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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ПІ РОГ-ГА ЛЕ ТА
Для вы печ кі на ват фор ма 

не аба вяз ко вая
Ця пер са мы час пя чы пі ра гі-га ле-
ты з яга да мі, ма ла дой га род ні най 
або гры ба мі.

Спат рэ біц ца для цес та: 200 г 
мас ла, 4 ст. л. цук ру, дроб ка со лі, 500 г му кі, 10 ст. л. ле-
дзя ной ва ды.

Змя шай це му ку з цук рам і дроб кай со лі і па ся чы це ра-
зам з мас лам. Ра за тры це су месь ру ка мі (для па ска рэн ня 
вы ка рыс тоў вай це блэн дар), каб атры ма ла ся крош ка, зра-
бі це гор ку з па глыб лен нем і ўлі це 10 ст. л. ле дзя ной ва ды. 
За мя сі це цес та, аку рат на пад бі ра ю чы муч ную су месь ру ка мі 
ад кра ёў да ся рэ дзі ны. Ска чай це шар і па кла дзі це яго ў ха-
ла дзіль нік, па куль зай ма е це ся на чын кай.

Ва ры ян ты на чы нак
Ягад ная. Для не вя лі ка га пі ра га-га ле ты спат рэ біц ца 

4 шклян кі ягад. Вы кла дзе це яга ды ў міс ку, змя шай це з 
8 ст. л. цук ру і 2 ст. л. крух ма лу (крух мал зро біць ягад ны 
сок, які вы дзя ля ец ца, гус тым).

Грыб ная. Аб смаж це 2 на рэ за ныя цы бу лі ны да за ла ціс-
та га ко ле ру, да дай це на рэ за ныя све жыя гры бы і га туй це 
10—15 хві лін. Да дай це лыж ку му кі, змя шай це, за праў це, 
вы кла дзе це на чын ку на цес та і па сып це 0,5 шклян кі на-
цёр та га сы ру.

Сыр на-цы буль ная. Аб смаж це 0,5 кг на рэ за ных ма ла-
дых сцёб лаў цы бу лі ці 2 рэп ча тыя цы бу лі і 1 цы бу лю-па рэй, 
змя шай це з 1 шклян кай на дзёр та га сы ру і вы кла дзі це на 
цес та.

З га род ні най. Здраб ні це вя лі кі пу чок шпі на ту. Се зон ную 
га род ні ну (ка бач кі, бак ла жа ны, цы бу лю, пе рац, па мі до ры, 

роз ныя ві ды ка пус ты) на рэ жце лус тач ка мі, апыр скай це але-
ем і за пя чы це ў ду хоў цы ка ля 20 хві лін. У цэнтр рас ка ча на га 
цес та вы кла дзі це шпі нат, звер ху — за пе ча ную га род ні ну, 
за хі лі це краі алад кі ўнутр.

Пры га туй це на чын ку. На грэй це ду хоў ку да 200 °С. Бля ху 
за сця лі це па пе рай для вы печ кі. Рас ка чай це цес та ў алад ку. 
Ка лі ба кі бу дуць не над та роў ныя, ні чо га страш на га. Алад ку 
з цес та змяс ці це на пад рых та ва ную бля ху. Вы кла дзе це на-
чын ку, па кі да ю чы 2,5-сан ты мет ро выя краі. За гар ні це краі 
ўнутр пі ра га, за кры ва ючы та кім чы нам на чын ку, змаж це 
яй кам. Вы пя кай це ка ля 20—25 хві лін.

Для ягад на га пі ра га, пе рад тым як па ста віць яго ў ду-
хоў ку, злёг ку змаж це краі цеста ва дой і па сып це цук рам. 
Га то вы пі рог вы мі це з ду хоў кі і дай це астыць на пра ця гу 10 

хві лін. У не вя лі кай міс цы змя шай-
це ка ла тоў кай джэм, да даў шы 
на смак лі мон ны сок. Асця рож на 
змаж це атры ма най гла зу рай на-
чын ку, па куль га ле ты яшчэ цёп-
лыя. Па да вай це пі рог цёп лым або 
па ка ё вай тэм пе ра ту ры.

АД БЕЛЬ ВАЛЬ НІК ДЛЯ ТКА НІН
Ле та — се зон ад па чын каў, пад час якіх час тыя роз ныя за-

стол лі. Дач ныя абе ды 
і пік ні кі вель мі рэд ка 
абы хо дзяц ца без на-
ступ стваў у вы гля дзе 
плям на адзе жы і ста-
ло вай бя ліз не.

• Ку хон ныя руч ні кі 
і па доб ныя рэ чы, дзе 
пе ра ва жа юць тлус тыя 

пля мы, ад мые гар чы ца. 2 ст. л. гар чыч на га па раш ку раз-
вес ці ў літ ры га ра чай ва ды і даць на ста яц ца. Пра ца дзіць, 
раз вес ці ў не аб ход най коль кас ці ва ды і за ма чыць руч ні кі на 
ноч. Мыць, як звы чай на. Руч ні кі па бя ле юць і пра дэз ын фі-
цы ру юц ца, а ма лю нак ста не толь кі яр чэй шы.

• Бе лыя рэ чы жоўк нуць ад ста рас ці ці мыц ця. Каб ад бя-
ліць та кую бя ліз ну, ра зам з па раш ком у ва ду трэ ба да да-
ваць на ша тыр ны спірт. На ват ста рыя рэ чы пас ля не каль кіх 
па доб ных пра цэ дур «па ма ла дзе юць».

• Шаў ко выя і ваў ня ныя рэ чы за ма чы це ў рас тво ры: на 
10 літ раў ва ды 50 г праль на га па раш ку, 6 ст. со лі, 1 ст. л. 
на ша тыр на га спір ту і столь кі ж 3%-на га пе ра кі су ва да ро ду. 
Па тры маць адзен не га дзін пяць, пас ля ча го мыць у да лі-
кат ным рэ жы ме.

• Голь фы і шкар пэт кі мож на за ма чыць у цёп лай ва дзе, 
да даў шы ту ды 2 ст. л. бор най кіс ла ты, — гэ та вы дат ная 
пра фі лак ты ка ад грыб ко вых за хвор ван няў. Так мож на ад-
бель ваць і май кі. По тым мыць у звы чай ным рэ жы ме.

ПА ЧАС ТУ НАК 
ДЛЯ НЯ ПРО ША НЫХ ЖЫХАРОЎ

Ка лі на ся ко мыя пра бра лі ся ў дом, па зба віц ца ад іх вель мі 
ня прос та. Як толь кі ўба чы це та ра ка на або му ра шак на сва-
ёй тэ ры то рыі, будзь це ўпэў не ны: па блі зу ха ва ец ца знач на 
больш шкод ні каў. Але мож на па зба віц ца ад ня про ша ных 
гас цей са мым бяс шкод ным спо са бам! На ват ка лі ў до ме 
ёсць дзе ці або жы вё лы, сме ла вы ка рыс тоў вай це гэ ты сро-
дак.

Усё што спат рэ біц ца — тро хі лаў ро вых ліс тоў! Рас кла-
дзі це іх па ку тах свай го до ма і на заўж ды за бу дзе це ся пра 
пры сут насць не па жа да ных гас цей! Увесь сак рэт у тым, што 
та ра ка ны, му раш кі, му хі, ка ма ры і моль прос та не пе ра но-
сяць па ху лаў ро ва га ліс та. Так са ма вар та змяс ціць лаў ро-
выя ліс ты ў ёміс тас ці з кру па мі, гэ та пра ду хі ліць з'яў лен не 
там жуч коў.

На здым ку — ма лень кая бе ла ру сач-
ка ра зам са сва ёй ма ту ляй Эмі лі яй Гаў-
рус у Грэ цыі, на вост ра ве Крыт. Ка мі ле 
ўся го 10 ме ся цаў. Ра зам з баць ка мі яна 
лю біць спаз на ваць свет праз па да рож-
жы. Ка міл ка ўжо ба чы ла вы со кія го ры, 
мо ра, а так са ма пя чо ру, у якой, па вод-
ле мі фаў, на ра дзіў ся Зеўс. А яшчэ дзяў-
чын ка, якая, да рэ чы, ро дам з Грод на, 
вель мі лю біць усмі хац ца, чым, не су-
мнен на, упры гож вае наш cвет. Як і ўсе 
дзет кі, якія ўсмі ха юц ца!



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!

СПЫ НЯЦЬ ЧХАН НЕ
Ка лі мы за кры ва ем рот і нос пад час чхан ня, 

то моц на па вы ша ец ца ўнут ры ча рап ны ціск. 
Ідзе па ру шэн не маз га во га кро ва зва ро ту. Гэ та 
мо жа пры вес ці да га лаў но га бо лю, па шко джан-
ня са су даў і на ват праб лем са слы хам. Та му не 
вар та стрым лі ваць ся бе, чхай це на зда роўе.

ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ ПАР ФУ МУ
На жаль, нам ні хто не рас ка жа, што кан-

крэт на зна хо дзіц ца ў фла кон чы ку лю бі мых 
ду хоў, гэ та ка мер цый ная та ям ні ца. Ад нак час-
цей за ўсё для вы ра бу пар фу мы вы ка рыс-
тоў ва юц ца сін тэ тыч ныя рэ чы вы. Яны да юць 
больш устой лі вы і на сы ча ны во дар, а каш ту-

юць у ра зы тан ней, чым на ту раль ныя алеі. Усе 
гэ тыя рэ чы вы пры ўды хан ні мо гуць вы клі каць 
га ла ва кру жэн не, млос насць, сан лі васць. Ле-
ка ры ра яць па маг чы мас ці куп ляць ар га ніч ныя 
эфір ныя алеі або ка рыс тац ца пар фу май у па-
мяш кан ні, якое доб ра пра вет ры ва ец ца.

ТРЫ МАЦЬ ЕЖУ Ў ПЛАС ТЫ КА ВЫХ 
КАН ТЭЙ НЕ РАХ

У склад боль шас ці плас ты ка вых бок саў 
ува хо дзяць фта ла ты і біс фе нол, каб плас тык 
за хоў ваў гнут касць. Пры пра цяг лым зна хо-
джан ні пра дук таў у кан тэй не рах гэ тыя рэ-
чы вы ўсмокт ва юц ца і мо гуць уплы ваць на 
ра бо ту эн да крын най сіс тэ мы. А ра за гра ва-

ю чы ежу «ў плас ты ку» пры да па мо зе мік-
ра хва лёў кі, мы толь кі па ска ра ем гэ ты пра-
цэс. Лепш вы ка рыс тоў ваць для за хоў ван ня 
пра дук таў та ру з нейт раль ных ма тэ ры я лаў: 
шкла, не ржа ве ю чай ста лі і ке ра мі кі.

ЧЫС ЦІЦЬ ЗУ БЫ АД РА ЗУ ПАС ЛЯ ЯДЫ
Чыс ціць зу бы вар та не менш чым праз 

30 хві лін пас ля сня дан ка (вя чэ ры), а лепш 
праз га дзі ну. Спра ва ў тым, што ежа і на поі, 
асаб лі ва кіс лыя, уз дзей ні ча юць на эмаль зу-
боў і дэн цін (слой пад эмал лю). Трэн не зуб ной 
шчот кі пра штур хоў вае кіс ла ту яшчэ глы бей 
да дэн ці ну. Гэ та мо жа пры вес ці да раз бу рэн-
ня зуб ной эма лі і звыш ад чу валь нас ці.

ПІЦЬ СВЕ ЖА ВЫ ЦІС НУ ТЫ СОК
Не ўсе ве да юць, што све жа вы ціс ну ты сок 

ка рыс ны толь кі ў не вя лі кіх коль кас цях. А пры 
не ка то рых за хвор ван нях тыя ці ін шыя со кі 
мо гуць на нес ці сур' ёз ную шко ду ар га ніз му. 
На прык лад, кіс лыя (яб лыч ны, лі мон ны, жу ра-
ві на вы) не рэ ка мен ду ец ца пры маць пры яз-
вах. Ві на град ны сок не па ды дзе пры дыя бе це 
і ліш няй ва зе. Акра мя та го, не вар та за бы-
ваць, што со кі — моц ныя алер ге ны. Дзе цям 
вар та да ваць іх з асця ро гай, па чы на ю чы з 
ма лых доз і пас ля кан суль та цыі ў док та ра.

Пад рых та ва ла На тал ля МАЎ ЧА НА ВА



Свэн Нурд квіст. Па ля ван не 
на лі са. Мас так Свэн 
Нурд квіст, пе ра клад 
са швед скай Над зеі 
Кан дру се віч. — Мінск: 
Кні га збор, 2017. — 32 с.

Свэн Нурд квіст. Пэт сан 
су муе. Мас так Свэн 
Нурд квіст, пе ра клад 
са швед скай Над зеі 
Кан дру се віч. — Мінск: 
Кні га збор, 2017. — 32 с.

З сім па тыч ны мі і ўжо зна ка-
мі ты мі ге ро я мі Пэт са нам і Фін-
ду сам, якіх у сва ёй се рыі кніг 
ства рыў швед скі дзі ця чы пісь-
мен нік і мас так Свэн Нурд квіст, 
бе ла рус кія чы та чы па зна ё мі лі ся 
га ды два та му. Ме на ві та та ды 
бы лі прад стаў ле ныя пер шыя 
апо ве ды ў пе ра кла дзе на бе ла-
рус кую мо ву. І вось — за до сыць 
не пра цяг лы час — на шы дзет-
кі з імі са праў ды па сяб ра ва лі, з 
не цярп лі вас цю ча ка юць но вых 
гіс то рый і з за да валь нен нем за-
віт ва юць на прэ зен та цыі (а гэ та 
асоб ны від за баў кі — з гуль ня мі, 
па час тун ка мі і яр кім чы тан нем 
ка зак вя до мы мі ак цё ра мі).

Па-бе ла рус ку ўжо па ба чы-
лі свет пяць кніг, і па сак рэ це 
рас па вя ду, што ў жніў ні нас ча-
ка юць но выя су стрэ чы з кры ху 
флег ма тыч ным Пэт са нам і яго 
жва вым сяб рам ка том Фін ду сам. 

Так, рых ту ец ца да вы дан ня шос-
ты апо вед «Пэт сан з'яз джае». 
Ама та ры аў ды як ніг так са ма не 
за ста нуц ца без па да рун каў. 
Ідзе за піс дыс ка, што бу дзе змя-
шчаць усе дзе вяць гіс то рый пра 
Пэт са на (ён раз маў ляе го ла сам 
вя до ма га ак цё ра Паў ла Хар лан-
чу ка-Южа ко ва) і Фін ду са (сім па-
тыч на га ка та агуч вае акт ры са 
Ган на Хіт рык).

А па куль кры ху пры ад кры ем 
за сло ну (але без спой ле раў!) та-
го, якія пры го ды і гіс то рыі нас 
ча ка юць пад вок лад ка мі кніг 
«Па ля ван не на лі са» і «Пэт сан 
су муе». Не як Гус таў сан, які 
жы ве по бач, за ві таў да на шых 
сяб роў вель мі раз зла ва ны. У 
яго па ча лі зні каць ку ры. На ту-
раль на, што са мым ла гіч ным 
тлу ма чэн нем гэ та му ён па лі чыў 

«ві зі ты» лі са. Не бяс пе ка на віс ла 
і над гас па дар кай Пэт са на, яго 
ку ры так са ма па тра ба ва лі аба-
ро ны і больш піль на га до гля ду. 
Але на шы сяб ры не раз губ ілі ся, 
ра зам змай стра ва лі са праўд ную 
паст ку для «лі са» і вы ра та ва лі 
ўсіх ку рэй у ва ко лі цы.

Гіс то рыя пра тое, як Пэт сан 
су муе, на пер шы по гляд не та-
кая за хап ляль ная і на поў не ная 
па дзея мі. Але і тут ёсць свае 
ці ка він кі. Ці, пры нам сі, ад ка-
зы на пы тан ні, якія час ад ча су 
хва лю юць, ба дай, кож на га. Як 
зма гац ца з су мам ці, ка лі хо ча-
це, ме лан ха ліч ным на стро ем 
і за ду мен нас цю? Што ра біць, 
ка лі ні чо га ці ка ва га ў жыц ці не 
ад бы ва ец ца ды і ў цэ лым са мо 
жыц цё па да ец ца нуд ным? Як 
да па маг чы сяб ру, які апы нуў ся 
ў та кім ста не, і што ра біць, каб 
раз ве ся ліць са мо га ся бе? Хіт ры 
кот Фін дус і тут па спя хо ва спраў-
ля ец ца з цяж кас ця мі.

Нель га не ад зна чыць сім-
па тыч ныя і ўтуль ныя аў тар скія 
ма люн кі, які мі аздоб ле ныя вы-
дан ні. Свэн Нурд квіст са праў ды 
тон ка пе рад ае ат мас фе ру апо-
ве да, ства ра ю чы ге ро яў не толь-
кі сло ва мі, але і воб ра за мі. Та му 
ча ка ем но вых су стрэч!

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА.
vesіaluha@zvіazda.by



Чы тан ка для дзе так-бе ла ру саўЧы тан ка для дзе так-бе ла ру саў  

СУМ НА? ХА ДЗЕМ ПА ЛЯ ВАЦЬ НА ЛІ СА!
Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  

Па ра да. Вы мо жа це 
пры га та ваць не ад ну, а 
не каль кі не вя лі кіх га лет. 
Да да вай це ў іх на чын ку 
з роз ным спа лу чэн нем 
са да ві ны і ягад.

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць   5 паў ся дзён ных звы чак, якія на но сяць шко ду ва ша му зда роўю
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У гас цях у Зеў са


