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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ШТО МОЖ НА ПРЫ ГА ТА ВАЦЬ 
З КУ РЫ НЫХ ГРУ ДАК

1. Узяць ку ры ныя груд кі, 

злёг ку ад біць, аб ма заць 

су мес сю мё ду і ма я нэ зу (пры-

клад на 2:1, мё ду больш) і на 

тры га дзі ны па кі нуць. По тым 

за пя чы ў ду хоў цы да га тоў-

насці.

2. Зноў жа ўзяць ку ры ныя груд кі, дроб на іх на рэ-

заць, да даць ту ды па ру лы жак ма я нэ зу, спе-

цыі і па ста віць ма ры на вац ца ў ха ла дзіль нік хві лін на 

30—40, а лепш на ноч. По тым лыж кай вы клас ці ў 

рас па ле ны алей гэ тую ма су а-ля кат лет кі і аб сма жыць 

з двух ба коў.

3. Ку ры нае фі ле ад біць праз плён ку, па ліць лі мон ным 

со кам, па са ліць, па пер чыць або па сы паць спе цы я-

мі (хто якія лю біць), па клас ці ў му ку, у яй ка, зноў у му ку 

і на ра за грэ тую па тэль ню з але ем, сма жыць на ся рэд нім 

аг ні ня доў га.

4. На зма за ную але ем бля ху вы клас ці груд кі, па ма заць 

ма я нэ зам, на кож ную па клас ці кол ца па мі до ра і пры-

крыць лус тач кай сы ру. Соль і спе цыі на смак. За пя каць 

да га то ўнас ці.

5. У груд ках збо ку пра рэ заць 

на жом не вя лі кія кі шэнь-

кі, па клас ці ў кож ную па ло сач ку 

цвёр да га сы ру. Па са ліць, па пер-

чыць, аб мак нуць ва ўзбі тае яй ка і 

па ні ро вач ныя су ха ры, аб сма жыць 

на алеі.

6. Аб сма жыць груд кі 5 хві лін 

у сва ім со ку, за тым да даць 

на рэ за ныя ку бі ка мі па мі до ры, по-

тым аб сма жа ную асоб на рэп ча тую 

цы бу лю, па сы паць тро хі хме лі-су-

не лі і па па рыць хві лін 15. За тым 

да даць здроб не ны час нок і на рэ за нае зя ле ні ва (кроп, кін-

зу), вы тры маць яшчэ хві лін 10 і га то ва!

7. Груд кі па рэ заць на 

не вя лі кія квад ра ты 

(пры клад на па ло ву груд-

кі адзін раз раз рэ заць 

уздоўж і два ра зы ўпо пе-

рак), за ма ры на ваць, на-

прык лад, у со е вым со у се 

з лыж кай гар чы цы, пят руш кай і час на ком, а мож на і прос та 

вы ка рыс таць соль, спе цыі для ку ры цы або пра ван скія тра-

вы і тро хі во ца ту. По тым ка ва лач кі аб мак нуць ва ўзбі тае 

яй ка, аб ка чаць у су ха рах і хут ка аб сма жыць.

8. Груд кі на фар шы ра ваць сы рам, па клас ці ў фор му, 

за сы паць рэ за ны мі па мі до ра мі, кан сер ва ва ны мі 

гры ба мі, пры крыць фоль гай і вы пя каць хві лін 30—40 пры 

тэм пе ра ту ры 180—200 °C.

9. Па рэ заць груд кі на ка ва лач кі, аб сма жыць, да даць 

ана на са вы сок, трош кі па ту шыць, по тым да даць па-

ру лы жак му кі, доб ра змеш ва ю чы, і кры ху паз ней да даць 

ка ры. Ну і па са ліць трош кі, вя до ма.

10. Са ла та пі кант ная. Ін грэ ды ен ты: зя лё ны га ро-

шак 0,5 бля шан кі, ма ры на ва ныя агур кі 3-4 шту кі 

(ся рэд ніх па ме раў), аб сма жа ныя шам пінь ё ны (коль касць 

па жа дан ні), ку ры ная груд ка — 1 шту ка. Груд ку ад ва рыць, 

зняць скур ку. Па дзя ліць ру ка мі на ка ва лач кі ўздоўж ва лок-

наў. Ас тат нія ін грэ ды ен ты па кры шыць, змя шаць, за пра віць 

ма я нэ зам або аліў ка вым але ем па жа дан ні.

ШКА ТУЛ КА 
СА СТА РОЙ КНІ ГІ

За га дзя пра ду май це, 

коль кі ад дзя лен няў бу дзе 

ў ва шай шка тул кі і яко га 

па ме ру вы іх зро бі це.

На чар ці це на верх няй 

ста рон цы іх ме жы і пач ні це 

пра ра заць кан цы ляр скім 

на жом па глыб лен ні. Каб 

ра бо та атры ма ла ся аку-

рат ная, трэ ба рас чар ціць 

кож ны ар куш кні гі. Ка лі ж 

вы хо ча це сэ ка но міць час, 

то прос та ары ен туй це ся 

на сля ды, якія за ста юц ца 

ад на жа на ніж няй ста-

ронцы.

Ка лі ўсе па глыб лен ні 

бу дуць га то выя, мож на ў 

атры ма ных «кі шэнь ках» 

ўсе ліс ты знут ры аб кле іць 

пры го жай па пе рай.

Для та го каб вок лад ка 

(а ў шка тул кі яна пе ра тва-

ра ец ца ў веч ка) са ма не 

ад кры ва ла ся, на яе і верх 

шка тул кі мож на пры кле іць 

плос кія маг ні ты. Ха ваць у 

гэ тым схо ві шчы мож на са-

мыя каш тоў ныя рэ чы.
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Па тэ ле ві за ры іш ла на ву ко ва-па-

зна валь ная пра гра ма. У ёй рас каз-

ва лі пра цу ды пры ро ды, якія на ву-

коў цы ні як не мо гуць рас тлу ма чыць. 

Ма ма пай шла ў кра му, а мы з та там 

за ці каў ле на слу ха лі пра «во ка Са-

ха ры», якое зна хо дзіц ца па ся род 

са май вя лі кай пус ты ні све ту, пра 

яр ка-ру жо вы ко лер во зе ра Хі лер 

на за ха дзе Аў стра ліі, пра мі фіч ную 

лахне скую па чва ру.

— А якія цу ды ёсць у на шай краі-

не? — за пы та ла ся я ў та ты, ка лі пра-

гра ма скон чы ла ся.

— Іх ха пае, — ад ка заў ён. — 

У кож ным ку точ ку на шай Ра дзі мы 

мож на знай сці свае цу ды. Агуль-

на вя до мыя — Бе ла веж ская пу шча, 

Баб руй ская і Брэсц кая крэ пас ці, 

Мір скі за мак, Ня свіж скі па лац, во зе-

ра На рач, Са фій скі са бор у По лац ку, 

слуц кія па ясы.

Я ўя ві ла Бе ла веж скую пу шчу і 

зуб роў, што жы вуць там. І рап там 

мне так моц на за ха це ла ся іх уба-

чыць!

— Та та, а да вай мах нём у Бе ла-

веж скую пу шчу! — пра па на ва ла я.

— Аба вяз ко ва мах нём, — па абя-

цаў та та. — А яшчэ за хо пім з са бой 

ма му.

— Гэ та ідэя! — уз ра да ва ла ся 

я. — Та та, а ты ба чыў на шы цу ды 

све ту?

— Не ўсе, — ад ка заў шчы ра та-

та. — Але не ка то рыя па ба чыў.

У свой час я ванд ра ваў па кра і-

не — су зі раў за мкі і па ла цы. Ме на-

ві та імі ў даў нія ча сы на ша кра і на 

і сла ві ла ся. Пра гэ та ўся му све ту 

рас каз ва лі па да рож ні кі і куп цы.

— А якія за мкі ты на вед ваў? — 

з за хап лен нем па ці ка ві ла ся я.

— Іх шмат, — усміх нуў ся та та. — 

Пер шым быў Лід скі за мак — пры-

клад на за сто два нац цаць кі ла-

мет раў ад на шай ста лі цы. Ён па-

бу да ва ны ў XІV ста год дзі. Пад час 

на вед ван ня мне бы ло шас нац цаць 

га доў. По тым быў у Крэў скім за мку, 

які зна хо дзіц ца ў вёс цы з ад наймен-

най наз вай — Крэ ва. Праў да, сён ня 

ад зам ка за ста лі ся толь кі ру і ны. Але 

кож на му ча ла ве ку, які хо ча па зна-

ё міц ца з пом ні ка мі гіс то рыі, ці ка ва 

там па бы ваць. Яшчэ я на вед ваў 

ста ры за мак у Грод не, Люб чан скі і 

Галь шан скі за мкі.

У гэ ты час да до му вяр ну ла ся ма-

ма. Я рас ка за ла ёй пра цу ды на шай 

кра і ны і ска за ла, што ха чу па зна ё-

міц ца з імі блі жэй.

— А мы як раз на гэ тыя вы хад ныя 

пла на ва лі па ехаць у Мір скі за мак, — 

ад ка за ла ма ма і зір ну ла на та ту.

— Так! — ах вот на пад тры маў та-

та. — Вы дат нае мес ца!

Праз два дні мы вы пра ві лі ся ў 

да ро гу.

Кры шач ку ста мі лі ся, па куль да-

бі ра лі ся да мес ца. Але коль кі бы ло 

ўра жан няў!

У са мім за мку я ўба чы ла столь кі 

цу даў! Гэ та і ка ва ле рый скі ба ра бан 

ва сям нац ца та га ста год дзя, які вы-

ка рыс тоў ваў ся для па да чы сіг на лу 

пад час ба я вых дзе ян няў. І шпа ле ры 

«Па ля ван не на ту ра», на якіх ува-

соб ле ны мо мант адзі на бор ства кня-

зя з ту рам. І са мі ро гі ту ра. І ўпры го-

жа ны разь бой ку фар, што мае наз ву 

«ка са нэ». І ве ер XVІІІ ста год дзя. І 

ста га до вая са сна, што рас це не па-

да лёк ад зам ка.

Вяр та лі ся да до му за да во ле ныя.

— Мы і на да лей бу дзем па да рож-

ні чаць? — за пы та ла ся я ў баць коў.

— Вя до ма, — ад ка заў та та. — 

Але з ад ной умо вай: больш уваж лі-

ва вы ву чаць гіс то рыю кра і ны і слу-

хаць на стаў ні цу.

— Доб ра, — па га дзі ла ся я.

Ця пер і та ту, і мне трэ ба вы кон-

ваць абя цан ні.

Прый шоў да до му, ма лод шыя 

чы та юць услых кніж ку (По ля чы-

тае, Ве ра слу хае, по тым мя ня-

юц ца).

Рап там По ля:

— Ма ма, а што та кое ты-

тунь?

Ма ма рас тлу ма чы ла.

Праз хві лі ну:

— Ма ма, а што та кое са-ма-

крут-ка?

Ма ма з цяж кас цю, але рас-

тлу ма чы ла.

Тут ужо вы ра шаю ўмя шац ца 

я, па куль яны не спы та лі пра «ка-

сяк» ці пра «план»:

— Што гэ та вы зноў за кніж ку 

чы та е це?

— Апа вя дан ні.

Бя ру кніж ку ў ру кі і чы таю на 

вок лад цы: «Лев Толс той. Ма лы-

шам».

Ну вось, а хтось ці «Ну па ча-

кай!» пра па ноў вае за ба ра ніць, 

та му што там воўк ку рыць.

P. S. З дру го га бо ку, ваў ка 

знач на пра сцей за ба ра ніць, чым 

Льва. Та му ні чо га дзіў на га.

*  *  *
Па коль кі на кож нае свя та я ня-

змен на атрым лі ваю стос ма люн-

каў ад улас ных дзя цей (і заў сё ды 

вы каз ваю шчы рае за хап лен не з 

гэ тай на го ды), вы ра шыў дзе ля 

ін та рэ су вы свет ліць у ма лод шых, 

на коль кі яны са мі цэ няць та кі па-

да ру нак, як ма люн кі.

Для гэ та га па ды шоў да двай-

нят і спы таў у лоб:

— Дзе ці, ска жы це, што вам 

на ма ля ваць на 8 Са ка ві ка?

Дзе ці не ўра зу ме ла пе ра гля-

ну лі ся:

— У якім сэн се «на ма ля-

ваць»?

— У пра мым. Вы ж мне на 

23 лю та га па да ры лі ма люн кі, 

я вам так са ма ха чу што-не будзь 

на ма ля ваць у па да ру нак.

Ве ра, з на дзе яй у го ла се:

— Ты ж ма ля ваць не ўме еш.

— Не хва люй це ся, ма люн кі 

бу дуць што трэ ба.

Ве ра па ву чаль на:

— Та та, мы та бе до рым ма-

люн кі, та му што ў нас ня ма гро-

шы каў.

— Як гэ та ня ма? По ля, коль кі 

ў ця бе руб лёў?

— Во сем. І ты мне яшчэ два 

ві на ва ты.

— А ў Ве ры?

— У мя не тры руб лі.

— Ну вось, а га во ры це, ня ма 

гро шай.

По ля, пад агуль ня ю чы:

— Та та, дзе ці заў сё ды до раць 

баць кам ма люн кі, а баць кі дзе-

цям куп ля юць па да рун кі. Гэ та 

нар маль на, так усе ро бяць.

Да лей спра чац ца не стаў, 

тым больш што мне, па клаў шы 

ру ку на сэр ца, і праў да пра сцей 

што-не будзь ку піць, чым на ма-

ля ваць.

Але вы сно ва тым не менш на-

прош ва ец ца са ма са бой: дзе ці 

цэ няць ма люн кі пры клад на так-

са ма, як і мы, — шчы ра і з за-

хап лен нем.

*  *  *
Прый шоў з ра бо ты да до му, 

су стра ка ю ся ў дзвя рах з жон кай. 

Пы та ю ся:

— Ты да лё ка?

— Пай ду пра гу ля ю ся.

— А дзе ці?

— Дзе ці з та бой. Пра тры ма-

еш ся га дзі ну без мя не?

Уя віў, што мя не ча кае ў гэ ту 

га дзі ну, і ка жу жон цы:

— А мож на з та бой пра гу ляц-

ца?

— Ты ж, пэў на, стом ле ны пас-

ля ра бо ты.

— Я як раз сён ня не вель мі 

ста міў ся.

— Доб ра, пой дзем.

Да лі дзе цям каш тоў ныя ўка-

зан ні і пай шлі па на шым тра ды-

цый ным марш ру це: ва кол трэ цяй 

Ка мен най Гор кі — ка лі гля дзець 

па на ві га та ры, гэ та пры клад на 

тры кі ла мет ры.

Вый шлі на ву лі цу, і жон ка ад ра-

зу за да ла хут кі тэмп. Ка жу ёй:

— Ты ча го так хут ка ідзеш? Мы ж 

ха це лі спа кой на пра гу ляц ца!

— А я заў сё ды ха джу спар-

тыў ным кро кам.

— Да вай хоць кры ху зба вім 

тэмп, дзень цяж кі быў.

— Ты ж ска заў, што не ста-

міў ся! Па куль не поз на, мо жаш 

вяр нуц ца.

Уя віў сваё вяр тан не ў ква тэ-

ру, поў ную бяз лі тас ных дзя цей, 

на браў больш па вет ра ў лёг кія 

і так са ма ру шыў ва кол Ка мен-

най Гор кі.

P. S. А ўво гу ле я яшчэ ра ней 

за ўва жыў, што чым больш у ча-

ла ве ка дзя цей, тым ляг чэй яму 

ха дзіць спар тыў ным кро кам.

*  *  *
Ве ра:

— А я сён ня атры ма ла пер-

шую двой ку!

— Па якім прад ме це?

— Па рус кай мо ве, за слоў ні-

ка выя сло вы.

По ля:

— А я атры ма ла пя цёр ку, так-

са ма за слоў ні ка выя сло вы.

Ве ру па жу рыў, По лю па хва-

ліў і ад пра віў абедз вюх ра біць 

уро кі.

Рап там Ве ра:

— А ча му ты По лю па хва ліў? 

Пя цёр ка — гэ та так са ма дрэн ная 

ад зна ка.

Каб вы кру ціц ца, да вя ло ся 

ска заць, што на фо не яе двой кі 

По лі на пя цёр ка вы гля дае вель мі 

на ват ні чо га.

А ка лі га ва рыць усур' ёз, то 

да са ра ка га доў я па спеў пры-

вык нуць да мно гіх рэ чаў, якіх не 

бы ло ў на шым дзя цін стве, але 

сва рыц ца на дзі ця за пя цёр кі — 

гэ та вы шэй ма іх сіл.

Па вел ХО ЛАД.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!
Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА

У ПО ШУ КАХ 
ЦУ ДАЎ

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі


