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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СЫР НЫ РУ ЛЕТ З ГАР БУ ШАЙ
Спат рэ біц ца: сыр цвёр-

ды — 300 г, плаў ле ны мяк кі 

сыр — 150 г, гар бу ша сла-

ба са лё ная — 300 г, зя ле ні-

ва кро пу і пят руш кі — зме-

ша ны пу чок (ка ля 50 г).

Цвёр ды сыр на дзі ра ем 

на тар цы. Зя ле ні ва дроб на 

ся чэм. Змеш ва ем з сы рам.

Кла дзём сыр з зя ле ні вам у рон даль і ста вім на гра-

ваць на ва дзя ной лаз ні, каб сыр рас пла віў ся. Як ва-

ры янт, мож на рас пла віць сыр у мік ра хва лёў цы або, 

склаў шы ў по лі эты ле на вы па кет, апус ціць у кі пень, не 

ад пус ка ю чы кон чык (2-3 хві лі ны). У лю бым з ва ры ян таў 

сыр па ві нен рас пла віц ца, пе ра тва рыў шы ся ў плас тыч-

ную ма су.

Гэ тую сыр ную ма су з зя ле ні вам рас кла да ем па між двух 

сла ёў хар чо вай плён кі і тон ка рас кач ва ем ка чал кай.

Зні ма ем з рас ка ча на га сы ру верх нюю плён ку. На маз-

ва ем плаў ле ны сыр. Чыр во ную ры бу як ма га тан чэй на-

ра за ем і рас клад ва ем на сыр. Аб рэз кі, ка лі бу дуць, рас-

клад ва ем у воль ным мес цы. Пры да па мо зе ніж няй плён кі 

згорт ва ем сыр ны пласт з ры бай у ру лет. За горт ва ем ру лет 

у хар чо вую плён ку і ад праў ля ем у ха ла дзіль нік. Мож на 

па клас ці пад лёг кі прэс.

Пры па да чы сыр ны ру лет на ра за ем на лус тач кі.

СЛО Е НАЯ СВІ НІ НА З ГА РОД НІ НАЙ
Спат рэ біц ца: сві ная шый ка — 2-3 кг, пе рац са лод-

кі — 1 шт., бак ла жан — 1 шт., па мі до ры — 2 шт., цы бу ля 

рэп ча тая — 1 шт., не каль кі га лі нак пят руш кі, час нок — 

5-8 зуб чы каў, пе рац чор ны га рош кам і соль — на смак, 

алей — 2 ст. лыж кі.

Ка ва лак сві ні ны раз рэ-

заць не да кан ца на плас ці-

ны з раў на мер най таў шчы-

нёй ка ля 2 см.

Бак ла жа ны і па мі до ры на-

рэ заць круж ка мі ка ля 1 см 

таў шчы нёй. З пер цу вы да-

ліць на сен не і на рэ заць яго са лом кай. Цы бу лю, час нок і 

пят руш ку здраб ніць. Га ро шы ны пер цу рас ціс нуць. 

Між ка вал ка мі сві ні ны рас клас ці на рэ за ныя га род ні ну і 

зя ле ні ва, змя шаў шы іх па між са бой або чар гу ю чы плас та-

мі (на прык лад, бак ла жа ны з зя ле ні вам і цы бу ляй, пе рац з 

зя ле ні вам і цы бу ляй, па мі до ры з зя ле ні вам і цы бу ляй).

Кож ны пласт па са ліць, па сы паць час на ком і пер цам.

На фар шы ра ва нае га род ні най мя са вы клас ці на зма-

за ную але ем бля ху. За пя каць пры 180 °C да га тоў нас ці 

пры клад на 1-1,5 га дзі ны. У пра цэ се га та ван ня па жа да на 

час ад ча су па лі ваць ка ва лак мя са тлу шчам і со кам, які 

сця кае на бля ху. Мя са лі чыц ца га то вым, ка лі з пра ко лу 

на жом вы ця кае бе лы, а не ру жо вы сок.

Па да ваць мож на га ра чым з гар ні рам ці як ха лод ную 

за кус ку.

СХА ВА НЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ 
ПРОС ТАЙ АГА РОД НІ НА ЧЫСТ КІ

Леп шая і не за мен ная па моч ні ца на кух ні — гэ та ма-

лень кая ага род ні на чыст ка. Яна да па ма гае ў ра зы 

хут чэй спра віц ца з га та ван нем. Гэ ты дзіў ны прад мет 

у пер шы раз жу дас на не па да ба ец ца, а вось да лей 

ты не мо жаш без яго абы сці ся. Цяж ка на ват уя віць, 

коль кі спраў мож на пе ра ра біць, вы ка рыс тоў ва ю чы 

ўся го ад ну рэч.

Хут ка на шат ка ваць ка пус ту мож на 

толь кі ага род ні на чыст кай. А ад ноль ка выя 

ка ва лач кі ў са ла це вы гля да юць больш 

эс тэ тыч на.

Хат нія чып сы мож на 

зра біць з морк вы і буль-

бы, па сы паць спе цы я мі, 

да даць тро хі алею і ў ду-

хоў ку! А тон кія лус тач кі 

лепш за ўсё атрым лі ва юц ца з да па мо гай ага род ні на чысткі.

Пі рог з яб лыч ных 

слай саў бу дзе вы гля даць 

ідэа льна.

Ка лі да даць у са ла ту 

або ма ка ро ны тон ка па-

рэ за ны ага род ні на чыст-

кай сыр, смак стра вы 

бу дзе на сы ча на-сыр-

ным!

Для за пя кан кі, бу-

тэрб ро даў і ру ле таў 

з гародніны заў сё ды па-

трэб ныя тон кія слайсы.

Цы бу лю для са ла таў 

і су поў лепш на ра заць 

тон кі мі па лос ка мі.

Га род ні на і са да ві на 
вы сах нуць хут чэй, ка лі 
іх тон ка на рэ заць.

Упры го жыць дэ серт 
або ма ро жа нае мож на 
па лос ка мі ша ка ла ду. 
Гэ та лепш, чым прос-
та на дзер ці яго на тар-
цы: ні чо га не рас сы-

паецца.
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Пра ме ло дыю ка хан ня, пра 

жан чын і пра стаў лен не да іх 

сён ня зноў па раз ва жа ем у на-

шай руб ры цы. Сва і мі дум ка мі 

гэ тым разам па дзя ліў ся Аляк-

сандр ЧА ХОЎ СКІ — вя до мы 

ім прэ са рыа і за сна валь нік 

пра ек та MuzzіcDom, ство ра-

на га для ар га ні за цыі кан цэр-

таў ака дэ міч най му зы кі ў не-

стан дарт ных фар ма тах.

— Са мае цу доў нае ў жан чы-

нах — гэ та...

— Жа но чая эс тэ ты ка. У мя не 

на ват ёсць не вя лі кая ка лек цыя він-

таж ных фо та кар так. Ці ка ва на зі-

раць за сім па тыч ны мі да ма мі, якія 

пра хо дзяць па ву лі цы ў пры го жых 

убран нях. І здо ра ва, што ўсе та кія 

роз ныя! Дзяў чы ны пры го жыя, ка лі 

па да ба юц ца са бе — лю дзі хут ка 

пад да юц ца гэ та му за ча ра ван ню.

— Што ад штурх вае ў жан чы-

нах?

— У жан чы нах цу доў нае ўсё, 

на ват агід нае.

— Хі ба та кое маг чы ма?

— Ва ўсім па ві нен быць ба ланс! 

Што зда ра ец ца па між жан чы най 

і муж чы нам пас ля вы ра шэн ня 

жорст ка га кан флік ту? Аб дым кі, 

па ца лун кі і г. д. Гэ та ж клас на, што 

ёсць эма цыяналь ная раз рад ка. 

Ка лі гэ та не вя дзе да дэ гра да цыі 

ад но сін, што дрэн на га?

Я, як ча ла век, які тро хі ра зу-

мее псі ха ло гію, ве даю, што ня ма 

дрэн ных муж чын і жан чын. Кож ны 

ра на ці поз на зной дзе сваю па ру. 

Хоць на ват не ве даю, ці па трэб на 

ў су час ным гра мад стве гэ тая па ра. 

Свет ру ха ец ца да ча гось ці но ва га.

— Але ці ве ры це вы ў ка-

ханне?

— Вя до ма, як у яго не ве рыць? 

Прос та па няц це ка хан ня ў кож на га 

сваё. Для мя не ка ха ны ча ла век — 

гэ та перш за ўсё сяб ра, ад на дум-

ца. Ра ман ты ка — доб ра, але гэ та 

толь кі пры ступ ка на шля ху да ка-

хан ня. А вось пры няц це ўсіх не да-

хо паў ча ла ве ка і пра ца над сва і мі 

мі ну са мі пе ра тва ра ец ца ў моц ныя 

ад но сі ны. Ча сам гля дзіш, што ад-

бы ва ец ца па між людзь мі, з-за ча го 

мы сва рым ся, і ду ма еш: «Ну якая 

гэ та лух та!» Асаб лі ва ў па раў на-

нні з тым, якія бе ды ад бы ва юц ца 

ў све це.

— Са мае дзіў нае ў жан чы-

нах — гэ та...

— Іх здоль насць ін тэр прэ та ваць 

ін фар ма цыю. На прык лад, пі шаш 

неш та ў сац сет ках, не на да ючы 

сло вам моц най эма цыяналь най 

афар боў кі. А з рэ ак цыі ра зу ме еш, 

што ты ледзь не аб ра зіў ча ла ве ка. 

Там ця бе ўжо бла кі ру юць па ўсіх 

па зі цы ях. Вось гэ та пе ра круч ван-

не прос та здзіў ляе. Та му я ад даю 

пе ра ва гу аса біс тым су стрэ чам, ня-

хай гэ та і ста ра мод на.

— Што ні ў якім ра зе нель га 

ка заць жан чы не?

— Усё мож на, пы тан не ў тым, 

ка лі і як. Нель га зне ва жаць ча ла-

ве ка, трэ ба га ва рыць у кан струк-

тыў ным  кі рун ку. На прык лад, пра 

ня ўда лы секс. Пра гэ та не вель мі 

пры ня та ка заць, але ка лі гэ та га не 

ра біць, лю дзі бу дуць му чыць адзін 

ад на го. А так мож на аб мер ка ваць 

усё ці сха дзіць на трэ нінг. Або сі-

ту а цыя: дзяў чы на пры вык ла поз на 

клас ці ся спаць і ад па вед на пра чы-

на ец ца амаль у ся рэ дзі не дня. Гэ та 

шко дзіць яе ж зда роўю. Але як ска-

заць ёй пра гэ та? Усё за ле жыць ад 

ста сун каў. Мо жа, вы пры ду ма е це 

су мес нае хо бі і бу дзе це, на прык-

лад, ха дзіць у ба сейн ра ні цай.

— Кан стан цыя Мо царт лю бі ла 

па гу ляць і па флір та ваць з муж-

чы на мі, але Мо царт усё роў на 

моц на ка хаў яе. А На тал ля Рах-

ма ні на ва лі та раль на за вяз ва-

ла му жу шнур кі на ча ра ві ках. 

Каму б вы ад да лі пе ра ва гу?

— Ка лі б мне ска за лі вы браць, 

гэ та бы ла б гіс то рыя Мо цар та. 

Шнур кі я і сам са бе ма гу за вя-

заць.

— Леп шая му зыч ная кам па зі-

цыя пра жан чын і ка хан не...

— Апош няя арыя, якую спя вае 

Вія ле та ў «Тра ві я це». Ге ра і ня па-

мі рае і ўру чае ка ха на му ме даль ён, 

які про сіць пе ра даць яго бу ду чай 

жон цы. Тра гіч ны твор, які ўзру-

шае фі ла со фі яй і за ду май. А ка лі 

ўзгад ваць су час ныя кам па зі цыі, 

то гэ та Rednex — «Wіsh you were 

here». Дзяў чы на спя вае пра тое, 

што кож ная cекунда без лю бі ма-

га як хві лі на, а кож ная хві лі на як 

дзень. Кра наль ны тэкст і доб рая 

му зы ка.

— Каб пе ра жыць рас стан не, 

мы, дзяў чын кі, за яда ем боль цу-

кер ка мі і гля дзім «Секс у вя лі-

кім го ра дзе». А як спраў ля юц ца 

муж чы ны?

— Ні хто не на пі ва ец ца ў ба рах, 

як пры ня та лі чыць. Мно гія па чы-

на юць фа ку са вац ца на пра цы, 

па да рож ні ча юць, раз маў ля юць 

з блізкімі. Скла да на ўспом ніць 

свой во пыт, апош ні раз мя не кі да лі 

га доў 20 та му. Але ў юнац тве ўся-

кае бы ло, па мя таю, на ват ры даў.

— Пра што ўсё ж га во раць 

муж чы ны, ка лі збі ра юц ца ра-

зам?

— Мы ма ла га во рым пра жан-

чын, хі ба толь кі ка лі ня даў на быў 

ней кі ці ка вы во пыт, ці ка лі ся дзім у 

ба ры на су праць сім па тыч най дзяў-

чы ны. Час цей мы аб мяр коў ва ем 

свае хо бі, пла ны, па да рож жы, па лі-

ты ку, аду ка цыю, на ву ку, эка ло гію і 

ад веч нае «ку ды ру ха ец ца свет».

— Пра што не па да зра юць па-

ры, ка лі ўсту па юць у шлюб?

— Яны на огул шмат ча го не 

па да зра юць. Шлю бы ў нас — гэ-

та поў ны ін фан ты лізм. Ча сам я 

«пра цую» кня зем Ан то ні ем Віль-

гель мам Ра дзі ві лам у Ня свіж скім 

па ла цы. Там пра хо дзяць тэ ат ра-

лі за ва ныя вы ступ лен ні, у тым лі ку 

ёсць па слу га «Кня жац кае вя сел-

ле». Па тым, як па ра па во дзіць ся-

бе на цы ры мо ніі, ма гу вы ка заць 

зда гад ку, як скла дзец ца іх лёс у 

блі жэй шыя га ды. Бы вае, ня вес-

та агрэ сіў ная або жа ні ху ўсё «да 

ліх та ра». Ста но віц ца зра зу ме ла, 

што гэ та толь кі вяр шы ня ай сбер га. 

Хоць, вя до ма, я ма гу па мы ляц ца.

І на пры кан цы...
— На шы дзяў ча ты та кія пры го-

жыя! Асаб лі ва ка лі смя юц ца, ка-

лі ад кры тыя і шчы рыя ў зно сі нах. 

Я ха цеў бы сва ёй пра цай ра біць 

так, каб іх унут ра ны свет быў яшчэ 

больш ба га тым, каб яны на тхня лі-

ся і ні ко лі не па глыб ля лі ся ў пе ра-

жы ван ні.

Ві та лі на БАН ДА РО ВІЧ.
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Аляк сандр ЧА ХОЎ СКІ:
«У юнацтве 

праз іх нават рыдаў»


