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ЗБІРАЕМСЯ 
Ў ШКОЛУ

А ВАМ 
ЯКІ ПАМЕР?
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• У Бе ла ру сi ўвя лi за-
ба ро ну на ган даль пi ра-
тэх нi кай.

• Стаў ка рэ фi нан са ван-

ня за хоў ва ец ца на ўзроў нi 

7,75 %.

• Даб ра чын ная ак цыя 
«У шко лу з доб рым сэр-
цам» стар та ва ла ў Бе ла-
ру сi.

• Ты дзень бе ла рус кай 
кух нi ў Мiн ску за пла на ва ны 
з 31 жнiў ня да 6 ве рас ня.

• А1 кам пен суе сва iм 
аба не нтам аба ненц кую 
пла ту з-за не да ступ нас цi 
iн тэр нэт-сэр вi саў. Зро-
бiць пе ра раз лiк аба нпла-
ты i «Бел тэ ле кам».

• Бе ла рус кiя сем'i атры-

ма лi ад швей цар скiх даб ра-

чын цаў больш за 200 дзi ця-

чых аў та крэс лаў.

• АПЕК па гор шы ла 

пра гноз па па дзен нi по-

пы ту на наф ту ў 2020 го-

дзе.

КОРАТКА

Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА, 
прэм' ер-мi нiстр:

«Як кi раў нiк ура да 
ха чу за явiць, 
што сi ту а цыя 
ў пра мыс ло вым 
комп лек се аб са лют на 
спа кой ная, усе 
прад пры ем ствы 
пра цу юць у штат ным 
рэ жы ме, як бы 
ка мусь цi нi ха це ла ся 
падаць па-iн ша му, 
за явiць аб тым, 
што ад бы ва юц ца 
стач кi, за бас тоў кi, 
яшчэ што-не будзь. 
Мы ва ло да ем 
ак ту аль най 
iн фар ма цы яй, 
ма нi то рым яе».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Пра су час ны стан i перс пек ты вы раз вiц ця на шай на цы я наль-

най кух нi мы па га ва ры лi са стар шы нёй Гiль дыi ку ха раў i шэф-

ку ха раў Бе ла ру сi Аляк санд рам ЧЫ КI ЛЕЎ СКIМ.

МА ЛЕ КУ ЛЯР НАЯ 
КУХ НЯ 
ПА-БЕ ЛА РУС КУ

— Не каль кi га доў та му ў 

вас бы ла iдэя су мяс цiць ма-

ле ку ляр ную кух ню з на цы я -

наль най бе ла рус кай. Што з 

гэ та га атры ма ла ся?

— Атры ма ла ся до сыць цi-

ка ва. Мы з ка ле га мi ра бi лi 

ма ле ку ляр ныя дра нi кi, ма ле-

ку ляр ныя сыр нi кi, а так са ма 

се ля дзец «пад шу бай». Хоць 

гэ тае апош няе блю да нель га 

на зваць бе ла рус кай кух няй, 

гэ та, хут чэй, са вец кая кух-

ня. Се ля дзец «пад шу бай» 

мы зра бi лi ў вы гля дзе ро ла. 

З бу рач на га со ку ства ры лi плён ку, за кру цi лi ў яе мус з се ляд ца з 

да баў лен нем на ту раль на га за гу шчаль нi ку, та кi ж мус зра бi лi з ага-

род нi ны — морк вы, буль бы, i атры ма лi ся роў ныя лi нii 

ў раз рэ зе. 

Ша нуй сваёШа нуй сваё

Haute cuisine 
па-на ша му

Будзь це зда ро выя!Будзь це зда ро выя!

ЯК ВЫ ЖЫЦЬ 
ПАД ЧАС СПЯ КО ТЫ
Спе цы я лiс ты да лi рэ ка мен да цыi сар дэч нi кам, 

гi пер то нi кам i па жы лым лю дзям
Усё больш кра iн ад кры ва юць 

свае ме жы для ту рыс таў, у тым 

лi ку i для бе ла ру саў. Для тых, 

хто ад клад ваў ад па чы нак, з'яў-

ля юц ца маг чы мас цi на кi ра вац ца 

ў кра i ны з паў днё вым клi ма там. 

Ды i бе ла рус кае ле та, хо чац ца 

спа дзя вац ца, яшчэ па до рыць 

нам шмат цёп лых дзён. Як за-

сце раг чы ся бе ад не бяс пек спя-

кот на га на двор'я, якое асаб лi ва 

ўздзей нi чае на па жы лых лю-

дзей, рас ка за лi спе цы я лiс ты.

На на ша ўспры ман не тэм пе ра-

ту ры ўплы вае не толь кi яна са ма, але i не ка то рыя iн шыя фак та ры.

— Бе ла рус кае ле та ха рак та ры зу ец ца роз ным на двор' ем, але бы-

ва юць пе ры я ды, ка лi аб' ек тыў на спя кот на. У пры ват нас цi, па ру дзён 

та му слу пок тэр мо мет ра па ды маў ся да 28 гра ду саў. Мае зна чэн не i 

вiль гот насць, i хут касць вет ру. Усё гэ та ўплы вае на на ша ўспры ман-

не, — тлу ма чыць за гад чык ка фед ры агуль най ура чэб най прак ты кi 

фа куль тэ та па вы шэн ня ква лi фi ка цыi i пе ра пад рых тоў кi кад раў 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўнi вер сi тэ та, га лоў ны 

па за штат ны спе цы я лiст Мi нiс тэр ства ахо вы зда роўя па агуль най 

ура чэб най прак ты цы, кан ды дат ме ды цын скiх на вук, 

да цэнт Ва дзiм СУ ШЫН СКI.

Жы ха ры По лац ка Свят ла на ЛЕ БЕ ДЗЕ ВА, Свят ла на ТО КА РА ВА 

i Вi таль БУК РЭ ЕЎ у ягад ны се зон вы ка рыс тоў ва юць лю бую маг-

чы масць, каб тра пiць у лес. Каб па поў нiць ся мей ны ка пi тал, яны 

збi ра юць чар нi цы аль бо бу я кi i зда юць iх у на рых тоў чыя пунк ты. 

Ра зам з iн шы мi па ла ча на мi пры еха лi за со рак кi ла мет раў у са праўд-

ны ляс ны край на па меж жы По лац ка га i Ра сон ска га ра ё наў.

Се зон ны кло патСе зон ны кло пат
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