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DOOR

A. G. VORDERMAN,

Bij al hetgeen reeds voor de bevordering der kennis van
de Inboorlingen en Oostersche Vreemdelingen in onze Kolo-
niën is gedaan, en omtrent hunne levenswijze en wat daar-
mede in betrekking staat is publiek gemaakt, schijnt de wijze
waarop zij zich voeden nog nimmer een onderwerp van ern-
stig onderzoek te zijn geweest.

En toch kan het moeielijk worden gewraakt dat, uit een
algemeen wetenschappelijk oogpunt en meer in het bijzonder
uit dat van ethnographische, medische en hygiënische weten-
schap beschouwd, zulk een onderzoek steeds alle aanbeveling
verdiende en behartiging waardig was. Het is daarom dat ik
er toe ben overgegaan een zoo groot mogelijke collectie yan
voedingsmiddelen en condimenten als Batavia onder mijn
bereik kon stellen bijeen te brengen en, zoo goed als in
mijn vermogen was, te onderzoeken en systematisch te
beschrijven. Het resultaat, hiernevens den belangstellenden
lezer aangeboden, zij beschouwd als eene poging om iets tot
aanvulling eener bestaande leemte bij te dragen, en anderen
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aan te sporen om verder op hetzelfde nog weinig ontgonnen
terrein werkzaam te zijn.

Een gedeelte mijner collectie werd in het afgeloopen jaar
in de 9*" klasse der tweede groep van de afdeeling »Neder-
landsche Koloniën" ter Amsterdamsche Expositie tentoonge-
steld. De heer J. J. M. de Groot, tolk voor de Chineesche
taal in de Wester-Afdeeling van Borneo, die ongeveer ge-
lijktijdig met de bezending naar Nederland vertrok, had op
zich genomen de rangschikking enz. te surveilleeren , doch,
daar de kort na zijn vertrek nagezonden beschrijvende cata-
logus nimmer zijne bestemming heeft bereikt, is de beschrij-
ving welke deze vervangen heeft (sub 179 Catalogus der
afdeeling Nederlandsche Koloniën) en, voor zoover het in-
landsche gedeelte betreft, door eenige leden der Commissie
schijnt te zijn samengesteld, niet alleen zeer onvolledig, maar
ook van onjuistheden overvol. Het Chineesche gedeelte, dat
daarop in bovenbedoelden catalogus volgt, is genomen naar
eene voorloopige inhoudsopgave in het bezit van den heer
de Groot, en wordt, behoudens enkele verbeteringen, in
onderstaanden catalogus teruggevonden.

Bij het determineeren van vele der Chineesche voedings-
middelen vond ik een gewaardeerden steun in de Heeren
W. P. Groeneveldt, adviseur honorair voor Chineesche za-
ken, en J. J. M. de Groot, bovengenoemd. Deze hebben
tevens met zorg de bijvoeging der Chineesche namen en
hunne transcriptie in Chineesche letterteekens bewerkstelligd,
waarbij dient opgemerkt te worden dat eerstgenoemde zijn
ontleend aan de taal van het departement Tsjang-Tsjowfoe
in de provincie Foehkjen, die ook over het algemeen door de
Java-Chineezen gesproken wordt.

Met opzet heb ik in mijne beschrijving geen vruchten op-
genomen, daar ik het niet noodig vond mij te begeven op
het gebied der pomologie, hetwelk reeds met zooveel vrucht
in Nederlandsch-Indië bearbeid is en nog steeds bearbeid
wordt. Men zal dus ook geen gewag Tinden gemaakt van
verschillende inlandsche confituren of ingemaakte zuren.

batjvia, Januari 1884.

• • A. G. VOEDERMAN.
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A. CHINEESCHE VOEDINGSMIDDELEN.

I . UIT HET DIEBJBNRIJK.

1. Vleesch van het Javaansche wilde zwijn (<Su,s witaius en
JS«S wrrucosMs), in platte stukken gesneden en in de zon

gedroogd; (soa" <i £aA |Jj ^ $j]) , Maleisch: denc?e«<7

2. Gedroogd varkensvleeseh van het tamme Chineesche zwijn

(ïi ia/t &oa" >f|} |^J tj*£), uit C/tma zorgvuldig verpakt
ingevoerd.

3. Gedroogd en daarna zeer fijn uitgerafeld vleesch van het-

zelfde zwijn (ia/t AJe |^J Jjjjj), eveneens op dergelijke

wijze uit C7m?a ingevoerd.

4. Kaasbollen in pekel bewaard («70e m" ^ ^ ) . Deze wor-
den in de omstreken van -Bataw'a te Tand/'oMgr uit kar-
bouwenmelk vervaardigd en met rijstpap (ioeioer «asste
—̂-wLj )VJ*J genuttigd door reconvalescenten. In het Ma-

leisch heet dit praeparaat, soesoe ferio . y <̂  . w, ^-
Vooral merkwaardig, omdat men dit gerecht in zuidelijk
CAma niet kent en de inlanders te 2?atawa het nooit ge-
bruiken.

5. Eetbare vogelnestjes (;V>« o ^ ^ ) . Zij worden als ver-
sterkend en opwekkend middel bij soepen gevoegd. Ook
gebruikt men ze in de thee. Zij bestaan uit het ingedikt
speeksel van de CWfoca&a «wft/wa örat/.

6. Gezouten en gedroogde eendvogels (a/t sztfe»? f j | jj*£), uit
C7ra<a afkomstig.

7. Vleesch van den biawak (Farawus 2>mMa<Ms) (si Ma teoa

P3 ^ 1 &È lett. «viervoetige slang"). Het vet van deze
hagedis is als inlandsen geneesmiddel hoog geroemd; ook
de eieren worden gegeten. Vooral de Kheh-Chineezen eten
het vleesch van dit dier.
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8. De gewone Javaansche sawa-kikkers (Tüann Jr-ama)

£ee f̂C ^ ) - Mal.: &ocM i/ma Lus». 0 ^ % ^

9. Paddevleesch (#M/O foporcato) (isww teï $ ^ $ ^ ) . Mal.:

£odo£ iaju^ow? é y ü u Oj^i^- Soms gegeten; dient meer

als geneesmiddel.

10. Gedroogde bot (pi« Az $ J | ^ | ) , uit C7«na afkomstig.

11. Gezouten yisch (Aóz o Az f $ J^ ^ ) , uit CAma afkomstig.

12. Gezouten roode visch uit i^oe/t^/ra (Az/ém ««̂ r / « ^ ^J[ J | )•

13. Gedroogde en uitgerafelde haaijenvinnen (A? te/« J | ^ ) .

14. Kraakbeenige schedelbeenderen van een rogsoort (Aaŵ r

15. Koggebeenderen (/<an# Ai /fcoe« fjj? J | »^*).

16. Gedroogde zwemblaas van een vischsoort (haai of rog)

Af ft* A o a » H ^ i ^ ; ) .

17. Gezouten en gedroogde oesters (teoe ó ^oa» ^ | c ^ ^ J )

van de Osirm Ayo<w(?), uit CAma afkomstig.

18. Groote dito (<o« o ^oa» ^ È|^ jj?£) Tan de Osirea ^i-

jros(?). Evenzoo uit China.

19. Gezouten en gedroogde zoet-waterslakken (tóe 6aAJ|j

uit CAina.

20. #<?A tó ^ 6 ^ . Een schelpdiertje (.Bwtfa cawWwa,

dat, in eene olieachtige zeer stinkende vloeistof bewaard,
uit CAma wordt ingevoerd.

21. Gezouten en gedroogde Loligo's (dzioe A3 g ^ - ^ | ) , uit

«Stam ingevoerd.

22. Idem (stf Mei» £oa» ^ ^ ^ ) van .Batawa (io%o ;a-
canica).

23. Gezouten en gedroogde inktvisch (S«pa smenszs

(ftc": tsai At |H j | | ^ ^ ) , uit CAz'na ingevoerd.
24. Gezouten gedroogde sepia's (Octopus
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25. Biche de mer, zee-augurken (Aai fcy'At som ${| jĵ J ^ ) .

Gedroogde AoZoJAuna soort. Mal. irtpan^ AAJJJ-

26. i/ai som J ^ ^ . i/ofoiAwnen, waarvan de gedaante met

die van een mannelijk geslachtsdeel overeenkomt. Door
de Chineezen als aphrodisiacum genuttigd.

27. Idem (£oö o som ^ ^ ^p), waarvan de vorm op een

vrouwelijk geslachtsdeel gelijkt.

28. Gezouten en gedroogde mollusken (pao Ai j§§ ^ | ) van
de Jfa/ioiis gr^rantea.

29. /Soa teAiony &oa« *£J? ^ jjï£. Wormen, die in het zand
in zuidelijk C/mia nabij de rijstvelden aangetroffen wor-
den. Gedroogd als eetwaar een handelsartikel.

30. Gedroogde larven van een insect, dat in CVtma in de
wortels van het suikerriet wordt aangetroffen (£si'« £oe
j^f ê )• Zij schijnen in acftpocire veranderd te zijn.

I I . UIT HET PLANTENBIJK.

a.

31. Gedroogde zeewiersoort (Aai teAai

32. Gedroogd fijnharig zeewier (to <Ai ^ J ^ ) dat zeer goed-
koop is, en als toespijs bij rijst wordt gegeten.

33. Wiersoort die, in water geweekt, tot helder groene bol-

letjes opzwelt (TTIMŴ  &e ^ - JU) . Zij groeit, volgens som-

mige Chineezen, in CAmo aan de vochtige afdaken der

huizen. Volgens andere vindt men ze in zee. Zij is éen

zeer duur condiment.

34. Gedroogd groen zeewier in pakketjes (Aaï <s;Ae'̂  <Ai

35. Gedroogde violetroode bladachtige zeewieren

i'M^ans) van Mn^po (ó a isAai ^ f f ^ ) -

36. Agar agar van Japaw (<an$r ioe»? teAai ^ y^ ^ ) .
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b.

37. Gedroogde trilzwammen (jEmfc purpwrascews), (WA ?«»

7(<; I f lett. »boomooren"). Een belangrijk handelsartikel,

dat uit noordelijk CAma in groote balen wordt aange-

voerd. Mal.: £oejtnn# tóoes ^ - j L x _ ï A-A-ij-^i letterlijk

38. Gedroogde eetbare Agaiici uit C/una (^l^aricws aZ?tiaceu«

P«rs(?)) ^ | | |

39. Gedroogde bloem stengels en bloemen van de

X. (tóm te^'em ^ - -^j-), Mal.: sedap mafem

40. Gedroogde uitspruitsels en stengels van de Pterys escw-

Zenia (Ai}'e< Aoa" J ^ ^ j ) , een varen soort uit C7«'na, waar-

van de wortelstok zooveel amyluni bevat dat er een meel-

soort (£i/e£ /(de?i Ë^ ^ ) uit bereid wordt.

41. Jonge bamboe rhizomen (&an so'en ^ ^ * ) j geplet en

daarna gedroogd. Vóór het gebruik worden zij in water

geweekt en tot uiterst fijne schijfjes geschaafd.

d.

42. 51 sil ««Aai |5j ^ | j £ . De oorspronkelijke verpakking

is in potjes die 4 soorten van groenten bevatten , waaronder

gember, meloenen en het hart van de sasazoze .

43. Gedroogde vruchten van de iVepAe&um foïscAi Cawis (fe fsz

*""" ^ ^ ^ i ) ™' C^«a-
44. Idem van de iVepAé&wwi Zon^am ^Z. (Zin^ gr/ngr ifcoa»

45. Gecjnfijte en gedroogde vruchten van de Dwsp^/ros
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46. Gezouten vruchten van eeu Chineesche ConartM»n. soort

47. Gedroogde vruchten van de CamcmWi pime/a uit C7nna

(ia» wa» &oa« H£ Iff f £ )•
48. Gedroogde vruchten van de .Ztjj^pfaw jiyu&a («n^ isd

$I]ff) uit C/««a.
49. Idem van de .ZÏz-i/^/ms (7/m«en,sis (&/em iscf - ^ ^ | | ) .

50. Geconfijte vruchten van de üt/^/rica sapzefcz (jtn'«<7 fttw ̂  ^ ) .

Zij worden gebruikt na feestmalen of' slemppartijen om

spoedig te ontnuchteren.

51. Geconfijte en gezouten vruchten van de M/Wea

52. Gedroogde vruchten van de j / j w a rwira ((s//tiöe w i &oa«

53. Chiueesche kastanjes (/rf< foi ^ -^p) van de

54. Gezouten en gedroogde pitten van den watermeloen, Ci-

Zis (si ^wa fei ^ j j ^ -J^) .

e.

55. Gezouten groenten (isiw fcAth' ^^. ^ ^ ) uit C/iina.

56. Fijn gesneden gedroogde lobak (radijs),

(teAói j»(5 ft'/ ^ ^ H^ ^[^) .

57. Gedroogde lobak («s/«H p j -̂oa« ^ ^ § ^ ) , en gezouten

dito (Ayém is/iat jorf ^ ^ ^ ^ ^ ^ ), uit C/iina.

58. Gezouten Chineesche groenten (Snapis aZfta), (fe)'é7n is/<èu'

É É ^ ) - Mal.: sasawie (zie n* 42).

f. 6rra?ien.

59. Verstikte korrels van roode kleefrijst (Orj/^a ^iwiinosa)

uit C/a'«a (an r̂ A/iai £X >fi )• Dienen om aan sommige

spijzen een roode kleur te geven.
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g. J/ieefooorfeM, o/'

60. Meel uit de wortels vau de iVufotmi-tum specioswm

7?_</(7o Aoew ^ | H | ^ H - Wordt meestal vervalscht inge-
voerd.

61. Griesmeel (soed/?-). De Bataviasche Chineezen noemen het

Aafo' ia?-̂ foe (*3o>3 e '̂L*)» letterlijk Aar* uara de tarwe.

Wordt veel als kindervoedsel gebruikt.

62. Vermicelli van tarwemeel (mï» so«» |!jjjj ^ ) . Wordt

dagelijks te .Safauia door de Chineezen bereid uit meel

dat van «Sare jFVawcisco aangevoerd is.

63. Drooge mi (mï» Aoa" ^ ^ J ) . Vervaardigd uit tarwe-

meel , waarvan met water, zout, eieren en een weinig

potaschloog een beslag is gemaakt.

64. Vermicelli van rijstmeel (fo' Acfen ^ ; fe>).

65. Vermicelli uit de provincie «Jyattfoem/ (soa»

66. Bereiding uit het meel van de Chineesche oebie

Ao'ew ^

h.

67. Gele holle brooze stangen (ftrö Aöe />7JM j ^ J ^ f ]j£
bestaande uit legumine kaas en bereid uit de boonen van
de 5o;i/a Azsjpia'a.

68. Vierkante koeken (tóo Aoa" ^ ^ ) in CAina bereid, be-

staande uit gedroogde legumine kaas van de boonen der

$ot/a Aispirfa en waarin Chineesche karakters zijn afgedrukt.

69. Breiachtige bereiding uit Soya-boontjes, bloem van tarwe-

meel en legumine kaas (tóo imie"? =ëj ?§£).

70. Boouenmelk (tóo ?w» ^ ^ ) . Een vloeibaar condiment
uit Soya-boontjes bereid.

71.Pbr.»e korte vermicelli, uit meel van de »katjang hidjoe"

(PAaseo^Ms ratfiaiitó) bereid; (tóo teAi/em ^ ^ ) .

72. Boonenspruitjes («üo ^ê ïgr ^ ) van de PAoseo^w
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£oe«pj/'.?en.

73. Azijn uit CAtna (soew fcAA j i | | jljg)) uit arak bereid.

74. Gewone Bataviasche ketjap (soija) (<«o toe ^ yfjj).

75. Chineesche ketjap van de Kheh-Chineezen (Kheh-ch.

iöe £| g j VtÖ)-

B. INLANDSCHE VOEDINGSMIDDELEN.

. I . BIT HET DIERENRIJK.

a.

76. Rundvleeseh dat in platte dunne schijven is gesneden, en
daarna onder toevoeging van zout in den zon gedroogd
is. (Z)enrfe?i(7 sampw.' .-A*-»» &>J0UI>). Wordt op 5aK en
illadoera aangemaakt.

77. Gezouten en gedroogd buffelvleesch op dezelfde wyze be-
reid. (Ztentfe»K7 &ar&o •Jji ' i j JkJL>»5) van de i?os

78. Gezouten en gedroogde ruDdertongen van 7)ïaraGfy'oer

saTwpie faring *2r^ ie****" "IjuJ). Een fijnere soort komt

van (Soemenep.
79. ZroepoeA: ^erio (*-?*- '̂ (J-s.-S'). De in water gaar ge-

kookte huid van den buffel wordt in kleine reepjes ge-
sneden en in de zon gedroogd. Bij het gebruik braadt men
deze reepjes in olie, waardoor zij zich, door het ont-
wikkelen van gassen in het weefsel, uitzetten en croquant
worden.

80. De gewone Indische grasboter, uit koemelk bereid (fl/en-
ta/a C£A&WO). Wordt meer door Europeanen gebruikt.

81. Vloeibare boter van koemelk , uit .Bender i?ws/«Ve in groote
bolvormige fleschen, zoogenaamde »TTafe&assen" aangevoerd:
Gte (-^)- Wordt in Per^z'ë dikwerf vervalscht door bij-
menging . van rundervet, en te j^atoma niet alleen door
Armeniërs, maar ook door gegoede Inlanders en Arabieren
gebruikt.
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82. Boter van geitenmelk (<S;'awu« » » > »j). Heeft een vuil-
gele kleur, maar riekt aangenaam. Zij wordt uit ^4ra6ië
in blikken aangevoerd. Die van .MzfcAat is zeer gewild.
Zoowel de (% als de /S/anrni worden vóór de verzending
gesmolten. Versche niet gesmolten geitenboter heet in het
Arabisch i^oeto (XJW».V)-

83. Gezouten en gedroogd hertenvleesch (Ztairfemp mencfy'a-

n<jran „jjL^vjjo &>Juüj), afkomstig van het Javaansche

wilde hert i2usa /tippe&fp/tMs.

84. Vleesch van de bekende Javaansche stinkdas («Sw/om^

e jCuw). i%da«s wie/w/>s. Het wordt door vele Javanen

en Soendaneezen bij voorkomende gelegenheden genuttigd.

85. Vleesch van de 7/rtra 6oefon ( I J J L J IJ-J*) ParodcMwnus
wiwsa«<7a. Dit dier aast gretig op de vruchten van wilde
pisangsoorten.

86. Idem van de -Bac ï̂n^ (Ètó.L) <SWwrus JècoZor, den meest
algemeen voorkomenden Javaanschen eekhoorn. Het diertje
is in de boomgaarden rondom .Batania buitengewoon veel-
vuldig, en richt daar groote schade aan. Het vleesch wordt
zoowel door Inlanders en Chineezen als door enkele Indo-
Europeanen gegeten.

87. De .KantyïJ ( J L » , ^ J L S " ) , .̂ VYK/WZUS '̂auaMiCTts, wordt bij
7ane?/o7i<7 Prioi en bezuiden Jlfeeŝ er Cbrne/i's in het wild
aangetroffen. Het vleesch is een fijn wildbraad.

88. De bekende ifafo?!<7 ( £ y ^ ) P<eropus eduHs. Het vleesch
van deze groote vledermuis is vooral bij de Amboneezen
gewild. Ook de Batavianen nuttigen het, echter zonder
speciaal met dit doel jacht op het dier te maken. Bij de
bereiding wordt nooit verzuimd twee groote klieren, die
zich onder de oksels bevinden en een stinkend secretum
afscheiden, te verwijderen.

b.

89. Üe ^'am o/aroara ( , j * j j | ^jjf) GW/imtZa emtata; een

waterhoen, dat gedurende den West-moesson «Tam bezoekt.
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90. De gewone Javaansclie watersnip J9/e£e£
fó»a#o &£e«wra. Bezoekt alleen gedurende den West-moes-
son Jam. Wordt dan 's nachts met netten gevangen, en
langs de straten levend te koop aangeboden.

91. De groote wulp .Boeroeno jradj/a ^aö[/aaw ( * g~̂ l x toli")
iVMmeniws mayor. Is langs het zeestrand te vinden.

92. Paauwenvleesch van de J/eraA (ijflyo) Paw maü'citó. In
de omstreken van Batavia is deze vogel sedert lang uitge-
roeid , maar in de bosschen van het binnenland komt hij
daarentegen nog veelvuldig voor. Enkele personen schijnen
eene idiosyncrasie te bezitten voor het gebruik van pau-
wenvleesch, die zich uit door het ontstaan van een pus-
tuleuzen huiduitslag. Hetzelfde, beweert men, is het geval
met het vleesch van 'den -KM&MM? (BIJL-A-S")

muMi/ac, en van den witten karbouw.
93. De .Me/woies (jj»*j«_jdLe) Z?e?iaYocy<7«a romans en

cj/</«a arcwate. Het vleesch dezer kleine eendvogels is zeer
gewild. Eveneens dat van de

94. Jl/e/iWes 6a£o<? («J>L? y«*jj^yL«) de JVeWapws eoronuwufe-
/wwus, een eendvogeltje dat niet grooter is dan een duif.

95. De versche eieren van den tammen eend worden op Jam
in een brei gelegd bestaande uit asch, zout en water,
dan wel uit gepulveriseerde baksteenen, zout en water,
waarna de zouten der aldus ontstane pekel door de po-
riën van de schaal heendringen en een zilten smaak aan
den inhoud mededeelen. Men verkrijgt aldus de <e/or 6èöè£
a«tn (jj-A-wf t$-**J ij-^-3) ^ zoute eendeneieren, die een
belangrijk handelsartikel vormen, daar door dit proces
de eieren tevens voor bederf gevrijwaard worden. Nu en
dan worden deze ook uit C7«na ingevoerd, onder den
naam van &yêm aA «oei dj^ f}]!|| ^ g .

Vóór het gebruik worden zij afgewasschen en vervol-
gens hard gekookt. In de doijer heeft dan gewoonlijk
een afscheiding van olie plaats gegrepen.

c.

96. De eieren van den sub 7 vermelden Varanus bivittatus

oiau>a£ ^J IJ IAJ )«JLJ') worden door Inlanders en
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sommige Indo-Europeanen genuttigd. Hun schaal is week,
evenals die van de

97. 7^or jperyo<? («JU3 ;*J-ï) of schildpad-eieren. Deze wor-
den op de X>uz>enJ «ïamforc verzameld en zijn veel
duurder dan hoender-eieren. Hun eiwit bezit de eigen-
schap bij de kookhitte van water vloeibaar te blijven.

d. FmcAen.

98. Een zoet-waterpaling Zfcnn ^Woen# (£ ,t\juJ .jXjf) met

roodachtigen buik, uit de familie der i/wrae«oiVfo«.

99. i&an feZ^A ( J L J .^Jól) CZareas jtwwctatas, een 5i7wr(M<&

die veelvuldig en altijd levend ter markt komt.
Na het sluiten van den koop dooden de inlandsche

visch handelaars dezen visch, door hem een slag op den
schedel toe te brengen met een rolronden stok , dien zij tot
dit doel steeds bij zich hebben, daar de scherpe doorn ach tige
uitsteeksels der eerste rug- en borstvinnen bij het spartelen
belangrijke verwondingen kunnen te weeg brengen.

100. Een der meest bekende zoetwater O^/jromenotrfen, de

komt steeds levend ter markt, evenals de volgende:
101. De klimbaars i£an ieio£ (( jyü ,j£>f) ^«aön

De nummers 98, 99, 100 en 101 worden bijna overal
in het binnenland ter markt gebracht en, uitgezonderd
de ifom #a&oes, die ook bij de Europeanen gewild is,
bijna uitsluitend door Inlanders gegeten.

102. Een algemeen voorkomende haaisoort. Tfom i/oe«/oei
( O J . ^ . ^ ( ^ X J I ) CWAaWas acwtó/ens. Strekt zoowel
Chineezen als Inlanders tot voedsel.

103. Zfom tem&an$r (£A*AJ , JJCJ! ) , ^ r a < ^ « , iTowaZa. Een
sprotsoort die dagelijks bij duizenden ter markt gebracht
wordt, en ook gedroogd als

104. 7/taw «em&cmsr fo-% ( i j J ' JA^Ü , JXJ! ) in den handel
voorkomt. ^- -̂*

10r>. De bekende Indische Ztan Aayfcajt) (i_a^LT ^ J C J ! ) Xates
floMwi, wegens den hoogen prijs voornamelijk op Euro-
peesche of Chiueesche tafels aangetroffen.
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106. Een gevlekte zeebaars Jfam ^rapoe &orre«#

JLJJJ^) ASemmws pawi/fen'wws. Komt met andere soorten

van hetzelfde geslacht dikwijls ter markt voor.

107. Een makreelsoort 7&«n sefaar fy'oewio (**•£» JL*»
(7a»'ana: species.

108. De meest voorkomende makreel i&an &e?nZ>em<7

g JA*/') -Sconzier uTawa^wrta. Wordt door de vischver-

koopers zeer op prijs gehouden.

109. jf£a?i £«>ee ^rapoe (»jfw5' ^5»- '̂ .^VJCJI) Cara?^ araniAo-

pj/(/us, een zeer gezochte vischsoort.
110. Een zeevisch <Sp/<j/roe?ta 7W/0, die in vorm met den Hol-

landsehen snoek overeenkomt en zeer gewild is. De oor-
spronkelijke Inlandsche naam is bij de Bataviasche visch-
verkoopers geheel verloren gegaan, zoodat de visch alleen
onder den verbasterden Europeeschen naam i&aw
((jyu« ^JCJI) bekend is.

111. Gedroogde -EyiwVa soorten 2&a« />eperre/t A
i j j i ' (CjAili). De Inlandsche naam is afgeleid van het
taaie dradige slijm, dat den versch gevangen visch in
groote hoeveelheid omgeeft en moeielijk te verwijderen is.

De overgroote hoeveelheid, waarin deze visschen soms
voorkomen, maakt dat een groot aantal in de zon ge-
droogd wordt en als handelsartikel naar het binnenland
vervoerd wordt.

112. Dit laatste is ook het geval met de verschillende ine
soorten (.Ew r̂auZws species), die bij millioenen ter markt
komen en gedroogd de ifom ine Anw^ (/jyS' 5̂>J' (jJs>0
vormen.

113. De roode vischjes 7£«« meraA (sfjjyo (jJot). De i£rc-

r̂aw/ws soorten, die tot deze bereiding gebruikt worden,
zijn eerst van de koppen en ingewanden ontdaan en
daarna ingezouten, waarna (?«# Ma& of de sub n". 59
vermelde verstikte roode ketanrijstkorrels, peper en ragi
(zie n°. 220) worden bijgevoegd. Die van J/aAassar zijn
beroemd.

114.7£an frne nassie ( *ïlj ^ ö ^Jo t ) . Een zeer zeldzaam

voorkomende üW r̂raM t̂s soort, waarop vooral de Chineezen
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verlekkerd zijn. Gedurende het leven en kort na den
dood is dit vischje, op de oogen na, geheel doorschij-
nend. Eerst na kooking wordt het als gestold eiwit.

Behalve de bovenvermelde gedroogde vischsoorten, ko-

men er nog verschillende andere in den handel voor.

Te .Baiaw'a worden alle gedroogde vischsoorten, die op

de Duizend eilanden toebereid worden, i/fcan jpoe/oe C^Jof

J « i ) genoemd.

Als voorbeelden dienen:

115. Zfcan ieöe &W«<7 ( A J * ^ ' ,C*£? ( J ^ O - -Een gezouten en

gedroogde «Sm-awws soort.

116. /£a« /intyam &rwj<7 C*-)^ |*T 'J* i j ^ ' ) > ^e £ates ca/-
cari/g»"; benevens de

117. /&a« &a£a£oea £Ww<jr (i-sjï ' !•£)£$' j j J^I) > een gedroogde
soort.

Andere gedroogde visschen komen van -Sm^apore, zoo-
als de

118.

Het meerendeel der gedroogde visschen wordt echter
uit iSia/ra aangevoerd, zooals:

119. ifom gfttftoes irm^r C^-Jv-S" ^ j - ? L ï ' yjJCjl). Gezouten

en gedroogde Op/«'o cepAoZ-«« soorten;

en

120. De /£an sepaf Anm̂ r ( i . J ' £ ^ ^ X J I ) , afkomstig van

de 7Wc/top«« Mt'/topterws, een vischsoort die ook in zoet-

water rawa's van Java aangetroffen wordt.
Evenzoo wordt uit iSiam ingevoerd hetgeen de In-

landers hier

121./^an peda ( | J L J ^^JLjf) noemen, bestaande uit met

Siamsch zout ingemaakte /.-emèo?^ soorten (zie n°. 108).

122. Van Pafewi&an r̂ ingevoerde gezouten kuit ïefor iroe6oe/(;

('j>^-?j^-3 ^—Li") afkomstig van de C/wpea wiacroum.

De uitgebreidheid, die de handel in gedroogde of gezou-

ten visschen te £atojiio heeft, kan blijken uit het feit

dat de invoer van gedroogde visch en sepia's tot gebruik
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te Safcrna en Omstreken in 1880 6.540.266 en in 1881
13.220.534 kilogrammen heeft bedragen, hetgeen tegen
eene gemiddelde waarde vau ƒ0.15 per kilogram (schat-
ting der recherche-ambtenaren) voor die <w«e jaren een
waarde van ± rfrie mzïltoen jtjrwW«n representeerde.

123. Uit _EW/e/scA ircd/é' ingevoerde gedroogde vischjes, zoo-
genaamde »-Bom6ai; (Zwc£s" (i/rtrpo<7on w/ierews). Dienen
alleen als delicatesse voor Engelschen en sommige Hol-
landers.

124. Bij overvloedige vischvangst wordt een gedeelte der vangst
na voorafgegane^ zuivering afgekookt, en de daaruit
bereide bouillon tot siroopdikte ingedampt, onder toevoe-
ging van een weinig zout. Dit extract, dat in voedings-
waarde op één lijn te stellen is met het zoogenaamde
Liebigsch. vleeseh-extract, heet Peta's i£an (^jJof <j<*-»Jü)-
Op dezelfde wijze worden bereidingen gemaakt uit Sappie-
vleesch: Petó rfagrwi^ sam/ne (-«•*« .«^ ta I /****) ' ®̂
uit gamalen: Ptftós oet/am/ (cli>J Ĵ*lJyi9)•

125. Fijn gestampte visch, zetmeel van de o«tó a?i<jrrfoer en
zout zijn de ingrediënten waaruit een deeg wordt be-
reid, dat de grondstof levert voor de ifroepoei i&an
(^jCjt (Jij)-*")- Van het beslag, dat nogal taai is,
maakt men een rol, die daarna in dunne schijfjes ge-
sneden wordt. Deze laatste worden in de zon gedroogd.

126(Te Pafewian^ wordt een dergelijk deeg vóór het ge-
127jdroogd wordt tot dunne draden bereid, die, in elkaar

gewerkt, platte ronde koeken vormen welke te Pxztam'a
O heeten.

e.

128. De larve van een groote tor

129. Bijeularven ïatcon moerfa (f«>}-<

130. Inlandsche honig marfoe (.Juc).

131. WaZa«gf sanp'ii (JLdLw /^U)i «Stóncornw ran'comis.

132. Volwassen mannelijke termieten Zaron (^j*-l) VM* de
Termos
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f.

133. De ZmwZws wioJwcmisw; Jt/ïwii ( i .• *) i mannetje en
wijfje. De eieren van dit laatste"zijn voornamelijk ge-
zocht door de paranakan-Chineezen, die er met inlandsche
kruiden en azijn eene bereiding van maken die

134. ^4i;'ar fefor wwww' ( ~+AJO »«Jl2 >^lj genoemd wordt.

135. Een Portewus soort, i?af/;'ot'»i#an (,jxyi.|.). Een zeer
gezochte zeekrab.

136. De buidelkrab jBwyws Zairo; ifawa-^awa fowi («y*-.if Pf.l^),
in de ilfo/MMen T̂etoTn ^arcarze (^yA^ ivXS') geheeten.
Wordt levend gehouden en met stukjes klappernoot vet-
gemest, waarna het dier voor delicatesse geldt. Nu en
dan te 5otówa aangebracht van de 2?«i>enrf

137. De grootste Javaansche garnaal O«/a?zgf sata«(7 («£««# c!

138) Een garnalen-soort, die gewoonlgk levend ter markt

'wordt gebracht. Oerfangr api ap' (f^it ÊtOjt).

140. Een garnalen-soort, die, versch, witachtig van kleur is en

een rooden staart heeft: Oerfan̂ r tyenrfana (bljOö. c!t>ll).

141. Een fraai geteekende groote garn aal soort Oedam? jt?aw<;e<

(S-A-^-i ê^i ')* ^® k°P ®̂  ^^* ruggemerg gaan voor
giftig door.

142. 6Wan# n*0M(7 ( £ y ^ £^^) - Een zeer kleine garnaal-

soort voornamelijk dienende tot bereiding van de

143. TVassee (_,&Lj)). Oilindervormige grijze of grijsbruine
koekjes, die door ontwikkeling van vluchtige vetzuren
naar toonenzweet rieken, en uit de laatstvermelde gar-
naalsoort bereid worden.

De bereiding in de omstreken van 7?o<afia is als volgt:
De garnalen worden afgewasschen, goed schoon ge-

maakt en van alle vreemde bijmengsels, zooals vischjes,
schpl.pjes etc. ontdaan. Vervolgens worden zij ingezouten,
oy horden uitgespreid en één dag in de zon gedroogd;
daarna in een soort rijstblok fijn gestampt en in vormpjes
geperst, die uit kleine stukken bamboestengel bestaan.
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De beste trassie verkrijgt men Mer van de 0«fo«<? ?*<?-
. Eene andere kleine garaaleasoort, de Oedaj»̂  c '̂am-

jutt~- cljxfi levert e-ese bereiding TEÖ mindere
kwaliteit. De op boven beschrevene wijze bereide trasssie
kan eea maand lang bewaard worden zonder te rotten,
doch moet nn ea dan ia de zon gedroogd worden. Eene
trassïe-soort, die hier te I?atas?Jar als trassie 1/afeMa
bekend staat, is Tan inferieure kwaliteit en wordt van
elders aangevoerd. Gewoonlijk wordt zij voor consumptie
in de bovenlanden opgekocht. Te »SewjR««p schijnt de
trassie-hereiding op andere wijze te geschieden. Ik woonde
die bij in de kampong -Sete&zr; de ingrediënten werden
daar gekookt.

144. Gedroogde gepelde garnalen, Oeran^ £*•??«? {&j»

vormen een voornaam handelsartikel.

145. Garnalen-extract P«iis oerfawjr (cfi>«f jy*«jtJLi) i op de-

zelfde wijze verkregen als sub n°. 124 vermeld is.
146. Platte ronde halfdoorschijnende roodachtige koekjes Xroe-

poeA: oerfa»;̂  (c 'o. l (Jjjj.ji','. Worden op dezelfde wijze

bereid als de .A>oepoe& i£an (zie n'. 125).

g

147. Javaansche inktvisschen 7}'oe»ni ^'

148. Javaansche oesters TWam (*fyA3)- Volgens 5/eefer de
0$«rea imJWcato. Worden dikwijls ter markt gebracht
in platte houten tonnetjes, na van hunne schalen ont-
daan te zijn.

149. Het schelpdier van een Jfesodesma-soort, jfiTrafM? <oio

(ty ^ > -
150. Kleine bivalven met hunne schelpen die, gezouten zijnde,

als toespijs gewild zijn. iTa&Mi (Col^).

151. Idem, een fijnere soort. Z«ai)'a poeta'A («AJ«i L'i')-

152. Een Cardwwi-soort, Zraw r̂ rfaroA (»!»!(> pfji')) die een

bloedrood sap bevat. In deze schelpen, die veel overeen-
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komst hebben met de Europeesche Cemfo'w?w er/w/is, worden
gewoonlijk parasiet-kreeften aangetroffen, die als giftig
beschouwd worden.

153. Een <So/en-soort, A'^ïrit? Zaoei (o«^ £JWCUO, komt
dikwijls ter markt voor.

154. Een zoetwaterslak Aeon# ( è j j ^ ) , vlwipuWana /asa'ato.

155. Een andere zoetwaterslak 2)'oe£ (vsjys*.), PaZwrfino species.

Beide laatstgenoemde strekken vooral in de binnen-
landen den Inlanders tot toespijs.

I I . INLANDSCHE VOEDINGSMIDDELEN UIT HET PLANTENRIJK.

a. öraTien en c?aaru& èem'de mee/soorten.

156. De zaden van de Coi.» /acrt/ma Z. (l?/afóe JLs-), een
graminea. Na ontbolstering tot grof meel gestampt die-
nen zij tot bereiding van pap (Z>oe5oer).

157. De bekende mais Z^OCTI^T (£yCa.), 2éa ?naz;s Z. Wordt

gepoft of gekookt door de Inlanders gegeten.

158. Pamcwm tta&cum (Djowawoe« O J J I J U . ) , Wordt slechts
in kleine hoeveelheden aangeplant en dient enkele malen
tot bereiding van een boeboer-soort, doch meestal tot
vogelvoeder.

159. De witte tafelrijst £eras >̂oetóA (auSy u-L>), afkomstig
van de . 0w/.sa satóm of Ory^a montoa. Wordt alleen
door Europeanen, rijke Chineezen en gegoede Inlanders
of Arabieren gebruikt. De overigen voeden zich meteen
mindere soort al of niet gemengd met

160. .Beras mera/t (st^yo ^ L > ) of roode rijst, eene variëteit
van de voorgaande.

161. Zwarte kleefrijst JTetan ^am ( ^ f ^x*T),- afkomstig
van de % * a /̂M^nosa. Dient voornamelijk tot het ma-
ken van gebak of dodol.

162. De witte variëteit van de Ory^a grfafütoM (J&ten
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163. il/mter (•, • i «) Afval van rijst, voor een gedeelte be-
staande uit gebroken korrels, voor een ander deel uit
fijne zemelen rfecM ((J^s^ü). De bolsters der Javaan-
sche rijstsoorten bevatten, blijkens mijne onderzoekingen,
glasbeldere scherppuntige naalden, die vermoedelijk uit
kiezelzuur bestaan en slecbts door middel van liet nii-
kroskoop kunnen herkend worden. In het voorkomen
dezer naalden ligt de verklaring waarom het stof, dat
bij het wannen in de rijstpelmolens weggedreven wordt,
zoo sterk jeukend op de huid inwerkt. Om zich voor die
inwerking te vrijwaren, kleeden de aldaar werkzame
Inlanders zich gedurende de werkuren met grove karongs
(groen&zaMm), die hier aangemaakt worden. Die glas-
heldere naalden zijn ook de oorzaak dat paarden, die
met rijstzemelen gevoed worden, gedurende de voedering
soms hoesten. Ik vond ze het eerst in de faeces van
spruwlijders in het Militair hospitaal alhier, in wier dieet
rijst voorkwam. Men treft ze in zeer groote afmetingen
en in groote hoeveelheid aan in de wi«nier. Gewoonlijk
wordt de rijst vóór zij gestoomd of gekookt wordt
herhaaldelijk in stroomend water of op andere manier
afgewasschen, zoodat alleen de fijnere naalden of de
spitsen der grootere er in achterblijven. Bij regeling der
voeding van personen, die aan darmziekten lijden, diene
men echter op het bestaan dezer prikkelende naalden
te letten. *)

164. Meel van de gewone witte rijst Tepo^y teras (£>*^

165. Meel van witte kleefrijst, dat uit <S?'aw ingevoerd wordt
7èpoen<7 <Siam (,»l * w È j_iLj>) en veelal tot bereiding
van gebak dient.

*) Ik meld dit feit hier cenigszins uitvoerig, daar men zich van zekere
zijde (v. d. Burg, De geneesheer in N. 1. 2e druk pag. 183) niet
ontzien heeft het resultaat mijner onderzoekingen te publiceercn zonder
den bron op te geven waaruit men putte, terwijl men bovendien het
woord, .scherppuntig" in .met scherpe p u n t e n voorzien" omzette,
en daardoor zeker een minder juiste voorstelling gaf.

A. G. V.
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b.

166. Peulen van de 5o?/a fo'spjVfa (iTa '̂fl»;^ &flrfe# 6 <*_A_<*

(JltXS') op Java geteeld.

167(Gedroogde boonen van de JTöfy'a«9» foiote/é' poetó/t (£SUL$'

juüji JftXS') die in overgroote hoeveelheid uit CAma,

<Stawi en ^4nam ingevoerd worden en tot verschillende
bereidingen dienen.

169. De zaden van een roode variëteit der <So?/a /a'spidfa (ÜTa-
fy'awgr Aac/e/e wzera/i sf^uo —JljkJ" i s o i ' ) .

170. Idem van de zwarte variëteit, A^a^'a»^ £acfe/^ tYam (i^LXT

*JuJt Jfjki '). Dienen o. a. tot de bereiding van de

Bataviasche fefy'ap (zie n". 74).

171. Jujü_/an(7 6anrfo«^ ( C . J L J - J i s u i ' ) of

(•jj^*. i ^ J ï J ' ) . P/ia«eo/ws species.

172. Boontjes van de P/meo/ws radï'aiws (ATai;a«^ tc(;'oe «

^SLJI ) . Dienen o. a. tot bereiding der sub 72 vermelde
boonenspruitjes.

173. Boonen van de Fz^wa cai/am? (jfiTai;a« ĵooeie7t

174. Peulen van de Fjgfna si«ews!s (ÜTa^on^ pa«(//fl«^/ i sx*i i s

175. In heete asch gepofte peulen van de Jrac/ns p
(iffl<;on<7 f««o/( ^fore^ ^ J ^ «iüi i.SUj').

176. Peulvruchten van de Faawcifma S!«6fór-7-anea (iTo^'rtw^ Jo-

</or J ^ j i s^J ' ) . Bevatten, evenals de vorige, veel olie.

177. Restanten van ^atyaw^ iawa/* n". 175, die gediend hebben
tot bereiding van katjangolie, worden afgewasschen, daarna
met ra#t (zie n°. 220) gemengd en gestoomd. Die koe-
ken , in vierkante stukjes gesneden, stellen de o«</om

(p-SSÓjD daar, die gewoonlijk door en door beschim-
meld ter markt komt.

178. De zaden van de sub 166 vermelde <So?/a /nsjwtfa wor-

den gekookt en met een giststof ra^i" ( f L) vermengd;

daarna wikkelt men dit mengsel in pïsangbladeren en

s^omt het. Deze bereiding, 2 m p e (^-A*JÜ) geheeten,

wordt als toespijs bij de rijst genuttigd." Dient ook wel

eens als giststof.
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c.

179. De vleezige wortelstok van de
(.d&ar fon<?£en<jr £A£CJJ jï'l)- Wordt geconfijt gegeten,

180. Kleine bolronde zetnieelkoudende wortelknoiletjes van de

181. Zetmeelhoudende knollen van de Pac/itfr&tnis

182. Zetmeelrijke wortelknollen van de ^a^if
mera/t s(jj-« ^AAS'} ; de roode variëteit.

183. Idem. De witte variëteit JTafó&i jpoeü'/i ( j

184. Wortelknollen van de Z)ioscorea «Satim (Ot'Üe

185. De nieelrijke wortels van de Jfam'Aot uft'föspma

_J«I of

die het in .Europa en ^inimia als to/^ioca bekende meel
leveren.

186. De knolwortel van de Cofacasia antó^uarMm (Ta/es
(U*JLJ, of ^T/adie ^ÜLJ ' ) . Een Aroidea die overal in
den îrcAipeZ en in -Zwwtó)̂  C/u'«a aangeplant wordt.
Evenals de zetmeelrijke wortelknollen van de GWoe»/g
(é.ol ^) hebben die van sommige variëteiten der

Co/accma aTi/^rtarum de eigenschap bij aanraking prik-
kelend op de huid in te werken, waardoor een hevige
jeukte ontstaat die gepaard kan gaan met koortsachtige
rillingen. Zulks ondervond ik in 1871 te Pa??ia»ioeAa«,
toen ik het zetmeelgehalte van een Ta/es-soort kwanti-
tatief wilde bepalen. Het water, waarin de geraspte wor-
teldeelen geweekt waren, werkte op bovenvermelde wijze
op de huid van de hand in, waartegen alleen baat
werd gevonden door het bestrijken van dat lichaamsdeel
met klapperolie en het verwarmen boven het vuur. Dit
geschiedde op raad van Inlanders. Die prikkelende eigen-
schap danken deze wortelknollen aan een overgroot aantal
raphiden van oxaalzure kalk, gelijk ray het miskrosko-
pisch onderzoek van het bewuste water leerde. Tot dus-
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verre vond ik deze bij de XZarfte /ompon<?, de
«a?W, bij de GWoe«</ (Dtosconea /«Vswte), de Oeiie
en den schijfvormigen wortelknol van de
«?»!/>«« wfatas, die eveneens tot voedsel strekt. Ook in de
zetmeelhoudende palmiet van de Cbcos nw«/era en in jonge
bamboe-uitspruitsels werden door mij dergelijke raphiden
aangetroffen. Hetzelfde was het geval met den aan amylum
bizonder rijken stam van de ^1/ocasia wiacror/iiza. Al deze
voedingsmiddelen moeten, vóór zij tot inwendig gebruik
geschikt zijn, van deze kristallen ontdaan worden, het-
geen geschiedt door afwassching of door inwerking van
asch met opvolgend koken of braden.

187. De zoogenaamde waternooten Zeŵ Acm^ (A J JOLAJ) van

de TVapa fo'corats, een waterplant die uit C/w'na inge-
voerd is. De vruchten worden gekookt gegeten.

188. Rijpe vruchten van de ü/a^nrf/oe LssJuJLc), (x?ietum
(CMCTion. Dienen tot bereiding van de

189. ^rJpzeA »naZm</;oe (j«sU_jdlo (S_^tt.j_J'). Daartoe worden
de rijpe ontbolsterde zaden even gekookt, waarna zij met
behulp van een zwaren hamer geplet en vervolgens in
de zon gedroogd worden. Op die wijze wordt het amy-
lum in dextrine omgezet.

190. i?efoM rfoeren (^J».J..(> (jji 'b). De zaden van de rijpe

Doerianvruchten Dwro'o Ziè(?<AtnMS.
191. Jonge uitspruitsels van eenige bamboesoorten, iueftoewf/

tomioe U**j c o f J , worden gekookt als sajor gebruikt,
dan wel tot zuur ingemaakt. Behalve de gewone be-
standdeelen van jonge planten-uitspruitsels, bevatten zij
zetmeel, en raphiden grooter dan die van de

192. De zoogenaamde palmiet Ocmioef

o i U ) . Is alleen te verkrijgen wanneer klapperboomen
omgekapt worden.

193. De vrucht van den klapperboom Cocos «wo/èra (ÜTa/appa
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194. De daaruit bereide klapperolie J/«/aI- ürafap/ra
vjÜLJ"). Is bij de tropische warmte der kuststreken
altijd helder en vloeibaar, doch wordt in de koelere
bergstreken wit ondoorschijnend en boteraehüg.

195. De zaden van de 4̂/eure<is irz?oi« {-fiTejra'ne r-, ,* t_<̂ )
worden bij de rijsttafel gebruikt.

196. Idem van de Pör«</tttm et?«/e (Jf/owe^ lïtJLï' of Poe-
<;'oen̂  4'^-. f)- Vóór zij tot inwendig gebruik dienen

worden zij gekookt en later ia aschwater geweekt, waar-
door hun inhoud een chocolaad bruine kleur aanneemt.

197. De zaden van de witte variëteit der «Sesamwm wic&itm
(Wïd/gn » * -<v Q. Worden bij het bereiden Tan vele
gebaksoorten gebruikt. De daaruit vervaardigde sesamolie
bezit nagenoeg dezelfde physische eigenschappen als de
olijfolie.

198. Olie geperst uit de A'ai/an^r ta^a/t (.4rac/«s A?}pô aea)
il/m_;aA Aai;anjr ( i s u i ' ^3^*)- Wordt door minder ge-
goede Inlanders en op plaatsen waar klapperolie schaarsch
is bij de bereiding der spijzen gebruikt.

e. Crroejitew.

199. De vruchten van de «SWanwm raefow^na (7mwi</ c «yö).
Door de Inlanders, evenals de volgende vruchten, tot de
groenten gerekend.

200. Vruchten van de (7ifcwr-6ito jt><?/>o (Laèoe &oem'ft<7 »-?^
ijüj^'). Komen soms in stukken gesneden ter markt voor.

201. De bittere vruchten van de J/omon&ra cAanmtóa (Pa-

202. «S/ac?a a/ér (ol OÜLw). Een zeer gezochte groente om
als fo%> /a/«jt> *) bij de rijsttafel gebruikt te worden.

Het zijn de bladeren en bladstelen van de
Wordt voor .Batati'a uit het

aangevoerd.

*) Onder fotop fefap verstaan de Inlanders groenten die hetzij rauw dan
wel even opgekookt bij den *<H»iaJ gevoegd worden. Samta/ is een
mengsel waarvan 2o;</, #a6e (zie n°. 222) en tf)*<M«« (zie n°. 143) de
hoofdingrediënten vormen.
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203. Indische Spinazie (2?<K/em * - J L J ) van de

f. il/eefeoortew o/

204. <Sa</o araroe< («UJJM %-£-*<) *)• Het zetmeel van de
wortelstokken der Miranda arunrfmacea. Dient voorna-
melijk tot bereiden van gebaksoorten.

205. <Sa<jro ^m6o»i (.J._A^O! . f_w)- Ambonsche Sagokoekjes.
Afkomst en bereidiug bekend.

206. Zetmeel uit den stam van de arenpalm -dm^a saeeAa-
ri/erea (<Sajro aren j j j J •&»)• Wordt in de omstreken
van ifaiauia bereid.

207. 7Wen# Aefan (. .>XxJ' iuuj')- Een Inlandsche en Chineesche
^ " C "

bereiding, uit suiker en geroosterde kleefryst bestaande.
208. i£wee saioe (y»'L« (5*^)- Een zeer gewilde brooze ge-

baksoort, door Chineezen vervaardigd en bijna overal in
Inlandsche huishoudings voorhanden. Wordt bereid uit
grof geroosterd boonenmeel van de &afy"am# w '̂oe (zie
n". 172), dat met fijn gemaakte rietsuiker is vermengd.
Enkele malen vervangt men dit laatste ingredient door
«jroeZa aren (zien». 212), waardoor de witte kleur van het
gebak in een bruine overgaat.

209. ifooee poefoe (j- iy (jj-i')- Gebak in platte schijfjes,
vervaardigd uit rijstmeel en rietsuiker. Is oorspronkelijk
helder wit, maar wordt door bijmenging van sommige
stoffen gekleurd.

Voor het paarschrood wordt gebruik gemaakt van de
/wAsme uit den handel; voor helder rood van dezelfde
stof waarbij uitgeperst lemmetjessap (van de OiÉrws £i-
moneẐ MS, mr. cwycarpa) is gevoegd. Voor blauw gebruikt
men uit DwzfócA/anrf ingevoerd w^rawiann. Deze beide
kleurstoffen heeten bij de Inlanders sepoeAan

*) Deze benaming klinkt vreemd in de ooren van Europeanen, doch vindt
verklaring in het feit dat de Inlander» alle zetmeel-soorten Sa^o noe-
men en het woord «rarorf een weerklank is van den naam waaronder
de J7«ra)^n anWrnarca hier ingevoerd werd.
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210. .DodoZ doeren (.j«j».i> J«4>.t>). Een kleverige gebak-
soort, bereid uit het vruchtvleesch van den Z>oerwm
(JJtm'o JZïfte/</w7JMs), suiker, en meel van witte kleefrijst.
De daarvan gemaakte balletjes worden in droge pisang-
bladen gewikkeld, of wel in de schutbladen van de mais-
vrucht bewaard.

g. Swi&ersoorien en

211. Op inlandsche wijze bereide rietsuiker GWa iefcoe

212. Op dergelijke wijze bereide suiker uit het sap dat uit
den afgesneden vruchtsteel van den arenboom ./irm^a
«ace/mn/«ra vloeit. GWa aren ( , ^ J J iLi )•

213. Aemfcmgr jKwfo (SLf £*_**$"), letterlijk vertaald *sui-
kerbloenien". Worden op gelijke wijze als daarmede
overeenkomstige Europeescke suikertjes vervaardigd uit
rietsuiker. Als kern dienen voor «Ie kleinere s
«aiw/j« (zie n*. 197); voor de grootere
(zie n<>. 176), of wel gezouten en gedroogde
jst'«ai (zie n». 54). Tot kleuren bezigt men voor het

rood: Chineesch gezuiverd cinnaber ï«oe see ^
Toor groen: sap van de bladeren van verscbiliende

taera-soorten (l?aoe»j SO^/J -^J — ^y^>>)' *'̂ **"

sap van de CWftwwö /on«?a fA'oejs/iï tfAAiS';; «o TOOT

blauw: 2?«ïfsc

214. In de lengt* gespleten pisangs (MM» rwmpAwna, rar.
*j^w«torft}, die ia de zon gedroogd zijn en daarna, io
droge pisaogbiaderen gewikkeld, bewaard wordeo. F£-

). Afkomstig ?an tó eikud

te 7?«to»«z «̂»?« soorten *oor, di« nït
©f P^rtó iageToerf zijn, Ï^J gewone ioort wordt
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eek ïa $W>??fo®f langs *Je straten roadgeTeai es ïs
afkomstig uit Psrz», De fijaere soort komt uit

* Oedfoogde Trachtea fan «Ie Dia/jam ÏVK&W

^.ss^LX). Set ïraeEtvleescli is zuur en een weinig

217. ögzonten vruchten van iJa/««fa «cWis (&fol;
^A*s»f) ia pekeï.

218, Mem TÜD de JSroWea c/^cma/us (J/etófe a«tn.

219. Fijn geraspte gezontea maskaatHoten van de

j .

220. Rijstmeel, Langkoewaswortel (^Zpini'a ^a/awjra) en knoflook
worden met water 3 dagen geweekt.

Na het verwijderen van de waterdeelen worden de
overgebleven vaste bestauddeelen tot ronde ballen ge-
kneed, die in de zon gedroogd worden. Dit praeparaat
is wat men i?a<7» (^-^K) noemt.

Mikroskopisch zijn er onveranderde zetmeelcellen van
rijst, en kleine gistcellen met fijn korreligen inhoud in
te herkennen.

k. Fizsfe

221. Groene vruchten van de Capsicum Zon̂ rwm (T;a6e id;

222. Roode vruchten van de Cajosicwm awuwm (T;a6e

223. Vruchten van de (7«j»sw'M»n <Sm«nsis (?)

224. Idem van de Ca/»i'cw?tt/astó<72aiwm (7)'a6e ra«>ti XJ.IJ —aUk
of 2)'a6e sétan ^j.tó^ JLS^) .
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225. De boontjes van de .Parfaa spmosa (Pe/e/j jci).

226. Zaden van de Ztyeŵ &o/ (J«JuU&.) P/it7eco/f>6twm
wiiwum. Zeer gezocht als toespijs door de Inlanders en
verafschuwd door de Europeanen. Bevatten veel zetmeel
en een stinkende vluchtige olie. Kunnen, in groote
hoeveelheid gebruikt, vergiftig werken. Ik nam eens een
dergelijk geval van vergiftiging waar bij een 4-jarig
Chineesch kind, dat 14 zaden gebruikt had en na 36
uren overleed.

227. De rijpe zaden van den J9/e«<jr£oZ worden 14 dagen lang
onder de aarde begraven totdat zij beginnen uit te sprui-
ten. Daarna weder verzameld, worden zij afgewasschen
en dienen dan tot toespijs. jSewe/) (aijwu). Alle nadeelige
en onaangename eigenschappen van Zty'engrio/ zijn in de
jBeioe/i verdubbeld.

228. Gekookte Djengkolzaden worden met een hamer platge-
slagen tot dunne ronde koeken en in de zon gedroogd

Tot inwendig gebruik worden zij boven vuur gepoft
en met een weinig gebrand zout (zie n". 242) verorberd.
Werken niet zoo nadeelig als de onbereide zaden, daar
bij het kooken veel vluchtige olie verloren is gegaan.

229. Vruchtvleesch van de TamcmWa zndi'ca (^4sm rfjawa
I.Ufc *-*!)• Het wordt van de pitten ontdaan en tot bal-
len of platte koeken gekneed.

230. Knoflook J^/mm «aiiwro (̂ azoan f̂ poetö &x3«i et«Lj).
231. Roode sjalotjes ÎZ/mm aescafomcwm (i?aw;an</

232. Versche gemberwortel van de ZiVif^er O//ictna/Ms (.D/ai

233. Versche wortel van de

234. Idem van de [̂Zptnia gfaZan̂ a (iaos (j*«^ of

235. Idem van de üfaemp/m'a joowrfur-ato (Tewoe

236. Korianderzaden van de CorómdrMwi sa<Ï7);tm
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237. Idem van de iTtmcf/ CWHTW (7a»Ti (7};ï»te« ..vxXij>).
Sir **

238. Gedroogde bladeren vau de jEw</m'a /u«'c??zia (Daoen sa&wn

*iL« o««l«>). Vervangen op J a m de laurierbladen.

239. Tot lange vierkante stangen bereide a<7ar a^ar ( f ^ l ) .

Uit ASingrapore en C/una ingevoerd. Vermoedelijk afkom-
stig van de P/ocart'a

1. FZoet'óare

240. Inlandsche azijn 7)'oeia (//awa (I«L=«- 1^5^)1 bestaande
uit vorzuurde fe^<'« (^»jjü) of «oeioâ - ( ( j l . j j ) d. i. sap uit
den afgesneden vruchtsteel van de sagoeweer of arenpalm.

I I I . INLANDSCHE VOEDINGSMIDDELEN UIT HET MINEttAALKIJK.

241. Garnn soemewep (>_»:^, - p U j ). Het Indisch zout wordt

voornamelijk op Madoera (Soemenep) gewonnen.

242. (za?^m r7o«>»gr ( i j«« i ' *ljU )• Zout dat gebrand en ge-
pulveriseerd is.
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