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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
Бак ла жа ны на зі му

Спат рэ біц ца: пе рац гор кі — 3 шт., бак ла жа ны — 2,5 кг, 

морк ва — 1 шт., кроп — 1 пу чок, час нок — 3 шт., гар чы ца 

ў зяр ня тах (су хая) — 1 ч. л., чыр во ны мо ла ты пе рац — 

0,5 ч. л., чор ны мо ла ты пе рац — 0,5 ч. л. Для ма ры на ду: 

алей — 300 мл, ва да — 0,5 л, во цат 9 % — 100 мл, соль — 

2 ст. л, цу кар — 100 г, 2 лаў ро выя ліс ты.

Бак ла жа ны вы мыць і на рэ заць 

ку бі ка мі, доб ра па са ліць, па кі нуць 

на га дзі ну, каб да лі сок. По тым пра-

мыць і ад ціс нуць ад ліш няй вад ка сці. 

Морк ву на дзер ці на тар цы для ка-

рэй скай морк вы. Ма ры над да вес ці 

да кі пен ня, па клас ці ў яго бак ла жа-

ны і морк ву. Хай усё ва рыц ца на не-

вя лі кім аг ні 20 хві лін. За па ру хві лін 

да за кан чэн ня вар кі да даць здроб не ны час нок, гар чы цу, 

дроб на на рэ за ны кроп, пе рац. Даць за кі пець — і мож на 

рас клад ваць па чыс тых стэ ры лі за ва ных сло і ках. Ад ра зу 

за ка таць і ўху таць сло і кі коў драй да поў на га асты ван ня. 

Вы хад — 5 сло іч каў па 0,5 літ ра.

Ад кры ваць та кія бак ла жа ны не ра ней, чым праз два 

ме ся цы. За хоў ваць мож на пры па ка ё вай тэм пе ра ту ры.
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Ле тась мы пе ра еха лі ў 

но вую ква тэ ру. Вя до ма, для 

на шай сям'і гэ та бы ла вя лі-

кая ра дасць, мы ўсе бы лі 

па глы ну тыя ўлад ка ван нем 

апарт амен таў і адап та цы яй 

на но вым мес цы.

А сё ле та я рап там выя-

ві ла, што га зо ны пры па-

ды хо дзе да на ша га до ма 

прос та аб сы па ныя ра мон-

ка мі. Кож ны дзень пра хо-

дзі ла мі ма кве так і атрым-

лі ва ла аса ло ду ад гэ тай 

пры га жос ці. Але ад ной чы, 

вяр та ю чы ся з ра бо ты, уба-

чы ла, што мае ра мон кі ска-

сі лі. Па ка ме ча ныя квет кі, 

пра ля жаў шы дзень на спя-

ко це, ужо за вя лі і бы лі ўжо 

ні ку ды не вар тыя. Рап там 

по зірк упаў на ад да ле нае 

мес ца, дзе ра мон кі яшчэ 

не па спе лі па ка сіць. Я за-

спя ша ла ся да до му, каб 

узяць на жні цы і на рэ заць 

кве так.

Ужо тры ма ю чы ў ру ках 

бу кет ра мон каў, ад чу ва ла 

ся бе шчас лі вай. Уяў ля ла, як 

з ра ні цы за ку бач кам ка вы 

бу ду гля дзець на гэ тыя «ма-

лень кія со ней кі» і здзіў ляц ца 

іх пя шчот най пра ста це.

До ма ў ван най аб лі ла 

квет кі ва дой і па ста ві ла ў 

ва зу на кух ні. За вя чэ рай 

дзе ці за хап ля лі ся ра мон ка-

мі і ве се ла па зі ра лі ад но на 

ад на го з-за бу ке та.

Пе рад сном Во ля за бег-

ла ў ван ны па кой і ад ра зу ж 

за кры ча ла абу ра ным го ла-

сам:

— Ма а а ам, у нас тут жук! 

Я мыц ца не бу ду!

Па куль я даб ра ла ся да 

яе, каб вы ра шыць праб ле-

му, по бач з Во ляй ужо ста я лі 

дзе ся ці га до вы сын Мі рон і 

трох га до вая дач ка Ме ла ні.

— Ма ма, гля дзі, там чор-

ны жук! — па ка за ла Мя ла-

ша.

На ся ко мае ля жа ла на 

дне ван ны на спі не і не ру-

ха ла ся.

— Ён мёрт вы, фу у уу, — 

грэб лі ва ска за ла Во ля.

— Ты ж не ба іш ся жу-

коў, — яхід на за ўва жыў Мі-

рон.

— Гэ та я жы вых не ба ю-

ся, а мёрт вых — ба ю ся, — 

па ры ра ва ла Во ля. — Мам, 

на вош та ты жу ка за бі ла?

— Ды не ча па ла я яго, — 

па спра ба ва ла апраў дац ца 

я. — Маг чы ма, ён вы ва ліў ся 

з кве так, ка лі я іх аб лі ва ла 

ва дой.

— Мам, труп трэ ба пры-

браць, — звяр нуў ся да мя не 

Мі рон.

Я ра за гна ла мі тынг і па-

кла ла жу ка ў па пя ро вую 

сур вэт ку. Мя ла ша не ады-

хо дзі ла ад мя не. Яе ні бы та 

за гіп на ты за ва ла гэ тае на-

ся ко мае. Па ха ва лі ка зур ку 

бяс слаў на — прос та кі ну лі ў 

смет ні цу. Не ўза ба ве ў ква тэ-

ры ста ла ці ха. Дзе ці ўляг лі ся 

спаць, і я ра зам з імі.

Праз двац цаць хві лін 

хат ня га спа кою пстрык-

нуў дзвяр ны за мок і ў ха ту 

зай шоў муж Са ша. Ён, ка-

лі спаз ня ец ца да «ад бою», 

ста ра ец ца за хо дзіць у ква тэ-

ру ці ха. Але яшчэ ні ко лі ў яго 

гэ та не атры ма ла ся. Па-пер-

шае, та му, што яго су стра кае 

наш са ба ка. Бім ста ра ец ца 

не гаў каць — толь кі ледзь 

ска вы ча і тан чыць пе рад 

гас па да ром, але гэ та ўсё 

роў на ней кая гуч ная дзея. 

Па-дру гое, мой ча ла век сам 

па са бе не ма лень кі, та кіх 

ся рэд ніх па ме раў ві кінг, і та-

му ў яго не атрым лі ва ец ца 

лёг кая па ход ка.

— Ма ма, ма ма, ма ма, — 

па чу ла я ці хі шэпт з су сед-

ня га лож ка.

— Мя ла ша, спі, — стро га 

звяр ну ла ся я да дач кі.

— Ну ма а ам! Я ха чу з та-

там па га ва рыць...

—Толь кі ху цень ка, — зга-

дзі ла ся я і па клі ка ла му жа.

— Не спі це яшчэ? — ад-

крыў шы дзве ры ў па кой, 

здзі віў ся ён.

— Та та, та тач ка, я ха чу 

ска заць... — за бал ба та ла 

ма лая.

Са ша зай шоў у па кой 

і сеў на край ма лень ка га 

лож ка. Дач ка тут жа аб ві-

ла ма лень кі мі руч ка мі шыю 

та ты і па ца ла ва ла. У та кія 

мо ман ты, дак лад на ве даю, 

у му жа мож на вы пра сіць усё 

што за ўгод на.

— Та та, у нас быў жук! — 

ні бы та пра неш та над звы чай 

важ нае па ве да мі ла Мя ла ша.

— Які яшчэ жук? — спа-

ло хаў шы ся, спы таў муж.

У нас до ма жы вуць два 

ка ты і са ба ка. Яшчэ ад на го 

га да ван ца ся мей ны бюд жэт 

прос та не вы тры мае, па ду-

маў, на пэў на, ён.

— Чо о о ор ны! Вось та кі, — 

Ма ла ння ўпа ла на па душ ку, 

за кі ну ла ру кі ўверх і смеш на 

рас та пы ры ла паль чы кі.

Мы за смя я лі ся.

— Я на збі ра ла бу кет 

ра мон каў ка ля на ша га до-

ма, а ад туль вы паў мёрт вы 

жук, — па тлу ма чы ла я.

— Ні чо га са бе, — звяр-

нуў ся Са ша да ма лой. — Ты 

не спа ло ха ла ся?

— Не-а, ма ма кі ну ла яго 

ў смет ні цу.

— А што за свя та, ча му 

ра мон кі? — спы таў муж.

— Прос та так! Ха це ла ся 

кве так і доб ра га на строю.

— Ааа! А па ес ці што 

ёсць?

— Там суп у ха ла дзіль-

ні ку...

Муж за спя шаў ся на кух-

ню і ўжо амаль ка ля дзвя рэй 

па коя бурк нуў: «Гм... Ра мон-

кі! І як гэ та я сам не да ду маў-

ся... Га лоў нае — за дар ма!»

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.


Ста рэй шая дач ка пас ля 

сня дан ку:

— Та та, мож на з'ес ці сы-

рок?

— Мож на.

Сын:

— Ра зум ныя лю дзі спа-

чат ку ядуць, а по тым пы та-

юц ца.

Я:

— А пы тац ца та ды на-

вош та?

— Ну, ка лі та бе да зво-

ляць, зна чыць, ты ўсё пра-

віль на зра біў.

— А ка лі не да зво ляць?

— Та ды бу дзе не так 

крыўд на, та му што ты ўсё 

роў на яго ўжо з'еў.

Вось з які мі ка вар ны мі 

асо ба мі да во дзіц ца жыць 

пад ад ным да хам!


Двай нят кі пры вя лі ма-

лод шую сяст ру:

— Та та, мы на ву чы лі Ксе-

нію паў та раць гу кі жы вёл.

Я:

— Праў да? Ксе нія, як ка-

жа ка роў ка?

— Му.

— А гусь?

— Га.

— А ко нік?

— І-го-го.

Ус клад няю за да чу:

— А як ка жа та та?

Ксе нія (ўпэў не на):

— Бе.

Ну што я ма гу ска заць? 

Па доб на, што і са праў ды 

на ву чы лі.


Дня мі ста рэй шая дач ка 

мя не па ве ся лі ла:

— Та та, а што гэ та за 

Але ся, з якой ты ў ма ла до-

сці пе ра піс ваў ся?

— Ад куль ты гэ та ўзя-

ла?

— У ця бе ў кніж цы на-

пі са на.

— А, прос та зна ё мая.

— А ма ма ве дае?

Я, абу ра на:

— Я не ра зу мею та кіх 

пы тан няў, мо жа, ве дае, мо-

жа, не. У чым праб ле ма?

Дач ка, стро гім го ла сам:

— Ты, та тач ка, ду май, 

што ў кніж ках пі шаш.

P. S. Хва лю ец ца за та-

тач ку! :)


По ля:

— Та та, ты толь кі не па-

ло хай ся, але ты нам з Ве-

рай ві нен дзе сяць руб лёў.

— Неш та я не зга даю, 

каб я ў вас па зы чаў гро-

шы.

— Нам ма ма він на дзе-

сяць руб лёў.

— Ка лі ма ма він на, ма ма 

хай і ад дае. Я пры чым?

— Прос та ў яе ця пер ня-

ма, і яна ска за ла, каб мы 

па пра сі лі ў ця бе.

— Мо жа це пе ра даць ма-

ме, што вы па пра сі лі.

— Та та?

Ад даў, вя до ма, ку ды я 

па дзе ну ся.

Праў да, не ўза ба ве вы-

свет лі ла ся, што жон ка ў іх 

бра ла не дзе сяць руб лёў, а 

во сем, і ад куль узя лі ся яшчэ 

два руб лі, не зу сім зра зу ме-

ла. Ма быць, гэ та ка мі сія за 

бан каў скія па слу гі.

Вы спы та е це, ча му та кая 

ве лі зар ная ка мі сія? Тут як-

раз усё прос та: у двай ня-

так — па двой ная так са.

P. S. Та му тан ней па зы-

чаць гро шы ў адзі ноч ных 

дзя цей.

Фран цуз скі яб лыч ны пі рог
Спат рэ біц ца. Для пя соч най асно вы: му ка — 250 г, 

мас ла — 130 г, ва да — ка ля 50 мл. Для на чын кі: яб лы кі — 

4 шт., мёд — 2 ст. л., мас ла — 20 г, 2 га лін кі раз ма ры ну. Для 

ўпры гож ван ня: 2 чыр во ныя яб лы кі, цу кар, цук ро вая пуд ра, 

мас ла. Фор ма для ад кры тых пі ра гоў дыя мет рам 28 см.

За мя сіць цес та. Ста ран на 

змя шаць му ку з мас лам, да-

даў шы зу сім тро хі ва ды. Цес та 

ска таць у шар, за гар нуць яго ў 

хар чо вую плён ку і пры браць у 

ха ла дзіль нік.

Праз га дзі ну да стаць цес та з 

ха ла дзіль ні ка. Рас ка чаць у тон кі 

пласт і вы ла жыць у фор му для ад кры тых пі ра гоў. На ка лоць 

цес та па ўсёй пло шчы ві дэль цам.

На крыць асно ву для пі ра га пя кар скай па пе рай (або 

фоль гай) і вы клас ці фа со лю (га рох або ін шыя «ўця жар-

валь ні кі»). Вы пя каць у ра за грэ тай да 180 °С ду хоў цы 

15 хві лін.

Тым ча сам яб лы кі ачыс ціць ад лу пі ны, на рэ заць ад воль-

ны мі ка ва лач ка мі і вы клас ці ў па тэль ню ра зам з мас лам 

і мё дам. Дроб на па сек чы раз ма рын і так са ма да даць да 

яб лы каў. Ту шыць 10 хві лін. За тым пе ра клас ці яб лы кі ў 

блен дар і ўзбіць да ста ну пю рэ.

Вы ла жыць яб лыч нае пю рэ ў пад рых та ва ную асно ву.

Два чыр во ныя яб лы кі, не чыс ця чы лу пі ны (вы да ліць 

толь кі ася ро дак з кос тач ка мі), на рэ заць тон кі мі доль ка мі 

і вы клас ці іх па кру зе на па верх ні пі ра га.

Рас та піць тро хі мас ла і на ма заць пэнд злі кам па верх ню 

пі ра га. Звер ху тро хі пры сы паць цук рам і па ста віць вы пя-

кац ца пры 180 °С на 25—30 хві лін.

Як толь кі пі рог бу дзе га то вы, да стаць яго з ду хоў кі і 

ўклю чыць яе на мак сі мум з функ цы яй «грыль», ка лі яна 

ёсць. Пі рог між тым пры сы паць злёг ку цук ро вай пуд рай і 

па ста віць у ду хоў ку яшчэ на 2 хві лі ны.

Мах шы — га луб цы па-егі пец ку
Яны па доб ныя на на шы га луб цы. Прын цып пры га та-

ван ня прак тыч на той са мы: у ліст ка пус ты за ва роч ва юць 

на чын ку, а за тым ту шаць у со у се. Роз ні ца ў тым, што егі-

пец кія га луб цы ку ды мен шыя і тан чэй шыя. Але га лоў нае 

ад роз нен не ў на чын цы!

Яе ас но ва — круг ла зер не вы рыс, шчод ра пры праў ле ны 

спе цы я мі. Дру гі га лоў ны кам па нент — све жае зя ле ні ва ў 

лю бой кам бі на цыі і пра пор цы ях. Звы чай на да да юць пят-

руш ку, кроп, кін зу, ба зі лік, мя ту, арэ га на — чым больш, 

тым лепш. Трэ ці ін грэ ды ент — са лод кія мя сіс тыя па мі-

до ры!

Спат рэ біц ца: ка чан ка пус ты ва гой ка ля 1 кг, шклян ка 

ры су, 50 г алею, па не вя лі кім пуч ку зя ле ні ва, па мі до ры — 

3-4 шт., цы бу ля — 2 шт., час нок — 2-3 зуб кі, 1,5 літ ра 

бу лё ну (мяс но га ці з га род ні ны), та мат ны со ус — 2 ст. л., 

соль — на смак.

Ка чан ка пус ты па дзя лі це 

на ліс ты як для звы чай ных 

га луб цоў і на рэ жце іх ка вал-

ка мі. За над та гру быя жыл кі 

зрэж це, але не вы кід вай це.

Для на чын кі ста ран на 

пра мый це рыс, да дай це ўсе 

спе цыі і змя шай це. Зя ле ні ва дроб на на рэ жце, час нок пра-

пус ці це праз прэс, да дай це да ры су. Тоў стыя сцеб лы ад 

зя ле ні ва за ха вай це — яны спат рэ бяц ца для вар кі га луб цоў. 

Па мі до ры з цы бу ляй на рэ жце як ма га драб ней і так са ма 

да дай це ў на чын ку. Асоб на ў куб ку змя шай це та мат ную 

па сту са 100 мл ва ды, улі це да ры су, ту ды ж улі це алей. 

Ста ран на змя шай це на чын ку.

Сфар мі руй це га луб цы. Дно таў ста сцен най каст ру-

лі вы сце лі це сцеб ла мі зя ле ні ва і зрэ за ны мі ка пус ны мі 

жыл ка мі, каб мах шы ў пра цэ се ту шэн ня не пад га рэ лі. 

Вы кла дзі це іх ушчыль ную ў каст ру лі плас та мі. За лі це 

бу лё нам і ту шы це пас ля за кі пан ня на мі ні маль ным аг ні 

1-1,5 га дзі ны.

На тат кі тат кіНа тат кі тат кі#Яжмаці!#Яжмаці! РА МОН КІ І ЖУК,
ці Кож на му сваё
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