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Inledning.

Ett för leverantörer och kontrollanter länge kändt feehof 
af närmare bestämmelser rörande våra vanligaste proviant
artiklars beskaffenhet torde vara i det väsentligaste afhjälpt 
genom »Kongl. Medicinalstyrelsens kungörelse af den 16 Sep
tember 1891, angående beskaffenheten af vissa, för statens be- 
hof afsedda proviantartiklar» och däri meddelade föreskrifter 
härom. Då dessas tillämpning utan tvifvel fordrar större sak
kunskap och erfarenhet, än som i allmänhet kunna förutsättas 
hos flertalet leverantörer och kontrollanter, samt då det för båda 
är af stor vikt att veta, hvad som rätteligen bör fordras 
vid leveransernas fullgörande och kontrollen däröfver, utan 
att någondera må beskyllas för underlåtenhet i ena eller andra 
afseendet; så har författaren, som länge sysselsatt sig med 
liknande frågors utredning, trott sig böra lämna dem någon 
ledning för nämnda föreskrifters tillämpning. Iiufvudsakliga 
vikten har därvid fästats vid sådana yttre och lättfattliga 
teckeii på en varas godhet, som böra kunna tillämpas utan 
särskildt för ändamålet anställda analyser.

Alldenstund nöjaktiga upplysningar beträffande ifråga
varande proviantartiklars leveransgiltiga beskaffenhet ty värr ej 
varit författaren tillgängliga och han ej haft hvarken tid eller 
tillfälle att häröfver anställa väl behöffiga speciella under
sökningar utöfver dem, som för liknande ändamål sedan flera 
ar tillbaka af honom blifvit utförda, så torde ty värr många 
uppgifter förekomma, hvilka behöfva rättas och förtydligas. 
Endast med mycken tvekan meddelas därför dessa anvisningar, 
och detta under förhoppning, att desamma äfven i deras nu
varande bristfälliga skick må blifva till något gagn för veder
börande leverantörer och kontrollanter så ock för dem, hvilka, 
sedan några års erfarenhet föreligger om lämpligheten af de 
föreskrifter härom, som lämnats af Kongl. Medicinalstyrelsen, 
vilja utarbeta fullständigare anvisningar om våra allmänt bruk
liga proviantartiklars beskaffenhet.
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Beträffande åter sammansättningen af de proviantartiklar, 
som allmänt begagnas å sjukhus m. m., ehuru de icke äro 
iipptagna i Kongl. Medicinalstyrelsens ofvan omnämnda kun
görelse och därför ej heller i det följande omnämnas, må 
hänvisas till »Våra vanligaste näringsmedels sammansättning, 
näringsvärde, pris och billighet, tabellarisk öfversikt, utarbetad 
af Aug. Almén», Stockholm 1885 hos P. A. Norstedt & Söner; 
pris .50 öre.

Kongl. Medicinalstyrelsens kungörelse, angående beskaffen
heten af vissa, för statens beliof afsedda proviantartiklar; ut
färdad i Stockholm den 16 September 1891 börjar sålunda:

»Sedan Kongl. Maj:t i nådig kungörelse den 4 Juli 1889 
anbefallt Medicinalstyrelsen att, efter det Fångvårdsstyrelsen, 
Arméförvaltningen och Marinförvaltningen lämnats tillfälle att 
sig yttra, meddela allmänna bestämmelser angående fordringarna 
å ofta förekommande för statens beliof afsedda proviantartiklar, 
till ledning och efterrättelse vid leveransernas fullgörande och 
kontrollen däröfver; så har Kongl. Medicinalstyrelsen, sedan 
nämnda yttranden till styrelsen inkommit, och Karolinska 
mediko-kirurgiska institutets lärarekollegium jämväl afgifvit 
yttrande i samma fråga, beslutat att nedan angifna allmänna 
bestämmelser skola vid kommande, ännu ej till täflan utbjudna 
leveranser lända till ledning och efterrättelse vid leveransernas 
fullgörande och kontrollen däröfver; skolande dessa bestämmelser, 
jämlikt föreskriften i Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse den 
10 Maj 1889 § 8 sista momentet, på begäran utan afgift 
tillhandahållas hos vederbörande myndighet.»

Därefter följa i alfabetisk ordning de särskilda proviant
artiklarna med föreskrifter om dessas beskaffenhet, hvilka 
föreskrifter i det följande ordagrant äro med större stil åter- 
gifna, hvarjämte före namnet å hvarje proviantartikel angifves 
det nummer, hvarunder samma artikel återfinnes i den ofvan 
anförda kungörelsen.



25. Kött af nötkreatur, färskt, skall leve
reras af utvuxna, feta eller vid godt hull varande, 
fullt friska djur. Det bör till färgen vara vackert 
rödt, ej blekt, men utan dragning åt svart eller 
blått; i snitt tvärs öfver muskeltrådarna bör det 
vara tydligt marmoreradt genom i köttmassan 
förekommande strimmor af fett; börande fett- 
väfnaden hafva en ljusgul, ej höggul än mindre 
rödgul färg. Märgen i de grofva benen bör 
vara af gråröd färg, till konsistensen fast, utan 
sur eller unken lukt. Köttet skall vara fritt 
från hufvud, halsar, läggar och skamkar samt 
bestå af ungefär lika delar frampart och bak
part med kvarsittande stekar och andra kött- 
och fettrika delar af djuret.

Till halsen räknas den nära hufvudet be
fintliga, ej sällan efter siaktningen delvis blod
dränkta delen af djuret. Till läggar och skankar. 
räknas de nedre delarna af fram- och bakben, 
hvilka böra vara aflägsnade ofvan knä- och 
hasleder, där den köttiga delen vidtager.

Köttets viktigaste beståndsdelar äro albuminater och fett; 
de förra utgöra hufvudbeståndsdelen i det röda köttet eller 
musklerna, hvari fettet förekommer endast i helt ringa mängd, 
insprängdt mellan muskeltrådarna, därigenom gifvande köttet 
ett marmoreradt utseende. Fettet förekommer liufvudsakligen 
såsom fettväfnad, efter djurens olika fetma hopad i större 
eller mindre mängd mellan de olika muskelpartierna. Genom
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djurens gödning ökas fettets mängd, hvaraf åter blifver en 
följd, att albuminaternas procentiska mängd relativt minskas; 
magert kött innehåller följaktligen proportionsvis mera albu- 
minater än fett kött.

Då albuminater kunna, erhållas äfven af vegetabilisk föda 
och i allmänhet för ett lägre pris än fett, hvilket människan 
hämtar nästan uteslutande från animal föda och för ett högt 
pris, följer häraf, att köttets näringsvärde ökas med stigande 
fettmängd och att fett kött äfven vid relativt högt salupris 
ofta i verkligheten är med hänsyn till näringsvärdet billigare 
än magert kött, köpt för lågt pris.

Uppgifterna om leveransköttets sammansättning eller dess 
halt af albuminater («), fett (/), salter (s), vatten (v) jämte 
ben och annat affall växla mycket och vida mer än mot
svarande uppgifter härom för de flesta andra näringsmedel. 
Denna osäkerhet beror dels och lmfvudsakbgen på en mycket 
vanlig förväxling mellan rent kött eller muskler och vanligt 
slakt- eller leveranskött, samt dels ock på det senares mycket 
växlande beskaffenhet, huruvida detsamma är fett eller magert. 
Då muskeln befriad från allt synbart fett håller 21 a + 2 / 
+ 1 s + 76 % v, så innehåller fett- eller talgväfnaden där
emot omkring 2a + 85/+13%u. Nutidens tyska för
fattare angifva vanligt slaktkött såsom bestående af 75 % 
muskel med 10 % fettväfnad och 16 % ben eller affall. Enligt 
nyss, ofvan angifna grunder innehålla dessa 75 delar muskel 
15.8 a + 1.5 / + 0.7 s + 57.0 % v och 10 delar fettväfnad 
0.2 a + 8.5 /•+ 1.3 % v och vanligt slaktkött (Al) således i 
hela tal 16 « + 10 / + 1 s + 58 n + 15 affall samt 
beräknadt för benfritt slaktarkött (B) 18.8 a + 11.8 / + 
1.2 s och 68.2 % v. Genom djurens gödning ökas köttets fett
mängd högst betydligt. Så uppgifves t. ex. för halffett ben
fritt oxkött (C) 16 a + 22 / + 1 s + 61 % v samt för fett 
benfritt oxkött (D) 13 a + 35 / + 1 s + 61 % v.

Ett af mig undersökt och med mycken omsorg beredt 
generalprof af benfritt oxkött, så magert, att det såsom leverans
kött bort förkastas, innehöll (E) 21.2 a + 8.4 / + 1.4 s
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+ 69 % v. Ett annat generalprof af benfritt nötkött, från 
en kviga, som gått på godt sommarbete utan att gödas, 
innehöll (F) 18.3 a + 16.6 / +1.1 s + 64 % v. Allden- 
stund vanligt leveranskött ej förekommer så ytterligt magert 
som E men sällan lämnas så vackert som F, torde medel
talen för båda motsvara verkligt eller vanligt leveranskött utan 
ben (G) 19.8 a + 12.5 / + 1.2 s + 66.5 % v. Då man 
emellertid vid beräkningar af matportionens näringsvärde bör 
räkna med magert kött och i allmänhet hellre för lågt än för 
högt, kan med skäl antagas, att hos oss allmänt brukligt 
leveranskött, benfritt eller utan ben (H), innehåller minst 
19.6 a + 9.8 / + 1.8 s + 68,8 % v, däri fettet således utgör 
endast hälften af albuminaternas mängd.

Att sådant kött är magert, synes bäst vid jämförelse 
mellan albuminaternas och fettets mängd i ofvan under A—H 
angifna olika slag af kött, där a :/= 100 : 62, 62, 137, 269, 
40, 91, 63, 50; utvisande dessa siffror att halffett kött håller 
Va mer fett än albuminater och fett kött 2.5 gånger mer fett 
än albuminater, hvarför beräkningen af hälften fett mot albu
minater för vanligt leveranskött får anses vara särdeles låg.

Då det emellertid vore mycket vanskligt, ja nära nog 
omöjligt, att vid uppkommande tvist om levereradt kötts an
taglighet uttaga ett generalprof, som af båda parterna skulle 
godkännas, bör köttet aldrig bedömas efter därå verkställd 
kemisk analys utan endast efter med omsorg därå verkställd 
besiktning af sakkunniga, opartiska personer, därvid ofvan 
lämnad beskrifning öfver köttets utseende m. m. kan lända till 
efterrättelse.

Till ytterligare ledning för bedömandet må nämnas: dels 
att unga djurs fett- eller talgväfnad har ljus, nästan hvit färg; 
äldre djurs mer och mindre höggul färg, under det att sjuka 
djurs talg ej sällan företer en rödgul eller än mörkare färg; 
dels ock att unga djurs kött (muskler) har ljus eller blekröd 
färg (jämför kalfkött och oxkött); dels att kött efter svårt 
sjuka och själfdöda, icke slaktade djur vanligen har ett fläckigt, 
mörkt utseende med mörk, blåröd färg (kvarvarande blod).
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Äfven märgen i de större benen kan lämna ledning för be
dömandet, oin djuret varit friskt, börande benmärgen vara 
af gråröd färg och fast stadga, utan sur eller unken lukt.

Godt kött skall vara elastiskt och bör ej kvarlämna grop 
efter ett däri tryckt finger. Köttsaften skall reagera tydligt 
surt på ett däremot tryckt lackmuspapper ; är reaktionen neutral 
eller alkalisk, är köttet misstänkt, antagligen härstammande 
från sjuka djur eller sedermera skämdt.

xUldenstund färskt kött vanligen är den dyraste men 
tillika viktigaste proviantartikeln, bör besiktning därå ofta 
äga rum och utföras med synnerlig omsorg och sakkunskap, 
som kan förvärfvas efter någon tids öfning, och genom jäm
förelser med kött, levereradt från andra håll, och sådant 
detsamma förefinnes i större slaktarbodar.

Emedan proviantering stundom måste verkställas genom 
inköp af lefvande djur, må, till någon ledning för beräkningen 
af pris och utbyte efter verkställd siaktning, nämnas, att för 
vanliga nötkreatur det slaktade djurets vikt kan beräknas i 
afrundade tal: för magra djur till 50 %, för halffeta till 55 % 
och för feta djur till 60 % af det lefvande djurets vikt. 
Slaktutbytet ökas med djurets fetma och är större för får; 
för magra får kan det beräknas till omkring 55 % och för 
mycket feta får till 64 % af det lefvande djurets vikt. Svin
kreatur gifva det största slaktutbytet, uppgående detta för 
feta djur till omkring 80 % af det lefvande djurets vikt.

Beträffande benens och affallets mängd vid det tillagade 
köttets utportionerande torde följande upplysningar ej vara 
utan värde. Att döma efter utseendet synes benens mängd 
vara mycket olika hos olika delar af djuret. Framparten med 
bogben, refben och ryggkotor synes vara benrikare än bak- 
parten med dess köttrika delar omkring bäckenet och låret. 
Denna olikhet är dock mera skenbar än verklig, beroende 
därpå, att ryggkotor och refben äro voluminösa, porösa och 
lätta, under det att bäcken-, lår- och underben äro kompakta, 
hårda och tunga. Flera olika, i större och mindre skala 
af mig anställda vägningar af affallets och särskildt benens
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mängd, sedan köttet blifvit kokt eller stekt ock allt mat
nyttigt aflägsnadt, hafva visat, att benen äro i det närmaste 
lika fördelade på frampart och bakpart, i rostbiffar ock stora 
stekar, kvilket ej bör förvåna, alldenstund benen äro häfstänger 
för därvid fastade muskler, lårbenet i en stor stek väger 
t. ex. lika många procent af stekens vikt som summan af 
benen efter på frampart kokt kött i förhållande till detta. 
Fettet åter har intet att göra med benens mängd, ju fetare 
djuret ock leveransköttet är, desto mindre väga ock de däri 
förekommande benen.

Räknar man till benen icke endast ben utan äfven brosk 
och gröfre senor, eller allt icke matnyttigt, som efter köttets 
kokning eller stekning lämnas kvar vid matens utportionering, 
hvilket må benämnas affall, så uppgår dettas mängd, enligt 
af mig anställda försök å sjukhus, hospital och vid förpläg- 
ning af arméens och flottans manskap, i allmänhet till ej fullt 
15 % af leveransköttets vikt. Växlingarna äro mindre än 

• man skulle förmoda; affallet växlar nämligen endast mellan 
11 och 18 % livaraf de kokta från senor och brosk befriade 
benen utgöra 11—14 % af råvarans eller leveransköttets vikt. 
Borttagas åter en del köttrika, benfria delar och användes 
återstoden såsom leveranskött, blifver benens och affallets 
mängd i sådant leveranskött därigenom naturligen betydligare 
och större, än den skall och får vara.

De vid köttets utportionering aflägsuade benen med den 
fettvika benmärgen, brosken och senorna hafva ett betydligt 
näringsvärde, hvarför detta affall bör användas till beredande 
af en välsmakande ben^oppa eller ock till förbättring af den 
vanliga köttsoppan, t. ex. vid utspisning af pepparotskött med 
köttsoppa. För detta ändamål bör affallet snart, och innan 
det genom förvaring tagit skada, krossas eller stötas och 
inneslutas i ett finmaskigt knutet nät och kokas tillsamman 
med kommande dagens köttportion, hvarefter nätet med de 
utkokta benen aflägsnas från soppan, som sålunda tillredd 
erhåller en vida bättre och starkare köttsmak än eljest är 
möjligt, om soppan kokas på samma vikt kött utan affall.
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Antages nu affallet såsom vanligt uppgå till 15 / af 
leveransköttets vikt, kommer detta att innehålla mindre albu- 
minater ocli fett än ofvan under (B) angifvits för benfritt 
kött; vanligt leveranskött med ben (/) innehåller alltså 16.7 a 
+ 8.35 / + 1.55 s + 58.4 v + 15.0 % afall. Dessa siffror 
kunna användas vid beräkningen af leveran sköttets halt af 
albuminater och fett, så ock då fråga uppstår om utbyte af 
den vanliga proviantens dyraste, men ock mest närande be
ståndsdel köttet mot andra billigare, men mindre värdefulla 
proviantartiklar, så ock vid bedömandet af, huruvida fettets 
och de animala albuminaternas mängd genom det ifrågasatta 
utbytet kommer att alltför mycket minskas.

Yid kokning af kött öfvergår endast en helt ringa mängd 
af dess albuminater, men större delen af den i och för sig 
obetydliga saltmängden och en myckenhet vatten till köttspadet 
eller köttsoppan. Ju längre.kokningen fortsattes, desto hårdare, 
torrare och osmakligare blifver köttet, men desto limrikare 
och smakligare köttsoppan. Köttets viktsförlust vid kokning 
är väsentligt beroende af kokningens längd, men i någon mån 
äfven dels af de kokta köttstyckenas storlek (ju större dessa 
äro, desto bättre bibehålies köttsaften i deras inre), dels ock 
däraf, huruvida köttet vid kokningen lägges i vattnet, dä 
detta är kallt eller kokande. I förra fallet utlakas mera 
albuminater och salter, i det senare fallet åter stelna eller 
koagulera albuminaterna genast på köttets yta, hvarigenom 
en skorpa bildas, som skyddar köttets inre delar för beröring 
med vattnet; köttets inre kokas i sin egen saft; köttet blifver 
välsmakande, men köttsoppan svag.

I åtskilliga spisordningar förutsattes eller fordras, att det 
kokta, benfria, på tallriken utportionerade köttet utan sås skall 
utgöra 55, ja stundom 65 % af det råa leveransköttets vikt. 
en fordran, som i praktiken möjligen kan uppfyllas vid lind
rig kokning i vattenbad (i Beckers apparater), men ingalunda 
vid vanlig matlagning och än mindre vid det i stort å all
männa inrättningar, såsom sjukhus, hospital och vid truppers 
förplägning brukliga sättet för köttets kokning, där man sam-
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tidigt vill liafva en så vidt möjligt god soppa och godt kött, 
kvilket i och för sig är oförenligt. Vid i större skala och 
under längre tid anställda vägningar af det benfria, kokta, 
matnyttiga köttet utan sås har detta sällan befunnits öfverstiga 
45 % af leveransköttets vikt, stundom nedgått till 42 /; 
uppnås 50 % är detta ett mycket godt resultat. Upptages 
åter köttet, så snart det är genomkokt och fortsättes sedan 
kokningen, till dess soppan med rötter och gryn är färdig, 
blifver köttet voluminösare, tyngre och smakligare, kunnande 
soppans smak förbättras genom kryddor och andra lämpliga 
tillsatser.

Vid köttets stehning blifver viktförlusten betydligt mindre 
än vid dess kokning, och detta så väl vid användandet af 
biffstekar som af stora stekar, i synnerhet då dessa serveras 
blodrika med röd köttsaft, d. v. s. i det inre mer eller mindre 
råa. Härvid bör dock ej förbises, att föga utsikt då finnes, 
att i köttet möjligen befintliga parasiter eller skadliga mikro
organismer vid tillagningen genom den otillräckliga upphett
ningen verkligen dödats och oskadliggjorts.

Med hänsyn till näringsvärdet hos olika slag af kött och 
vid ifrågakommande utbyten dem emellan må nämnas, att 
kött af nötkreatur må utbytas mot sin lika vikt renkött så 
ock mot fårkött, kvilket håller mindre ben och därtill i regeln 
och särskildt om hösten är fetare och på grund af dess större 
fetma i allmänhet mer närande än nötkött. Vanligt hästkött 
är däremot magrare än nötkött, fettet är gulare och af lösare 
konsistens än nötkreaturens talg. Kött af flertalet vilda dägg
djur och fåglar är rikt på extraktivämnen med stark egen
domlig köttsmak, men vanligen så magert, att det ofta brukar 
späckas före dess stekning. Kött af unga ännu icke utvuxna 
djur afviker föga från köttet hos fullvuxna djur, men har 
vanligen en ljusare färg, mindre extraktivämnen och mera 
limgifvande väfnad, hvarför detsamma endast tål en kortare 
tids kokning och gifver svaga, om ock limrika soppor.
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26. Kött af nötkreatur, salt, skall levere
ras behörigen och tillräckligt saltadt och lakadt, 
beredt af färskt kött af ofvan angifven beskaffen
het. Salt kött bör vara i tvärsnitt roarmoreradt; 
ej hårdt, af jämn färg samt ren lukt och 
smak i alla köttets sä väl yttre som inre delar. 
De inre närmast benen varande delarna böra 
ej vara mörka eller bruna, icke heller hafva 
unken dålig lukt eller smak. Större leveranser 
må utgöras af stora köttstycken om 6—8 kilos 
vikt, men leveransen i dess helhet bör inne
hålla ungefär lika delar af fram- och bakpart 
med kvarsittande köttiga delar af djuret. Leve
reras salt kött i kärl med lake, skola kärlen 
vara täta och laken hafva ren lukt och smak 
samt vara tillräcklig att täcka allt köttet. Vid 
uppvägning tillses att laken fått obehindradt 
afrinna från det under 24 timmar dessförinnan 
fritt upplagda köttet.

Med köttets saltning afses dess bevarande i oskadadt 
skick. Ingnides färskt kött med vanligt koksalt i tillräcklig 
mängd och nedpackas därefter i träkärl, löses koksaltet små
ningom i det myckna vatten, som finnes i köttet, och saltlake 
bildas, som, därest den är tillräckligt stark, hindrar de förruttnelse 
frambringande bakteriernas trefnad och utveckling, hvarigenom 
köttet äfven vid en längre tids förvaring skyddas för skada 
och förruttnelse. Vid långvarig förvaring kan dock köttet 
taga skada, därest laken ej emellanåt uppkokas och efter af- 
svalning å nyo slås tillbaka öfver köttet. Under köttets för
varing i saltlaken intränger koksaltet småningom i dess inre 
delar, men samtidigt öfvergår till laken en stor del af köttets 
värdefullaste salter, dess fosfater och kalisalter samt extrativ- 
ämiien jämte köttets och blodets färgämnen och en del, om
kring en procent, af köttägghvitän.

Köttets näringsvärde minskas följaktligen något genom 
sättningen, men än mer dess vikt. Viktförlusten blifver större
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för magert kött än för fett, tilltager med fortgående förvaring 
i saltlaken, därunder köttet småningom blifver hårdt, och 
understiger ej 5 men öfverstiger sällan 25 %. Vid lindrig 
saltning (rimsaltadt kött) kan viktförlusten beräknas till 
omkring 10 / och för salt kött till omkring 17 % af det 
färska köttets vikt. Då intet nämnvärdt af fettet förloras 
genom saltningen och endast helt litet af albuminaterna, men 
de bästa salterna jämte mycket vatten öfvergå i laken, för
orsakande en viktförlust af omkring 17 %, komma följaktligen 
de närande beståndsdelarna i köttet, albuminater och fett, att 
kvarstanna i det salta köttet eller i de återstående 83 /, hvar- 
igenom salt kött således får ett högre näringsvärde än en lika 
stor vikt färskt kött. Antages till saltning användt kött vara 
af enahanda beskaffenhet som ofvan sid. 7 och 9 under H och 
I angifvits för vanligt leveranskött samt att viktförlusten under 
saltningen stiger till 17 %, kommer sådant salt leveranskött 
att såsom benfritt innehålla 21.8 a + 11.5 % f, och med ben 
i runda tal 19 a + 10 / + 18 % affall, under det att mot
svarande färskt kött enligt I har 16.7 a -I- 8.4 / + 15 /t 
affall.

Vid vanlig saltning af kött användes icke endast koksalt 
utan äfven salpeter, som förlänar köttet en vacker röd färg. 
Hinner salpetern ej intränga till köttets inre delar, antaga 
dessa ett mörkt, fult utseende, särdeles märkbart äfven hos det 
kokta köttet. En sådan mörk färg. särskildt i det inre köttet 
närmast benen, kan dock härröra icke endast af nyss angifna 
orsak utan äfven däraf, att kottet förvarats så länge, att det
samma tagit skada antingen före dess nedsaltande eller där
efter, innan koksaltet hunnit öfverallt intränga i tillräcklig 
mängd. Denna skadade del af köttet får både såsom rått och 
kokadt ofta nog en dålig lukt och smak.

Vid kokning förlorar salt kött mindre i vikt än färskt 
kött, men då affallet är något större, blifver skillnaden obe
tydlig. Åtskilliga genom min försorg däröfver anställda försök 
med vanligt salt leveranskött gåfvo 45—52 % utportioneradt 
kött, uppgående det utportionerade, salta, kokta köttets vikt
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vanligen till omkring 50 % af råvarans eller leveransköttets 
vikt. Ar köttet kårdt saltadt, bör det läggas i vatten före 
dess kokning och detta särskildt, om saltsoppan skall användas ; 
därvid bör köttet, där så behöfves, stychadt läggas i måttlig, 
ej alltför stor mängd vatten under så lång tid, som erfordras 
för saltets utlakning icke endast från köttets yttre utan 
äfven dess inre delar. Där kokt, salt, benfritt kött användes 
i större myckenhet såsom kallslcuret, hvilket vanligen betingar 
högt pris, kan det med fördel inköpas rått, ,köttrikt med eller 
utan ben och kokas vid anstalten, då man kan använda kött
spadet till köttsoppa eller till förbättring af den på färskt 
kött kokta, vanligen svaga köttsoppan.

Uppstår fråga om utbyte mellan färskt och salt kött, 
må det förra utbytas mot sin lika vikt salt kött, hvilket har 
ett litet högre näringsvärde, ehuru det vanligen betingar ena
handa salupris, beroende därpå, att färskt kött brukar saltas, 
endast då det förefinnes i större myckenhet och måste såsorn 
föga hållbart användas på fördelaktigaste sätt. Färskt kött 
kan dock under en längre tid ej ersättas af salt, enär dettas 
brist på kalisalter m. m. med skäl anses föranleda eller bi
draga till skörbjugg. Denna sjukdom söker man vid längre 
sjöresor och andra tillfällen, då färskt kött ej kan erhållas, 
förekomma genom användandet af annan kalirik föda, såsom 
köttkonserver, apelsinsaft (ej citronsyra), potatis, rötter och 
grönsaker.

Vid uppvägning af salt kött bör tillses, att köttet ej väges 
strax efter att det upptagits ur saltlaken, utan först sedan 
det blifvit nöjaktigt lakrunnet eller under 24 timmar lämnats 
så upplagdt, att saltlaken fått fritt aflopp.

27. Kött af nötkreatur, konserveradt, utan 
soppa, så ock sådant kött med soppa, skall 
vara fullgådt, oföränderligt under långvarig för
varing, benfritt samt till mängd ocb beskaffen
het motsvarande en viss bestämd köttmängd af 
sådan beskaffenhet, som ofvan under 25 är
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föreskrifvet för »kött af nötkreatur, färskt»; allt 
enligt de närmare föreskrifter, som lämnats af 
vederbörande myndighet vid leveransens ut
bjudande och kontraktets upprättande.

Konserverade köttvarors beskaffenhet kan svårligen nöj
aktigt utrönas utan noggrann kemisk undersökning och för 
sådant ändamål särskildt anställda jämförande försök med på 
liknande sätt tillredd vara, beredd af vägd köttmängd och af 
godkänd beskaffenhet. Där inga oöfvervinneliga svårigheter 
möta, bör tillverkningen därför noga öfvervakas, det till kon
servberedning afsedda färska köttets mängd och beskaffenhet 
noga kontrolleras; och bör det tillses, att allt köttet verkligen 
inlägges till konservering i de härför afsedda kärlen, hvilka 
skola hafva föreskrifven storlek, vara tillräckligt starka och 
väl förtenta med behörigt, ej för mycket blyhaltigt tenn, 
samt att hela konserveringen är så omsorgsfullt verkställd, att 
innehållet bibehålies oförändradt under åratals förvaring.

13. Fläsk, salt, skall levereras af utvuxna, 
feta, fullt friska djur; den köttiga delen rikligt 
inmängd med fett; tillräckligt saltadt och lak- 
dränkt, af ren icke sur eller härsken lukt eller 
smak, utan hufvud, ryggben, läggar och skan- 
kar; fritt från trikiner och dynt. Vid leveran
ser må användas större stycken af 2—4 kilos 
vikt, hämtade till ungefär lika delar af fram- 
och bakpart, med eller utan skinkor.

Levereras salt fläsk i kärl med lake, skola 
kärlen vara täta och laken hafva ren lukt och 
smak samt vara tillräcklig att täcka allt fläsket. 
Då fläsket uppväges, tillses att laken fått obe- 
hindradt afrinna från det under 24 timmar dess
förinnan fritt upplagda fläsket.

Anm. Färskt fläsk är en föga använd och 
i allmänhet olämplig proviantartikel. Då sådant 
fläsk undantagsvis behöfves, skall det uppfylla
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alla ofvan lor salt fläsk an gif na fordringar, med 
undantag för hvad saltningen beträffar.

Fläsk är ett af rik och fattig allmänt omtyckt närings
medel. på hvilket än i dag kan tillämpas de gamles uttryck 
om svinet: »Animal propter convivia natum» (födt att användas 
vid gästabud); varande fläsket på grund af dess stora närings
värde och prisbillighet nästan oumbärligt för kroppsarbetaren, 
som ofta saknar utvägar att skaffa sig andra dyrare fettvaror 
i tillräcklig mängd. Då svinet icke är granntyckt på födans 
beskaffenhet och därtill kan gödas fort och rikligt, slaktas det 
sällan utan föregående gödning, hvarigenom dess af naturen 
obetydliga köttförråd blifver relativt än mindre. Fettväfnaden 
eller späcket är nämligen hufvudsak i fläsket. Endast om
kring extremiteterna och särskildt de bakre (skinkorna) före
kommer kött eller muskler i nämnvärd myckenhet, under det 
att bröst- och bukbetäcknmgar utgöras nästan uteslutande af 
späck, bestående detta af omkring 90 "/« fett med 8 / vatten 
och 2 % membraner (albuminater), under det att fläskköttet 
eller svinmuskeln motsvarar nötkött, ehuru det förra är något 
fetare.

Före det färska fläskets saltning borttagas hufvud, läggar 
och skankar samt ryggben (fläsk- eller svinrygg) ; den korta 
balsdelen bibehålies vanligen såsom varande lika god som 
det öfriga fläsket. Skinkorna hafva såsom köttrika en finare 
smak och betinga ett högre salupris, ehuru näringsvärdet är 
lägre än för det öfriga fetare fläsket. Salt fläsk utan skin
kor kan detta oaktadt köpas för bättre pris än med skinkor, 
och bör man därför ej vid vanliga leveranser af salt fläsk 
fordra, att skinkorna skola medfölja bakparten.

Före saltningen aflägsnas ofta äfven bogbladet och ref- 
benen (refbensspjäll), hvarigenom man får s. k. benfritt salt 
fläsk. Det sålunda beredda, i handeln vanliga, hårdt saltade 
amerikanska fläsket är mycket fettrikt med ett ovanligt högt 
näringsvärde, bortåt 50 % högre än för vanligt färskt fläsk. 
Då späcket, såsom bestående nästan uteslutande af fett, kan 
upptaga endast helt litet koksalt, blifver så fett fläsk som
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det amerikanska, äfven efter långvarig inpackning i kok
salt, mindre salt än vanligt salt kött. Endast de köttrika 
delarna eller skinkorna kunna därvid upptaga för mycket 
salt, kvarför man använder dessa lindrigt saltade och rökta, 
(spicken skinka).

Fläsk användes relativt obetydligt i färskt tillstånd ocli 
ingår såsom sådant sällan i någon spisordning, under det 
att salt fläsk såsom varaktigt, välsmakande och billigt nästan 
aldrig saknas däri. Befintliga uppgifter om fläskets samman
sättning eller dess halt af albuminater och fett äro mycket 
sväfvande och sinsemellan föga öfverensstämmande, beroende 
delvis på en mycket vanlig förväxling mellan späck (fettväf- 
nad) och fläsk (en blandning af späck med svinkött eller 
muskler), men delvis ock på, huruvida fläsket härstammar från 
magra eller feta djur.

Vid af mig verkställd undersökning af salt fläsk, be
stående af endast frampart med refben och för öfrigt så ma
gert, att säljaren ansåg det ej kunna godkännas vid en leve
rans, erhölls J/3 kött och 2/3 späck, motsvarande vid å dessa 
verkställda analyser, beräknade för fläsket såsom helt och i hela 
tal, 11 a + 53 / 4- 8 » + 28 % v. Vid analys af ett general- 
prof å samma magra fläsk erhöllos 10 a + 48 / + 8 s + 34 
% v. Då detta fläsk utgjordes af en mycket mager frampart 
utan sidostycken och bakpart, kan vanligt salt fläsk ej be
räknas innehålla mindre än (yl) 12 % albuminater, 54 % fett, 
6 % salter, 20 % vatten och 8 % affall.

Några af mig verkställda analyser å amerikanskt, fett, 
benfritt fläsk gåfvo 6 a + 76 / + 5 s + 13 % v: Enligt 
andra undersökningar af vanligt amerikanskt fläsk kan detta 
i medeltal beräknas innehålla (B) 8 a + 70f+ 5 s + 
13 v + 4 % affall. Vanliga lindrigt salta eller rökta skinkor 
kunna antagas innehålla (6’) omkring 20 a + 30 f + 7 s 
+ 34 v + 9 / affall. De under A—C angifna siffror kunna 
användas vid beräkningar af fläskets halt af albuminater och 
fett, så ock till jämförelser, då fråga uppstår om minskning

2



18 FLASK, SALT.

eller ökning af i portionen ingående fläsk eller fläskets utbyte 
mot annan proviant.

Benens och affallets mängd efter kokt fläsk är helt 
obetydlig, jämförd med dessas mängd efter nötkött, växlande 
för fläsket mellan 4—11 % och såsom medeltal 8 %. Ut
bytet af kokt fläsk åter växlar vida mer än af kokt kött, 
beroende utbytet högst väsentligt på, huru länge och häftigt 
fläsket kokas; fläskbitarna kunna nämligen vid långvarig kok
ning betydligt förminskas, likasom försvinna, under det att 
smält fett flyter upp till ytan. Yid flera olika försök, därvid 
400 ft salt fläsk koktes till middagen, erhölls endast 55 % kokt 
fläsk med 11 % affall, under det att andra försök med endast 
220 'S salt fläsk gåfvo 64 % utbyte med endast 4 % affall.

Äfven vid hård och långvarig saltning upptager fläsk, 
jämfördt ined kött, helt litet koksalt; laken blifver ringa och 
viktförlusten obetydlig, växlande vanligen mellan 5—15 % 
större för magert än för fett fläsk.

Vid leveranser fordras vanligen, att fläsket skall vara 
stämpladt såsom trikinfritt och understundom äfven fritt från 
dynt. Då stämplingen icke lämnar nöjaktig säkerhet för att 
fläsket verkligen är trikinfritt och de nämnda parasiterna för 
öfrigt oskadliggöras genom fläskets saltning och förvaring samt 
än säkrare genom dess kokning eller stekning, synes fordran 
på fläskets stämpling vara obehöflig, äfven om varan däri
genom icke nämnvärdt fördyras. Denna fordran må därför 
af vederbörande bestämmas eller än bättre ersättas af det 
angifna villkoret, att leveransfläsket skall vara fritt från trikiner 
och dynt.

Fläsk af fullvuxna gamla djur anses sämre än fläsk 
från utvuxna, halfgamla djur, hvarför den vanliga fordran, 
att fläsket skall härröra från fullvuxna djur, ersatts med ut
vuxna. Fläsk af gamla fargaltar har tjock hud eller svål 
och sämre smak, betingande därför ett lägre salupris, 
hvarför sådant fargaltsfläsk ej heller bör godkännas, för så 
vidt det ej uppfyller alla ofvau angifna fordringar och för 
öfrigt är fullgodt.
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Giltiga skäl att förbjuda * användandet af amerikanskt 
fläsk till leveranser förefinnas ej, för så vidt nämligen 
samma fläsk uppfyller alla de för vanligt fläsk angifna for
dringarna, enär det amerikanska fläsket kan vara lika välsma
kande som annat fläsk och allmänt användes äfven i vårt 
land samt af befolkningen i Norrland ofta föredrages såsom 
varande drygare, mera närande och därtill lättare att förvara 
oskadadt än inhemskt salt fläsk. Äfven om det vore sant, 
att amerikanskt fläsk oftare befunnits trikinhaltigt än svenskt, 
är det amerikanska fläsket ändå mindre farligt, alld enstund 
trikinerna dödats genom den grundliga långvariga saltningen. 
Fläskets härkomst från det ena eller andra landet har intet 
att skaffa med dess användbarhet och näringsvärde, för så 
vidt nämligen fläsket är fullgodt. Särskildt förbud mot leve
rans af amerikanskt fläsk synes för öfrigt vara obeböfligt, då 
Kongl. kungörelsen angående leveranser af den 10 Maj 1889 
i § 6 glfver företräde åt inhemsk vara, »då sådan af erfor
derlig beskaffenhet och i rätt tid kan till antagligt pris an
skaffas».

Leveransfläsket bör vara väl genomsaltadt och lakdränkt 
allt igenom, af ren, ej sur, unken eller härsken lukt och smak, 
ej ens i de större styckenas inre, närmast benen. Ju ljusare 
späcket är, desto bättre anses fläsket. Genom långvarig för
varing, synnerligast i beröring med luften, antager fläsket hög
gul färg, blifver härsket med dålig lukt och smak. Genom 
otillräcklig saltning eller för långvarig förvaring före saltnin
gen skadas lätt de stora fläskstyckenas inre, får en ful färg 
samt dålig lukt och smak. Levereras fläsk med lake, skall 
den vara frisk, ej skämd, och tillräcklig för att väl täcka allt 
fläsket. Före fläskets uppvägning skall detsamma vara full
ständigt lakrunnet.

12. Fläsk, rökt, skall levereras af utvuxna, 
feta, fullt friska djur; den köttiga delen rikligt 
inmängd med fett; fritt från trikiner och dynt; 
utan härsken, skämd lukt eller smak, utan huf-
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vud, ryggben, läggar* och skankar. Vid leve
ranser må användas större stycken, hämtade 
till ungefär lika delar från fram- och bakpart.

Det ofvan om salt fläsk anförda gäller i allmänhet 
i tillämpliga delar äfven för rökt fläsk, hvilket vanligen sal
tas lindrigt, innan det rökes. Den köttiga delen af rökt 
fläsk är omtyckt, hvarför skinkorna böra åtfölja bakparten. 
Vid pröfningen bör tillses, att fläsket ej varit skämdt före 
dess rökning eller tagit skada sedermera, hvilket visar sig genom 
härsken, unken eller skämd lukt och smak, företrädesvis i 
de inre närmast benen belägna delarna af fläsket.

47. Sill, salt, skall levereras stor, fullvuxen, 
ljus och fast i köttet; med ljust eller svagt 
rödt icke rödbrunt, mörkt ryggben än mindre 
med mörkt, rödt kött omkring eller vid rygg
benet; utan härsken lukt eller smak. Levereras 
sill i tunnor, skola dessa vara täta, sillen väl 
packad och laken renluktande, tillräcklig att 
täcka all sill. Innan sillen uppväges, tillses 
att laken fått obehindradt afrinna från den 
under 24 timmar fritt och glest upplagda sillen.

Salt sill utgör ett mycket vanligt och viktigt närings
medel i synnerhet för den obemedlade och kroppsarbetaren; 
denna sillens stora användning beror på många orsaker, så
som dess hållbarhet, prisbillighet, dryghet och stora närings
värde. Medelgod sill är näst ål den fetaste bland våra van
liga .fiskar och mycket fetare än vanligt kött, och är denna 
sillens fetma af verklig betydelse för kroppsarbetaren, som 
ej har råd att förse sig med nödigt -fett från kött, smör, fet 
ost eller oskummad mjölk, utan åtnöjer sig med salt fläsk eller 
salt sill. Dessa födoämnen kunna svårligen af den obemedlade 
undvaras, enär våra vanliga vegetabiliska näringsmedel äro 
ytterligt fattiga på fett och de animala med få undantag för 
honom äro för dyra.
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Otillräckligt utvuxen sill är vanligen mager; ju större 
(len är, desto bättre anses. den ; dess värde eller fetma beror 
dock äfven därpå, huruvida sillen fångats före eller efter lek
tiden, varande s. k. inmatssill, försedd med rom eller mjöllce, 
fetare än den utlekta sillen. Till storleken växlande eller 
blandad sill liar ett lägre värde och användes numera ej gärna 
till saltning, förrän den blifvit omsorgsfullt sorterad, därvid 
den stora feta sillen saltas och märkes olika efter dess storlek, 
under det att den mindre sillen säljes färsk eller, om den ej 
kan med fördel såsom sådan afyttras, användes till beredning 
af kreatursfoder, tran och fiskguano.

Köttet af medelgod salt sill har ett högt näringsvärde 
med omkring 20 % albuminater och lika mycket eller 20 f 
fett, varande alltså mycket fetare än vanligt leveranskött, 
hvilket såsom benfritt (H sid. 7) innehåller 19.6 a + 9.8 f där 
fettet alltså utgör endast hälften af albummaternas mängd.

Endast en del af den i utspisningsstaterna angifna ocli 
därför levererade sillens mängd kan användas såsom föda. 
Vid sillens rensning och tvättning, med eller utan föregående 
utlakning i vatten, aflägsnas hufvud, inälfvor, fenor, fjäll och 
något salt; vid förtärandet kvarlemnas benen; samtliga dessa 
delar (affallet) uppgå enligt anställda försök till i medel
tal 30 % af den råa sillens vikt. Näringsvärdet för vanlig, 
medelgod, salt sill kan följaktligen ej beräknas efter nyss an
gifna siffror utan endast efter den däri ingående matnyttiga 
delen, och blifver då 14 a + 14 / + 11 s + 31 v + 30 % 
affall.

Oaktadt sillen är ytterst hårdt saltad och därför vanligen 
vattenlägges, innan den användes, är den likväl en så omtyckt 
föda, att densamma utan leda eller afsmak kan tillsammans 
med potatis o. d. utspisas de flesta dagar i veckan. Fästes 
behörigt afseende vid både näringsvärde och salupris, kan salt 
sill svårligen utan förlust utbytas mot andra matvaror. Endast 
undantagsvis kan detta ske med annan fisk, då den tillfälligt
vis förefinnes i sådan myckenhet, att den icke kan för skäligt 
pris realiseras, t. ex. färsk strömming eller salt strömming,
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livilka båda dock äro betydligt magrare an sill, uppgående 
fettet hos strömming vanligen ej till mer än lj3 af albumina- 
ternas mängd. Vintertiden är likväl tillgången på färsk sill 
från Bohuslän numera så riklig, att denna vara säljes för en 
spottstyfver, hvarför sådana tillfällen böra begagnas att skaffa 
omväxling i den vanligen ytterst enformiga och magra utspis- 
ningen vid allmänna inrättningar, arbetshus, fängelser m. m. 
Sådan blandad sill är dock mycket magrare än vanlig medel
god salt sill och håller enligt därå af mig verkställda under
sökningar endast omkring 13 a + 6 / + 1 s 4- 50 v + 30 yl 
affall.

Salt sill, lindrigt utlakad i en mindre mängd vatten och 
omsorgsfullt rensad, användes dels spicken, dels stekt i något 
fett, dels ock kokt, livilket lämpligast kan ske icke genom 
vanlig kokning, ty då faller sillen lätt sönder, utan genom 
den icke vattlagda sillens nedläggande i lämplig mängd kok- 
hett vatten. Den kokta sillen är välsmakande, men mycket 
odrygare än spicken salt sill, hvarför portionen bör ökas be
tydligt eller bortåt dubbelt, om sillen skall användas kokt.

Är sillen saltad utan nödig omsorg, illa förvarad i 
otillräcklig eller otjänlig lake eller förvarad om ock kort tid 
utan lake, tager den lätt skada, får härsken lukt och smak. 
Benen blifva då röda och mörka, så äfven det därintill va
rande köttet, som slutligen i sin helhet angripes, antagande 
ett fult, mörkt utseende i jämförelse med det hvita ljusa 
köttet hos god sill. Alldenstund salt sill länge kan förvaras 
oskadad och är en viktig proviantartikel, böra leveranserna 
kontrolleras ofta och med omsorg, samt skadad vara med mörkt 
kött vid ryggbenet ej godkännas.

Sillen värderas oftast efter dess storlek, hvilken är be
stämmande för silltunnornas märkning. De norska silltunnorna 
märkas med C (Christianiasill, liten sill), med M (Medelstor), 
med 1, 2 eller 3 K (Köpmanssill) öfter stigande storlek. De 
svenska silltunnorna märkas med S (Småsill), med 1—3 F 
(Fetsill) af stigande storlek. Medelstor sill torde väga pr 
stycke omkr. 200 gram, stor slosill omkr. 300 gram.
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Det gamla, ännu icke ovanliga bruket att vid leveranser 
godkänna endast norsk sill i med vissa K behörigen krönta 
tunnor härleder sig från vunnen erfarenhet om sådan varas 
godhet, under det att svensk vara vid den senaste sillfiske
periodens början oftast var underhaltig, Numera fångas dock 
i Bohuslän stor fet sill, hvaraf beredes fullgod vara i behörigen 
märkta kärl, hvilken vara kan och bör godkännas, om den är 
fullgod, uppfyllande ofvan därför angifna fordringar, och detta 
med så mycket större skäl, som den förut åberopade Kong!, 
kungörelsen af 10 Maj 1889 tillerkänner villkorligt företräde 
åt inhemsk vara framför utländsk.

Vid pröfningen bör uppmärksamhet ägnas företrädesvis åt 
sillens utseende, lukt och smak, huruvida sillen är jämnstor 
och utvuxen. Inmatssill, försedd med rom ocli mjölke, är van
ligen fet och god. I tunnor levererad sill skadas snart, om 
tunnorna äro otäta och laken sålunda blifver otillräcklig. Vid 
uppvägning tillses, att sillen är tillräckligt lakrunnen. Salt 
sill bibehålies väl, då den lämnas orörd i tunnor med till
räcklig lake, under det att samma sill förvarad utan lake, om 
ock endast några dagar, snart tager skada.

18. Kabeljo skall levereras nästan benfri 
med köttet allt igenom kvitt, ej gult än mindre 
ljusrödt; behörigen saltad och därigenom var
aktig; af frisk" och ren ej unken lukt, utan 
bismak.

Kabeljo beredes af stor torsi«: eller långa, befriad från 
hufvud, inälfvor, nästan hela ryggbenet, stjärt och gröfre fenor. 
Den återstående köttiga delen tvättas och saltas hårdt, att 
den må kunna under längre tid förvaras oskadad, hvarefter 
den väl lakrunnen och utan lake inpackas i täta kärl. Be
nämningen kabeljo begagnas i Skåne äfven på färsk torsk, 
under det därmed annorstädes vanligen förstås salt preparerad 
fisk, vanligen torsk stundom äfven långa.

Kabeljo är liksom andra af torsk beredda matvaror, såsom 
stockfisk och fiskmjöl, ytterligt mager, nästan utan fett, be-
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stående af väl 1Jt albuminater, vatten och en myckenhet salt, 
hvarför den alltid vattenlägges, innan den tillagas. Ehuru 
kabeljon utgöres af behörigen rensad, nästan benfri fisk, är dock 
icke allt däraf ätbart ; afräknas 7 / såsom affall, blifver kabeljons 
sammansättning 25 a + 0.5 / + 17.5 s -f 50 v + 7 ?£ affall.

Kabeljo liksom andra fasta salta matvaror utspisas lämp
ligast tillsamman med potatis, men denna på fett ytterligt 
fattiga anrättning motsvarar ej behofvet och är därtill föga 
smaklig, enär vid såsens tillagning å allmänna inrättningar van
ligen ej användes mera fett än vid tillagning af det i förhållande 
till kabeljo feta köttet. Kabeljosåsen bör tillagas med en 
myckenhet fett: smör, margarin eller annat billigt fett, t. ex. 
en del af det öfverflödiga fett, som kan aftagas efter kokning 
af salt fläsk. Beredes kabeljo med sås af smör och kokta 
hackade ägg, är denna anrättning omtyckt af personer, som 
sällan äta salt mat, under det att kabeljo, tillagad på vid all
männa inrättningar brukligt sätt, är illa omtyckt och mindre 
lämplig. Kabeljon är visserligen rik på albuminater, men så 
ytterligt fattig på fett, att dess näringsvärde är lågt, vida 
lägre, än allmänt antages. Då härtill kommer, att man snart 
ledsnar därpå, önskas oftast, att den må utbytas mot annan 
föda, hvilket, med hänsyn till dess salupris, kan ske med ömse
sidig fördel för konsumenten och leverantören eller inrättningen. 
Sådant utbyte kan lämpligen ske med salt sill, spicken eller 
kokt, färsk sill och strömming. Af ofvan angifna anledningar 
saknas kabeljo numera ofta i allmänna inrättningars spisord
ningar och skulle kunna utan skada alldeles uteslutas därifrån.

Vid mottagning af leveranser bör tillses, att kabeljon är 
beredd af stor grof fisk, köttig, nästan utan ben o. s. v., att 
köttet äfven i dess inre är ljust eller hvitt, ej smutsgult, än 
mindre rödgult, af ren smak och utan sur eller unken lukt.

30. Mjölk, fet, skall levereras ren, oskum
mad, icke separerad, ospädd, af svagt gulhvit 
icke blåaktig färg; utan lukt; af söt, mild, icke 
syrlig eller besk smak samt utan bismak, er-
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inrande om ladugård eller rofv.or och andra 
mjölkens godhet nedsättande fodermedel. Egent
liga vikten bör vara omkring l.im, men må 
växla mellan 1.029 och I.034; skolande 100 gram 
mjölk lämna minst 11.5 gram torr återstod och 
hålla minst 3 gram fett.

Fet mjölk kallas vanligen oskummad eller söt; den första 
benämningen är mindre lämplig, då därigenom ej uteslutes 
separerad mjölk, och den sistnämnda oriktig, då mager mjölk 
kan vara lika söt som fet och båda syrliga eller sura. Till 
förekommande af icke sällsynta förväxlingar och skriffel mellan 
skummad och oskummad mjölk synes bäst att utbyta dessa 
benämningar mot fet och mager mjölk.

Ehuru mjölkens näringsvärde och välsmak är något be
roende af mjölk-kornas utfodring, så är dock den från många 
kor härstammande, blandade mjölken vid vanlig utfodring af 
nästan oföränderlig sammansättning, med en eg. v. växlande 
mellan I.030—1.0.33, i medeltal I.032, stigande sällan till 
1.0 34. Sjunker eg. v. under I.029, är mjölken misstänkt, 
oftast spädd med vatten, eller åro djuren sjuka eller utfodrin
gen otjänlig.

Att de för leveransgiltig fet mjölk uppställda fordringarna 
af 1.029—1.034 eg. v., minst 11.5 % fasta ämnen eller ton- 
återstod, däraf minst 3 % fett, äro billiga och lätta att efter
komma, torde framgå af följande. Jämlikt Stockholms hälso
vårdsnämnds årsberättelse för 1885 undersöktes på nämndens 
laboratorium nämnda år 628 olika prof af mjölk, hämtade dels 
från mjölkmagasin, dels ock från salutorg, varande den senare 
mjölken bättre än den förra. Eg. v. var i medeltal I.032; 
under 1.029 i 2 % af mjölkprofven, 1.029—1.030 i 3.5 % prof, 
1.033—1.035 i 10 % prof, under det att 84 % af alla injölk- 
prof hade I.030—1.0 3 3 eg. v. Mängden af fett var i medel
tal 3.6 °/\ under 3 % fett förekom i 19 % af alla profven 
men endast i 4 % prof af torgmjölk ; 4 % fett eller därutöfver 
förekom i 26 % af samtliga profven, mellan 3 och 4 % fett i 
55 % af samtliga profven men i 70 % af alla prof på torgmjölk.
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Den af Stockholms mjölkförsäljningsaktiebolag efter mönster
gill utfodring och goda hygieniska anordningar producerade, 
genom Stockholms mjölkkommissions verksamhet kontrollerade 
mjölken innehöll såsom medeltal för alla under 17 månader 
dagligen undersökta prof 1.03 2 9 eg. v. med 12.79 % fasta 
ämnen, däraf 3.8 4 / fett. Ingen af sagda kommission god
känd mjölk får aflämnas utan att hålla minst 3.2 5 %, fett och 
12 % fasta ämnen. Såsom medeltal för 20,000 prof å mjölk, 
levererad i London af ett mjölkbolag, erhölls: 1.03 2 eg. v., 
3.7 5 % fett samt 12.83 % fasta ämnen. Den af Stockholms 
mjölkkommission godkända, från ofvan anförda bolag lämnade 
barnmjölken visade i medeltal: 1.0329 eg. v., 4.2 2 % fett 
samt 13.29 / fasta ämnen.- König angifver enligt af olika ke
mister anställda undersökningar å mjölk från vidt skilda 
länder såsom medeltal för 377 prof: 3.4 1 alhuminater, 3.65 
fett, 4.8 1 mjölksocker eller kolhydrater (fc), 0.71 salter, 87.42 
% vatten. Omräknas dessa tal för volym eller 1 liter mjölk 
af 1.0 3 3 eg. v. fås följande 3.5 2 a + 3.77 / + 4.97 k + 
0.7 3 s + 90.33 gram vatten. Vid beräkningar af mjölkens 
näringsvärde och ifrågasatta utbyten kan fet leveransmjölk be
räknas innehålla på litern, vägande 1.o31 gram: 3.5 a + 3.5 
/+ 5 k + 0.7 s + 90.4 v, motsvarande detta 12.32 % fasta 
ämnen och däraf 3.3 9 % fett. Morgonmjölken är magrast, 
middagsmjölken fetast, varande medeltalen vid anställda ana
lyser följande: middag 4.07 % fett, 13.09 % fasta ämnen; 
afton 3.89 % och 12.80 /■, morgon 3.54 %, 12,5 1 %■

Alldenstund mjölken är en blandning dels af i vatten 
lösta alhuminater, socker och salter, ökande mjölkens eg. v., 
dels ock af olöst, fint fördeladt fett, lättare än vatten, 
minskande mjölkens eg. v.; så kan mjölkens godhet eller 
dess halt af fasta närande beståndsdelar ej bedömas endast 
efter mjölkens eg. v. utan först efter därå anställd under
sökning, därvid dock en bestämning af mjölkens viktigaste 
beståndsdel, dess fetthalt, är fullt tillräcklig. Detta kan 
ske med nöjaktig säkerhet medelst laktolerit, livars an
vändning under sista tiden underlättats genom förbättrade
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metoder, utan nämnvärd utgift, men till stor vinst för konsu
menten.

Mjölkfettet har en ljusgul färg, liksom ofärgadt smör; 
ju gulare mjölken är, desto fetare är den ock. Lämnas mjölken 
i ro, samlas det lättare fettet på ytan såsom gul grädde, under 
det att den närmast kärlets botten varande mjölken blifver 
särdeles fettfattig eller mager, mera genomskinlig, bvit eller 
svagt blåhvit. Håller fet mjölk mindre än 3 % fett, kan detta 
härröra däraf, att en del grädde aflägsnats genom skumning 
eller att fet morgonmjölk blandats med skummad eller mager 
mjölk från gårdagen (mycket vanligt) eller slutligen af tillsatt 
vatten (föga brukligt). I sistnämnda fall blifver eg. v. ned
satt, hvilket icke sker, då mjölken skummas eller blandas 
med skummad mjölk, hvilken efter gräddens aflägSnande 
får högre eg. v., än den hade såsom oskummad. Man kan 
med andra ord skumma mjölk och sedan tillsätta vatten utan 
att ändra mjölkens ursprungliga eg. v. men väl dess utseende, 
då den gula färgen därigenom försvagas. Såsom nyss är nämndt, 
bör leveransmjölken därför ofta pröfvas på fetthalt; är denna 
bekant, kan man däraf och af mjölkens eg. v. bedöma den feta 
mjölkens godhet, om den är spädd med vatten eller blandad 
med mager mjölk.

Fet mjölk är ett af de allmännast använda och mest om
tyckta näringsmedlen samt tillika ett af de billigaste, icke blott 
för stadsbon utan äfven och ännu mer för den å landet boende, 
enär mjölken där säljes mycket billigare än i städerna. Fet 
mjölk kan därför svårligen utan förlust utbytas mot någon 
annan föda, med undantag dock af mager mjölk, för så vidt 
den af bytet uppkomna förlusten på fett ersättes af annan 
fet och billig föda, t. ex. fläsk, sill eller margarin. (Jämför 
nedan mjölk, mager.)

Genom bristande renlighet i ladugården, vid mjölkningen 
eller bos kärlen för mjölkens förvaring och transport kan 
mjölken försämras. Mjölk är i så måtto en ömtålig vara, att 
den lätt antager lukt och smak samt upptager skadliga 
föroreningar, till och med smittämnen, från luft och vatten
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m. m. livarmed den kommer i medelbar eller omedelbar be
röring. En sådan mjölkens förändring är dess surnande, som 
beror på inverkan af en mjölksyrebildande svamp, hvilken 
frodas bättre i värme än i köld. Mjölken surnar hastigare 
under sommaren än under vintern, börande all mjölk därför för
varas på, kallt, luftigt, rent ställe i utomordentligt väl ren- 
gjordt kärl. Nervfeber, skarlakansfeber, difteri, rödsot, mjält- 
brand äfvensom tuberkulos med flera sjukdomar anses kunna 
spridas genom mjölk, som upptagit dessas smittämnen från 
kärl, rengjorda med af sådan smitta orenadt sköljvatten; 
från personer, som själfva nyligen lidit af eller haft beröring 
med andra af dessa sjukdomar lidande; från kor, behäftade 
med tuberkler i jufret; eller från mjölk förvarad å otjänliga 
och orena mjölkmagasin. Dessa böra därför aldrig begagnas 
till boningsrum än mindre till sofrum och för öfrigt hållas 
fria från allt, som kan orena mjölken.

Är mjölken misstänkt, bör den, på sätt i södra Europa 
är vanligt, kokas, innan den förtäres, enär de flesta smitt
ämnen därigenom förstöras. Kokt, sedermera afkyld mjölk 
får dock en vida sämre smak än okokt eller frisk mjölk.

Leveransmjölken reagerar alltid surt på lackmuspapper, 
men bör icke ens efter 12—24 timmars ändamålsenlig förvaring 
smaka syrlig (orena kärl); blifver den efter 24 timmars 
ändamålsenlig förvaring så sur, att mjölken ej tål uppkok- 
ning utan att skära sig eller ystas, bör den förkastas, om 
rättelse ej snart åstadkommes. Sur, verkligt koagulerad 
mjölk anses lika hälsosam som söt mjölk, men är vida mindre 
användbar vid vanlig matlagning. För dibarn anses åter 
syrlig och sur mjölk skadlig, börande för dem användas 
endast kokt och därefter för inverkan af oren luft skyddad 
mjölk. Till förekommande af mjölkens surnande under 
sommaren föreskrifves ofta, att mjölken skall levereras morgon 
och afton, hvilket är ändamålsenligt, för så vidt detta utan 
stegradt pris medgifves af lokala förhållanden.

Af ofvan angifna skäl orenas mjölken lätt, den antager 
t. ex. bismak, erinrande om ladugård. Otjänlig utfodring
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af mjölk-korna med för mycket rofvor, rofblast, rysskål (Bunias), 
skarpa foderkakor och foderämnen, särsldldt senapsfrön m. fl. 
frön, som lätt utveckla senapsolja, förlänar mjölken en dålig 
bismak, icke alltid märkbar hos nymjölkad mjölk, men starkt 
framträdande, då mjölken börjar surna, så ock hos den sura 
mjölken. Rättas ej dessa fel efter tillsägelse, bör sådan 
mjölk icke godkännas.

Då mjölken är en mycket viktig proviantartikel och dess 
närings- liksom handelsvärde hufvudsakligen beror af dess 
fetthalt, hvilken icke kan nöjaktigt utrönas utan särskildt för 
detta ändamål anställd undersökning, följer häraf, att dylika 
undersökningar böra ofta och på för leverantören oberäkneliga 
tider verkställas å all leveransmjölk. Dessutom bör till förekom
mande af underhaltig varas godkännande i leveranskontraktet 
bestämmas ansvar för leverantören af mjölk, som ej uppfyller de 
för denna vara uppställda billiga fordringar, t. ex. genom följande 
föreskrift i kontraktet: »Befinnes ett på behörigt sätt, under 
nödig kontroll taget prof af fet mjölk vid a.f behörig person 
verkställd undersökning hålla mindre än 3 procent fett, fås 
ingen ersättning för all under samma dag levererad mjölk.»

Till undvikande af tvist bör profvet tagas i två ojäfviga 
personers närvaro, sedan all i leveranskärlet befintlig mjölk, 
blifvit väl, allt igenom blandad, t. ex. därigenom, att den 
understa magra mjölken förnyade gånger öses upp och blandas 
med den öfre fetare mjölken eller än bättre därigenom, att 
mjölken flera gånger hälles ur ett kärl i ett annat, hvarefter 2 
prof af samma mjölk genast böra fyllas på två olika flaskor, 
som förseglas, börande den ena flaskan sändas till undersökning 
och den andra förvaras inlåst på kallt ställe, därest tvist 
uppstår, som skulle göra en förnyad undersökning behöflig.

31. Mjölk, mager, skall levereras ren, 
skummad eller separerad, ospädd, med hvit 
eller något litet åt blått dragande färg; till 
lukt och smak lika med fet mjölk. Egentliga 
vikten må växla mellan l.osi och l.u3<>; skolande
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100 gram mjölk lämna minst 8.5 gram torr åter
stod och hålla minst 0.7 gram fett.

Mager mjölk erhölls förr uteslutande genom gräddens 
afskummande och kallas därför ännu oftast skummad mjölk, 
ehuru den numera fås äfven genom gräddens aflägsnande 
genom separering medelst centrifug (separerad mjölk). Efter 
en eller två dygns lämplig förvaring och gräddens därpå föl
jande aflägsnande fås mjölken svårligen magrare, än att den 
håller 0.7 / fett. Vid undersökning af de olika lagrens fett- 
lialt hos under 24 timmar enligt ismetoden förvarade 7 kannor 
mjölk erhölls från ofvan till hotten: 1 kanna grädde med 
13.5 % fett, 0.5 kanna grädde af 8.9 % fett, 0.5 kanna 
mjölk af la %, därefter 5 kannor mjölk med aftagaude 
fettmängd från O.97—O.72 % fett. Endast bottenlagret i 
ett annat under 48 timmar förvaradt prof af mjölk höll 
0.5—0.6 % fett. En minimihalt af 0.7 % fett är därför en 
billig fordran på skummad mjölk.

Genom separering med centrifug åter kan man utan 
svårighet få mjölk af önskad låg fetthalt och nedbringa denna 
ända till O.os %, hvarför det är nödvändigt att fordra, 
det mager mjölk vid leveransen skall hålla minst en viss i 
procent bestämd fetthalt. Hvar gränsen skall uppdragas, är 
godtyckligt. För flottans behof har föreslagits 1.2 % och 
fordras 1 / fett. Då vanlig skummjölk svårligen fås magrare 
än 0.7 % och separerad mjölk kan fås af önskad fetthalt, 
torde vid leveranser med skäl böra fordras minst 0.7 % fett.

Genom Stockholms hälsovårdsnämnds försorg verkställda 
undersökningar af mager mjölk visade såsom medeltal för 
453 prof — däraf flertalet inköpta från mjölkmagasin, 
med sämre mjölk än den å torgen utbjudna — I.034 eg. v. 
och för 306 prof 0.6 9 % fett. Då häri ingå åtskilliga utan 
tvifvel med vatten blandade mjölkprof, får den angifna for
dran af minst 0.7 % fett erkännas vara mycket anspråkslös 
och lätt att efterkomma. Skulle eg. v. för mager mjölk, hvars 
eg. v. är högre än för motsvarande fet mjölk, understiga
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1.03 1, bör sådan mjölk antagas vara spädd med vatten eller 
eljest så abnorm genom felaktig utfodring, att den ej bör 
godkännas.

Vid mjölkens separering afsättes mycken orenlighet vid 
separatorns väggar, hvilken icke kan aflägsnas genom mjölkens 
sibling och skumning ocli därför finnes kvar i skummad mjölk. 
Asynen af denna orenlighet, så ock vetskapen om att sepa
rerad mjölk kan vara ytterligt mager, nästan fettfri, samt 
fördom torde tillsamman hafva föranledt de ännu ofta gäl
lande förbuden mot separerad mjölks användande vid leve
ranser. Hafva de båda slagen af mager mjölk, skummad 
och separerad, enahanda halt af fett, finnes intet skäl att 
föredraga skummjölken, snarare motsatsen. Då vidare det 
torde vara svårt, om ej omöjligt att säkert skilja separerad 
mjölk från skummad, böra båda slagen få användas, men 
fetthalten fixeras till en viss procent och mjölkens värde 
utrönas genom oförberedt återkommande undersökningar af 
dess fettmängd samt särskilda bestämmelser intagas i kon
traktet till skydd mot underhaltig vara; allt på sätt härom 
är nämndt under fet mjölk.

Mager mjölk är lika ömtålig som fet, den bör därför hand- 
hafvas och förvaras med enahanda omsorg, alltid och allestädes 
skyddad för orenlighet, smittämnen m. m., som uppräknats 
under fet mjölk. För dibarn är mager mjölk en otjänlig 
föda, då det för barnet nödvändiga fettet bör hämtas från 
moderns mjölk eller annan fet mjölk, enär mager mjölk och 
från annan föda bämtadt fett ej fördrages utan skada.

Ju hårdare skummad eller separerad mjölken är, desto 
magrare blifver den; den feta mjölkens gulhvita färg ersättes 
af en hvit eller blåhvit färg (blåskummad mjölk). Beträf
fande lukt, smak, frihet från bismak, orenlighet ocli smitt
ämnen m. m. skall mager mjölk uppfylla alla de fordringar, 
som ställas på fet mjölk, hvarför här må hänvisas till det 
ofvan om fet mjölk sagda, dock med erinran därom, att 
skummad mjölk, såsom ett dygn gammal, innan den leve
reras, efter leveransen surnar fortare än fet mjölk.
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Fet och mager mjölk hålla lika mycket af samma 
närande ämnen med undantag för fettet, som minskats 
från 3—3.5 % till 0.7 %. En liter mager mjölk kan be
räknas innehålla 3.5 a + 0.7 / + 5.o k + 0.7 s + 93.6 % 
vatten med en eg. v. af 1.035. Omkring 3/4 af fettet i fet 
mjölk aflägsnas alltså med grädden, hvarför mager mjölk har 
ett med omkring 50 % nedsatt näringsvärde. Betalas mager 
mjölk med endast omkring hälften af priset å fet mjölk, 
synes det från ekonomisk synpunkt tämligen likgiltigt, om 
man köper fet eller mager mjölk. Är åter priset å mager 
mjölk mindre än hälften af priset å fet mjölk, hvilket nu
mera är vanligt, sedan de stora mejerierna fått svårt att 
finna lämplig användning för sin myckna magra mjölk, 
då blifver det en icke obetydlig vinst att använda mager 
mjölk och skaffa sig nödigt fett från annat håll, t. ex. från 
margarin, fläsk, sill, ja till och med smör. Huruvida bröd 
med fet mjölk med fördel kan utbytas mot bröd med 
mager mjölk och smör, beror på det relativa salupriset å 
de sistnämnda varorna. Äro prisen för 1 liter fet mjölk 
12 öre, mager mjölk 5 öre och för 1 kilo smör 200 öre, 
fås följande beräkning. En liter mager mjölk håller minst 
7 g. fett, en liter fet minst 30 g., bristande 23 g. fett 
kunna fås af 27 g. smör, kostande 5.4 öre. Priset för 
mager mjölk och smör tillsamman blifver alltså 10.4 öre, 
men för endast fet mjölk 12 öre; alltså en vinst af 1.6 
öre, motsvarande 13 %. Hämtas åter det bristande fettet 
från 27 g. välsmakande margarin, kostande, enligt minut
handelns pris af 125 öre kilon, 3.4 öre, hvilket för mager 
mjölk och margarin tillsamman gör 8.4 öre, uppstår en 
besparing af 3.6 öre, motsvarande 30 %. Hämtas det bri
stande fettet från amerikanskt fläsk, livaraf erfordras 33 g., 
kostande efter vanligt pris endast 2.8 öre, blifver vinsten 
för hvarje liter utbytt mjölk 4.2 öre eller 35 %. Hen magra 
mjölken är ett utmärkt näringsmedel och därtill så allmänt 
omtyckt, att den icke utau förlust kan utbytas mot annan 
föda, hvarför den ock användes i stor myckenhet både af
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de obemedlade och vid allmänna inrättningar vida mer än 
fet mjölk.

34. Ost, fet, skall levereras beredd af fet 
mjölk utan tillsats af mager mjölk och följ
aktligen hålla mera fett än albuminater; vara 
ren in- och utvändigt, fullgod, mogen men icke 
gammal, icke möglig eller skämd; fri från 
kryddor och andra tillsatser utom en ringa 
mängd koksalt och möjligen något oskadligt 
färgämne; för öfrigt öfverensstämmande med 
afgifvet behörigen godkändt prof af minst 0.5 
kilos vikt.

En från ostens yta till dess midt allt igenom 
skuren jämntjock skifva af omkring 200 grams 
vikt, omedelbart därefter väl omlindad med 
Stanniol och omsorgsfullt förvarad, bör vid ke
misk undersökning icke innehålla mer än 45 % 

vatten och minst 22 % mjölkfett och således i 
vattenfritt tillstånd minst 40 % mjölkfett.

Ost beredes af med löpeferment tillsatt, lindrigt upp
värmd mjölk, därvid ostämnet afskiljes, medtagande mjölkens 
fett, en stor del af dess fosfater (benjord) jämte litet socker, 
under det att det öfriga sockret, löslig äggbvita och lösta 
salter kvarstanna i vasslan. Denna aflägsnas genom ostens 
knådning och därpå följande längre tids pressning samt 
slutliga förvaring, till dess osten blifvit lagom mogen, men 
ej möglig, gammal och illaluktande.

Då endast en del af mjölkens albuminater (ostämnet) 
och nära nog allt fettet öfvergår i osten, under det att en 
annan del af albuminaterna (ägghvitan) stannar i vasslan, 
och då verkligt fet mjölk vanligen håller mera, aldrig mindre 
fett än albuminater, måste följaktligen af verkligt fet, oskum
mad mjölk beredd ost innehålla mera fett än albuminater. 
Bådas mängd kan dock till procenten växla mer och mindre, 
beroende på ostens mognad och dess mer eller mindre

3
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halt af vatten. Ju fetare osten är, desto mindre vatten brukar 
den hålla; vattenmängden är i allmänhet mindre i fet 
än i mager ost, äfven då denna kännes hårdare och synes 
torrare.

För verkligt fet ost kan, enligt af mig verkställda ana
lyser å fet ost från Yartofta och leveransost från Stockholm, 
i medeltal beräknas omkring 23 a + 27/4- 3 fc 4- 7 s + 
40 % vatten, motsvarande för vattenfri vara 38 a + 45 % f.

Vid leveranser använd ost bör vara ren in- och utvän
digt med ytan fri från smuts, mögel och allt icke matnyttigt; 
homogen, fast och sammanhängande; mogen men ej gammal, 
möglig, mörk och illaluktande. Ost beredd af mager mjölk, 
tillsatt med billigt fett, lär efter längre tids förvaring antaga 
usel lukt och smak. Af utseendet kan ostens värde, dess 
fetthalt, svårligen bedömas, hvarför anbuden böra åtföljas af 
prof, och godkändt prof af passande storlek förvaras med 
eller utan föregående torkning, väl omlindadt med Stanniol. 
Osten bör undersökas på fett och, om man så vill, på albu- 
minater, beräknade efter ostens kväfvemängd, antingen före 
anbudets profiling eller sedermera, därest tvist uppstår, huru
vida en levererad vara motsvarar godkändt prof. För så vidt 
ej förfalskning förmodas, kan ostens godhet bedömas efter 
dess halt af fett, äfven om albuminaternas mängd är okänd.

Fet ost är en allmänt omtyckt, mycket närande föda, 
men på grund af dess höga pris ingalunda billig; den användes 
därför ock föga af den mindre bemedlade. Såsom varande 
mycket närande, koncentrerad, lätt transportabel och var
aktig är den mycket användbar under marscher och resor.

* Halffet ost användes allmänt och mycket. Beredd af lika 
delar fet och mager mjölk, bör dess sammansättning mot
svara lika delar af fet och mager ost samt följaktligen kunna 
beräknas innehålla omkring 28 «4-17 / 4 3 i 4 7 s 4 
45 % vatten.

35. Ost, mager, skall levereras ren in- 
och utvändigt, god, mogen men icke gammal,
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icke möglig eller skämd; fri från kryddor och 
andra tillsatser utom koksalt och möjligen något 
oskadligt färgämne; för öfrigt öfverensstäm- 
mande med afgifvet behörigen godkändt prof 
af minst 0.5 kilos vikt.

Vid kemisk undersökning af prof, taget på 
sätt under fet ost är angifvet, bör osten ej inne
hålla mer än 50 % vatten och minst 6 % mjölk- 
fett samt i vattenfritt tillstånd således minst 
12 % mjölk-fett.

Mager ost beredes på samma sätt som fet ost, men af 
mager mjölk, hvarför den ock får sämre smak och ett mycket 
lägre näringsvärde. Af skummjölk beredd ost kan svårligen 
fås magrare, än att den såsom vattenfri håller omkring 12 K 
fett, under det att ost, beredd af hårdt separerad nästan 
fettfri mjölk, blifver ytterligt mager, af dålig smak och efter 
längre tids förvaring slutligen så hård, i de yttre delarne 
nästan hornartad, att den är föga njutbar. Häraf framgår, 
att man för leveranser af mager ost måste fixera en viss 
fetthalt, minst 12 / mjölkfett för vattenfri vara, hvilket 
bör kunna ernås, så snart endast skummad eller måttligt 
separerad mjölk användes till ostens beredning. Håller sådan 
ost icke mer än högst 50 % vatten, kan den beräknas inne
hålla 33 % albuminater; aftagande dock dessas mängd, ju 
mera vattenhaltig och fet osten är; vattnet förringar, fettet 
åter ökar dess näringsvärde. Mager ost håller i allmänhet 
mera vatten än fet ost, äfveu om utseendet och fastheten 
skulle låta förmoda motsatsen. För vanlig af skummjölk 
beredd leveransost kan beräknas följande: 33.4 a + 6.6/4- 
4: k + 6 s + 50 % vatten, och således något litet mera fett 
än minimifordran för mager leveransost, som är 6 % fett 
och för vattenfritt prof 12 %.

Genom rikedom på värdefulla animala albuminater får 
mager ost ett stort näringsvärde, men till följd af dess fattig
dom på fett är den betydligt underlägsen den feta osten, med
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endast omkring 70 / af den sistnämndas näringsvärde. Dä 
den magra osten å andra sidan ofta kan köpas för omkring 
]/4 eller ännu mindre af priset för fet ost, följer käraf, att 
mager ost är mycket billigare än fet ost, ja ett i allmänhet 
mycket billigt näringsmedel. Antages priset på fet ost till 
150 öre kilon, för mager ost till 40 öre — hvilket pris under 
senare årens ovanligt låga pris på den vid våra mejerier i 
myckenhet tillverkade, svårt afsättliga magra osten ingalunda 
är lågt beräknadt — samt priset på 1 kilo smör till 200 öre, 
så kan fet ost med stor vinst utbytas mot mager ost med 
smör, såsom synes af följande beräkning. En kilo mager 
ost 4- 240 g. smör kosta 40 + 48 = 88 öre, med ett 
näringsvärde ingalunda mindre än för en kilo fet ost, ko
stande 150 öre. Vinsten blifver alltså 62 öre eller 41 %. 
Utbytes den feta osten mot mager ost och annan fet föda, 
t. ex. margarin eller fläsk, båda vida billigare än smör, blifver 
vinsten ännu större.

Med under senare år gällande särdeles låga pris å mager 
ost borde denna artikel användas vida mer än som sker; 
genom sin rikedom på animala albuminater passar den väl till 
utspisning vid de flesta allmänna inrättningar och för de 
mindre bemedlade i allmänhet. En större förbrukning däraf 
blefvc därför till vinst både för konsumenter och producenter.

Beträffande slutligen kontrollen å leveranser af mager 
ost, hänvisas till hvad härom är anfördt under fet ost, hvar- 
jämte må nämnas, att därest osten ej är alltför färsk och 
blöt, samt visshet finnes, att den tillverkats af endast skum
mjölk, man har goda skäl antaga samma ost vara leveransduglig. 
Misstankes åter, att osten tillverkats af hårdt separerad 
mjölk, bör den analyseras, och i alla händelser böra anbuden 
åtföljas af prof, på sätt sid. 33 under ost, fet, är sagdt.

36. Ost, mager, kryddad, skall levereras 
ren in- och utvändigt, god, mogen men icke 
gammal, icke möglig eller skämd, försatt med 
behörigen förminskade kryddnejlikor, kummin
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och något koksalt; för öfrigt öfverensstänjmande 
med afgifvet behörigen godkändt prof och enligt 
de fordringar, som äro bestämda för ost, mager.

Sådan ost kallas oftast kumminost, ehuru däri finnes 
mindre kummin än kryddnejlikor, livilka tillsatser användas 
dels att förbättra smaken hos den magra, relativt smaklösa 
osten, dels ock för att såsom i hög grad mögelfientliga be
vara osten under dess förvaring. Fänkål användes under
stundom för samma ändamål. Kryddnejlikorna böra vara 
finskurna och öfriga kryddor delvis krossade, samt alla någor
lunda jämnt fördelade i ostens massa och icke endast i dess 
yttre delar.

Beträffande mager, kryddad osts egenskaper, samman
sättning, näringsvärde och profiling m. m. hänvisas till sid. 
34 ost, mager, hvarifrån den kryddade må afvika endast 
genom tillsatta kryddor.

49. Smör skall levereras svagt gult, väl 
arbetadt, allt igenom jämnt och homogent; till
räckligt saltadt; välsmakande, hvarken beskt, 
kärnsurt eller härsket till lukt eller smak; be
redt af komjölk utan tillsats af annat fett eller 
andra främmande inblandningar med undantag 
af koksalt och ett spår gurkmeja eller orleana.

Levereras smör i träkärl för att däri för
varas, skola kärlen vara nya, starka, väl ban
dade och fullt täta.

Ett uttaget prof af 100 gram smör skall 
vid kemisk analys hålla minst 80 % fett, högst 
15 % vatten och högst 4 % koksalt.

Smör förekommer i handeln af olika beskaffenhet och 
till betydligt olika pris, beroende detta hufvudsakligen på, 
huruvida smöret är nyberedt, färskt, obetydligt saltadt (bord
smör), eller äldre, hårdare saltadt och varaktigt (matsmör). 
Mellan bordsmöret och matsmöret förefinnes däremot ingen
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nämnvärd olikhet beträffande sammansättning och närings
värde, men väl är det billigaste eller matsmöret det drygaste. 
Hos oss numera brukligt, väl beredt smör kan beräknas inne
hålla 0.7 a + 85/+0.7 le 4- 3 s + 10.6 % vatten; däri 
fettet ingår såsom den enda egentliga närande beståndsdelen, 
vanligen växlande mellan 80 och 88 % och i medeltal 85 %, 
för färskt bordsmör möjligen ett par procent lägre eller om
kring 83 %.

De för leveranssmör bestämda fordringarne äro lätta att 
uppfylla. Mindre än 80 % fett torde ej förekomma i be
hörigen beredt smör; mer än 12 % vatten torde åter icke 
vara alldeles sällsynt, hvarför denna gräns flyttats till 15 °/\ 
smörets sälta åter rättas efter den tid, det är ämnadt att 
förvaras, är därför helt obetydlig hos bordsmör, större hos 
matsmör. Smörpriserna växla däremot högst betydligt, van
ligen mellan 170—-220 öre för kilon, beroende på smörets 
kvalitet, välsmak ocli efterfrågan.

Leveranssmör skall vara gult; om vintern är det nu
mera nästan alltid färgadt, ofta äfven sommartiden; skall 
vara väl tvättadt och arbetadt, så att ingen blåhvit kärn- 
mjölk må kunna utpressas genom smörets knådning med eu 
i vatten doppad sked; till utseendet fullt homogent, allestädes 
af samma färg; ett fläckigt utseende orsakas oftast af ofull
ständig blandning af olika slag af smör. Efter någon tids för
varing blifver smör härsket, antager dålig lukt och smak af 
fria flyktiga fettsyror (smörsyra). Denna smörets förskäm- 
ning påskyndas genom ofullständig tvättning och af kvarblifven 
kärnmjölk, af värme och beröring med luften; fördröjes åter 
genom omsorgsfull tvättning, förvaring i köld och tillsats af 
koksalt.

Smörets värde och godhet kunna under vanliga förhål
landen nöjaktigt bedömas af utseende och smak, hvarför ke
misk analys endast undantagsvis behöfver därtill anlitas. 
Misstänkes åter, att smöret är utbytt mot eller blandadt med 
margarin, kan detta icke säkert afgöras utan kemisk analys, 
utförd af sakkunnig person.
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Smör är ett mycket omtyckt och allmänt användt nä
ringsmedel, nästan oumbärligt vid all matlagning, åtminstone 
finare sådan, där smöret icke kan ersättas af annat fett, 
hvilket däremot kan ske vid många andra tillfällen, t. ex. 
vid stekning af kött, potatis m. m., där smör ofta utbytes 
mot flottyr, ister och fläsk. I såser o. d. kan smöret 
icke med bibehållen välsmak utbytas mot nyssnämnda ämnen, 
men väl mot margarin, som i de flesta fall kan ersätta 
smör. Smör är en mycket närande föda, men därför inga
lunda billig; matsmöret är dock äfven i förhållande till 
sitt näringsvärde billigare äu det dyra bordsmöret. Yid ut- 
spisning å allmänna inrättningar liksom i de obemedlades 
hushåll användes helt obetydligt smör; det för dem nöd
vändiga fettet kan med fördel hämtas från fet mjölk, fläsk 
och sill m. m.

28. Margarin skall levereras välsmakande, 
uppfyllande alla för smör fastställda fordringar 
med undantag däraf, att i margarin må ingå 
äfven annat fett än mjölkfett eller smör.

Detta under senare årtionden i allmänt bruk komna 
näringsmedel beredes numera äfven i vårt land af den mera 
lättsmälta delen af färsk talg (oleomargarin) och en liten del 
annat lättsmält fett, dock icke svinister, som lär gifva till 
smaken underhaltig margarin. Det smälta fettet emulgeras 
väl eller fördelas fint i mjölk till en gräddliknande bland
ning, hvaraf margarin kärnas och tvättas etc., på samma 
sätt som smör beredes af vanlig grädde. Allä materialier, 
äfven från utlandet inköpt oleomargarin, beredas numera 
med mycken omsorg och af goda råvaror, enär däraf be
redd margarin eljest får dålig smak, betingande så lågt pris, 
att tillverkningen ej lönar sig. Då vidare margarintill
verkningen i vårt land noggrant öfvervakas af för detta 
ändamål behörigen förordnade kontrollanter, under det att ingen 
kontroll utöfvas öfver smörtillverkningen, som flerstädes be-
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drifves ined så ringa omsorg och renlighet, att däraf föran
ledas sanitära missförhållanden, så får erkännas, att i vårt 
land tillverkad margarin från sanitär synpunkt ingalunda 
står efter men väl före vanligt smör.

Äfven om vid margarintillverkningen använd från ut
landet inköpt oleomargarin icke alltid vore beredd af oklan
derliga materials, måste däri möjligen befintliga smittämnen 
hafva aflägsnats eller dödats, dels genom själfva tillverkningen, 
dels ock under varans förvaring, enär det rena fettet, fritt 
från vatten, salter och albuminater, icke erbjuder dessa 
mikroorganismer eller smittämnen nödiga villkor för bibe
hållandet af deras lifaktighet.

Från sanitär synpunkt finnes följaktligen intet att in
vända mot ett allmänt användande af margarin, äfven vid 
allmänna inrättningar, allt under förutsättning att margarinen 
är god och välsmakande. Margarin har numera vunnit stort 
förtroende och betydlig användning så i stad som på lands
bygd, beroende delvis därpå, att den till smaken betydligt öfver- 
träffar vanligt bondsmör, hvilket äfven såsom nyberedt ofta är 
behäftadt med en dålig bismak, inom kort tid brukar härskna 
och slutligen blifva föga användbart. Margarin är däremot 
vida hållbarare än smör i allmänhet och särskildt mindre 
väl beredt sådant samt just därigenom förtjänt af en all
männare förbrukning af alla, som ej kunna ofta inköpa smör, 
utan nödgas under kortare eller längre tid förvara detsamma. 
Detta är fallet vid många allmänna inrättningar, och sär
skildt vid längre sjöresor, därunder smöret ofta blifver oan
vändbart, men margarinen genom sin hållbarhet vunnit stort 
och rättvist erkännande såsom marinsmör.

Den största förtjänsten hos margarin finnes dock i dess 
i förhållande till smör särdeles låga pris, som för bästa margarin 
endast är omkring 125 öre kilon äfven i minuthandeln och 
således än mindre i parti och vid leveranser. Välsmakande 
margarin såldes i augusti 1891 i margarinboden å Drottning
gatan för 125 öre kilon i minuthandeln, för 90 öre kilon, då 
en låda om 17 kilo köptes, och antagligen ändå billigare vid
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större leveranser. Med hänsyn till näringsvärdet är margarin 
till alla delar likt smör, till smaken därmed täflande och 
öfverträffande dåligt smör, varaktigare och så billigt, att det 
täflar med skiradt ister, men med hänsyn till smak och 
mångsidig användbarhet äfven detta betydligt öfverlägset. 
Numera saknas därför giltiga skäl att vidare förbjuda an
vändningen af margarin till utspisning vid allmänna inrätt
ningar, såsom arbetshus, fattighus, fängelser, hospital m. fl. 
äfvensom vid proviantering af fartyg, där margarin, såsom 
ofvan är nämndt, har många afgjorda företräden framför smör.

14. Hafre skall levereras mogen, välbärgad, 
ren, torr, strid, icke luktande unket eller skämdt, 
utan agnar, vägande 1 hl. minst 49 kg.

22. Korn skall levereras moget, välbärgadt, 
rent, stridt, icke luktande unket eller skämdt. 
Oriadt korn skall vara kvarntorrt, vägande 1 hl. 
minst 58 kg.; riadt eller ugnstorkadt korn skall 
vara väl och jämnt torrt, vägande 1 hl. minst 
60 kg.

42. Råg skall levereras mogen, ren, torr, 
strid, icke luktande unket eller skämdt; utan 
minsta söt smak, välbärgad så att af dess mjöl 
kan beredas godt bröd. En hl. oriad råg skall 
väga minst 68 kg. och riad minst 70 kg.

Dessa våra tre vanligaste och mest använda sädesslag 
äro så allmänt kända, att deras godhet lätt kan bedömas. 
Àro de rena och oskadade, bedömes värdet efter varans eg. v., 
ju tyngre desto bättre, allt under förutsättning att säden ej 
är behäftad med fel, såsom dålig, unken lukt, till följd af 
felaktig förvaring eller dålig bärgning. Detta äger relativt oftast 
rum med den ömtåliga rågen vid regnig väderlek, därunder 
rågen lätt mältas redan i axet, antagande en svagt söt smak
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ocli gifvande dåligt mjöl med stålrand i brödet. Ofullständigt 
mogen säd gifver mycken slösäd, kvarför säden då behöfver 
väl renas och lias för att få behörig eg. v.

Ofvan för 1 hl. angifna minimivikter motsvara, för gam
malt mått eller tunna å 63 kannor, i gammal vikt eller 
skålpund följande: kafre 190; korn, oriadt 225, riadt 233; 
råg, oriad, 264, riad 272; allt skålpund per tunna.

Hafre användes vid leveranser Imfvudsakligen till foder 
åt hästar, hvartill den är bättre än annan föda; men inköpes 
äfven, ehuru undantagsvis, för beredning af hafregryn. Korn 
användes till korngryn och malt, undantagsvis till mjöl. 
Rågen begagnas uteslutande till beredning af rågmjöl. Samt
liga dessa produkter kunna numera med fördel inköpas såsom 
gryn eller mjöl, och korn och råg följaktligen utgå från 
proviantartiklarna, bland hvilka de numera endast undantags
vis förekomma.

Följande jämförande öfversikt, hämtad från Königs ut
räkning af medeltalen för många å dåliga och goda varor 
anställda analyser, må meddelas såsom upplysande om den 
olika sammansättningen och värdet hos hafre, korn, råg, 
hvete, majs och ris (risgryn).
Hafre....... 10.4 a + 5.2 / + 57.8 k + 3.0 s + 12.4 v + 11.2 % affall.
Kom.......... 11.1 i 2.2 » 64.9 » 2.7 » 13.8 » 5.3 »
Eåg........... 11.5 » 1.8 i 67.8 V 1.8 » 15.1 » 2.0
Hvete........  12.4 V 1.8 ; » 67.9 !» 1.8 » 13.6 » 2.5
Maja........... 9.9 » 4.e ■■..» j 68.4 » 1.5 » 13.1 » 2.5 »
ltis............  7.9 » 0.9 » 76.5 » l.o , 13.1 » 0.6

Såsom affall betecknas osmältbar cellulosa, en hufvud- 
beståndsdel i skalet; det är större hos korn än hos råg 
och störst hos hafren. All säd och däraf beredda produkter 
såsom mjöl och gryn äro fattiga på fett, dock håller majs 
4.6 och hafre 5.2 % fett.

15. Hafregryn skola levereras väl skalade, 
torra, gula, ej bruna, af jämn färg, fria från 
mjöl och sådor, icke unkna, sötiga, beska eller
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syrliga, vägande 1 hl. minst 62 kg. Anbud 
skall åtföljas af prof om minst 0.5 kilos vikt, 
som godkändt förvaras försegladt.

Hafregryn äro gula, betydligt mörkare än korngryn, 
torra och hårda. De förekomma numera stundom i handeln, 
beredda genom upphettning med ånga af skalad hafre, som 
sedan pressas mellan valsar och torkas till skifvor eller 
platta gryn af hafrekoruets storlek; denna form af hafregryn 
har ännu ringa användning, ehuru sådana gryn äro mera 
lättkokta än vanliga hafregryn och därför möjligen förtjänta 
att användas för trupp under marscher.

Hafregrynen hafva ett icke oväsentligt företräde fram
för korngryn genom en något större halt af albuminater oçh 
mycket mera fett, alltså ett högre näringsvärde, som ersätter 
det högre priset därå, livarföre båda dessa slag af gryn med 
hänsyn till både näringsvärde och pris äro nära nog lika 
billiga och förtjänta att allmänt användas till omväxling i 
aftnarnas gröt. Hafregrynen hafva däremot helt ringa använd
ning i soppor, där korngrynen föredragas.

Hafregrynen äro lättare än korngrynen och de flesta 
andra slag af gryn; eg. v. växlar vanligen mellan 0.62 
och 0.68, hvarför minimivikten för 1 hl. satts till 62 kg.

Eg. v. ökas med grynens storlek, men ångkokta gryn 
hafva endast omkring 0.42 eg. v. Anses kemisk under
sökning undantagsvis nödig, kan med skäl fordras, att vatten
halten må vara högst 15 %, askan högst 2.5 % och sand 0.2 %.

För vanliga hafregryn kan beräknas följande sammansätt
ning: 14- a + 6 / -b 66 k + 2 s + 10 v + 2 % affall eller 
osmältbar cellulosa. Beräknas eg. v. i medeltal till 0.6 5 ocli 
litern alltså till 650 gr., kommer litern att innehålla föl
jande: 91 a + 39 /•'+ 429 k + 13 s + 65 v + 13 gram 
affall. Dessa siffror angifvas för underlättande af uträknin
gar vid jämförelser, enär i spisordningar hafregrynens mängd 
stundom, ehuru mindre lämpligt, angifves i volym och ej 
efter vikt.
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23. Korngryn skola levereras beredda af 
stridt, välbärgadt korn, väl skalade, torra, ljusa 
af jämn färg, rena, fria från mjöl och sådor, 
utan unken, sötig eller annan främmande lukt 
och smak. Helgryn skola vara likformiga och 
bör 1 hl. väga minst 78 kg.; 1 hl. krossgryn 
bör väga minst 66 kg. Anbud skall åtföljas af 
prof om minst 0.5 kilos vikt, som godkändt 
förvaras försegladt.

Korngryn användas vanligen under två former, dels så
som helgryn, där kornet endast skalats, men bibehållits helt, 
väl afrundadt, hvitt pä ytan med ett långsgående gult streck, 
där det invikta fröskalet ej kunnat afiägsnas; dels ock så
som krossgryn, finare och gröfre, där det skalade kornet 
förminskats genom hackning mellan vid valsar fastade knif- 
var eller målning mellan stenar. Helgrynen användas oftast 
i soppor, krossgrynen åter till gröt, börande grynen och sär- 
skildt helgrynen alltid väl kokas. Grynen skola hafva ofvan 
angifvet utseende, vara rena, välsmakande, alldeles fria från 
sådor och krossgrynen äfven från mjöl, åtminstone i det 
allra närmaste. De båda slagen af korngryn hafva enahanda 
sammansättning men helt olika eg. v., växlande för krossgry
nen mellan 0.64—0.70, med ett medeltal af omkring 0.68; 

helgrynens eg. v. växlar mindre, eller mellan 0.7 8—0.8 3 med 
ett medeltal af omkring O.so och en minimivikt af 0.78. 

Anses kemisk analys undantagsvis nödig, kan med skäl 
fordras de för hafregryn angifna siffrorna, dock att vatten
halten må uppgå till högst 17 %.

Sammansättningen för kilon blifver lika för båda slagen 
korngryn men för litern olika, kunnande kilon beräknas inne
hålla: 11 a + 1 / + 72 k + 0.7 s + 14,5 v + 0.8 / affall. 
För 1 liter krossgryn af 0.70 eg. v. fås då 77 a + 7 / + 
504 k + 5 s + 101 v + G gram affall; för 1 liter hel
gryn af O.so eg. v. fås däremot: 88 a + 8 / + 576 k 
+ 6 i + 116 » + 6 gram affall. Häraf framgår, att 1 li
ter helgryn har ett högre näringsvärde än en lika volym
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krossgryn ; spisordningania böra därför lämpligast angifva 
grynens vikt och ej volym.

41. Risgryn, skalade, skola levereras fria 
från skal och andra inblandningar; hela eller 
med ringa inblandning af naggade eller krossade 
gryn; hvita, halfgenomskiniiga, utan lukt och 
smak. Anbud skall åtföljas af prof om minst 
0.5 kilos vikt, som godkändt bör förvaras för- 
segladt.

Risgryn förekomma i handeln af flera olika slag till be
tydligt växlande pris, beroende detta ej på olika närings
värde utan endast på utseendet. Den dyraste varan består 
af stora, vackert hvita, nästan genomskinliga, hela, lik
formiga, gryn utan inblandning af något annat. De billi
gare sorterna åter utgöras vanligen af något mindre gryn, 
hela med blandning af naggade, delvis krossade gryn, half
genomskiniiga eller matta. Varans godhet kan nöjaktigt be
dömas af utseendet, börande dock, till undvikande af tvist 
och med hänsyn till de växlande priserna, anbud alltid åt
följas af prof, som godkändt bör förvaras försegladt. Vid 
anbuds pröfning böra medelsorterna med medelpris före
dragas framför de dyrare, enär näringsvärdet är enahanda.

Ehuru risgryn i de varmare länderna utgöra befolknin
gens hufvudsagligaste föda och flera, människor lifnäras af 
risgryn än af någon annan säd eller frukt, så får dock er
kännas, att risgryn till följd af fattigdomen på albuminater 
och fett äro i näringsvärde betydligt underlägsna vår in
hemska säd ocli däraf beredda gryn- och mjölsorter. Ris
grynens näringsvärde beror nästan uteslutande på deras 
rikedom på stärkelse, utgörande denna 77 % af grynens vikt. 
Förhållandet mellan a, /, k är dock mycket ofördelaktigt, 
och risgrynen tarfva därför tillsats af animala albuminater och 
fett samt därjämte kryddor för att erhålla någon smak. 
Risgryn, såsom föda, kunna icke jämföras med andra af säd 
beredda produkter men väl med potatis, ehuru motsvarande
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siffror för de torra risgrynen blifva mycket större än för 
den jämförelsevis vattenrika potatisen. Hos båda utgör 
fettet endast !/,o af albuminaternas mängd, under det att 
stärkelsen i risgrynen är 11 och i potates 10 gånger större 
än albuminaternas mängd. För risgrynen kan beräknas: 7 
a + 0.7 / + 77 k + 0.2 s + 14.6 v + 0.5 % affall. Ris
grynen äro i jämförelse med vanliga gryn mycket tunga, väx
lande eg. v. mellan 0.81 och O.90, utan att detta har nå
got inflytande på varans handelsvärde eller pris.

Risgrynen äro lätta att förvara oskadade under lång tid 
och gifva ett vackert utseende åt däraf beredda maträtter 
samt äro därjämte i södern så billiga, att de allmänt an
vändas äfven af de fattiga. Hos oss åter fördyras varan 
något genom transportkostnader, men högst betydligt genom 
tullafgifter, hvilket med hänsyn tillika till risgrynens ringa nä
ringsvärde gör dem så dyra, att de icke förtjäna allmännare 
användning, om icke för omväxlings skull såsom tillsats till 
soppor och beredning af gröt, den senare då kokt med mjölk, 
socker och kanel.

24. Kornmjöl skall levereras väl malet 
och afsvalnadt, beredt af välbärgadt, rent, stridt 
korn; får ej vara unket eller eljest af dålig lukt 
och smak; skall vara fritt från sand, mott, mal 
och andra obehöriga ämnen, samt ej innehålla 
mera än 15 % vatten och ej mera kli än som 
härrör från förmålet korn. Anbud skall åtföljas 
af prof om minst 0.5 kilos vikt, som godkändt 
bör förvaras försegladt.

Skola våra vanliga sädesslag blifva njutbara för män
niskor, behöfva de dels fördelas, dels ock upphettas med 
vatten. Fördelningen sker i någon mån vid beredningen 
till gryn, men vida fullständigare genom maining till mjöl, 
därvid många cellm enbraner sargas, hvarefter cellinnehållet 
blifver lättare åtkomligt. Upphettningen åter kan ske genom 
mjölets kokning med vatten till gröt, välling, soppor och så-
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ser m. m. eller genom bakning och därpå följande upphett
ning i ugn till bröd. Endera upphettningen är nödvändig, 
enär sädens hufvudbeståndsdel, stärkelsen, såsom rå eller 
okokt endast ofullständigt och mycket långsamt kan smältas 
af människor, under det att kokt stärkelse ytterst lätt och 
fort smältes såsom lösligt drufsoeker.

Formales säden, utan att någon del af mjölet aflägsnas 
genom siktning, fås sammalet mjöl, t. ex. af råg, som har ett 
mycket tunt grått skal, sammalet rågmjöl. Frånsiktas åter 
de gröfre ytterdelarna eller skalet, fås kli och siktadt mjöl, 
ljusare än det sammalda. Kornet har ett liårdt, fast, ehuru 
tunt skal, som frånsiktas, då man vill-bereda siktadt korn
mjöl. Hvetekornet åter har ytterst ett lager af tjocka, fasta, 
gula celler, hvilka aflägsnas genom kornets skalning ocfijdär- 
på följande målning jämte siktning, hvarigenom man får ett 
till kreatursfoder utmärkt, albuminrikt hvetekli, och ett fint, 
hvitt, vackert hvetemjöl.

Mjölets godhet beror i främsta rummet på, huruvida det 
är väl beredt af fullviktig, väl bärgad säd och förmålet utan 
upphettning, enär mjölet därvid, liksom vid dåligt bärgnings
väder, eljest lätt mältas. Vid mältningen bildas litet socker 
(söt smak) och minskas glutens seghet, så att af sådant mjöl 
beredt bröd ej kan fås luckert, utan tungt, ofta nog med 
stålrand i dess inre. Mjölets värde beror ock i någon mån 
af klihalten; däraf får ej finnas mer, än som motsvarar den 
malda säden; från annat mjöl frånsiktadt kli får ej vara 
däri inblandadt. En sådan förfalskning kan utrönas genom 
jämförande försök med dels förut aflämnadt prof, dels ock 
med under nödig kontroll beredt mjöl. Genom profsiktning 
kan mjölets finlek utrönas. Klihalten eller cellulosamängden 
fas helt olika vid olika metoder för dess bestämmande. Viss 
maximimängd kan därför svårligen fixeras, enär dess mängd 
måste utrönas genom på alldeles enahanda sätt utförda jäm
förelser med normalt, riktigt mjöl. Vattnets mängd åter 
kan lätt utrönas och fixeras till ett visst maximum. San
dens mängd kan genom kemisk analys likaledes lätt utrönas;
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för inycket däraf kan härröra från nyss upphackade kvarn
stenar eller inblandning af sopmjöl. Endast undantagsvis 
torde kemisk analys erfordras vid bedömandet af mjölets 
godhet; erfordras analys, bör den anförtros åt sakkunnig per
son, eljest är därmed föga vunnet. I vanliga fall kan mjö
let nöjaktigt bedömas af dess yttre egenskaper och med led
ning af ofvan därå angifven beskrifning samt slutligen genom 
jämförande bakningsprof, utförda på enahanda sätt med leve- 
reradt mjöl och inköpt godt mjöl.

Sedan priset å korn numera, genom bryggeriernas stora 
beliof af malt, betydligt stegrats, användes kornmjöl högst 
obetydligt, förekommer ock relativt sällan i handeln och 
torde vara en för utspisning obehöflig proviantartikel, enär 
kornmjölet med fördel kan ersättas af det än billigare sam
malda rågmjölet, som är mera omtyckt och litet mera 
närande. Hafrernjölet åter är än mera närande, men betingar 
högt salupris. Sammansättningen för korn- och liafremjöl 
motsvarar hvad härom ofvan är anfördt för dessas gryn, 
hvarför bär må hänvisas till dem (sid. 43, 44).

43. Rågmjöl, sammalet, skall levereras 
efter ren, strid, välbärgad råg, väl malet, ocli 
afsvalnadt, ej unket eller eljest af dålig lukt 
oöh smak; fritt från sand, mott, mal och andra 
obehöriga ämnen; samt icke innehållande mera 
än 15 % vatten och ej mera kli än som här
rör från förmålen råg. Anbud skall åtföljas af 
prof om minst 0.5 kilos vikt, som godkändt bör 
förvaras försegladt.

Åberopande hvad ofvan under kornmjöl är anfördt om 
mjöl i allmänhet, vill jag här endast nämna, att rågmjöl all
mänt förekommer i handeln dels såsom sammalet, dels ock 
såsom sihtadt. Det förra är gröfre, fulare, mörkare, mera 
grått af kvarvarande kli eller fröskal; det siktade rågmjölet 
åter är finare, ljusare och vackrare. Båda äro hvarandra nästan
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lika till sammansättning och näringsvärde, men då priset å 
finsiktadt mjöl är nära 50 % högre, förtjänar det sammalda 
ett afgjordt företräde, för så vidt ej särskilda skäl betinga 
afvikelse härifrån, t. ex. då man för personer med dålig mat
smältningsförmåga, så ock vid marscher, fruktar, att det sam- 
malda mjölet med dess cellulosa skall föranleda diarrhéer, då 
af siktadt mjöl beredt finare bröd ibland torde böra före
dragas.

Till mjölgröt åter passar sammalet mjöl bäst och är 
vanligen en sällspordt billig föda. Kokas sådan gröt i större 
myckenhet, kan svårligen förhindras, att den blifver klimp- 
rik och osmaklig, hvarför man vid allmänna inrättningar 
numera vanligen utbytt mjölgröt mot gryngröt. Vid andra 
inrättningar, där större afseende måste fästas vid utgifterna, 
såsom vid arbets- och fattighus samt fängelser, bibehålies 
mjölgröt ännu och med rätta, likaså i de obemedlades mindre 
bushåll, där den är lätt att tillreda och där en billigare 
föda än sådan gröt med mjölk ej kan eiiiållas.

Rågmjölets godhet kan vanligen nöjaktigt bedömas af 
dess yttre egenskaper med ledning af ofvan därå lämnad 
beskrifning samt genom jämförande profbakning, därvid godt 
poröst bröd utan stålrand skall kunna erhållas.

Finleken kan utrönas genom jämförande försök medelst 
profsiktning. Tillsats af kli utrönes på sätt ofvan är nämndt 
vid af sakkunnig kemist på enahanda sätt anställda jämfö
rande analyser mellan leveransmjölet, normalmjöl och af- 
gifvet prof.

För sammalet eller siktadt rågmjöl kan beräknas i medel
tal: 11.5 a + 1.5 / + 72 k + 2 s + 11 v + 2 % affall. 
I vanliga fall fordrar man, att rågmjöl ej må hålla mer än 
13 % vatten, samt att vattenfritt mjöl ej får hålla mer än 
4 / cellulosa, 3 % aska och O.i % sand. Med hänsyn till 
både näringsvärde och pris finnes ingen föda mer än gula 
ärter, som kan täfla med sammalet rågmjöl, hvarför livarje 
utbyte däraf blifver ofördelaktigt, för så vidt ej för mycket 
kolhydrater förut ingår i matordningen, hvilket ej är sällsynt.

4
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16. Hvetemjöl skall levereras efter rent, 
godt, välbärgadt hvete, väl malet och afsvalnadt, 
torrt, hvitt eller gulhvitt, utan fläckar eller 
dragning åt grått, fritt från sand, mott, mal 
och andra obehöriga ämnen, ej innehållande 
mera än 15 % vatten och ej mera kli än vid 
anbud afgifvet prof om minst 0.5 kilos vikt ut
visar; börande godkändt prof förvaras för- 
segladt.

Erinrande om livad under kornmjöl är sagdt om mjöl i 
allmänhet, vill jag här endast nämna, att hvetekornen genom 
skalning, målning och därpå följande siktning befrias från kor
nens yttre, tjocka gula cellager, hvetekliet, hvilket ar osmält- 
bart för människor, men såsom ett albuminatrikt kreatursfoder 
betingar ett högt salupris. Det frånsiktade hvetemjölet åter 
förekommer i handeln af många olika sorter, graderade efter 
mjölets finhet och däraf beroende hvithet, varande det finaste, 
hvitaste, vackraste och stärkelserikaste det mest uppskattade, 
synnerligast af fmbagare och i den finare matlagningen ; un
der det att sekunda hvetemjöl har minst lika högt näringsvärde 
och därtill är betydligt billigare. Det bör därför såsom för 
alla vanliga hushållsbehof fullgodt, uteslutande användas vid 
allmänna inrättningar, där hvetemjöl för öfrigt har en helt 
ringa användning bufvudsakligen till såsers beredning och 
soppors afredning m. m.

Iivetemjölets godhet pröfvas och bedömes af dess yttre 
utseende på sätt under rågmjöl är sagdt, börande anbud 
alltid åtföljas af prof. Dess sammansättning och närings
värde kunna beräknas sålunda: lla + l/ +74fc + Is 
+ 12 v + 1 % affall. Näringsvärdet hos hvetemjöl är följ
aktligen icke högre, men väl något lägre än hos sammalet 
rågmjöl; men då priset å hvetemjölet vanligen är nära dub
belt högre, följer häraf, att hvetemjölet är relativt dyrt; hvar- 
för detsamma endast undantagsvis bör användas vid allmänna 
inrättningar, t. ex. för såsers afredning, hvarigenom dessa 
få ett vackert utseende utan att priset nämnvärdt ökas, enär
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härtill erfordras helt litet mjöl. Råg- och kornmjöl äro ri
kare på cellulosa och salter än hvetemjöl, som icke brukar 
hålla mer än 1 / stundom än mindre af dessa ämnen.

40. Potatismjöl skall levereras rent, hvitt, 
utan fläckar, lukt- och smaklöst, hållande högst 
18 % vatten.

Benämningen mjöl kommer af varans utseende, men då 
den består endast af mer eller mindre fuktig stärkelse, borde 
den ock kallas potatisstärkelse. Den beredes såsom bekant 
genom potatisens rifning, därpå följande jäsning och för
nyade slamningar med mycket vatten, hvarvid de tyngsta för
oreningarna såsom sand och jord först aflägsnas, under det 
att den olösliga, relativt tunga stärkelsen sedan skiljes från 
lösliga och lättare olösliga inblandningar, för att slutligen mer 
eller mindre torkad bringas i handeln. Potatisstärkelsens 
halt af vatten är mycket växlande, vanligen omkring 15 °/, 
kan dock uppgå till 26 /, hvarför maximum bestämts till 
18 /. I form af hvita och röda sagogryn förekommer potatis
stärkelsen likaledes i handeln med omkring 15 % vatten.

Potatismjöl användes numera högst obetydligt och kunde 
saklöst utgå från de allmänna proviantartiklarna, enär varan 
i de flesta, om ej i alla fall kan och bör ersättas af hvetemjöl, 
hvilket är en mera användbar och värdefull, men tillika mycket 
billigare vara. Potatismjölets godhet kan utrönas af yttre 
utseendet med ledning af därå lämnad beskrifning. Dess 
näringsvärde liksom sagogrynens är helt ringa och obetydligt 
jämfördt med salupriset.

5. Bröd af rågmjöl, hårdt eller torrt, skall 
levereras bakadt af rent, sammalet rågmjöl, 
vederbörligen jäst, i brottet jämnt, finporigt 
med små håligheter, poröst ocli luckert, utan 
stålrand, ytan gråbrun ej bränd, fri från sand. 
Brödet skall vara af ren, god smak utan lukt. 
Hvarje bröd skall hafva föreskrifven vikt. An-
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bud . bör åtföljas af prof om minst 0.5 kilos vikt. 
G-odkändt brof bör förvaras i beliörigen för- 
s eg] a dt omslag.

6. Bröd af rågmjöl, mjukt, osyradt, skall 
levereras bakadt af rent, siMadt rågmjöl; gäl
lande för detsamma alla under 7, om bröd af 
rågmjöl, mjukt, syradt, lämnade föreskrifter.

7. Bröd af rågmjöl, mjukt, syradt, skall 
levereras bakadt af rent, sammalet rågmjöl; 
vederbörligen jäst och väl genombakadt; inre 
massan jämn, likformig, ej degig och utan deg
rand; skorpan brun men ej bränd, fri från sand; 
brödet af ren, god smak och lukt. Vid leve
ransens fullgörande bör brödet ej vara öfver 
2 dygn gammalt och hvarje bröd hafva före- 
skrifven vikt och, där så fordras, vara stämplad t 
med tillverkarens namn eller initialier. Anbud 
bör åtföljas af prof om minst 0.5 kilos vikt. 
Godkändt prof bör styckas i tunna skifvor, som 
väl torkade förvaras i behörigen försegladt 
omslag.

Det hufvudsakliga ändamålet med bakningen af bröd är 
att genom mjölets upphettning med vatten göra den i kallt 
vatten olösliga, för människor nästan osmältbara stärkelsen 
lättsmält med bibehållen luckerhet och varaktighet hos brö
det. För detta ändamål utröres mjölet omsorgsfullt med en 
tillräcklig mängd varmt vatten och jäst (bryggarjäst, surjäst 
eller pressjäst) eller redan i jäsning stadd deg (surdeg), hvar- 
igenom jäsning åstadkommes i degens hela massa. Under 
jäsningen bildas något druf- och maltsocker, som i sin tur 
öfvergår till alkohol och kolsyra, hvars bortgång hindras af 
degens genom gluten sega och elastiska beskaffenhet, därvid 
degen »häfver» sig af kVarhållna kolsvreblåsor. Vid den därpå 
följande hastiga upphettningen i den starkt upphettade bak-
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ugnen utvidgas kolsyreblåsorna än mer, men kvarhållas fort
farande delvis af den sega degen, till dess gluten blifvit 
så fast, att brödet efter slutad bakning förblifver poröst 
eller luckert både såsom mjukt och hårdt bröd. Under 
upphettningen i bakugnen har emellertid stärkelsen genom 
vattnets inverkan blifvit delvis löslig i kallt vatten och för 
öfrigt i dess helhet lättsmält äfven för människor, på sätt 
likaledes äger rum, då gryn och mjöl kokas med vatten till 
välling och gröt; likväl med den väsentliga olikheten, att de 
sistnämnda rätterna vid äfven kort tids förvaring snart surna 
och skämmas, under det att brödet, särskildt det torra, 
äfven under längre tids förvaring bibehålies oförändradt.

Framkallas degens jäsning af bryggarjäst eller god press
jäst, får brödet en ljus färg och ingen eller en svagt söt, ej 
sur smak. Astadkommes åter degens jäsning genom tillsats 
af från ett föregående bak aftagen och förvarad, i fortfarande 
jäsning stadd deg, som därunder surnar af samtidigt bildad 
mjölk- och ättiksyra (surdeg), får brödet en mer eller mindre 
syrlig smak och tillika en mycket mörk, brun färg, beroende 
därpå, att gluten, påverkad af syror ocli utsatt för luftens 
åverkan, hastigt blifver brun eller mörk (surbröd, surlimpa, 
skånskt bröd, ankarstock).

Vid all bakning uppstår någon förlust, hufvudsakligen 
genom mekaniskt affall m. m., hvilken förlust vanligen upp
går tilt 15 °/o af användt mjöl. Alldenstund det hårda brö
det i allmänhet håller nästan lika mycket vattten som mjölet, 
borde man erhålla nästan lika mycket hårdt bröd som där
till användt mjöl. I verkligheten lär dock vanligen af 100 kg. 
mjöl fås endast 85 kg. hårdt bröd, under det att 100 kg. mjöl 
gifva omkring 130 kg. mjukt bröd, med 40 % vatten; torrt 
bröd och mjöl hålla däremot endast omkring 12 % vatten 
ocli således 28 % mindre än mjukt bröd.

Beståndsdelarnas mängd i hårdt eller torrt bröd öf- 
verensstämmer med sammansättningen hos det därtill använda 
mjölet, för så vidt båda hafva samma vattenhalt, hvilket 
i det närmaste brukar vara förhållandet. För en kilo hårdt



54 BRÖD AF RÅGMJÖL.

bröd kan därför utan afseende på om därtill användts groft 
eller fint mjöl, beräknas 115 a + 15 / + 720 k + 20 s + 
110 v + 20 afiall eller cellulosa, livilken sistnämnda dock 
är något större hos det grofva brödet än hos det fina.

I den mån däremot vattnets mängd i brödet ökas, minskas 
mängden af öfriga i brödet ingående beståndsdelar, och 
blifva dessa, under förutsättning att mjukt bröd håller vanlig 
mängd eller 40 % vatten, för en kilo mjukt bröd: 77 a + 
10 / + 480 k + 16 s + 400 v + 17 afiall eller cellulosa. 
Skall utbyte äga rum mellan hårdt och mjukt bröd med 
bibehållande af oförändradt näringsvärde, böra 100 kg. mjukt 
bröd utbytas mot 67 kg. hårdt bröd samt 100 kg. hårdt 
bröd mot 150 kg. mjukt.

Någon skillnad förefinnes väl icke från teoretisk syn
punkt mellan groft och fint bröd och icke heller från praktisk 
synpunkt någon nämnvärd sådan, för så vidt fråga är om 
friska personer med god matsmältningsförmåga och om en 
måttlig myckenhet groft bröd. Förbises bör dock ej, att groft 
bröd, förtärdt i större myckenhet eller af personer med »då
lig» mage, lätt nog framkallar diarréer, särskildt under 
marscher, och därigenom kan blifva icke blott direkt mindre 
närande än en motsvarande mängd fint bröd, utan äfven 
indirekt, därigenom att det kan hindra tillgodogörandet af 
annan eljest lättsmält föda. Denna det grofva, vanligen kli- 
rika brödets egenskap betingar med skäl utbyte af groft 
bröd mot fint under vissa ofvan antydda förhållanden; där
emot kan groft, klirikt bröd å andra sidan med fördel användas 
af stillasittande personer och af andra, som lida af trög mage.

Brödets godhet kan i vanliga fall nöjaktigt utrönas af 
dess fysikaliska egenskaper, utseende, lukt och smak m. m., 
därvid ofvan lämnad beskrifning bör gifva tillräcklig led
ning. Bland de många fel, som bruka vidlåda detta viktiga 
näringsmedel, må följande nämnas. Till följd däraf att vid 
beredningen användts underhaltigt mjöl, att bakningen varit 
dålig eller förvaringen usel, kan brödet få en dålig smak, 
lukt och ett mörkt utseende. Unken lukt och smak upp-
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komma ej sällan af motsvarande fel hos mjölet äfvensom 
vid långvarig, mindre god förvaring, som likaledes i synner
het i fuktig luft kan medföra brödets möglande och fördärfvande 
af insekter. Ett helt vanligt fel hos rågbröd är bristande 
porositet; brödet blifver såsom mjukt ojämnt, försedt med deg
rand och såsom hårdt med stålrand, härrörande af dålig 
bakning eller bristande seghet hos gluten, förorsakad af sädens 
mältning på åkern under dåligt bärgningsväder eller mjölets 
mältning vid upphettning under målning af otillräckligt torkad 
råg. Kan ej på grund af allmänt försvårad bärgning af 
säden inom orten eller landet anskaffas fullgodt mjöl, torde 
icke allt med svag deg- eller stålrand försedt bröd böra 
förkastas, men väl om felet orsakats af målningen eller bak- 
ningen. Till förekommande af dessa felaktigheter tillsättes 
stundom vid bakningen helt litet alun eller kopparvitriol, 
hvilka förfalskningar kunna utrönas genom jämförände ana
lyser, utförda af fullt sakkunnig kemist. Är åter brödet i 
snittet eller brottet ojämnt med synliga klimpar af mjöl, visa 
dessa en slarfvig beredning af degen.

En enligt uppgift numera icke sällsynt förfalskning af 
bröd sker på det sätt, att sammalet rågmjöl blandas med 
kli eller klirikt mjöl, eller än vanligare, att en del fint mjöl 
frånsiktas, under det att återstoden användes såsom sam
malet mjöl, hvilket därigenom kommer att hålla för mycket kli. 
Detta fel kan utrönas endast genom omsorgsfulla jämförande 
undersökningar, utförda af sakkunnig kemist å misstänkt 
bröd, å normalt, af riktigt mjöl beredt bröd samt å vid an
budet aflämnadt profbröd. Cellulosamängden hör därvid ej 
bestämmas endast genom mekaniska åtgärder såsom stamping 
med vatten, hvarigenom cellulosans mängd blifver beroende 
af mjölets större eller mindre finhet, utan efter föregående 
behandling med syror och alkalier. Vid bestämmandet af det 
mjuka brödets halt af vatten, hvilket ej är förenadt med 
några svårigheter, bör tillses, att man får ett prof mot
svarande brödets både inre, vattenrikare och yttre, relativt 
torrare delar, och att undersökningen därför utföres å en
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tunn brödskifva, skuren tvärt öfver eller genom brödets hela 
massa.

Till ledning för bedömandet af de vid kemisk analys 
vunna resultaten må nämnas, att man för hår dt eller torrt 
rågbröd ej vill' medgifva mer än 12 % vatten och för mjukt 
rågbröd 40 % vatten; vattenhalten är dock vanligen något 
större hos mjukt groft och särskildt hos mjukt syradt gro ft 
bröd, där den icke sällan uppgår till 42 /. För vatten- 
fritt bröd angifves vidare högst 3 °/> aska och O.i °/„ sand 
samt 4 fé cellulosa, hvars mängd dock väsentligt beror pä 
vid analysen använda metoder. Smärre afvikelser från nyss 
angifna siffror få dock ej anses såsom grofva fel, än mindre 
såsom förfalskningar. Groft mjukt syradt bröd håller t. ex. 
stundom 46 % vatten.

Kan mjukt bröd ej erhållas hvarje eller hvarannan dag, 
såsom allmänt brukligt är. utan måste kortare eller längre 
tid förvaras, bör tillses, att brödet förvaras på ett torrt, ljust 
och luftfritt ställe, skyddadt för damm och annan orenlighet. 
I fuktig luft tager brödet, i synnerhet det mjuka, snart 
skada, blifver unket, mögligt, angripet af insekter och på 
många sätt skadadt samt slutligen odugligt.

2. Bröd af hvetemjöl, hårdt eller torrt,
skall levereras bakadt af rent, oblandadt, fin- 
siktadt hvétemjöl, vederbörligen jäst, väl torkadt, 
i brottet jämnt och finporigt samt luckert, utan 
minsta stålrand, inre massan hvit; ytan gul 
eller gulbrun men ej mörk eller bränd, fri från 
sand. Brödet skall vara af ren, god smak utan 
lukt. Hvarje bröd skall hafva föreskrifven vikt. 
Anbud bör åtföljas af prof om minst 0.5 kilos 
vikt. Godkändt anbud bör förvaras i behörigen 
försegladt omslag.

3. Bröd af h vete mjöl, mjukt, skall leve
reras bakadt af rent, oblandadt, fmsiktadt
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hvetemjöl; vederbörligen jäst, i snittet jämn- 
och finporigt med små håligheter, utan minsta 
degrand, inre massan hvit; ytan gul eller svagt 
gulbrun ej bränd, fri från sand. Brödet skall 
vara af ren god smak och med ingen eller 
god lukt. Brödet bör levereras hvarje eller 
hvarannan dag och hvarje bröd hafva före-* 
skrifven vikt. Anbud bör åtföljas af prof om 
minst 0.5 kilos vikt. Godkändt prof bör skäras 
i tunna skifvor, som torkas och sedan förvaras 
i behörigen försegladt omslag.

4. Bröd af hvete- och rågmjöl, hårdt eller 
torrt (skeppsbröd, käks), skall levereras bakadt 
af rent, finsiktadt, oblandadt hvetemjöl, en 
fjärdedel, och tinsiktadt rågmjöl, tre fjärdedelar, 
degen vederbörligen jäst och brödet för öfrigt 
så beskaffadt som under 2. är angifvet för hårdt, 
oblandadt hvetebröd, hvilket likväl är ljusare, 
hvitare än det af blandadt råg- och hvetemjöl 
beredda brödet. Hvarje bröd bör hafva före- 
skrifven vikt och storlek. Anbud bör åtföljas 
af prof om minst 0.5 kilos vikt. Godkändt 
prof bör förvaras i behörigen försegladt om
slag.

Med åberopande af livad ofvan, sid. 52—56, är anfördt 
om rågbröd, vill jag här endast nämna, att då finsiktadt hvete
mjöl är hvitare och ljusare än annat mjöl, dess gluten mera 
seg och elastisk än annan gluten, ingen svårighet möt.er 
att bereda hvetebröd med vackrare utseende äu annat bröd, 
mera voluminöst och poröst, utan minsta deg- eller stålrand. 
På grund af hveteglutens betydliga seghet bör följaktligen en 
tillsats af hvetemjöl till rågmjöl förbättra blandningens egen
skaper och underlätta bakningen af godt, ljust bröd, äfven 
om rågmjölet ej skulle vara fullgodt. Då vidare en del vid 
hvetemjölets siktning aftaget (sekunda) hvetemjöl i handeln
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betingar nästan samma pris som finsiktadt rågmjöl, har man 
ej att befara någon nämnvärd afvikelse eller förfalskning 
genom underlåten eller minskad tillsats af hvetemjöl till det 
ofvan, sid. 57, 4. upptagna skeppsbrödet, äfven om ett dylikt 
fel är mycket svårt att påvisa; icke helle]1 bör en tillsats 
af 1/4 hvetemjöl, af angifna skäl, nämnvärdt fördyra priset å 
samma bröd.

Det under senare år allt vanligare bruket att vid ut- 
spisning, äfven å allmänt rum, ersätta rågbrödet med hvete- 
bröd, s. k. franska bröd, synes mig icke vara efterföljansvärdt. 
De franska bröden blifva i längden föga smakliga, torka 
snart och äro därtill dyra i förhållande till näringsvärdet. Ett 
af enbart finsiktadt rågmjöl beredt, kryddadt bröd är mera 
välsmakande, bibehålies bättre och är allmänt både bruk
ligt och omtyckt, t. ex. vid morgonfrukosten å de flesta kaféer. 
Härtill kommer ytterligare, att råg äfven i mellersta och 
norra Sverige bör kunna odlas med fördel, under det att 
hvete är ett vanskligt och dyrt säde, hvilket ej bör förbises, 
då fråga är om utspisning för allmänna inrättningar och på 
allmän bekostnad. Under vissa förhållanden, t. ex. för sjuk
liga personer med anlag för diarréer och för sjuka på 
ensldldt rum, hvilka betala full och hög dagafgift, kunna 
åter franska bröd vara lämpliga och böra bibehållas, så 
äfven såsom extra portioner för sjuka å allmänt rum. I de 
flesta fall kan och bör hvetebrödet emellertid ersättas af fint, 
helst kryddadt rågbröd, beredt af enbart rågmjöl eller än 
bättre med tillsats af något hvetemjöl, t. ex. i den proportion 
som ofvan angifvits för skeppsbröd.

Vid bakning af hvetebröd användes ej surdeg, som 
skulle borttaga hvetebrödets ljusa färg och vackra utseende 
samt försämra dess smak. Hvetedegen jäser lätt, häfver sig 
rikligt, gifver poröst bröd utan minsta deg- eller stålrand. 
Hårdt eller torrt livetebröd håller vanligen lika mycket vatten 
som hårdt rågbröd d. v. s. sällan mer än omkring 12%. Vatten
halten hos mjukt hvetebröd är åter väsentligt beroende af 
brödets storlek eller vikt. Små bröd, s. k. franska bröd af
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50—60 grams vikt, bestå till ej ringa del af en yttre skorpa, 
mycket torr eller vattenfattig, och en inre mjukare, vatten
rik massa; ju större denna är i förhållande till skorpan, 
desto mera vatten finnes i brödet. För de vanliga franska 
bröden af angifven vikt brukar vattenhalten vara nästan ena
handa eller omkring 33%. För stora mjuka hvetebullar torde 
den, liksom för mjukt rågbröd, uppgå tiil 40 % och för mjukt 
hvetebröd af omkring 70—150 grams vikt kunna beräknas 
till 35 %. Skall vattnets mängd bestämmas, bör detta ske 
genom undersökning af en tvärs öfver och genom kakan skuren 
skifva af brödet, sådant detta levereras, och innan det hunnit 
torka; ty brödet lättnar hastigt, hvilket ej bör förbises, då 
man vill kontrollera mängden levereradt mjukt bröd. Af 
finsiktadt hvetemjöl beredt bröd håller mindre aska än annat 
bröd, eller omkring 1 %, likaledes mindre sand eller endast 
omkring 0.O5 / och helt litet cellulosa.

För 1 kilo mjukt hvetebröd, bakadt af enbart hvete
mjöl med vatten och salt men utan tillsats af mjölk, smör 
eller margarin kan, därest fråga är om smärre hvetebröd 
såsom franska bröd af 50—60 gr. vikt, beräknas 88 a 4- 10 
/ + 550 k + 17 s + 330 v + 5 cellulosa. För stora mjuka 
hvetebröd åter torde böra beräknas 35—40 % vatten och 
följaktligen något mindre af öfriga ämnen, än nyss är an- 
gifvet. För 1 kilo hårdt eller torkadt, af oblandadt hvete
mjöl beredt bröd kan beräknas enahanda sammansättning 
som för finsiktadt hvetemjöl eller 110 a+10/+740 
k + 8 s + 120 v + 12 cellulosa. För skeppsbröd (sid. 57, 
4.) kan beräknas lika sammansättning som för hårdt, fint 
rågbröd (knäckebröd) eller 115 a + 15 f + 720 k + 20 s 
+ 110i> + 20 cellulosa.

Hvetebrödets godhet bör kunna nöjaktigt bedömas af 
dess fysikaliska egenskaper, utseende, lukt och smak m. m., 
därvid ofvan under rågmjölet lämnade anvisningar och upp
räknade fel böra kunna tjäna till ledning. Brödets vatten
halt är lätt att bestämma, om man icke förbiser, dels att brödet 
snart torkar och förändras, dels ock att till undersökning
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afsedt prof bör skäras tvärs öfver eller genom levererad vara. 
Misstankes tillsats af för mycket rågmjöl eller otillbörlig klihalt 
hos detta, kan felet uppvisas endast genom noggranna jäm
förande undersökningar mellan lämnad vara, för ändamålet 
beredt normalbröd och förut afgifvet försegladt prof.

Mjukt hvetebröd lämpar sig ej för förvaring under många 
dagar. Hårdt, behörigen torkadt hvetebröd åter bör kunna 
länge förvaras oskadadt på torrt, ljust, luftigt ställe, skyddadt 
för damm och annan orenlighet. Förvaradt på fuktigt ställe 
under längre tid, t. ex. om skeppsbord, tager det lätt skada, 
blifver unket, ' fult, af dålig lukt och smak, samt slutligen 
mögligt, hvarför förvaringen bör vara omsorgsfull och brödet 
flitigt besiktigas.

55. Ärter gula och Arter gröna, skola 
levereras väl mogna, torra, rena, tunnskaliga 
och så lättkokta, att de mosa sig- vid kokning 
under därför vanlig tid. Levereradt parti får 
innehålla högst 2 procent främmande inbland
ningar såsom svarta, gråa och maskfrätta ärter, 
sädeskorn m. m., men skall vara fritt från rått- 
lort, insektlarver och skadliga inblandningar. En 
hektoliter skall väga minst 80 kg. Anbud skall 
åtföljas af prof om minst 0.5 kilos vikt. God- 
kändt prof förvaras i behörigen försegladt om
slag.

Ärter, bönor och andra liknande leguminosfrön skilja sig 
från öfriga vegetabilier och äfven från våra vanliga sädes
korn genom en stor rikedom på albuminater, hufvudsaldigen 
legumin eller växtkasein, hvilken icke koagulerar eller ystes 
genom kokning, men väl vid tillsats af syror. Ärter inne
hålla 22 % albuminater och således dubbelt så mycket däraf 
som vanlig säd. Denna rikedom på albuminater ersätter 
mångdubbelt ärternas ringa underlägsenhet i kolhydrater; 
de innehålla nämligen endast 53 % däraf, sädeskornen där-
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emot 58—68 /. Båd.e ärter och sädeskorn äro fattiga på 
fett, hafre och majs dock i mindre grad.

Då man jämför mängden af albuminater hos ärter, 22 /, 
och hos kött eller ren muskel, 20 % bör ej förbises, att 
ärter (liksom säd) liålla endast 15 % vatten, under det att 
muskeln håller 76 %. Arterna äro emellertid så rika på albu
minater, att de icke utan skäl stundom kallas den fattiges 
kött, då de för denne ersätta det dyra köttet. Skall orga
nismens behof emellertid kunna i väsentlig mån tillgodoses 
genom utspisning med ärter, erfordras en riklig tillsats af 
fett, hvartill salt fläsk användes såsom det billigaste men 
därför ingalunda sämsta fettämnet; stundom brukas äfven, 
ehuru mindre lämpligt, salt kött, hvilket kokas tillsammans 
med ärterna, till dess dessa blifva genomkokta eller mosiga. 
Ingen föda finnes på en gång så billig, närande och väl
smakande som gula ärter med fläsk, en af både välmående 
och fattiga allmänt använd och omtyckt föda, hvilken vid 
utspisning ofta användes 2—3 gånger i veckan, utan att 
däraf väckes leda.

Gula ärter användas nästan endast såsom kokta med 
salt fläsk eller någon gång salt kött. Äro ärterna goda och 
lättkokta samt vattnet mjukt, bruka ärterna blifva så mosiga 
efter ett par timmars kokning, att intet hvetemjöl erfordras 
till deras afredning; hvarför det för sådant ändamål i utspis- 
ningsstaterna vanligen förekommande mjölet kan såsom onödigt 
besparas. Äro åter ärterna tjockskaliga eller eljest hårdkokta 
eller vattnet hårdt, såsom vanligen är fallet med käll- och 
brunnsvatten, så utfälles under kokningen en del kalkkarbonat 
på ärterna, under det att en annan del kalk förenas med 
leguminen till en olöslig förening, som hindrar vattnets inträn
gande i ärternas inre ; ärterna förblifva därigenom mycket länge 
hårda och mjukna först efter flera timmars kokning. Svår- 
eller hårdkokta ärter äro mindre värderade och ibland mindre 
lämpliga, hvarför lättkokta ärter fordras vid leveranser. 
Läggas ärternå- i blöt i kallt vatten om aftonen dagen före 
deras kokning, brukar kokningstiden kunna förkortas.
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Gula ärter bruka äfven förmalas till ett fint, vackert, 
gult mjöl, ärtmjöl, hvilket har ett större näringsvärde än en 
lika vikt ärter, beroende därpå, att cellmembranerna i ärt
mjölet äro sargade och sönderrifna, hvarigenom vattnet vid 
upphettning lättare intränger, hvaraf åter blifver en följd, 
att cellinnehållet lättare och fullständigare kan tillgodogöras 
vid matsmältningen. Af ärtmjöl beredd föda borde därför 
äfven föredragas framför s. k. ärtpuré eller silad ärtsoppa, 
hvilken likväl torde vara lättare njutbar för sjuka än vanliga 
välkokta ärter. Enär i vanliga fall en mindre del af ärterna 
bortgår osmält, anses ärters näringsvärde mindre än hvad 
deras rikedom på albuminater och kolhydrater utvisar. Detta 
oaktadt torde dock från praktisk synpunkt föga afseende härå 
böra fästas, för så vidt fråga är om väl kokta ärter, förtärda 
i måttlig mängd af friska personer. De flesta af ärtmjöl be
redda maträtter (äfven ärtkorf) bibehålla dock alltid en rå, 
något obehaglig smak, som svårligen kan aflägsnas ens efter 
längre kokning eller stekning (ärtpannkaka), hvilket för
hindrar ett allmännare begagnande af ärtmjöl.

Gröna ärter hafva ringa användning i jämförelse med 
gula, de förra användas ej kokta med fläsk såsom skedmat, 
men väl kokta till ett fast mos att förtäras tillsamman med 
salt sill eller kött, därvid det ersätter potatis och bröd, men 
är vida mer närande än dessa. Skall sådant ärtmos blifva 
välsmakande, fordras dock tillsats af fett, såsom smör, 
flottyr, ister, margarin eller dylikt. Afredning med mjöl er-, 
fordras icke, då äfven gröna ärter böra kokas, till dess de 
bilda ett fäst mos.

Gula och gröna ärter hafva enahanda sammansättning 
och lika egentlig v. eller omkring 0.8o. Mängden i portion 
ingående ärter angifves än efter vikt, än efter volym, det senare 
bekvämast under sjöresor, hvarför ärternas sammansättning 
må angifvas både för kilo och liter; kilon håller 220 a 
+ 15/'-+- 530 k +- 25 s +- 150 v + 60 cellulosa, och litern, 
vägande 800 gram .176 a + 12 / +■ 424 k + 20 s + 120 v 
+ 48 cellulosa.
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Ärternas godhet kan utan svårighet bedömas af deras 
yttre utseende, under det att deras större eller mindre lätt- 
kokhet utrönes genom kokning i mjukt vatten. Icke sällan 
levereras ärter otillräckligt rengjorda. En inblandning af 
gråa, svarta, maskstungna eller eljest skadade ärter må 
tillåtas till liögst 2 /. En större mängd bäraf, så ock in
blandningar af insektlarver och råttlort m. m. göra dem för
kastliga. Ärterna äro lätta att förvara oskadade. Ärter äro 
på en gång så närande och billiga, att de ej utan ekonomisk 
förlust kunna utbytas mot annan föda.

8. Bönor, bruna, skola levereras torra, 
glatta, gulbruna eller bruna, jämna till färg 
och storlek, rena och fria från främmande in
blandningar. Anbud bör åtföljas af prof om 
minst 0.2 kilos vikt.

Bruna bönor, stundom kallade trädgård sbönor till åtskill
nad från åkerbönor, hvilka äfven benämnas bond- eller häst
bönor, afvika till sammansättning föga från andra leguminoser. 
Bruna bönor användas helt obetydligt i jämförelse med gula 
ärter och äro i förhållande till dessa dyra, dock ej dyrare 
än att de kunna och böra för omväxlings skull stundom 
användas äfven vid allmän utspisning.

I handeln förekomma bruna bönor liksom gula ärter 
mer och mindre lättkokta; denna olikhet beror dels på 
skalets tjocklek, dels ock på bönornas ålder eller förvarings
tid. Godheten bedömes lätt af utseendet med ledning af 
ofvan lämnad beskrifning. Denna vara förekommer vanligen 
i handeln af vackert utseende, fullt ren och oblandad, hvarför 
man kan uppställa den fordran, att bönorna i samma leverans
parti skola vara jämna till färg och storlek samt af samma 
skörd, så att ej vid tillagningen några bönor sönderkokas, 
under det att andra förblifva hårda.

Bruna bönor användas aldrig till skedmat, men väl stuf- 
vade att förtäras tillsamman med stekt fläsk eller annan
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fet mat, därvid bönorna, om de äro mycket hårdkokta, 
undantagsvis torde behöfva afredas med helt litet hvete
mjöl. För att blifva smakliga tillredas de slutligen med 
socker eller sirap ocli ättika. De billigare, lika närande 
gula ärterna kunna ej med fördel användas eller anrättas 
under denna form, men väl lyckas detta med å vissa orter 
brukliga gråa åkerärter. Vanliga åkerbönor säljas vida 
billigare än nyss nämnda artiklar, men äro dem ej under
lägsna i näringsvärde; de användas ock inom vissa landskap 
såsom en särdeles närande och billig föda; väl kokta förtäras 
de tillsamman med salt sill, sur mjölk m. m.

Till sammansättning afvika bruna bönor, såsom redan 
är nämndt, föga från gula ärter; för en kilo bönor kan 
beräknas 240 a + 15 / -j- 500 k + 35 s + 150 v + 60 
cellulosa. Bruna bönor äro tyngre än gula ärter, vanligen 
af 0.82 eg. v., vägande litern 820 gram. Då salupriset 
emellertid är om ock icke dubbelt likväl mycket högre än 
för gula och gröna ärter, och dessas tillagning dessutom 
kräfver mindre utgifter, följer bäraf, att bruna bönor äro 
i jämförelse med ärter dyra och ej förtjänta af stor använd
ning vid utspisning å allmänna inrättningar.

38. Potatis skall levereras fullmogen, fullt 
frisk och oskadad, ej angripen af röta, någor
lunda jämnstor, fast med jämnt skal utan vårt- 
liknande eller andra sjukliga utväxter därå; 
börande 1 hl. väga minst 65 kg.

Ehuru potatis icke varit allmänt känd, än mindre all
mänt använd i vårt land mer än bortåt hundra år, så har 
den dock vunnit en sällspordt hastig och allmän förbruk
ning hos oss liksom hos andra folk, så bland fattiga som rika. 
I detta hänseende täflar potatisen numera med råg och 
korn och har till stor del ersatt, ja nästan utträngt bruket 
af andra rotfrukter. Förbrukningen af potatis skulle för 
öfrigt antagligen hafva än ytterligare ökats, därest ej den 
numera allmänt spridda potatissjukan hade försvårat dess
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odling, minskat afkastningeu och därigenom väsentligt för
dyrat priset därå.

Potatis förekommer i handeln af många olika slag, med 
växlande utseende, storlek och godhet. Vid bedömandet af 
denna varas godhet bör lmfvudsaldigt afseende fästas vid att 
potatisen är fullmogen och så rik på stärkelse, att den efter 
kokning blifver mjölig eller ock fast, enär en sort potatis 
finnes, som af mången värderas, hvilken vid kokning blifver 
mindre mjölig men alltid fast. Förblifver potatisen efter 
kokning blöt, vattnig, är den dålig, ej fullgod och således 
olämplig till leveranser. Potatisens godhet är för öfrigt 
väsentligt beroende, af jordmån och väderlek; torra somrar 
och sandjord gifva fast och god potatis; våta somrar och 
lerjord gifva däremot i regeln en blöt, dålig potatis, som 
därtill mer än annan brukar angripas af potatissjuka eller 
torröta, äfvensom af annan på förruttnelse beroende för- 
skämning eller röta.

Vid bedömandet af potatisens godhet bör emellertid 
största vikten fästas därpå, att all levererad potatis är fullt 
frisk. Leverantören bör därför tillse, att all skadad potatis 
före leveransen är väl utplockad, så att potatisen icke endast 
synes vara frisk, då den levereras, utan äfven visar sig vara 
detta, sedan den blifvit kokt, då det är lätt att sldlja den 
skadade, af röta angripna potatisen från den friska. Ty värr 
ingår skadad potatis mycket ofta i leveranserna till alltför 
stor mängd, och detta särskildt om våren och försommaren, 
innan ny potatis finnes att få för skäligt pris, hvaraf blifver 
en följd, att stundom endast hälften af den utspisade por
tionen potatis är användbar eller ock att en vida mindre 
portion kan utspisas än förhållandet blifvit, därest potatisen varit 
frisk. Ett sådant väsentligt missförhållande kan och bör rättas 
genom omsorgsfull, ofta återkommande besiktning af all leve
rerad potatis, och dess kasserande, om så skulle erfordras. 
Skulle denna utväg åter stundom synas väl sträng, såsom vid 
tillfällen, då det är svårt eller nära omöjligt att anskaffa full
god vara, bör leverantören, till undvikande af varans kassering

5
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eller förnärmande af konsumenternas rätt, förbinda sig att 
vid nästkommande leverans, i ersättning för all till honom 
återlämnad, skadad, kokt potatis, aflämna minst lika mycket 
frisk och fullgod, rå potatis. Ingendera parten bör käraf 
lida något orätt, och det står fortfarande leverantören fritt 
att genom omsorgsfull rensning och plockning eller på annat 
sätt anskaffa fullgod vara, om han sådant föredrager.

Potatisen bör vara jämnstor, helst af vanlig medelstorlek, 
enär alltför små potatis äro otjänliga till utspisning och där
till mycket besvärliga och tidsödande att skala; de alltför 
stora (t. ex. magnum bonum, som för öfrigt lär bättre än de 
flesta andra sorter motstå potatissjukan) äro likaledes olämp
liga, såsom svåra att jämnt fördela på olika till bestämd mindre 
volym angifna portioner. Ofta nog uppställes den fordran, att 
potatisen skall vara tunnskalig, hvilket synes mig vara onödigt, 
blott skalet är jämnt, slätt och fritt från vårtor eller liknande, 
af svampar, parasiter och dylikt förorsakade sjukliga utväxter, 
hvilka försvåra potatisens skalning och äfven angripa dess 
inre, därigenom nedsättande dess näringsvärde.

Ju tyngre potatisen är, desto bättre är den ock samt 
desto rikare på stärkelse, denna potatisens viktigaste, mest 
närande beståndsdel. Potatisens godhet brukar. därför och 
med rätta bedömas af dess egentliga vikt, men då dess godhet, 
stärkelsehalt och egentliga vikt minskas under förvaringen 
och därför ock är betydligt lägre oin våren än om hösten, 
synes mig, att man ej med skäl kan fordra, att all, äfven 
den om våren lämnade potatisen, skall hålla minst 0.6 8 eg. v. 
hvarför man bör åtnöja sig med en eg. v. af minst 0.6 5, 
d. v. s. 1 hl. bör väga minst 65 kg.

Potatis är mycket svår att förvara utan att den skadas. 
Ehuru det om hösten vanliga, särdeles låga priset på potatis 
synes lofva en stor vinst vid inköp af större partier däraf 
under hösten, är detta dock ej rådligt, med mindre än man 
förfogar öfver frostfria, rymliga och därtill luftiga källare. I 
dessa bör potatisen ej förvaras omedelbart på jorden utan 
öfver glesa bräder och i mindre, ej för tjocka lager, så att
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luften får fritt tillträde från alla sidor. Potatis, förvarad 
täckt med så mycket, jord eller sand, att den ej fryser, eller 
i torr sandig jord med fritt aflopp för vatten, brukar bibe
hållas väl.

Potatis utspisas vanligen såsom kokt och sedermera 
skalad, men äfven såsom kokt och sedan stekt med tillsats 
af smör, flottyr, ister, margarin eller annat fett. Stundom 
användes potatisen ock stufvad tillsamman med mjölk eller 
beredd med mjölk och andra tillsatser såsom potatismos, allt 
lämpligt för omväxlings skull. Före potatisens kokning bör 
densamma omsorgsfullt rengöras och tvättas fri från jord 
och all orenlighet. Att före kokningen råskala potatisen, 
med eller utan användande af särskildt därför tillverkade 
skalningsmaskincr, medför alltid en väsentlig förlust, livilket 
för den enskilde, som kan använda affallet åt kreaturen, är 
af ringa betydelse, men för konsumenter, i hvilkas portion en 
viss bestämd mängd rå potatis ingår, af stor vikt. Såsom 
tillsats till köttsoppor åter användes potatisen alltid råskalad. 
Potatis bör ej kokas så häftigt, att den spricker eller faller 
sönder och blifver svårhandterlig, hvilket lätt nog inträffar, 
då en stor myckenhet potatis kokas på en gång i ett stort 
kärl eller gryta. Bäst verkställes kokningen med ånga, som 
inledes i ett större kärl, hvarest potatisen insattes upplagd i 
en mängd ofvan hvarandra ställda korgar af ståltråd eller 
genoinborradt järnbleck, så placerade, att den understa po
tatisen ej tryckes af dé öfre kärlen. Stufvad potatis så ock 
potatismos kan med fördel användas, äfven om potatisen är 
mindre god.

Den i portionen ingående potatisens mängd angifves 
oftast och med rätta efter volym, men undantagsvis äfven 
efter vikt, hvarför här må angifvas följande medelvärden i 
afrundade tal för däri ingående beståndsdelar, så väl för kilo 
som liter, den sistnämnda beräknad till en eg. v. af 0.6 5, 
(en hl. väger altså 65 kg.). För 1 kilo: 20 a + 2 / + 
200 k + 10 s + 760 v + 8 cellulosa; för 1 liter åter: 13 a 
+ 1.3 / + 130 k + 6.5 s + 494 v + 5.2 cellulosa.



POTATIS.

Jämföres potatis med våra vanliga sädesslag, synes 
potatisen onekligen vara föga närande, då den håller endast 
omkring x/ö—7b sadens albuminater (på fett äro båda så 
fattiga, att det ej förtjänar synnerligt afseende) och 1/3 af 
cless kolhydrater. Denna stora skillnad är dock mera sken
bar än verklig, då deii beror på de olika artiklarnas olika 
vattenhalt, kvilken hos säd uppgår till endast omkring 12 % 
men hos potatis till 7 6 % eller väl 6 gånger så mycket. 
Äfven om denna skillnad kan utjämnas genom en större för
brukning af potatis, så är dock förhållandet mellan albuminater 
och kolhydrater likväl ogynnsammare hos potatis än hos van
ligt mjöl och bröd, hos dessa 1 : 6 men hos potatisen 1:10. 
Bada kräfva därför, potatisen mer än de andra, en riklig 
tillsats af animala albuminater samt än mer af fett. Potatis 
fortares ock allmänt tillsammans med kött, sill, fläsk, smör 
eller annan liknande, animal föda.

Näringsvärdet hos potatis är visserligen lågt, äfven då 
det jämföres med samma värde lios injöl och bröd, men 
priset å potatis är ock, särskildt om hösten, så lågt, att 
potatisen därigenom blifver en mycket billig föda, därtill 
välsmakande och lätt att tillreda, hvilket allt förklarar dess 
stora användning. Under våren och försommaren blifver 
potatisen betydligt försämrad och mindre närande, men sam
tidigt mycket dyrare; den är då hvarken god eller billig, 
hvarför potatis under denna årstid har föga eller ingen an
vändning hos den fattige, som af erfarenhet vet, att den 
då föga mättar, jämfördt med till motsvarande pris anskaffadt 
bröd eller gröt. För allmänna inrättningar måste den emeller
tid anskaffas och användas äfven under dessa årstider, enär 
utspisningsstaten är oförändrad under hela året. Bäst vore utan 
tvifvel, om potatisen under x/3 af året, t. ex. april—juli eller 
maj—augusti, utbyttes mot andra mera hållbara rotfrukter 
och ökad brödportion, enär härigenom bland annat borde 
kunna ernås ett högst betydligt nedsatt leveranspris å potatis 
för de 2/3 af året, då god vara finnes att få ;för relativt godt 
pris. Försök med sådant utbyte hafva dock icke gifvit godt
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resultat, antagligen till en del därför att leverantörerna ej 
tillräckligt satt sig in i samma förändring och dess följder 
på priset. Härtill kommer slutligen, att det är svårt att er
sätta den af de flesta omtyckta potatisen med annan lika väl
smakande föda, hvilket allt framkallat bruket af konserverad 
potatis.

Förbises får ej, att potatis innehåller värderika salter, 
särskildt kalisalter, hvilket med skäl anses vara en bidragande 
orsak därtill, att bruket af potatis motverkar och förekommer 
skörbjtigg, hvilken svåra sjukdom i forna dagar och vid fort
satt längre bruk af salt, kalifattigt kött och annan salt föda 
och vid samtidig brist på grönsaker och konserver, förorsakade 
svåra härjningar så väl bland manskapet å flottan som ock i 
fästningar och fängelser m. m., under det att samma sjukdom 
numera är, om ej försvunnen, så åtminstone ytterst sällsynt. 
Att ett allmännare bruk af potatis i sin mån härtill bidragit, 
är otvifvelaktigt, och såsom ytterligare skäl härför kan åberopas, 
att sjukdomen numera i det närmaste upphört inom våra 
fängelser, sedan potatisen införts, utan att spisordningen för 
öfrigt undergått några andra väsentliga förändringar. För ett par 
år sedan visade sig allvarsam skörbjugg bland många arbetare 
vid Gellivara, hvilket den där boende läkaren ansåg till 
väsentlig del bero på samtidigt rådande brist på potatis.

Bedömandet af potatisens godhet är väl icke i allmänhet 
synnerligt svårt, men dock förenadt med stort besvär och 
någon svårighet, då fråga uppstår, huruvida en viss, mindre 
god vara skall godkännas eller kasseras, därvid leverantören 
söker göra troligt, att bättre vara ej finnes eller kan anskaffas, 
t. ex. om våren eller försommaren, då potatisen, såsom nämndt 
är, i allmänhet är dålig, särskildt om den föregående sommaren 
varit regnig. En dylik svårighet synes mig emellertid kunna 
undanrödjas, utan att leverantören eller den blifvande kon
sumentens rätt förnärmas, om leverantören åtager sig att 
vid nästkommande leverans utan anspråk på särskild betalning 
ersätta all vid utspisningen af den kokta potatisen öfverblifven 
skadad potatis med lika mycket frisk, oskadad, rå potatis och



70 POTATIS.

så allt framgent vid därpå-följande leveranser. En sådan be
stämmelse synes mig vara så billig, att den ftfven borde och 
kunde inflyta i leveranskontraktet. En samvetsgrann leverantör 
bör ej hafva något att däremot invända, då det ju fortfarande 
står honom fritt att låta rensa och plocka sin potatis så, att 
all sådan blifver leveransgiltig, då intet behöfver återtagas. 
För kontrollanten eller mottagaren så ock för konsumenten 
är ett sådant aftal åter fördelaktigt, enär det är mycket 
svårt och nästan omöjligt att skilja all skadad potatis från 
oskadad, så länge potatisen är rå eller okokt. Är leverantören 
obillig, bör kontrollanten ej glömma, att han är skyldig bevaka 
konsumentens och det allmännas intresse, samt att potatis är 
en viktig och därtill dyr proviantartikel, som i sin helhet bör 
vara leveransgiltig.

39. Potatis, torkad, konserverad, skall 
levereras tillverkad af potatis, af ofvan under 
38. angifven beskaffenhet och för öfrigt vara 
väl torkad, god, ren, fri från mögel och främ
mande ämnen, samt öfv ér en ss täm man d e med 
därå afgifvet prof om minst 0.5 kilos vikt. God- 
kändt prof bör förvaras i behörigen försegladt 
omslag.

Några närmare allmängiltiga föreskrifter om denna ar
tikels beskaffenhet, dess utseende och godhet kunna svårligen 
lämnas, enär samma vara beredes på olika sätt och är af 
växlande utseende. Ofvan lämnade föreskrifter härom, äfven 
den att konserverad potatis skall vara beredd af leverans
giltig, god potatis, väl torkad och därigenom varaktig, ren, 
god och felfri torde vara tillräckliga, då prof alltid bör af- 
lämnas till jämförelse mellan olika anbuds beskaffenhet och 
pris. Jämförelsen bör därvid äfven utsträckas till varornas 
beskaffenhet, sedan de blifvit på vanligt sätt tillagade. 
Godkändt prof bör förvaras försegladt och så, att det ej 
skadas.
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Beskaffenheten af den för marinens behof stundom be- 
höfliga form af konserverad potatis, som benämnes »potatis, 
konserverad, stuf vad», kan ej nöjaktigt kontrolleras, hvarför 
det torde vara utan gagn att därför lämna några allmänna 
bestämmelser. Sådana föreskrifter torde för öfrigt vara obe- 
höfliga, då kvarje anbud bör åtföljas af två prof, liv Af det 
ena i tillagad form bör användas till jämförelser med andra 
prof, och det andra profvet, för så vidt varan godkänts, 
förvaras behörigen försegladt, till jämförelse vid blifvande 
leveranser och möjligen uppkommande tvisters afgörande.

51. Socker, raffineradt, dels maskinhugget 
i bitar dels ock pulveriseradt (strösocker),
skall levereras hvitt, torrt, utan fläckar, jämn- 
kornigt med glänsande kristallytor. En del 
socker skall med 4—5 delar vatten gifva en 
färglös, klar lösning. Det maskinliuggna sockret 
skall levereras i jämnstora bitar af angifven vikt, 
och strösockret så fint, att det utan återstod 
går genom en sikt med hål af 1 millimeters 
storlek.

Raffineradt socker har numera fått en allmännare och 
därtill högst betydlig användning, sedan priset väsentligt 
minskats. Priset därå är visserligen i ock för sig lågt, men 
ändå så högt i förhållande till näringsvärdet, som hos sockret 
ej är större än hos behörigen upphettad stärkelse, att socker 
ej utan skäl kan hänföras till njutningsmedlen.

Vid leveranserna må ej användas annat än rörsocker 
(kolonialsocker) eller betsocker, hvilket, väl raffineradt, anses 
lika godt som rörsockret. Betsockret kan likväl endast med 
stor svårighet fullständigt befrias från vidhängande moderlut 
(sirap), som därför i forna dagar ej sällan förorenade det i 
handeln vanliga betsockret; numera renas detta likväl så väl, 
att det anses lika godt som kolonialsockret.

För att dölja en allt socker gärna vidhängande, svagt 
gul färg och förbättra dess utseende, tillsättes allmänt vid
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beredningen litet ultramarin, hvilket i vanliga fall är utan 
betydelse, men hvaraf ofta tillsättes så mycket, att sockret 
får en blåhvit färg. Löses en något större mängd sådant 
blått socker i vatten, afsättes efter en längre tid ett blått 
pulver å kärlets botten (ultramarin); användes sådant blått 
socker till syltning eller försattes det med syror, utvecklas 
dålig lukt af svafvelväte. Är sockret fuktigt eller fläckigt, 
häntyder detta på kvarsittande, hygroskopisk sirap och ofull
ständig raffinering.

Raffineradt socker användes å allmänna inrättningar 
relativt obetydligt och vanligen endast under två former, 
dels maskinhugget, till kaffe och te, då sockerbitarna böra 
till underlättande af utportioneringen vara likformiga och af 
föreskrifven vikt, dels ock såsom strösocker, hvilket måste vara 
tillräckligt fint för sitt ändamål.

Sockrets godhet kan nöjaktigt bedömas af dess utseende, 
lukt och smak, dess lättlöslighet i vatten till en fullt klar 
och ofärgad lösning, hvarjämte må nämnas, att raffineradt 
socker vid fullständig uttorkning ej bör lättna (fuktighet) 
mer än högst 2 % och ej gifva mer än högst 1 % aska. Både 
fuktigheten och askan äro vanligen än mindre.

50. Socker, oraffineradt, pudersocker, skall 
levereras rent och möjligast torrt, gult men ej 
af mörkare färg än N:r 18 af gällande holländsk 
standard. Anbud skall åtföljas af prof om minst 
250 gram. Godkändt prof skall förvaras i be
hörigen försegladt glaskärl.

Vid matlagning i vanliga hushåll och särskildt de väl
mående förbrukas mycket socker för att gifva bättre smak åt 
t. ex. fruktsoppor, såser och efterrätter. Härvid kan och 
bör det dyra, raffinerade sockret med stor vinst ersättas af 
billigare socker. Sådant förekommer ock i handeln under 
många olika benämningar ocli af växlande godhet, stundom 
hvitgult och torrt, liknande strösocker, stundom åter starkt
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gult och därtill fuktigt, sammanhängande i klumpar. Detta 
beror på vidhängande moderlut (melass, sirap), som gifver 
sockret dess gula färg och hygroskopiska egenskaper och 
stundom åt af betor beredt pudersocker äfven en svagt salt, 
besk smak med obehaglig lukt.

Då sirap, härstammande från betor, är otjänlig till föda, 
följer häraf, att pudersocker, härstammande från betor, är 
sämre än af sockerrör beredt pudersocker, för så vidt ej det 
förra är så väl renadt, att dess ringa halt af sirap är utan 
all betydelse.

På grund af pudersockrets betydligt växlande godhet och 
därpå beroende olika pris samt svårigheten att nöjaktigt be
döma varans värde, bör hvarje anbud, hvarå afseende fästes, 
åtföljas af prof. Vid anbudets profiling bör man dock icke 
fästa alltför stor vikt vid varans utseende och färg, för så 
vidt däraf betingas ett nämnvärdt högre pris, enär närings
värdet är enahanda och det gula sockret för vanliga hus- 
hållsbehof är lika användbart som det hvitgula.

Jämföras olika sockerprof, lösta i 5-dubbla vikten vatten, 
till färg och klarhet, fås god ledning för bedömandet af före
trädet dem emellan. Ju klarare lösningen är, desto mindre 
mekanisk orenligbet finnes i sockret; ju mindre färgad lös
ningen är, desto mindre sirap. Försättas lösningarna med 
litet, i vatten löst blysocker, förändras af rörsocker beredt 
pudersocker föga, af betor beredt vida mer, beroende på däri 
befintlig sirap och dess halt af klorider.

Pudersocker bör, såsom varande hygroskopiskt, förvaras 
på torrt ställe, skyddadt för damm och annan orenlighet. 
Fruktar man, att fuktigt socker skall fördärfvas, bör sockret 
väl torkas genom lindrig uppvärmning under omröring vid 
fritt lufttillträde. Då pudersocker användes till syltning 
och liknande ändamål, bör blandningen kokas, sedan sockret 
blifvit tillsatt, att möjligen i sockret befintliga inblandningar 
må oskadliggöras och syltet blifva mera hållbart.
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48. Sirap skall levereras rensmakande, af 
starkt söt om ock lindrigt syrlig men icke salt 
eller besk smak; utan eller af lindrigt vidbränd 
lukt; klar, af gul- till rödbrun men ej grön
aktig färg; af minst 1.30 eg. vikt. Anbud skall 
åtföljas af prof om minst 250 gram. Godkändt 
prof förvaras i behörigen förseglad flaska.

I samma mån som sockret blifvit billigt, har detsamma 
minskat bruket af sirap, som förekommer i handeln af många 
olika slag med betydligt växlande utseende och godhet, 
hvilken sistnämnda egenskap svårligen kan bedömas endast 
efter sirapens utseende. Med nutidens väsentligt förbättrade 
metoder för beredningen af socker, erhålles större utbyte af 
socker och relativt mindre af sirap, som utgöres af moderluten 
efter sockrets utkristallisering. Af sockerrör erhållen sirap 
består af flera i allmänhet okristalliserbara sockerarter med 
en helt ringa inblandning af salter. Sådan soekerrörs-sirap 
är därför af stark, rent söt smak och utan lukt, under det 
att den af betor erhållna sirapen innehåller en relativt stor 
myckenhet salter och ägghviteämnen, hvarigenom den får en 
dålig, salt och besk smak och obehaglig lukt m. m. Dessa 
inblandningar göra betsirapen oduglig till föda och till söt
medel vid matlagning, hvilket emellertid icke hindrar, att 
samma sirap är användbar för många tekniska ändamål, till 
beredning af sprit o. s. v.

Sirap, i synnerhet utländsk vara, blandas ej sällan med 
stärkelsesirap. Äfven om denna, rätt beredd, är oskadlig, så 
bör dock tillsats af stärkelsesirap anses vara en förfalskning af 
leveranssirap af ofvan angifven beskaffenhet. Tillsats af bet
sirap är en för hälsan farlig förfalskning. Den sistnämnda 
inblandningen röjes vanligen af utseende, lukt och före
trädesvis smak; under det att stärkelsesirapen är värre 
att påvisa. Löses sirap i sin 3-dubbla volym vatten, så fälles 
lösningen mer och mindre starkt af tillsatt blysockerlösning, 
om sirapen håller betsirap med däri förekommande klorider.
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Körsockersirap bör ej gifva mer än 3 % salter, betsirap gifver 
än mera däraf. En tillsats af stärk else sirap är vanlig och 
röjes, därest 2 volymer sirap väl blandas med 3 volymer 
sprit af 90 % då blandningen efter åtskilliga minuter bör 
förblifva klar, under det att stärkelsesirapen delvis utfälles, 
om ej dess mängd är helt obetydlig.

Sirapens värde beror på dess balt af socker, som åter 
betingar sirapens eg. v., hvilken ej bör understiga 1.30, 
d. v. s. 1 liter bör väga minst l.s kilo. Sirap förekommer 
ock af 1.35—1.40 eg. v. Handelns ljusa, relativt tunna 
sockersirap har visserligen en finare smak än den mörkbruna, 
tjocka sirapen, men är oftast så utspädd och af så låg eg. 
v. med ringa halt af socker, att den är relativt dyrare än 
socker. Löses socker, äfven raffinad, i vatten till samma 
eg. v. som handelns sockersirap, blifva utgifterna för därtill 
användt socker stundom mindre än för sirapen, hvilket visar, 
att man bör se upp vid inköp af sådan sockersirap, och att 
densamma oftast kan och bör ersättas af socker, åtminstone 
billigt sådant, t. ex. pudersocker, hvilket alltid är bättre än 
äfven god sirap. Vanlig tjock, brun, tung sirap säljes däremot 
så billigt, att dess användning såsom sötmedel medför ekonomisk 
vinst, hvarför ock sådan sirap fortfarande har användning i 
den enklare matlagningen, så ock såsom en i utspisnings- 
staterna förekommande proviantartikel.

52. Sviskon skola levereras hela, saftiga 
och fylliga. Anbud skall åtföljas af prof om 
minst 250 gram. Godkändt prof skall förvaras 
i behörigen försegladt omslag.

Torkade plommon eller sviskon användas allmänt dels 
till saftsoppor dels ock såsom efterrätt, då vanligen kokta, 
att förtäras med eller utan grädde. I vårt land förbrukas 
nästan uteslutande utländsk vara, eliuru våra goda plommon 
med fördel skulle kunna torkas och användas såsom sviskon. 
I handeln förekommande sviskon betinga helt olika priser, 
ofta nog oberoende af varans godhet, hvarför hvarje anbud



76 ÄPPLEN.

bör åtföljas af prof, kvars bedömande icke kan medföra 
någon svårighet; då utseende och smak därvid böra gifva 
god ledning. Vid pröfningen af inkomna anbud bör ej förbises, 
att en något äldre och relativt torrare vara kan vara lika 
tjänlig till kokning och matlagning som en relativt yngre, 
saftigare. Behörigt afseende bör därför fästas icke blott 
vid varans beskaffenhet utan äfven vid priset, hvarför dyra 
s. k. katrinplommon endast undantagsvis böra användas å all
männa inrättningar, där vanliga sviskon äro lika användbara. 
Den från kärnor befriade köttiga delen af sviskon lättnar, 
torkad vid 100° C., vanligen mellan 27 och 35 %.

54. Äpplen, torkade, skola levereras utan 
skal och fröhus, rena, mögelfria, ljusa men 
ej konstblekta; jämna i färg och snitt; sega 
ej spröda eller hårda, af god, på en gång söt 
och syrlig smak. Anbud skall åtföljas af prof 
om minst 250 gram. Godkändt prof förvaras i 
behörigen förseglad t omslag.

Torkade äpplen hämtas nästan uteslutande från utlandet, 
ehuru desamma med vinst böra kunna beredas inom landet. 
De användas till fruktsoppor, men då torkade äpplen van
ligen äro 50 % dyrare än sviskon och mindre söta, kunna 
de undvaras och ersättas af andra liknande frukter, såsom 
sviskon, russin, nypon m. fl. Med hänsyn till denna varas 
växlande beskaffenhet och pris, bör anbud allticl åtföljas af 
prof, vid hvars bedömande afseende bör fästas så väl å 
priset som å varans beskaffenhet, jämförd med därå ofvan 
angifna fordringar, så ock å dess beskaffenhet, sedan den 
blifvit kokad. Finskurna äpplen, omkring 100 gr., må efter 
2 timmars torkning vid 100° C. förlora högst 30 /. För 
att minska eller borttaga den mörka, • fula färg, som skalad 
frukt antager i beröring med luften och under torkning, blekas 
äpplen ej sällan med Svafvelsyrlighet, hvarigenom de torkade 
äpplena orenas af fri svafvelsyra, som kan upptäckas på 
vanligt sätt vid kemisk profiling därå.
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33. Nypon skola levereras mogna, torra, 
fria från frön samt mögel och annan orenlighet, 
samt hafva svagt syrlig ej obehaglig smak. 
Anbud skall afse pris efter vikt, ej efter volym 
och åtföljas af prof om minst 100 gram. Grod- 
kändt prof förvaras försegladt.

Nypon användas endast till nyponsoppa, därvid nyponen 
kokas med vatten, till dess de under omröring falla sönder 
ocli mosa sig, hvarefter delar af skal ocli frön m. m. frånsilas. 
Det silade afkoket afredes med stött bröd eller litet mjöl, 
hvarefter socker, mandel ocli kanel tillsättas. Nyponsoppa 
är omtyckt men blifver ej billig, ty nypon, ehuru en inhemsk 
vara, äro dyrare än torkade äpplen och betinga mycket högre 
pris än sviskon och russin.

37. Pepparrot skall levereras utvuxen, stark, 
frisk, ej vissnad.

Pepparot hör till våra allmännaste och starkaste mat
kryddor, hvarför den vanligen användes till förbättring af 
vissa maträtter, såsom fisk (gädda, brax) och utkokt kött, s. k. 
pepparrotskött, hvilket vanligen genom alltför långvarig kok
ning blifvit smaklöst, men därför ingalunda af ringa närings
värde. Vid utspisningen af sådant utkokt kött erfordras en 
större mängd salt jämte pepparrot eller någon annan stark 
matkrydda t. ex. senap. Utbytes pepparrot mot senap, blifver 
vinsten afsevärd, enär pepparoten ofta betingar ett pris af 
1 krona (undantagsvis till och med 2 kronor) för kilon och 
för portion alltså 1—2.5 öre, under förutsättning att där
till användes den vanliga mängden af omkring 10—25 gr. 
Besparingen är ej utan betydelse med hänsyn till det årliga 
behofvet af pepparot för en större anstalt eller truppstyrka.

God, oskadad pepparrot har en stark, bitande smak ocli 
utvecklar, rifveu med litet vatten, en flyktig olja, af stark 
smak, men ändå starkare lukt, som retar ögonen till tårar. 
Pepparrotens rifning blifver därigenom en plågsam förrätt-



78 SENAP.

ning, hvars obehag man ofta minskar på det sätt, att man 
dessförinnan doppar pepparroten i kokhett vatten eller half- 
kokar den, hvilket åter tillintetgör eller väsentligt minskar 
det oljan frambringande fermentets verkningar, hvarigenom 
pepparroten blifver svag och odryg. Vid större förbrukning 
å allmänna inrättningar vore önskligt, om pepparroten kunde 
rifvas med maskin mot ett roterande rifjärn eller något dylikt, 
då dess kraft bibehölles och den i portionen ingående mängden 
däraf kunde minskas. Pepparrot bibehålies bra, väl förvarad 
i källare under torr sand.

46. Senap, malen, skall levereras väl torr, 
utan skal och mörka fläckar, fri från främmande 
inblandningar. Anbud skall åtföljas af prof om 
100 gram. Godkändt prof förvaras försegladt.

Senap hör likaledes till våra allmännast begagnade och 
starkaste matkryddor, oftast använd vid förtärandet af fet 
mat, såsom fläsk och kött. Senap inköpes vanligen äfven af 
den enskilde i finmalet tillstånd, ehuru den då oftast är för
falskad och uppblandad t. ex. med mjöl, hvilket är svårt 
nog att nöjaktigt bevisa. Med hänsyn till senapens ringa 
förbrukning betyder dock en sådan tillsats af ett oskadligt 
ämne ej mycket.

x\ll malen senap skall vara väl torr, ej hålla mer än 
7 % vatten och 5 % aska; den bör förvaras på torrt ställe, 
skyddad för damm och orenlighet; i fuktigt tillstånd och 
utsatt för fuktig luft försvagas den och blifver slutligen skämd 
och oduglig. Om 5 gr. senap väl blandas med 10 gr. vatten, 
bör blandningen helt snart utveckla stark, ren senapslukt, 
men om samma mängd senap blandas med 100 gr. kallt 
vatten, bör detta ej därigenom erhålla någon främmande smak.

A matborden förekommer senapen vanligen tillagad, 
d. v. s. väl utrörd med vatten till en homogen, halftjock deg, 
ej sällan försatt med ättika, hvaraf den snart får en mörk 
färg. Sådan tillagad senap bibehålies dock ej länge oskadad, 
under det att malen senap, vid behof utrörd med litet ljumt
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vatten, får en stark smak, som efter önskan kan mildras 
genom tillsats af strösocker. Malen senap användes ock till 
beredning af skarpsås.

17. Ingefära skall levereras i jämna, ej 
maskstungna eller eljest skadade stycken; bör 
vara hvit eller ljust grågul på ytan och i det 
inre.

Ingefära är en föga använd matkrydda, hvars godhet 
kan nöjaktigt bedömas af dess utseende och smak m. m.

21. Kanel skall levereras tunn, med brun, 
fin, sammetslik yta; skör, helst med trådigt 
brott, fri från damm och annan orenlighet. 
Anbud bör åtföljas af prof om minst 100 gram. 
Godkändt prof förvaras försegladt.

Kanel har föga användning vid utspisning å allmänna 
inrättningar och i den mindre bemedlades hushållning. Ka- 
nelens godhet bedömes nöjaktigt af dess utseende, smak och 
lukt; ju tradigare dess brott är, desto finare anses den, ehuru 
den därför ej är starkare till smaken. Då kanel i handeln 
är af olika godhet, bör anbud åtföljas af prof.

29. Mej ram skall levereras af senaste skörd, 
med frisk lukt, ren, utan bruna kvistar, vid
hängande jord eller andra främmande ämnen.

Mejram användes stundom såsom matkrydda, tillsatt till 
nästan färdigkokta gula ärter, hvilket dock numera kommit 
nästan ur bruk. Varans godhet bedömes nöjaktigt af dess 
utseende, förutsatt att den är af senaste skörd och väl för
varats, så att den bibehållits frisk, af ren ej svag lukt, Den 
bör förvaras på torrt ställe, skyddad för solljus och onödigt 
luftombyte.

11. Citronsaft skall levereras på väl slutna 
kärl af glas (porslin eller bränd lera), vara
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färglös eller ljusgul, klar, utan bottensats eller 
hinna på ytan, fri från mögel, af rent syrlig 
smak och behaglig lukt; af minst Loss eg. v., 
vägande alltså 1 liter minst 1025 gram. Anbud 
bör åtföljas af 2 lika prof; börande ett prof 
från godkänd leverantör förvaras försegladt utan 
att öppnas.

Citronsaft är ett erkändt, godt medel till förekommande 
ock botande af skörbjugg, därför ock sedan längre tid i 
allmänt bruk vid längre sjöresor. Lika ense man på grund 
af mångårig och vidsträckt erfarenhet varit om citronsaftens 
nyss nämnda goda egenskap, lika oense har man varit om 
förklaringen bäraf. Till en början sökte man förklaringen i 
dess halt af citronsyra, men då denna syra ensam med eller 
utan tillsatser ej medförde liknande verkningar, antages nu
mera på grund häraf och af flera andra, mer och mindre 
giltiga skäl, att citronsaftens verkningar till förekommande 
af skörbjugg företrädesvis beror på dess halt af surt citron- 
syradt kali. Härför talar bland annat den omständigheten, 
att då under längre sjöresor salt, kalifattig föda, såsom salt 
kött och fläsk, utspisas och kalihaltiga vegetabilier t. ex. potatis 
samtidigt saknas, så uppkommer en allmän brist på kalisalter 
och därmed följande skörbjugg. (Jämför hvad ofvan, sid. G9, 
under potatis, är anfördt om denna sjukdom.)

Citronsaft beredes vanligen i de södra länderna och i 
England på följande sätt. Saften utpressas ur friska citroner, 
uppkokas sedermera och klaras med eller utan tillsats af 
svafvelsyrlighet eller litet svafvelsyra. Därefter förvaras den 
på hermetiskt slutna kärl, hvarefter den vanligen upphettas, 
på det att den i och för sig ömtåliga saften må blifva hållbar 
under längre tids förvaring. Erfarenheten har visat, att en 
äfven ytterligt ringa halt af fri svafvelsyra väsentligt bi
drager till saftens hållbarhet; från sanitär synpunkt är för 
öfrigt intet att anmärka häremot, äfven om saften skulle 
innehålla O.02 % eller något mera fri svafvelsyra.
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Citronsaft förekommer numera fullgod i handeln och 
tillika af varaktig beskaffenhet. Ehuru varans godhet bör 
vara betryggad, om den har ofvan angifna egenskaper, kan 
dock inköp från välkänd fabrik eller leverantör, för så vidt 
priset är skäligt, förordas särskildt med hänsyn till saftens 
ringa hållbarhet. Anbud hör dock åtföljas af två prof, af 
hvilka ett användes till jämförelser och profiling, under det 
att det andra profvet förvaras oöppnadt och försegladt till 
framtida efterrättelse vid blifvande leverans. Af god citron
saft fordras vanligen, att densamma vid kemisk analys 
skall hålla minst G / torr återstod, däraf minst 4 % citron
syra och O.i % aska, samt hafva minst I.025 eg. v.; dock 
synes kemisk analys endast undantagsvis och vid tvist behöflig.

Skulle citronsaften under längre förvaring beklädas med 
hinna, grumlas eller afsätta bottensats och sålunda börja 
skämmas, bör detta fel kunna häfvas på följande sätt. Till 
en början ställes ett kärl, oöppnadt, i en gryta med kallt vatten 
och uppkokas samt kvarlämnas där, till dess vattnet kallnat. 
Exploderar eller spricker ej detta kärl, förfares på samma 
sätt med de öfriga. Härigenom blifver saften hållbar, 
enär alla mögelsvampar och skadliga bakterier dödas genom 
upphettningen. Enär citronsaften är mycket sur och håller 
fri citronsyra, bör den ej förvaras på eller komma i be
röring med metallkärl; starka glaskärl användas därför ock 
till dess förvaring. Har saften efter förvaringskärlets öpp
nande kommit i beröring med luften, råkar den vanligen 
snart i jäsning och förskämning; man bör därför ej öppna ett 
nytt kärl, förrän innehållet i ett föregående blifvit förbrukadt.

56. Ättika skall levereras klar, färglös, af 
ren, syrlig lukt och smak; fri från främmande 
ämnen och innehålla minst fem procent ättik- 
syrohydrat.

57. Ättiksprit skall levereras klar, färglös, 
af stickande sur lukt och smak; fri från främ-

6
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mande ämnen och innehålla minst femtio procent 
ättiksyrehydrat.

Den i forna tider af öl eller dricka under långvarig 
jäsning ocb beröring med luften beredda ättikan (ölättika) 
erhöll god smak och nödig styrka, men skadades snart under 
förvaring, blef grumlig, ful, svag och slutligen oduglig. Denna 
ättika utträngdes därför af snällättika, beredd af utspädd 
sprit och stundom försatt med vinsten och eterarter (konst
gjord vinättika). Då denna ättika likaledes grumlades vid 
förvaring och slutligen blef oduglig, ersattes den i sin tur af 
ren ättiksyra, framställd af ättiksvrade salter och spädd med 
vatten, till dess den erhöll nödig styrka. Då icke ens denna 
ättika kunde längre tid förvaras utan att grumlas, försvagas 
och skadas, är den nu på väg att ersättas af ättiksprit eller 
en mycket stark, ren ättiksyra, af olika styrka ehuru ej under 
50 %. Sådan ättiksprit måste förvaras på glaskärl och kan 
då bibehållas oskadad i åratal. Spädd med vatten, helst 
kokt sådant, i tillräcklig mängd eller nio gånger ättilcspritens 
volym, om denna är af 50 %, fås en ättika af 5 lätt att 
bereda i mån af åtgång samt klar och relativt mycket var
aktig, hvarför ättikspriten på senare tid fått vidsträckt och 
välförtjänt användning äfven i hushållen och framför allt 
under längre sjöresor.

Så väl ättikan som ättikspriten bör hafva ofvan angifna 
egenskaper, vara af behörig styrka samt fri från främmande 
ämnen och inblandningar eller förfalskningar, såsom fria 
oorganiska syror, svafvel-, salpeter- och saltsyra. Om man 
misstänker, att dessa syror förekomma, bör man vända sig 
till en kemist, hvilken med lätthet kan påvisa deras förekomst, 
som dock numera är sällsynt, enär det låga priset på ättik
syra ej frestar till förfalskning, då denna endast medför en 
i förhållande till faran helt ringa vinst. Ättikspriten är giftig, 
den bör därför förvaras med försiktighet, så att den ej må 
förväxlas med ättika. Både ättika och ättiksprit skola förvaras 
skyddade för beröring med metaller och därför bäst på glaskärl ; 
till förvaring af ättika kunna dock äfven träkärl begagnas.
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44. Salt, fint, skall levereras afsedt för 
bordets behof (bordsalt) rent, hvitt, torrt, af ren 
salt smak, utan någon bitter eller besk efter- 
smak; fritt från sand och främmande inbland
ningar i nämnvärd myckenhet, gifvande med 
vatten en nästan klar färglös lösning utan botten
sats.

45. Salt, gro ft, skall levereras afsedt för 
kökets behof och till insaltning rent, fritt från 
sand och främmande inblandningar, med klara 
kristaller; af ren eller endast helt svagt bitter 
smak, ju torrare desto bättre; 1 hl. vägande 
omkr. 88 kg.

Salt, ofta benämndt koksalt, förekommer i handeln af 
olika renhet och godhet. Beredt af b af s vatten fås saltet mer 
eller mindre förorenadt af moderlut med däri upplösta, ytterst 
Iättlösliga magnesiasalter, såsom klormagnesium, hvarigenom 
sådant hafssalt blifver fuktigt och därtill mer eller mindre 
beskt och bittert (magnesiasalterna kallas äfven bittersalter). 
Salt, framställdt medelbart eller omedelbart af bergsalt, är 
vanligen förorenadt af mekaniska inblandningar, såsom sand, 
jord och ockra (järnoxidhydrat), hvarigenom bergsaltet får 
ett fult utseende med gul eller röd färg. Bergsaltet är 
däremot fritt från magnesiasalter, hvarför det bibehålies torrt 
och till smaken rent utan bitter eller besk bismak, det är 
i detta hänseende bättre än hafssaltet.

Bordsaltet åter beredes af så väl hafs- som bergsalt, 
därvid alla mekaniska föroreningar aflägsnas genom saltets 
lösning i vatten, lösningarnas silning eller filtrering, inkok- 
ning och kristallisering med aflägsnande af moderluten, tork
ning och pulverisering. Af hafssalt beredt bordsalt kvar- 
håller envist något moderlut med däri befintligt klormagne
sium, otillräckligt att inverka på smaken, men tillräckligt 
for att vid förvaring t. ex. i saltkaret upptaga fuktighet ur
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luften, hvarigenom det blifver klimpigt och mindre omtyckt. 
Aflägsnas åter allt klormagnesium vid beredningen genom 
tillsats af något soda, fås därigenom godt bordsalt äfven af 
hafssalt. Af bergsalt åter fås med lätthet ett torrt, godt 
bordsalt.

För vanliga hushållsbehof är fuktigt, om ock svagt bittert 
hafssalt fullgodt, men vid finare matlagning och till saltning 
af smör är det mindre tjänligt, då det meddelar åt smöret 
en besk bismak, hvarför renadt bergsalt allmänt härtill före- 
drages. Till leveranser användt salt bör hafva ofvan an- 
gifna egenskaper. Koksaltet bör vara hvitt eller svagt gult, 
af rent salt, ej starkt eller tydligt bitter smak, ju torrare 
desto bättre. Bordsaltet skall vara rent hvitt, fint och så 
torrt, att det ej i fuktig luft fastnar tillsamman i klumpar 
i saltkaren; det bör hafva ren salt, ej det minsta bitter smak 
samt bör med vatten gifva en färglös lösning, klar eller opali- 
serande, men utan bottensats.

19. Kaffebönor, brända, skola levereras 
beredda af kaffebönor af under 20 angifven be
skaffenhet, lagom och jämnt rostade. Anbud 
skall för att kunna komma under pröfning åt
följas af prof om minst 0. ■ kilos vikt. God- 
kändt prof förvaras försegladt.

20. Kaffebönor, obrända, skola levereras 
väl utbildade, hela, horn artade, glatta, friska, 
icke sjöskadade, hvarken med konst färgade 
eller blekta samt utan inblandning af skal eller 
främmande ämnen. Anbud skall för att kunna 
komma under pröfning åtföljas af prof om minst 
0.5 kilos vikt. Godkändt prof förvaras för
segladt.

Obrända eller råa kaffebönor innehålla visserligen en 
betydlig mängd närande ämnen såsom albuminater, fett och 
kolhydrater, af hvardera omkring 12 %, vidare innehålla de
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cellulosa 40 %, garfämnen 12 %, aska 5 %, kaffein i medel
tal 1 % samt omkring 6 % vatten. Kaffebönorna äro emeller
tid så sega och hornartade; att de ej kunna användas utan 
föregående röstning och målning, därvid röstningen åter för
stör de närande ämnena. Brandt kaffe innehåller därför 
endast omkring 25 % i hett vatten lösliga beståndsdelar, 
hvaraf litet eller intet är i egentlig mening närande. Kaffe 
kan därför svårligen räknas bland näringsmedlen, men väl 
till njutningsmedlen ; det är mera skadligt än nyttigt, om 
ock mindre skadligt än brännvin och andra starka spiri
tuösa drycker. Genom äfven i det rostade kaffet kvar
varande kaffein och flyktiga vidbrända produkter verkar 
kaffet stimulerande, förjagar sömn och trötthet, åtminstone 
för den vid kaffe ovane, och underlättar därigenom för en 
kort tid andligt arbete.

Njutet strax efter middagen anses kaffet befordra mat
smältningen, hvilket dock antagligen lika mycket beror därpå, 
att matsmältningen i stället fördröjes. Hårdt brändt kaffe 
med dess vidbrända eller empyreumatiska ämnen anses 
med skäl menligt för matsmältningen; åtminstone vid lång
varigt bruk föranleder det magkatarr, hvilken sjukdom hos 
allmogens kvinnor är mycket allmän, lika vanlig som hos 
männen, ehuru nämnda sjukdom där plägar tillskrifvas miss
bruket af spirituösa.

Äfven om den ofvan lämnade beskrifningen på leverans
giltiga kaffebönors beskaffenhet gifver någon ringa ledning 
för bedömandet af varans godhet, så fordras dock för ett 
nöjaktigt bedömande af olika profs värde och bestämmandet af 
företrädet dem emellan sakkunniga och opartiska fackmäns 
profiling, därvid profven lämpligast torde böra företes försedda 
med nummer och utan angifvande af spekulanternas namn.

Äfven sjöskadadt kaffe kan efter omsorgsfull uttvättning 
och torkning m. m. erhålla ett så vackert utseende, att det 
vid noggrann yttre besiktning och vid kemisk undersökning 
befmnes fullgodt, ehuru dessa kaffebönor i själfva verket kunna, 
vara så odugliga, att de efter röstning och målning gifva
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ett kaffe, till smak och lukt så afskyvärdt, att bönorna ej 
kunna försäljas eller användas ens till blandning med andra 
kaffebönor. Häraf framgår, att kaffesorterna böra profvas 
och sinsemellan jämföras äfven med hänsyn till lukt och 
smak hos däraf beredt kaffe. Gröfre förfalskningar af kaffe, 
så ock dess färgning m. m. kunna dock utan svårighet visas 
genom kemisk undersökning.

Då det äfven för den sakkunnige är mycket svårt att 
säkert bedöma de obrända kaffebönornas godhet, så blifver 
detta än värre, då fråga är om brända bönor, och omöjligt, om 
bönorna äro brända och tillika malda, enär alla på det yttre 
utseendet beroende kännetecken då försvunnit. Inköp af bränd t 
kaffe bör därför endast undantagsvis äga rum och brändt malet 
kaffe aldrig användas vid leveranser för allmänna inrättningar.

Det kokta kaffets smak beror dock icke endast eller 
hufvudsakligen på kaffebönornas beskaffenhet utan lika mycket, 
om ej mer på tillagningssättet. Röstningen eller bränningen 
spelar därvid en viktig roll. Äro kaffebönorna otillräckligt 
brända, får däraf beredt kaffe en dålig, rå smak. Äro bö
norna åter för hårdt brända, får däraf beredt kaffe en besk, 
vidbränd smak. Äro kaffebönorna ojämnt brända, några för 
litet, andra för mycket, erhålles däraf ett kaffe med både rå 
och vidbränd smak, ett icke ovanligt fel hos kaffe. Kaffets 
röstning eller bränning bör därför ske med stor omsorg och 
bäst i en roterande cylinder öfver sakta eld, helst med 
ett efter blifvande förbrukning lämpadt förråd af kaffe, enär 
detta under förvaring efter bränningen förlorar en del af sin 
arom och därför bör omsorgsfullt förvaras i slutet kärl, 
i omalet tillstånd och endast under kortare tid. Äfven 
om köpmannen bäst förstår att verkställa kaffets bränning, 
behöfver man därför icke inköpa brändt kaffe, enär bönorna 
kunna inköpas obrända och bränningen sedan verkställas 
under behörig kontroll, på sätt flerstädes äger rum. Vid 
vanlig bränning eller röstning förlora de råa kaffebönorna om
kring 20 % af sin vikt; 15 gram o brända kaffebönor mot
svaras alltså af 12 gram brända bönor och tvärt om.
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Vid de brända bönornas krossning genom målning eller 
stötning bör tillses, att alla bönor blifva jämnt ocli lagom 
krossade, så att allt lösligt kan med kokbett vatten utdragas, 
utan att man därvid erhåller för mycket uppslammadt, fint 
pulver eller grums. Vid kaffets klarning tillsättes vanligen 
helt litet fiskfjäll med något kvarsittande skinn, hvaraf vid 
kokning bildas lim, hvilket af kaffets garfämnen fälles flockigt, 
därvid medtagande uppslammadt, pulverformigt kaffe, som 
eljest gör kaffet grumligt och tjockt (kaffesump).

Till en portion vanligt kaffe användas ofta endast 12 — 
15 gram obrända bönor, hvilket gifver ett svagt kaffe, 
i synnerhet om däraf lagas 150—200 kbcm. Skall sådant 
kaffe användas till frukost, bör det därför lämpligast blan
das med kokt, varm mjölk. Utbyte af kaffe mot annan 
föda med verkligt näringsvärde kunde visserligen ske med 
stor fördel, om däraf ej väcktes missnöje hos konsumenten. 
Kaffets utbyte mot te skulle väl icke medföra större vinst 
beträffande näringsvärdet, men för mången vara välgörande, 
enär te ej besvärar eller skadar matsmältningen, såsom fallet 
ofta är med kaffe. Utbyte af kaffe och te mot choklad 
åter vore en bestämd fördel (jfr choklad).

Kaffebönor förekomma i handeln till mycket olika pris, 
vid leveranser växlande äfveu för billigare sorter vanligen 
mellan 130 och 200 öre för kilon obrändt, samt 170 och 
260 öre för brändt. Då fråga är om ett njutningsmedel, 
hvilket bekostas af allmänna medel, böra de billigare sorterna 
föredragas framför de dyrare och således brasilianskt kaffe 
framför andra slag.

Af rostadt, malet kaffe brukar man fordra: att dess 
vattenhalt ej må öfverstiga 5 % (vanligen finnes endast ett 
par procent); att dess i kokhett vatten lösliga delar ej må 
understiga 20 %\ att dess askhalt, beräknadt för vattenfritt 
prof, ej må understiga 4 och ej öfverstiga 5 %, samt att af 
askan 75 % böra lösas i varmt vatten och endast 2 % för- 
blifva olösliga i saltsyra. Då det emellertid, såsom ofvan är 
nämndt, är mycket vanskligt att nöjaktigt bedöma beskaffen-
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lieten hos obrända kaffebönor och vida värre hos brända, så 
torde vid bedömandet af anbud å kaffe böra iakttagas föl
jande: a) anlitas sakkunniga, opartiska personer, som handla 
med kaffe, för hvilka profven böra företes utan angifvande 
af spekulanternas namn ; b) kokas kaffe af lämnade prof på 
kaffebönor, på samma sätt och af lika styrka, hvarefter jäm
förelser anställas mellan de olika profven med hänsyn till 
kaffets lukt och smak; c) slutligen fästes behörigt afseende 
på priset, och bör lägsta priset få företrädet, då fråga är 
om ett njutningsmedel, för så vidt den för lägsta priset er
bjudna varan är oklanderlig och god.

53. Te skall levereras rent, torrt, af ange
näm lukt och fritt från alla främmande ämnen. 
Anbud skall för att komma under profiling åt
följas af prof . om minst 100 gram. Godkändt 
prof förvaras försegladt.

Till te användas de späda, hoprullade och torkade 
bladen af tebusken. Till det yttre finnes visserligen ingen 
likhet mellan kaffe och te, men stor sådan med hänsyn till 
användning och verkningar. I vårt land förbrukas jämförelse
vis litet te, men desto mer, äfven af de obemedlade, i 
England, Ryssland och Kina. Vid tillagningen böra tebladen 
ej kokas med vatten, enär man därigenom väl kan få ett starkt 
te, d. v. s. ett te af mörk färg men med sträf och dålig smak, 
beroende på genom kokningen upplösta garfämnen. Detta 
te saknar emellertid arom, emedan denna bortgått under kok
ningen. Af tebladen bör därför ej beredas ett afkok (dekokt), 
men väl en infusion på det sätt, att tebladen öfvergjutas med 
lämplig mängd kokhett, helst mjukt vatten, hvarefter blandningen 
under lindrig omröring lämnas att draga under lämplig tid t. ex. 
10 minuter. De aromatiska ämnena kvarstanna ‘då lösta i 
vattnet, så ock all tein samt en måttlig mängd garfämnen. 
Då tebladen icke innehålla några i egentlig mening närande 
ämnen, är det likgiltigt, om ej allt lösligt öfvergår i vattnet;
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hufvudsaken är, att allt det verksamma, tein och aromatiska 
beståndsdelar, öfvergår i teet och meddelar detta en fin smak 
och lukt. Sådant te verkar stimulerande, förjagar sömn 
och trötthet samt underlättar själsansträngningar ; dock bero 
dessa teets liksom kaffets verkningar i väsentlig mån på 
vana eller ovana vid sagda drycker. På matsmältningen 
utöfvar te icke några menliga verkningar, hvarför det vore 
lämpligt att ersätta kaffe, förutsatt att ej båda kunna und
varas.

Genom ofta förnyad utlakning med kokhett vatten kan 
ur tebladen utdragas 25—40 % af bladens vikt, däraf om
kring hälften garfämnen; askmängden uppgår till omkring 
G °/„, däraf bortåt hälften löslig i vatten. Mängden af tein, 
som är identiskt med kaffein, brukar vanligen växla mellan 1.3 
—1.6 vattenmängden växlar likaledes mellan 5—10 %, är
dock undantagsvis än större. Tebladen böra vid torkning ej 
förlora mer än 10 %. Utdragas 10 gr. te 4 gånger med 
50 gr. kokhett vatten hvarje gång, böra lösningarna efter in
torkning gifva en återstod af 3 gr. eller 30 %, (förut utkokta 
teblad gifva betydligt mindre återstod).

Tebladen förfalskas på många sätt, dels genom deras 
färgning, dels ock genom blandning med andra torkade blad 
än tebuskens, dels och vanligast genom att blanda riktigt te 
med förut utkokta eller använda, sedan torkade teblad. 
Färgadt te gifver vanligen en färgad bottensats, därest bladen 
öfvergjutas med varmt vatten och försiktigt omröras, en sådan 
förfalskning påvisas dock bäst på kemisk väg. Inblandning 
af andra växters torkade blad påvisas bäst, om tebladen 
på en flat tallrik öfvergjutas med varmt vatten och, väl upp
blötta, försiktigt upprullas och utbredas, så att de må bibehållas 
hela, då tebladen visa sig vara bredt ovala, med fint sågade 
eller naggade kanter, liknande våra vanliga kameliablad, 
under det att andra inblandade blad vanligen hafva ett helt 
olika utseende och en annan form. Inblandning af utkokta, 
sedermera torkade blad är värst att påvisa och därför ock 
den vanligaste förfalskningen. Sådant te har ingen eller
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endast svag lukt, gifver svagt, dåligt te utan arom och 
mindre i vatten lösliga delar, än ofvan är sagdt.

Alldenstund det alltid är förenadt med stora svårigheter 
att nöjaktigt bedöma godheten hos olika teprof, bör vid 
sådan profiling anlitas biträde af sakkunniga, ojäfviga per
soner, med företeende af med nummer betecknade prof utan 
angifvande af spekulanternas namn. Därjämte böra profven 
sinsemellan jämföras till lukt och smak och detta äfven på 
det sätt, att en viss kvantitet, t. ex. 5 gr. af hvarje teprof 
öfvergjutes med 200 gr. kokbett vatten och därefter helt lindrigt 
omröres. Efter V4 timme afbälles det klara teet och profvas 
till lukt och smak m. m. De kvarvarande tebladen åter 
utbredas under vatten på en flat tallrik och granskas till 
utseendet. Slutligen efterses, om någon färgad bottensats 
förefinnes.

Vid det slutliga afgörandet mellan olika anbud bör stort 
afseende fästas vid de till priset lägre anbuden, enär här 
är fråga om ett njutningsmedel, hvars pris ingalunda rättar 
sig efter varans värde. Priset växlar ock högst betydligt, 
hvarpå såsom exempel må nämnas, att vid ett större sjukhus 
användas två slag af te, betingande det billiga för allmänt 
bruk afsedda ett pris af 250 öre kilon, under det att fint 
te, betingande ett pris af 425 öre kilon, användes till pa
tienter å enskildt rum, bvilka betala hög dagafgift. Till 25 
cl. billigt te användas 1.5 gr. billigt te med 10 gr. raffi- 
neradt socker och 5 cl. fet mjölk. Till lika mycket fint 
te användas däremot 4 gr. fint te med 15 gr. raffineradt 
socker och 3 cl. grädde.

9. Choklad, osockrad i kakor, skall leve
reras finmalen af angenäm lukt, lätt att bryta, 
med ett tätt, finkornigt brott; fri från skaldelar 
ock främmande ämnen. Tillsats af litet vanilj 
eller annat liknande oskadligt ämne är dock 
tillåten. Anbud skall åtföljas af prof om minst 
0.:s kilos vikt. Gbdkändt prof förvaras försegladt.
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10. Choklad, sockrad i pulver, skall le
vereras finmalen, af angenäm lukt, fri från skal
delar och andra främmande ämnen än socker, 
livaraf vid målningen må tillsättas högst två 
tredjedelar af de skalade kakaobönornas vikt; 
vid målningen må intet fett borttagas. Anbud 
skall åtföljas af prof om minst 0.:; kilos vikt. 
Godkändt prof förvaras försegladt.

Innan kakaobönorna kunna användas till föda, behöfva 
de skalas, för hvilket ändamål de först lindrigt rostas, enär 
skalen eljest svårligen kunna aflägsnas. Skalade kakaobönor 
höra till våra mest närande ämnen, utmärkta framför alla 
andra vegetabiliska näringsmedel genom en ovanlig rikedom 
på fett. De innehålla 44—56 / aromatiskt, välsmakande 
fett (kakaosmör), så varaktigt, att det kan förvaras i åratal 
utan att härskna eller skadas. Kakaobönornas skal innehålla 
visserligen ock närande ämnen, men tillika så mycket 
cellulosa och andra svårsmälta ämnen, att de anses värdelösa, 
hvarjämte de hafva en dålig smak. Detta hindrar dock icke, 
att dessa skal, ytterst fint pulveriserade, användas såsom 
tillsats eller förfalskningsmedel för vanlig choklad, i synnerhet 
billig sådan.

Hela, skalade kakaobönor innehålla i medeltal omkring 
13 a + 48 / + 13 k med 5 % vatten och resten i egentlig 
mening icke närande ämnen. För att kakaobönorna skola 
blifva fullt njutbara, böra desamma malas ytterligt fina, hvar- 
efter de bringas i handeln under namn af choklad, dels i 
form af bruna kakor, dels ock såsom pulver, båda sorterna 
dels utan, dels med tillsats af socker. Chokladkakorna 
gjutas i formar och förses därvid vanligen med djupa ränder 
eller refflor, hvarigenom de lättare kunna brytas i reguliera 
bitar. Choklad i pulver kan ej beredas af kakaobönor, med 
mindre än att en betydlig del af det värdefulla fettet vid 
målningen aflägsnas, eller ock att mycket socker tillblandas, 
enär choklad, beredd med oförminskad fettmängd, skulle
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blifva alltför lös och i sommarvärmen halfflytande. Af- 
lägsnas åter, såsom vanligt är, en del af fettet (kakaosmör) 
vid målningen, eller inblandas en myckenhet socker, fås en 
relativt fettfattig choklad, men af passande stadga för att 
kunna användas både såsom kakor och pulver. De förra äro 
lämpliga under marscher, så ock till vanlig kokning af chok
lad, ehuru kokningen dock kan ske ändå hastigare med pulver- 
formig choklad.

Choklad är utsatt för mångahanda förfalskningar, svåra 
att nöjaktigt påvisa. Såsom de allmännaste förfalskningarna 
må nämnas tillsats af följande ämnen: finmalda skal af 
kakaobönor, stärkelse, mjöl och billigt fett, med borttagande 
af en del af det omtyckta kakaofettet. Tillsats af socker, 
vanilj och liknande kryddämneu eller af helt litet kalium- 
karbonat för att meddela den kokta chokladen ett jämnare 
finare utseende bör ej anses såsom förfalskning eller obehörig 
inblandning.

Med hänsyn till svårigheten att påvisa alla brukliga 
förfalskningar och bedöma varans godhet, bör hvarje anbud 
åtföljas af prof, vid hvilkas bedömande sakkunnig person 
bör anlitas och jämförelser tillika anställas på det sätt, att 
choklad och vatten i samma förhållande eller styrka af hvarje 
prof kokas tillsamman utan tillsats af socker eller grädde, 
hvarefter de sålunda beredda chokladprofven jämföras till 
utseende, simmighet, lukt och smak m. m. Vid större eller 
oftare återkommande leveranser torde vara skäl att för prof- 
ningen anlita sakkunnig kemist, som därvid bör angifva 
profvets fetthalt i procent, så ock om samma fett utgöres af 
oblandadt kakaofett, då chokladens godhet och näringsvärde 
i allmänhet kan bedömas efter dess fetthalt, om fettet är 
oblandadt. Bestämmandet af sockrets mängd i sockrad chok
lad beböfves i regeln icke, enär priset på socker är mycket 
lägre än priset å kakaobönor, då man följaktligen ej be- 
höfver befara, att därtill användes för litet men väl för 
mycket socker. Tillsats af för mycket socker, så ock af 
stärkelse eller mjöl, nedsätter åter fettmängden, som för
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sockrad choklad därigenom kommer att understiga beräknade 
15 %.

För beräkning af näringsvärdet så ock för bedömandet 
af hvilka fordringar billigtvis böra ställas på choklad, må 
nämnas, att för osockrad choklad i kakor kan beräknas om
kring 45 % fett, därest intet fett aflägsnats vid målningen. 
Detta är dock rätt vanligt, och därför förekommer choklad, 
äfven dyr sådan, ofta i handeln med mycket mindre fett 
eller endast bortåt 20 /. För sockrad choklad, blandad 
med socker till högst 2/3 af de skalade bönornas vikt, bör 
fetthalten uppgå till 15 %.

Choklad i kakor passar bäst under resor och marscher, 
därvid den vanligen förvaras invecklad i Stanniol eller perga
mentspapper och sålunda skyddas för damm och smuts äfven 
i det fall, att den skulle blifva blöt, halfflvtande, hvilket lätt 
inträffar under sommarens värme, för så vidt intet fett aflägs
nats vid målningen, eller socker blifvit tillsatt. Behörigen 
sockrad choklad åter är lätt att förvara oförändrad både så
som kakor och såsom pulver, det sista är emellertid lättare 
att fördela och numera i allmänt bruk. Smak och utseende 
förbättras, om chokladen kokas med vatten eller än bättre 
med mjölk och ej endast utröres eller vispas i kokhett vatten. 
Önskas simmig eller tjock choklad, erkålles sådan lätt, 
om helt litet hvetemjöl vispas i det kalla vattnet eller mjölken 
före kokningen.

Choklad är såsom nämndt ett ovanligt starkt närings
medel, rikt på fett, men kan med hänsyn till sitt höga pris 
äfven räknas till njutningsmedlen, detta så mycket mer som en 
af beståndsdelarna, teobromin, har mycken likhet med kaffein 
eller tein, dock med vida svagare stimulerande egenskaper. 
Choklad har dock ett stort företräde framför både te och 
kaffe genom ett högt näringsvärde, som de båda senare helt 
och hållet sakna. Härtill kommer, att kaffet för mången är 
skadligt, under det att choklad för alla är oskadlig och 
därtill mycket närande, i synnerhet då den är tillagad med 
mjölk. Mjölken gör dessutom drycken mer välsmakande, då
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endast litet choklad användes till hvarje portion. Önskligt 
vore därför, om bruket af choklad blefve allmännare och om 
därigenom det flerstädes brukliga öfverdrifna kaffedrickandet 
kunde något minskas.

32. Måltidsdricka skall levereras beredt 
af kornmalt utan tillsats af andra än humlens 
bitterämnen; af ren, uppfriskande, ej fadd eller 
dufven smak ; svagt syrligt ej surt. I ett dricks
glas bör drickat synas nästan klart, icke grum
ligt än mindre tjockt eller lämnande tydlig 
bottensats.

58. Öl, så kalladt bajerskt, skall levereras 
beredt af kornmalt utan tillsats af andra än 
humlens bitterämnen, väl utjäst, klart; af be
haglig lukt och uppfriskande, ren smak; ej 
dufvet. Efter volym beräknadt bör ölet hålla 
minst 3.r> % alkohol och minst 4 % torrt öl- 
extrakt. Ölet levereras antingen på stora kärl 
(fat eller ankare) eller pä korkade flaskor, enligt 
bestämmelser härom i annonsen.

Att här om ock endast i korthet redogöra för bered
ningen af öl och dricka synes mig ej lämpligt. Beträffande 
åter egenskaperna hos de genom bryggningen eller bered
ningen erhållna färdiga produkterna må nämnas, att dessa 
med skäl kunna räknas så väl till närings- som njutnings
medlen. Öl och dricka kunna anses såsom näringsmedel, 
enär desamma innehålla öl- eller maltextrakt, bestående af 
något albuminater men hufvudsakligen af kolhydrater, såsom 
dextrin (stärkelsegummi), litet maltsocker samt därjämte kor
nets värdefullaste salter, dess fosfater o. s. v. I dessa jästa 
drycker finnas dessutom alkohol och vatten, mättadt med 
kolsyra, jämte humlens bittra och aromatiska beståndsdelar, 
hvarigenom de blifva läskande, uppfriskande och törstsläc- 
kande. Ofvan uppräknade närande ämnen förefinnas emellertid
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i så ringa mängd, att öl ocli dricka med deras — i förhållande 
till det relativt ringa näringsvärdet — höga pris icke utan skäl 
kunna räknas till njutningsmedlen; detta gäller dock mindre 
måltidsdricka än öl.

Såsom upplysande beträffande dessa dryckers samman
sättning må anföras följande, vid af mig verkställda under
sökningar funna medeltal, beräknade efter volym:
Måltidsdricka....................... 7 a + 23 k + 3 s + 945 v + 22 alkohol.
Svenskt öl............................. 10 » 50 » 5 » 905 » 80 »
Bajerskt öl........................... 6 v 60 » 3 v 889 v 42 »
Porter...................................  6 » 69 > 6 » 859 » 60 j

Äfven om dessa siffror kunna tjäna till någon ledning 
för bedömandet af ifrågavarande dryckers värde, få de 
dock icke uppställas såsom fordringar på alla leveransdugliga 
varor af enahanda slag, ty dessas nöjaktiga bedömande är för- 
enadt med så stora svårigheter, att man i de flesta fall 
måste åtnöjas med de vanliga profven därå, eller utseende, 
lukt och smak. Kemisk analys åter torde blifva behöflig, 
då anledning förekommer att anse levererad vara under
haltig, alltför svag, utspädd, eller förfalskad genom till
sats af andra bitterämnen än humlen. Sådan förfalskning 
behöfver mindre befaras för måltidsdricka och svenskt öl, 
då dessa kräfva endast litet af den dyra humlen, men väl 
för bajerskt öl och särskildt för det beska pilsnerölet, hvilkas 
pris till en icke oväsentlig del betingas af humleåtgången. 
Den myckna humlen gör likväl dessa ölsorter mera varaktiga 
eller hållbara vid förvaring. Äfven om ölet är mycket beskt 
till följd af rikligt användande af humle, försvinner ändock 
denna beska smak helt snart, under det att andra bitter
ämnen gifva en envist kvardröjande besk smak. Påvisandet 
af främmande bitterämnen eller humlesurrogater i öl är för- 
enadt med stora svårigheter; skall undersökningens resultat 
förtjäna något afseende, bör den därför anförtros åt en med 
dylika undersökningar fullt förtrogen kemist.

I vanliga fall bedömes dessa dryckers godhet, såsom 
nyss är nämndt, af deras utseende, lukt och smak. Är ölet
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väl beredt och omsorgsfullt förvaradt samt jäsningen följ
aktligen afslutad, är det nyligen uppslagna ölet fullkomligt 
klart och blankt Fortgår åter jäsningen, blifver ölet oklart, 
blackt, grumligt, ja stundom till och med tjockt af uppslam
made jästceller, hvilkas afsättande förhindrats af vid dem 
fästa uppåtstigande kolsyrebHsor. I den mån kolsyran hinner 
bortgå under ölets förvaring i öppet kärl eller genom dess 
uppvärmning och därpå följande afsvalning, afsättas ock dessa 
jästceller på glasets botten såsom en knappast märkbar fäll
ning eller som en tydlig bottensats.

Bäjerskt öl bör levereras klart, om ock ej fullt klart 
eller blankt, hvilket torde vara en alltför sträng fordran, 
då man äfven på de bästa matställen icke sällan får hålla 
till godo med något oklart, ogenomskinligt öl. Är ölet åter 
grumligt, inom kort afsättande en synlig bottensats, är skäl 
att kassera detsamma, förutsatt att felet ej rättas vid följande 
leverans. På svenskt öl, som i regeln är mindre utjäst och 
hållbart, torde man ej böra ställa lika höga fordringar be
träffande dess klarhet. Måltids- eller svagdricka erhålles åter 
sällan eller aldrig fullt klart, ty om man frånser det först af- 
källda öfre lagret, innehålla kärlen nästan alltid en lätt 
upprörd bottensats af jästceller, hvilket ock i större eller 
mindre grad är fallet med själfva drickat, beroende af den 
ständigt pågående jäsningens lifaktighet. Är drickat tjockt, 
med tydlig bottensats, och därtill samtidigt surt, bör det 
förkastas.

Så väl öl som dricka böra hafva en god, ej syrlig, än 
mindre sur lukt. Smaken bör vara uppfriskande, läskande, 
hos svagdricka syrlig men ej sur, hos ölet hvarken syrlig 
eller än mindre sur, men väl snart öfvergående besk. Syrligt 
och surt öl eller dricka är alltid tillika grumligt till följd af 
fortgående jäsning. Ölets syregrad kan ej bedömas efter 
dess reaktion, som alltid är sur, utän endast genom jäm
förande kemisk undersökning.

Dessa dryckers styrka eller balt af extraktivämnen och 
alkohol kan ej bedömas af deras eg. v., som vanligen växlar
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for öl mellan l.oi3 ocli 1.036, enär extraktivämnena öka, 
men alkoholen minskar blandningens eg. v. Ett nöjaktigt 
prof på styrkan fås endast genom kemisk analys. Till ledning 
för bedömandet af vid analyser vunna resultat må nämnas, 
att i Tyskland fordras för öl, efter volym beräknadt, 3.5— 
4.0 % alkohol och minst lika mycket extrakt; dock brukar 
extraktets mängd sällan understiga 5 °/° och alkoholen stundom 
uppgå till samma volymprocent, sällan därutöfver. Bestämda 
fordringar på måltidsdrickas styrka kunna svårligen upp- 
gifvas; godt dricka torde dock sällan hålla mindre än om
kring hälften af hvad ofvan angifvits för öl. För 7 olika 
prof af måltidsdricka från garnisonsregementen i Stockholm 
uppgifver ingeniör Cronquist 1.3—1.9 % alkohol samt 1.6— 
2.9 i extrakt.

1. Brännvin skall levereras klart, färglöst, 
renadt ock fritt från främmande ämnen; det 
bör vid + 15 0 Celsius innehålla 47 volymprocent 
alkohol.

Brännvinets egenskaper äro så allmänt kända, att här 
endast behöfver lämnas några upplysningar med hänsyn dels 
till fordringarna på dess renhet, dels ock till dess verkningar.

Yid leveranser användt brännvin skall vara fullt klart. 
Brännvin nyligen beredt genom utspädning af stark sprit med 
vatten blifver någon gång dels litet opalct eller blacht, därest 
spriten håller så mycket finkelolja, att denna ej kan hållas 
upplöst af det svagare brännvinet, dels ock fingrumligt, om 
vid spritens utspädning användts Mrdt käll- eller brunns
vatten, hvars kalksalter utfällts af brännvinet; denna fällning 
sjunker dock snart, lämnande brännvinet sedan fullt klart.

Färgadt brännvin förekommer likaledes undantagsvis, då 
detsamma förvarats på nya ekkärl, kvilkas yta ej skyddats för 
beröring af brännvinet t. ex. genom ett tunt öfverdrag af 
lim, såsom numera är brukligt. Af på samma sätt förvarad 
sprit fås likaledes färgadt brännvin.
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Brännvinet skall vara renadt, d. v. s. i det närmaste 
fritt från finkelolja och andra liknande ämnen. Finkelolja 
(amylalkohol) röjes af dess gemena lukt och smak. Smaken 
däraf märkes bäst, om brännvinet spädes med en lika volym 
ljumt vatten. Af lukten röjes finkeloljan ännu tydligare, 
ocli detta bäst, om litet brännvin slås i ena handen och man 
sedan gnider båda händerna mot hvarandra, under det att 
man ofta luktar därpå. De flyktigaste ämnena, såsom alde- 
hyd m. fl., bortgå först och röjas af lukten, spriten bortgår 
sedan, under det att finkeloljan och andra föga flyktiga ämnen 
gifva en dålig, i händerna länge kvarsittande lukt. Finkel
fritt eller rent brännvin erfordras dock icke, endast renadt. 
Att kvantitativt bestämma finkeloljan med ledning af bränn
vinets färgning vid blandning och upphettning med koncen
trerad svafvelsyra är från praktisk synpunkt nästan värde
löst, enär dels åtskilliga andra i brännvin befintliga, äfven 
flyktiga ämnen färga svafvelsyran, dels ock samma prof är 
oanvändbart på kryddadt brännvin och sådan sprit, som inne
håller eteriska oljor. Profvet är bedrägligt, äfven om brännvinet 
omdestilleras före pröfningen med svafvelsyra, enär förorenin
garna vid destination medfölja spriten. Samma prof är för 
öfrigt obehöfligt, då den i renadt brännvin numera befintliga för
oreningen af finkelolja är så minimal, att den icke kan medföra 
någon sanitär olägenhet, jämförd med spritens egna verkningar.

Brännvinet skall slutligen vara fritt från främmande 
ämnen och får således vid leveranser ej vara kryddadt eller 
uppblandadt med eteroljor. Brännvinets styrka eller halt af 
alkohol beräknas tillförlitligt af dess eg. v., bestämd med en 
känslig areometer eller brännvinsprofvare, därvid brännvinets 
temperatur bör vara noga +15 ° C. eller korrektion beräk
nas för afvikelsen därifrån.

Brännvinets verkningar äro dels lokala, dels allmänna. 
Brännvin och liknande starka spirituösa drycker utöfva en 
starkt retande och tillika sammandragande verkan på mag
säckens slemhinna och vid ofta förnyad retning slutligen 
katarr och dålig matsmältning. Denna, brännvinets lokala
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verkan beror af koncentration och blifver därför helt olika, då 
brännvinet införes i en tom magsäck, förtäres på fastande 
mage, och då det förtäres utspädt eller utspädes, genast det 
kommer i en med mat och dryck förut fylld magsäck. Samma 
myckenhet alkohol kan utöfva en stark och skadlig verkan, 
om den förtäres koncentrerad eller stark, t. ex. i 47 % bränn
vin, konjak och liknande drycker, under det att dess lokala 
verkan blifver obetydlig, därest alkoholen förtäres utspädd 
under form af vin eller öl. Af samma anledningar blifver 
supen skadlig, förtärd ensam eller på fastande mage, såsom 
den fattige arbetaren stundom brukar, då han, saknande ett 
godt hem, nödgas utan mat börja sitt ansträngande dags- 
arbete, under det att samma sup, förtärd under måltiden, 
icke medför en sådan verkan.

Brännvinets allmänna verkningar åter bero på den i blodet 
öfvergångna alkoholens inverkan på kroppens väfnader, hvilken 
verkan vid långvarigt bruk af mycken spirituösa blifver 
fördärflig, under det att måttligt bruk kan anses vara ofarligt, 
om ock ej i längden oskadligt. Brännvin och spirituösa i all
mänhet äro onekligen starkt stimulerande, men dela ock dessa 
stimulantias vanliga olägenheter, att inom kort efterföljas af 
förslappning med nedsatta kropps- och själskrafter. Brännvinets 
verkningar förklaras träffande, om de liknas vid sporrens verkan 
på hästen, den tvingar hästen till ansträngningar men ökar 
ej hans krafter; så är ock förhållandet med brännvinet, det 
sporrar organismen att använda befintliga själs- eller kropps
krafter, men då därmed ej skapas någon kraft, efterföljes 
den ökade ansträngningen snart nog af en däremot svarande 
förslappning och trötthet. Vid af de praktiska engelsmännen 
anställda försök för utredande af frågan, om ett måttligt 
bruk af brännvin ökade arbetsförmågan, erhölls ett resultat, 
som arbetarne riktigt betecknade på följande sätt. De dagar, 
då brännvin förtärdes, börjades arbetet med lust, man trodde 
sig kunna uträtta mycket, men då kvällen kom, fann man, 
att mindre arbete utförts under dessa dagar än under andra 
dagar, då ingen spirituösa begagnats.
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54 5 Bröd af rågmjöl, liårdl el. torrt kilo 115 15 720 20 no 20

54 6,7 Bröd » » mjukt,osyradt
och syradt...................................... 77 10 480 16 400 17

59 2 Bröd af hvetemjöl, härdt eller 
torrt................................................ I 110 10 740 8 120 12

59 3 Bröd af hvetemjöl, mjukt (små 
fraaska bröd)............................... » 88 10 550 17 330 5

4 Bröd af hvetemjöl och rågmjöl 
hårdt eller torrt........................ » 115 15 720 20 110 20

62 55,8 Arter, gula och gröna samt Bö
nor, bruna.................................. » 220 15 530 25 150 60

» » Arter, gula och gröna samt Bö
nor, bruna...................... ............. liter 176 12 424 20 120 48

67 38 Potatis................................................. kilo 20 2 200 10 760 8

» » Potatis................................................. liter 13 1.3 130 6.5 494 5.2

71 51,50 Socker, raffineradt och Puder
socker.................................. ........... kilo — — 1000 — — —

74 48 Sirap af 1.3 eg. v......................... » 10 — 750 15 225 —

75, 76 52, 54 Sviskon och Äpplen, torkade... » 20 — 500 20 300 160

91 10 Choklad, med 2/3 socker............ » 30 150 700 30 30 60

95 32 Måltidsdricka... ............................. liter. 7 — 23 3 945 22

» 58 01, så kalladt bajerskt............... » 6 — 60 3 889 42
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