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НЯМА РЕЦЕПТИ ЗА САЛАТИ В ТАЗИ КНИГА
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Как да купиш земя за построяване на жилище.
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Сметка и план за построяване на жилище.
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Инструкции за готварницата
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"Месото на водната зелена жаба  с три жълти на длъж по гърба си брезни и с черни петна по краката, както и месото на сиво-червеникавата сас тъмни пятна по гърба и с червеникави по корема, някои хора го ядат и казват че било много вкусно."
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Част 2: Храна
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Табица за състава на основните храни - състав от проценти азот и проценти въглерод 
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"Човекът е създаден да употребява два вида храна - месна, или по-правилно животна, и растителна." Следва описание на "животната храна" - химически състав. Говори се на следващата страница колко е полезен  бульонът от натрошени кокали, за хранителната стойност на мазнините - лой , мас, масло, и различните видове меса.
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Основната теза тук е да се яде разнообразна храна. 
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алтернатива на кваса!
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Готварството се обсъжда като продължение на нуждата на човека от разнообразно хранене, което включва това едва ли не двуначалие от месо и растителни храни.
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Тук има за говеждото месо, изброяват се частите коя с какво качество е, стига се до главата като четвърто качество, но не се споменава нищо за шкембе.
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Разпознаване на здравите и добри месни храни























albenashkodrova-desmet
Sticky Note
за трапезата за гости
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Глава 10: Хигиена

няколко препоръки за хранене, интересните са "да не яде веднага след едно силно умствено занимание" и "душевно сътресение".
Да не яде уморен
Когато яде, да не мисли, да не бърза и да не се тревожи.
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Хм, ми аз съм пропуснала частта "болести" да снимам, което значи, че ако е имало някакви диети, ги нямам.
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ТОВА!!! [[Bulgarian naitional cuisine]] Definition: 
"Впрочем, като се има предвид гореказаното, тук не излагат доста избрани ястия и сладка - по нашинска, т.е. Источна, и Европейска кухни, и се посочва същевременно и начинът за готвенето на по-неизвестните или по-мъчните от тях - за улеснение и ръководство на добрите домакини, а другите, готвенето на които е всеизвестно или пък не изисква някакво особено знание или искуство, са означени само по име, щото, в дадени случаи , такивато домакини да могат по-лесно да си ги напомнят."
[[основна теза]]
Това е много интересно асоцииране на "нашенската" кухна с "Източната" и ако и от ястията изглежда, че това е така - т.е. ако можем да твърдим, че има такова асоцииране тогава, трябва да коригирам тезата си в посока как кухнята ОСТАВА източна в конструкта и никога не успява да апроприира органично.
Чудя се дали не играе роля за това описменяването на рецптите, и това, че те започват да идват чрез "външни" източнизи все повече, и имената и източниците позволяват те останат фиксирани с етнически локални и т.н. имена.
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Задачата на един вещ готвач е трояка. Първо, да се придържа той до колкото се може от икономията. Второ, сготвените ястия да бъдат пранителни и здравословни, и трето, да благодарят те еднакво както вкусът, тъй и обонянието и окото. Следователно, разпиляването на много месо, масло и пр. не е изкуство, а разпилчивост и незнание...
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ГОТВАРСКА КНИГА (440 - 530 стр 
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Тук ястията са според мен от европейската кухня, защото първо започват с всичките видове бульони, варено с макарони, варено говеждо, кральевска супа, итанианска супа с макарони, супа "Уиндзор", прозрачна супа от дивеч, супа от прасе и т.н. Има и от овче месо. Има терминология от френски (soup à la tortue), крем супи, които тук са наричани супи пюре. [[BG NATIONAL CUISINE]] [[Culinary terms]]Също доматите са "томати" (стр. 457). Има по-нататък секция с маслени супи, от хайвери черупести, после разни чорби, борщове - малоруски, полски - пет вида са.
Секцията с месата също е по-скоро европейска, руска: бризоли (p. 472), котлет рублен, бъбреци "маринато" , "соте", млина от говеждо, дадена в скоби gateau de boeuf. 
ОБАЧЕ в секциите "Известни ястия" при месата преобладава източно влияние - чумлек, лахана, пастърма, боб, нахут, бамя, пача, смирненски кьовтета, - също и може би по-европейските кьовтета маринато, говеждо с гъби и т.н. Все пак отоманското значително преобладава.
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Франдзела [[BG NATIONAL CUISINE]] [[Culinary terms]]
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Чорба от шкебме!
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Известни ястия с говеждо (за припомнувание)
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сланотък - нахут
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Нататък,  в секцията с месата - ястия от овчо месо, но там има тас кебап, а после кълка по английски, овча плешка a la Sainte Menehould, котлети  a la jardiniere, овчи бъбрециa a la brochette - изобщо във всичко посоки се е пресегнал. Има включително "гръцки кьофтета" (стр. 483), казартма, кебапи.  [[BG NATIONAL CUISINE]] [[Culinary terms]] Кокошето месо и зеленчуковите изглежда по-генерични рецепти да имат.
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Гръцки кьовтета
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Смирненски кьовтета 
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Ястия с овчо месо (за припоминуване).
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Ястия с агнешко месо (за припоминуване).

albenashkodrova-desmet
Sticky Note
агурида - ягорида, - зелено, кисело грозде
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Ястия от домашни птици (за припоминуване)
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Филе от мисирка с пюре от вишни [[RECIPES]]
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Пържени яйца с черно масло.
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Постни ястия (за припомнувание)
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Във фасула: сух охтопод!!!
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Ей това е изненада: чорба от нахут както от боб
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прави се разлика между "френски" и "черни" патладжани.
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Рядка студена каша от счукани орехи с оцет и дървено масло.
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Яхния от тиква!
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Дарчин- 
BulgarianEdit. EtymologyEdit. From Ottoman Turkish دارچین from Persian دارچین (dârčin). NounEdit. дарчи́н • (darčín) m. (archaic) cinnamon. Synonym: кане́ла ...
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Зефир от ябълки!!
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Свети Василева пита. Много интересно - за Великден!
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Пасха. "Земи 5 кг пресято бяло брашно, 2 и половина литра мляко, 1 кг претопено масло и 48 яйца-!!!
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ОБЯСНИТЕЛЕН ПОКАЗАЛЕЦ - има много от старите термини тук!














































