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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Са ла та з язы ка
С п а т  р э  б і ц  ц а : 

ад ва ра ны язык — 

300 г, пе ра пя лі ныя 

яй кі — 10 шт., па мі-

до ры чэ ры — 10 шт., 

ру ка ла — 1 пу чок, 

мая нэз — 150 г, соль, 

мо ла ты пе рац — на смак.

Пе ра пя лі ныя яй кі ад ва рыць на пра ця гу пяці хві лін, асту-

дзіць і па чыс ціць. Па мі до ры чэ ры па мыць і раз рэ заць на-

па лам. Ру ка лу па мыць, аб су шыць і па рваць ру ка мі. Язык 

ад ва рыць у пад со ле най ва дзе, асту дзіць і на рэ заць тон кі мі 

бру соч ка мі. Змя шаць усе ін грэ ды ен ты са ла ты, па ліць мая-

нэ зам і па сы паць мо ла тым пер цам.

Тва рож нае пе чы ва «Ру жа»
Спат рэ біц ца: му ка — 450 г, тва рог — 250 г, мар га рын 

ці мас ла — 100 г, цу кар — 100 г, со да — 0,25 ч. л., ва ні-

лін — 1 г, соль — 0,5 ч. л., яеч ныя жаў ткі — 2 шт., цук ро вая 

пуд ра.

У глы бо кай ёміс тас ці 

змеш ва ем тва рог, рас-

топ ле ны мар га рын, цу-

кар, ва ні лін, соль і яеч-

ныя жаў ткі. Па сту по ва 

да да ём пра се я ную му-

ку з со дай і за меш ва ем 

да лі кат нае цес та. Му кі 

мо жа спат рэ біц ца кры ху 

больш: усё за ле жыць ад 

віль гот нас ці тва ра гу.

Рас коч ва ем цес та 

таў шчы нёй 2-3 мі лі мет-

ры і вы ра за ем ча рач кай 

кру жоч кі. Склад ва ем 

на хлёс там 3-4 кру жоч кі і 

аку рат на скруч ва ем ту гі 

ру ле цік.

Раз ра за ем ру ле цік 

на дзве част кі. У вы ні ку 

атрым лі ва юц ца дзве ру-

жач кі.

Ру жы вы клад ва ем на 

бля ху, за сла ную пер га-

мент най па пе рай. Вы пя-

ка ем пры тэм пе ра ту ры 

120 гра ду саў 20—30 хві-

лін. Асты лае пе чы ва па-

сы паць цук ро вай пуд-

рай.

Ро бім са мі раз рых ляль нік для цес та
Спат рэ біц ца: хар чо вая со да — 5 ч. л.; лі мон ная кіс ла-

та — 3 ч. л.; крух мал або му ка — 12 ч. л.

У сло ік па кла дзі це 12 чай ных лы жак му кі. Да рэ чы, яе 

мож на за мя ніць на буль бя ны крух мал — ён на ват даў-

жэй за хоў ва ец ца. І тое, і ін шае да да ец ца для па ве лі чэн ня 

аб'ёму, каб бы ло ляг чэй ад мя раць га то вы пра дукт.

Да дай це 5 лы жак со ды і 3 — лі мон най кіс ла ты (яе лепш 

па пя рэд не рас таў чы для доб рай якас ці раз рых ляль ні ка). 

Шчыль на за крый це на крыў ку і як след па тра сі це. Да рэ-

чы, пад бя ры це та кі сло ік, каб у ім за ста ло ся да стат ко ва 

пус то га мес ца. Та ды яго змес ці ва пе ра мя ша ец ца на шмат 

хут чэй.

Ка лі су месь ста не ад на стай най, раз рых ляль нік га-

товы.

Пад вяс ное крэс ла-га мак
Зра біць яго мож на вель мі хут ка. Для гэ та га вы крой-

ва ец ца пра ма ву голь нік са шчыль най тка ні ны, з пра ва га і 

ле ва га бо ку яго трэ ба пад вяр нуць, каб пра су нуць у ку лі су, 

якая ўтва ры ла ся, тры ва лую вя роў ку.

Да стат ко ва бу дзе 

па клас ці сю ды не вы со-

кую па душ ку, і мес ца 

для ад па чын ку га то ва. 

Лепш за ўсё пад веш-

ваць та кія крэс лы з 

тка ні ны пры да па мо зе 

драў ля най план кі. У ёй 

трэ ба пра свід ра ваць 

ча ты ры ад ту лі ны па ба-

ках, уста віць сю ды краі 

вя ро вак і цэнт раль ную 

ніт ку. Усё гэ та фік су ец-

ца пры да па мо зе тры-

ва лых вуз лоў.

Та кое крэс ла-га мак 
бу дзе вель мі зруч ным 
у вы ка ры стан ні, ка лі 

сшыць для яго дзве па-

душ кі — для ся дзен ня 

і спін кі.

Х У Т  К А Я  Д А  П А  М О  Г А

Г
Э ТЫЯ рад кі на ле жаць 

вя до ма му бе ла рус ка-

му паэ ту і на ша му 

па ва жа на му ка ле гу — на-

мес ні ку га лоў на га рэ дак-

та ра ча со пі са «Нё ман» 

Ула дзі мі ру Маз го. «Свят-

ло ва чэй», «Ку паль ская», 

«Ва раж ба», «Ве ча рын ка», 

«Мне ўсё ве рыц ца», «Га-

дзі на пік», «Ко сы твае» і 

ін шыя па пу ляр ныя пес ні 

Ула дзі мір Мі на віч на пі саў 

у са друж нас ці з вя до мы мі 

бе ла рус ка мі кам па зі та ра-

мі. Яны гу чаць і на са мых 

прэ стыж ных ста ліч ных пля-

цоў ках, і ў сціп лых сель скіх 

да мах куль ту ры, а пуб лі ка 

ўсю ды пры мае іх ад ноль ка-

ва — гуч ны мі апла дыс мен-

та мі. Ну, а мы збі ра ем ся на 

ле ці шча да паэ та.

— Ула дзі мір Мі на віч, 

да вай це ўспом нім гіс-

то рыю на пі сан ня «гім на 

дач ні каў»...

— Ка лі я, што на зы ва ец-

ца, на ўлас най ску ры ад чуў 

аса ло ду пра цы і ад па чын ку 

на да чы, у мя не аку рат на ра-

дзіў ся пе сен ны верш на ад-

па вед ную тэ ма ты ку. Та ды, у 

ся рэ дзі не 90-х га доў, у краі-

не на зі раў ся не бы ва лы да-

гэ туль уз дым дач на га ру ху. 

Са до выя та ва рыст вы рас-

лі на ўко ла як гры бы пас ля 

даж джу. Вось у гэ ты са мы 

час я і па ка заў свой верш 

вя до ма му кам па зі та ру Мі ка-

лаю Са цу ру, які да во лі хут ка 

на пі саў му зы ку і зра біў ары-

гі наль ную аран жы роў ку пес-

ні, дзе на ват чуў ся, вы толь кі 

ўя ві це, го лас элект рыч кі.

У 1997 го дзе на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі Ана толь 

Яр мо лен ка і ан самбль 

«Сяб ры» за пі са лі пес ню на 

сва ёй сту дыі. Яна гу ча ла на 

ра дыё, тэ ле ба чан ні, роз ных 

му зыч ных фес ты ва лях, ад-

ным сло вам — паў сюль. 

І пес ню пад ха піў на род.

Ся даю ад ной чы ў ба ры-

саў скую элект рыч ку і чую 

за спі най не чы вя сё лы го-

лас: «Хто на мо ра, хто на 

Вя чу, ну а дач ні кі — на да-

чу». Па ду маў, што нех та з 

ма іх зна ё мых пры кал ва ец-

ца. Азі ра ю ся, ней кі муж чы-

на, па ды ма ю чы ся ў ва гон, 

ба дзё ра на пя вае пры пеў...

— А як вы са мі ста лі 

дач ні ка мі?

— Ка лі са браў ся 

стаць дач ні кам, звяр-

нуў ся ў Літ фонд. Але 

са до выя ўчаст кі на 

Лы сай Га ры ўжо за-

кон чы лі ся. Мой сын 

пай шоў у шко лу, та му 

ха це ла ся быць ле там 

блі жэй да пры ро ды. 

Да па маг ла бу даў ні чая ар-

га ні за цыя, у якой да пен сіі 

бух гал та рам пра ца ва ла 

це шча. І вось не дзе ў кан-

цы 1992 го да мая сям'я на-

рэш це зай ме ла свой учас-

так для пра цы і ад па чын ку. 

А це шча гэ так і ска за ла: 

вам гэ та па трэб на, вы і зай-

май це ся сва ёй да чай.

— Дзіў на... Звы чай на 

ма лод шае па ка лен не су-

праць ле ці шча, а ў ва шай 

сям'і — ста рэй шае. Ця пер, 

на пэў на, усе лю бяць у вас 

гас ця ваць: і ста рэй шыя, 

і ма лод шыя...

— Ну што на гэ та ска-

заць, усё ўспры ма ец ца 

ін ды ві ду аль на — у за леж-

нас ці ад ха рак та ру ці пры-

хіль нас цяў ча ла ве ка. Нех-

та лю біць пра во дзіць свой 

воль ны час на ле ці шчы, 

а не ка му да стат ко ва па гу-

ляць па га рад скім скве ры 

ці па ся дзець на лаў цы ка ля 

пад' ез да.

Па ста ян на да па ма гае 

ў ра бо це на да чы сын, які 

шмат ча го тут зра біў сам: і 

лаз ню, і сан ву зел, і роз ныя 

пры ста са ван ні на ага ро дзе. 

Час та са сва ёю сям' ёй пры-

яз джае жон чы на сяст ра — 

і ад па чыць, і да па маг чы на 

гра дах. А вось це шча, як ні 

дзіў на, па-ра ней ша му не 

жа дае вы яз джаць з го ра-

да, хоць са ма на ра дзі ла ся 

ў вёс цы.

— Бу даў ніц тва да чы ў 

90-я — гэ та дэ фі цыт ма-

тэ ры я лаў і гро шай у лю-

дзей. Як хут ка па бу да ва-

лі ся?

— Бу да ва лі ся па сту по-

ва.У пер шы год па ста ві лі 

толь кі «ка роб ку» до ма. Ве-

ран ду, лаз ню зра бі лі знач на 

паз ней. А неш та да бу доў ва-

ем ці пе ра бу доў ва ем на ват 

ця пер, бо гро шай заў сё ды 

не ха пае.

— Для ва шай сям'і ле-

ці шча — пад соб ная гас па-

дар ка ці мес ца ад па чын ку 

і на тхнен ня для паэ та?

— І пер шае, і дру гое. 

Хоць, ка лі шчы ра, пад соб-

ная гас па дар ка не заў сё ды 

аку па ец ца.

За тра ты знач на боль-

шыя. Ча сам ку піць тыя ж 

агур кі ці па мі до ры на Ка-

ма роў скім рын ку знач на 

пра сцей, чым вы рошч ваць 

на ага ро дзе. Але ж аса ло-

да ад ага род ні ны, вы пес та-

ва най сва і мі ру ка мі, ку ды 

боль шая.

А якія ка зач ныя ве ча ры 

на да чы! Вяс ною тут мож-

на бес пе ра шкод на слу хаць 

са лаў і ныя трэ лі. Ле там — 

піць бе лае ма ла ко ту ма ну, 

ды хаць хмель ным на сто ем 

па вет ра, раз маў ляць з зор-

ным не бам, ча го прос та не 

іс нуе ў го ра дзе.

— Ёсць у вас фір мен-

ная дач ная стра ва?

— Усё, што вы ра шча на 

сва і мі ру ка мі на ле ці шчы, 

мож на лі чыць та кой. На ват 

са ла ту з па мі до ра мі, агур-

ка мі, цы бу ляй і дух мя ным 

кро пам. Бо з рын ку бу дзе 

зу сім не тое, як у вас. Але 

пра гэ та лепш за пы таць 

маю жон ку.

— Не шка ду е це, што 

ва шы су се дзі па да чы з 

ін ша га пра фе сій на га ася-

род дзя?

— У нас цу доў ныя дач-

ныя су се дзі: і лю дзі, і птуш кі, 

і жы вё лы, і дрэ вы, і квет кі... 

Та му ні коль кі не шка дую.

— Ці ба га тыя ту тэй шыя 

мяс ці ны на да ры пры ро-

ды — яга ды і гры бы?

— По бач з на мі бя жыць 

ра ка Плі са, у якой во дзіц ца 

шмат ры бы. Гры бы, асаб-

лі ва пад бя ро за ві кі, зрэд ку 

зна хо дзім на ват пад су сед-

ні мі дрэ ва мі. Але ў гры бы 

і яга ды ез дзім у най блі-

жэй шы лес, дзе іх вель мі 

шмат.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва 

Ула дзі мі ра МАЗ ГО.

По бач з пры ро дайПо бач з пры ро дай

Ула дзі мір МАЗ ГО: «Хто на мо ра, хто на Вя чу, 
ну а дач ні кі — на да чу»

З жон кай Та ма рай.

ДА ЧА
Элект рыч ка пра зві ніць

У га ра чай ці шы ні

Змо ра на.

Ёсць ся гон ня шмат пры чын

На пры ро ду уця чы

З го ра да.

На бурш ты на вы пра стор,

Да ва лош ка вых азёр

Ра ніш ніх...

Вы бя га юць на пе рон

І штур му юць свой ва гон

Дач ні кі.

Пры пеў:

Хто на мо ра,

Хто на Вя чу,

Ну а дач ні кі —

На да чу.

Хто на Вя чу,

А я на да чу:

Ве ру я ў сваю уда чу!..

Дзе сяць со так уз араць, —

Не на пля жы за га раць, —

Ве се ла.

На ват сон ца ў тра ву

Ад здзіў лен ня га ла ву

Зве сі ла.

Ад вяс ны і да вяс ны

Не вы ла зяць з ба раз ны

Дач ні кі.

Бо на да чы ага род,

Што аб лі жаш круг лы год

Паль чы кі.

Пры пеў:

Хто на мо ра,

Хто на Вя чу,

Ну а дач ні кі —

На да чу.

Хто на Вя чу,

А я на да чу:

З-за яе жыц ця не ба чу.


