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«Пры праў ляю 
стра вы 
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Ад кры ва ем ім ёныАд кры ва ем ім ёны

Па зна ё міц ца з пра фе сі яйПа зна ё міц ца з пра фе сі яй Не ву чо бай адзі найНе ву чо бай адзі най

Мі кі та ЦВЯТ КОЎ:

Воль га ДЗМІТ РЭН КА — 
ма ла ды спе цы я ліст у сфе ры 
пры га жос ці. У 21 год дзяў чы на 
ўпэў не на, што вы бра ла пра фе сію 
па ду шы. Яна пра цуе 
ў прэ стыж ным сталічным са ло не 
цы руль ні кам-ві за жыс там, 
пры мае ўдзел 
у роз ных пра ек тах, фо та се сі ях, 
зна ё міц ца з мэ та на кі ра ва ны мі 
людзь мі, па доб ны мі на яе. 
Да та го ж Воль га — ува саб лен не 
жа ноц кас ці і вы тан ча нас ці. 
Та му не дзіў на, што па гу та рыць 
пра ці ка вую пра фе сію сты ліс та 
мы вы ра шы лі ме на ві та з ёй.

— Жа дан не стаць ім прый шло ў шос тым-

сё мым кла се, ка лі я за блы та ла грэ бень у 

ва ла сах сва ёй сяб роў кі і мне прый шло ся 

вы стрыг чы ёй амаль паў гры вы. (Усмі ха ец-

ца.) Пас ля, блі жэй да вось ма га кла са, я 

вы зна чы ла ся, што ха чу звя заць сваё жыц-

цё з цы руль ніц кім май стэр ствам. Ма ты ва-

ва ла да па мо га ма мы, якая ад кры ла мой 

та лент — пры го жа ма ля ваць. Для па ступ-

лен ня ў Мін скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ка-

ледж трэ ба бы ло аба ра ніць ма лю нак, што 

і атры ма ла ся: 9 ба лаў бы лі ма і мі. Увай шла 

ў лік шчас ліў чы каў і пас ля дзя вя та га кла-

са па ча ла на ву чан не. Атры ма ла пра фе сію 

«мас так-ма дэль ер» (сён ня «сты ліст»). Лі чу, 

што трэ ба прай сці ме на ві та та кую шко лу, 

каб стаць доб рым май страм. Яшчэ трэ ба 

рэ аль на ацэнь ваць свае здоль нас ці. Та-

лент па ві нен пры сут ні чаць, гэ та му нель-

га на ву чыц ца. Плюс ка ле джа ў тым, што 

ты па чы на еш усё з ну ля, з са мой гіс то рыі 

вы яў лен ча га мас тац тва, ты па шы ра еш свой 

кру га гляд, ця бе заў сё ды пад трым лі ва юць 

вы клад чы кі. А на на ву чаль ных кур сах гэ-

та га ня ма, ча ла ве ку да юць асно вы тэх ні кі, 

стры жак, і — ідзі пра цуй! У мя не за раз ёсць 

клі ен ты, якія звяр та юць вя лі кую ўва гу на 

ўста но ву, у якой на ву чаў ся май стар.

Ужо на трэ цім кур се Воль га пай шла ў 

звы чай ную цы руль ню са звы чай ны мі, што-

дзён ны мі па трэ ба мі лю дзей. Не дзе ля гро-

шай, бо па слу гі там бы лі вель мі тан ны мі 

на ват па мін скіх мер ках, а каб да ка заць 

са бе, што мо жа. А на чац вёр тым кур се 

яна ўжо без за ліш няй са рам лі вас ці пра па-

на ва ла свае па слу гі ад на му са ста ліч ных 

са ло наў.

(Заканчэнне на 5-й стар. «ЧЗ».)

ШЧАС ЦЕ 
ТВА РЫЦЬ,
або Стыль на жыць не за ба ро ніш

«КРЭМ 
З ША ЛУ ПІН НЯ — 
ВЕЛЬ МІ СМАЧ НА!»

Гу тар ка ў сту дэнц кай ста ло вай:

— Дай це, ка лі лас ка, дзве са сіс кі...

З чар гі не за да во ле ны вок ліч:

— Ну ты шы ку еш!

— І, ка лі лас ка, сям нац цаць ві дэль цаў! 

Гэ та, ка неш не, анек дот, але ў кож ным жар це заў сё ды ёсць час цін ка праў ды. Не-
здар ма ка жуць, што са праўд ны сту дэнт заў сё ды га лод ны. Та му для яго важ на 
пад' ес ці не толь кі смач на, але і тан на. Ці маг чы ма гэ та сён ня? Ар га ні за цыю хар-
ча ван ня ў БДПУ вы ра шы лі раз гле дзець на Са ве це ўні вер сі тэ та, ку ды за пра сі лі 
чле наў гра мад скай ка мі сіі па кант ро лі за ар га ні за цы яй і якас цю хар ча ван ня, на-
мес ні каў дэ ка наў і ды рэк та раў ін сты ту таў па вы ха ваў чай ра бо це, прад стаў ні коў 
праф са юз на га і сту дэнц ка га ак ты ву. Кож ны мог вы ка зац ца па азна ча най тэ ме.

УНІ ВЕР СІ ТЭЦ КІ ХЛЕБ
— Не сак рэт, што хар ча ван не сту дэн таў зна хо дзіц ца на кант ро лі на са мым вы со кім 

уз роў ні. За апош нія га ды бы ло пра ве дзе на шмат пра ве рак ганд лё вых комп лек саў уні-

вер сі тэ таў. Мы шмат пра цу ем над тым, каб удас ка на ліць сіс тэ му ар га ні за цыі хар ча ван ня 

ў на шай ВНУ, пра па ган ду ем зда ро вае хар ча ван не і зда ро вы лад жыц ця. Але вы ра шы лі 

яшчэ раз сіс тэм на раз гле дзець гэ та пы тан не, — пад крэс ліў рэк тар БДПУ Аляк сандр 

ЖУК, — каб па гля дзець, дзе і што яшчэ не зроб ле на і што трэ ба вы пра віць.

(Заканчэнне на 2-й стар. «ЧЗ».)

Ка ло рыі 
для ве даў
Як сту дэн та за ва біць у... ста ло вую

Пра гэ та га ўдзель ні ка 

чэм пі я на ту WоrldSkіlls-2015 

у Бра зі ліі мы ўжо пі са лі. 

Тая раз мо ва ад бы ла ся як раз 

на пя рэ дад ні яго па езд кі 

ў Сан-Паў лу. На той мо мант 

Мі кі та Цвят коў, амаль ужо 

дып ла ма ва ны вы пуск нік 

Ма гі лёў ска га ўні вер сі тэ та 

хар ча ван ня, пра ца ваў ку ха рам 

у ад ным з прэ стыж ных 

рэ ста ра наў аб лас но га цэнт ра 

і думаў пра неш та сваё, 

звя за нае з аў тар скай 

кух няй. Яго ма ра на па ло ву 

здзейс ні ла ся. Мі кі та Цвят коў 

за па тра ба ва ны спе цы я ліст не 

толь кі ў Ма гі лё ве, але і ў Мін ску. 

І, што асаб лі ва каш тоў на, ён 

раз ві вае ай чын ную бе ла рус кую 

кух ню — на су час ны лад.

У РЭ СТА РАН ПА... БІЛЕЦЕ
А што вы ду ма лі? Маг чы ма, для Бе-

ла ру сі гэ та яшчэ на він ка, а вось для 

еў ра пей цаў — спра ва звык лая. І Мі кі та 

пры ві вае та кую тра ды цыю ма гі ляў ча-

нам. Вось ужо дру гі год ён пра цуе шэф-

по ва рам ма гі лёў ска га ба ра і рас пра цоў-

вае для яго на вед валь ні каў экс клю зіў-

ныя ві ды страў. «Мы спе цы я лі зу ем ся 

на доб рым ві не і ка рыс най бе ла рус кай 

ежы», — пад крэс лі вае су раз моў нік. Гля-

джу ў ме ню — ры зо та з тру фель ным 

але ем, ра ві ё лі з гры ба мі, — і мне па да-

ец ца, што з мя не жар ту юць.

— Ні я ка га пад ма ну, — усмі ха ец ца 

су раз моў нік. — Ня хай гэ тыя наз вы вас 

не бян тэ жаць. І рыс, і пель ме ні для бе-

ла ру саў не та кія ўжо і за мор скія пра дук-

ты. Прос та рыс мы ва рым па тэх на ло гіі 

італь ян ска га ры зо та, каб за ха ваць 

цэ лас насць кру пі нак.

Раз на квар тал Мі кі та са сва-

ёй ка ман дай ства рае са праўд-

нае свя та для гур ма наў — аў тар-

скія вя чэ ры, тыя са мыя, на якія 

пра да юц ца бі ле ты. Гэ та свай го 

ро ду вы нік ку хар скіх экс пе ры-

мен таў. На прык лад, у во сень-

скім ме ню та кой вя чэ ры ка ля 

дзе ся ці па зі цый роз ных страў. 

Ча го вар та толь кі ад на з іх — пя-

чыс та. Мя са для яго за пя ка ец ца ў 

пе чы, а са ма стра ва га ту ец ца на 

пра ця гу ча ты рох дзён. Ту ды яшчэ 

ўва хо дзяць ляс ныя гры бы, со ус, 

які ва рыц ца тры дні. У ме ню так са ма 

ік ра з га рэл кі і ра со лу, буль бя ная ка ша, 

цу кер кі з чар на плод най ра бі ны.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)


