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Пачатак на 1-й стар.)

Тра ды цый ны бе ла рус кі стол мы 

скла лі ме та дам апы тан ня ка лег, 

сва я коў з вёс кі і вы пад ко вых мі на-

коў на ву лі цы. Вы свет лі ла ся, што 

аб са лют ная боль шасць на Но вы 

год га туе мя са па-фран цуз ску і за-

пя кае ку ры цу з буль бай. Са вец кі 

«се ля дзец пад фут рам» і «кра ба-

вая са ла та», у якой ні ко лі не бы-

ло кра баў, ро дам з га лод ных 90-х 

па кі да ем па-за спі сам. Яны больш 

не ў трэн дзе. Ну і за ліў ную ры бу 

на Но вы год ця пер мож на ўба чыць 

хі ба толь кі на эк ра нах — пад час 

ня змен на га пра гля ду «Іро ніі лё-

су». Адзі ная стра ва з пры сма кам 

на сталь гіі, якая па-ра ней ша му вы-

клі кае ўсе на род ную лю боў, — са-

ла та «аліўе». На за кус кі ні хто час 

не мар нуе: бя руць па лач ку сы ра-

вэн джа най каў бас кі і гур кі з па мі-

до ра мі. Мас ля ніс тыя бу тэрб ро ды 

са шпро та мі на час ноч ным ба то не 

мно гія даў но за мя ні лі на цы віль ныя 

ка на пэ з мас лам, ка ва лач ка мі чыр-

во най ры бы ці ік ры.

Ка лі ад штурх нуц ца ад та ко га ме-

ню, то спат рэ біц ца на ступ ны на бор 

пра дук таў (коль касць з раз лі кам 

пор цый на сям'ю з ча ты рох ча ла-

век): ку ры ца (1,5 кг) — 6 руб лёў; 

сві ні на (1 кг) — 10,27; каў ба са сы-

ра вэн джа ная (400 г) — 7,90; сыр 

(300 г) — 4; ік ра ла со се вых рыб 

(100 г) — 13,60; сём га (200 г) — 11; 

буль ба (2 кг) — 1,14; агур кі све жыя 

(0,5 кг) — 1,60; па мі до ры све жыя 

(0,5 кг) — 2; мас ла (200 г) — 2,95; 

ман да ры ны (1 кг) — 3,15; торт 

(1 кг) — 11,10; чор ны хлеб і ба тон — 

1,65 і 1,30. Плюс стан дарт ны на бор 

на по яў: «Са вец кае» шам пан скае 

(0,75 л) — 8,5; га рэл ка (0,5 л) — 

7,85; са лод кая га зі роў ка (2 л) — 

2,80. Цэ ны, зра зу ме ла, ся рэд нія.

Дзе ля ці ка вас ці мы асоб на пад-

лі чы лі кошт ядо ма га сім ва ла Но-

ва га го да — «аліўе». Док тар ская 

каў ба са (400 г) — 3 руб лі, кан сер-

ва ва ны га ро шак (400 г) — 1,60; яй-

кі (6 шт.) — 1,20; буль ба (300 г) — 

0,20; морк ва (200 г) — 0,20; цы бу ля 

(1 шт.) — 0,20; ма я нэз (300 г) — 

1,50.

На вы ха дзе ма ем два кі ла гра мы 

све жа на рэ за най са ла ты агуль ным 

кош там у 9,63 руб ля.

Да рэ чы, га то вы ва ры янт 

«аліўе» ў кра ме каш туе ка ля 7-8 

руб лёў за кі ло. Та му вы га да ві-

да воч ная: на рэ за нае ўлас на руч-

на абы дзец ца амаль у два ра зы 

тан ней. Пры гэ тым свая са ла та 

дак лад на бу дзе з якас ных пра дук-

таў. Як ні кру ці, але ў на ва год няй 

мі тус ні ўцю хаць стра вы не пер шай 

све жа сці га лод на му і стом ле на му 

пад ка нец го да спа жыў цу да во лі 

прос та.

Та кім чы нам, у гэ тым го дзе свя-

точ нае за стол ле сям'і з ча ты рох ча-

ла век абы дзец ца ў ся рэд нім у 110,5 

руб ля. Ка лі па раў наць са снеж нем 

2017-га, то яго кошт вы рас роў на 

на 10 пра цэн таў. Ад нак вар та за-

зна чыць, скла да ю чы наш свя точ-

ны стол, мы ары ен та ва лі ся на цэ ны 

без зні жак. Су пер мар ке ты ў імк нен-

ні за цяг нуць да ся бе як ма га больш 

га лод ных па куп ні коў, без умоў на, 

за раз пач нуць спа бор ніц тва пад 

наз вай «У ка го тан ней». Тут важ на 

не пра зя ваць вы гад ную пра па но ву 

і ад ва я ваць у на тоў пе за па вет ную 

бляшаначку ік ры па ак цыі. Да та го 

ж упэў не ныя: буль ба, морк ва, цы бу-

ля і на ват кан сер ва ва ны га ро шак у 

боль шас ці су гра ма дзян зной дуц ца 

ў хат ніх за па сах.

Вы хад у свет
Ка лі кло па ты ка ля плі ты пад 

пес ні Бас ка ва і Ра та ру ў пла ны 

на 31 снеж ня не ўва хо дзяць, то 

хут чэй бра ні руй це сто лік у рэ ста-

ра цыі, ка фэ ці нач ным клу бе. Ка лі 

па спе е це, вя до ма. Боль шасць па-

пу ляр ных мес цаў за ка зы ўжо не 

пры ма юць.

Цэн ні кі на нач ныя гу лян кі ў Мін-

ску стар ту юць ад 120 руб лёў на ад-

ну пер со ну (да ра га ва та, уліч ва ю чы, 

што за гэ тыя гро шы до ма мож на 

на кар міць цэ лую сям'ю з ча ты рох 

ча ла век). Рэ гі ё ны ў гэ тым пла не 

ра ду юць больш пры ем ны мі кош та-

мі — ад 50—70 руб лёў.

Спрыт ныя шэф-по ва ры абя ца-

юць на кар міць не горш, чым до ма, 

не па тра ба валь ных гас цей і па ра да-

ваць да лі ка тэ са мі са праўд ных гур-

ма наў. Ха лод ныя за кус кі, са ла та, 

дзве га ра чыя стра вы, дэ серт, фрук-

ты — мі ні мум, які вам пра па ну юць. 

Да рэ чы, у мно гіх мес цах за ал ка-

голь прый дзец ца пла ціць асоб на.

Ган на КУ РАК.
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 ГЭ ТА ЦІ КА ВА
У мі ну лым го дзе на-

ву коў цы пад лі чы лі, што 

ся рэд не ста тыс тыч ны бе-

ла рус у на ва год нюю ноч 

з'я дае 1,5—2 кг ежы. Гэ та 

больш за 4000 кі ла ка ло-

рый. Для па раў на ння анг лі-

ча не і шве ды свае страў ні кі 

бе ра гуць і ўжы ва юць на 

1000 кілакалорый менш. 

На шы мі «за столь ны мі» 

бра та мі мо гуць звац ца 

нем цы і па ля кі, бо так са ма, 

не са ро ме ю чы ся, на ля-

га юць на сма жа нае мя са 

і буль бу, лю бяць моц ны 

ал ка голь.

Та кія эма цы я наль ныя і не за быў ныя 

ўра жан ні і су стрэ чы жы ха ры Ашмян ска га 

ра ё на па ча лі атрым лі ваць ужо з ся рэ дзі ны 

снеж ня. На вы хад ных для дзя цей тут 

зла дзі лі за баў ляль ны «На ва год ні сер пан цін» 

і сю жэт на-гуль ня вую пра гра му «На ва год ні 

ка ра год». А ў аг ра ся дзі бе «Вяч кой ні» 

ад кры ла ся рэ зі дэн цыя Дзе да Ма ро за.

Каб па ча ло ся свя та, дзе ці ра зам з Пя тач ком, Са-

ро кай і Сне га ві ком раз гад ва лі квэс ты Снеж най ка-

ра ле вы. За доб ра ная ле дзя ная пры га жу ня ўрэш це 

вы зва лі ла па лац Дзе да Ма ро за ад свай го вядзь мар-

ства. Ма лень кім аба рон цам да па ма га лі і мяс цо выя 

жы ха ры — пух кія і бя лют кія ка зач ныя ф'ё кі. Яны час-

та ва лі дзят ву смач ны мі алад ка мі, гар ба тай і на ват 

сва і мі вы ява мі з цук ро вай ва ты. А пас ля ўжо ўсе 

ра зам пус ці лі ся ў ско кі і за баў ля лі ся ўнут ры вя ліз ных 

мыль ных бур ба лак.

На гэ тым ча раў ніц тва ў рэ зі дэн цыі Дзе да Ма ро за не 

кан ча ец ца. Снеж най ка ра ле ве так спа да ба лі ся гос ці, 

што яна вы ра шы ла із ноў за ча ра ваць па лац, каб яшчэ 

па ве ся ліц ца. Су пра цоў ні кі ра ён на га цэнт ра куль ту ры 

і сель скіх клу баў па абя ца лі, што свя точ ныя ме ра пры-

ем ствы ў ра ё не пра цяг нуц ца аж но да ста ро га Но ва га 

го да — да 13 сту дзе ня.

Кож ныя вы хад ныя ка ля га лоў най ёл кі Ашмян гас цей 

бу дуць су стра каць ці ка вы мі за баў ка мі і не су пын най 

му зы кай. А па лац Дзе да Ма ро за ма ле чы трэ ба бу дзе 

па ста ян на вы зва ляць ад інт рыг Снеж най ка ра ле вы.

Іры на СІДАРОК.

Зі мо выя за ба выЗі мо выя за ба вы

Ф'ёкі з Вяч кой ні, 
мыль ныя бур бал кі 

і ка ра го ды
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УСЮ ДЫ І НЯ ДО РА ГА
«Пер шыя ёлач ныя ба за ры пач нуць 

пра ца ваць у Мін скай і Брэсц кай аб лас-

цях ужо 20 снеж ня, ад нак ма са вы ган-

даль у кра і не пач нец ца на дзень паз-

ней», — ска заў Ва лян цін Шат раў ка ў 

прэс-цэнт ры Бел ТА. Ёлач ныя ба за ры 

бу дуць ар га ні за ва ны як у ста лі цы, так 

і ў аб лас ных, ра ён ных цэнт рах, ін шых 

на се ле ных пунк тах. Акра мя та го, на-

ва год нія дрэ вы бу дуць пра да вац ца ва 

ўсіх ляс ніц твах Бе ла ру сі, якіх на ліч ва ец-

ца больш за 800. Ся рэд ні кошт ёл кі да 

мет ра на ганд лё вых кір ма шах і скла дах 

ляс га саў скла дзе ка ля васьмі руб лёў, 

ад ад на го да двух — 11 руб лёў, ад двух 

да трох мет раў — 15 руб лёў. Вар та ад-

зна чыць, што ў ляс ніц твах на ва год нія 

дрэ вы мож на бу дзе ку піць тан ней: за 

7, 9 і 13 руб лёў ад па вед на. Кошт ёл кі ў 

кад цы (ва зо не ці скры ні) у за леж нас ці 

ад вы гля ду і па ме ру бу дзе вар' і ра вац ца 

ад 15 да 20 руб лёў.

ХО ПІЦЬ УСІМ
Ляс га сы Бе ла ру сі пла ну юць рэа лі за-

ваць не менш за 150 ты сяч на ва год ніх 

дрэў. Ёлак і сос наў у кад ках бу дзе вы-

стаў ле на на про даж больш за 2,5 ты ся чы 

адзі нак. Гэ та еў ра пей ская і ка лю чая ел ка, 

хвоя звы чай ная, за ход няя туя і яд ло вец.

Упер шы ню ў гэ тым се зо не па іні-

цыя  ты ве Мі ніс тэр ства ляс ной гас па-

дар кі ва ўсіх на се ле ных пунк тах, коль-

касць на сель ніц тва якіх скла дае больш 

за 30 ты сяч ча ла век, прой дзе ак цыя 

«За ха вай сім вал свя та». Ляс га сы і Рэс-

пуб лі кан скі ляс ны се лек цый на-на сен-

ня вод чы цэнтр пра па ну юць бе ла ру сам 

на быць на ва год нія дрэ вы ў кад ках ці 

скры нях, за ха ваць іх да вяс ны (на прык-

лад, на бал ко не або да чы) і вы са дзіць 

у най блі жэй шым ляс ніц тве пад час ак-

цыі «Ты дзень ле су». Кож на му па куп ні-

ку та ко га на ва год ня га дрэ ва ляс га сы 

па до раць па мят ку па до гля дзе сім ва ла 

свя та.

«У гэ тым го дзе ёсць так са ма маг чы-

масць вы браць са бе на ва год няе дрэ ва 

не па срэд на ў ле се. Для гэ та га трэ ба 

пры ехаць у ляс ніц тва і ў су пра ва джэн-

ні ра бот ні ка ляс ной ахо вы ссек чы са бе 

дрэ ва на на ва год няй план та цыі. Кошт 

бу дзе яшчэ ні жэй шы, чым пры куп лі 

ў ляс ніц тве», — да даў Ва лян цін Шат-

раў ка.

А ПА РУ ШАЛЬ НІ КАЎ 
ПА КА РА ЮЦЬ

На пя рэ дад ні свят бу дзе ўзмоц не ны 

рэ жым ахо вы ля соў ад са ма воль ных 

вы се чак. Рэй да выя ме ра пры ем ствы 

пла ну ец ца пра во дзіць су мес на з су-

пра цоў ні ка мі Дзяр жаў най ін спек цыі па 

ахо ве жы вёль на га і рас лін на га све ту, 

Мінп ры ро ды і ін шых кант роль ных ор-

га наў з 19 снеж ня. «Акра мя та го, на 

аў та да ро гах кра і ны пла ну ец ца вы ста-

віць ка ля 300 кант роль ных па стоў», — 

ска заў Ва лян цін Шат раў ка.

У сіс тэ ме Мін ляс га са на ліч ва ец ца 

637 ка мер фо та- і ві дэа фік са цыі. Яны 

пе ры я дыч на мя ня юць сваю дыс ла-

ка цыю. Ка ме ры пра цу юць у рэ жы ме 

ан лайн, ім гнен на пе ра да ючы здым кі 

на ма біль ны тэ ле фон, што да зва ляе 

дзяр жаў най ляс ной ахо ве апе ра тыў на 

рэ ага ваць на па ру шэн ні і не ад клад-

на пры маць ме ры. Фо та паст кі мо гуць 

доў гі час пра ца ваць у аў та ном ным 

рэ жы ме, яны на дзей на аба ро не ны 

ад не спры яль ных умоў на двор'я, а 

раз дзя лен не ка ме ры да зва ляе ідэн-

ты фі ка ваць асо бы і рэ гіст ра цый ныя 

ну ма ры аў та ма бі ляў па ру шаль ні каў. 

Пра пры сут насць та кіх па стак у ле-

се па ве дам ля ец ца па пе рад жаль ны-

мі зна ка мі. «Што год па вя ліч ва ец ца 

коль касць па ру шаль ні каў, вы яў ле ных 

з да па мо гай срод каў фо та фік са цыі: 

ка лі ў 2015 го дзе іх бы ло 106, то сё-

ле та — ужо 453», — ад зна чыў пер шы 

на мес нік мі ніст ра.

Не за кон ная вы сеч ка ў пры ро да-

ахоў ных, рэ крэ а цый на-азда раў лен-

чых і ахоў ных ля сах цяг не на кла дан не 

штра фу на фі зіч ную асо бу ў па ме ры ад 

5 да 50 ба за вых ве лі чынь (БВ, на сён ня 

яна скла дае 24,5 руб ля), на ін ды ві ду-

аль на га прад пры маль ні ка — ад 20 да 

200 БВ, на юры дыч ную асо бу — ад 

50 да 300 БВ. У экс плу а та цый ных ля-

сах за та кія па ру шэн ні ча ла век му сіць 

за пла ціць штраф у па ме ры да 30 ба-

за вых ве лі чынь, ІП — ад 10 да 150 БВ, 

юра со ба — ад 20 да 200 БВ.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пе рад ка ляд ны на стройПе рад ка ляд ны на строй

КУ ПІ ЯЛІН КУ КУ ПІ ЯЛІН КУ 
Ў КА ДУШ ЦЫ...Ў КА ДУШ ЦЫ...

Су стрэнь з ёй Но вы год, Су стрэнь з ёй Но вы год, 
за ха вай і ўвес ну па са дзі за ха вай і ўвес ну па са дзі 

ў  блі жэй шым ле сеў  блі жэй шым ле се

МА СА ВЫ ган даль на ва год ні мі дрэ ва мі пач нец ца ўжо ў гэ тую пят ні цу. 

Сё ле та свя точ ныя ел кі і хвоі, якія спе цы яль на вы ра шча ны ў 

ляс га сах, мож на бу дзе ку піць ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны больш чым на 

ты ся чы ганд лё вых пунк таў, па ве да міў пер шы на мес нік мі ніст ра ляс ной 

гас па дар кі Ва лян цін ШАТ РАЎ КА.


