I" MAIZEIT A." I
Dette delikate Korn-Mel er tilberedt af det mest udsögte Korn, og
saaledes som det oprindelig er fabrikeret af de Herrer D U R Y E A , er det
udelukkende besternt til tilberedelse af Mad.—National Starch Manufacturing Co., Glen Cove, Long Island, New York, U. S. A.
R E C E P T E R .
Efterstaaende er et lidet Udvalg af de mange Retter tillavede af "Maizena " Maerket af Mel af tyrkisk Hvede.
BLANC

MANGE.

Ingredienser.—Fem Spiseskeefulde "Maizena," en Quart Maelk.
Anvisning.—Bemeldte " Maizena 11 oplöses i lidt kold Maelk og blandes
i en Quart naesten kogende Maelk. Omröres godt til det koger. Koges
omtrent fern Minuter; södes og kryddres efter Behag. Ophseldes i Kopper
eller Forme for at svales. Serveres koldt med Flöde eller Syltetöi.
KOGT

BUDDING.

Ingredienser.—Tre Spiseskeefulde "Maizena, 11 to Mg, en Quart Maelk.
Anvisning.—Bemeldte "Maizena 1 '' odiöses i lidt kold Maelk; pidsk JEggene godt, bland den den oplöste "Maizena 1 1 med lidt Salt og omrör det
fiele godt. Opvarm den naevnte Quart Maelk til Kögning, slaa Blandinen deri; omröres til det koger, og kog tre Minuter. Kryddres efter Be-

f ag.

Flöde og Sukker eller hvilkensomhelst anden Sauce der maatte
foretraekkes.
CHOCOLADE

BUDDING.

Ingredienser.—Fire Spiseskeefulde " Maizena,11 to og en halv Spiseskeefuld Chocolade, tre Spiseskeefulde hvidt Sukker og en Quart Maelk.
Anvisning.—Bemeldte " Maizena 11 oplöses i lidt af Maelken; Resten af
Maelken opvarmes naesten tili Kögning; den oplöste " Maizena 11 og Sükkeret röres ud deri, og forinden det koger eller tykner tilsaettes Chocoladen. der forud maa vaere oplösti lidt kogende Vand; Omröres godt og
koges til det bliver tykt. Serveres med Flöde og Sukker eller hvilkensomhelst anden Sauce, der maatte foretraekkes.
APPELSIN FLOAT.

Ingredienser.—Fire Spiseskeefulde "Maizena, 11 Saften og Kjodet af to
Citroner, en Kaffekop Sukker, en Quart Vand, tre iEggehvider, fire eller
fem Appelsiner skaarne i tynde Skiver, Vanille.
Anvisning.—Saften og Kjödet af Citronerne tilligemed Sukkeretblandes
i Vandet. Koges tilstraekkeligt til at oplöse Sukkeret, hvorpaa det afsies, og igjen brinies naesten til Kögning. Tilsaet derpaa den forud i lidt
koldt Vand opiöste "Maizena. 11 Omröres til det koger. Koges fem
Minuter; naar det er koldt haeldes det over Appelsin Skiverne; over Toppen spredes de pMskede iEggehvider, der iforveien ere södede og kryddrede med nogle Draaber Vanille.
OMELET.

Ingredienser.—En toppet Theskeefuld " Maizena, 1 ' to Spiseskeefulde
Maelk, fire Mg og lidt Peber og Salt.
Anvisning.—ßemeldte " Maizena 11 oplöses i lidt kold Maelk; derpaa tilsaettes JEggene med lidt Peber og Salt; pidsk det Hele godt og Steg i en
Pande belagt med Smör; vend adskillige Gange. Oprulles og holdes i
Bevaegelse indtil den bliver lysebrun.
SAUCE.

Ingredienser.—En Spiseskeefuld "Maizena, 11 en halv Kop Sukker, en
Pint Maelk, en Spiseskeefuld Smör og to Spiseskeefulde Cognac. .
Anvisning.—Bemeldte " Maizena 11 oplöses i lidt kold Maelk; Maelken og
Sukkeret opvarmes naesten til Kögning, hvorpaa den oplöste " M a i z e n a "
ud röres deri; omröres indtil det koger. Naar den er taget af llden tilsaettes bemeldte Cognac.
SAUCE, SUPPER

OG

SKY.

Den kan med stor Fordel anvendes i Sauce, Supper og Sky, og vil ikke
let syrne.

