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ГАЛОЎНЫ САКРЭТ УДАЛАГА ШЛЮБУ – У НЯШЧАСЦЯХ БАЧЫЦЬ ВЫПАДКОВАСЦІ, А ВЫПАДКОВАСЦІ НЕ ЎСПРЫМАЦЬ ЯК НЯШЧАСЦІ (Гаральд Нікалсан).
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П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

МА РЫ НА ВА НАЯ СА ЛА ТА 
З БАК ЛА ЖА НАЎ І МОРК ВЫ

Спат рэ біц ца: ка пус та — 

1,5 кг; бак ла жа ны — 1,5 кг; 

морк ва — 0,5 кг; час нок — 

1 шт.; соль — 50 г; цу кар — 

50 г; во цат — 100 г; алей — 

150 мл; зя ле ні ва.

Бак ла жа ны пра мыць і 

вы да ліць хвос ці кі. У каст-

ру лю на ліць ва ду, усы паць соль і да вес ці да кі пен ня. Ад ва-

рыць бак ла жа ны 5 хві лін, пе ра клас ці на та лер ку і па кі нуць 

асты ваць. Пры га та ва ныя бак ла жа ны на рэ заць па лос ка мі. 

На шын ка ваць ка пус ту. Морк ву на драць на тар цы.

У міс ку па клас ці морк ву і ка пус ту. Да даць соль, цу кар 

і пе ра цер ці ру ка мі. Час нок здраб ніць і да даць у ка пус ту. 

Ту ды ж усы паць здроб не ную зе ля ні ну і па клас ці бак ла жа-

ны. А га род ні ну па ліць во ца там і але ем. Доб ра змя шаць, 

па клас ці на крыў ку і па кі нуць ма ры на вац ца на 12 га дзін. 

Га то вую са ла ту рас клас ці па сло іч ках і за хоў ваць у ха ла-

дзіль ні ку або скле пе.

ЗА КУС КА З ЦУ КІ НІ
Гэ тая вель мі смач ная і не звы чай ная за кус ка аба-

вяз ко ва пры вя дзе ў за хап лен не ва шых гас цей. Яна 

выглядае як тор цік, што толь кі да дае ёй шар му. 

Яе пры га та ван не не па тра буе да ра гіх пра дук таў, што 

таксама важ на.

Спат рэ біц ца: не вя лі кія цу кі ні ці ка бач кі — 4 шт.; ад-

вар ныя ку ры ныя груд кі — 300 г; бал гар скі пе рац — 1 шт.; 

цвёр ды сыр — 200 г; цы бу ля рэп ча тая 1 шт.; час нок —

2 зуб кі; кет чуп — 100 г; соль, пе рац — на смак.

Ку ры ную груд ку на рэ заць і 

па клас ці ў міс ку. Бал гар скі пе-

рац ачыс ціць і на рэ заць дроб-

ны мі ка ва лач ка мі, да даць да 

мя са. Цы бу лю на рэ заць дроб-

ны мі ку бі ка мі. Да даць яе ў міс-

ку і ўсы паць па ло ву на дзёр та-

га сы ру. Усе змя шаць, да даць соль, пе рац і зноў змя шаць. 

Да даць здроб не ны час нок і кет чуп, зноў змя шаць. Цу кі ні з 

да па мо гай ага род ні на чыст кі на рэ заць тон кі мі плас цін ка мі.

Раз дым ную фор му пра ма заць але ем. На па лос кі цу кі ні 

вы клас ці на чын ку, з ад на го краю па кі да ю чы 1-2 см. Згорт-

ваць у ру ле ці кі і ста віць у фор му. На рых тоў ку па ста віць у 

ду хоў ку, ра за грэ тую да 180 гра ду саў, і вы пя каць 15 хві лін. 

За тым да стаць, пры сы паць па кі ну тым сы рам і зноў па ста-

віць у ду хоў ку на 3-4 хві лі ны.

Га то вую за кус ку да стаць з ду хоў кі, тро хі асту дзіць, 

зняць кол ца, упры го жыць здроб не ным зя ле ні вам і па да-

ваць да ста ла.

• Заў сё ды да да вай це ў вы печ ку кры ху ал ка го лю: га-

рэл кі, ро му, кань я ку і г. д. З та кой хіт рас цю цес та бу дзе 

хра буст кае і дух мя нае.

• Змаз вай це мя са гар чы цай за 2-3 га дзі ны да пры га-

та ван ня. Та ды яно бу дзе больш са ка ві тым і мяк кім! Яшчэ 

мож на пры сы паць мя са за га дзі ну да пры га та ван ня сол лю, 

за тым даць яму па ста яць, пас ля ча го пра мыць ха лод най 

ва дой.

• Со да вы дат на змяк чае жорст кае мя са. Па сып це ка-

вал кі мя са со дай і па кінь це на 15 хві лін, а за тым доб ра 

пра мый це іх ха лод най ва дой. Пры га та ва ная стра ва бу дзе 

да лі кат най і мяк кай!

• Каб па леп шыць смак га то вых страў і пад тры маць іх 

тэм пе ра ту ру, па да вай це да ста ла га ра чыя — у на грэ тым 

по су дзе, а ха лод ныя — у по су дзе, асту джа ным пе рад гэ-

тым у ха ла дзіль ні ку.

Шмат функ цы я наль ная 
на кід ка

Гэ тую на кід ку мож на на сіць як жа кет, ка мі зэль ку, 

шалік або ба ле ро, прос та пе ра шпіль ва ю чы гу зі кі.

Трэ ба звя заць пра ста кут нік па ме рам 60х128 см. Па чы-

наць і за кан чваць ра бо ту не аб ход на ўзо рам «гум ка» шы ры-

нёй 3 см. А асноў ны ўзор мож на вы браць па сва ім жа дан ні.

Праз 5 см ад па чат ко ва га ра ду па ле вым краі на ад-

лег лас ці 3 см да кан ца ра да зра біць адну ад ту лі ну для 

гу зі ка (дзве пят лі за крыць без ра бо чай ніт кі, ад ра зу ж 

зноў на браць дзве пят лі). Зра біць яшчэ тры ад ту лі ны з 

ін тэр ва лам 10 см.

Праз 93 см па пра вым краі зра біць адну ад ту лі ну для 

гу зі ка на ад лег лас ці 3 см ад па чат ку ра да і ад па вед на яшчэ 

тры ад ту лі ны з ін тэр ва лам 10 см.

Пры шыць гу зі кі ад па вед на ад ту лі нам.

Ты дзень Язэп Фя до са віч не 

ўста ваў з лож ка. І па нес ла ж яго 

ня лёг кая ў ста лі цу! Але жа дан-

не па ба чыць чар го вую праў нуч-

ку пе ра маг ло до ва ды ро зу му, ды 

і фі зіч на ён ся бе ад чу ваў вель мі 

доб ра. Аў то бус ны пры пы нак, ад-

куль марш рут кі ад праў ля юц ца на 

Мінск, праз да ро гу ад яго пад' ез да. 

У пунк це пры зна чэн ня ад пры пын-

ку да ква тэ ры ўнуч кі дзе сяць хві-

лін ха ды. І ён ры зык нуў. Бо ўнуч ка 

хоць і абя цае на ве дац ца, але мо жа 

не па спець. На пе ра дзе зі ма, якую 

ён так цяж ка заўж ды пе ра жы ваў, 

і хто ве дае, ці пе ра жы ве на ступ-

ную...

За се дзеў ся, за гас ця ваў ся і пра-

ва ро ніў свой аў то бус. Да вя ло ся 

ехаць на зад цяг ні ком. У ва го не да 

яго пад се ла жан чы на ста ла га ве-

ку. Доў га ка па ла ся ў сва ёй су мцы, 

вы цяг ну ла ад туль акра ец хле ба з 

са лам і, быц цам са ро ме ю чы ся, па-

вяр нуў шы ся да акна, па ча ла ес-

ці. Фя до са віч ад вяр нуў ся, каб не 

бян тэ жыць жан чы ну, але, не зна-

рок зір нуў шы за акно на чар го вым 

пры пын ку, за ўва жыў, што твар яго 

вы пад ко вай спа да рож ні цы мок ры 

ад слёз. І ко цяц ца гэ тыя слё зы, 

ні бы во сень скі дож джык па акон-

ным шкле, па да юць на скі бу, на 

за шмаль ца ва ную ста рую сум ку. 

Ад чуў шы на са бе по зірк, жан чы на 

ўсміх ну ла ся скрозь слё зы і пра мо-

ві ла:

— Ні чо га, ні чо га. Гэ та я ад 

ра дас ці. Ад сы на еду, уну ка да-

гля да ла, бо яны з ня вест кай на 

кар па ра тыў ха дзі лі. Уну чак та кі 

ха ро шы: па слух мя ны, пры го жы, 

вя сё лы, — па ча ла апраўд вац ца 

спа да рож ні ца, за піх ва ю чы па кет з 

не да е дзе ным бу тэрб ро дам у сум-

ку. А пе ра ха піў шы по зірк муж чы-

ны, да да ла:

— Ска жу па сак рэ це: не люб лю я 

ма га зін най ежы, та му вось свой скае 

ва жу з са бой для пе ра ку су. Я і Ва-

дзім ку да ла ка ва ла чак са ла. Ой, як 

на мя не кры ча ла ня вест ка! Дзіў ныя 

яны — ней кі мі фар ба ва ны мі пры сма-

ка мі дзі ця кор мяць, а на ту раль на га 

цу ра юц ца. А я ж са ма на стаў ні ца хі міі 

і ве даю, што ў са ле ка рыс ныя для 

дзі ця ці амі на кіс ло ты ёсць.

— А хто па пра фе сіі ва ша ня-

вест ка? — ус ту піў у гу тар ку Язэп 

Фя до са віч.

— Лі цэй су вя зі за кон чы ла, але 

ма рыць пра твор чую пра фе сію. 

Па куль ні дзе не пра цуе — шу кае 

ся бе. Сын за раб ляе доб ра, то ня-

хай лепш дзі ця да гля дае.

Жан чы на яшчэ неш та апа вя да-

ла. Гру кат ко лаў цяг ні ка за глу шаў 

яе ці хі го лас, дождж уз мац няў ся і 

за сла няў да ля гля ды. Ад чы гу нач-

на га вак за ла да бі рац ца бы ло скла-

да на, Фя до са віч пра мок і за мерз. 

До ма, за ва рыў шы гар ба ты, за хі-

нуў ся пле дам і вы цяг нуў той сшы-

так сва іх ме му а раў, на якім быў 

на леп ле ны фо та зды мак пры го жай 

ма ла дой жан чы ны з укла дзе ны мі 

на га ла ве ка ро най ко са мі...

«Ма ма... Ты бы ла і за ста еш ся 

для мя не га лоў ным ча ла ве кам 

у све це. З тых ча соў, ка лі ва ен-

ным лі ха лец цем мы дзя лі лі апош ні 

акра ец хле ба, а по тым я з'я даў і 

сваю, і тваю част ку, за сво іў ад ну 

рэч: ні хто, акра мя ця бе, не ста не 

ах вя ра ваць са бой, ад да ючы апош-

няе. Мы ма ла з та бой раз маў ля-

лі, бо ты пры хо дзі ла стом ле ная з 

пра цы і, па ра біў шы ней кія хат нія 

спра вы, маг ла толь кі пра ве рыць 

уро кі, а по тым, на ліў шы тра ды-

цый ную шклян ку ма ла ка, жа да ла 

мне доб рай но чы ды іш ла на кух-

ню, дзе доў га неш та пе ра шы ва ла, 

пе ра вяз ва ла на прут ках, ла та ла, 

ра ман та ва ла. Баць ка не вяр нуў ся 

да нас пас ля вай ны, ён за стаў ся 

з ін шай жан чы най, якую су стрэў 

лі ха лец цем і якой, на пэў на, быў 

не чым аба вя за ны. А да ця бе ін шы 

раз пры хо дзі лі муж чы ны. Пас ля іх 

на вед ван ня я меў роз ныя пры с-

макі, та му лю біў гэ тых гас цей.

Сён ня ці не пер шы раз па сва-

рыў ся са сва ёй па ло вай. Ва ўся-

ля кім вы пад ку, упер шы ню па вы сіў 

на яе го лас. І мяр кую, што трэ ба 

бы ло даў но яе па ста віць на мес ца. 

Як доў га я маў чаў або на ват па ды-

гры ваў жон цы, ка лі яна па чы на ла 

вы каз ваць прэ тэн зіі ў твой бок. 

Не, я не пе ра ста ваў ця бе лю біць, 

але ду жа не ха це ла ся на гня таць 

на пру жа насць і пса ваць ста сун кі. 

Мя не і са мо га ін шы раз раз драж-

ня лі твае ка тэ га рыч ныя вы каз ван-

ні, на вяз лі вае жа дан не да па маг чы 

і тваё та кое ўпар тае ад стой ван не 

ўлас най дум кі. З ця гам ча су ты, аб-

сме я ная на мі, ра бі ла ся ўсё больш 

маўк лі вай, спа кой на ўспры ма ю чы 

на шы па про кі ці з'ед лі выя жар ты.

Не, я не аб ра жаў сваю Воль-

гу, не кі даў у яе ад рас тых слоў, 

які мі яна ўзна га родж ва ла ця бе. 

Я прос та гырк нуў у яе бок: «За-

маў чы!» А за тым пры га даў вы-

каз ван не пра фе са ра ме ды цы ны з 

мас тац кай стуж кі «Ля цяць жу ра-

вы» і пра цы та ваў яго жон цы: «Ві-

на ва ціць ча ла ве ка за яго ней кія 

жыц цё выя па мыл кі мо жа толь кі 

той, хто здоль ны на яшчэ гор шыя 

ўчын кі». Ты ж ве да еш Воль гу. Яна 

доў га асэн соў ва ла ска за нае, а ка лі 

ўця мі ла... Што тут па ча ло ся!

Вось ужо дру гі ты дзень мы гу-

ля ем у маў чан ку. Я не ча каю ад 

яе вы ба чэн ня, а яна, му сіць, ча-

кае. То ня хай. Цэ лы ты дзень не 

за хо дзіў да ця бе, бо мне со рам на 

пад няць на ця бе во чы, у якіх ты ўсё 

пра чы та еш і бу дзеш пе ра жы ваць, 

уз ды ма ю чы ціск у сва ім сла бым 

сэр цы. Я прый ду да ця бе кры ху 

паз ней і са све жым анек до там, як 

ты лю біш. А гэ ты ліст ты не пра-

чы та еш. Гэ та мая спо ведзь пе рад 

са мім са бой і пе рад ма ім сум лен-

нем. Пра бач, ма ма...»

Ала КЛЕ МЯ НОК.

З рэ дак цый най пош тыЗ рэ дак цый най пош ты

Не ад праў ле нае пісь мо

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

«Ві на ва ціць ча ла ве ка 
за яго ней кія жыц цё выя 
па мыл кі мо жа толь кі той, 
хто здоль ны на яшчэ гор шыя 
ўчын кі»

Не зна рок зір нуў шы за акно 
на чар го вым пры пын ку, 
за ўва жыў, што твар яго 
вы пад ко вай спа да рож ні цы 
мок ры ад слёз. І ко цяц ца 
гэ тыя слё зы, ні бы во сень скі 
дож джык па акон ным шкле...


