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,:. ,'.sammen i:en
blank Kedel i,ret,s aadint F'orhåld,, at Blandingen
kan bære et frisklagt ,Æg saa hljt op, at clets Spicls ses o"ver
Overfladen. Man prlvei sig frem, fil man finder den rette
Styrke for Blandingen. Va[det kommes i Kedlen og varmes
y-ed el svag IId. Naar Vandet er varmt (40 Gr. C.),-konrmes
Honningen i Kedlen, og der rlres i Blandingen, indfii Honning-en er.fuldslendis oplfst, hvorefter, der komlmes Honning eller
, V-and i, til,Blandinsen har den rette styrke. Naar clelte er
y.aaet, bringe_s Vædsken i Kog og skal koge i 2 Timer. Uncler
Kogningen skummes Vædsken af og til; den tiltager i Styrke
.,,';,vedi. at Vandet fordamper. Efter at have kogt i 2-Timer pses
4i4d_"n op i Trækar Jor at afkfltes. Naar [fk/lingen er'saa
,rl.vidt.fremskreden, at Mjlden kun er svagt lunken, iåldes clen,
:.,,'paa et Anker, som henlægges paa et §ted med , alminclelig
Sluevarme, for at gære. Anklretiildækkes mecl et Tæppe ellei
et Par rene Sække; dog maa Spundshullet ikke lukkei, men
kun tildækkes med
I-årieåsrifi. SiJ.aes b6r Ankei.i lies;
"n
| 9 t-lg.r, for at Mjlden kan undårgaa en Setvgæring. Åntååt
e1g.an-g uggrtlig efterfyldes, for at Gæren kan flyde ucl af
SpundshuJlet, Efter 6 Ugers Forllb tappes Mjlclen-over paa
. !Ør
et andet Anker og sarntidlg filtreres deå'saaledås, at alt ldet
uklare bliver holdt tilbage.
.Derefter henlægges Mjlden paa
iugti§, muggen) Kælder, o[
, .et klligt S.t9d,.het9f.i T?ø,: 1il<te
til.
vedbtiiår,
m1-n tirn svagt, o§
:p.rl.d.et.J{seligt
.Gæringen
Mjlden tiltager i Godhed
jo længere den tigger;
, i.:..Denne
_Mj /d bliver fuldsiændi g- klar og relnimagende. B lan,:.def med koldt Vand 9r den,om §ommerEn en beh"agelig Drik.
k{;Hdnning.
...;Mj!!_,'(F-lrste). Til hver I blødt Vand tages t/2-.oS"
..Naar Vandet er lunkent, kommes Honning6nl i;
der.r6rås
r-,orn' til den,er smertet, hvorpaa
ulinggs"i_4qg g"r.,'gn-s1agr
$et
,$lldeild., B,faldingen-bør ike i en btai-k Kobbirkedel elterlr
r,en:enlailleret,Gryde: Efter- at.have,kogt i 2r/z a 3 Timer:tager,:

,

.

,

ligesom smaa
man lidt i en blank S/lvske, og naar der viser sig
Kogningen,maaU.nder
tilstråkkeligt'
kågt
Frrsl."" har det
damper.bort ved.Kog-'
;i; S?rftiraks borttige§, og hvad-clerNaar
det har kogt længe
;;i;;;;;';i"iies meo k"ogend-e Vand'clet bliver-staae-ntll'],ii'
hvori
,oi] trårA.t det op i en Ealje,

li't'rrr.i,

dereiter tilsæties for hver

4tJ

125 g ren.')ivlaskin-

ifites uo i Mj/den. Dagen efter fvtdes Mj/den.i A.n;;;:;il "g
ror
flilt, ;;iiåp iii§purålhullet, o§ a."t holdås stadigt rvldt' g/r

kån lØbå over, da deriellers let bundtælder og
for. at.holde
i,iiøæn-.rr. ei xtæae i*gg". over Aabningfl sædvanllg
ertorbl,
er
t_riiten borte. Naar den stærke Gæring
og
Anke.ret
i'
l/st
Spundset
sættes
t;';;5 Maanedets Forl/b, MjØ$en'lappes da af i et rent An;;rids;; tii r"it. såÅni.'.
Bunden' kan blive
ii.iltl? at det tykke,-der har samtgt-sigpaa fordærves
Mj/den'
ii"tnet. Fjernei man ikke Bundfaldet,*saa
da
Flrst
klar'
er
aldeles
Ivljfld.en
til
Denne Rensning gentiges,
rnaa.helst.have
benyttes'
der
purtiuskerl
Ånkerei,
;;;;; a.n
Ankere' hvort
,åi.i U.nytiet til hvide Vine, Rom eller -Kognak'smukke'
klare
cler har iæret Rfldvin, Qdelægger MiØdens
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