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Ска ва род нiк з тва ра гом i зя ле нi вам
Спат рэ бiц ца: ке фiр — 

400 мл, му ка — 500 г, 

соль — 0,75 ч. л., со да — 

0,75 ч. л., зя лё ная цы бу-

ля — 100 г, тва рог — 500 г, 

яй ка — 1 шт., соль, пе рац — 

на смак, мас ла (для змаз-

ван ня) — 70 г, кi пень.

Га ту ем хут кае цес та. Бя ром цёп лы ке фiр, змеш ва ем з 

со дай i ад ра зу да да ём соль. Су месь пач не пу зы рыц ца — 

гэ та нар маль на. Да лей да да ём у не каль кi эта паў му ку, 

за меш ва ем цес та: яно атрым лi ва ец ца мяк кае i лiп кае. Па-

кi да ем яго хвi лiн на пяць-дзе сяць, каб кры ху «ад па чы ла». 

Пас ля, пры сы паў шы му кой, дзе лiм на дзе сяць ка ва лач каў. 

Зноў, пры сы паў шы iх му кой i тро хi рас пляс каў шы, да ём 

паў га дзi ны «ад па чыць».

Тым ча сам зой мем ся на чын кай. Тва рог рас цi ра ем вi-

дэль цам, каб не бы ло ка мя коў, iнакш яны не да дуць рас-

ка чаць алад кi тон ка. Мож на пе ра кру цiць яго на мя са руб цы. 

Со лiм i пер чым, да да ём яй ка. Цы бу лю на ра за ем вель мi 

дроб на i змеш ва ем з тва ра гом — на чын ка га то вая. Дзе лiм 

яе так са ма на дзе сяць час так, з кож най скоч ва ем ша рык. 

У вы нi ку па аб' ёме цес та з на чын кай пры блiз на ад ноль-

ка выя. Ка лi ж на чын кi атры ма ец ца больш, чым цес та, то 

вый дзе яшчэ смач ней.

Пе ра хо дзiм да пры га та ван ня ска ва род нi каў. Бя ром ка-

ва ла чак цес та, у ся рэ дзi ну кла дзём на чын ку. За ляп ля ем 

краi цес та, па кi да ю чы на чын ку ўся рэ дзi не. На цiс нуў шы 

паль ца мi на ша рык з на чын кай, ро бiм яго больш плос кiм. 

Паў та ра ем для кож най за га тоў кi.

Ця пер бя ром пер шую пор цыю i з да па мо гай ка чал кi 

аку рат на рас кач ва ем вель мi тон ка ад цэнт ра да краю. За-

тым рас кач ва ем краi. Рэшт кi му кi стра са ем i аб смаж ва ем 

ска ва род нiк на су хой i ра за грэ тай па тэль нi да ру мя на га 

ко ле ру — па па ры хвi лiн з кож на га бо ку. Ка лi ён раз дзi-

ма ец ца, пра ты ка ем вi дэль цам i сма жым да лей. Змаз ва ем 

кож ны рас топ ле ным мас лам i скла да ем сто сi кам.

А каб ска ва род нi кi ста лi мяк чэй шыя, мож на iх хут ка аку нуць 

у га ра чую ва ду, за тым пра ма заць мас лам i скла даць сто сi кам. 

Так мас ла разыходзіцца менш, а лiш няя му ка змы ва ец ца.

Да маш няя ма ца рэ ла
Спат рэ бiц ца на дзве пор цыi: ма-

ла ко — 1 л, на ту раль ны ёгурт — 100 г, 

соль — 1,5 ч. л. (мож на больш, хто як 

лю бiць), во цат ная эсэн цыя (25 %) — 

1 ст. л.

Ма ла ко з сол лю грэ ем, але не да во-

дзiм да кi пен ня. Да да ём ёгурт, змеш ва-

ем, на лi ва ем во цат, доб ра пе ра меш ва ем i пры бi ра ем з плi ты. 

Друш ляк за сцi ла ем чыс тай мар ляй, скла дзе най пры клад на 

ў ча ты ры слаi, вы лi ва ем ту ды згус лае ма ла ко (сы ро ват ку не 

вы лi ваць!). Доб ра ад цiс ка ем сыр ад сы ро ват кi.

Фар мi ру ем ша рык з ад цiс ну тай ма сы, вы клад ва ем яго 

ў сы ро ват ку, на кры ва ем руч нi ком i да ём астыць.

Сыр у ёмiс тас цi з сы ро ват кай ста вiм на 24 га дзi ны ў 

ха ла дзiль нiк, по тым сы ро ват ку злi ва ем. За хоў ва ем у за-

кры тым по су дзе.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі

Сха ва ныя маг чы мас ці прос тай ага род ні на чыст кі
 На ра заць яб лы кі і гру шы на пі рог вель мі доў га. А з 

ма лень кай па моч ні цай пра цэс па ско рыц ца, і ў вы ні ку стра-

ва бу дзе больш са ка ві тай.

 Ма ры на ва ныя агур кі або ма ла дыя ка бач кі для са ла ты 

лепш на ра заць не лус тач ка мі, а слай са мі.

 Трэ ба тон ка на рэ заць са ля мі? Не аба вяз ко ва куп ляць 

спе цы яль нае да ра гое пры ста са ван не.

Па па лi чках i не толь кi

На шы па ра дыНа шы па ра ды

Су праць му ра шы най сі лы
Мы ве да ем, што му ра шы, з ад на го бо ку, пры но сяць ка рысць на дач ным 

ага ро дзе, бо рых ляць зям лю, на сы ча ю чы яе кіс ла ро дам. Але з дру го га бо-

ку, гэ та ад ны з са мых злос ных во ра гаў мно гіх дач ні каў і са да во даў, та му 

што раз но сяць тлю, якая па ядае на шы дач ныя рас лі ны і ўра джаі.

Та му шмат хто лі чыць, што з му раш ка мі на ага ро дзе не аб ход на зма гац ца, а 

рых ліць град кі лепш са ма стой на, без пры цяг нен ня му ра шы най сі лы. Ёсць шмат 

спо са баў па збаў лен ня ад му ра шак, але вель мі час та яны не зу сім ка рыс ныя для 

на шых ага род ных па са дак, аль бо вель мі да ра гія, аль бо па тра бу юць да дат ко вых 

ін грэ ды ен таў, па якія трэ ба спе цы яль на бег чы ў кра му ці ап тэ ку. Ве даю адзін спо-

саб, які да па ма гае вель мі эфек тыў на. І пры гэ тым ён бяс печ ны для на шых рас лін, 

свой скіх жы вёл і лю дзей. Плюс да ўся го — зу сім не да ра гі!

Ва ўсіх на лецішчы, на пэў на, ёсць ман ка. І яе мож на вы ка рыс тоў ваць не 

толь кі па пра мым пры зна чэн ні. Усім гас па ды ням вя до ма ўлас ці васць гэ тых круп 

на бра каць пры змеш ван ні з вад ка сцю. Му ра шы ах вот на ла су юц ца ман кай, але 

ман ныя кру пін кі, трап ля ю чы ў ар га нізм на ся ко ма га, па чы на юць на бра каць, што 

пры во дзіць да гі бе лі му ра шак. Хо ча це ачыс ціць свой дач ны ўчас так ад шкод ні-

каў — бя ры це і рас сы пай це ман ку на да рож ках, якія пра кла лі му ра шы. Кру пы 

так са ма мож на і трэ ба раз мя шчаць у ягад ні ках, на клум бах і по бач з фрук то вы мі 

дрэ ва мі. А каб ман ку не па дзяўб лі птуш кі, яе трэ ба кры ху пры це ру шыць зям лёй 

і пры крыць ліс цем. Най леп шы час для гэ та га — су хое на двор'е без вет ру: так 

кру пін кі не раз ля цяц ца і не на мок нуць. Для боль шай эфек тыў нас ці мож на змя-

шаць ман ку з про сам.

Дзей ні чае гэ ты сро дак на ўсе сто пра цэн таў, і пры тым без ад моў на!


Сын:

— Та та, рас ка заць пры кол?

— Рас ка жы.

— У нас дзяў чын ка на днях згу бі ла тэ ле фон. 

Мы «пра бі лі» па ін тэр нэ це, дзе тэ ле фон апош ні 

раз за ла гі ніў ся, і пры кінь: GРS па ка заў, што 

тэ ле фон зна хо дзіц ца ў лам бар дзе!

— І што?

— Ну, мы пас ля ўро каў па бег лі ў той лам-

бард — вы ра шы лі, што тэ ле фон хтось ці скраў 

і здаў яго ту ды.

— А пры кол у чым?

— Па ча кай, я не да рас ка заў. Ка лі мы пад-

бег лі да лам бар да, дзяў чын ка ска за ла: «Вой, 

а гэ та ж мой дом...» Аказ ва ец ца, яна тэ ле фон 

до ма за бы ла ся, а ў до ме быў лам бард. Пры-

кінь, та кое су па дзен не.

— Так, дзіў на!

А па ад ра се дзяў чын ка, мож на па ду маць, не 

зра зу ме ла, што гэ та яе дом... Ну, мне дык ужо, 

дзя куй Бо гу, не шас нац цаць га доў, каб ве рыць 

у па доб ныя «су па дзен ні», але та кі вы тан ча ны 

спо саб пе ра ка наць хлоп чы каў пра во дзіць ця бе 

да до му аца ніў на ват я.

Р. S. І са мае крыўд нае, што муж чы ны ў та кіх 

вы пад ках аб са лют на без да па мож ныя. Пры чым 

ад уз рос ту гэ та ні як не за ле жыць. Упэў не ны, 

на ват ка лі б яны пер ша па чат ко ва ве да лі, што 

і лам бард, і тэ ле фон зна хо дзяц ца ў яе до ме, 

яны ўсё роў на б ту ды па пер лі ся.


Пры еха лі на ве даць сы на ў летнік. Сын дзе-

ліц ца ўра жан ня мі:

— Уяў ля еш, гэ тай ноч чу ў нас па жар ная 

сіг на лі за цыя спра ца ва ла — усіх раз бу дзі ла, і 

толь кі я адзін спаў як за бі ты. Мае сяб ры мне 

ра ні цай рас ка за лі, вель мі смя я лі ся.

(Ну, гэ та як раз ня дзіў на: ка лі ў ча ла ве ка 

ча ты ры ма лод шыя сяст ры, то яго на ват гар мат-

ным стрэ лам не раз бу дзіш, не тое што ней кай 

сіг на лі за цы яй.)

Пы таю:

— Дык я не зра зу меў: у вас што, па жар 

быў?

— Не, яна вы пад ко ва спра ца ва ла.

— А по тым са ма ад клю чы ла ся?

— Ну як са ма... ва жа тыя па жар ны апа вя-

шчаль нік па душ кай за ткну лі.

P. S. Га лоў нае ва ўсёй гэ тай гіс то рыі тое, 

што па жа ру не бы ло. А чым за ты каць па жар ны 

апа вя шчаль нік, кож ны вы ра шае сам.


Жон ка за ка за ла на дзень на ра джэн ня ро-

бат-пы ла сос. А я, цем на та, на ват і не ве даў, 

што та кія бы ва юць.

Пы таю ў яе:

— І ў чым ад роз нен не гэ та га ро ба та-пы ла-

со са ад звы чай на га пы ла со са?

— У тым, што ён сам, без тва ёй да па мо гі, 

пы ла со сіць і мые ўсю ква тэ ру.

Вось, аказ ва ец ца, да ча го дай шла на ву ка!

Ка жу жон цы:

— А тое, што ў нас па ўсёй ква тэ ры цац кі 

рас кі да ныя, не страш на?

— Страш на. Пад ло га па він на быць ідэа льна 

пры бра ная, каб ро бат мог пы ла со сіць.

Я не ра зу мею: а які та ды сэнс у гэ тым «ро-

ба це», ка лі спа чат ку трэ ба са мім пры брац ца? 

Лепш бы гэ ты ро бат цац кі з пад ло гі збі раў і 

рас клад ваў па па лі цах, а пра пы ла со сіць я і 

без ро ба та ма гу.

P. S. Усё ж на ву ка раз ві ва ец ца не та кі мі тэм-

па мі, як хо чац ца. Зда ва ла ся б, ХХІ ста год дзе на 

два рэ, а цац кі з пад ло гі пры браць ня ма ка му.


У на шай сям'і ёсць та кое па вер'е (на ват не 

ве даю, ад куль яно ўзя ло ся, але я тут са праў ды 

ні пры чым): ка лі ў дзі ця ці вы па дае ма лоч ны 

зуб, уна чы да яго пры хо дзіць зуб ная фея і кла-

дзе пад па душ ку гро шы. Пры чым ка лі яна рап-

там за бу дзе гэ та зра біць, то ў на ступ ную ноч 

па він на бу дзе па клас ці ў два ра зы больш (та му 

ў феі, як пра ві ла, з па мяц цю ўсё доб ра).

І вось сён ня ў По лі вы паў чар го вы зуб (не як 

за шмат у іх зу боў: усё вы па да юць і вы па да юць 

і ні як не вы па дуць). По ля пры но сіць зуб, што 

вы паў, і ка жа: «Зуб ная фея па він на мне сён ня 

пры нес ці пяць руб лёў!»

Вы спы та е це: ча му пяць? А я ад куль ве даю. 

Ма быць, та кая сён ня так са. (Не зу сім толь кі 

зра зу ме ла, ча му яна гэ та ка жа мне — я быц-

цам на фею не па доб ны).

Праз ней кі час гля джу, По ля паль ца мі хіс тае 

ін шы зуб. Пы та ю ся ў яе:

— Ты на вош та гэ та зуб хіс та еш?

— Прос та так.

Ве ра:

— Прос та нам трэ ба заўт ра дзе сяць руб лёў, 

а ў По лі яшчэ адзін зуб хіс та ец ца.

Які, ад нак, жорст кі спо саб за раб лян ня гро-

шай! Па-мой му, пра сцей пад няць так су за адзін 

зуб.

P. S. І як гэ та мы ў дзя цін стве не да ду ма лі-

ся да та ко га, як ка заў Астап Бэн дэр, «ад нос на 

сум лен на га спо са бу ада бран ня гро шай»? На-

ват не як ня ём ка пе рад вялікім камбінатарам.

Па вел ХО ЛАД.

На ват ста рыя кус ты па рэ чак па ра-

ду юць сва iм ура джа ем, ка лi кла па-

цiц ца пра iх пра вiль на.

Па рэч кi не пе ра но сяць су хой гле бы, 

та му трэ ба са чыць за тым, каб гле ба пад 

кус та мi заў сё ды бы ла вiль гот ная.

Уво сень трэ ба бу дзе пе ра ка паць яе 

пад кож ным кус том, а яшчэ — не за быц ца 

апра ца ваць тыя на сто ем з луш па ек цы бу лi. 

У да да так зям лю пад кус та мi не аб ход-

на ўгна iць су пер фас фа там (2-3 ста ло выя 

лыж кi пад кож ны куст) i драў ня ным по пе-

лам ды ўсё гэ та доб ра за муль чы ра ваць.

Па рэч кi — яга ды, якiя ка рыс та юц ца 

ня змен най па пу ляр нас цю ў на шых бе-

ла рус кiх дач нi каў i са да во даў. На дач ных 

участ ках мож на су стрэць i бе лыя, i чыр-

во ныя, i чор ныя па рэч кi. Але чор ныя — 

час цей за ўсё! Яны лёг ка раз мна жа юц ца, 

доб ра пе ра но сяць ма ра зы, на ват моц-

ныя, хут ка ўсту па юць у пе ры яд пло да-

на шэн ня i пры доб рым до гля дзе мо гуць 

кож ны год пры но сiць ба га ты ўра джай. 

Гэ тыя над звы чай смач ныя i ка рыс ныя 

яга ды даў но i пя шчот на лю бi мыя ўсi мi 

са да во да мi. За iх з'яў лен не ча ла вец тва 

мае дзя ка ваць ма на хам Кi еў скай Ру сi, 

якiя пер шы мi па ча лi куль ты ва ваць па рэч-

кi ў ма нас тыр скiх са дах яшчэ з Х ста год-

дзя. Пас ля тыя па шы ры лi ся i ў Еў ро пе. 

У нас у Бе ла ру сi дач нi кi ста лi куль ты ва-

ваць i вы рошч ваць гэ тую куль ту ру пяць-

шэсць дзя сят каў га доў та му, ка лi па ча ла 

раз вi вац ца дач ная гас па дар ка.

Чор ныя па рэч кi ўжы ва юць у све жым 

вы гля дзе, кан сер ву юць, пе ра цi ра юць з 

цук рам, ва раць з iх джэм, ва рэн не, ро-

бяць мар ме ла ды i жэ ле. З ягад мож на 

га та ваць раз на стай ныя на поi: ад кам по-

таў i со каў да ал ка голь ных вi наў, на сто ек 

i лi кё раў. У сва iм са дзе раз мна жаць 

па рэч кi мож на ча ран ка мi, ад вод ка мi 

(па рэч кi вель мi хут ка пус ка юць ка ра нi 

з ато жыл каў, якiя да кра на юц ца да зям-

лi), а так са ма дзя лен нем кус та. Зя лё ныя 

ча ран кi лёг ка ўка ра ня юц ца i пус ка юц ца 

ў рост у лю бы час на пра ця гу ве ге та цый-

на га пе ры я ду. Але лепш за ўсё са джаць 

чор ныя па рэч кi во сен ню, у па чат ку каст-

рыч нi ка. Да вяс ны рас лi на пры жы вец ца 

i ўвес ну доб ра возь мец ца ў рост.

Бе лыя, чыр во ныя, чор ныя...

Яў ген СА ЛА НО ВIЧ, дач нiк са шмат га до вым во пы там.
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