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РЫ БА ПАД МА РЫ НА ДАМ
Спат рэ біц ца: ры ба — 

600 г, буй ныя морк вы — 3 шт., 

цы бу ля рэп ча тая — 6 шт., та-

мат ная па ста — 3-4 ст. л., соль 

і спе цыі — на смак, яб лыч ны 

во цат — 2 ст. л., алей для ту-

шэн ня.

Морк ву на дзер ці на буй ной 

тар цы або дроб на па рэ заць, цы бу лю па рэ заць паў ко льца мі 

і ўсё ту шыць да га тоў нас ці. За 2-3 хві лі ны да га тоў нас ці 

да даць та мат ную па сту.

Ры бу па зба віць кос так і па дзя ліць на не вя лі кія ка ва лач кі 

ве лі чы нёй з ме зе нец.

На дно каст руль кі вы клас ці тро хі ма ры на ду і ры бу плас-

та мі, за тым ту шыць да га тоў нас ці на не вя лі кім аг ні хві-

лін 20. За па ру хві лін да за кан чэн ня пры га та ван ня да даць 

соль, спе цыі і во цат. Па кі нуць на сто яц ца на 4-5 га дзін.

БУЛЬ БЯ НОЕ СЛО Е НАЕ ПЕ ЧЫ ВА
Спат рэ біц ца: буль бя ное пю рэ — 200 г, мас ла (мож на 

за мя ніць мар га ры нам) — 100 г, му ка — 150 г + для рас кат кі, 

яй ка — 1 шт., соль — 0,25 ч. л., сыр паў цвёр ды — 85 г.

Ад дзя ля ем бя лок ад жаў-

тка. У міс ку вы клад ва ем на-

ша пю рэ, да да ём жаў ток, 

рас топ ле нае і асту джа нае 

да па ка ё вай тэм пе ра ту ры 

мас ла, пра сей ва ем му ку, за-

меш ва ем мяк кае, пад атлі вае 

цес та. У за леж нас ці ад гу шчы ні пю рэ, му кі мо жа спат рэ-

біц ца кры ху больш. Фар мі ру ем з цес та шар, за ва роч ва ем 

яго ў плён ку і пры бі ра ем у ха ла дзіль нік хві лін на 40.

Сыр на дзі ра ем на ся рэд няй або буй ной тар цы. Бя лок 

уз бі ва ем да лёг кай пе ны.

Да ста ём цес та. Пад сы па ем на дош ку му ку, рас кат ва ем 

з цес та каў бас ку і дзе лім яе на 16 пры бліз на роў ных ка ва-

лач каў. Кож ны ка ва ла чак цес та рас кат ва ем у то нень кую 

алад ку. Скла да ем алад кі ад на на ад ну дву ма сто сі ка мі па 

8 штук. Бя рэм адзін сто сік ала дак і рас кат ва ем яго ў круг 

дыя мет рам ка ля 26—30 см. Змаз ва ем круг па ло вай уз бі та-

га бял ку, кры ху пад соль ва ем і рас сы па ем па ло ву на дзёр-

та га сы ру. Да дат ко ва да сы ру мож на пры сы паць алад ку 

кме нам або кун жу там. Раз ра за ем круг на 12 сег мен таў. 

Рас клад ва ем сег мен ты на бля ху і вы пя ка ем у ра за грэ тай 

да 190 гра ду саў ду хоў цы хві лін 15—20. Тое са мае ро бім і 

з дру гім сто сам ала дак.

Цёп лае пе чы ва до сыць мяк кае, а ха лод нае — хрумс-

ткае.

МАС КІТ НЫЯ СЕТ КІ НА ВОК НЫ
Спат рэ біц ца: лі пуч ка тэкс тыль ная «та та-ма ма» шы ры-

нёй 2—2,5 см, сет кі мас кіт ныя, двух ба ко вы скотч.

Па верх ня ра мы па він на быць 

чыс тая, без пы лу.

Вы мя ра ем акно па знеш нім 

кон ту ры вон ка вай ра мы. Ад мя ра-

ем лі пуч кі па трэб най даў жы ні так, 

каб вер ты каль ныя і га ры зан таль-

ныя су па лі на сты ках, а не на ла-

зі лі ад на на дру гую, і ад ра за ем. 

Бя ром «ліп кую» част ку лі пуч кі, 

пе ра ва роч ва ем яе і да глад ка га бо ку аку рат на па ўсёй 

даў жы ні пры ляп ля ем двух ба ко вы скотч. Зды ма ем ахоў ны 

пласт з двух ба ко ва га скот ча і аку рат на па пе ры мет ры кон-

ту ру знеш няй ра мы пры ляп ля ем лі пуч кі «ліп кай» част кай. 

Доб ра пры ціс ка ем лі пуч кі па ўсім пе ры мет ры да акна.

Вы ра за ем з ахоў най сет кі пра ма ву голь нік не аб ход на га 

па ме ру.

Аку рат на на цяг ва ем сет ку (але не пе ра цяг ва ю чы, інакш 

скотч не вы тры мае), пры ма цоў ва ю чы яе да лі пу чак та кім 

чы нам, каб сет ка за кры ва ла ўсе лі пуч кі.

Звер ху сет кі пры ляп ля ем дру гую «мяк кую» част ку лі-

пуч кі, за ма цоў ва ю чы та кім чы нам сет ку.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СТАЛЬ І ПЯ ШЧО ТА
У Аляк сея Та лая ня ма ні рук, ні ног. Гіс то рыю 

яго жыц ця не маг чы ма слу хаць са спа кой ным сэр-

цам. Сам ён пра той тра гіч ны дзень га во рыць... 

з не ча ка най пя шчо тай, не ча ка най для гэ та га муж-

на га ча ла ве ка са ста льной во ляй: «Дзень на пя-

рэ дад ні свя та Пе ра мо гі 8 мая 1999 го да, ка лі мне 

бы ло 16 га доў і я пры ехаў у гос ці да дзя ду лі і ба-

бу лі, цал кам змя ніў маё жыц цё. Вяс ко выя хлоп цы 

на по лі па лі лі вог ні шча. Я па бег да іх. Се кун да, 

не зра зу ме лы гук, ад чу ван не тэ ле парт ацыі... спра-

бую пад няц ца на но гі і не ра зу мею, што ад бы ло ся. 

Но гі і ру кі ні бы та пра валь ва юц ца скрозь зям лю. 

Я ўба чыў свае бе лыя кос тач кі... У тыя ім гнен ні мой 

ро зум па хіс нуў ся. Ле ка ры па пя рэ дзі лі баць коў: 

рых туй це ся, ён не вы жы ве — па зба віў ся ча ты рох 

ка неч нас цяў, па шко джан ні па ўсім це ле. Кож ны 

дру гі дзень бы ла апе ра цыя. Пас ля яе — пе рад-

ыш ка, ба ра ка ме ра, кро пель ні цы. І так бяс кон цыя 

тры ме ся цы». '

Сён ня Аляк сей Та лай — спарт смен-па ра а лім-

пі ец, ма ты ва цый ны трэ нер, біз нес мен. Лю бя чы і 

лю бі мы муж. Баць ка трох хлоп чы каў і дзяў чын кі. 

Су мес на з ула да мі Мін ска і Бе ла рус кай аса цы я-

цы яй лёг кай ат ле ты кі Аляк сей Та лай і яго даб ра-

чын ны фонд пра цу юць па пра гра ме пра фі лак ты кі 

су іцы даль ных на стро яў ся род мо ла дзі... Як у яго 

ўсё гэ та атрым лі ва ец ца?

БА БУ ЛЯ ХО ЧА БА ЧЫЦЬ 
УНУ КАЎ

У на шу руб ры ку «Пы тан не ад ва ка ту» прый-

шоў ці ка вы ліст: «Доб ры дзень, па ва жа ная рэ-

дак цыя! Мы — па жы лыя лю дзі, про сім пад ка заць, 

што нам ра біць з на шым го рам. Наш ста рэй шы 

сын — хло пец доб ры ва ўсіх ад но сі нах, але ў сям'і 

ў яго штось ці не за ла дзі ла ся. Спа чат ку яны з жон-

кай сва ры лі ся, на ват раз' яз джа лі ся. А ня даў на сын 

ска заў, што яны раз вя лі ся. Мы ўвесь гэ ты час не 

ўмеш ва лі ся. Вы ра шы лі, што не змо жам спра вяд-

лі ва па ста віц ца да іх спрэ чак, бо баць кам сваё 

дзі ця заў сё ды бу дзе блі жэй шае. Але ця пер у нас 

паў ста ла пы тан не пра ўну каў. Ра ней яны да нас 

па ста ян на пры яз джа лі. Ды і мы так са ма заў сё ды 

ра ды бы лі іх на ве даць. А за раз дзет кі з ма май 

сва ёй жы вуць, нас яна ба чыць не жа дае і на ват 

на па рог ад мо ві ла ся пус каць. Сын ка жа, па ча каць 

трэ ба. А коль кі нам жыць за ста ло ся? Ад на му Бо гу 

вя до ма. Та му мы не хо чам ча каць і губ ляць час. 

Ці ёсць у нас якія пра вы? Рас ка жы це, ка лі лас ка, 

на што мо жам спа дзя вац ца». Пра тое, што мож на 

зра біць у та кой сі ту а цыі, рас каз вае ад ва кат Тац-

ця на Ся меш ка.

ЯК МО ДА 
ШКО ДЗІЦЬ ПРЫ РО ДЗЕ

Апош нім ча сам ін дуст рыя мо ды ад чу вае на 

са бе моц ны гра мад скі ціск з пры чы ны сур' ёз най 

за кла по ча нас ці за ха ван нем эка ло гіі і чыс ці ні на-

ва коль на га ася род дзя. Мно гія ды зай не ры і брэн ды 

за яў ля юць аб тым, што іх рэ чы эка ла гіч на бяс-

печ ныя, вы пус ка юць лі мі та ва ныя ка лек цыі з пе-

ра пра ца ва ных ма тэ ры я лаў, а так са ма ак тыў на 

ўдзель ні ча юць у даб ра чын нас ці. У кра і нах СНД 

пры ня та лі чыць, што «су стра ка юць па адзеж цы». 

Та му не дзіў на, што наш ву ліч ны на тоўп — са мы 

шы коў на адзе ты ў све це. Ка лі ў Еў ро пе боль шасць 

гра ма дзян вы гля да юць сціп ла, ад да ючы пе ра ва гу 

джын сам і коф там, то ў нас жан чы нам заў сё ды 

«ня ма ча го на дзець» пры пе ра поў не най ша фе. 

Чы тай це пра тое, як на ша свя до масць уплы вае 

на на ва кол ле.

Жон ка пас ля сня дан ку, гле дзя чы 

ча мусь ці на мя не:

— Я спа дзя ю ся, мне ў свой дзень на-

ра джэн ня не да вя дзец ца мыць по суд?

Толь кі са браў ся бы ло ска заць, што, 

вя до ма ж, не да вя дзец ца, як рап там 

хтось ці з ма лод шых:

— А ты, ма ма, мо жаш заўт ра яго 

па мыць.

Эх, доб рыя мае дзе ці, ка лі б усё ў 

жыц ці бы ло так прос та...

P.S. Хоць ідэя, без умоў на, вы дат-

ная.

* * *
Ідзём з дач кой са шко лы, я стом-

ле ны пас ля ра бо ты. Рап там дач ка:

— Та та, ска жы, а ча му ты на ра бо-

ту хо дзіш кож ны дзень, а за ра бот ная 

пла та ў ця бе толь кі раз на ме сяц?

Ха, доб рае пы тан не! А са праў-

ды — ча му?

Заўт ра прый ду з ра ні цы на ра бо ту, 

па ці каў лю ся ў шэ фа: што за хрэнь? 

Так яму і ска жу: «Аль бо пла ці це мне 

зар пла ту кож ны дзень (мож на без 

прэ мі яль ных), аль бо я бу ду ха дзіць 

на ра бо ту раз на ме сяц — у дзень 

зар пла ты».

На ват ці ка ва, які з двух ва ры ян таў 

ён вы бя рэ.

P.S. А на огул, я гля джу, іх у шко-

ле ву чаць за да ваць пра віль ныя пы-

тан ні.

* * *
Прый шоў у ап тэ ку ку піць сі роп ад 

каш лю для дзі ця ці. На пы тан не, якія ў 

іх ёсць сі ро пы, ап тэ кар ка ад ка за ла:

— Ёсць доб ры га ланд скі, і ёсць 

так са ма доб ры, вы твор час ці Ні дэр-

лан даў. Які пра бі ваць?

Шчы ра ка жу чы, даў но пе ра да мной 

не ста ві лі та кіх цяж кіх пы тан няў.

Урэш це вы ра шаль ную ро лю ады-

граў кошт сі ро паў: узяў га ланд скі, 

бо ён ака заў ся на па ру руб лёў тан-

ней шы, чым той, які «вы твор час ці 

Ні дэр лан даў».

P.S. Ні дэр лан ды на огул да ра гая 

кра і на. Не тое што гэ та, як яе... Га-

лан дыя.

* * *
Ве ра:

— Та та, па мя та еш, ты мне не як 

абя цаў, што ку піш усё, што я за ха чу?

— Ну, па мя таю, і што?

(На са май спра ве не па мя таю, 

але спра чац ца з Ве рай — са бе да-

ра жэй.)

— Дык вось, я вы ра шы ла: вы бі рай 

з двух ва ры ян таў. Пер шы — ха мяк.

— Да вай ад ра зу да дру го га.

— Дру гі — гэ та бу рун дук.

Та-а-ак, па хо ду вы бар у та ты не 

ба га ты...

На ўся кі вы па дак удак лад няю:

— А туш кан чык не па ды дзе?

— Туш кан чык так са ма па ды дзе.

(Фух, аж ад сэр ца ад ляг ло.)

У вы ні ку ўжо тры ва ры ян ты, а зна-

чыць, ёсць з ча го вы бі раць. (І гэ та я 

яшчэ мар скіх сві нак не пра па ноў ваў.)

P.S. А ка лі сур' ёз на, то гэ та быў, 

ма быць, пер шы раз у ма ім жыц ці, 

ка лі я ў глы бі ні ду шы шчы ра па ра-

да ваў ся та му фак ту, што ў нас до ма 

ёсць та кая бес тал ко вая на пер шы 

по гляд іс то та, як кош ка.

* * *
Мя не тут спы та лі, ці гля дзеў я вы-

ступ лен не ней кай дзяў чын кі ў ААН. 

А на што мне яго гля дзець? Я ней кім 

чы нам сам пра цую ў ААН і кож ны 

дзень су ты ка ю ся з вы ступ лен ня мі 

ўлас ных дзя цей: то сын пра па нуе 

па вы шэн не лі мі ту на кі шэн ныя вы-

дат кі, то ста рэй шая дач ка вы сту піць 

з за явай пра ад сут насць вай фаю, 

то двай нят кі адзі ным фрон там за-

па тра бу юць ку піць ім ха мя ка, то 

ма лод шая пач не гар ла па ніць, пра-

тэс ту ю чы су праць аб ме жа ван ня на 

цу кер кі і муль ці кі (то-бок я ўшчам ляю 

іх пра вы ча ла ве ка). Пры чым у ма ім 

вы пад ку прэ тэн зіі вы каз ва юц ца не 

да аб стракт на га ча ла вец тва ў цэ-

лым, а да цал кам кан крэт на га яго 

прад стаў ні ка. Та му тым, хто ўсур' ёз 

аб мяр коў вае вы ступ лен ні чу жо га дзі-

ця ці і ро біць з яго да лё ка іду чыя вы-

сно вы, ма гу толь кі па зайз дрос ціць: 

шчас лі выя лю дзі, за ходзь це ў гос ці.

Па вел ХО ЛАД.

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кіДру ку ец ца ў «Але сі»Дру ку ец ца ў «Але сі»

За пра ша ем вас афор міць 
пад піс ку на ча со піс «Але ся»!

А б я  ц а  е м 

па-ра ней ша му 

ра да ваць ці ка-

вай і ка рыс най 

ін фар ма цы яй: 

чы та чоў ча ка-

юць су стрэ чы і 

ін тэр в'ю з лі да-

ра мі жа но ча га 

ру ху, кі раў ні ка-

мі па спя хо вых 

пра ек таў, твор-

чы мі бе ла рус-

кі мі жан чы на-

мі — акт ры са мі, 

мас тач ка мі, спя-

вач ка мі, а так са ма кан суль та цыі юрыс таў, 

трэ нін гі псі хо ла гаў, май стар-кла сы сты ліс-

таў, кас ме то ла гаў, цы руль ні каў, на він кі мо-

ды і на ві ны fashіon-ін дуст рыі, хат няя ку лі-

на рыя і зай маль ны ад па чы нак. Пад піс ныя 

ін дэк сы: 74995 — ін ды ві ду аль ны; 749952 — 

ве да мас ны. Да рэ чы, за не вя лі кую да пла ту 

мож на афор міць да стаў ку га зет і ча со пі саў 

да ква тэ ры пад піс чы ка, ска рыс таў шы ся 

па слу гай «уру чэн не з рук у ру кі».

Калі б усё было 
так проста...


