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A kávésok és a vendéglősipar.
A budapestiek élelmezésének kérdése 

mindig szoros összefüggésben van a ven
déglősiparral, ha válságba kerül ez utóbbi, 
akkor annak feltétlenül kihatása van 
ennek a közel két millió lakost számláló 
városnak ellátására is Hogy ezt a tételt 
nem igen kell igazolni, azl mindenki, aki 
a közeilátással csak futólag is foglalko
zott, nagyon jól tudja, de sajnos még 
mindig szem elől tévesztik ezt azok, akik
nek hivatásával járna e téléi következ
ményeit is levonni.

Kétségtelen, hogy a jelenben, de külö
nösen a legközelebbi téli időszakban az 
emberek a fa, szén hiánya és az ennek 
nyomán járó beszerzési nehézségek foly
tán olyan sokan vannak és lesznek a

vendéglők, valamint közös étkezőkre 
utalva, hogy ezeknek mint közélelmezési 
intézményeknek abbeli jellege még inkább 
ki fog domborodni.

Az is kétségtelen azonban, hogy épen 
az előbb említett okok miatt a vendéglői 
étkezés olyan drága lesz, hogy különösen 
azok a dolgozó közép és munkás osztá
lyok. amelyek legkevésbé tudják élelme
zésüket otthon ellátni, ha a viszonyok 
nem javulnak — nem igen tudjak meg
fizetni.

Ennek azonban abszolúte nem a ven
déglősök az okai. hanem amint fentebb 
is mondottuk, a nyersanyagok hallatlanul 
magas ára és a felhozatal csekélysége 
folytán be nem álló kinálat hiánya az 
oka.

Ezen a mai viszonyok mellett segíteni 
aligha lehet, mert sajnos politikai viszo
nyaink még mindig annyira ziláltak, hogy 
céltudatos gazdasági politikára kormá
nyunknak aligha lesz ideje. Valamit azon
ban mégis tenni kell s mi azt hisszük, 
hogy a helyzetet ugv a közönség, mint 
pedig a vendéglősipar javára billentené 
az, ha a vendéglőszerü élelmezés ismét 
csak azck kezébe kerülne, akik ezzel hi
vatásszerűen foglalkoztak s akiknek ehez

megfelelő berendezésük is van. vagyis 
megszűnne a vendéglős és kávéházi üzlet 
eddigi s csak a háború és forradalmak 
szülte egybeolvadása, összekeveredése s 
a kávésok visszatérnének eredeti foglalko
zásukhoz s nem kívánnák a vendéglős 
üzlet folytatásával a megélhetést a ven
déglősöktől elvenni, ami által ezek nem 
lennének az árubeszerzésnél az áruuz.so- 
rásoknak teljesen kiszolgáltatva s tisztes 
polgári hasznuk beszámítása mellett is a 
tömegesebb fogyasztás elve alapján az 
árakat mérsékelhetnék.

Igen sokszor hallotluk a kávésok pa
naszát, hogy az általuk vezetett vendég
lői üzletre ráfizetnek és számadásukat 
csak ott találják meg, hogy a náluk ét
kező vendég a kávéházi áruk. fekete, tea 
stb., bor és sör fogyasztását is olt végzi 
Ezt el is hisszük, mert ez természete* is, 
hiszen az. aki az élelmiszerek beszerzé
sénél épen ugv az áruuzsorások és lánc
kereskedőkkel találkozik, mint a vendég
lősök és ezen kívül még a meleg konyha
tartással járó többletkiadást is viselni tar
tozik, az az üzlet ezenformán nem is talál
hatja meg számitását. Annyival is inkább 
ál! ez. mert köztudomás szerint a kávé
sok csak vacsorát tőznek, tehát ezen egy-
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szeri ételkiszolgállatással a vendéglős üz
letlel járó általános kiadásaikat olyképen 
elosztani riem tudják, mint a délben is 
főző vendéglősök. Szakácsot, konyhalá
nyokat stb.. tálaláshoz szükséges edénye
ket stb. épen úgy kell nekik tartani, 
mintha délben is főznének.

Ezek mind bebizonyult igazságok, ame
lyekből le kellene vonni a következtetést 
s az üzlet azon ágaival, melyre úgyis 
csak ráfizetnek, felhagyni s ékként vissza
állítani azt a békebeli állapotot, mikor a 
vendéglő és kávéház egymás hivatásába 
nem avatkozott bele s mindegyik meg
találta számadását és tisztességes polgári 
hasznát.

Az esetben, ha a kávésok a főzéssel 
felhagynak, lehetővé válik, hogy az evő
közönség az erre a célra jobban, célsze
rűbben berendezett vendéglőkben fo
gyassza el ebéd és vacsoráját. A beszer
zés terén nincs a kávéház és a vendéglő 
közt konkurencia, a tömegesebb fogyasz
tás mellett, a rnagv forgalom, kevés ha- 
szon“ elve alapján rendezkedhetik be a 
vendéglő, az árakat hamar lejebb enged
heti s igv a közönségnek még mindig 
módjában lesz a kávéházban a szokásos 
fogyasztás mellett lehetővé tenni a kávés 
megélhetését is.

Mindenki lehetőleg ott dolgozzon, ahol 
legtöbbet és legolcsóbban végezhet, ennek 
az elvnek állani kell a vendéglős- és ká
vésiparban is és akkor mindkettő meg
maradhat. ellenkező esetben, ha ugv mint 
most. egymás elől akarják a megélhetést 
elvenni, mindkettő a feltétlen megsemmi
sülés felé megy.

Ha a kávésok önmaguk nem hagynak 
fel a főzéssel, úgy a vendéglősipart fe
nyegető veszély legközelebb egy igen éles 
harcot fog a vendéglői üzletet folytató 
kávésok ellen kiváltani, ami ezen rokon
iparok békés fejlődése érdekében feltét
lenül elkerülendő lenne. Ennek a harc
nak, melyet a kéiyszer diktál a vendég
lősiparra, nem lehet kérdéses az ered
ménye, mert az igazság, a méltányosság 
és ami a döntő, a közérdek amellett szól. 
hogy a vendéglők mint közélelmezési in
tézmények minder.kép fentartandók s ha 
a kávésok ennek a saját érdekükben is 
levő elhatárolásnak eleget tenni nem 
akarnak, akkor majd a hatóság fogja a 
vendéglői üzlet felhagyására kényszerí
teni őket.

Az országos szervezkedés és a vidéki 
vendéglősök.

Múlt számunkban vezető helyen fog
lalkoztunk ezzel a kérdéssel, hogy az or
szág összes vendéglős és kocsmárosainak 
egy szervezetben való tömörülése milyen 
erkölcsi és anyagi hasznot jelentene ma
gára az egész iparra és a szervezet min
den egyes tagjára.

Ez a cikkünk éles viszhangra talált a 
vidéki vendéglősök és kocsmárosok kö
zött s amennyire a mai viszonyok mellett 
lapunk a vidékre is eljuthat, osztatlan 
örömmel fogadták a felvetett eszmét.

Több vidéki előfizetőnktől kaptunk ér
tesítést. mely szerint ők már régebben 
foglalkoztak egy ilyen országos szervezet 
kiépítésének gondolatával, de az intenzi
vebb munkát a politikai helyzet megaka
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dályozta s most örömmel csatlakoznak a 
budapesti és környékbeli vendéglősök és 
kocsmárosok szabadszervezete elnöki ta
nácsának azon programmjához, hogy a 
szervezetet országossá kiépítse.

Örömmel állapítjuk meg, hogy a szer
vezkedés eszméje nemcsak a fővárosban, 
ahol az ipart ért anyagi károsodások, 
hatósági magán és egyéb túlkapások 
kényszerítő ereje tolylán váltak mind ál
talánosabbá. hanem a vidék is érzi már, 
hogy egy erős szervezet nélkül a jövő
ben megállani nem tud, vagy legalább is 
nem ugv, mint azzal.

Sajnos addig, mig a békeszerződés or
szágunk határait meg nem állapítja s a 
belbéke helyre nem áll, nem igen gon
dolhatunk arra, hogy a szervezés inten
zivebben megindulhasson, de ennek le
hetővé válásáig is mindenki, aki iparát 
szereti, aki érzi és tudja, hogy egy erős 
országos szervezet ma már nélkülözhe
tetlen. igyekezzék kevésbé tisztán látó 
kartársai! a szervezkedés eszméjének meg
nyerni, hogy azután, mikor a munka tel
jes erővel megindulhat, lehető gyorsan 
be is fejezhető legyen, hogy azután a 
különféle pincék, gyárak s egyéb közös 
intézmények alapítása, berendezése stb.-re 
térhessenek át a közös cél elérésében 
egyesült vendéglősök és kocsmárosok. 
hogy ilvképen mielőbb függetleníthessük 
az ipart a sörgyárak, bor és egyéb ke
reskedőktől.

„Ringató"

Népszinház-u. 9.
T e c h n o ló g iá v a l  s z e m b e n .

Készt!) Karátsony Üdém
soltvadkerti szöllőbirtokos

ajánlja

fajborait
vendéglősöknek.

Sörpiacé a főváros közepén.
Német-u. I. sz., Népszinház-u. sarok.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK

A Pesti Hírlap újból támad. A vendéglő
sök megszokhatták már. hogy egyes új
ságírók anélkül, hogy a dolog lényegé
nek utána járnának, vagy az igazságot 
keresnék, pusztán csak személyi ellen
szenv, vagy talán inkább a kőnnyenhivő 
publikumnak tetszése megnyeréséért egyet 
egyet ütnek a vendéglősökön. Így tett a 
Pesti Hírlap is egyik legutóbbi számában 
„a bor ára és a fogyasztási adó" cimü 
kis napihirek közti cikkében. Elmondja 
ebben a magát jól inlormáltnak feltün
tetni akaró cikkecske, hogy a proletár
diktatúra a borra literenként 6 K fogyasz
tási adót vetett ki, bár ezt soha be nem 
szedték s noha a Friedrich kormány ezt 
hivatalba lépése után hamarosan eltörülte, 
a vendéglősök és kocsmárosok mégis e 
címen ma is 6 koronával magasabban 
adják a bort.

Bizony a 6 koronás adó sokáig érvény
ben volt s ha a vendéglősök a diktatúra 
alatt és azután ennek szeptember dere
kán való eltörléséig be nem fizették, ezt 
csak úgy tehették, hogy a bort nem 
hordószám, hanem batyukban, hátukon 
és hordárokkal kellett becsempészniük s 
igy bár a dicső szovjet háztartást meg
fosztották ettől a kis 6 koronás bevétel
től, viszont nekik ennek megfelelő kia
dásuk megmaradt s bizony nem adhatták 
a bort úgy mint azelőtt.

Azután pedig jött a román megszállás. 
A jól informált Pesti Hirlap-nak tudnia 
kellene, hogy ezen időtől fogva a bor 
behozatalára csak a román katonai pa
rancsnokság adhatott engedélyt, az enge
dély megszerzése, a szállítás pedig el- 
gondolhatóan nem megy minden anyagi 
áldozat és költség nélkül s ha az adó 
nem is áll lenn, ennek megfelelő költség 
bizony drágítja a bort.

Ez az igazság s elhiheti a Pesti Hírlap, 
de mindenki más is, hogy a vendéglősök 
lennének a legboldogabbak, ha a bort 
újból a régi jó egy és két koronáért ad
hatnák, mert akkor még mindig több 
hasznuk lenne rajta, arányban, mint ma 
az „uzsorás" árak mellett s jobban élhet
nének maguk és családjuk is, cak azért, 
hogy a haragos Pesti Hírlap cikkírójának 
és másoknak is jó borocskát adhatnának 
potom áron.

Elvégre is talán vannak még más cik
kek, amik nélkülözhetetlenebbek s azok
nak az árát sem tudja a Pesti Hírlap le
szállítani, miért haragszik épen a ven
déglősökre.

Ebből a cikkecskéből azonban ismét 
tanulhatunk, még az olyan nagy lap, mint 
a Pesti Hírlap, sem igazságos a vendég
lősökkel szemben, hát nem is érdemli 
meg a támogatást a részünkről; van ta
lán más igazságosabb újság is, olvassák 
azt a vendéglősök.

A szabadszervezet igazolványa. A napok
ban igen sok vendéglős és kocsmáros 
kapott a román katonai parancsnokságtól 
engedélyt bor beszállítására. Az engedély 
alapján azután meg is kezdték a szállí
tást, azonban Budapest határában a ro
mán járőrök feltartóztatták a szállítmányt. 
A szállítási engedélyt lelmutatták, azon
ban ezenkívül még a személyazonosság 
és a vendéglős és kocsmárosi minőség



igazolását is követelték. Két vendéglős
nél nála volt a Budapesti és Környékbeli 
Vendéglősök és Kocsmárosok Szabad
szervezetének igazolványa, mely nélkül a 
proletárdiktatúra alatt is alig tudtak a 
tagok utazni vagy valamit beszerezni és 
ezt felmutatták. A járőrök ezt igazolásul 
elfogadták és a szállítmányt minden to
vábbi nélkül tovább engedték. Ezt meg
tudva egy pár budai vendéglős és kocs- 
máros, akik még eddig nem voltak tag
jai a szervezetnek, septibe beiratkoztak 
s az engedély, tagsági tagsági igazolvány 
felmutatása mellett szintén minden to
vábbi nélkül beszállíthatták boraikat. Fi
gyelmébe ajánljuk ezt a körülményt a 
szervezet összes lúgjainak és felhívjuk, 
hogy tagsági igazolványukat minden al
kalommal hordják maguknál, hogy azzal 
személyazonosságukat és vendégiősi és 
kocsmárosi minőségüket igazolhassák.

A szőlő állásáról sajnos igen kevés ada
tunk van. De annyit mégis közölhetünk, 
ami természetes is, hogy a szocializáltan 
kezelt birtokokon a „szociális termelés" 
dicső elvének megfelelően nagyon szo
morúan állanak a szőlők, aminek követ
keztében az általános termés semmi esetre 
sem fogja még a közepes termést sem elérni.

A kisbirlokokon az egyéni termelésnek 
és gazdaságnak megfelelően igen jó ter
més mutatkozik, különösen a Gyöngyös 
és Mátra vidékén. Itt ma 6—7 koronás 
kötésekről beszélnek. Ez azonban még 
nem tekinthető kialakult árnak.

A csaplárosok sorsa. Az italmérési tör
vény egyik hiányossága, hogy megengedi, 
hogy valaki több üzletnek is tulajdonosa 
lehessen és azokat cfsaplárossal kezel
tesse így történhetik meg azután, hogy 
egyesek, mint pl. Garay Nándor, ki Bu 
dapesten három, Rákospalotán egy ven
déglői és kocsmai üzletnek s ezenkívül 
még három-négy kávémérésnek is tulajdo
nosa. Természetes, hogy ezek a többszö
rös üzlettulajdonosok aztán a csapiáros 
szerződés szokásos 2—4 hetes felmon
dási terminusához ragaszkodnak és igv 
megtehetik, hogy most télviz előtt pusz
tán üzleti spekulációból kiteszik azt a 
szegény páriát, aki a maga erejével és 
és munkájával szerzi a pénzt a rend
szerint semmit sem dolgozó üzlettulajdo
nosnak.

Ilyen esetet panaszolt el szerkesztősé
günkben egyik előfizetőnk, épen Garai 
Nándor ur ellen.

Szerződésileg sajnos igaza van, de em
berileg nincs és a hatóságoknak kellene 
gondjának lenni rá, hogy az ilyen a szer
ződésnek egyébként pontosan megfelelő 
csapiáros. pusztán üzleti spekulációból a 
legrettentőbb tél előtt, szerény kenyér- 
keresetétől megfosztható legyen.

Az ilyent lehetővé tevő rendelkezése
ket az italmérési törvénynek mielőbb 
revízió alá kell venni s a visszaéléseket 
megszüntetni.

Uj címet kérünk. Mint kézbesítetten a 
következő címekre küldött lapok jöttek 
vissza: Budapestről: Morócza Lajos X., 
Maglódi ut 59.; Magyar Lajos VII., Dem
binszky u. 38 ; Lóskav László VIII., Illés- 
utca 34.; Bayer Elemér IV., Veres Pálné- 
u'.ca 14: Schwirlz Zoltán VI., Eötvös-u. 
6 ; Nagy Rétemé X . Szállás-u. 7.; Kiss 
Lajos VII., Róna-u. 45.; Sipos Zsigmond 
Vili., István-ut 47.; Tonnerz Ede VIII.,
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Szentkirályi-u. 1. Vidékről: Schreier Károly 
szállodás Zalaegerszegről. Piaszkonvai Fe
renc vendéglős Újpestről és Kostyalik 
József vendéglős Székeslehérvár.

A pestvídeki penzügyigazgatoság figyel
mébe. Budátok község már régen arról 
ismeretes, bogv a zugkimérők eldoi ádója. 
Az utóbbi időben azonban az engedély
nélküli italmérési üzemek annyira elsza
porodtak, hogy már komolyan veszélyez
tetik az engedéllyel bíró vendéglők lenn- 
állását. Csodálatos, hogy mindezt az ot
tani pénzügyőri biztos nem tudja észre
venni! Ezeknek a zugkiméröknek a tör
vény kijátszása és semmibe vétele már 
annyira megy, hogy egyesek 3 — 4 fiók
kimérést is nyitnak. Felhívjuk a pestvi- 
dékí pénzügyigazgatóság figyelmét ezekre 
a tarthatatlan állapotokra és hisszük, hogy 
a törvényes rendet ott hamar helyreállítja.

A szállók és a fűtőanyag hiány.
Oly szép volt eddig az ősz, hogy majd

nem eltelejtette velünk a mindinkább fe
nyegető veszélyt, a hideget. Csak az üzlet
emberek, a szőlőtulajdonosok gondolnak 
aggódva arra, mi lesz üzletükkel, existen- 
tiájukkal, ha beáll a hideg s megfelelő 
fűtőanyag hiányában szobáikat kiadni 
r.em tudják. A mai helyzetben ez a kér
dés kétszeresen is okozhat fejtörést a 
szállótulajdonosoknak, mert hisz a dicső 
proletárdiktatúra üzleteiket kivétel nélkül 
elkomunizálta s olyan rabló garázdá ko
dást végzett, amely minden tartalékukat 
felemésztette.

Most tehát nem csak arról van szó. 
hogy a hideg miatt szobáik lakhatatlanná 
válván, eseiieg polgári hasznuktól esnek 
el, hanem arról is, hogy üzemüket meg
kezdeni is bármi áron, még ráfizetéssel 
sem tudják. Ez pedig nemc-ak a szálió- 
tulajdonosok magán ügye, hanem nagyon 
is közérdek.

Ilyen helyzetben azután igazán komi
kusán hangzik az egyik budapesti lapban 
olvasható „panaszos levélnek" címzett, 
minden tájékozódást nélkülöző közle
mény, mely afelett kesereg, hogy a szálló 
szobáinak árát nem szállítja le a hatóság.

Mindenki tudja, hogy ma Budapesten 
óriási lakásínség van, hogy szobát szál
lókban csak napokkal előbb történt meg
rendelések mellett lehet kapni, hogy te
hát a szállók teljes üzemben tartása anv- 
nyira közérdek, hogy ennek holmi lehe
tetlen és a mindenkit boldogító proletár
diktatúra idején bevezetett árak mérsék
lésével való megakadályozása egyenesen 
katasztrófát jelentene. Ehelyett igenis le
hetne panaszos levélben felhívni a ható
ságok ügyeimét arra, hogy a szállókat 
tüzelőanyaggal elláss;, — miután ennek 
azonban vajmi kevés foganatja lenne, hát 
itt sem marad más hátra, mint az. hogy 
a szállótulajdonosoknak maguknak keil 
valahogy gondoskodniuk bármi áron a 
fűtőanyag beszerzéséről, a hatóságnak 
pedig megengedni, hogy az igy nagyob 
bodott költségeket a szobák árának eme
lésével igyekezzenek a szállótulajdonosok 
behozni.

Mint értesülünk, ezen a téren már tör
tént is eljárás s a minisztérium hozzá
járult az amerikai szén 200 koronás árá
nak a szobai árak emelése utján való át
hárításához.

A közönségnek ezt örömmel kell tudo
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másul vennie, mert csak ilyen intézkedés 
mellett lehetséges a szállók üzemének 
fentartása s mert mindenki, aki erre rá 
van utalva, szívesen viseli az ilyen költ
ségeket.

A bor erjedése.
A must erjadése. Erjedésnek vagy for

rásnak nevezzük azt az élénk mozgás és 
pezsgés mellett végbemenő folyamatot, 
mely alatt a must részben vagy egészben 
elveszti édességét s borrá alakul át. Az 
erjedés lassan indul meg, de azután egy
szerre élénk lesz s ezt nevezzük zajos 
erjedésnek. Később újra csendesedik s 
lassan folytatódik, ez az uióerjedés.

Mi idézi elő az erjedést? Az erjedést 
alsórendü növényi szervezetek, az élesztő- 
gombák idézik elő. Az élesztőgombák 
megbontják a must cukortartalmát s rész
ben alkohollá, részben szénsavvá alakít
ják át. Az élesztőgombák a szőlőről ke
rülnek a mustba, ahol. ha életműködé
süknek kedvező körülményekre találnak, 
rendkívül gyorsan elszaporodnak c a 
must cukortartalmát kierjesztik. De ha 
nem találják meg az életműködésükhöz 
kedvező körülményeket, hosszabb ideig 
is nyugalomban maradnak s erjedést nem 
idéznek elő.

Változások az erjedés alatt. Mindenek 
előtt a must cukortartalma bomlik szét 
szeszre és szénsavra, még pedig oly mó
don. hogy 100 sulyrész cukorból 48'4 
sulyrész alkohol és 466 sulyrész szénsav 
keletkezik, mely utóbbinak nagyrésze erős 
pezsgés között elszáll a mustból. A szesz 
és szénsav mellett a mutatkozó 5 suly
rész hiány az erjedésnél keletkező egyéb 
anyagokra esik. amelyek között legtöbb 
a glvcerin. További lényeges változás 
azután a savtartalom csökkenése, amenv- 
nyiben a borkő egy része a mustból ki
válik s a seprővel együtt leüllepszik. A 
fehérje-félék és az ásványi anyagok egy 
része az élesztő táplálkozására felbaszoáí- 
tatnak s az élesztővel együtt az erjedés 
után a hordó lenekére jutnak. Az élesztő- 
gombáknak legfontosabb szerepük a gaz
dára nézve a cukortartalom megbontása 
és az alkohol képzése, mert ennek kö
szönhető a must átalakulása.

A gazdának az erjedésnél az a feladata, 
hogy azt a lehetőség szerint elősegítse s 
távoltartson minden olyan körülményt, 
amely az erjedés rendes lefolyását gá
tolná. De hogy ezt tehesse, ismernie kell 
azokat a körülményeket, melyek az er
jedést elősegítik s amelyek azt gátolják.

Mely körülmények segítik elő az erjedést? 
Az élesztőgombák nem minden hőmérsék 
mellett működnek egyformán. 10 C°-on 
alul és 35 C°-on lelül az erjedés lassúbb 
lesz s végre a hőmérsék továbbemelke- 
dése vagy sülyedése mellett teljesen meg
áll. Legélénkebb az erjedés 15 és 20 C° 
között, mert ez a hőmérsék telel meg 
legjoboan az élesztőgombák életműködé
sének. Elősegíti továbbá az erjedés a le
vegő is. Az élesztőgombák ugyan a leve
gőtől teljesen elzárt edényekben is kier
jesztik a mustot, mert életműködésükhöz 
elegendő az a levegő is, ami a mustban 
van, de ha pl. szellőztetéssel még több 
levegőt juttathatunk a mustba, akkor a 
gombák még élénkebb erjedést képesek 
előidézni.
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Nyílt és zárt erjedés. Amint már tudjuk, 
az élesztőnek a levegőre szüksége van, 
de nem kívánja azt, hogy a bor szabad 
felületen érintkezzék a levegővel. Ha a 
must vag}r ujbor nyitott edényben erjed, 
felületét egy ideig megvédi ugyan a ke
letkező szénsav a borvirág, illetőleg az 
ecetgombától, de amint az erjedés szűnni 
kezd, nyomban tért foglal az ecetgomba 
s a bor vagy törkölyös uj bor szabad fe- 
lületén gyorsan elszaporodik s a bor 
ecetkéssé lehet. Ez a hátránya a nyílt 
erjedésnek úgy a fehér boroknál, ha a 
hordók akonája nyitva van. valamint kü
lönösen vörösboroknál, amelyek a héja
kon erjednek s amelyeknél a leiemelkedő 
kalap felülete igen kedvező tanyájául 
szolgál az ecetgombának. Hogy elkerül
jük ezt a bajt. tanácsos a mustot zárttan 
erjeszteni.

A hordókat vagy erjesztőkácikat kotyo- 
gókkal vagy erjesztőtölcsérekkel látjuk 
cl. A kotyogókat légmentesen helyezzük 
az akonanyilásba s ha netán nem zárnak 
elég jól vagy a hordó aknanyilása sza
bálytalan, faggyúval körülkenjük az 
akonanyilást. A hordóban fejlődő szén
sav a totyogón keresztül szabadon át
bugyborékolhat. de a külső levegő nem 
juthat a hordóba. Különösen az erjedés 
vége leié legyen gondunk a kotyogókra. 
valamint az utóerjedés alatt, amikor az 
úgynevezett utóerjesztő akonákat is hasz
nálhatjuk.

Mely körülmények gátolják az erjedést?
Elsősorban a hideg. 10 C°-on alul az er
jedés lassabbodik s 5 C°-on alul szünetel. 
Gátolja azonban a nagy meleg is, 35 
C°-on felül az erjedés szintén gyengül, 
40 C°-on felül megáll s 60 C°-nál az 
élesztőgombák elpusztulnak. Gátolja az 
erjedést a kénezés, a magas cukortartalom 
s a keletkező alkohol is. egy bizonyos 
határon túl. Innen magyarázható, hogy 
az erősen bekénezelt must nyugalomban 
marad s szállítható s hogy a túlságos 
édes borok pl. eszenciák cukortartalma 
nem erjed ki. mert a cukor maga is gá
tolja az erjedést, valamint hogy az erős 
pecsenye- és szamorodni borok erjedése 
is megáll, még mielőtt az összes cukor 
kierjedt volna. 14 térfogat-százalék alko
holtartalom mellett az erjedés csak igen 
lassan folyik s 17 térlogat-százalékon felül 
megáll. Ha a rothadt vagy darazsak által 
megvágott szőlő künn a tőkén ecetese- 
désnek indul, az ilyen szőlő mustjában 
annyi ecetsav lehet, hogy az erjedést 
megakasztja. 0'3 százalék ecetsav erre 
már elegendő.

Mi módon szabályozhatjuk az erjedést?
Ismerve az erjedest elősegítő és gátló 
körülményeket, könnyen megtalálhatja a 
pincegazda feladatát az erjedés vezetésé

nél Első gondja legyen, hogy az erje
désre megfelelő hőmérsék ne hiányozzék. 
Fehér borok erjedése 15 C°-nál, vörös 
borok erjedése 20 Co-nál legkedvezőbb. 
Emellett figyelembe veendő körülmény 
az is, hogy az erjedés alatt maga a must 
is felmelegszik, a hőmérsék szabályozá
sánál tehát fölfelé úgymint lefelé, nem 
csak az erjesztő helyiség, hanem a must 
hőmérsékére is ki kell terjedni a figyel
münknek. Az erjedés hőmérsékletet ille
tőleg két jelenség szokott mutatkozni. 
Különösen késői vagy hideg időben tör
ténő szüretnél vagy hideg helyiségben a 
must vagy egyáltalán nem indul erjedés
nek vagy csak igen nehezen erjed s a 
zajos erjedés elmúlik, még mielőtt az 
összes kierjedhető cukornak nagyrésze 
kierjedt volna. A másik jelenség pedig 
az. hogy meleg időben, meleg helyiség
ben az erjedés alatt keletkező hő hozzá
járulása mellett a must — még inkább 
vörös borok készítésénél a törkölyös 
must — annyira leimelegszik, hogy az 
élesztő működését idő előtt beszünteti, 
az erjedés megáll és a must édes 
marad.

A tökéletlen erjedés hátránya. Az olyan 
bor, amely tökéletlenül erjedt ki, vagyis 
amelynek erjedése megállt még mielőtt 
az összes kierjedhető cukor kierjedt volna, 
később minden alkalommal utóerjedés
nek indul s ha már tiszta volt, az utó- 
erjedések után megzavarodik s végered
ményben hosszabb idő alatt és sokkal 
több fáradtsággal kezelhető készre, mint 
az olyan bor, amelynek cukortartalma a 
zajos erjedés alatt túlnyomó részben ki
erjedt. A későbbi utóerjedéseknél igen 
sokszor másféle erjedés, beteg-erjedés je
lentkezik s a bor jóságát, épségét s érté
két veszti. Nehéz pecsenye- vagy aszu- 
borok e tekintetben kivételt képeznek, 
ezek cukortartalmának teljes kierjedését 
a keletkező alkohol gátolja s ezeknek 
lassú utóerjedése más egyéb körülmé
nyeknél fogva is kívánatos s magas alko
holtartalmuk s a jó pince többnyire meg
védi őket az abnormis erjedésektől.

Az erjesztöpince. Hogy az erjedés a meg
felelő hőmérséklet mellett mehessen 
végbe, szükséges, hogy az erjesztőhelyi
ség hőmérsékét szabályozhassuk. A kis
gazdának a legfőbb esetben nincs külön 
erjesztőhelyisége s ha pincéjének hőmér
séklete megközelíti a kívánt erjedési hő
fokot, az esetben feltétlen szüksége nincs 
is rá. Oly vidéken azonban, ahol a pin
cék hidegek s későn van a szüret s a 
must igen hidegen kerülne a hideg pin
cébe. mindenesetre szüksége van a kis
gazdának is külön erjesztőpincére vagy 
erjesztőkamrára, amelynek hőmérsékét 
fűtéssel vagy megfelelő időben történő

szellőztetéssel szabályozhatja. Egyéb he
lyiség hiányában sajtóházát is berendez
heti erjesztőkamrának s a nappali mele
get szükség szerint az éjjeli hűvösséget 
is felhasználhatja szellőztetés mellett az 
erjesztőhelyiség hőmérsékének szabályo
zására. Ha a must az erjesztőhelyiségben 
15—16 C fokú vagy a vörös bor, törkö
lyös must 18—20 C fokra felmelegedett, 
akkor az erjesztőkamra fűtését beszün
tethetjük, mert az erjedés alatt a must 
mint tudjuk, felmelegszik s ha tovább 
fütenénk, talán a kelleténél jobban is fel
melegednék. Ha a must túlságosan fel- 
melegszik. akkor tanácsos lesz azt szel
lőztetéssel lehűteni.

Mennyi ideig tart az erjedés? A zajos 
erjedés a must cukortartalma s a hőmér
sék szerint 5 - 1 0  nap alatt végbemehet. 
Az utóerjedés, közönséges boroknál né
hány hétig, erősebb, nehezebb, sőt aszu- 
boroknál azonban hosszabb vagy rövi- 
debb szünetek mellett évekig is eltarthat.

Meddig töltjük erjedés alatt a hordókat ? 
Erjedés alatt a must felmelegszik s ennek 
következtében kiterjed s a szénsav eltá
vozása, szóval a forrás alatt megduzzad 
s élénk mozgásban van. a hordókat tehát 
nem szabad tele tölteni, nehogv a must 
belőlük kifusson, hanem a hordó nagy
sága egynyolcadának vagy egytizedének 
megfelelő erjedési űrt kell hagyni. Ha a 
zajos erjedésnek vége van és a bor ki
erjedt, akkor töltjük a hordókat, de nem 
egyszerre, hanem részletenkint fel.

Az erjedésnél keletkező szénsav. Az erje
désnél -szénsav keletkezik, melynek be
lélegzése tudvalevőleg ártalmas. Hogy 
tehát a pincében, hol erjedő borok van
nak, szabadon foglalkozhassunk, gondos
kodnunk kell arról, hogy a szénsav el
távozzék. Ha az erjesztőhelyiség a föld
szinten vagy annál magasabban van, ak
kor a szénsav eltávolítása nem nagy fel
adat, mert nehezebb lévén a levegőnél, 
alul gyűl össze s ha kinyitjuk az ajtókat, 
magától kiömlik, de ha az erjesztőpince 
mélyebben fekszik mint a föld külső 
szintje, akkor csak erős szelőztetéssel 
vagy szellőztetőkészülék, ventilátor, eset
leg szelelő gabonarosta segítségével tud
juk a pince fenekére leszállóit szénsavat, 
erős légmozgást előidézve, eltávolítani. 
Nagyobb pincegazdaságokban külön szén
savlevezető csatornák vannak, melyekkel 
az erjesztőhordókat összeköthetjük s a 
szénsav egyenesen a szabadba távozik.

Szabad-e az erjesztés előtt kénezni? Er
jesztéskor sem a hordót, sem a mustot 
kéyezni nem szabad, mert ezzel csak az 
erjedést hátráltatjuk. Kivételesen kénez- 
zük a mustot, ha azt szállítani akarjuk, 
hogy útközben erjedésnek ne induljon 
vagy pedig, ha azt lenyálkázzuk.

F ogak és fo g so ro k aranykoronák, szájpadlás nélküli múfogak-, fog
tömések, fog- és gyökérhuzások teljesen érzék- 
telenül. Vidékiek 48 óra alatt kielégittetnek. 
Vendéglősök és pincérek 20% kedvezményben 
részesülnek 20 év óta fennálló műtermemben.

SINGER GYULA államilag vizsgázott fogász
B u d ap est, VII. k ér ., R ák óczi-u t 38 . sz á m . I.em . 3.
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J í konyhájáról és kilünő 
csopaki borairól hires k e s z e y  V i n c e  étleritiB Budapest, VII Hákóci-iit 41M
A lenyálkázás. Rothadt szőlőből készült 

mustban sok törést okozó és egvéb tisz- 
tátalanitó anyag van. Hogy ezektől a 
mustot még az erjedés előtt megszaba
dítsuk, a mustot erősen kénezeü hordóba 
lejtjük. hogy annak erjedését megakasz- 
szuk. A must nyugalomban lévén. 24—36 
óra alatt megtisztul s a benne levő pi
szok, homok, rothadt szőlőtől származó 
anyagok a lenékre üilepednek s a tiszta 
mustot az üledékről lefejtve, egészséges, 
tiszta bort nyerhetünk Ezt az eljárást ne
vezzük lenyálkázásnak. Miután azonban 
a kénessav a must erjedését mindaddig, 
mig a mustban van, megakasztja, az üle
dékről való leiejtés alkalmával jól szel
lőztessük meg, mert különben nem indul 
erjedésnek. Általában véve túlságos erő
sen ne kénezzük a mustot, mert sok ba
junk lesz vele, ha az nem akar erjedés
nek indulni. Egészséges szőlő mustját 
nagy' hiba volna lenyáikázní s annak er
jedését a kénezéssel hátráltatni s egyál
talán a lenyálkázást csak kivételes ese
tekben tanácsos alkalmazni.

A seprő felkavarása. Ha az erjedés vége 
felé a seprő a hordó lenekére üllepszik 
s a borban még némi kevés erjedni ké
pes cukor van, akkor célszerű a fenékre 
szállott seprőt felkavarni, hogy az újra a 
must közé kerülve, a még ki nem erjedt 
cukrot is kierjeszthesse. Túlságos savanyu 
mustoknál a seprő felkeverését azért is 
alkalmazhatjuk, hogy a bornak kelleténél 
nagyobb savtartalmát csökkentsük. Ha a 
borban az élesztő már cukrot nem talál, 
akkor a savat bontja meg s ilymódon a 
bort lágvabbá teszi.

A must beoltása. Ha a must valamely 
okból, pl. lenyálkázás után erős szellőz
tetés mellett sem indul erjedésnek, akkor 
erősebb erjedésben levő musttal beoltjuk 
A beoltásra pl. az utóerjedésnél egész
séges borseprőt is használhatunk. Beteg 
borokat, hogy a betegséget okozó gom
báktól megszabadítsuk, vagy erősen ké
nezni, vagy pedig hevíteni, pasztőrözni 
szoktuk. (Vagyis 60 C fokra felmelegitjük 
és újra lehűtjük.) Minthogy a pasztőrö
zésnél az élesztőgomba is elpusztul, az 
ilyen bort, ha még benne cukor is van. 
aminek tovább erjedése kívánatos, szintén 
egészséges, friss seprővel vagy erjedésben 
levő ujborral vagy kulturélesztővel olt
hatjuk be. p. s.

KONYHA.

Mézeskalács. Vegyünk 56 dekagramm 
finom lisztet, 28 deka porcukrot, egy 
kávéskanálnyi szódabikarbónát, egy cit
romnak megreszelt héját s mindezt ke 
verjük össze és öntsünk bele 3 és 'h  deci 
forralt mézet és széles késsel dolgozzuk 
ki jól a tésztát. Azután nyújtsuk ki kis- 
ujnyi vastagságra s apró formákkal szúr
junk ki különböző alakokat, kenjük be 
tojásfehérjével és nyomjunk minden da
rab közepébe egy megfőtt mandulának 
a felét. Ezután viasszal megkent tepsibe 
rakjuk s megsüljük. Ez a sütemény so
káig eltartható és borba mártogatva ki
tűnő.

Török paradicsom. A budapesti piacokon 
a bolgár kertészek árulják ezt a kitűnő 
húsos gyümölcsöt, amely a hal húsára 
emlékeztet. Legtöhbnyire nagy körte ala
knak, sötétkék, sima héjjal. A délvidéki 
népek kedvenc főzelékje, a görögök pe
dig olajba rakva teszik el. A török pa
radicsomot meghámozva aprítsuk szele
tekre és tegyük egy kis vajba, vagy egyéb 
zsiradékba, amelybe egy kis késhegynyi 
vöröshagymát s írét kanál rizst is adunk. 
Sózzuk és pároljuk ezt az összetételt egv- 
egy kanál forró vízzel, hütsük ki, tegyünk 
belé fél tojást és egy kevés zsemlyemor
zsát. fosmáljunk pogácsaalakokat belőlük, 
melyeket forgassunk zsemlyemorzsába és 
süssünk ki kevés vajban vagy olajban 
szép pirosra.

Gyümölcs rumban. Öntsünk egy széles, 
kétliteres üvegbe egy liter gyöngébb faj
tájú rumot, adjunk hozzá fél kiló cukrot 
és kezdjük a berakást, amint a gvümölcs- 
nemüek megérnek, például hámozott sza
gos körtével, ringlóval, szilvával egész az 
őszi barackig (de ezeket meg kell há
mozni). Ahányszor uj gyümölcsöt bera
kunk, mindannyiszor szükséges kevés 
cukrot is utána tölteni és mindannyiszor 
kell az üveget ismét hólyagpapirral be
kötözni és hűvös helyre tenni, ha azon
ban belőle használni akarunk, a szüksé
ges mennyiséget csak ezüstkanállal szed
jük ki. mire az üveget ismét jól lekötöz
zük. Gyomorerősitőül is szolgál. A rum
nak a gyümölcsöt el kell lepnie és a leg
kisebb elpárolgásnál azonnal pótoljuk.

Őszi barack ecetben. Hámozza meg b  
gyümölcsöt, vegye ki a magvait s tegye 
föl hideg vízzel; ha fölforrt, öntse szitára 
s hagyja vizét lecsurogni. Ez alatt főzzön 
ecettel félannyi cukrot, mint amennyi a 
gyümölcs, öntse a gyümölcsre, melyet 
üveg— e kell rakni s hagyja másnapig 
állni- Ekkor szűrje le a levét, forralja fel 
sürü'e, tegye bele a gyümölcsöt, hagyja 
forrni, szedje a gyümölcsöt üvegbe. Főzze 
a cukrot jó sűrűre s ha kihűlt, öntse rá 
és lekötözve tegye hűvös helyre.

Paradicsom gőzben. Végy szép, érett pa
radicsomot. törülgesd meg; ekkor törd át 
szitán nyersen, töltsd üvegekbe és kösd 
be hólyagpapirral. Tedd aztán széna közé 
üstbe és hagyd egy óráig főni vagy pedig 
kenyérsütés után a meleg kemencébe; 
aztán tedd száraz helyre. Ilyen eljárás 
mellett a paradicsom megtartja valódi jó 
zamatját.

ÜZLETI HÍREINK.

Budapest. Azor Gyula volt budapesti 
,.Predeál“ szállodás. Kőbányán a Marti- 
novits-téren levő Roit-hféle éttermeket f. é. 
március hó 20-án megvette, azt teljesen 
átalakítva, uj és fényes berendezéssel 
látta el. Azor vendéglős üzlete Kőbánya 
előkelő vendegeinek kedvelt találkozó 
helye lett. A kőbányai 48-as független
ségi kör helyiségei, amely már 20 év óta 
ezen üzletben van, nagy ünnepéllyel új
ból megkezdette működését. Az ujjonan 
átalakított üzlet f. évi szeptember bó 25-én 
lett megnyitva.

Szerkesztői üzenetek.
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett levelük e külön 
választ kérnek, válaszbély9{|et vagy válaszos levelezőlapot 

mellékeljenek soraikhoz 
Csakis előfizetőinknek válaszolunk.

A nevet, lakóhelyet, utolsó postát, keltezést kérjük mindenkor 
pontosan és olvashatóan kiírni!

Névtelen leveleket flQyelembe nem veszünk.

Föplncér Győr. A genfi szövetség működését is
mét megkezdte. Úgy tudjuk, az itteni Vadászkürt 
szállóban van a helyiségük.

Zomba. Lapját vettük; lapunk megy rendesen.
Zs. Vasvár. Levelünket megkapta?
Sp. H. Bpest. Mi nagyon jól tudjuk, miért olyan 

drága a bor, erről a mai számunkban is Írunk.

Kiadó a Fogadó nyomda és lapkiadó vállalat r.-t. 
A szerkesztésért felel: Dr. Csizmadia Imre.

Király Sörfőzde Részvénytársaság

s: T e le f o n s z á m : 3 6 .

== Nagykanizsán. =
Ajánlja elsőrendű minőségű: Aszok, Márciusi, Dupla
márciusi valamint a hírneves nagykanizsai Szent- 
Istvánsört, továbbá Bajor és Baksör különlegességeit. 
Betegeknek és lábbadozóknak mint tápgyógyitalt 
ajánlja az elsőrendű Duplamaláta tápsör külőn- 

------- legességet. = = = =
Gyárt ezenfelül legjobb minőségű malátát, etetési 
és hizlalási célokra pedig malátacsirát és sörtörkölyt.

Á r je g y z é k k e l é s  föl*  

v i lá g o s i t á s s a l  k é s z -  

s é g g e l  s z o lg á lu n k .

T e le fo n s z á m :  3 6 .
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Böcögö  J ó z s e f  Korona-fogadója
M iskolc. Kávéház, elsőrendű éttermek, sörcsai- 

nok. Magva: konyha, kitűnő borok.

Kremer F. utódai
tulajdonos

Wörner Tivadar
borkereskedő Budafok.
Ajánlja vendéglősöknek faj
borait bordókban. Kávésok
nak palackborait házhoz szál
lítva. — Saját termésű borok 
Kremer F. szőlőbirtokairól. 
„Homokhegy- Uj-Léta 100 
hold. Vadkert 80 hold. o

Magyarországi képviselő:

G r á d  S á m u e l
Budapest, VII., Aréna-ut 68.

Telefonszám József 41 — 94.

K ass-íogadó  Szeged , Színház-tár, Stefánia park mellett.
Minden kényelemmel berendezett 60 szoba. Központi fűtés. 
Hideg- melegvíz szolgáltató minden szobában. Fürdővel ellá
tott szobák — külön fürdők. Lakosztályok 2—3 szobával. Elő
kelő nagy étterem. Pilzeni sörház. — Nagy fényes kávéház. 

Villamos megálló.

PÁNTOL MARTON
é t t e r m e i

Budapest, Vili., Rákóci-ut 29. szám.

Kiss Ernő Korona- fogadója
N ag ykan izsa  — a város központján. Étterem 
sörcsarnok, kávéház, szép nyári udvar kerti — 
vendéglő. — Magyar konyha. — Kitűnő fajborok

fagylalt, jegeskávé, hidegkészitmények előállítá
sánál, a jég sózására, valamint hűtőkészülékek
hez. — Minden felvilágosítást és értesítést szó
beli vagy Írásbeli kérdezösködésekre díjmentesen 
nyújt a M a g ya r K irá ly i Sójövedék V ezér-  
ügynöksége Budapest, V., Vilmos császár-ut 32.

Vendéglősök, kocsmárosok és 
===== kávésok figyelmébe I =====

Üveg és porcellán áruk nagy válasz
tékban és eredeti gyári áron kaphatók

ifj. G R Ű N W A L D  MÓR
üveg- és porcellán nagy raktárában
Bpest, IV., Ferenc József-rakpart 6.

(a  F e re n c  J ó n n e f-h id  kőnél ében.)

STILLER JÓZSEF
jégszekrények  és hűtőberendezések ly á ra

Gyár és iroda:
BUDAPEST,

VII., Kazinczy-utca 6/b.
Telefon: 12-83.

Mindennemű kávéházi, éttermi, ven
déglői, buffet, bar, mészáros és 
hentesipari berendezéseket készít 

és tart raktáron.

F en n á ll 1873. ó ta .

Saját érdeke
minden vendéglősnek és kávésnak, hogy

papírszalvétát
kizárólag nálunk vásároljon.

Fosafiú-nyomda r.-t. Bpest, Józsel-u. 56.

POPPER MÓR es LIPOT l o m i n k e i
Telefon József 59—78. Budapest, X., Előd-utca 8. Telefon József 59—78.

„Imperial“ nagyszálló éttermei
Budapest, YIII., Rákóczi-ut 90. szám.

Elsőrangú magyar konyha. Saját szüretelésü lajborok. Társas- és lakodalmi 
ebédekre külön termek. Pontos lelkiismeretes és f i g y e l m e s  k i s z o l g á l á s .

Számos látogatást kér

Esténként SOVANKA NÁNDOR muzsikál.

; Kádár M iklós tulajdonos.

Nyomtatta a Fogadónyomda és lapkiadóvállalat r . - t  Budapest, VIII., Józsci-u. 56. T«leion: József 39—70.




