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П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

БАЛ ГАР СКІ ЯБ ЛЫЧ НЫ ТОРТ
Спат рэ біц ца: па шклян цы 

ман ных круп, му кі, цук ру і ма-

ла ка; паў та ры чай ныя лыж кі 

раз рых ляль ні ка; лі мон ны сок; 

5 яб лы каў ся рэд ня га па ме ру.

Для па чат ку змеш ва ем усе 

су хія пра дук ты: ман ку, му ку, 

цу кар, раз рых ляль нік. Мож на 

так са ма да даць і дра бок со лі.

Яб лы кі не аб ход на на дзер ці на буй ной тар цы. Ад ра зу ж, 

не ма ру дзя чы, апыр скаць на дзёр тыя яб лы кі лі мон ным со-

кам — інакш хут ка па цям не юць.

Бя ром фор му для вы пя кан ня, змаз ва ем яе мар га ры нам 

або мас лам, раў на мер на вы сы па ем шклян ку на ша га су хо-

га цес та, на клад ва ем слой яб лы каў, по тым — зноў су хая 

су месь і яб лы кі. Атрым лі ва ец ца тры слаі.

Пе рад тым як па ста віць пі рог у ду хоў ку, раў на мер на 

за лі ва ем яго шклян кай вель мі га ра ча га — амаль кі пя ча-

га — ма ла ка, аку рат на пры да па мо зе на жа або ві дэль ца 

пра ты ка ем пі рог, каб ма ла ко да ста ла да ніж ня га плас та.

Пя чэц ца гэ ты пі рог ка ля 50—60 хві лін у ду хоў цы, ра за-

грэ тай да 180 гра ду саў.

МО ЧА НЫЯ ЯБ ЛЫ КІ Ў СЛО І КАХ
Спат рэ біц ца: яб лы кі (па-

жа да на Ан то наў ка) — 5-6 кг, 

ва да — 5 л, цу кар — 200 г, 

ліс ты чор най па рэч кі (мож на 

су ша ныя) — 30 шт., ліс ты 

віш ні (мож на су ша ныя) — 

30 шт., соль — 1 ст. л.

Ва ду ўліць у каст ру лю і па ста віць на агонь. Да даць цу-

кар і соль, па меш ва ю чы, да вес ці сі роп да кі пен ня. Пра ва-

рыць вад касць па ру хві лін пры сла бым кі пен ні.

Зняць каст ру лю з агню і па кі нуць да поў на га асты ван-

ня. Тым ча сам пра стэ ры лі за ваць тры трох літ ро выя сло і кі 

і на крыў кі. Ліс це пра мыць і аб су шыць, па клас ці па ло ву на 

дно сло і каў. За тым на поў ніць сло ік яб лы ка мі, па сы па ю чы 

ліс цем. Апош нім плас том па клас ці ліс це. За ліць яб лы кі 

асты лым сі ро пам і на крыць сло і кі дву ма плас та мі мар лі. 

Ра сол, які за стаў ся, ад пра віць па куль у ха ла дзіль нік.

Па кі нуць мо ча ныя яб лы кі на не каль кі дзён у па ка ё вай 

тэм пе ра ту ры да па чат ку пра цэ су за кі сан ня. Ка лі на па-

верх ні ра со лу ста не ўтва рац ца пе на, яе не аб ход на зняць 

лыж кай. Пры не аб ход нас ці з-за зняц ця пе ны да лі ваць у 

сло і кі ра сол з ха ла дзіль ні ка.

Ка лі пе на ася дзе на дно, трэ ба за ка таць сло і кі стэ-

рыль ны мі веч ка мі і за хоў ваць мо ча ныя яб лы кі ў цём ным 

пра ха лод ным па мяш кан ні. Каш та ваць не ра ней, чым праз 

ме сяц-два пас ля пры га та ван ня.

ШЫ ЕМ ТРЫ КА ТАЖ НУЮ ШАП КУ
Шап ка бу дзе двух сла ё вая (на 

ха лод ную во сень) на па мер га-
ла вы 54—56.

Нам спат рэ біц ца тка ні на па ме рам 

60 см (даў жы ня) х 50 см (шы ры ня). 

Ад па вед на, ка лі вы хо ча це па шыць 

ша пач ку ў адзін слой, то бя ром ад рэз: 

35 см (5 см па кі да ем на пад гі нан не на 

ўзроў ні лба) х 50 см.

Тка ні ну склад ва ем зні зу ўверх, доб ры бок тка ні ны 

ўнут ры (гэ та будуць 2 на шы слаі ша пач кі), за тым зле ва 

на пра ва. Зле ва — гэ та бу дзе пе рад ша пач кі, спра ва — 
зад няе шво. Вы край ку не аб ход на за га дзя на ма ля ваць на 
па пе ры і вы ра заць. Яна мае 
па ме ры: 28 см у вы шы ню і 
44—46 см у шы ры ню (гэ та 
па мер 54—56).

Пры кла да ем вы край-

ку да тка ні ны, па кі да ем па 

1 см на швы і вы ра за ем. Для 

зруч нас ці да лей шай ра бо ты 

вар та ў ся рэ дзі не ад зна чыць 

алоў кам ці крэй дай мя жу ба-

ка вых швоў.

Раз горт ва ем тка ні ну, 

і вось што ў нас вый шла. 

Тка ні на ця пер у два слаі.

Рас праў ля ем ша пач ку 

па ўсёй даў жы ні і злу ча-

ем па зад нім шве (доб-

ры бок тка ні ны ўнут ры). 

Апра цоў ва ем зад няе 

шво. Мож на вы ка рыс тоў-

ваць зіг заг ці авер лок.

За тым сшы ва ем шво, 

якое раз мя шча ец ца на 

пя рэд няй част цы ша пач-

кі (звер ху і зні зу, 2 шт.).

Вы ва роч ва ем на доб-

ры бок, пра пра соў ва ем.

Склад ва ем ша пач ку 

ў два слаі, ста ра ем ся, 

каб усе руб чы кі су па да-

лі. Скол ва ем усё іго лач-

ка мі або фаст ры гу ем. 

Сшы ва ем на ма шын цы 

верх няе шво.

Атрым лі ва ец ца за-

кры тае зад няе шво, 

якое не пе ра шка джае 

пад час нос кі і вы гля дае 

аку рат на. Вы ва роч ва ем 

ша пач ку.

Пер шыя не каль кі ме ся цаў мы ча ка лі 

да чуш ку. Муж быў на сё мым не бе ад 

шчас ця — на рэш це, ма лень кая пры-

га жу ня раз ба віць іх пе ра важ на муж-

чын скую част ку сям'і.

Ка лі на дру гім скры нін гу ста ла зра зу-

ме ла, што бу ду ча му не маў ля ці трэ ба пры-

дум ляць ін шае імя, а так са ма пе ра стаць 

на бы ваць рэ чы ру жо ва га ко ле ру, слё зы не-

ча ка нас ці і на ват ней кай рос па чы па цяк лі 

з ва чэй. І не та му, што я бы ла ка тэ га рыч на 

су праць сы на (пры нам сі, у пад свя до мас ці я 

ве да ла, што пер шым бу дзе ме на ві та хлоп-

чык). Не ха це ла ся ру шыць му жа ву ілю зію, 

якая скла ла ся ва кол яшчэ не на ро джа най 

дач кі. Да рэм на. На ві ну, што ўсё ж бу дзе 

сын, як і лю бы муж чы на, ён ус пры няў з 

па чуц цём го на ру, ад каз нас ці. Як ні ка жы, 

пра цяг ро ду для іх не пус тое сло ва.

Ця пер ён не ўяў ляе жыц ця без на ша га 

Цё мі ка. Быц цам паў лін, шчы руе з ка ляс кай 

на ву лі цы і з аса ло дай ло віць ча сам зайз-

дрос ныя по зір кі та таў да чок. А ка лі нех-

та ска жа, што хлоп чык, яко га ён тры мае 

на ру ках, — яго ма лень кая ко пія, не мо жа 

на ра да вац ца. Ня даў на му жаў най леп шы 

ся бар на быў ко ці ка. «Не ўяў ля еш, якое гэ-

та шчас це!» — дзе ліц ца той па тэ ле фо не. 

«Па ду ма еш, кот, — ад каз вае Дзі ма. — Вось 

у мя не до ма са праў ды шчас це...»

Праў да, гэ та сён ня ён не вы пус кае з рук 

сваё «са мае да ра гое», з хва ля ван нем, але 

па мя няе пад гу зак, без стра ху па бу дзе з 

пя ці ме сяч ным сы нам, ка лі ма ме трэ ба ку-

дысь ці ад лу чыц ца. Ка лі ж, за бі ра ю чы нас 

з ра дзіль ні, муж тры маў у вя лі кіх да ло нях 

ма лень кі ку лё чак, які ўру чы ла яму мед сяст-

ра, зда ва ла ся, яму са мо му па трэб на бы ла 

да па мо га. Пад час пер шых спроб па на сіць 

сы на на ру ках толь кі і чу ла: «да па ма жы 

пра віль на ўзяць га ла ву», «па гля дзі, ці доб-

ра так...» А пас ля пра цяг лай ка ман дзі роў кі 

ўво гу ле па збя гаў да кра нац ца да ма ло га — 

ба яў ся на шко дзіць.

Гэ та яны сме лыя, па куль ня ма ўлас ных 

дзя цей. Яшчэ ка лі мы ча ка лі на ша га сы на, 

муж ка заў, што бу дзем за гар тоў ваць яго з 

ма лен ства. Маў ляў, форт кі ў ква тэ ры бу-

дуць увесь час ад чы не ны, адзя ваць толь кі 

па на двор'і і ні я кіх ху тан няў! Ка лі ж на дру гі 

дзень пас ля вы піс кі з ра дзіль ні да моў прый-

шла па тра наж ная мед сяст ра, бы ла моц на 

здзіў ле на, якой цёп лай коў драй на кры ты 

ма лы — у па коі, між ін шым, бы ло ў ра ё не 25 

з плю сам. А на за ўва гу на конт за чы не ных 

фор так па чу ла (пры чым не ад мя не): «Дык 

скраз няк жа!» Ві даць, смеш ным муж вы-

гля даў і та ды, ка лі пад час лет ніх пра гу лак 

ту ды-сю ды пе ра стаў ляў ка ляс ку — вы бі раў 

ра курс, каб ве цер не па дзьмуў на ма ло га 

(пры нам сі, ка лыс ка амаль з усіх ба коў аб-

цяг ну та ма тэ ры я лам). Не бу ду ўжо ка заць 

пра рэ ак цыю му жа на пер шыя соп лі і ві-

на ва тую жон ку, якая адзе ла сы на ў цес-

ныя паў зу ны. Ка лі яго дзі ця спіць, ін шыя 

па він ны маў чаць, і крый Бо жа, ка лі по бач 

цяўк не са ба ка!

Ад ным сло вам, сва іх баць коў ра зу ме ем, 

на пэў на, толь кі та ды, ка лі са мі ста но вім ся 

імі. Га лоў нае — не пе ра гнуць пал ку. Не 

ву чыць сы на да ваць зда чы, ка лі яго па-

крыў дзіць ад на клас нік. Не вы свят ляць ад-

но сі ны з на стаў ні ка мі, якія «не за слу жа на» 

па ста ві лі твай му дзі ця ці дрэн ную ад зна ку. 

Не па та каць кож на му «ха чу» і не ра біць 

за ўва гу дзяў чын цы, якая вы пад ко ва штурх-

ну ла яго на гуль ня вой пля цоў цы...

Жан чы ны, вы хоў вай це хлоп чы каў та кі мі, 

якіх муж чын хо ча це ба чыць по бач з са бой. 

Ды і та ты ма раць, каб іх ма лень кая ко пія 

ста ла сум лен ным ча ла ве кам, на дзей най 

апо рай, год ным пра ця гам свай го ро ду.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

ДЗІ ЦЯ НЕ КОТ Я пра цую на стаў ні кам 

па чат ко вых кла саў у На-

ва бы хаў скім дзі ця чым 

сад ку — СШ Бы хаў ска-

га ра ё на. Вель мі люб лю 

дзя цей і ста ра юся аба-

ра ніць іх ад жорст кас ці 

на ва коль на га све ту.

Не каль кі га доў та му я 

пра ца ваў ды рэк та рам у 

ад ной з сель скіх школ на-

ша га ра ё на, і там са мной 

ад быў ся вось та кі вы па дак. 

Мне да вя ло ся ўдзель ні чаць 

у пра цэ се ада бран ня дзі ця-

ці з сям'і. Ві до ві шча гэ та не 

для сла бых нер ваў. Ад ра зу 

ска жу, што бы ла пра ве дзе-

на ка ла саль ная ра бо та як 

на шай шко лай, так і ін шы мі 

ар га ні за цы я мі і ўста но ва мі, 

каб пра ду хі ліць гэ тую сі-

ту а цыю. Але ні чо га не па-

дзей ні ча ла. Ма ці да апош-

ня га мо ман ту не ра зу ме ла, 

што дзі ця мо гуць за браць. 

Пра цяг ва ла п'ян ства ваць, 

вес ці раз гуль ны лад жыц-

ця, звя за ла ся з су мніў ны-

мі асо ба мі. І ка лі пры еха ла 

ка мі сія, то і са ма ма ці, і яе 

са бу тэль ні кі бы лі ў шо ку. 

Не пе ра даць сло ва мі, коль-

кі бы ло слёз і іс тэ рык. Дзі ця 

за бра лі, і ўжо на на ступ ны 

дзень жан чы на ся дзе ла ў 

мя не ў ка бі не це з пы тан нем: 

як вяр нуць сы на? Не ўза ба ве 

яна змя ні ла свой лад жыц ця 

ў леп шы бок: улад ка ва ла ся 

на ра бо ту, пе ра ста ла піць, і 

дзі ця ёй ад да лі... Пас ля, ужо 

не пра цу ю чы ў гэ тай шко-

ле, я да ве даў ся, што яна 

афор мі ла свай го сы ноч ка 

ў круг ла су тач ны ін тэр нат, 

і ён пры яз джае да до му па-

гас ціць толь кі па свя тах і на 

ка ні ку лах...

Апош нім ча сам упор у 

нас ро біц ца на тое, каб па-

кі нуць дзі ця ў сям'і. На ват 

ка лі сі ту а цыя на пер шы по-

гляд зда ец ца бяз вы хад най. 

Мы про сім баць коў стаць на 

шлях вы праў лен ня, усвя-

до міць сваю ад каз насць 

пе рад дзець мі, імк нём ся 

ім да па маг чы, па гра жа ем 

па збаў лен нем баць коў скіх 

пра воў... Але ча сам гэ та не 

дае вы ні каў... Вось та ды і 

ра зу ме еш, ча му не аб ход-

ныя да мы ся мей на га ты пу, 

апя кун скія і пры ём ныя сем'і, 

якія атры ма лі вя лі кае рас-

паў сю джан не ў на шай краі-

не. Гэ та па трэб ны і вель мі 

важ ны кі ру нак. Ён дае дзі-

ця ці дру гі шанц, маг чы масць 

атры маць кло пат і ад чуць 

ся бе аба ро не ным. Я схі ля-

юся пе рад людзь мі, якія ўзя-

лі на ся бе груз ад каз нас ці за 

вы ха ван не чу жо га дзі ця ці, 

хоць мне гэ тае сло ва і рэ-

жа слых — не бы вае дзя цей 

чу жых. Я дзя кую ўсім, хто 

доб ра сум лен на, ад каз на, 

а са мае га лоў нае з ду шой 

узяў ся за гэ тую спра ву. Але 

як ні сум на, ча сам ёсць і ад-

ва рот ны бок ме да ля.

Не як адзін з ма іх ка лег 

пра ца ваў у гру пе, што на-

вед ва ла ад ну з пры ём ных 

сем' яў. Жан чы на ўзя ла на 

вы ха ван не двух дзя цей: 

хлоп чы ка і дзяў чын ку. Дзяр-

жа ва рэ гу ляр на пла ці ла ёй 

да па мо гу на іх утры ман не, 

аказ ва лі гу ма ні тар ную да-

па мо гу, па сіль ную да па мо-

гу пра па ноў ва лі мяс цо выя 

струк ту ры і ар га ні за цыі. Ка-

лі ка мі сія прый шла ў гэ тую 

сям'ю, вы свет лі ла ся, што 

даб ра быт тут ад чу валь на 

па леп шыў ся ў па раў на нні з 

мі ну лы мі га да мі. У пры ват-

ным до ме з'я віў ся ту а лет, 

ван ны па кой, быў зроб ле ны 

ра монт і да т. п. Гас па ды ню 

ста лі хва ліць: маў ляў, ця пер 

дзе ці змо гуць ка рыс тац ца 

ўсі мі гэ ты мі вы го да мі. Яна ж 

без уся ля ка га со ра му ад ка-

за ла, што вы го ды — не для 

дзя цей, што яны па він ны 

быць удзяч ныя за тое, што іх 

«узя лі ў пры стой ны дом».

Хо чац ца ве рыць, што 

гіс то рыя, апі са ная ў гэ тым 

ар ты ку ле, адзін ка вая. Не 

ма гу зра біць ад на знач ных 

вы сноў, дзе ле пей бу дзе 

дзе цям, якія апы ну лі ся ў ня-

прос тай жыц цё вай сі ту а цыі. 

Та ко га вы ва ду не зро біць, 

на пэў на, ні хто. У ідэа ле дзі-

ця па він на жыць у сям'і з ма-

май і та там, якія яго лю бяць 

і кла по цяц ца пра яго. Ка лі 

так не атрым лі ва ец ца, мы, 

«чу жыя» да рос лыя, па він ны 

па кла па ціц ца пра тое, каб у 

кож на га дзі ця ці бы ло шчас-

лі вае дзя цін ства. Ці хоць бы 

прос та нар маль нае. Як мі-

ні мум.

Ана толь АСКІР КА.

ДЗЕ ІМ ЛЕПШ?

У М Е  Л Ы Я  Р У Ч  К І


