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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

НА ВА ГОД НЯЕ «ПА РА СЯ»
Спат рэ біц ца: буль ба — 1,5 кг, 

фі ле ку ры цы — 0,5 кг, шам піньё-

ны — 700 г, цы бу ля рэп ча тая — 

1 шт., 1 буй ная морк ва, яй кі — 2 шт., 

сыр — 100 г, мас ла — 50 г, алей для 

сма жан ня, соль на смак, 1 лы жач ка 

мо ла тай са лод кай па пры кі, мо ла тая 

ка лянд ра — 1 ч. л., мо ла ты чор ны 

пе рац — 0,5 ч. л., зя ле ні ва для ўпры-

га жэн ня.

З буль бы зра біць пю рэ і ў цёп лае 

(не га ра чае!) да даць сы рыя бял кі яек 

і доб ра пе ра мя шаць! Фі ле ку ры цы, 

на рэ за нае на не вя лі кія ка ва лач кі, 

злёг ку аб сма жыць на алеі, за тым па-

са ліць і, на сы паў шы спе цыі, ту шыць 

да вы па рван ня вад ка сці. Да лей да-

даць да ку ры цы цы бу лю, на рэ за ную 

паў кол ца мі, і морк ву, на дзёр тую на 

буй ной тар цы, і сма жыць да га тоў-

нас ці. Гры бы, па са ліў шы, па ту шыць з 

ка лянд рай у мас ле. По тым па дзя ліць 

іх на дзве част кі: буй ней шыя па кі-

нуць на ўпры га жэн не, ас тат нія змя-

шаць са сма жа най ку ры цай.

На бля ху за слаць ліст фоль гі, 

пра ма заць яго мас лам і вы клас ці 

па ло ву пю рэ. Фар му ем з яго на рых-

тоў ку: «па ра ся» з бор ці ка мі, але без 

вер ху. За поў ніць на чын кай з ку ры цы 

з гры ба мі, звер ху па сы паць на дзёр-

тым сы рам. Сыр сы паць у ся рэ дзі-

ну (ад сту па ю чы ад бар тоў, каб не 

пра рва ла ся «па ра ся» і не вы цек ла!). Ас тат нюю част ку 

буль бы вы клас ці па вер се, фар му ю чы «па ра ся», доб ра 

раз гладж ва ю чы сі лі ко на вай ла пат кай. Цал кам аб ма заць 

«па ра ся» жаў тком яек і зра біць з морк вы вуш кі, лычык 

(нозд ры — дух мя ны пе рац) і хвос цік. Ад пра віць «жы вё лі ну» 

ва ўжо ра за грэ тую ду хоў ку і па кі нуць там пры тэм пе ра ту ры 

220 гра ду саў на 25 хві лін.

СА ЛА ТА З ФА РЭ ЛІ І АГУР КОЎ
Спат рэ біц ца: са лё ная або вэн джа ная фа рэль — 

150 г, све жыя агур кі — 1-2 шт., ды жон ская гар чы ца — 
1 ч. л., аліў ка вы алей — 2-3 ст. л., паў лі мо на, мёд — 1 ч. 
л., ліс це са ла ты — жме ня, соль і пе рац — на смак.

Агур кі на рэ заць паў коль ца мі. Фа рэль на рэ заць тон кі мі 
па лос ка мі або лус тач ка мі. Сок па ло вы лі мо на, мёд і гар-
чы цу змя шаць з аліў ка вым але ем. Па са ліць і па пер чыць 

на смак. Ліс це cалаты ста ран на вы мыць, аб су шыць. Вы-

клас ці на дно са лат ні цы. Звер ху раз мер ка ваць ры бу і на-

рэ за ныя агур кі. Па ліць са ла ту за праў кай і ад ра зу па даць 

да ста ла.

М А Й С Т А Р - К Л А С

Я кро чы ла па зі мо-

вай ву лі цы і ка ля пры-

пын ку за ўва жы ла ба бу-

лю — яна ганд ля ва ла 

ман да ры на мі. Та та ка-

жа: ву ліч ным ганд лем 

час та зай ма юц ца мах-

ля ры, не вя до ма, якой 

якас ці ў іх пра дук ты. 

Я зір ну ла на ба бу лю. Яе 

по зірк здаў ся мне доб-

рым. Я па ду ма ла: ба бу-

ля ні я кая не мах ляр ка, 

а звы чай ная, як і мая. 

Па ды шла да яе і па ці ка-

ві ла ся, коль кі каш ту юць 

ман да ры ны. Ба бу ля 

на зва ла ца ну. Гро шай 

на кі ла грам у мя не не 

ха па ла, але якія-ні я кія 

ўсё ж бы лі. Я пра цяг ну-

ла іх ба бу лі.

Яна зір ну ла на ма не-

ты, на мя не, ска за ла:

— Зу сім ма ла, 

унуч ка. Але я ўзва жу 

больш.

Ба бу ля па кла ла на 

ва гу ман да ры ны — 

я за ўва жы ла, як стрэл-

ка спы ні ла ся на пя ці-

стах гра мах. Яна па кла-

ла ман да ры ны (во сем 

штук) у не вя ліч кі па кет 

і да ла яго мне. Я па дзя-

ка ва ла і пай шла.

На су страч кро чы ла 

жан чы на з ма лень кім 

хлоп чы кам. Хлоп чык 

уба чыў па кет з ман да-

ры на мі і звяр нуў ся да 

ма ці:

— І я ха чу ман да ры-

ны. Да вай ку пім!

— У нас ня ма ча су. 

Мы і так спаз ня ем ся.

Я да ста ла з па ке та 

ман да рын ку і пра цяг ну-

ла хлоп чы ку.

— Ска жы дзя куй 

дзяў чын цы, — пад ка-

за ла ма ці.

— Дзя куй, — паў та-

рыў хлоп чык і пад няў 

на мя не во чы. У іх з'я-

ві лі ся іск рын кі ра дас ці і 

шчы рай удзяч нас ці.

Я па ду ма ла, што гэ-

та га ман да ры на ў мя-

не маг ло і не быць, бо 

на яго ў мя не ўсё роў-

на не ха па ла гро шай. 

Атрым лі ва ец ца, ба бу-

ля па час та ва ла мя не, 

а я — хлоп чы ка.

Тут да мне дай шло: 

«Я ж са ма яшчэ іх не 

па каш та ва ла!»

Да ста ла адзін з па-

ке та і па ча ла зды маць 

лу пі ну. По тым ада рва-

ла дзве доль кі і па каш-

та ва ла. Якая пры ем ная 

сло дыч! Ман да рын, 

вя до ма, не аў ся ная ці 

грэц кая ка ша, якую да-

юць у школь най ста ло-

вай. Лепш бы за мест іх 

нам да ва лі ман да ры ны! 

Але гэ та толь кі ма ры...

— Дзяў чын ка, да вай 

па мя ня ем ся! — па чу ла 

рап там. — Я дам та бе 

цу кер ку, а ты мне — 

ман да рын.

Азір ну ла ся і ўба чы-

ла по бач з са бой ся мі-

вась мі га до вую ма лую, 

якая пра цяг ва ла мне 

цу кер ку. Ні чо га не за-

ста ло ся, як да стаць 

з па ке та ман да рын і 

пра цяг нуць ёй. За тое ў 

мя не з'я ві ла ся цу кер ка 

«Міш ка на Поў на чы».

— А ў мя не ёсць 

цац ка з кін дар-сюр пры-

за — ка ча ня. Яе мож на 

вы ка рыс таць як бі руль-

ку. Да вай мя няц ца, — 

пра мо ві ла яшчэ ад на 

дзяў чын ка, мая ра вес-

ні ца. Яна, пэў на, так са-

ма іш ла са шко лы.

Так у мя не з'я ві ла ся 

цац ка.

Я па ду ма ла, якая 

цу доў ная па ра го да — 

зі ма. На два рэ хо лад, 

сцю жа, гур бы сне гу, 

па хмур на. І як раз у 

гэ ты час у нас пра да-

юц ца ман да ры ны, якія 

пры во зяць з цёп лых 

кра ін. Ман да рын — як 

не вя ліч кае сон ца, яр ка-

аран жа вы і та кі смач ны! 

Ён на гад вае пра ле та, а 

та му ўзні мае на строй.

Ка ля са ма га пад' ез-

да за ўва жы ла ба бу лю 

Ні ну, якая жы ве па вер-

хам ні жэй. Ле там яна 

час та ся дзіць на ла вач-

цы ка ля до ма, а вось 

зі мой больш ча су пра-

во дзіць у ква тэ ры. На 

ву лі цу вы хо дзіць толь-

кі ў кра му ці па ней кіх 

не ад клад ных спра вах. 

Ка лі ў ба бу лі Ні ны ёсць 

цу кер кі, яна час туе мя-

не. Так што мы, так бы 

мо віць, сяб ры.

За ўва жыў шы ў ма іх 

ру ках па кет з ман да ры-

на мі, яна ска за ла:

— І я сён ня ў кра му 

ха дзі ла. Але там та кая 

чар га ў ад дзе ле са да ві-

ны, што не ры зык ну ла 

ста яць.

Я да ста ла ман да рын 

і пра цяг ну ла яго ба бу лі.

— Гэ та вам. Ня хай 

ён вас па ра дуе.

— Дзя куй, На сцеч-

ка, — уз ра да ва ла ся 

ста рэнь кая.

Я пад ня ла ся на свой 

па верх і ад чы ні ла ква-

тэ ру, ад куль ад ра зу 

па ве я ла цяп лом. Рас-

пра ну ла ся і ад нес ла на 

кух ню па кет з ман да ры-

на мі. У ім за ста ва ла ся 

тры шту кі — адзін для 

мя не і два для баць коў. 

А яшчэ ў ма ёй кі шэ ні 

ля жа лі цац ка і цу кер ка. 

Я ўспом ні ла сён няш ні 

дзень і па ду ма ла, што 

доб рая спра ва заў сё-

ды пры цяг вае доб рую, 

дрэн ная — дрэн ную. 

Гэ та прын цып звы чай-

на га лан цуж ка.

У гэ ты мо мант мне 

за ха це ла ся, каб «доб-

рых» лан цуж коў у жыц-

ці кож на га ча ла ве ка 

бы ло як ма га больш.

Андрэй 

СІДАРЭЙКА.

Га зе та 
«Звяз да» 
су мес на 
з Мі ніс тэр ствам 
ін фар ма цыі 
пра во дзі ла 
рэс пуб лі кан скі 
твор чы 
фо та кон курс 
«Шчас лі вая 
сям'я». 
Да слаць 
свае здым кі 
і па дзя ліц ца 
ўсмеш ка мі 
та таў, мам і 
дзя цей маг лі як 
пра фе сій ныя 
фа то гра фы, так 
і ама та ры. Уся го 
на кон курс 
па сту пі ла ка ля 
250 ра бот. На 
ста рон ках 
«Ся мей най 
га зе ты» дру ку ем 
най леп шыя з іх.

Фо та кон курсФо та кон курс

«ЗІ МО ВЫЯ ЗА БА ВЫ». 
Фо та Ма ры ны БРУ Я КІ (Мінск). 

На мі на цыя «Ся мей ныя тра ды цыі».

Фо та На тал лі Фо та На тал лі ЕВЯН КОЕВЯН КО (Ак цябр скі).  (Ак цябр скі). 
На мі на цыя «Ра зам пра цу ем — На мі на цыя «Ра зам пра цу ем — 

ра зам ад па чы ва ем».ра зам ад па чы ва ем».

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!

ПАЎ КІ ЛО 
МАН ДА РЫ НАЎ


