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Til Laseren.
etereniNaturengrundchog
unægtelig Sandhed, at alle
ienStatborgieresaameget
til dens Tilvext, som det er t deres
Formue. Efterdi nu en god prwat
Huusholdning legger meget Nl Statens
Velstand, saa ere og alle kloge forbundne
til at have et vaaget Sye paa samme,
og stræbe med muelig Flldatmdrette
samme paa det beste, eller med andre
X2
Orv3

Ord: at befordre en nyttigere Brug af
de Ting, som Skaberen har givet Men
nestene til Tieneste.
Af den Kilde reyser sig den Frihed,
alle, uden Forstiel af Stand ogKion,
har, og mange virkelig bruge, til at
glore nyttige Forflag i Huusholdningen.
Deraf folger og alles Forpligtelse
til ey allene vel at optage, men endog
benene sig af nyttige Forflag eller Op
findelser.
Af selvsamme Kilde har jeg og
holdt der for min Pligt at udgive disse
faae Poster om M Brygning. Sagen
er provet, og har holdt Prove, vil og
blive ved at holde Prove, naar man
noye iagttager den anviiste Omgang.
De see da , tiere Landsmænd ! For
deelen afden i folgende Blade indeholdte
Maade, saavel for Enhver i Alminde
lighed, som for De iScrrdeleshed,hvis
Vilkaar forer det med sig, at udlevere
en mcrngde 01, saasom: De, derhar
store Skibe at førsyne med 01, hvilke
kand, ved den rette Brug af dette
spare mange Tonder Malt, og
saaledes til en Deel foroge deres Formue.
Levvel.
§. i.

§. I.
Maltet, sommaae værsvelgiort af godt
Byg, males saa grovt, sommueligt, dogsaa
ledes, at ingen heele Korn findes deriblandt.
.§. U.
Aftenen for man om Morgenen Hl
begynde sin Brygning, mcrltes eller sugtes det
med koldt Vand, saa at intet tort findes der
iblandt; hvilket hielper til Maltets Deeles
Opløsning , og siden befordrer det HovedOyemerke: at tvinge Kraften af det.
§. M.
Morgenen derpaa begyndes Brygnin
gen , da man opkoger en Kiedel med remt
Vand, med eller uden i>ener-Riis, efter En
hvers Godtbefindende, af 3 Fierdingers Rum,
hvilket man sydhedt kommer paa det om Af
tenen fugtede Malt, arbeyder det vel ved Om
roring med en ved Brygning brugelig Spade
eller Mcrffe-Ror, dekker det til, og lader det
staae 2 Timer at trekke Kraften af Maltet til
sig, og synke; Den klare Urt oser man varlig
af, kommer den i et dertil tienligt Kar, ogdek
ker den til, at den kand beholde Varmen og
Kraften hos sig.
§. iv.
Imidlertid har man kaagende Vand i
Kiedelen til reede, hvilket man, ligesom for
rige Gang, kommer paa Maltet, rorer vel om,
dekker det til, og ligeledes lader det
Timer at trekke Kraften til sig, og stette sig;
oser jaa den wnde Urt sagte af, som forrige
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Gang, og kommer den i et Kar for sig selv,
indtil den er blevet saa kold som, eller har lige
Varme med denforsteUrt, da de kand blandes
tilsammen. Imedens dette forrettes , koger
man tige Maal og MængdeafMnd; hvllket
koghedt kommes paa Maltet, roresvel om,
dekkes cil, staar 3 Timer paa Maltet, og
siden oses af i et Kar for sig selv, mdttl det er
blevet ligesaa koldt som de 2 fomge Urter, da
det kand kommes M samme. Medens denne
zdie og sidste Trekning gaar for sig, laves Ro
sten tilrette, hvorpaa man kommer Maltet,
med den Urt, som er tilbage derved; laber
samme lobe igiennem Rosten, og blander : den
anden samlede Urt; Og dette tilhobe kaldes
Hoved-Urt.
§.vt.
Samme Hoved-Urt kommer man M l
Kiedelen, og lader den faae et godt NMg,
wrer den saa kogende, som den er, paa RosteKarret, og lader den gaae saa mange Gange
igiennem Rosten, ved at tappe den ch og
den paa igien, indtil den har faa." sm fuld
komne Klarhed, vogtende sig
at
man ey rorer Roste-Karret af Stedet; thl
derved kand Rosten bringes i Norden og stop
pes, at man bliver nodt til at legge den om,
!g derved foraarsager sig en Hob unødvendigt
Arbeyde. Det er en Hoved at hvis man vil spare Arbeyde med at lade
Urm ofte gaae igiennem Rosten, maaemaney

«. VII.

Kar for sig stlv.
§. vin.
imedens man ved Rosten er lArbeyde

Karret.
Siden koges Efter-Uttm og
wed wum Humle, og M "
Urten.
6

§. x.
Derpaa koger man saa stor en mcrnade
sodt reent Vand, at det tilligemed Urtenmaa
kunne udgiore 6 Tonder; hvilket man kommer
toghedt iblandt Urten, rorer det vel om, oa
lader det staae ar svales.
§. XI.
Nåar det er maadelig svalt, kommes
fornoden Gicer derudi; hvorpaa det dekkes til,
og gaar saa lcrnge, til det er nok, da det kom
mes paa Tonder, og er fcrrdigt.
.
som forlanger sterkt Ol, kand
tage Efter-Urtm for sig selv, og spare paa Van
det ved sidste Blanding. Har Målret, Van
det og Humlen været gode, førsikrer man, at
den l Titelen belovede Mcengde sundt og godt Ol
ey ffal mangle; foruden, at, om nogen vil
tillige have Spis-Sl, kand der siden oses
koghedt Vand paa det udtrokne Malt, og faaes
121 og en halv Toetwe deraf, ligesom Maltet
har været godt til.
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