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Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй  

Зда ро ва жыць здо ра ва!Зда ро ва жыць здо ра ва!  

ДЛЯ ТА ГО КАБ ХУ ДЗЕЦЬ — 
ТРЭ БА ЕС ЦІ

Ад на клас ні-
ца да сла ла мне 
з Мін ска фо та-
здым кі на ша га 
да лё ка га юнац-
тва. Тым кар тач-
кам больш за 40 
га доў. І я, з яе да-
зво лу, вы ра шыў 
па дзя ліц ца ад-
ным фо та з чы-
та ча мі лю бі май 
га зе ты. Гля джу 
на яго і ра зу мею, 
што бе ла рус кія 
дзяў ча ты са-
мыя пры го жыя ў 
све це!.. Зды мак 
зроб ле ны дзесь-
ці ў 1972—1973 
га дах у вёс цы Ка му на Лю бан ска га ра ё на. 
На ім — тры сяб роў кі, мае ад на клас ні цы 
(зле ва на пра ва) Га лі на Ма зур, Ва лян ці на 
Куль біц кая ды Ала Піс кун. Апош няя на той 
час ужо бы ла за му жам. На здым ку яна пя-
шчот на пры ціс кае да гру дзей сваю ад на га-
до вую да чуш ку Інач ку.

Прай шло шмат га доў, але мы не згу бі-
лі ся, пра цяг ва ем пад трым лі ваць ста сун кі, 
ня гле дзя чы на ад лег ласць. Ала ця пер жы ве 
ў Грод не, Ва ля — у Мін ску, Га ля за ста ла ся ў 
род най вёс цы, я — у Вя лі кай Бе рас та ві цы. 
Апош нім ча сам час та тэ ле фа ну ем ад но ад-
на му. Ус па мі на ем школь ныя га ды, юнац тва, 

дзе лім ся на дзён ны мі на ві на мі, пос пе ха мі 
дзя цей і ўну каў.

Мі ха іл МАС КАЛЬ ЧУК.

Ша ноў ныя чы та чы! Кон курс «Фо та-

зды мак з гіс то ры яй» пра цяг ва ец ца. Мы 

па-ра ней ша му ча ка ем ад вас ці ка вых 

фо та з ся мей на га аль бо ма. Здым кі (не 

больш за тры) з гіс то ры яй да сы лай це з 

ад па вед най па зна кай на ад рас: 220013, 
г. Мінск, ву лі ца Б. Хмяль ніц ка га, 10а або 
іnfo@zvіazda.by. Най леп ша га аў та ра ча-
кае прыз. Ары гі на лы да сла ных фо та-
здым каў аба вяз ко ва вяр та юц ца



ШТО СА МАЕ 
ПРЫ ГО ЖАЕ?

— Як з да па мо гай ра цы ё ну 
пад тры маць фі зіч нае і псі ха ла-
гіч нае зда роўе?

— Са праў ды, ва га — гэ та не 
толь кі наш фі зіч ны стан, але і псі хіч-
ны, і псі ха ла гіч ны ў тым лі ку. Ця пер, 
во сен ню, вель мі важ на ес ці тыя пра-
дук ты, якія хоць кры ху ад роз ні ва юц-
ца ад зі мо ва га і лет ня га ра цы ё ну. 
Вар та ад да ваць пе ра ва гу цёп лай 
ежы. Бо ка лі ста но віц ца хо лад на, 
хо чац ца цяп ла, сон ца, свят ла, та му 
з да па мо гай пра дук таў, на прык лад 
ра гу або ка ка вы, мо жна пад няць 
са бе на строй і пры ём ежы зра біць 
смач ным, пра віль ным і ка рыс ным. 
Пры гэ тым не вар та за бы ваць, што 
во сен ню ёсць і праб ле ма се зон най 
са да ві ны. На прык лад, ця пер шмат 
ка ву ноў, дынь і ін шых пры сма каў, 
якія ча ла век ужы вае бес кант роль-
на, але важ на не за бы ваць, што ў іх 
шмат цук ру, та му ў ра цы ё не яны па-
він ны быць у не вя лі кай коль кас ці.

— Якія пра дук ты вар та аба-
вяз ко ва ўклю чыць у сваё ме ню 
во сен ню, каб быць строй най і 
пры го жай?

— Уклю чаць у свой ра цы ён трэ ба 
ўсю се зон ную са да ві ну. Яна ка рыс-
ная для лю бо га ча ла ве ка, бо важ на 
па паў няць свой ар га нізм ві та мі на мі. 
Але ўжы ваць бес кант роль на іх усё ж 
нель га. Ка лі мы ядзім ка ву ны — гэ та 
не па ло ва ка ву на ад ра зу. Лю бую са-
да ві ну мы ўжы ва ем па штуч на: адзін-
два ба на ны, два пер сі кі. Гэ та тое, што 
па він на быць стро га лі мі та ва на.

— Мо жа це агу чыць асноў ныя 
пра ві лы зда ро ва га хар ча ван ня?

— Іх уся го не каль кі. Пер шае — 
гэ та дроб нае хар ча ван не. Мак сі-
маль ны пра ме жак па між пры ёма мі 
ежы не па ві нен пе ра вы шаць 3,5—4 
га дзі ны. Фак тыч на ра цы ён ча ла ве-
ка па ві нен скла дац ца з трох вя лі кіх 
пры ёмаў ежы: сня да нак, абед, вя-
чэ ра і два пе ра ку сы ў за леж нас ці 
ад та го, у коль кі га дзін ча ла век кла-
дзец ца спаць. Дру гое пра ві ла — ру-
хо мы лад жыц ця. Бо ка лі ча ла век 
хар чу ец ца пра віль на, але пры гэ-
тым су тка мі ля жыць на ка на пе, ні 
пра якую строй насць га вор кі быць 
не мо жа.

— Ка лі не ха пае ча су паў на-
вар тас на па абе даць, што мож на 
ў та кім вы пад ку з'ес ці, каб доб ра 
ся бе ад чу ваць?

— Ка лі не ха пае ча су на паў на-
вар тас ны абед, то з са бой ад на знач-
на трэ ба неш та браць. Гэ та могуць 
быць ага род ні на, арэ хі, ней кі фрукт, 
га лоў нае, — ежа заў сё ды па він на 
быць пад ру кой. Бо го лад мае ўлас-
ці васць на за па швац ца. І та ды ча ла-
век ўве ча ры бу дзе пе ра ядаць, што 
паў плы вае на са ма ад чу ван не.

— За коль кі га дзін да сну мож-
на неш та з'ес ці?

— За паў та ры-дзве га дзі ны. На-
огул, ёсць пэў ныя стан дар ты для 
ча ла ве ка, які зні жае ва гу. На прык-
лад, 350 ккал па він на скла даць вя-
чэ ра дзяў чы ны ці жан чы ны. Ка лі 
гэ та муж чы на, то не больш за 450 
ккал, для та го каб з цяж кім жы ва-
том не ўклад вац ца спаць і на заўт-
ра ра ні цай не пра чы нац ца з ней кі мі 
праб ле ма мі.

— Усё-та кі, ка лі хо чац ца скі-
нуць па ру ліш ніх кі ла гра маў, якую 
ды е ту лепш вы браць?

— На пэў на, шмат хто бу дзе здзіў-
ле ны, але ліш няя ва га не ле чыц ца 
ды е та мі. Ёсць шэ раг ды яг на заў, 
ка лі да ле ка ра пры хо дзіць ча ла-
век і ка жа, што ха цеў бы вы ле чыць 
яз ва вы ка літ або ата піч ны дэр ма-
тыт. У та кім вы пад ку пры зна ча ец-
ца кан крэт ная ды е та: пры бі ра ец ца 
кан крэт ны пра дукт аль бо пад бі ра-
ец ца на бор пра дук таў, з да па мо гай 
якіх мож на вы ле чыц ца ад пэў на га 
за хвор ван ня. Ка лі мы га во рым пра 
строй насць і зні жэн не ва гі, то, як 
ні па ра дак саль на, — гэ та ле чыц ца 
ежай. Для та го каб ху дзець, трэ ба 
ес ці. І строй насць — усё ж та кі не 
ды е та, а ру хо мы лад жыц ця.

— А што трэ ба ра зу мець пад 
ак тыў ным ла дам жыц ця?

— 10 ты сяч кро каў — тая нор-
ма, якую ча ла век па ві нен прай сці 
за дзень. Гэ та дзесь ці ка ля га дзі ны 
хадзь бы, што скла дае 5—6 кі ла мет-
раў. Але ха дзіць трэ ба што дня, без 

уся ля кіх па бла жак. Ак тыў ны лад 
жыц ця — гэ та яшчэ і зна хо дзіц ца 
на све жым па вет ры, гэ та не гуль ні 
за кам п'ю та рам, а гуль ні на ву лі цы: 
фут бол, ры зі нач кі, кла сі кі. Баць кам 
трэ ба мак сі маль на зай маць дзя цей, 
зна хо дзя чы ся з імі па-за до мам.

— Ця пер мод на ся дзець на 

роз ных ды е тах. На прык лад, на 

пра ця гу тыд ня ўжы ваць толь кі 

ага род ні ну і са да ві ну. Мэ та та кой 
ды е ты — скі нуць па ру ліш ніх кі ла-
гра маў звы чай на да ся га ец ца. Але 
як гэ та ўплы вае на зда роўе?

— Доб ра, ка лі ў вас ня ма ні я кіх 
за хвор ван няў. Ка лі вы па ся дзі це на 
та кой ды е це, са ма ад чу ван не не па-
гор шыц ца. Але ка лі ча ла век з ліш-
няй ва гой мае шэ раг хра ніч ных за-
хвор ван няў, то гэ та не бяс печ на, па-
коль кі мож на вы клі каць аб васт рэн-
не ўжо іс ну ю чых ды яг на заў. Та му, 
ка лі вы хо ча це не як пе ра гле дзець 
сваё хар ча ван не, лепш звяр нуц ца 
па кан суль та цыю да док та ра.

— А муж чы нам так са ма важ на 
са чыць за сва ёй ва гой?

— Так. Пер шая пры кме та зда ро-
ва га муж чы ны — гэ та аб' ём та ліі. 
Ка лі ён пе ра вы шае 94—96 сан ты-
мет раў, вар та ўжо па ду маць, што ў 
ра цы ё не неш та не так. Так са ма як 
і да ма, ве да ю чы, што аб' ём яе та ліі 
боль шы за 84 сан ты мет ры, па він-
на пе ра гледзець сваё хар ча ван не 
і лад жыц ця.

— Бы вае та кое, што зда ец ца, 
быц цам ні чо га не ясі, але ва га на-
бі ра ец ца. Што ра біць у та кім вы-
пад ку?

— Пер шае, з ча го я рэ ка мен дую 
па чаць і што без умоў на пра цуе, — 
гэ та вя дзен не хар чо ва га дзён ні ка. 
Ка лі ча ла век скру пу лёз на за піс вае 
ўсё тое, што ён з'еў і вы піў на пра-
ця гу дня, та ды мно гае ста но віц ца 
зра зу ме лым і без спе цы я ліс та.

— Коль кі кі ла гра маў у ме сяц 

мож на скі нуць без шко ды для ар-

га ніз ма?

— Ка лі мы га во рым пра са ма-
стой нае скід ван не ва гі, без ме-
дыцынскай да па мо гі, то гэ та не 
больш за 3—4 кі ла гра мы ў ме сяц. 
Ка лі га вор ка ідзе пра ін шыя ліч бы, 
то без кан суль та цыі спе цы я ліс та тут 
не абы сці ся. Ка лі мэ та — утры ман не 
ва гі, у якой вы за раз зна хо дзі це ся, 
та ды па ві нен быць бя лок у ра цы ё-
не, скла да ныя вуг ля во ды і мі ні мум 
тлу шчаў. Ка лі мы пра цу ем на тое, 
каб скі нуць ва гу, то тут трэ ба бу-
дзе скру пу лёз на хоць бы пер шы час 
пад ліч ваць бял кі, тлу шчы і вуг ля во-
ды, каб ра зу мець, ад куль бя руц ца 
гэ тыя са мыя ліш нія кі ла гра мы.

Каб быць у фор ме, трэ ба пра-
віль на хар ча вац ца і па ста ян на ру-
хац ца — не не каль кі тыд няў, а на 
пра ця гу ўся го жыц ця. Ес ці ж мож на 
і трэ ба смач на, раз на стай на, ка рыс-
на, пры гэ тым імк нуц ца атры маць як 
ма га больш ста ноў чых эмо цый.

Ка ры на ВА КУ ЛІЧ



Га лоў ныя 
па мыл кі 
ў на шым 

хар ча ван ні

За ха ва насць ага род ні ны шмат у чым за-
ле жыць ад та го, як пад рых та ва ны наш 
склеп да за клад кі но ва га ўра джаю. Перш 
за ўсё, схо ві шча трэ ба вы чыс ціць, доб ра 
вы вет рыць і пра дэз ын фі ка ваць. Як лепш 
за ўсё гэ та зра біць?

Пач нём з драў ля ных па ліц, стэ ла жоў і за сек. 
Іх трэ ба ра за браць і вы нес ці на двор, пра мыць 
га ра чай ва дой з со дай, а за тым пра су шыць на 
сон цы! Дэз ын фек цыю драў ля ных дэ та ляў і сцен 
су праць грыб ных хва роб мы з жон кай ро бім на-
ступ ным чы нам: двой чы бе лім вап най, да да ючы 
мед ны ку пар вас (100 г на вяд ро вап на ва га рас-
тво ру). А вось каб па зба віць схо ві шча ад гні лі ды 
цві лі, сце ны і драў ля ныя кан струк цыі пра мы ва ем, 
а за тым па лі ва ем з па лі вач кі драў ля ную пад ло гу 
скле па 10-пра цэнт ным вод ным рас тво рам мед-
на га ку пар ва су (100 г на 1 літр ва ды). Су праць 
роз ных на ся ко мых і гні лас ных гры боў пра во дзім 
дэз ын фек цыю па ра мі, якія ўтва ра юц ца пры га-
шэн ні вап ны. На кож ныя 10 ку ба мет раў аб' ёму 
схо ві шча бя ром 3 кг ня га ша най вап ны, за сы па ем 
у боч ку і за лі ва ем ва дой. Праз ты дзень гэ тую 
пра цэ ду ру трэ ба па маг чы мас ці паў та рыць!

Каб склеп у пра цэ се экс плу а та цыі заў сё ды 
за ста ваў ся су хім, не ад сы рэў, яго ста ран на 
трэ ба ўцяп ліць і за бяс пе чыць да стат ко вай вен-
ты ля цы яй!

Па па раць да па мо жа за ха ваць морк ву
Мно гія дач ні кі ве да юць, што не прос та за ха-

ваць ура джай морк вы на ват у пад рых та ва ным 
скле пе! Але ёсць адзін ма лень кі сак рэт. Раю 
пас ля ўбор кі з ага ро да і лёг кай яе пра суш кі па-
клас ці морк ву ра зам з ліс цем па па ра ці ў вя лі кія 
цэ ла фа на выя па ке ты і апус ціць у склеп. У та кім 
вы гля дзе гэ тая ага род ні на здоль ная пра ля жаць 

да са май вяс ны, не стра ціў шы пры гэ тым сва іх 
сма ка вых і га ю чых якас цяў!

Толь кі вось за вяз ваць па ке ты з морк вай 
нель га, па коль кі па вет ра па він на сва бод на 
цыр ку ля ваць унут ры.

Як атры маць доб ры ўра джай буль бы?
А ця пер я па дзя лю ся сва ім во пы там, як мож-

на атры маць доб ры ўра джай буль бы з на сен ня 
сё лет ня га ўра джаю са свай го ўчаст ка. Не спя-
шай це ся пры бі раць у склеп толь кі што вы ка па-
ныя клуб ні. Па кінь це іх на не ка то ры час ка ля 
лун кі. Гэ та да зво ліць вам на гляд на вы зна чыць, 
якія кус ты буль бы ака жуц ца больш уда лы мі ў 
на ступ ным го дзе. Ве дай це, што лепш спы ніць 
свой вы бар на тых клуб нях, дзе на град цы бы ло 
шмат роў ных буль бін. Вось з іх ад ра зу пас ля та-
го, як вы ка па лі, і трэ ба ад бі раць свой на сен ны 
фонд. Не апраў да юць ва шы ча кан ні тыя кус ты, 
дзе бы ло ўся го па 1—2 буй ныя буль бі ны, а ас-
тат нія дроб ныя. Па вер це, та кі спо саб ад бо ру 
на сен на га ма тэ ры я лу прос та з град кі вель мі 
эфек тыў ны, і мы гэ та ад чу ва ем кож ны ўра-
джай ны год пры ўбор цы буль бы ў ве рас ні.

Плас тыр для гар бу за
Тыя гар бу зы, у якіх вы пад ко ва ада рва лі ся 

пла да нож кі, а так са ма пла ды з ін шы мі па шко-
джан ня мі ад кла дзём убок. Па маг чы мас ці іх мы 
вы ка рыс тоў ва ем у ежу ў пер шую чар гу. А вось 
не глы бо кія дра пі ны на лу пі не (та кія траў мы хут-
ка за гні ва юць) мож на за ма заць зя лён кай або 
за ля піць бак тэ ры цыд ным плас ты рам! Пас ля 
та кой не муд ра ге ліс тай пра цэ ду ры на шы гар бу-
зы бу дуць за хоў вац ца пра цяг лы тэр мін.

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ, 
дач нік са шмат га до вым ста жам



Ка рыс ныя па ра дыКа рыс ныя па ра ды  

Рых ту ем склеп да зі моў кі

У па го ні за пры га жос цю мно гія мар ну юць свой ар га нізм не пра-
ве ра ны мі ды е та мі на ват не па да зра ва ю чы, што ас но ва зда роўя 
і доб ра га са ма ад чу ван ня — пра віль нае хар ча ван не. Для та го каб 
ар га нізм атрым лі ваў не аб ход ную коль касць па жыў ных рэ чы ваў 
і за свой ваў іх, не аб ход на пры трым лі вац ца пэў ных пра ві лаў. Якія 
пра дук ты да па мо гуць раз на ста іць ра цы ён хар ча ван ня, рас ка за ла 
ўрач-ды е то лаг, на мес нік га лоў на га ўра ча ме ды цын ска га цэнт ра 
зні жэн ня ва гі Мар та МА РУ ДА ВА.


