzuk a be
fagyástól. 

Hernyóenyv. 

Egy kilú napraforg<'.i vagy lenolajban 
addig ffizünk, vízrürcl(ín üllanclc') kcvcrgelés 
közben 30 - :.'!(_) dci\a apn'ira li'H·t .Sfr<1ntitl és 
5 deka sürga 111C!t':in:3zt, a1nig a gyanta tel
jesen k:l n1.:111 nlck1clo!L azulün a lüzri1l le
..,„é\·c húdo)":': dnbo1.uLha li·JltjüL- Cs kihülés 
ulCn befedjük, 

Hasz11álati utasitás. 

Zsirpapirból l 0 cu1. széles szaltagokal 
vágunk, czl a fa törzse körül tuinl egy gyü
rüL átl·):•ljük ('S a .külső r8szél ezen hcr11yü
enyvvel egy crűs ccscl scgitségével be
kenjük. 

-=-
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Borotvakenő-paszta. 

Tizenötdeka méhviaszt (Cern fla vaj 
25 deka paraffint (Paraffinum solid) ösz
szeolvasztunk, amikor felolvadt beleteszünk 
2 deka iszapolt smirgli porl (Lapís. s mí
rídís pulvís.) 1 deka finoman szitált hab
köport. (Lapís pumícis pulv.) és a tüzröl 
levéve addig keverjük an1ig ki nen1 hül 
azután rudacskák.ha gyurjuk és sianiol pa~ 
pirba csornagoljuk. 

Használati utasítás. 

Ezen pasztával a borotvafen6 szíjjal 
2-3 havonkinl bedörzsöljük. 
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Maláta cukorka. 

(Köhögés re k e cl l s ég e 11 e n.) 

Husz deka cukrot 3 deci vízben erős 
tüzön egyszer felfőzünk és hozzáadunk 40 
gran1111 száraz 111andula kivonatot, 4 gra111m 
cítro111 savat, 2 gran11n édeskön1ény olajat 
10 deka porcukorral elclörzsőlve. 

Kandírozott gyümölcs. 

Nc1n tulságosan érett egészséges gyü-
1nölcsöt 111cghán1ozunk1 illelvc 1ncg111agvazunk 
és egy porccllún vagy júl zon1áncozoll 
edénybe lesszük. Szirupot fűzünk 2 rész 
cukor és 1 rész viz arányban. /\ rnCg for·· 
rásban lévő szirupol rüij1üjük a gyürnülcsrc1 
hogy cl1cpjc 1 azután jól lcfc<ljük és 24 órára 
hüvös helyre tesszük. t\'lásnap a levcl le
öntjük, fölfőzzük és forrón isn1él ráöntjük a 
gyümölcsre. Ezt a müveletel minden nap 

1 
1 

megismételjük mindaddig amíg a lé teljesen 
el nem fogy. 

Ezután a gyümölcsöt forró napon jól 
megszárítjuk. 

-~-

:!:mperiálsajt. 

Egy liter jó kemény tejfelt 2 kávés
kanál rumn1al és 1 kávéskanál sóval egy 
félóráig keverünk1 azután tiszta \·ászon~ 
zacskóba kötve felakasztjuk és két napig 
lecsurogni hagyjuk1 rnajd hidegre tesszük 
és 3-5 dekás kockákra alakilva staniol 
papírba csomagoljuk. 

--"""'-N•~-s -
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Birsalmasajt. 

Szép érclt birsalmát héjától és torzsá
jától tisztítsuk 1ncg bií vízben addig főzzük 
a1níg kissé puha, úllürhctö ncn1 lesz. Ekkor 
szedjük ki szitára és ha a vize lccscpegctl 
törjük át, azutún folytonos kevergetés 111el
lett addig fözzük a111íg síírli nc1n lesz. Ek
kor cukorporral tetszés szerint 111cgédcsitjük 
és hoz;;:á adunk 1- 2 cilrorn reszelt héját 
és levét, ekkor a tCizröl levéve rakjuk Íor
inákban yagy tányérokba. 1-Ia rncgke111ényc
clctl borítsuk J.; i a ron11úkbúl és a napon 
1nindcn oldalát szúrilsuk 111cg. 

Ligyanugy készílh;;tlink rendes alrná
ból is sajtol. 
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Vanília likőr essencia. 

5 deka vanílint (vanilin cryst.) fel
oldunk 6 deci finom szeszben és bele csep
perüünk 5 csepp rózsa olajat, 5 csepp ibolya 
olaial gyakran jól felrázzva 1 napig állni 
hagyjuk, azután hozzá töltünk 4 deci álkör-
111ösl és 8-10 napi érés után szürőpapiron 
fi!tráljuk. 

Ezen essenciából 2-3 deka c1cgend6 
lilcr likőr clkészitéséhcz. 



10 

Puncs essencia. 

7 deciliter fino111 ~zcszbc Legyünk 
2 dekagranun faliélyal 
5 drb. narancsnak a frissen hámozott hélyát 
3 drb. jó érelt narancsnak a levét 
3 cílrom finoman reszell hélyát 
3 ,;ramm citrom olajat (Ül. cítri.) 
5 "~ainm narancshélyolajat (01. auran t. cott.) 
" és tegyük félre 3-4 hétre érnii naponta 

többször jól rázogassuk fel. A 3-4 hét el
lcllc után külön edényben 3 clccílilcr forró 
vizbcn oldjuk fel 5 gran11n tnércgn1entes 
narancssárga anilin festéket, ha kihült tölt
sük az clözö folyadékhoz, jól rázzuk össze 
és egy heti Rlh-ls uifin sziiröpapiron filtrál

juk n1cg. 
Ezen csscnciából J deka elcgcndö egy 

liter puncs likőr clkésziléséhcz. 

-·-----····"'!-
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Anis essenci.a. 

2 deciliter vizben jól fözzünk ki 3 
dekagran11n ánisrnagot (S e n1 e n á ni s i vu 1-
g ari s) azután a tiízröl levéve befödve hagy
juk kihülni és kihülés ulún vúszondarabon 
szürjük n1eg. 

Egy 1nú.síl.,: cdt!riyben U~llsünk 2 deci
liter fin„Jn1 szeszl és 2 dckagtarnrn anizsola
jat (Ol. anisi vu lg.) JV\iután jól összeráztuk 
öntsünk hozza az clöbbi fözelet, szintén 
rázzuk jól össze és egy heti állás után szü
rőpapiron filtrálj11k le. 

Ezen essenciából likör vagy pálinka 
készítéséhez literenkinl 2-3 dekagrammot 
veszünk. 

- ---- -"-'~-··---~'--
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