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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КУ ГЕЛЬ З АГА РОД НI НАЙ
Ку гель — тра ды цый-

ная яў рэй ская стра ва. 

Рэ цэп таў яго вель мi 

шмат, ён мо жа быць i 

буль бя ны, i фрук то вы, 

i ка ра мель ны, i з вер-

мi шэл лю. Тра ды цый на 

ку гель уяў ляе са бой 

вя лi кi круг лы пi рог, 

дак лад ней, за пя кан ку. 

У iм вы ка рыс тоў ва ец-

ца яеч ная за лiў ка без 

ма ла ка.

Спат рэ бiц ца: буль ба — 2 шт., морк ва — 2 шт., ма лень-

кiя цу кi нi — 2 шт., цы бу лi на — 1 шт., час нок — 4 зуб кi, 

яй ка — 3 шт., алей — 4 ст.л, мо ла тыя су ха ры — 3 ст.л., 

су ша ны ба зi лiк — 0,25 ч. л., дроб на на се ча ная пят руш-

ка — 1 ст. л., соль i чор ны пе рац — на смак.

Буль бу, цы бу лю, морк ву i цу кi нi на дзер цi на буй ной 

тар цы. Час нок дроб на на рэ заць. Змя шаць ага род нi ну з 

су ха ра мi, яй ка мi, пят руш кай, ба зi лi кам, сол лю i пер цам 

да ста ну гус то га цес та. Пе ра клас цi атры ма ную ма су ў 

зма за ную але ем фор му, раз раў няць па верх ню i за пя каць 

50-60 хвi лiн пры 180 0С да хрумс ткай ска ры нач кi.

КВА ША НЫЯ АГУР КI НА ЗI МУ
Даў ней агур кi ква сi лi ў вя лi кiх драў ля ных боч ках, 

якiя на да ва лi iм свой во дар. Але ця пер iх за кры ва-

юць у сло i кi. Та кi ме тад на шмат зруч ней шы. Агу-

роч кi па гэ тым рэ цэп це мож на за хоў ваць на ват у 

ку хон най ша фе, i з iмi нi чо га не зда рыц ца.

Спат рэ бiц ца: агур-

кi — 1,5 кг, ва да — 1,5 л, 

соль — 2,5 ст. л., час-

нок — га лоў ка, су квец-

цi кро пу — 10 шт., лiс ты 

хрэ ну — 3 шт.

Ста ран на ад бi ра ем 

агу роч кi (ка лi ў iх ёсць 

пус то ты, то яны не па ды хо дзяць). За тым вы да ля ем хвос-

цi кi i вы клад ва ем у мiс ку. За лi ва ем ва дой i па кi да ем на 

2,5 га дзi ны. За тым пра мы ва ем пад ва дой.

Бя рэм вя лi кую каст ру лю i вы кла да ем у яе агур кi, па чар-

зе змеш ва ю чы са спе цы я мi (кро пам, хрэ нам i час на ком). 

На кры ва ем звер ху лiс та мi хрэ ну i злёг ку пры цiс ка ем.

Га ту ем ра сол: у ва дзе рас тва ра ем соль i за лi ва ем атры-

 ма ным ра со лам агур кi. На кры ва ем iх та лер кай ды па кi-

да ем ква сiц ца ў цём ным мес цы на пяць су так. Спа чат ку 

яны пач нуць бра дзiць, за тым з'я вiц ца пе на, i толь кi ка лi 

па мут не юць — агур кi га то выя.

За тым злi ва ем ра сол у каст ру лю i да во дзiм яго да кi-

пен ня. Агур кi ўклад ва ем у сло iк i за лi ва ем атры ма ным 

ра со лам. За кат ва ем. На кры ва ем i па кi да ем на сем га дзiн.

 Каб па ча ты лі мон не за сы хаў, апус ці це яго ў ха лод ную 

ва ду. Ён не толь кі за ха вае све жасць, але і ста не больш 

са ка ві ты.

 Не вы кід вай це на сен не ад са-

лод ка га пер цу. Збі рай це і су шы-

це. Узім ку яго мож на да да ваць 

у ежу. На сен не, да рэ чы, утрым-

лі вае больш ка рыс ных рэ чы ваў, 

чым сам пе рац, і на дае стра вам 

пры ем ны во дар.

ЭКАНОМІМ ПЛОШЧУ

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

Ё С Ц Ь  І Д Э Я !

* * *
Ве ра:

— Та та, ты нам на Но-

вы год па вi нен ку пiць ха-

мя ка.

Не па спеў я ад крыць 

рот, По ля:

— Толь кi з ад ной умо-

вай!

Я:

— З якой?

— Ты за iм пры бi ра еш.

I вось я ўжо га то вы ку-

пiць ха мя ка, толь кi б за iм 

не пры бi раць.

Пра фе сiй ныя пе ра га-

вор шчы кi!

* * *
Я ўжо пi саў пра тое, як 

двай нят кi ву чы лi двух га-

до вую Ксе нiю вы кон ваць 

ка ман ды пры да па мо зе 

буль бы фры. I вось сён ня 

iм прый шоў «ад каз».

Дзе цi елi ша ка лад-

ныя ша ры кi, i ў Ве ры яны 

скон чы лi ся. Ве ра ўба чы-

ла, што ў Ксе нii ў та лер-

цы яшчэ шмат ша ры каў, 

i ска за ла:

— Ксю ша, дай мне, ка лi 

лас ка, не каль кi ша ры каў.

Ксе нiя з важ ным вы гля-

дам да ста ла адзiн ша рык 

з та лер кi, пра цяг ну ла яго 

Ве ры i стро га ска за ла:

— Го лас!

Нi чо га не па ро дзiш, 

да вя ло ся Ве ры кры ху 

па гаў каць, каб атры-

маць жа да ныя ша ры кi. 

P.S. Па праў дзе ка жу чы, 

мя не па доб ная прак ты ка 

тро хi на пруж вае: як бы 

ў адзiн цу доў ны мо мант 

мне са мо му не да вя ло ся 

гаў каць.

* * *
Вы ра шыў пад ба дзё-

рыць сы на, якi ўсе ве ча ры 

на пра лёт ву чыць фi зi ку. 

Па ля паў яго па пля чы i 

ка жу:

— Да вай, сы нок, ву-

чы фi зi ку, бу дзеш як Iлан 

Маск.

Сын, не за да во ле на:

— Пры чым тут Iлан 

Маск?

— Ну, ён жа там усё вы-

на хо дзiць.

— Та та, Iлан Маск звы-

чай ны па пу лiст.

Тут ужо я па крыў дзiў ся 

за Iла на Мас ка:

— Ча му гэ та ён па пу-

лiст?

— Ён прос та бiз нес мен, 

рэ кла муе свой бiз нес.

Вi даць, та таў кам плi-

мент не за лi ча ны (яшчэ i 

Iла ну нi за што да ста ло ся). 

На ступ ны раз па спра бую 

Эй нштэй нам пад ба дзё-

рыць — Эй нштэйн у лю-

бым вы пад ку бяс прой-

грыш ны ва ры янт.

А на огул, як та бе та кое, 

Iлан Маск?

* * *
Двай нят кi прый шлi да-

до му гор дыя — атры ма лi 

«дзя сят ку» i «дзя вят ку» па 

анг лiй скай.

Ве ра, яхiд на:

— А ў ця бе, та та, бы лi 

ка лi-не будзь дзя сят кi па 

анг лiй скай?

— Не.

— А дзя вят кi?

— Не.

— А вась мёр кi?

По ля:

— Ве ра, ты што за-

бы ла ся? Та та сам ка заў, 

што ву чыў ся на ад ны пя-

цёр кi.

I ве да юць жа цу доў на 

пра пя цi баль ную сiс тэ му, i 

ўсё роў на здзе ку юц ца.

P.S. Да рэ чы, у мя не бы-

лi да лё ка не толь кi пя цёр кi, 

i на ват не толь кi чац вёр кi, 

але на вош та ўсклад няць i 

без та го сум нае ста но вi-

шча?

* * *
Пра чы таў ар ты кул пра 

ад ну аме ры кан скую ба бу-

лю, якой ужо сто сем га доў 

i якая сак рэ там ма ла до сцi 

на зва ла што дзён нае ўжы-

ван не ко ка-ко лы.

Аб ра да ваў ся i ка жу 

жон цы:

— Вось ба чыш, ба бу ля 

сто сем га доў дзя ку ю чы 

ко ле пра жы ла, а вы мне 

яе пiць за ба ра ня е це.

Ста рэй шая дач ка:

— Та та, ну ты як ма-

лень кi! Гэ та ж прос та рэ-

кла ма.

Жон ка, скеп тыч на:

— На ўрад цi зной дзец-

ца iды ёт, якi клю не на та-

кую рэ кла му.

Дач ка, за кла по ча на:

— Ну ты ж ба чыш, што 

та та ўжо клюе.

(Цу доў ны дыя лог, я аж 

за слу хаў ся!)

Эх, ба бу ля, цяж ка жыць 

на све це, ка лi са мыя блiз-

кiя лю дзi та бе не ве раць. 

Вы пi там у ся бе ў Аме ры-

цы за маё зда роўе шклян-

ку ко лы — мо жа, ня хай не 

сто сем га доў, але хоць бы 

сем яшчэ пра цяг ну.

Па вел ХО ЛАД.

На тат кi На тат кi 
шмат дзет на га тат кiшмат дзет на га тат кi

Па куль я га та ва ла абед, мае хлоп чы кi, 

як я на зы ваю сы на i му жа, гу ля лi на два-

ры. Быў спя кот ны дзень, на пя рэ дад нi 

прай шла на валь нi ца. Га дзiн нiк пад каз-

 ваў: на блi жа ец ца дзён ны сон Цё мi ка, 

а пе рад гэ тым ма ло га трэ ба яшчэ па мыць

i на кар мiць. Вы гля нуў шы ў акно, хлоп-

цаў сва iх не ўба чы ла, та му пай шла на 

ву лi цу iх шу каць.

Па вяр ну ла за дом i ледзь не са мле ла. Ар-

цём з та кiм iм пэ там ту паў па лу жы не, што 

пыр скi да ля та лi аж но да ву шэй. Ра зам з гас-

па да ром «ку паў ся» i сi не-жоў ты гру за вi чок. 

Ура жа ная, што Цё ма не ў гу ма вых бо тах, якiх 

у сы на аж но дзве па ры, не за да во ле на па гля-

дзе ла на му жа. Прад чу ва ю чы маё пы тан не, 

Дзi ма ска заў: «Го ра ча ж, дый ва да цёп лая! 

Ня хай ма лы на це шыц ца». А я што, су праць? 

Толь кi цi ж у сан да лях?!

Коль кi цяр пен ня каш та ва ла рас тлу ма чыць 

свай му двух га до ва му сы ну, што па лу жы нах 

мы хо дзiм вы ключ на ў бо тах, у iн шым жа 

абут ку ва ду аб мi на ем! А тут раз — i ўся мая 

на ву ка ка ту пад хвост: баць ка ж да зво лiў! 

Як з тым са ма ка там. Па куль асвой ва лi но вы 

транс парт, ка та лi ся вы ключ на па тра ту а ры i 

два ро вых тэ ры то ры ях, да ро гу пе ра хо дзi лi па 

«зеб ры» (i гэ та ў вёс цы!). Ад ной чы пра гул ка не 

за да ла ся: Цём ку цяг ну ла на пра ез ную част-

ку. Ака за ла ся, на пя рэ дад нi яны ка та лi ся тут

з баць кам. Вось што зна чыць аў та ры тэт! 

Я ма гу коль кi ра зоў паў та раць ад но i тое ж — 

у ад но ву ха ўля цiць, у дру гое вы ле цiць. Баць ка 

ж ска жа цi па ка жа ад ной чы, i ма ло му бу дзе 

да стат ко ва.

Па аб' ек тыў ных пры чы нах яны ба чац ца не 

час та, та му кож ная су стрэ ча са сва iм «тат кам-

шап кам» — як смеш на на зы вае яго Цё мiк —

для дзi ця цi свя та. На пэў на, ня ма та го, ча го б 

Дзi ма не да зва ляў свай му пер шын цу. У ме жах 

ра зум на га, ка неш не. Па ска каць у го ра дзе на 

ба ту це — ка лi лас ка (хоць та кi ж ка ля пад'-

 ез да ста iць ды гро шай пла цiць не трэ ба!). 

А яшчэ — па ка тац ца за ру лём на баць ка вых

ка ле нях па глу хiх вяс ко вых да ро гах, з'ес цi, 

па куль ма ма не ба чыць, лiш нi чу па-чупс 

цi цу кер ку — та та вам не ма ма, як пя ец ца ў 

до сыць ужо па пу ляр най пес нi.

Цё мiк — яшчэ той баць каў хвос цiк. Усю ды 

за iм. Дзi ма мые ма шы ну, i ма лы па лi вае ко лы 

са сва ёй ца цач най лей кi, у якую, мо жа, толь кi 

шклян ка ва ды змя шча ец ца. Да ру чы ла му жу 

вы бiць ды ван кi, гля джу ў акно — пыл за сцi лае 

во чы, а Ар цём ка коль кi мае сi лы пляс кае па 

iх вы бi вач кай. Та та есць вi дэль цам, як рап там 

Цём ка ад кi дае ўбок лыж ку i ад чы няе шуф ля-

ду ў по шу ках па трэб на га ста ло ва га пры бо ра. 

А по тым, паў та ра ю чы за сва iм лю бiм чы кам, 

пi хае ў рот зу бок час на ку, пры гэ тым на ват 

не кры вiц ца. Сы нок з ра дас цю ня се баць ку 

вы рва ную квет ку i шчы ра здзiў ля ец ца, ча му 

той ка жа, што квет кi трэ ба да рыць вы ключ на 

ма цi. А ка лi апош няя, то-бок я, п'е гар ба ту з 

баць ка ва га куб ка, аба вяз ко ва на га дае мне, 

што ў ма мы ёсць свой.

А дня мi та кое ўчы нi лi! Па еха лi ўсе ра зам 

збi раць вiш нi. Па куль мы ха дзi лi па са дзе ды 

вы шук ва лi нi жэй шыя га лiн кi з са ка вi ты мi яга-

да мi, а хтось цi, бы той шпак, ся дзеў на дрэ-

ве, Ар цём за бла кi ра ваў нам ма шы ну. Пе рад 

гэ тым баць ка да зво лiў яму па ся дзець на яго 

мес цы — так бы мо вiць, ад чуць ся бе кi роў цам. 

Цё ма па за баў ляў ся ды прый шоў да нас, хут-

чэй да амаль на поў не ных ужо вёд раў — вiш нi 

ён у нас есць i на ват не кры вiц ца. Я тым ча сам 

дзве ры ма шы ны пры чы нi ла, каб не са дзiў ся 

аку му ля тар. I тут рап там шчоўк — i аў та ма бiль 

ака заў ся за чы не ны яшчэ i знут ры. Не бя да, 

ска жа це вы, клю чы ўзяў ды па ехаў. Вось i 

мы так па ду ма лi б, каб не ўба чы лi, што клю-

чы зна хо дзяц ца там, дзе ў гэ ты мо мант яны 

не па вiн ны бы лi быць. Я, як ча ла век эма цы я-

наль ны, вя до ма, па шап цы да ла ўсiм: i сы ну, 

яко му не вар та за баў ляц ца там, дзе не трэ ба, 

i му жу, якi, да зва ля ю чы сы ну мно гае, за быў ся 

па клас цi клю чы ў кi шэ ню.

Мя не хут ка «аб са дзi лi». Шкло, дзя куй бо гу, 

вы бi ваць не да вя ло ся: муж ад шу каў ней кi спо-

саб, па жар та ваў шы, што ўпер шы ню «ўзлом-

ваў» аў то. На сы на, за ўва жу, на ват не пiк нуў, 

спi саў усё на сваю i, за ўваж це, маю ня ўваж лi-

васць. Вось я i ка жу: та та вам не ма ма...

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

Ма мiн дзён нiкМа мiн дзён нiк

Та та вам не ма ма
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