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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

РУ ЛЕ ЦІ КІ 
З ПЕ ЧА НА ГА ПЕР ЦУ

Спат рэ біц ца: 1 кг чыр во на га пер цу (доў-

гі і вуз кі), 500 г ся рэд не са лё най брын зы, 

1 пу чок пят руш кі, не каль кі га лі нак мя ты 

(мож на за мя ніць ба зі лі кам), 50 мл аліў ка-

ва га алею, соль і пе рац — на смак.

Ду хоў ку ра за грэць да 180 °С. Пе рац рас-

клас ці на бля ху, апыр скаць але ем і за пя каць 

у ду хоў цы да га тоў нас ці. Час ад ча су пе рац 

вар та пе ра ва роч ваць. Для пра віль най тэкс-

ту ры ён па ві нен стаць мяк кім, а па ба ках 

ка рыч не вым. Га то вы пе рац пе ра клас ці ў 

міс ку аль бо цэ ла фа на вы па кет, які вар та 

за вя заць, і даць астыць. Гэ тая пра цэ ду ра 

да зво ліць ляг чэй ачыс ціць пе рац. Асты лы 

пе рац ачыс ціць, вы да ліць на сен не і на рэ-

заць на доў гія па лос кі шы ры нёй 4-5 см.

Пят руш ку і мя ту дроб на на сек чы. Змя-

шаць з на рэ за най брын зай, але ем і пер цам. 

Ста ран на рас цер ці ві дэль цам. Вы клас ці на 

па лос кі пер цу пад рых та ва ную на чын ку.

Скру ціць не вя лі кія ру ле ты. Па жа дан ні 

апыр скаць але ем і як след асту дзіць.

КУ РЫ ЦА Ў СЛО І КУ 
ВА ЎЛАС НЫМ СО КУ

Спат рэ біц ца: ку ры ца (1,2—2 кг), 1 вя лі-

кая цы бу лі на, соль на смак, пе рац га рош-

кам дух мя ны і чор ны, лаў ро вы ліст, 1 па мі-

дор, 1 бал гар скі пе рац.

Ку ры цу і га род ні ну на рэ заць. Уклад ва ем 

мя са і га род ні ну са спе цы я мі ў трох літ ро-

вы сло ік плас та мі: пласт мя са, со лім яго, 

да да ём не каль кі га ро шын пер цу, лаў ро вы 

ліст, да лей — пласт су ме сі га род ні ны і гэ так 

да лей. Ка лі ку ры ца вя лі кая, то сло ік атры-

ма ец ца прак тыч на поў ны. Ні я кай вад ка сці 

ў сло ік з ку ры цай да да ваць не трэ ба! На-

крыць сло ік но вым бля ша ным веч кам без 

гум кі і па ста віць яго ў ха лод ную (!!!) ду хоў-

ку на ніж нюю па лі цу (не на дно ду хоў кі, а 

на ра шот ку або эма лі ра ва ную бля ху для 

сма жан ня). За тым ра за гра ва ем ду хоў ку 

да 180 гра ду саў і за бы ва ем ся пра яе на 

1,5 га дзі ны.

У вы ні ку — дух мя ная ку рач ка са смач най 

га род ні най!

ЦУ ДА ДЗЕЙ НЫ 
ЯБ ЛЫЧ НЫ ВО ЦАТ

Су праць бо лю ў гор ле
Змя шай це 1/4 шклян кі яб лыч на га во ца ту 

і 1 шклян ку цёп лай ва ды. Гэ тай су мес сю ка-

рыс на па лас каць гор ла пры са мым ня знач-

ным на мё ку на хва ро бу — усе шкод ныя мік-

ро бы ў ро та вай по лас ці бу дуць зні шча ны.

Су праць пя кот кі
1 ч. л. яб лыч на га во ца ту з не вя лі кай 

коль кас цю ва ды да па мо жа спра віц ца з пя-

кот кай. Пры род ны за мен нік ан та цы даў.

Су праць пер ха ці
Яб лыч ны во цат ума цоў вае ва ла сы, ро-

біць іх пыш ны мі і бліс ку чы мі. А яшчэ во цат 

зні шчае пер хаць! Змя шай це 1/4 шклян кі 

во ца ту з 1/4 шклян кі ва ды, апа лас ні це гэ-

тай су мес сю ва ла сы пас ля мыц ця. Мож на 

па кі даць во цат ны рас твор на ва ла сах на 

пра ця гу 15 хві лін для леп ша га эфек ту. Пер-

хаць знік не бяс след на.

Су праць су тар гаў
Су тар гі час цей за ўсё свед чаць пра дэ-

фі цыт ка лію. Змя шай це 2 ст. л. во ца ту з 

1 ч. л. мё ду і шклян кай цёп лай ва ды — 

атры ма ец ца хат ні сро дак Су праць су тар гаў, 

які па паў няе не да хоп ка лію ў ар га ніз ме! А 

яшчэ ў во ца це змя шча ец ца маг ній, жа ле за, 

фос фар, медзь і се ра.

Су праць скур на га свер бу
Ка лі ску ра не пры ем на свяр біць, на ня сі це 

на па шко джа ны ўчас так тро хі во ца ту, вы-

ка рыс тоў ва ю чы ват ны дыск. Су праць грыб-

ко выя і ан ты бак тэ ры яль ныя ўлас ці вас ці на-

ту раль на га во ца ту да па мо гуць спра віц ца з 

раз на стай ны мі па шко джан ня мі ску ры.

Су праць ба ро да вак
Ві рус ныя ба ро даў кі мож на вы вес ці, на-

но ся чы на іх дзень за днём яб лыч ны во цат. 

Ра бі це гэ та рэ гу ляр на, і аба вяз ко ва за ўва-

жы це вы нік.

Су праць па ху ног
Ро бя чы ван нач ку з яб лыч ным во ца там 

кож ны ве чар, вы за бу дзе це ся аб та кой 

праб ле ме, як па тлі васць і не пры ем ны пах 

ног! Во цат спра віц ца з грыб ком на ступ нях 

дзя ку ю чы сва ім ан ты мік роб ным улас ці вас-

цям.

Су праць не пры ем на га па ху ў до ме
Раз вя дзі це 

во цат з ва дой і 

за лі це рас твор 

у пуль ве ры за-

тар. Рас пырск-

ва ю чы гэ тую 

су месь па до ме, 

мож на га ран та-

ва на па зба віц-

ца ад не пры-

ем ных бы та вых 

па хаў.

Су праць бру ду
Пры да па-

мо зе во ца ту мож на вы да ліць за ста рэ лы 
бруд, пля мы, цвіль, раз во ды на сан тэх ні цы. 
Гэ та шмат мэ та вы ачы шчаль нік, які каш туе 
на шмат тан ней звы чай ных хі міч ных срод-
каў.

Су праць цві лі
Цвіль на пліт цы ў ван ным па коі і ўнут ры 

праль най ма шын кі — звы чай ная спра ва. 
Во цат да па мо жа вы да ліць цвіль з лю бой па-
верх ні, мож на на ват мыць рэ чы з да дан нем 
во ца ту. Бе лая фі ран ка бу дзе па-са праўд на-
му бе ла снеж най пас ля мыц ця з во ца там.

Су праць змор шчын на воп рат цы
Хіт ры трук для пра са ван ня рэ чаў без 

пра са! Раз ба віць во цат з ва дой у су ад но-
сі нах 1:3, пе ра ліць у пуль ве ры за тар і рас-
пыр скаць па па верх ні адзен ня. Ка лі рэч 
вы сах не, змор шчы ны знік нуць.

Су праць плям на мэб лі
Пля мы на мэб лі, ды ва нах і тка ні не вы-

да ля юц ца ўмо мант пры да па мо зе во ца ту! 

Зда ец ца, ён здоль ны ачыс ціць усё. На ня-

сі це на тка ні ну або ды ван су месь во ца ту і 

со лі, пра тры це пля му, вы су шы це і пра пы-

ла сос це.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!  

ЧА РОЎ НАЯ ПА ЛАЧ КА

В А Р  Т А  В Е  Д А Ц Ь

Ад ной чы, ка лі баць коў не бы-

ло до ма, да мя не за ві та ла сяб-

роў ка Ма ша, якая жы ве так са ма 

ў на шым пад' ез дзе. Яна ву чыц ца 

ў дру гім кла се і ма лод шая за мя-

не на тры га ды. Але гэ та не пе ра-

шка джае нам сяб ра ваць.

Мы ся дзе лі ў ма ім па коі і ма-

ры лі.

— Вось ка лі б у мя не бы ла 

ча роў ная па лач ка... — па ча ла 

фан та зі ра ваць сяб роў ка.

— То што та ды? — за пы та ла-

ся з ці ка вас цю ў яе.

— Я б па пра сі ла са бе ма ро-

жа нае, — ад ка за ла яна.

— А я б торт, — ска за ла я.

— А я б ша ка лад ку, — вы ка-

за ла но вае жа дан не Ма ша.

— А я — шмат га зі роў кі.

— А я, — па ча ла сяб роў ка і 

за ду ма ла ся. — Я б па пра сі ла, каб 

усе ду ма лі, што я ў шко ле, а на 

са май спра ве я бы ла б до ма.

— Ве да еш, а ча роў ныя па-

лач кі на да ро зе не ва ля юц ца, — 

ска за ла я сяб роў цы. — Іх за слу-

жыць трэ ба.

— Ве даю, — ад ка за ла Ма-

ша. — Трэ ба здзейс ніць тры 

доб рыя ўчын кі.

— Так. Ты іх здзейс ні ла? — 

па ці ка ві ла ся я.

— Трэ ба па лі чыць, — на рэш-

це, вы ра шы ла яна.

— Да вай.

— Ра ні цай я па чыс ці ла зу-

бы, — ста ла лі чыць Ма ша. — 

Гэ та раз.

— Па ча кай, — спы ні ла я яе. — 

Які ж гэ та доб ры ўчы нак? Зу бы 

ты чыс ці ла для ся бе. Для на ва-

коль ных ня ма ні я кай ка рыс ці ад 

тва ёй спра вы.

— Доб ра, — па га дзі ла ся 

Ма ша. — Ду ма еш, я ін ша га 

ні чо га не ра бі ла? Я, між ін-

шым, сён ня са ма знай шла 

свае шкар пэт кі. Ма ма мне не 

да па ма га ла.

— І гэ та не ўчы нак, — ска за ла 

я. — Зноў гэ та спра ва ні я кай ка-

рыс ці ні ко му не пры нес ла.

— Та ды... Ве да еш, які я яшчэ 

доб ры ўчы нак зра бі ла? Ман най 

ка шы цэ лую та лер ку з'е ла. Ка-

рысць? Ка рысць. На ват ма ма 

так ска за ла.

— Для ка го ка рысць? — не 

па га дзі ла ся я. — Для ця бе. Так 

што не за слу жы ла ты па куль ні 

ча роў най па лач кі, ні ма ро жа на-

га, ні ша ка лад ку.

У гэ ты мо мант у ква тэ ру зай-

шла ма ма.

— А, і Ма ша тут, — ска за ла 

яна. — Вель мі доб ра.  Спус ці це-

ся, ка лі лас ка, у двор. Там ба бу-

ля Ні на з кір ма шу дзве вя ліз ныя 

сет кі цяг не. Ад ну я ёй да па маг ла 

да нес ці да ква тэ ры, а пра ін шую 

ска за ла, што ты, На сця, да па мо-

жаш. Яна ка ля пад' ез да ста іць, 

ча кае.

Мы ху цень ка са бра лі ся і па ча-

лі спус кац ца ўніз.

— Дзя куй вам, дзяў чат кі, — 

ска за ла ба бу ля, ка лі мы да па-

маг лі ёй пад нес ці сет ку. — Тры-

май це па час ту нак!

Ба бу ля пра цяг ну ла нам ша ка-

лад ку. Мы ўзя лі яе, па дзя ка ва лі і 

вяр ну лі ся ў ква тэ ру.

— Вось і са ло дзень кае да гар-

ба ты, — усміх ну ла ся Ма ша.

— І ча роў ная па лач ка для 

гэ та га не спат рэ бі ла ся, — за-

ўва жы ла я. — А ўсё доб ры ўчы-

нак — удзяч насць за яго ад лю-

дзей заў сё ды вяр та ец ца.

Ма ша на гэ та ні чо га не ад-

ка за ла. Ві даць, яна ду ма ла пра 

на ступ ны доб ры ўчы нак, які зро-

біць пас ля.

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА.

Па ра ды дач ні камПа ра ды дач ні кам  

ЧАС НОЧ НЫЯ ЧАС НОЧ НЫЯ 
САК РЭ ТЫСАК РЭ ТЫ

Вось і на ды шоў час па сад кі азі ма га 

час на ку і азі май цы бу лі! Най леп-

шы час для па сад кі азі ма га час на ку 

сё ле та — пе ры яд з 5 да 10 каст-

рыч ні ка. Га лоў нае тут не пе ра ста-

рац ца: не па са дзіць азі мы час нок 

за над та ра на або за над та поз на. 

На ша што га до вая прак ты ка і ўра-

джай гэ тай куль ту ры, які мы зды-

ма ем, га во раць пра тое, што трэ ба 

вы са джваць азі мы час нок блі жэй 

да ся рэ дзі ны во се ні — гэ та як раз 

ап ты маль ны час.

А ў кан цы ве рас ня трэ ба ўска паць і 

пад рых та ваць град кі пад па сад ку, каб 

грунт злёг ку за цвяр дзеў. Стро га га рэг-

ла мен ту па тэр мі нах па сад кі азі мых час-

на ку і цы бу лі не іс нуе. Тут га лоў нае, каб 

пас ля па сад кі быў час зуб чы кам час на ку 

і га лоў кам цы бу лі ўма ца вац ца і ўка ра-

ніц ца да на ступ лен ня за ма раз каў або 

пад мяр зан ня гле бы. Азі мую цы бу лю мы 

заў сё ды вы са джва ем на ты дзень паз ней, 

а час нок, ад па вед на, на ты дзень ра ней.

Час ця ком дач ні кі скар дзяц ца, што, ня-

гле дзя чы на ўсе на ма ган ні, азі мы час нок 

вы рас тае не зу сім буй ны. Ча му? Та му 

што мно гія праб ле мы і пра лі кі за клад-

ва юц ца яшчэ пад час па сад кі.

* Не па жа да ныя як вель мі ран няя, так і 

за над та поз няя па сад кі азі ма га час на ку. 

Во пыт ныя дач ні кі вы са джва юць зуб кі за 

30—35 дзён да на ступ лен ня ха ла доў.

* Вя лі кія га лоў кі час на ку вы рас та юць з 

са мых буй ных зуб коў. Зна чыць, па са дач-

ны ма тэ ры ял па ві нен быць ад бор ны.

* Мно гія дач ні кі вы са джва юць азі мы 

час нок за над та бліз ка ад па верх ні гле-

бы або, на ад ва рот, вель мі за глыб ля юць 

яго. Глы бі ня па сад кі (ка лі лі чыць ад вяр-

шы ні зуб ка да па верх ні гле бы) па він на 

скла даць ка ля 5 см. По тым на зі му гэ ты 

час нок трэ ба яшчэ ўкрыць ліс то тай.

* Каб атры маць буй ныя час но чы ны 

пад час зды му ўра джаю, важ на аку рат на 

за муль чы ра ваць яго па сад кі да на ступ-

лен ня за ма раз каў або ха ла доў. Іх трэ ба 

пры крыць рых лым і су хім тор фам або 

доб ра вы спе лым кам пост ам, але толь-

кі та ды ўкры ваць, ка лі злёг ку пад мерз-

не гле ба на град цы. Не дзе ў ся рэ дзі не 

ліс та па да ці кры ху паз ней мы бу дзем 

укры ваць свой азі мы час нок і цы бу лю з 

раз лі ку 5 кг тор фу на 1 м пло шчы град кі. 

Ра біць гэ та трэ ба свое ча со ва!

* Зда ра ец ца, што ра на па са джа ны пад 

зі му час нок па чы нае пра рас таць да па-

чат ку ўстой лі вых ха ла доў. Па ні ка ваць у 

та кім вы пад ку не вар та! У па чат ку снеж-

ня, а маг чы ма, і тро хі ра ней, трэ ба бу-

дзе за муль чы ра ваць па сад кі ліс цем або 

лёг кім яло вым лап ні кам. У гэ тай спра ве 

важ на «аба ра ніць» пункт рос ту кож на га 

зуб чы ка.

* Атры маць буй ныя га лоў кі (пры гэ тым 

без пра пол кі і рых лен ня гле бы) мож на, ка лі 

па спра ба ваць та кі спо саб па сад кі. Бя ром 

не каль кі га зет, кож ную ка мя чым і мо чым 

у ва дзе, по тым ад ціс ка ем і аку рат на рас-

клад ва ем — плос ка — па град цы па сад кі. 

Па ла жыў шы та кім чы нам 3-5 сла ёў змо-

ча ных га зет, на жні ца мі ро бім ад ту лі ны 

для кож на га зуб чы ка. Вось у іх, у гэ тыя 

ад ту лі ны, мы і вы са джва ем зуб кі час на ку! 

По тым па га зе тах або па пе ры мож на бу дзе 

пры сы паць іх апа лай ліс то тай, а звер ху 

яшчэ і су хім лёг кім тор фам.

Для ма ла да свед ча ных дач ні каў пад-

ка жу, як ад роз ніць азі мы час нок ад яра-

во га. Азі мы час нок мае ад ноль ка выя 

буй ныя зуб кі, якія раў на мер на раз мер-

ка ва ны ва кол сцяб ла. У яра во га час на ку 

зуб чы кі дроб ныя і раз мя шча юц ца ў ха а-

тыч ным па рад ку. Ка лі вы пе ра блы та е це 

і па са дзі це на зі му яра вы час нок, то ён 

прос та па вы мяр зае!

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ,

дач нік са шмат га до вым во пы там




