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Стра ва цi ка вая на вы гляд, 

а на смак — звы чай ны се ля-

дзец «пад шу бай». Та кi вось 

ф'южн. Сыр нi кi мы зра бi лi 

ў вы гля дзе сфер i трош кi iх 

аб пяк лi. Так са ма для гу ля шу 

па-ра дзi вi лаў ску ра бi лi со ус 

у вы гля дзе сфер. У рэ ста-

ра нах, зра зу ме ла, гэ та па-

куль што не пры жы ло ся. Мы 

ўво дзiм у ме ню та кiя стра вы, 

але вель мi аку рат на.

— А ўво гу ле, што та кое 

ма ле ку ляр ная кух ня?

— Гэ та до сыць но вы кi-

ру нак — звы чай ныя пра-

дук ты ды смак у ня звык лай 

па да чы. Для да сяг нен ня 

не аб ход ных кан сiс тэн цый 

вы ка рыс тоў ва юц ца на ту-

раль ныя за гу шчаль нi кi (той 

жа агар-агар), пек цi ны i г. д. 

Па тра бу юц ца пэў ныя до зы 

гэ тых рэ чы ваў — неш та да-

да ец ца па ад ным гра ме, iн-

шае — па 0,01 гра ма на лiтр 

вад ка сцi.

На прык лад, у Маск ве 

ў вя до ма га рэ ста ра та ра 

Аляк санд ра Ко ма (у свой 

час ён ува хо дзiў у дзя сят-

ку най леп шых шэф-ку ха-

раў све ту) я еў боршч. Але 

гэ та быў цвёр ды боршч з 

вад кiм ба ра дзiн скiм хле-

бам. На жаль, ма ле ку-

ляр най кух нi лю дзi час та 

ба яц ца. Хоць, на са мрэч, 

мы ўжы ва ем яе кож ны 

дзень, ка лi на бы ва ем кет-

чу пы, ма я нэз. Штуч ная iк ра 

на аль гi нат най асно ве, якая 

пра да ец ца ў кра мах, — гэ-

та так са ма ма ле ку ляр ная 

кух ня. 

— А хто мо жа аца нiць 

сiн тэз тра ды цый ных ста ра-

жыт ных рэ цэп таў i но вых 

ку лi нар ных тэх на ло гiй?

— Лю бы госць рэ ста ра-

наў «Лiц вi ны». Iн шае пы-

тан не, што каш ту юць та кiя 

стра вы да ра жэй за тра ды-

цый ныя. Па куль што аца нiць 

iх смак, на пэў на, змо гуць 

толь кi гур мэ — лю дзi, якiя 

раз бi ра юц ца ў ежы i пры хо-

дзяць у рэ ста ран па каш та-

ваць неш та не звы чай нае. 

Што да ты чыц ца на шых гас-

цей, у боль шас цi сва ёй яны 

яшчэ не зу сiм га то выя. Га ды 

праз два-тры — мо жа быць, 

тых, хто га то вы спра ба ваць 

но вае, ста не больш. Хоць, 

як па каз вае прак ты ка, сён ня 

лю дзi вяр та юц ца да кла сi кi. 

Ка лi дра нi кi — то дра нi кi, i на 

вы гляд, i на смак. Але вось 

у мя не тут па да юц ца дра нi кi 

не прос та са смя та най, а са 

смя тан ным му сам — а гэ та 

ўжо эле мент ма ле ку ляр най 

кух нi. Стра ва ка рыс та ец ца 

по пы там: за гэ тыя вы хад-

ныя пра да ло ся больш за сто 

пор цый. Або я раб лю пуд ру з 

су хiх гры боў — гэ та так са ма 

эле мент ма ле ку ляр най кух-

нi. Мы дэ гiд ры ру ем бу ра кi i 

морк ву ды да да ём iх у стра-

вы ў вы гля дзе сма ка вых i 

ко ле ра вых ак цэн таў — тая 

ж «ма ле ку ляр ка». Мне зда-

ец ца, трэ ба ру хац ца ў гэ тым 

кi рун ку.

— На шы лю дзi не га-

то выя да ма ле ку ляр най 

кух нi. А дзе яны больш 

пад рых та ва ныя да яе? 

У Маск ве? У Кi е ве?

— Маг чы ма, лю дзi там 

больш за мож ныя, iм хо чац ца 

но вых сма каў. Але i ў Маск ве, 

i ў Кi е ве (дзе шэф-ку ха ры 

так са ма ро бяць цi ка выя 

стра вы ма ле ку ляр най кух-

нi), як па каз вае прак ты ка, 

ка лi зра бiць доб рую кат ле-

ту са шчу па ка i па даць яе з 

со у сам бiск, яна бу дзе пра-

да вац ца знач на лепш. Я зра-

бiў сваю аў тар скую кат ле ту 

са шчу па ка, да яе — со ус 

бiск з ра ка вых пан цы раў i 

прос та пю рэ з ага род нi ны — 

i вось вам вы со кiя про да жы! 

Не звы чай ныя стра вы, якiя 

«ўзры ва юць мозг», па вiн ны 

быць у ме ню. Але iх па трэб на 

толь кi два-тры працэнты. Усё 

ас тат няе лепш зра бiць больш 

тра ды цый ным, зра зу ме лым 

гас цям. Тым больш што мо да 

«су мя шчаць не су мя шчаль-

нае» — са ла ў ша ка ла дзе, 

свi нi на з ана на сам — прай-

шла яшчэ ў 1990-я. Шэф-ку-

хар iдзе ад за пы ту. Ён мо жа 

фан та зi ра ваць (так зва ныя 

«стра вы ад шэ фа»), але мы 

па вiн ны ўлiч ваць гус ты на-

шых гас цей. Не каль кi га доў 

та му я быў на ку лi нар ным 

фо ру ме «Гаст рыт» у Со чы. 

Там бы лi ку ха ры з Бе ла ру сi, 

Укра i  ны, Ка зах ста на, 

Ра сii, iн шых кра iн СНД. I ўсе 

«па ха ва лi» са лат «Цэ зар». 

А ле тась яго ад на вi лi ў пра-

вах, та му што мы мо жам 

«па ха ваць» лю бую стра ву, 

але ка лi яе хо чуць ес цi лю-

дзi, мы па вiн ны яе га та ваць. 

У ме ню «Лiц вi наў» ня ма 

«Цэ за ра» — але толь кi та-

му, што ён не ўпiс ва ец ца ў 

на шу кан цэп цыю. У сла вян 

да 1812 го да са ла таў уво гу ле 

не бы ло. У бе ла рус кай кух нi 

бы лi за ед кi: мо ча ныя яб лы-

кi, жу ра вi ны, са лё ныя або 

мо ча ныя гры бы — тое, што 

лю дзi з'я да лi пе рад асноў-

ны мi стра ва мi, каб абу дзiць 

апе тыт. Цi ка выя са ла ты нам 

па кi нуў у спад чы ну пласт бе-

ла рус кай са вец кай кух нi — 

тая ж «Па па раць-квет ка», 

«Ста лiч ны». Але гэ та ўжо 

iн шая гiс то рыя.

БА БЁР 
I СЕ ЛЯ ДЗЕЦ

— Ка лi га ва рыць пра бе-

ла рус кую кух ню, што з'яў-

ля ец ца яе вы зна чаль най 

ры сай? Ма лая коль касць 

пра дук таў, з якiх га ту юц ца 

стра вы?

— У скан ды наў скай кух-

нi пра дук таў знач на менш, 

а яна сён ня вый шла на лi-

дзi ру ю чыя па зi цыi. У нас 

цу доў ныя мяс ныя пра дук-

ты. У мя не ба бу ля вэн дзi ла 

кум пяк — на жаль, я стра цiў 

яе рэ цэпт — дык там по бач 

не ля жа лi нi я кiя па рма цi 

пра шу та. Я ра зу мею, што ў 

нас па ра сят не кор мяць ад-

ны мi жа лу да мi, але кум пяк 

па-бе ла рус ку з кме нам i ча-

бо рам, з iн шы мi тра ва мi ў 

пра вiль ных пра пор цы ях i пад-

бо ры — гэ та прос та бом ба! 

I гэ та наш на цы я наль ны смак. 

А рач ная ры ба! Су дак, карп, 

уюн, ка ра сi. Ка ра сi, сма жа-

ныя ў смя та не, — каш ту еш 

i бал дзе еш. Хо ча це шля хец-

кай кух нi — та ды су дак па-

ра дзi вi лаў ску: на ба зе ад ной 

ры бы ро бiц ца i сма жа нае, i 

цеф цель кi, i со ус, па да ец ца 

на ад ным блю дзе. Яшчэ пры-

га да ем да ры ля соў — але нi, 

ка су лi, дзiк, ба бёр...

— Баб роў так са ма елi?

— Яшчэ як! У мя са баб-

ра не звы чай ны смак. Праў-

да, там шмат тлу шчу: гэ тае 

мя са трэ ба доў га ту шыць. 

А вось мя са зай цоў на Бе-

ла ру сi не лю бi лi — лi чы ла-

ся, што яно не для лю дзей, а 

для па ляў нi чых са бак. Толь кi 

ка лi гэ тая тэ ры то рыя ўвай-

шла ў склад Ра сiй скай Iм пе-

рыi, у на шу кух ню прый шла 

зай ча цi на.

Ця пер пра ага род нi ну — 

яе шмат. Толь кi не ка жы це 

пра буль бу! Яна з'я вi ла ся ў 

на шай кух нi ў ся рэ дзi не XVIII 

ста год дзя. Але ж да гэ та га 

лю дзi так са ма неш та елi, ку-

ха ры ра бi лi гар нi ры. А што 

да хле ба, то гэ та быў грэч-

не вы хлеб, iр жа ны хлеб на 

кiс лай за квас цы. Наш хлеб 

быў кiс лы — для су час на га 

ча ла ве ка ён ня звык лы на 

смак. Са праўд ны хлеб па-

вi нен быць та кi, каб яго трэ-

ба бы ло па жа ваць, — не як 

ва та. Та ды ён пры но сiць ка-

рысць. I, вядома, са ла. Укра-

iн скае са ла больш мяс ное, 

на ша — бе лае. Та кое са ла з 

чор ным хле бам ды з хрэ нам 

i зя лё най цы бу ляй — гэ та ж 

не звы чай на смач на!

— Цi па трэб на дзя лiць 

бе ла рус кую кух ню на маг-

нац кую i ся лян скую?

— Я б не па дзя ляў, та му 

што ўво гу ле пра бе ла рус кую 

кух ню iн фар ма цыi вель мi 

ма ла. Склад ва ец ца ад чу ван-

не, што на гэ тай тэ ры то рыi 

акра мя дра нi каў лю дзi нi чо га 

не елi. Да рэ чы, дра нi кi — гэ-

та не зу сiм бе ла рус кая кух ня. 

Гэ та яў рэй ская кух ня. 

Тут пра хо дзi ла ры са асе лас-

цi, i яў рэй ская кух ня паў плы-

ва ла на бе ла рус кую. У нас 

у ме ню так са ма ёсць спа лу-

чэн не не ка то рых страў бе ла -

рус кай кух нi з яў рэй скай. 

На прык лад, тыя ж дра нi кi i 

фарш мак — гэ та ж смач на! 

Се ля дзец — уво гу ле ад на 

з га лоў ных бе ла рус кiх рыб. 

Я га тую со ус з се ляд ца, мож-

на за пя чы буль бу з яй кам i 

се ляд цом — нi ў ад ной кра i-

не све ту та кой стра вы ня ма. 

У iталь ян цаў ёсць пi ла та на-

та — ця ля цi ну яны па кры ва юць 

со у сам з тун ца, i ўсе ка жуць: 

бо жа мой, якi цуд! А вось ста-

ра жыт ная стра ва, рэ цэпт якой 

мне па шчас цi ла знай сцi: ку-

ры ца, фар шы ра ва ная бе лы мi 

гры ба мi, вы ма ча ным се ляд-

цом i бе лым хле бам. Зда ец-

ца, спа лу чэн не так са бе. Але 

я пры га та ваў — i атры ма ла ся 

над звы чай смач на.

— Ча му ў бе ла рус кай 

кух нi так мно га страў з 

се ляд ца?

— Праз бе ла рус кiя зем-

лi ад ве ку ха дзi лi ганд лё выя 

плы нi, а се ля дзец быў са май 

тан най ры бай. Ка лi мяс цо вая 

рач ная каш та ва ла чатыры-

сем гро шаў, то се ля дзец — 

адзiн-паў та ра. Та му столь-

кi рэ цэп таў з гэ тай ры бы, 

столь кi лi та ра тур ных i мас-

тац кiх тво раў, дзе яна згад-

ва ец ца. У Ша га ла ёсць кар-

цi на «Ля та ю чы се ля дзец». 

Да рэ чы, Марк Ша гал — сын 

пра даў ца се ляд цоў.

— Цi ўплы ва ла маг нац-

кая кух ня на ся лян скую?

— Зра зу ме ла, так. Тая ж 

ве ра шча ка: ка лi яна з'я вi ла-

ся ў нас, гэ та бы лi ня мец кiя 

бе лыя каў бас кi, зва ра ныя ў 

вост рым пi ве. Адзiн з маг-

на таў упа да баў стра ву, i яна 

ста ла па да вац ца да маг нац-

кiх ста лоў. Праз ней кi час мо-

да на ве ра шча ку прый шла да 

дроб най шлях ты, а по тым — 

i да ся лян. Стра ва змя нi ла ся, 

за мест каў ба сак у пi ве ва-

ры лi ска бач кi, мя са свi ных 

но жак. Бы ва лi i ад ва рот ныя 

вы пад кi. На прык лад, ха лод-

ны суп — бац вiн ня. Бе ла рус-

кiх ся лян у ста ра жыт на сцi на-

зы ва лi не «буль ба ша мi», а 

«бац вiн нi ка мi». Але з ця гам 

ча су бац вiн ня пры жы ла ся i ў 

шля хец кай кух нi.

Па коль кi мы зна хо дзiм ся 

ў цэнт ры Еў ро пы, на на шу 

кух ню ўплы ва лi еў ра пей-

скiя ку лi нар ныя тра ды цыi. 

У Iта лii ёсць ла зан ня, у нас 

з'я вi лi ся ла зан кi. Цес та для 

па сты рэ жац ца ром бi ка мi, 

ад вар ва ец ца i за пя ка ец ца 

ў гар шчоч ку з гры ба мi, мя-

сам i са лам. Фран цуз скае 

фры ка сэ пе ра тва ры ла ся ў 

нас у по траў ку — тая ж ку-

ры ца, бе лы со ус i мяс цо выя 

тра вы. Гу ляш, тра ды цый ны 

для мно гiх еў ра пей скiх ку-

хань, ёсць i ў нас: у Грод не ў 

ад ным з рэ ста ра наў на цы я-

наль най кух нi, якi я ку ры рую, 

мы па да ём наш на цы я наль-

ны гу ляш — з да баў лен нем 

вiш нё ва га со ку, вi шань, са-

лё на га агур ка i фун ду ка.

МАС ТАЦ ТВА 
ЕС ЦI ПРА ВIЛЬ НА

— Ад куль вы бе ра це рэ-

цэп ты?

— Iн фар ма цыю збi раю па 

кру пiн ках. Неш та зна хо джу 

ў да след чы ка Але ся Бе ла га, 

у iн шых да след чы каў. Ка лi 

ёсць час, прос та ванд рую па 

вёс ках. Мно гiя сма кi, зра зу-

ме ла, да во дзiц ца адап та-

ваць — су час ны га ра джа-

нiн iх не зра зу мее. А яшчэ ў 

мя не ёсць ку лi нар ны сшы так 

ма ёй пра ба бу лi, яна так са-

ма бы ла ку лi на рам. Але, 

на жаль, там не ўсё мож на 

зра зу мець — сшы так вель мi 

ста ры, да та го ж яна пi са ла 

на та кой су ме сi бе ла рус кай 

i поль скай моў, што ча сам 

скла да на ра за брац ца. Да-

рэ чы, ад на са страў на ша га 

ме ню — кал ду ны з грэц кай 

му кi з кры вя ной каў ба сой i 

тру фель ным але ем. Тру фе-

лi ў Бе ла ру сi так са ма рас-

туць, хоць i не так шмат, як 

у Фран цыi. У Бе ла ру сi ёсць 

усё, трэ ба толь кi па шу каць.

— А цi ёсць у краіне сён-

ня бе ла рус кая кух ня?

— На жаль, мэ та на кi ра-

ва ным раз вiц цём бе ла рус-

кай кух нi ма ла хто зай ма ец-

ца. Ёсць Ар цём Ра кец кi, ён 

су ад но сiць на цы я наль ныя 

ку лi нар ныя тра ды цыi з най-

ноў шы мi кi рун ка мi ку лi на рыi. 

Я зай ма ю ся больш тра ды-

цый най кух няй. Ёсць ку ха ры, 

якiя раз вi ва юць чыс та вяс ко-

вую бе ла рус кую кух ню. Але 

на са мрэч нас вель мi ма ла. 

Не як ва Укра i не, дзе на цы-

я наль ная кух ня паў сюд на, 

у са мых роз ных ва ры ян тах. 

Гэ тым пы тан нем трэ ба зай-

мац ца ўсiм — i ку ха рам, 

i рэ ста ра та рам, i ўла дзе. 

Бо ту рыс ту акра мя не каль кiх 

рэ ста ра наў па ўсёй кра i не 

ня ма дзе па каш та ваць бе-

ла рус кiя стра вы. На вош та 

iталь ян цу ў Бе ла ру сi ес цi пi-

цу? Ту рыс ту хо чац ца па каш-

та ваць тое, ча го ня ма ў яго 

до ма. Ска жу па сак рэ ту, з 

iталь ян скай буль бы не атры-

ма юц ца дра нi кi, мож на i не 

спра ба ваць. Адзi нае мес ца, 

дзе атры ма ла ся пры га та ваць 

дра нi кi ў Iта лii, — Сар дзi нiя, 

там доб рая буль ба. У Фран-

цыi пры го жая свi нi на, але яна 

ня смач ная, сма жыш — i ня ма 

во да ру. За тое там бам бiч ныя 

мо рап ра дук ты. Лi кёр «Мiр-

то» мае цу доў ны смак. Але 

на шы на сто еч кi не гор шыя. 

Круп нi кi, стар кi — гэ та ж над-

звы чай смач на! Мне зда ец ца, 

што бе ла ру сы ба яц ца сва ёй 

кух нi. Ма ла iн фар ма цыi, i та-

му iс нуе мiф, што на ша на-

цы я наль ная кух ня тлус тая 

i шкод ная для зда роўя. На 

са май спра ве на бе ла рус кай 

кух нi мож на ху дзець. Прос-

та трэ ба пра вiль на ес цi. Усё, 

што да ва ла энер гiю, у ста ра-

жыт на сцi па да ва лi на стол на 

сня да нак. По тым лю дзi шлi 

пра ца ваць. Абед быў лёг кi, 

вя чэ ра — ды е тыч ная. А ў 

нас усё на ад ва рот. Ра нi цай 

ку ба чак ка вы, у абед бу тэрб-

род, за тое ве ча рам па еў ад 

ду шы — i кла дзеш ся спаць. 

I по тым лю дзi здзiў ля юц ца, 

што ў iх рас туць ба кi. Ды пры 

та кiм рас па рад ку лю бая кух-

ня дасць вам лiш нюю ва гу!

— А цi маг чы ма вы со-

кая кух ня на асно ве на шай 

на цы я наль най?

— Ка неш не. Мы з ка ле-

гам прад стаў ля лi бе ла рус кую 

кух ню на мiж на род ным ку лi-

нар ным фо ру ме ў Му жэ не, у 

Фран цыi. У нас там бы ла за-

кус ка — руб ле ны се ля дзец з 

бе лы мi гры ба мi i сма жа най 

цы бу ляй. Мы зра бi лi гэ ту 

стра ву ў вы гля дзе яб лы ка з 

па крыц цём з яб лыч на га со ку. 

А на га ра чае — ма ры на ва-

ную свi нi ну ў яб лыч ным со ку 

з мя тай. Па да ва лi з со у сам 

з ка ры ду ба, му сам з бя ро-

за ва га со ку i жэ ле з пе ча най 

морк вы i гар бу за. Наш «яб-

лык» увай шоў у пя цёр ку най-

леп шых страў фес ты ва ля i на 

на ступ ны год быў на рэ клам-

най пра грам цы фо ру ма. Лю-

бая вы со кая кух ня бя рэ свой 

па ча так у на цы я наль най ку лi-

нар най тра ды цыi. Трэ ба прос-

та на ву чыц ца па ва жаць сваю 

кух ню. Зра зу ме ла, пра сцей 

на кру цiць ро лаў або па сту 

зва рыць. Гэ та смач ная ежа, 

пы тан няў ня ма, ка лi яе пра-

вiль на пры га та ваць. Але гэ та 

не на ша. Ка лi па ды хо дзiць да 

на цы я наль най кух нi з па ва-

гай — лю дзям яна па чы нае 

па да бац ца. У нас хто толь кi 

не быў з за меж ных гас цей — 

вi цэ-прэм' ер Сар дзi нii, лю дзi 

з АБ СЕ, ту рыс ты з Еў ра са ю-

за. I бе ла ру сы так са ма да нас 

хо дзяць. Толь кi вось шка ду-

юць, што ў ме ню ня ма пi цы. 

Я спра ба ваў ра бiць ка лiт-

ку — гэ та на ша бе ла рус кая 

пi ца: прас нак з iр жа ной му кi з 

гру дзiн кай, цы бу ляй, роз ны мi 

iн шы мi на чын ка мi. Але прас-

нак iр жа ны, а не пша нiч ны, 

i смак зда ец ца ня звык лым. 

Ка лi ёсць стэ рэа тып сма ку, 

скла да на яго пе ра бу да ваць.

— А якi стэ рэа тып сма-
ку ў су час на га бе ла ру са?

— Фаст фуд. Лю дзi хо-

чуць, каб стра ва га та ва ла ся 

за пяць хвi лiн. Ка лi вы жа-

да е це све жы пра дукт, а не 

ра за грэ ты ў мiк ра хва лёў цы, 

гэ та не маг чы ма. У ся рэд нiм 

га ра чае га ту ец ца 40 хвi лiн. 

Гэ та ў «Мак до наль дсе» вы 

прый шлi, праз хвi лi ну вам 

да лi бур гер, яшчэ за хвi лi ну 

вы яго пра глы ну лi i на ват не 

зра зу ме лi, што ж вы з'е лi. 

Я за слоў фуд — «па воль-

ную ежу». Ад праў ля ю чы ся ў 

рэ ста ран, трэ ба мець у за па се 

га дзi ну-паў та ры. Вы се лi. Вам 

пры нес лi за кус кi, вы не спя-

ша ю чы ся з'е лi iх за пры ем най 

раз мо вай з сяб ра мi. Вам па-

да лi га ра чае. Вы па каш та ва лi 

яго, ад чу лi смак i во дар. Вось 

та ды ежа пры ня се аса ло ду, а 

не ця жар у страў нi ку i гаст рыт 

у перс пек ты ве.

— А як жа су час ны 

рытм жыц ця?

— Пра цяг ва ю чы гэ тую 

ло гi ку, мож на пер шае, 

дру гое i са ла ту збiць блэн-

да рам i вы пiць адзi ным 

глыт ком — i ваш ар га нiзм 

атры мае «па лi ва». А дзе ж 

аса ло да, за да валь нен не? 

У су час ным жыц цi i так 

ма ла на год для яго. Дык 

на вош та па збаў ляць ся бе 

ра дас цi?

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

Haute cuisine па-на ша му
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