
П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ПАКУЛЬ ЖАНІЦЦА, ЗАГАІЦЦА (Беларуская народная прымаўка)

12

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Цы буль ная са ла та
Вы дат на па ды хо дзіць да страў з мя са і ку ры цы.

Спат рэ біц ца: яб лы кі са лод кія — 2 шт., цы бу ля рэп-

ча тая — 1 шт. (ся рэд няя), агур кі са лё ныя або ма ры на ва-

ныя — 2 шт., яй кі ва ра ныя — 2 шт. Для за праў кі са ла ты: 

ма я нэз — 3 ст. л, смя та на — 1 ст. л., гар чы ца — 1 ч. л., 

лі мон ны сок — 1 ч. л., соль, 

пе рац.

Цы бу лі ну ачыс ціць і 

дроб на на рэ заць. Агу-

роч кі так са ма дроб на на-

рэ заць і да даць у міс ку 

да цы бу лі. Яб лы кі ачыс ціць 

ад лу пі ны, раз рэ заць, вы-

да ліць ся рэ дзін ку з се мач ка мі і на рэ заць дроб ны мі ку бі-

ка мі. Яй ка ачыс ціць і так са ма на рэ заць ку бі ка мі. Вы клас ці 

ў са лат ні цу і ўсё змя шаць. Пры га та ваць со ус-за праў ку: 

змя шаць ма я нэз, смя та ну, гар чы цу (не са мую вост рую), 

сок лі мо на і пе рац. За пра віць са ла ту і доб ра змя шаць.

Яб лыч ны за ліў ны пі рог
Спат рэ біц ца: му ка — 2 шклян кі, яб лы кі — 1 кг, мас-

ла — 150 г, смя та на — 

1 шклян ка, со да — 0,5 ч. 

л, во цат — 1 ч. л, цу кар — 

1 шклян ка, яй кі — 1 шт.

Пра се яць му ку і змя-

шаць з мяк кім мас лам. 

Уліць 100 мл ха лод най 

ва ды і доб ра раз мя шаць. 

Да даць у цес та со ду, га ша ную во ца там, вы ме сіць мяк кае 

цес та, якое не пры лі пае да рук.

Яб лы кі ачыс ціць ад лу пі ны і зяр ня т і на рэ заць тон кі мі 

скры лі ка мі.

Рас ка чаць цес та і вы ла жыць у фор му для вы пя кан ня, 

за тым па клас ці на рэ за ныя яб лы кі.

Для крэ му змя шаць шклян ку смя та ны, шклян ку цук ру, 

яй ка і 2 ст. л. му кі, уз біць мік се рам. Атры ма ец ца вад кі 

крэм.

Крэм вы ліць на цес та з яб лы ка мі і вы пя каць пі рог пры 

тэм пе ра ту ры 200 гра ду саў 45-50 хві лін.

Асту дзіць і па сы паць цук ро вай пуд рай.

Ім бір ны джэм
Спат рэ біц ца: ім бір (ко рань) — 40 г, ва да — 250 мл, 

цу кар — 125 г, шаф ран (на кон-

чы ку на жа), арэх мус кат ны (на 

кон чы ку на жа).

Ім бір ачыс ціць, пе ра ма лоць 

у блэн да ры ў пю рэ ці на дзер ці 

на тар цы, па клас ці ў каст ру лю, 

да даць ва ду, цу кар.

Ва рыць 15 хві лін на ся рэд нім аг ні, не на кры ва ючы веч-

кам. У кан цы да даць шаф ран і мус кат ны арэх, але ка лі 

ча гось ці ня ма, то мож на і не да да ваць.
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Ка пус ту ква сяць мно гія гас па-

ды ні, але не ва ўсіх яна атрым-

лі ва ец ца смач ная. Пры чын для 

гэ та га шмат. Каб ка пус та ўда-

ла ся, ра біць тое трэ ба пас ля на-

ступ лен ня Па кро ва, а яшчэ лепш 

та ды, ка лі на ды дуць во сень скія 

ха ла ды. Больш ка рыс ную і лю-

бі мую га род ні ну, чым ка пус та 

ў ква ша ным вы гля дзе, зі мой 

на ўрад ці мож на ад шу каць. Ква-

ша ная ка пус та з буль бач кай 

на ста ле — най леп шая стра ва. 

І для за стол ля ка пус та заў сё ды 

доб рая. Ёсць і не каль кі сак рэ таў 

га та ван ня хрумс ткай ква шан кі, 

які мі я з ва мі па дзя лю ся.

1. Для ква шан ня не аб ход на 

вы ка рыс тоў ваць толь кі бе лыя 

і цвёр дыя ка ча ны поз нес пе лых 

сар тоў ка пус ты.

2. Смач ная ка пус та атрым лі-

ва ец ца толь кі ў драў ля ных боч-

ках або ў эма лі ра ва ным ад мыс-

ло вым по су дзе.

3. Пры шат ка ван ні аба вяз ко ва 

трэ ба зды маць верх няе зя лё нае 

і па шко джа нае ліс це, так са ма 

вы да ляць храп ку — яна заў сё ды 

дае го рыч.

4. Важ на дроб на на шат ка ваць 

або на сек чы ка чан, а морк ву на рэ-

заць тон кі мі кру жоч ка мі або на цер-

ці на буй ной тар цы ў вы гля дзе тон-

кіх па ло сак. Чым больш морк вы, 

тым смач ней шая бу дзе ка пус та.

5. Для за сол кі най лепш вы ка-

рыс тоў ваць ка мен ную соль, але 

не ёда ва ную. Важ на не пе ра са-

ліць ка пус ту. Соль заў сё ды трэ ба 

да да ваць на смак.

6. На дно ёміс тас ці або та ры 

не за бы ва ем па клас ці ка ва лач-

кі чор на га хле ба, за гор ну тыя ў 

ка пус нае ліс це. Пры гэ тым хлеб 

па ві нен быць дух мя ны і смач ны.

7. Асаб лі выя во дар і смак ка-

пус це на да дуць яб лы кі «ан то наў-

ка». А яшчэ доб ра да да ваць у ка-

пус ту жу ра ві ны або брус ні цы.

8. Нель га пе ра ці раць ка пус-

ту з сол лю — яна та ды не бу дзе 

хрумс цець. Ка пус ту, зме ша ную 

з морк вай і сол лю, трэ ба ўклад-

ваць плас та мі і ўтрам боў ваць ку-

ла ком або драў ля ным таў ка чом 

толь кі да вы дзя лен ня со ку. Пер-

шы (гор кі) сок па ві нен сця чы, та-

му ка пус ту ў та ру кла дзём га рой 

і на кры ва ем драў ля ным круж ком 

з лёг кім пры гнё там.

9. Пер шыя 2-3 дні трэ ба вы-

тры маць ка пус ту да за кі сан-

ня пры тэм пе ра ту ры ад +18 да 

+20 гра ду саў. Для па ляп шэн ня 

сма ку і во да ру мы яе што дня 

пра ты ка ем (да дна) за вост ра най 

драў ля най круг лай пал кай. Пе ну, 

якая з'я віц ца, вы да ля ем.

10. На 10 кг ка пус ты на прак-

ты цы спат рэ біц ца: со лі — 100—

150 г, морк вы і яб лы каў — па 

0,5 кг, жу ра він або брус ніц — па 

100—150 г.

Пра па ную свой но вы хат ні рэ-

цэпт ква шан ня ка пус ты на зі му. 

На шат ка ва ную ка пус ту змеш-

ва ем з морк вай (на цёр тай на 

ка рэй скай тар цы) з да да ван нем 

кро пу або кме ну. Усё змес ці ва 

доб ра змеш ва ем, але не пе ра-

ці ра ем. Шчыль на ўклад ва ем у 

трох літ ро выя сло і кі (да гар ла ві-

ны). За лі ва ем 1 л ха лод най (без 

кі пя чэн ня) ва ды. Да да ём у кож-

ны сло ік па 3 ст. л. (без вер ху) 

цук ру і па 2 ст. л. со лі, так са ма 

без вер ху. Да да ючы соль і цу-

кар, трэ ба спа чат ку іх змя шаць 

па між са бой. За тым за кры ва ем 

сло ік кап ро на вай на крыў кай, па-

пя рэд не на грэў шы яе ў цёп лай 

ва дзе. На крыў кі не аб ход на вы-

ка рыс тоў ваць двай ныя і па жа да-

на но выя. За кар ка ва ныя сло і кі 

ста вім у цём нае, пра ха лод нае 

мес ца: на бал ко не або ў скле пе. 

Смач на ес ці!

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ, дач нік 

са шмат га до вым во пы там.

— Мам, а ка лі ты за ка ха ла ся ў 

та ту, та бе не бы ло со рам на? — па-

ці ка віў ся ад ной чы за вя чэ рай дзе-

вя ці га до вы Мі ша.

Ну вось як тут не за смя яц ца? Вя-

до ма ж, мы з му жам за смя я лі ся. 

Але свое ча со ва апом ні лі ся. І на ша 

гу тар ка звя ла ся да та го, што ў ка-

хан ні ня ма ні чо га га неб на га. Міш ка 

нас слу хаў на пру жа на, а по тым рап-

там спы таў:

— Дык вы лі чы це, што я па ві нен 

пры знац ца Дзі я не, што ка хаю? Ба-

ю ся, мя не аб зы ваць бу дуць...

Вось тут я і ўспом ні ла, як са ма 

ба я ла ся, што ў кла се да ве да юц ца 

аб ма ім па чуц ці да хлоп чы ка, які ся-

дзеў по бач. І мне за ха це ла ся аба ра-

ніць май го Міш ку.

— А ты ёй па да ба еш ся? — асця-

рож на спы та ла я.

— Так. Мне дзяў чын кі па сак рэ це 

рас ка за лі...

— Ча му дзяў чын кі? Хі ба гэ та 

спра вяд лі ва — яны рас каз ва юць 

чу жыя сак рэ ты, а по тым ты чу еш 

здзе кі і пад ко лы ад уся го кла са! — 

рап там з за па лам умя ша ла ся ў 

раз мо ву тры нац ца ці га до вая дач ка 

Аляк санд ра. — Вось ты даў но за-

ка ха ны?

— З дру го га кла са, — раз губ ле-

на ад ка заў Мі ша.

— А ча му да гэ та га ча су не пры-

знаў ся? Будзь муж чы нам — пры-

знай ся! Не ад ной жа мне ад ка хан ня 

па ку та ваць... За ка хаў ся — ска жы 

праў ду, та ды дзяў чын цы пры ем на 

бу дзе. Ты ж хо чаш, каб Дзі я не пры-

ем на бы ло?

Мі ша з не ах во тай па га дзіў ся. 

Мы з му жам уваж лі ва па гля дзе лі 

на па чыр ва-

не лую дач ку, 

і яна, зла віў-

шы наш по-

гляд, рап там 

уста ла з-за ста ла і пай шла ў свой 

па кой.

— Я так ра зу мею, лепш пры знац-

ца, — пад вёў вы ні кі Мі ша.

— Ну, мо жа, ты зна кі ўва гі якія-

не будзь пра яві. Цу кер кай, на прык-

лад, па час туй. А пры зна вац ца — ну, 

не ве даю... У лю бым вы пад ку, слу-

хай сваё сэр ца, — па ра іў муж.

Мя не ж аша ла мі ла ад крыц цё, 

што дач ка так са ма за ка ха ная, яна 

пе ра жы вае, а я на ват пра гэ та не 

зда гад ва ю ся! Ка ра цей, пер шыя 

«да рос лыя» па чуц ці ма іх дзя цей 

пра гна лі спа кой з на ша га до му. На 

на ступ ны дзень на пе ра пын ку сын 

крык нуў на ўвесь клас, што ка хае 

Дзі я ну. Хлоп цы па ча лі смя яц ца. 

Міш ка даў зад ні ход — маў ляў, па-

жар та ваў, але бы ло поз на. Ён па чаў 

вал ту зіц ца з крыў дзі це ля мі амаль 

кож ны дзень, а з Дзі я най уво гу ле 

пе ра стаў кан так та ваць... Дач ка ж 

рас ка за ла, што са праў ды за ка ха-

ная, але ні як не мо жа зра зу мець, 

ці ўза ем на. Адзін дзень той хлоп-

чык з ёй сяб руе, дру гі — злу ец ца і 

крыў дзіць. А яна на ват па ста віць на 

мес ца яго не мо жа, толь кі пе ра жы-

вае і пла ча. І я раз ры ва ла ся па між 

дзець мі...

Усё змя ні ла ся праз не каль кі ме-

ся цаў. Дач ка су па ко і ла ся, яе па чуц-

ці згас лі, і яна змаг ла даць ад пор 

свай му крыў дзі це лю. А ад ной чы 

я за ўва жы ла праз акно, як Міш ка 

ідзе по бач з Дзі я най і ня се яе за-

плеч нік. Я на зі ра ла за тым, як сын 

зні каў у пад' ез дзе су сед ня га до ма 

і праз пяць хві лін вы бя гаў ад туль 

шчас лі вы. Ра да ва ла ся і не па ко і ла ся 

ад на ча со ва, бо Мі ша ні чо га мне пра 

гэ та не ка заў. Па куль ад ной чы не 

пры бег пас ля та кой пра гул кі ўсхва-

ля ва ны і блед ны. Ды хаў ён цяж ка, 

не ра зу ва ю чы ся пай шоў на кух ню, 

сеў на крэс ла і па клаў на стол... ша-

ка лад ку.

— Ма ма, я так на па ло хаў ся, та-

бе не пе ра даць... За мной гнаў ся 

та та Дзі я ны! І да гнаў! Вось... Даў 

ша ка лад ку, па дзя ка ваў, што на шу 

яе за плеч нік...

— А ча му ты ўця каў ад яго?

— Ду маў, сва рыц ца бу дзе. Па мя-

та еш, як та та ска заў, што ад кру ціў 

бы га ла ву та му хлоп цу, які на шу Са-

шу крыў дзіў...

— Ну дык той хлоп чык дрэн на ся-

бе па во дзіў, а ты за плеч нік но сіш.

— Мам, ты бя ры ша ка лад ку, ка-

вы па п'еш — я неш та не ма гу яе 

ес ці.

Міш ка пай шоў у ка лі дор зды-

маць абу так. Я гля дзе ла на ша ка-

лад і ні чо га не ра зу ме ла. І рап там... 

га ра чыя моц ныя аб дым кі сы на і ней-

кая не звы чай ная ра дасць, якая пе-

рад ала ся ад яго мне... Ён га ва рыў, 

га ва рыў, га ва рыў, і на ват не за ўва-

жыў, як з'еў амаль усю ша ка лад ку... 

А вы ка жа це, што ка хан не ў та кім 

уз рос це — рэч не сур' ёз ная...

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

На шы па ра дыНа шы па ра ды

ДЗЕ СЯЦЬ САК РЭ ТАЎ 
КВА ШАН НЯ КА ПУС ТЫ

#Яжмаці!#Яжмаці!

Пер шае тры вож нае ка хан не
Шмат чы та ла аб тым, як га ва рыць з дзець мі 

пра ка хан не. З мност ва атры ма най 

ін фар ма цыі за пом ні ла га лоў нае — 

не абяс цэнь ваць дзі ця чыя па чуц ці. 

І я бы ла ў гэ тым сэн се зу сім спа кой ная, 

і ад чу ва ла, што спраў лю ся, ка лі на ды дзе 

мо мант. І на ват больш ска жу, ча ка ла гэ та га 

з не цяр пен нем, прад чу ва ю чы раз мо вы 

шэп там на кух ні. Але ўсё вый шла зу сім 

не так.

К А  Р Ы С  Н Ы Я  Д Р О  Б Я  З І

 Ір жа з плі ты знік не, ка лі пра цер ці яе па верх ню га-

ра чым але ем.

 Каб на дзер ці зу бок час на ку і не па дра паць ру кі, мож на 

на клас ці на тар ку ліс ток цэ ла фа ну і дзер ці час нок праз яго. 

Гэ ты спо саб мае яшчэ ад ну доб рую якасць: увесь здроб не-

ны час нок за ста ец ца на плён цы, не за бі ва ю чы тар ку.

 Тар ка зноў ста не вост рай, ка лі пра цер ці яе на ждач-

най па пе рай.

 Ка лі вы вы пад ко ва раз рэ за лі цы ра то вы аб рус, то па-

крый це мес ца па рэ зу з абод вух ба коў бяс ко лер ным ла кам 

для па зног цяў. Раз рэ зу не бу дзе ві даць.

 Ка лі на жы ў мя са руб кі за ту пі лі ся, на су шы це су ха роў 

і пра кру ці це іх праз мя са руб ку. У вы ні ку атры ма е це па ні-

ро вач ныя су ха ры для кат лет, і на жы за вост рац ца.

 Тар ку, на якой вы збі ра е це ся на дзер ці сыр, вы шма-

руй це але ем. Ад гэ та га сыр не бу дзе склей вац ца, а тар ку 

ляг чэй вы мыць.
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