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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ВЯ ЛЕ НЫЯ СЛІ ВЫ
Усе хоць раз у жыц ці 

каш та ва лі вя ле ныя па мі-

до ры. Але ня шмат тых, хто 

па спы таў на смак вя ле ныя 

слі вы — за кус ку з кіс ла-са-

лод кім сма кам. Та кія слі вы 

мож на да да ваць у са ла ты, 

яны мо гуць слу жыць на чын кай для вы печ кі, вы дат на 

да поў няць стра вы з мя са птуш кі або ры бы.

Спат рэ біц ца: мя сіс тыя са ка ві тыя слі вы, каб кос тач ка 

лёг ка ад дзя ля ла ся, — 0,5 кг; су ша ныя тра вы: ча бор — 

0,5 ч. л.; мя та — 0,5 ч. л.; ба зі лік — 0,5 ч. л.; ма я ран — 

0,5 ч. л.; соль — 1 ч. л.; він ны во цат — 50 мл; час нок — 

2 зуб.; аліў ка вы алей (мож на за мя ніць сла неч ні ка вым, але 

толь кі ра фі на ва ным) — 75 мл.

З рэз кі мі пры пра ва мі мо жа паэ кспе ры мен та ваць. Ці ка-

вае спа лу чэн не — ка лянд ра, ча бор і чор ны пе рац.

Слі вы раз рэ жце на па ла він кі і вы да лі це кос тач кі. Да дай-

це тра вы і здроб не ны час нок. Аку рат на змя шай це.

На бля ху, за сла ную пер-

га мен там, вы кла дзі це па-

ла він кі сліў. Ста вім бля ху ў 

ду хоў ку, ра за грэ тую да 60—

70 °С на паў та ры га дзі ны, 

пас ля ча го трэ ба па кі нуць 

пра чы не най ду хоў ку яшчэ 

на 3-4 га дзі ны.

Асты лыя слі вы вы кла да юць у стэ рыль ныя сло і кі плас-

та мі і за лі ва юць су мес сю аліў ка ва га алею і во ца ту. За кры-

ты сло ік ад праў це ў ха ла дзіль нік. Праз 7-8 га дзін мож на 

па ла са вац ца!

Асаб лі ва па шан ца ва ла ўла даль ні кам спе цы яль най 

суш кі для ага род ні ны і са да ві ны: уста на ві це тэм пе ра-

ту ру 70—80 °С і па су шы це слі вы га дзі ну, за тым па мен-

шы це тэм пе ра ту ру да 40—50 °С і па кінь це яшчэ на па ру 

га дзін.

Для на рых тоў кі лепш за ўсё ка рыс тац ца сло і ка мі не вя-

лі ка га аб' ёму з на крыў кай, якая за круч ва ец ца. Вя ле ныя 

слі вы, як і па пу ляр ныя вя ле ныя па мі до ры, вы дат на за хоў-

ва юц ца ў ха ла дзіль ні ку да паў го да!

За якія функ цыі праль най ма шы ны 
не вар та пе ра плач ваць?

Куп ля ю чы бы та вую тэх ні ку, мы час та вы бі ра ем 

пры ла ды з на бо рам пэў ных функ цый не та му, што 

са праў ды ра зу ме ем, на вош та гэ тыя функ цыі нам па-

трэб ныя, а прос та «на ўся ля кі вы па дак» ці ў на груз ку 

да ўпа да ба на га ды зай ну.

Па спра бу ем склас ці пе ра лік са праў ды ак ту аль ных у 

паў ся дзён най экс плу а та цыі функ цый і ап ты маль ных ха-

рак та рыс тык.

Па трэб ныя функ цыі:

• ад ціс кан не 1000—1200 аб./хвіл.;

• дыс плей з ін ды ка цы яй да дат ко вых рэ жы маў і ча су, які 

за стаў ся да кан ца мыц ця;

• мыц цё пры 90 °С (да па ма гае пры асаб лі ва моц ных за-

бру джан нях або ка лі па тра бу ец ца па зба віц ца, на прык лад 

ад пы ла вых кля шчоў);

• функ цыя суш кі: ка лі до ма ня ма мес ца для раз веш-

ван ня бя ліз ны;

• клас энер га эфек тыў нас ці А ці А+.

Мар ныя тра ты:

• ад ціс кан не 1400 і больш аб./хвіл. Не ўся кая тка ні на  

гэта вы тры мае;

• ка ля ро вы эк ран з гра фіч-

ным ін тэр фей сам. На якасць 

мыц ця не ўплы вае;

• функ цыя мыц ця па рай. 

За рэд кім вы клю чэн нем, па 

сва ёй эфек тыў нас ці эк ві ва-

лент ная мыц цю пры 90 гра ду-

сах, але знач на да ра жэй шая 

ў рэа лі за цыі;

• мност ва да дат ко вых пра грам. Па мя тай це, што пра гра-

ма — гэ та толь кі ал га рытм ру ху ба ра ба на і на грэў ва ды. 

Як пра ві ла, ся род 15—20 ба за вых пра грам заў сё ды мож на 

знай сці пры дат ную для мыц ця прак тыч на лю бых рэ чаў. 

Пла ці це толь кі за тыя пра гра мы, які мі га ран та ва на бу дзе це 

ка рыс тац ца, пры чым час та;

• функ цыя суш кі. Мож на сэ ка но міць ня ма ла элект рыч-

нас ці і ва ды, ка лі до ма шмат мес ца для раз веш ван ня бя-

ліз ны і вы гляд «праль ні» вас не на пруж вае;

• клас энер га эфек тыў нас ці А++. У рэ аль нас ці не так ужо 

моц на зні жае кошт мыц ця (та му што асноў ныя вы дат кі — 

гэ та сро дак для мыц ця і кан ды цы я нер для бя ліз ны), але пры 

гэ тым з'яў ля ец ца важ ным мар ке тын га вым ін стру мен там.

Апош нім ча сам усё 

час цей можна паба-

чыць дзя цей са ма га 

роз на га ўзрос ту, на-

ват ма лых, якія гу-

ля юць у план шэт ці 

гля дзяць муль ці кі на 

ма мі ным тэ ле фо не, 

пры чым упраў ля юц ца 

з імі зу сім як да рос-

лыя... Га джэ ты тры-

ва ла ўвай шлі ў на ша 

жыц цё, час та за мя ня-

ю чы жы вое кан так та-

ван не.

Губяць зрок 
і не толькі

Тым ча сам бес кант-

роль нае іх вы ка ры стан не 

вя дзе да па ве лі чэн ня ры-

зы кі ўзнік нен ня мі я піі (блі-

за ру кас ці), а так са ма пра-

грэ сі ра ван ня мі я піі ў тых 

дзя цей, якія ма юць гэ ты 

ды яг наз.

— Роз ныя праб ле мы 

са зро кам у боль шас ці 

лю дзей уз ні ка юць яшчэ 

ў дзя цін стве, та му да рос-

лым вар та кла па ціц ца 

аб за ха ван ні і ўма ца ван-

ні зро ку ў свай го дзі ця ці, 

асаб лі ва ў тых вы пад ках, 

ка лі іс ну юць спад чын ныя 

фак та ры (у ка гось ці з бліз-

кіх сва я коў ёсць па ру шэн ні 

зро ку) ці ў дзі ця ці па чы нае 

па гар шац ца зрок, — тлу-

ма чыць урач-аф таль-

мо лаг 3-й га рад ской 

дзі ця чай клі ніч най па лі-

клі ні кі г. Мін ска На тал ля 

МА ЦЕЙ КА.

Акра мя ві да воч най су вя-

зі са зні жэн нем зро ку, ёсць 

і не ка то рыя ін шыя сум ныя 

на ві ны. У якас ці пры кла ду 

На тал ля Ма цей ка пры во-

дзіць да сле да ван не ка лі-

фар ній скіх ву чо ных, якія ў 

2014 го дзе пра вя лі экс пе-

ры мент. Яны ства ры лі дзве 

гру пы дзя цей (у пер шай 54 

дзі ця ці, у дру гой — 51). 

Пер шай гру пе раз да лі тэ-

ле фо ны і па пра сі лі ка рыс-

тац ца імі па ста ян на на пра-

ця гу пя ці дзён, дру гая гру па 

ак тыў на пра во дзі ла час на 

све жым па вет ры. Пас ля за-

кан чэн ня экс пе ры мен та вы-

свет лі ла ся, што дзе ці з пер-

шай гру пы горш пра яў ля лі 

эмо цыі, ча сам не ра зу ме лі, 

што ад чу вае су раз моў нік, 

у той час як у дру гой гру-

пы здоль насць вы зна чаць 

эмо цыі бы ла знач на вы-

шэй шай.

— Пра во дзі лі ся да сле-

да ван ні аб уплы ве яр ка га 

свят ла ад план шэ та на 

вы пра цоў ку ме ла та ні ну — 

гар мо ну, не аб ход на га ў 

тым лі ку і для сну. Вы свет-

лі ла ся, што вы ка ры стан-

не план шэ та на пра ця гу 

дзвюх га дзін у дзень у 

рэ жы ме яр кай пад свет кі 

змян шае кан цэнт ра цыю 

ме ла та ні ну, ад па вед на, 

час цей раз ві ва ец ца бяс-

сон ні ца, стам ляль насць, 

раз драж нё насць, — ка жа 

су раз моў ні ца. — Вы ву ча-

ец ца і ўплыў сі ня га спект-

ра свят ла ад га джэ таў 

на стан сят чат кі. Спра ва 

ў тым, што ў да рос лых 

хрус та лік змя шчае бо лей 

жоў та га піг мен ту, які з'яў-

ля ец ца свое асаб лі вым 

філь трам для сі не га ко ле-

ру, у той час як хрус та лік 

дзі ця ці больш праз рыс ты 

і свет лы. Сі ні ко лер мо жа 

са дзей ні чаць раз віц цю 

па та ло гіі сят чат кі ў да рос-

лым уз рос це.

Як мі ні мі за ваць 
шкод ны ўплыў

Пач нём з вы ба ру са-

мо га га джэ та. Тут важ ная 

дыя га наль эк ра на, бо чым 

мен шы эк ран, тым мац ней 

на пруж ва юц ца во чы. Та му 

план шэт з дыя га нал лю эк-

ра ну 10 ца ляў леп шы, чым 

7-ца лё вы.

Чы таць трэ ба се дзя чы, 

лепш па ста віць га джэт на 

цвёр дую па верх ню, каб ад-

лег ласць ад ва чэй дзі ця ці да 

эк ра на не мя ня ла ся (у ся-

рэд нім яна па він на скла даць 

30 сан ты мет раў ці ад лег-

ласць ад кон чы каў паль цаў 

да лок ця дзі ця ці). Не рэ ка-

мен ду ец ца чы таць ці гу ляць 

у транс пар це, які ру ха ец ца. 

Яр касць эк ра на не аб ход-

на рэ гу ля ваць, на прык лад, 

пры хо дзя чы з ву лі цы ў па-

мяш кан не змен шыць. У 

цём ны час су так аба вяз ко-

ва па він на быць да дат ко вая 

кры ні ца свят ла.

— Час та ад баць коў 

мож на па чуць пы тан не 

пра тое, коль кі ча су мож на 

пра во дзіць за план шэ там 

у два га ды, — пра цяг вае 

На тал ля Ма цей ка. — Але 

ў та кім уз рос це дзі ця па-

він на ак тыў на па зна ваць 

свет, вы ка рыс тоў ва ю чы 

ўсе ор га ны па чуц цяў, а не 

ў план шэ це ся дзець! Су-

мар ны час, пра ве дзе ны 

пе рад тэ ле ві за рам, план-

шэ там, кам п'ю та рам у дзя-

цей з 5-7 да 14 га доў не 

па ві нен пе ра вы шаць дзве 

га дзі ны. Кож ныя 20—30 

хві лін та кой на груз кі не-

аб ход на ра біць пе ра пы-

нак, і па жа да на, каб ён 

быў звя за ны з фі зіч най 

ак тыў нас цю — гуль нёй ці 

да па мо гай баць кам па до-

ме. Так са ма трэ ба ра біць 

зро ка вую гім нас ты ку.

Гу ля ю чы з дзі цем на 

ву лі цы, звяр тай це яго 

ўва гу на дэ та лі пры кож-

ным зруч ным вы пад ку 

(хвост птуш кі, ву сы кош кі, 

ка мень чы кі, квет кі), раз-

гля дай це да лё ка і бліз ка 

раз ме шча ныя прад ме ты, 

чар гу ю чы іх. Пра гул кі і 

све жае па вет ра над звы-

чай ка рыс ныя для ва чэй, 

як і за ня ткі та кі мі ві да мі 

спор ту, як пла ван не, на-

столь ны тэ ніс, бег. Хар-

чуй це ся пра віль на ў ад-

па вед нас ці з уз рос та вым 

ра цы ё нам, не за бы ва ю чы 

ўклю чаць ка рыс ныя для 

ва чэй пра дук ты: чар ні цы, 

морк ву, аб ля пі ху, зе ля ні-

ну, фрук ты, мя са, ры бу.

Хоць бы га дзі ну ў дзень 

раз маў ляй це з дзі цем, 

ар га ні зуй це су мес ны ад-

па чы нак (тэ атр, му зей, 

пік нік, гуль ні на све жым 

па вет ры).

— Баць кі час та ка жуць, 

што не маг чы ма аб ме жа-

ваць вы ка ры стан не га-

джэ таў, — ка жа спе цы я-

ліст, — але, на прык лад, 

усім вя до мы Біл Гейтс аб-

мя жоў ваў сва іх дзя цей у 

вы ка ры стан ні гуль ня вых 

пры ста вак і кам п'ю та ра, 

а Стыў Джобс кож ны раз 

вя чэ раў з сям' ёй, раз маў-

ляў пра кні гі і гіс то рыю, і 

ні хто ў гэ ты час не да ста-

ваў план шэт.

Але на КРА ВЕЦ.

ЭЛЕКТ РОН НАЯ «ДЫ Е ТА»
Дзе ці і га джэ ты: да ча го пры во дзіць праз мер нае за хап лен не

Ну пры ві тан не, во сень. 

Атры маў за пра шэн не ад-

ра зу на два баць коў скія 

схо ды. Ува ход, як заў сё-

ды, бяс плат ны. Кошт вы-

ха ду бу дзе вы зна чац ца на 

мес цы. Ме тад вы зна чэн ня: 

пад су моў ван не вы пад ко-

вых ліч баў. Спо саб апла-

ты: на яў на-ма мен таль ны. 

Ця пер збі раю гро шы, па-

коль кі браць трэ ба з за па-

сам (ка лі хо чаш вый сці жы-

вым). З жа хам ду маю, што 

хут ка ў мя не бу дзе чац вё ра 

школь ні каў.

Р. S. Як там у кла сі ка: са-

мот ная па ра, ва чэй за ча ра ван-

не? Не, усё знач на пра за іч ней. 

Прос та рых туй це баб кі, а ра-

ман ты ку па кінь це паэ там.

* * *
Сын сха дзіў пер шы раз на 

гур ток па бія ло гіі. Спы таў яго, 

чым зай ма лі ся. Ска заў: «Вы-

ву чаў у мік ра скоп раз мна жэн-

не во да рас цяў». На пы тан не: 

«Што, усе ча ты ры га дзі ны?» — 

ска заў: «Дык яны ж па воль на 

раз мна жа юц ца!» Ка ра цей, ка-

лі вы не ве да е це, як пра вес ці 

вы хад ны дзень, за пі шы це ся на 

гур ток па бія ло гіі.

* * *
Ста рэй шая дач ка пе ла ма-

лод шым ка лы хан ку. Па чуў 

толь кі кан цоў ку, але мне ха пі-

ла: «Прый дзе дзя ду ля Ба бай і 

ад клю чыць вам вай фай». Вось 

яны — стра хі дзя цей ХХІ ста год-

дзя. Шэ рань кі ваў чок нер во ва 

ку рыць бы чок.

* * *
Рэ ак цыя жон кі, ка лі я па ве-

да міў ёй, што за браў кніж кі з 

дру кар ні: «Він шую! Спа дзя ю ся, 

ця пер ты, на рэш це, ад ра ман ту-

еш веч ка ад уні та за».

А вы ду ма е це, нам, паэ там, 

лёг ка? Ні чо га па доб на га. Але 

на конт веч ка я б не аб на дзей-

ваў ся: спа чат ку трэ ба рэа лі за-

ваць ты раж.

* * *

Жон ка рас ка за ла: іш ла ўчо-

ра з ма лод шы мі па ву лі цы, тры-

ма ла іх за ру кі. Рап там Ве ра 

ад пус кае ру ку і ка жа: «Ма ма, 

я пай ду па бе гаю. Толь кі ты гэ ту 

руч ку По лі не ад да вай — я хут ка 

вяр ну ся». Усё пра віль на: у жыц-

ці дзю бай не шчоў кай.

* * *

Ішоў за раз у бе лым ха ла це 

па баль ніч ным вес ты бю лі. На 

лаў цы ся дзеў хлоп чык га доў 

пя ці з ма май. Ка лі я пра хо дзіў 

мі ма, ён шэп там, поў ным за хап-

лен ня, спы таў:

— Ма ма, а гэ та док тар? Ён 

лю дзей ле чыць?

Не ве даю, што ад ка за ла ма-

ма, але мне вель мі ха це ла ся 

спы ніц ца і ска заць:

— Пра Ай ба лі та чуў?

— Так.

— Я.

І бы ло б у хлоп чы ка ўра жан-

не на ўсё жыц цё.

А так ма ма на пэў на ска за ла 

якую-не будзь ба наль насць ты пу:

— Не, сы нок, гэ та дзя дзя 

прос та прый шоў на ве даць ка-

гось ці ў баль ні цы.

З да рос лы мі ка шы не зва-

рыш, гэ та, як той ка заў, ме ды-

цын скі факт.

* * *

Бу дзіў ста рэй шых дзя цей 

у царк ву. Дач ка, як звы чай на, 

ні ў якую не ха це ла ўста ваць. 

Я ўжо і свет уклю чыў, і па душ-

ку за браў, і тар ма сіў яе — без-

вы ні ко ва. І рап там, ка лі зу сім 

ад ча яў ся, мя не ася ні ла, і я ска-

заў: «А хо чаш по тым пай сці ў 

Бур гер Кінг?» У тую ж се кун ду 

дзі ця ўжо адзя ва ла ся, я на ват 

спу жаў ся. А вы ка жа це, ня ма 

ка рыс ці ад фаст фу ду.

Р. S. На ступ ным ра зам бу ду 

перш-на перш ка заць: «Пра чы-

най ся, ідзём у Мак до нальдс». 

Сэ ка ном лю і час, і нер вы.

Па вел ХО ЛАД
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