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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СА ЛЯ НАЧ КА
Спат рэ бiц ца: па 1 кг па мi до-

раў, пер цу, ка пус ты, морк вы; 0,5 кг 
цы бу лi, 2 ст. л. со лi, 200 мл алею.

Га род нi ну на рэ заць на не вя лi кiя 
ка ва лач кi. За пра вiць атры ма ную 
са ла ту сол лю i але ем, пе ра мя-
шаць. Ту шыць 1 га дзi ну. Га ра чую 

ма су рас клас цi ў стэ рыль ныя сло i кi i за ка таць. За ху таць да 
поў на га асты ван ня.

СА ЛА ТА З КА ПУС ТЫ
Спат рэ бiц ца: 1,5 кг ка пус ты, 

па 1 шт. пер цу са лод ка га, цы бу лi, 
1 ст. л. гар чы цы, 70 г цук ру, 1 ст. 
л. со лi, 100 мл во ца ту.

Га род нi ну на рэ заць, у не вя-
лi кую каст руль ку на лiць во цат, 
алей, усы паць цу кар i соль. Даць 
за кi пець i ва рыць, па куль не рас пус цяц ца соль i цу кар. Кi-
пя чым ма ры на дам за лiць га род нi ну i ста ран на пе ра мя шаць 
спа чат ку лыж кай, каб па збег нуць апё каў, за тым ру ка мi. 
У гэ ты ж час да даць гар чы цу. Даць на ста яц ца, рас клас цi 
ў стэ рыль ныя сло i кi i за ка таць.

СА ЛА ТА З БУ РА КОЎ
Спат рэ бiц ца: бу ра кi — 

4 кг, цы бу ля — 0,5 кг, па мi до-
ры — 1,5 кг, пе рац са лод кi чыр-
во ны — 0,5 кг, час нок — 200 г, 
соль — 4 ст. л., цу кар — 200 г, 
во цат — 200 мл, алей — 0,25 л.

Бу ра кi на драць на буй най тар цы, цы бу лю, па мi до ры i 
пе рац на рэ заць не вя лi кi мi ка ва лач ка мi. Да даць алей, соль, 
цу кар. Усё змя шаць i ва рыць 40 хвi лiн. У кан цы да даць здроб-
не ны час нок. Рас клас цi са ла ту ў стэ ры лi за ва ныя сло i кi i 
за ка таць.

КА БАЧ КО ВА-БУ РАЧ НАЯ СА ЛА ТА
Спат рэ бiц ца: па 2 кг ка бач коў 

i бу ра коў, 1,5 кг цы бу лi, 2 шклян кi 
цук ру, 2 шклян кi алею, 1 шклян ка 
во ца ту, 2 ст. л. со лi.

Ка бач кi i бу ра кi на дзер цi на 
буй най тар цы, цы бу лю на рэ заць. 
У ёмiс тасць на лiць алей, ка лi за кi-
пiць — да ба вiць цы бу лю i ту шыць 
15 хвi лiн. За тым усы паць цу кар, соль, улiць во цат, да ба вiць 
ка бач кi i бу ра кi. Ту шыць хвi лiн 15—20. Рас клас цi па стэ рыль-
ных сло i ках i за ка таць.

ЯК АФОР МІЦЬ ПРЫ ХО ЖУЮ
Пры хо жыя бы ва юць аб са лют на роз ны мі, але га лоў ная 

асаб лі васць гэ тай пра сто ры — не вя лі кая пло шча і шмат 
дзвяр ных пра ёмаў, якія вя дуць у ін шыя па коі.

Пе ра лі чым прад ме ты мэб лі, якія па він ны пры сут ні чаць у 
пя рэд нім па коі (у па рад ку ад са ма га не аб ход на га да рэ ка-
мен да ва на га):

 абут ні ца (у ідэа ле — мес ца для за хоў ван ня чыс та га 
абут ку і хоць бы ад на па лі чка для бруд на га і мок ра га абут-
ку);

 пу фік (ці ін шае ся дзен не для зняц ця абут ку);

 ве шал ка для сён няш няй воп рат кі;

 ша фа для се зон най воп рат кі (ка лі ёсць гар дэ роб ная, 
ша фа ад мя ня ец ца);

 люс тэр ка, у ідэа ле — на ўвесь рост (каб пе рад вы ха дам 
аца ніць свой знеш ні вы гляд);
 мес ца для за хоў ван ня дроб ных прад ме таў (час цей за 

ўсё гэ та тум ба ці ка мо да);
 мес ца, ку ды па пры хо дзе па ста віць сум ку.

Асноў ныя пра ві лы для ар га ні за цыі пры хо жай
1. Фор му пры хо жай мае сэнс мак сі маль на на блі жаць да 

квад ра та.

2. Для эка но міі пра сто ры люс тэр ка ва ўвесь рост мо жа 
быць на між па ка ё вых дзвя рах або на створ ках ша фы.

3. Ша фу для воп рат кі ў ма лень кіх і вуз кіх па мяш кан нях 
лепш ра біць з рас соў ны мі створ ка мі.

4. Мі ні маль на да пу шчаль ная шы ры ня пра хо ду ў пры хо-
жай — 80 см.

5. Ак тыў на вы ка рыс тоў вай це ві зу аль ныя эфек ты. 
Хо ча це, каб па мяш кан не зда ва ла ся больш пра стор-
ным, — вы ка рыс тоў вай це не вель мі буй ны ма лю нак на 
шпа ле рах; вы шэй шым — вы ка рыс тоў вай це вер ты каль-
ныя лі ніі і па ло сы; ні жэй шым — дэ ка ра тыў ныя мол дын гі 
мож на кле іць не на сты ку сто лі і сця ны, а пры клад на на 
30 см ні жэй ад 
сто лі, а верх-
нюю част ку 
сця ны па фар-
буй це той жа 
фар бай, што і 
столь; шы рэй-
шым — уз доўж 
сцен раз мя-
шчай це прад-
ме ты і па крыц-
ці з ад люст роў-
ва ю чым эфек-
там.

Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  

Зна ём це ся, на здым ку — Ян ка Джэй га ла, для яко га Бе ла русь та кая ж 
ра дзі ма, як і Ін дыя. «На ша му сы ноч ку ня ма яшчэ і го дзі ка, — пі шуць 
баць кі хлоп чы ка Ягор і Ні ці, — але яго хле бам ні кар мі, дай па ся дзець на 
пя рэд нім крэс ле ма шы ны і па тры мац ца за руль. Пры чым ро біць гэ та з 
та кім сур' ёз ным вы ра зам тва ру, быц цам за раз за вя дзец ца ды па е дзе. 
Дня мі на мі ні-рын ку, што па блі зу на ша га ле ці шча, мы «спат ка лі» трак-
тар «Бе ла рус». Та кую «эк за тыч ную ма шы ну» Ян ка ба чыў упер шы ню. 
Шчас цю не бы ло ме жаў, ка лі яму да зво лі лі па ру ліць!»

Як раз су па ла, што ў гэ ты дзень хлоп чык быў у вы шы май цы, якую 
лю бі ма му ўнуч ку па да ры лі бе ла рус кія ба бу ля і дзя ду ля (Яго ра вы ма ці 
з та там). Вось так экс пром там і атры маў ся гэ ты зды ма чак — бе ла ру-
сі ка на «Бе ла ру се».

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! Шчы ра за пра ша ем 
вас пры няць удзел у кон кур се «Бе ла ру сі кі». Да сы лай це здым кі 
ва шых дзе так, уну каў, а мо жа, на ват і праў ну каў (з не вя ліч кім 
апо ве дам) на ад рас «Звяз ды». Але ад на ўмо ва — каб, зір нуў шы 
на фо та, ад ра зу ж мож на бы ло зра зу мець, што гэ та бе ла ру сік. 
Ары гі наль насць і твор чы па ды ход ві та юц ца! Ад на го з ге ро яў, 
яко га мы ўба чым на здым ках, ча кае прыз!



Ма шы на мо ва 
і дзе да ва 
за мо ва

Ці-ці-ці, пры ля ці,
Зор ку ў дзюб цы пры ня сі.
Ко-ко-ко, па ся дзі,
Мне яе чач ка зня сі.
Гаў-гаў-гаў, пры бя жы,
На злую му ху па бра шы.
Мяў-мяў-мяў, не ля жы,
Мыш ка шкра бае ў дзя жы.
Му-му-му, не гу ляй,
Ма ла ка мне ку бак дай.
І-го-го, па ка тай —
На лу жок, у по ле, гай.
Рох-рох-рох, па ста рай ся,
У лу жы бо лей не ку пай ся.
Ква-ква-ква, пад ныр ні,
На мя не з ва ды зір ні.
Кра-кра-кра, пад плы ві,
Сваё пёр ка па да ры.
Бе-бе-бе, пад ма жы,
3 воў ны ша пач ку звя жы.
Ку-ку-ку, не маў чы,
Лі чыць Ма шу на ву чы.
Га-га-га, па ра га чы,
Ра зам з на мі па ска чы.
Бі-бі-бі, ду-ду-ду,
Дай да ро гу пе рай ду.
Кар-кар-кар, не кры чы,
Не па ло хай да на чы.
Жу-жу-жу, не гу дзі,
Як па сплю, та ды бу дзі.
Ку-ка-рэ-ку, не пра спі,
Мя не ў шко лу раз бу дзі.
Га дзін нік
лі чыць дні:
Цік-так! Цік-так!
Хай бу дзе так!

Ула дзі мір ЛІП СКІ.

Ка ва ад Ша пэ на, 
або Са мы час збі раць жа лу ды

За сму гою ча су за ста юц ца не толь кі гіс-
та рыч ныя па дзеі, але і тра ды цыі, звы чаі, 
рэ цэп ты страў ды на по яў. Па ні «Гла ба лі-
за цыя» на вяз вае нам свае стан дар ты хар-
ча ван ня і дык туе, што трэ ба піць ды ес ці. 
Але ж час ад ча су вель мі ка рыс на зра біць 
не вя ліч кі эк скурс у «гаст ра на міч нае» мі ну-
лае, на ват і не ў над та да лё кае.

Так, лю дзі 
ста ла га ве ку, 

на пэў на, чу лі 

пра смач ную і 

ка рыс ную жа-

лу до вую ка ву, 

хтось ці, мо жа, 

на ват па мя тае 

яшчэ яе ча роў-

ны во дар, але для су час на га па ка лен ня гэ та дак-

лад на пус ты гук. А тым не менш на пой з жа лу доў 

(або «жа лу доў ка») зу сім не вы пад ко ва быў у па ша-

не ў на шых прод каў на пра ця гу мно гіх ста год дзяў. 

Дый што ў прод каў, сам Ша пэн, па свед чан нях 

яго ных су час ні каў, ста віў ся да «Żołędzіówkę» з 

вя лі кім пі е тэ там. Лю дзі даў но за ўва жы лі, што та-

ні за валь ны на пой з жа лу доў ста ноў ча ўплы вае на 
зда роўе, а су час ныя ву чо ныя вы свет лі лі: «жа лу-

доў ка» ўво гу ле ва ло дае ўні каль ны мі якас ця мі, з'яў-

ля ю чы ся кры ні цай шмат лі кіх ві та мі наў і мі не ра лаў. 

Да рэ чы, у ад роз нен не ад тра ды цый най ка вы яна 

не вы мы вае з ар га ніз ма той жа маг ній, а, на ад ва-

рот, за бяс печ вае ім спа жыў ца. Ад сут насць ка фе-

і ну ў «жа лу доў цы» да зва ляе час та вац ца гэ тым 

на по ем ця жар ным жан чы нам, дзе цям і тым, ка му 

па ме ды цын скіх па ка зан нях за ба ро не на ўжы ван не 

звы чай най ка вы.

Ад ным сло вам, ве ра сень — са мы час, ка лі трэ-

ба іс ці не толь кі ў гры бы, але і ў жа лу ды. Вя до ма ж, 

трэ ба збі раць толь кі зда ро выя, не па шко джа ныя 

ка зур ка мі жа лу доч кі. Ну, а да лей за ста нец ца толь-

кі ачыс ціць іх ад шкар лу пі нак, здраб ніць у ка ва-

мол цы і аб сма жыць атры ма ную ма су на па тэль ні. 

За вар ва юць «жа лу доў ку» гэ так жа, як і звы чай ную 

ка ву. Для пры га та ван ня ад на го ку бач ка на пою 

да стат ко ва ад ной-дзвюх чай ных лы жа чак жа лу-

до ва га па раш ку.

Іме рэ тын скі шаф ран, 
або «Смач на ес ці» ад ак са мі так

Мо да іс нуе на ўсё, на ват на квет кі, але ак са-

міт кі, вя до мыя боль шас ці з нас як «бар хат цы», 
з'яў ля юц ца шчас лі вым вы клю чэн нем з пра ві лаў, 
за ста ю чы ся па-ра ней ша му лю бім чы ка мі гас па-
дынь пры ся дзіб ных участ каў. Яно ж, ад нак, цал-
кам вы тлу ма чаль на. Гэ тыя кве тач кі не толь кі ўсё 
ле та ды во сень ра ду юць во ка, але і ба ро няць гра-

ды ад на шэс ця 
не па жа да ных 
«гас цей», та кіх 
як цы буль ная 
му ха, ша шол-
ка,  буль бя-
ная не ма то да. 
Праў да, да-
лё ка не ўсе, 
на ват са мыя 
спрак ты ка ва-
ныя, ага род ні кі 
ве да юць, што ак са міт кі — гэ та яшчэ і вы дат ная 
пры пра ва да мя са, ры бы, а так са ма страў з ага-

род ні ны. Да рэ чы, іме рэ тын скі шаф ран, які ўва хо-

дзіць у склад зна ка мі тай пры пра вы хме лі-су нэ лі, 

ёсць не што ін шае, як вы су ша ныя і здроб не ныя 

кве тач кі ак са мі так. Пры да баў лен ні ў стра вы іме-

рэ тын скі шаф ран на дае ім не толь кі за ла ціс тае 

ад цен не, але і не звы чай ны, вы тан ча ны фрук то вы 

смак. А ка лі вы хо ча це здзі віць сва іх да ма чад цаў 

і гас цей не прос та смач ны мі, а су персмач ны мі 
за крут ка мі з кан сер ва ва ных агур коў або па мі-
до раў, то не за будзь це ся ў час на рых то вак па-
клас ці на дно кож на га сло і ка пя лёст кі ак са мі так, 
і та ды, будзь це ўпэў не ныя, са праў ды атры ма ец ца 
«смач на ес ці»!

На тал ля РУ ЖЫЦ КАЯ



Ся мей ная кух няСя мей ная кух ня  

С А М  С А  Б Е  Д Ы  З А Й  Н Е Р

НУ, ПА ЕХА ЛІ!

За крут кі з ак са міт ка мі.


