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КУ РЫ НЫЯ КАТ ЛЕ ТЫ
Спат рэ бiц ца: ку ры нае фi ле — 0,5 кг, рыс — 100 г, 

яй ка — 1 шт., ка бач кi — 200 г, морк ва — 1 шт., цы бу ля 

рэп ча тая — 1 шт., зя ле нi ва — 1 пу чок, соль i пе рац — на 

смак, му ка, алей.

Ад ва рыць рыс да га тоў-
нас цi. Ку ры нае фi ле, морк ву 
i цы бу лi ну пра кру цiць праз 
мя са руб ку. Ка ба чок на дзер-
цi на буй най тар цы i злёг ку 
ад цiс нуць сок, якi ўтво рыц ца. 
Змя шаць ка ба чок i фарш, 
да даць рыс. Дроб на па рэ заць зя ле нi ва i ўсы паць у агуль-
ную ма су. Ту ды ж да даць 1 яй ка, па са лiць i па пер чыць. Ста-
ран на вы ме сiць фарш, сфар ма ваць кат ле ты, за па нi ра ваць 
iх у му цэ. Аб сма жыць на не вя лi кай коль кас цi алею.

«ПЯ ШЧО ТА» Торт без вы печ кi

Спат рэ бiц ца: пе чы ва — 200 г. Для крэ му: яй кi — 3 шт., 

згу шча нае ма ла ко — 250 г, звы чай нае ма ла ко — 400 мл, 

ва нiль ны цу кар — 0,5 ч. л., мас ла — 200 г. Для гла зу ры: 

цу кар — 4 ст. л., ка ка ва — 4 ст. л., ма ла ко — 12 ст. л.

Уз бiць яй кi ў не вя лi кай каст руль цы да ад на стай най 
ма сы. Да даць у ёмiс тасць ма ла ко, згу шчон ку i ва нiль ны 
цу кар. Ста ран на змя шаць усе iн грэ ды ен ты. Па ста вiць каст-
руль ку на ма лень кi агонь i да вес цi су месь да кi пен ня. За-

тым зняць га то вы крэм з 
агню i даць яму астыць. 
Да стаць мас ла з ха ла-
дзiль нi ка. Для ша ка лад-
най гла зу ры ў ме та лiч-
най ёмiс тас цi злу чыць 
цу кар i ка ка ву, да даць 
ма ла ко. Доб ра змя шаць, каб не бы ло ка мяч коў. Па ста вiць 
ёмiс тасць на ма лень кi агонь i, па ста ян на па меш ва ю чы, 
ва рыць гла зу ру да ўтва рэн ня ця гу чай ма сы ад на род най 
кан сiс тэн цыi. Раз мяк ча нае мас ла злёг ку ўзбiць мiк се рам 
i да даць у асты лы крэм. Яшчэ раз уз бiць су месь. Прый-
шоў час склад ваць торт. Для гэ та га спе цы яль ную фор му 
за слаць ку лi нар най па пе рай. Вы клас цi пер шы пласт з пе-
чы ва, за тым пра ма заць яго крэ мам. Вы клас цi дру гi пласт 
з пе чы ва i крэ му. Паў та раць, па куль не скон чыц ца пе чы ва. 
У кан цы за лiць торт гла зу рай i ад пра вiць у ха ла дзiль нiк 
за сты ваць на 3-4 га дзi ны (лепш на ноч).

ПА ЧЫС ЦІЦЬ 
ШКЛЯ НУЮ ЧАСТ КУ ДУ ХОЎ КІ

На ват пас ля ста ран най чыст кі плі ты шкля ная част ка 
дзвер цаў ду хоў кі ча сам вы гля дае не зу сім пры го жа. На 
шчас це, яе мож на па чыс ціць без пры мя нен ня агрэ сіў ных 
хі мі ка таў.

Спат рэ біц ца: со да, во цат (або яго су месь з ва дой), 

пуль ве ры за тар, ста рыя губ кі і руч ні кі, ліп кая стуж ка для 

ма ляр ных ра бот

Лепш ад ра зу ра-
за слаць ка ля плі ты 
ану чу, бо ва да па ця-
чэ на пад ло гу. 

Ка лі ў дзвер цах 
ду хоў кі ёсць ад ту лі ны 
для вы пус кан ня га ра-
ча га па вет ра, трэ ба 
за кле іць іх пры да па мо зе ма ляр най стуж кі. 

Пас ля гэ та га бя ром звы чай ную хар чо вую со ду і па кры-
ва ем шкля ное акен ца шчыль ным плас том. Да лей на но сім 
на со ду су месь з во ца ту і ва ды. Рас твор бу дзе пра ца ваць 
ужо пры дзе вя ці част ках ва ды на ад ну част ку во ца ту, але 
мож на ра біць яго і больш кан цэнт ра ва ным. Со да па він на 
стаць тро хі віль гот ная, але не мок рая. Па трэб на кан сіс тэн-
цыя гус той па сты. Ліш кі віль га ці мож на пры браць ста рой 
ану чай. По тым рас ці ра ем па сту па шкле, вы да ля ючы ўсе 
за брудж ван ні і на ціс ка ю чы на сур вэт ку з асаб лі вай сі лай 
у тых мес цах, дзе ёсць пля мы. Ме тал ва кол шкла так са ма 
мож на вы чыс ціць па стай — тлушч і на гар вель мі лёг ка 
пры бі ра юц ца. 

За ста ло ся толь кі вы да ліць рэшт кі па сты. Для гэ та га 
мож на вы ка рыс таць пы ла сос, а мож на пры браць іх звы-
чай най шчот кай або су хой ану чай. Змы ваць не вар та, каб 
не па кі нуць на шкле раз во даў.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Сён ня наш госць — тэ ле- 

i ра дыё вя ду чы, бло гер, 

шчас лi вы муж i баць ка 

Ан тон Мар ты нен ка. Мы з iм 

аб мер ка ва лi, што та кое 

ка хан не, што са мае важ нае 

ў вы ха ван нi дзяў чы нак, 

цi вар та да рыць квет кi 

на 8-е са ка вi ка i цi ёсць сэнс 

ха ваць ад жон кi са лод кае.

— На ва шым ютуб-ка на ле 

«Гон за Бе ла рус» ёсць вы пуск, 

дзе вы пы та лi ся ў мi на коў, якi 

са мы ра ман тыч ны ўчы нак яны 

зра бi лi. А як бы са мi ад ка за лi на 

гэ тае пы тан не?

— Я ша вец без бо таў. Ка лiсь цi 
для ся бе вы ра шыў, што муж чы ны 
дзе ляц ца на дзве ка тэ го рыi: тыя, 
хто до рыць квет кi на 8-е са ка вi ка, 
i тыя, хто iмк нец ца зра бiць жыц-
цё леп шым. Я з дру гой ка тэ го рыi. 
Мая жон ка пе ра жы вае: на вось-
мае са ка вi ка я нi ко лi не да ру ёй 
квет кi, та му што гэ та ка зён шчы на 
i «аба вя за лаў ка». Не ха чу мець 
нi чо га агуль на га з гэ ты мi на тоў-
па мi му жы коў, якiя раз на год як 
вар' я ты бе га юць з квет ка мi. Дзе-
ля ча го? У звы чай ным ра зу мен нi 
я вель мi не ра ман тыч ны ча ла век. 
Але мне па да ба ец ца, ка лi лю дзi 
пры дум ля юць роз ныя спо са бы, 
каб па ка заць свае па чуц цi. На-
прык лад, ка лi мая жон ка за ця жа-
ра ла, ёй ста ла цяж ка га та ваць. 
Та му апош нiя пяць га доў абе ды i 
вя чэ ры раб лю я.

— Апы тан нi, якiя вы зды ма е-

це, ства ра юць парт рэт бе ла ру-

саў. Што, па-ва ша му, ад роз нi вае 

бе ла рус кiх жан чын?

— Я ўпэў не ны, што на пля чах 
на шых жан чын тры ма юц ца не 
толь кi сем'i, але i ўсё бе ла рус кае 
гра мад ства. Ка лi б мя не спы та-
лi ра ней, што ад роз нi вае на шых 
жан чын ад за меж нiц, я б ад ка-
заў — да гле джа насць. Але ця пер 
я ра зу мею, што гэ та да во лi аб-
раз лi вы эпi тэт: што гэ та зна чыць? 
Звы чай на ты так са бе, а тут неш та 

пад пра вi ла i ста ла больш-менш? 
На шы дзяў ча ты вы дат ныя.

Хоць ёсць сёе-тое, у чым усе 
мы са сту па ем за меж нi кам. Мы 
за кры тыя ў са бе. На прык лад, бе ла -
рус ка зра бi ла пры чос ку, ку пi ла 
пры го жую воп рат ку i та му ад чу вае 
ся бе пры ваб най. Нем кi або фран-
цу жан кi знач на са сту па юць на шым 
жан чы нам знеш не, але пры цяг ва-
юць сва ёй унут ра най сва бо дай. Iх 
шчы рая ўсмеш ка ад ра зу ўзды мае 
на строй. Ра дуе, што гэ та ўсё час-
цей мож на ўба чыць i ў нас.

— Што вы да ве да лi ся пра 

дзяў чы нак дзя ку ю чы сва ёй да-

чцэ?

— Я ду маў, што жа дан не спа да -
бац ца ў iх уз нi кае ў 10-12 га доў. 
Ма ёй Лю бе ча ты ры, i яна з двух 
га доў са ма на ву чы ла ся «стро iць 
воч кi». Пры чым нi я, нi жон ка так 
ра бiць не ўме ем. Ака за ла ся, што 
дзi ця на ра джа ец ца сфар мi ра ва-
най асо бай, якая прос та мя ня ец ца 
ў па ме рах. Яно па доб на на ця бе ў 
дро бя зях. Але гэ та не люс тэр ка, а 
пра лам лен не: дзiў на, як у iм вы-
яў ля юц ца твае ры сы. Гэ та трэ ба 
пры няць i мак сi маль на пры ста са-
вац ца.

— Што са мае важ нае ў вы ха-

ван нi дзяў чы нак?

— У вы ха ван нi лю бо га дзi ця цi 
важ ная лю боў. Ка лi шчы ра лю бiш, 
пры ма еш усё, што ро бiць тваё дзi ця. 

Вя до ма, без фа на тыз му, але
важ на, каб ма лое ве да ла — яго 
пад тры ма юць. Дзi ця па вiн на не 
ба яц ца рас ка заць неш та баць-
кам. Трэ ба, каб яно ве да ла: на ват 
ка лi на яго сва рац ца, усё роў на 
лю бяць.

Да тыч на дзяў чы нак... У нас 
баць кi ча мусь цi рэд ка ка жуць 
дзяў ча там кам плi мен ты — не дай 
бог бу дзе га на рыц ца. А хлоп чы-
кам мож на, iх на ву ча юць: «Ты 
га лоў ны, гас па дар у до ме, па вi-
нен прый сцi з ра бо ты, а там усё 
пры бра на i на га та ва на». А ча му? 
Жан чы на не па вiн на пра ца ваць 
больш за муж чы ну, дзе спра вяд-
лi васць? Ка лi яна да гля дае дзi ця,
будзь лас ка вы ўзяць на ся бе

гас па дар ку. Iнакш усё ня вы ка за-
нае пе ра рас це ў крыў ды.

— Не як ва ша жон ка вы кла-

ла ў «Iн стаг рам» сваё дзi ця чае 

фо та з «ка мен ным» вы ра зам 

тва ру i пад пi са ла, што рэ пе цi-

руе рэ ак цыю на ва шы жар ты. 

У су вя зi з гэ тым пы тан не: ка лi 

не атрым лi ва ец ца з гу ма рам, то 

чым «браць» жан чы ну?

— Ся род на шых да во лi па сiў ных 
муж чын не ка то рая на хаб насць — 
ужо кан ку рэнт ная пе ра ва га. Ка лi б 
у мя не быў сын, я б ска заў яму: 
«Хло пец, ска рыць мож на лю бую, 

ка лi знай сцi па ды ход». Каб спа-
да бац ца дзяў чы не, муж чы на па-
вi нен быць аду ка ва ны, чымсь цi 
цi ка вiц ца, неш та ве даць. Вель мi 
важ на, каб у лю дзей у ад но сi нах 
бы лi па доб ныя iн та рэ сы. Мы з 
жон кай лю бiм ад но i тое ж. Але 
ня ма адзi на га сцэ на рыя: у мя не 
ёсць зна ё мыя, якiя сва рац ца кож-
ны дзень, яны ра зам 15 га доў, i ў iх 
усё вы дат на. Ка лi iм па да ба ец ца, 
ка му якая спра ва? Больш бян тэ-
жаць ма ла дыя па ры, якiя па чы на-
юць у «Iн стаг ра ме» рас каз ваць, 
як пра вiль на бу да ваць ад но сi ны. 
Ша ноў ныя, вось бу дзе вам 70 га-
доў — на зда роўе, толь кi ча мусь цi 
70-га до выя нi ко га не ву чаць, як 
быць шчас лi вы мi.

— Як вы ста вi це ся да фе мi-

нiз му?

— Я су пер-фе мi нiст. Я ву чыў-
ся на фiл фа ку i за пяць га доў ву-
чо бы да ве даў ся пра ўсё! Ка лi ты 
ву чыш ся з дзяў чын ка мi год-два, 
яны ўжо не ўспры ма юць ця бе як 
хлоп ца, i з'яў ля юц ца больш ад-
кры тыя раз мо вы. Для мя не бы ло 
шо кам, ка лi не каль кi дзяў чат пры-
зна лi ся, што ў дзi ця чым уз рос це 
ў iх бок бы лi ней кiя пры ста ван нi з 
бо ку да рос лых дзя дзек. Не як мы 
ад па чы ва лi вя лi кай кам па нi яй, i я 
спы таў, у ка го яшчэ бы ло неш та 

па доб нае. Ака за ла ся, у боль шас-
цi, i гэ та жах лi ва. Я ра зу мею, што 
мно гiя хлоп цы гэ та га не ве да юць, 
як не ве даў я. Але з тых ча соў 
я знач на боль шы зма гар за жа-
но чыя пра вы, чым мая жон ка цi 
сяб роў кi.

— Што ра бiць, ка лi жан чы-

на на ды е це па пра сi ла нi ў якiм 

ра зе не да ваць ёй са лод ка га, а 

ўве ча ры мо лiць да зво лiць хоць 

ка ва ла чак?

— Я су праць та кiх за ба рон. Трэ-
ба, аб' еў шы ся са лод кiм тор там, на 
на ступ ны дзень па су ма ваць на конт 
гэ та га. Я за тое, каб — асаб лi ва 
ця пер, ка лi кож ны год на пла не-
це мо жа стаць апош нiм — усе елi 
больш ша ка лад ных тор таў, таў-
сце лi i бы лi шчас лi выя! Лепш так, 
чым ху дыя дэ прэ сiў ныя дур нi, якiя 
ўсiх на пруж ва юць.

— Са мае дзiў нае ў жан чы-

нах — гэ та...

— Тое, што яны цер пяць на-
шых муж чын. На шы за га ны да во лi 
дур ка ва тыя. I мы ў кан ку рэнт ным 
спа бор нiц тве прай гра ём за меж нi-
кам...

— Што та кое ка хан не?

— Ка лi ты не мо жаш без ча ла-
ве ка.

— Па доб на на сло вы мань я-

ка...

— Ка лi ча ла век-мань як знай-
шоў ча ла ве ка з псi ха ло гi яй ах вя ры 
i яны шчас лi выя, то гэ та вы дат на. 
Але я меў на ўва зе, што ка хан не 
па вiн на быць як у ра ма не «Тры та-
ва ры шы». Ка лi больш за ўсё ты 
ба iш ся стра цiць ча ла ве ка i зма га-
еш ся за яго.

Нам, бе ла рус кiм муж чы нам, 
вель мi па шан ца ва ла, а на шым 
жан чы нам — вель мi не па шан-
ца ва ла. Чым ра ней муж чы ны 
гэ та зра зу ме юць, чым ра ней 
яны пач нуць бiць ся бе па ру ках 
у не зра зу ме лых па тра ба ван нях 
i жа дан нях, тым лепш бу дзе для 
ўсiх. А жан чы нам трэ ба па ста рац-
ца ся бе лю бiць i ўдзя ляць са бе 
больш ува гi.

Вi та лi на БАН ДА РО ВIЧ.

Муж чы ны пра жан чынМуж чы ны пра жан чын

Ан тон МАР ТЫ НЕН КА:

«НА ШЫМ МУЖ ЧЫ НАМ 
ВЕЛЬ МI ПА ШАН ЦА ВА ЛА»
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