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С Е  З О Н  Н А  Р Ы Х  Т О  В А К

Тке ма лі з алы чы
Гру зін скія со у сы па пра ву лі чац ца ад ны мі з са мых 

смач ных у све це. Тра ды цый ны для каў каз скай кух-

ні со ус тке ма лі вы дат на спа лу ча ец ца са стра ва мі з 

мя са. Ён ва ло дае на сы ча ным, злёг ку кіс ла ва тым 

сма кам, вы гад на ад це не ным во да рам спе цый. Пры-

га та ваць кла січ ны тке ма лі з алы чы або слі вы лёг ка 

мож на і ў хат ніх умо вах.

Спат рэ біц ца: слі ва або алы ча — 1 кг, час нок — 1 га-

лоў ка (не вя лі кая), пе рац чыр во ны пя ку чы — 1/3-1 стру чок 

(у за леж нас ці ад васт ры ні), кін за — 20 г (ліс це), мя та — 

20 г (све жа га ліс ця ці 1 ч. л. 

су ша на га), кроп све жы — 20 г 

(зе ля ні на без хвос ці каў), пят-

руш ка — 20 г (без хвос ці каў), 

ка лянд ра мо ла тая — 0,5 ч. л., 

хме лі-су не лі — 0,5 ч. л., соль — 

1,5 ч. л., цу кар — 4 ч. л.

Ста ран на пра мы ва ем слі ву або алы чу, за лі ва ем ха лод-

най ва дой і да во дзім да кі пен ня. Пас ля за кі пан ня ва рым 

15—20 хві лін на ма лень кім аг ні. Злі ва ем у асоб ны по суд 

слі ва вы ад вар. Ён яшчэ мо жа спат рэ біц ца для раз вя дзен-

ня со у су.

Слі ву або алы чу пе ра ці ра ем праз сі та. Зя ле ні ва мы ем, 

вы да ля ем хвос ці кі. Ліс ці кі зя ле ні ва і пе рац дроб на ся чом 

на жом. Час нок пра пус ка ем праз прэс або здраб ня ем на-

жом. Коль касць час на ку і пер цу лепш ка рэк та ваць на свой 

смак у за леж нас ці ад жа да най васт ры ні. Тое ж да ты чыц ца 

і зя ле ні ва.

Ка лі вам не па да ба ец ца пах кін зы, мо жа це па мен шыць 

яе коль касць або зу сім вы клю чыць з рэ цэп ту. У са тэй нік ці 

каст ру лю вы клад ва ем слі ва вае пю рэ, да во дзім да кі пен ня 

і пра туш ва ем 10 хві лін.

Да да ём цу кар, соль і спе цыі. Ту шым яшчэ пяць хві лін. 

Ка лі пю рэ ста ла за над та гус тым, мож на раз ба віць яго 

не вя лі кай коль кас цю слі ва ва га ад ва ру. Да да ём у со ус 

здроб не нае зя ле ні ва, час нок і пе рац. Ту шым яшчэ хві лін 

пяць-сем, спра бу ем на смак. Ка лі со ус за над та кіс лы, мож-

на па вя лі чыць коль касць цук ру.

Га то вы со ус мож на ўжы ваць ад ра зу ці раз ліць па па-

стэ ры за ва ных сло і ках і за ка таць. За хоў ваць со ус лепш у 

ха лод ным мес цы.

Вя ле ныя па мі до ры
Спат рэ біц ца: та ма ты дроб ныя мя сіс тыя — 1,5 кг, соль, 

цу кар — 1 ч. л., су месь пер цаў, час нок — 2 зуб чы кі, су хі 

ба зі лік або ча бор, алей аліў ка вы — 5-6 ст. л.

Па мі до ры вы мыць, аб су-

шыць, раз рэ заць на па ла він-

кі, вы да ліў шы пла да нож ку. 

Бля ху за слаць фоль гай, каб 

менш мыць (бліс ку чым бо кам 

уверх).

Рас клас ці палавінкі па мі-

до раў зрэ зам уверх, па са ліць, 

па сы паць пер цам і су хім ба зі лі кам (мож на ін шай рэз кай 

тра вой — на прык лад, ча бо рам) і тро хі па сы паць цук рам. 

Асаб лі ва, ка лі та ма ты не з паў днё вых зя мель. Па ліць па-

мі до ры з лыж кі аліў ка вым але ем.

Вы ціс нуць праз прэс два зуб чы кі час на ку і ад воль на 

рас кі даць па па мі до рах. За пя каць пры 150 °С пры клад на 

3-3,5 га дзі ны. Ка лі па мі до ры бу дуць га то выя, га ра чы мі 

шчыль на склас ці ў сло ік.

З за яў ле най коль кас ці атрым лі ва ец ца паў літ ро вы сло-

ік. Алей, які за стаў ся на бля се, вы ліць у сло ік, за кру ціць 

шчыль на веч кам і па ста віць у га ра чую ду хоў ку на 30 хві лін. 

Атрым лі ва ец ца неш та на кшталт су хой стэ ры лі за цыі, так 

бы мо віць, «кант роль ны стрэл», каб сло і кі пра грэ лі ся.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Гэ та толь кі ад на са шмат лі кіх за-

моў, са бра ных бе ла рус кі мі ву чо ны мі. 

Лю боў ны мі пры ва ро та мі зай ма лі ся 

не за леж на ад по лу ці ста ту су. Ня-

ўпэў не ныя ў са бе хлоп цы і дзяў ча ты 

спа дзя ва лі ся, што ма гія да па мо жа 

атры маць ува гу су праць лег ла га 

по лу. А ча сам спра ба ва лі і на огул 

за ва я ваць «лю боў люд скую», каб 

на «ра ба бо жа га гля дзе лі і ста рыя 

ста ру хі, ста рыя ста ры кі, ма лень кія 

дзе ці, крас ныя дзя ві цы, ма ла дыя 

мо лад цы». Ра ша лі ся на ва раж бу і 

жон кі, каб за ха ваць (ад на віць) ка-

хан не ў сям'і ці вяр нуць дзі ця ці баць-

ку, які сы шоў з до му.

Зга да ем дзя во чую ва раж бу. 

Юныя пры га жу ні здаў на імк ну лі ся 

да ве дац ца імя на ра чо на га і на ват 

уба чыць яго. На прык лад, ці каў най 

дзяў чы не, ка лі пер шы раз па ба-

чыць ма ла дзік, трэ ба бы ло пэў ны 

час не ад во дзіць ад яго ва чэй, а 

пас ля ні з кім у той ве чар не раз-

маў ляць і ху цень ка клас ці ся спаць. 

Аль бо на ма ла дзік трэ ба бы ло тры 

ра зы пе ра кру ціц ца на пра вай на-

зе — пад пя той утва ра ла ся ямач-

ка, ад куль бра лі зям лю і кла лі пад 

га ла ву, каб пры сніў ся жа ніх.

На верб ную ня дзе лю, як упо цем-

ку іш лі з царк вы, дзеў кі бі лі вяр-

бой не зна ё мых муж чын і пы та лі ся 

іх ім ёны — так, яны ду ма лі, бу дуць 

зваць іх на ра чо ных. Чап ля лі ся да 

не зна ём цаў з та кой прось бай дзяў-

ча ты і на Шчад рэц пе рад Рас твом. 

На Вя лік дзень жа яны ска ка лі це раз 

са ні. Атры ма ец ца гэ та зра біць — 

хут ка быць вя сел лю, а ка лі якая, 

пе ра ско к ва ю чы, упад зе — ся дзець 

ёй яшчэ год у дзеў ках.

Ка лі сеялі ра са ду, дзяў ча ты 

маг лі ўтырк нуць у зям лю не каль-

кі ка ліў і за га даць на іх зна ё мых 

хлоп цаў. Та кія рас лі ны са джа лі 

абы -як, не па лі ва лі, і ка лі якая з іх 

пры мец ца і пач не рас ці — хут чэй 

за ўсё, ме на ві та ад за га да на га на 

яе хлоп ца трэ ба ча каць сва тоў.

Пад каз ку мож на бы ло атры-

маць і ад бус ла. Ка лі дзяў чы на 

вяс ной пер шы раз яго ўба чыць у 

па лё це — зна чыць, у гэ тым го дзе 

вы ска чыць за муж, інакш — яшчэ 

бу дзе «дзе ва ваць». Ка лі ж са рваць 

га лін ку, на якой ся дзеў са ла вей, і 

тры ра зы ёй на ма ла дзік уда рыць 

хлоп ца, той ад ка жа ўза ем ны мі 

па чуц ця мі.

Атры ма ец ца ў ма ла дых лю дзей 

знай сці ў жы це спа ры шы — у гэ-

тым го дзе бу дзе вя сел ле ці яшчэ 

неш та доб рае. Ка лі ж у дзеў кі ся-

куц ца або ле зуць ва ла сы, упа да ба-

ны хло пец ка хае ін шую. Свяр біць 

ні жэй пуп ка — зна чыць, хлоп цы яе 

хва ляць. Ніт кі блы та юц ца — дзесь-

ці пра яе пля туць плёт кі. Дзеў ка 

ці хло пец час та губ ля юць роз ныя 

ма лыя рэ чы? Гэ та доб рая пры кме-

та — трэ ба ча каць вя сел ля. Ка лі 

дзяў чын ка-пад ле так час та б'ец ца 

з хлоп цам, ста рэй шыя лю дзі ка-

за лі: як гэ тыя сва воль ні кі пад рас-

туць, ста нуць па рай.

Іс на ва лі і пэў ныя за сця ро гі, ча го 

нель га ра біць, каб не за стац ца без 

па ры. Так, нель га бы ло са дзіц ца на 

ка лод ку, на якой ся куць дро вы, бо 

па куль ка лод ка не раз ва ліц ца, не 

бу дзе вя сел ля. Ка лі якая дзяў чы на 

на га ла ву над зе не хла пе чую шап-

ку — быць праб ле мам: ці то яна 

бу дзе хут ка ўлюб ляц ца ў муж чын, 

ці яе хлоп цы бу дуць абы хо дзіць.

Тая дзеў ка, якая кі дае смец це 

за па рог, мо жа ака зац ца ні ко му 

не па трэб най. Та му смец це ста ра-

лі ся аку рат на са браць і вы нес ці на 

смет нік. Каб хлоп цы лю бі лі, дзеў ка 

па він на бы ла з'ес ці па скро быш — 

яго пя куць з та го цес та, што вы-

скра ба юць у дзя жы пас ля та го, як 

па са дзяць хлеб у печ. Бул кі, што 

ў пе чы зліп лі ся ра зам, маг лі па-

спры яць у по шу ку ка хан ня, пры-

чым іх ста ра лі ся пе ра ха піць і з'ес ці 

як дзяў ча ты, так і хлоп цы.

Ста рэй шыя жан чы ны ча сам на-

ву ча лі ма ла дзень кіх: каб хут чэй 

вый сці за муж, дзяў чы на па він на 

па сціц ца ўсе пят ні цы шчы рым 

пост ам, або хо ць бы два нац цаць 

пят ніц на год. І сён ня дзяў ча ты не 

цу ра юц ца пры ёма, вя до ма га яшчэ 

на шым ба бу лям, — ка лі дзяў чы на 

ўлад ку ец ца на тое мес ца, дзе па-

ся дзе ла ня вес та (асаб лі ва па куль 

яно яшчэ цёп лае), то хут ка бу дзе 

яе ўлас нае вя сел ле.

Здзяйс ня лі жан чы ны і пэў ныя 

ры ту а лы, каб пры ва біць упа да ба-

на га хлоп ца... Зло вяць ка жа на, за-

ня суць у лес, у му раш нік, і бя гуць 

хут чэй да до му, не азі ра ю чы ся. На 

на ступ ны дзень быц цам бы ад ка-

жа на па він ны за стац ца толь кі кос-

тач кі, а ся род іх дзве па доб ныя на 

кру чок і ві лы. Ка лі пер шай хлоп ца 

за ча піць, той за ка ха ец ца, а дру гой 

ад піх нуць — ад чэ піц ца.

На што толь кі не іш лі дзяў ча ты, 

каб атры маць упа да ба на га хлоп-

ца — у піт во яму ціш ком маг лі пад-

меш ваць кроп лі свай го по ту ці кры-

ві. Доб рай «збро яй» быў і вы су ша ны 

ды здроб ле ны бя ро за вы ліс ток, што 

ў лаз ні пры ста ваў да «пя тай кроп-

кі» — скор міш яго сва ёй «ах вя ры», 

і пры вя жыц ца, як той ліст.

Але ці бы лі па пу ляр ныя та кія за-

ха ды? На шы прод кі лі чы лі: за ва ё ва 

муж чы ны пры ва ро там не пры ня се 

шчас ця, а ў жыц ці з пры ча ра ва ным 

му жам жан чы не не бу дзе ха паць 

цеп лы ні і па ва гі. На огул, бе ла рус кі 

фальк лор да па ма гаў да нес ці вель-

мі важ ную дум ку: лёг ка га хле ба не 

бы вае. Ні ка хан ня, ні зда быт ку, ні 

па ва гі ма лод шых да ста рэй шых, 

ні сяб роў не атры маць прос та так. 

На ват скар бы ва ўяў лен ні на ро-

да бы лі за ча ра ва ныя. А «ў бя дзе 

лю дзі лепш та ва ры шу юць, чым у 

рас ко шы, бо ў рас ко шы чорт пад'-

юж вае да ўся ля ка га гра ху», — та-

кую дум ку за па ле шу ка мі за пі саў 

амаль сто га доў та му эт ног раф 

Аляк сандр Серж пу тоў скі. На огул, 

у бе ла рус кім фальк ло ры ба га та 

глы бо кіх ду мак. У ле ген дах, каз-

ках, пры маўк ах, па вер' ях мож на 

шу каць ад ка зы на тыя пы тан ні, 

што і сён ня за ста юц ца ак ту аль ны-

мі. Ужо коль кі га доў мы спра бу ем 

вы зна чыць, што за ры сы ўлас ці-

выя бе ла рус кім жан чы нам. А вы 

звяр ні це ся да на шай спад чы ны, 

за зір ні це ў за пі сы эт ног ра фаў ды 

фальк ла рыс таў — і да ве да е це ся 

яшчэ шмат ці ка ва га.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

СЕМ ПРА ВІ ЛАЎ ПА СПЯ ХО ВАЙ ГАС ПА ДЫ НІ
Пра ві ла 1. Па кі дай це час для хат няй пра цы кож ны 

дзень. Не вар та ад кла даць на по тым дроб ныя спра вы ў 

над зеі зра біць іх усе ра зам у адзін з вы хад ных дзён.

Пра ві ла 2. Пла нуй це. На пя рэ дад ні скла дзі це спіс спраў 

па гас па дар цы. Ста рай це ся пры трым лі вац ца пла на. А зра-

біў шы ўсё за пла на ва нае, з гор дас цю па хва лі це ся бе за 

ар га ні за ва насць і пас ля доў насць.

Пра ві ла 3. Не бя ры це ся за ўсё і ад ра зу. Гран ды ёз ныя 

спра вы лепш вы кон ваць част ка мі. Адэ кват на раз ліч вай це 

сі лы і час. Ка лі па трэб на маш таб нае на вя дзен не па рад ку 

ў пэў ным мес цы і вам скла да на вы ра шыц ца на гэ ты крок, 

па дзя лі це прыборку на част кі па днях.

Пра ві ла 4. Уста на ві це аба вяз ко вы мі ні мум, пэў ны ры-

ту ал. У кож ным до ме ёсць што дзён ныя і паў та раль ныя 

дзе ян ні, якія пры вод зяць да бес па рад ку. Скла дзі це пе ра лік 

та кіх мо ман таў і ўвя дзі це пра ві ла зма гац ца ў пер шую чар гу 

з гэ ты мі дро бя зя мі. Ня хай ваш дзень па чы на ец ца і за кан-

чва ец ца ты мі паў та раль ны мі дзе ян ня мі, якія да па мо гуць 

вам пад трым лі ваць дом у па рад ку.

Пра ві ла 5. Заў сё ды клас ці рэ чы на свае мес цы. Пры ву-

чы це ўсіх чле наў сям'і ад ра зу ж склад ваць рэ чы на свае мес-

цы. Так вы знач на ска ро ці це час, не аб ход ны на прыбор ку.

Пра ві ла 6. Як і ў лю бой пра цы, у вя дзен ні хат няй гас-

па дар кі ў кож най жан чы ны ёсць не лю бі мыя спра вы. Пры-

трым лі вай це ся двух пра вілаў: дра біць на част кі і ра біць 

са мае не пры ем нае ў пер шую чар гу. Спра віў шы ся з та кой 

спра вай, вы з лёг кас цю скон чы це ас тат няе.

Пра ві ла 7. Вер це ў свае сі лы, хва лі це ся бе. Вель мі час та 

ад сут насць ве ры ў ся бе, у сваю здоль насць быць доб рай 

хат няй гас па ды няй пе ра шка джае жан чы не ўзяц ца за спра-

ву з па зі тыў ным на стро ем. Хва лі це ся бе за да сяг нен ні, не 

за сму чай це ся, ка лі не заў сё ды ўда ец ца спра віц ца з за пла-

на ва ным на дзень. Заўт ра бу дзе но вы дзень!

Ве рыць — не ве рыцьВе рыць — не ве рыць Пад пры му сам мі лы не бу дзеш,
або Сак рэт ныя пры ва ро ты

БАБУЛІНЫ ПАРАДЫ
 Ба бу лі ка за лі, што «дзя во чая ка са — кра са» і збе ра гае яе ўла даль-

ні цу ад лі ха. Яны шу ка лі спо са бы, як зра біць ва ла сы пры га жэй шы мі.

 Каб рас лі доў гія ко сы ды гус тыя, дзяў чы не трэ ба бы ло пра сіць 
ча ла ве ка, у яко га «лёг кая ру ка», у пер шую пят ні цу, як узы дзе ма ла дзік, 
пад стрыг чы кон чы кі кос. А яшчэ мож на бы ло па ру ра зоў на год аб мы ваць 
га ла ву ка бы лі ным ма ла ком, каб ко сы бы лі гус тыя, як кон скі хвост.

 Не ка то рыя мы лі іх моц ным пі вам ці бя ро за вым ква сам, ад ва рам 
ра мон ку, ла пу ха, і на ват «ву жо вым лі нян нем». Як ка ло лі ка ба на, ма ці 
ра і лі доч кам ес ці «свін скія ко сы» (се ля зён кі), маў ляў, ва ла сы та ды бу-
дуць лепш рас ці.

 Ста рыя лю дзі ка за лі, што дзяў ча там, каб не вы па да лі ва ла сы, 
нель га на дзя ваць муж чын скія шап кі. Ды і грэ бень для ча сан ня га ла вы 
нель га бы ло па кі даць на ста ле ці там, дзе ўсе ба чаць — на ле жа ла ха-
ваць яго дзе-не будзь.

 Каб па ско рыць рост гру дзей, бу ду чым ня вес там ра і лі ес ці круг лую 
га род ні ну: буль бу, рэ пу, бруч ку і ін шыя, па пя рэд не па тры маў шы іх ля 
го ла га це ла.

«Ста ну я, ра ба (імя), бла га-

слаў лю ся, пай ду пе ра хры-

шчу ся, з ха ты ў дзве ры, з 

дзвя рэй на двор. З два ра 

ў ва ро ты, вый ду ў чыс-

тае по ле ў па дус ход нюю 

сто ра ну. У па дус ход няй 

ста ра не ста іць ха та, па ся-

род ха ты ля жыць да шка, 

пад да шкой тас ка. Пла ча тас ка, ры дае, бе ла га све ту да жы-

дае... Так мя не, ра бу (імя) да жы да ла ся... Як ры ба без ва ды не 

мо жа жыць, так каб раб (імя) без ра бы (імя) не мог ні жыць, ні 

быць, ні ес ці ні пры ран няй зор цы, ні пры вя чэр няй, ні ўдзень, 

ні ўпоў дзень, ні пры час тых звёз дах, ні пры буй ных вят рах, ні 

ўдзень пры сон цу, ні ўно чы пры ме ся цу. Упі вай ся, тас ка, 

уя дай ся, тас ка, у гру дзі, у сэр ца ра бу (імя) раз рас ці ся і ра-

зыдзі ся па ўсіх жы лах, па ўсіх кас цях...»


	10ver-12_optim

