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ЗРА БI ЦЕ МНЕ СМАЧ НА...
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Цi ве да еш, ча му ма ма аб ра ла пра-

фе сiю кан ды та ра?

Дзi ма: Не-а. На пэў на ж, у дзя цiн стве лю-

бi ла са лод кае — ес цi i га та ваць.

Ка ця ры на: На са мрэч усё больш пра заі-

ч  на: ка ледж хле ба пя чэн ня зна хо дзiў ся за 

два пры пын кi ад до ма. (Смя ец ца.) Ва ры-

янт ганд лё ва га ка ле джа так са ма раз гля-

да ла — але, па-пер шае, быў ён да лё ка, а 

па-дру гое, ду ша не ля жа ла да лiч баў, да 

про да жаў — маг чы ма, як ра за вы во пыт бы-

ло б цi ка ва, але дак лад на не як пра фе сiя 

на ўсё жыц цё. У шко ле бы ло ўжо не цi ка ва 

за ста вац ца на 10—11 клас — вы ра шы ла, 

што ка ледж ста не ба за вай аду ка цы яй, з 

якой ма гу ру хац ца да лей. Але 

пас ля 9-га вы бар пра па на ва ных 

пра фе сiй быў не ба га ты: цы руль-

нiк, швач ка, бу даў нi чы тэх нi кум, 

пе да га гiч ны, ну, i хле ба пя чэн не. 

Па ду ма ла пра апош няе: ча му б 

не — i пры го жа, i смач на, i ў лю-

бым вы пад ку знай ду ра бо ту, бо 

хлеб усiм па трэб ны.

Хоць, на ту раль на, га та ваць 

роз ныя пры сма кi на ша ге ра i ня 

так са ма лю бi ла. Згад вае: па ня-

дзе лях тра ды цый най ся мей най 

стра вай бы лi блi ны, а з бюд жэт-

ных i прос тых дэ сер таў — торт 

«Негр» на асно ве ке фi ру i ва рэн-

ня, пе чы ва «Цы га рэ ты», хрумст-

кае «Гал лё», мар га ры на вае пе-

чы ва «Хры зан тэ ма», цес та для 

яко га кру цi лi на мя са руб цы, тва-

рож ны дэ серт «До мi кi», са ма роб-

ны «На па ле он»... «У нас бы ла 

цяж кая чы гун ная фор ма для пе-

чы ва ў фор ме ва вё рак, гры боў i 

арэш каў, але яго ра бi лi ня час та, 

бо па рэ цэп це па тра ба ва лi ся сме-

тан ко вае мас ла i згу шчон ка — 

у 90-я для сям'i з тры ма дзець мi 

не са мыя да ступ ныя пра дук ты, 

да та го ж пе чы ва вы хо дзi ла да 

крыўд на га ма ла, — згад вае Ка-

ця ры на. — Тым не менш мы з 

сёст ра мi час та экс пе ры мен та ва-

лi з пры га та ван нем iн шых ла сун-

каў, хоць i не заўж ды атрым лi ва-

ла ся, — пом ню, ад ной чы вый шла 

та кое ду бо вае пе чы ва, «жах ста-

ма то ла га», зрэш ты, як нам та ды 

зда ва ла ся, гэ та бы ло смач на...»

Дз.: Я так са ма спра ба ваў сам пра ца ваць 

з цес там — не як ра бiў з са лё най плас тыч-

най ма сы танк, але да ба вiў вель мi мно га 

ва ды, i атры ма ла ся лух та, а не танк. Та му 

мне больш па да ба ец ца да па ма гаць ста-

рэй шым — ля пiць пя чэн не з ужо га то ва га 

цес та, за меш ваць блi ны, уз бi ваць крэм... 

Мая ба бу ля вель мi лю бiць га та ваць ша ка-

лад ны торт са смя та най, над звы чай смач-

ны, — i я да лу ча ю ся. Ну i по тым лыж кi-мiс кi 

аб лi заць — аба вяз ко ва!

— Ка лi не па мы ля ю ся, Дзi ма ў дзя цiн-

стве ма рыў стаць па жар ным, вай скоў-

цам, фут ба лiс там... А стаць кан ды та-

рам — мiль га ла та кая дум ка?

Дз.: Ой, якiх толь кi ду мак у мя не не мiль-

га ла. (Уз ды хае.) Ка лi ўпер шы ню па каш та-

ваў са сiс ку ў цес це, зра зу меў, як гэ та кру та, 

i вы ра шыў стаць ку ха рам. А на конт кан ды-

та ра — гэ та, без умоў на, смач на i пры го жа, 

але я не ўпэў не ны.

К.: Па спра ба ваць ся бе ў гэ тай сфе ры мож-

на, та му, на прык лад, ка лi Дзi ма за хо ча на ад-

па вед ныя 3-6-ме сяч ныя кур сы, я пад тры маю. 

Але каб сур' ёз на вы бi раць пра фе сiю з перс-

пек ты вай стаць тэх но ла гам i зай мац ца гэ тым 

шмат га доў — су мня ю ся, ка лi шчы ра, мяр кую, 

што ён сам рас ча ру ец ца. Бо па ветра  ныя за мкi 

i ма ры ства рыць торт-шэ дэўр раз вей ва юц ца 

ў рэ аль нас цi да во лi хут ка.

— Мно гiя пе ра ка на ны, што най леп шыя 

ку ха ры — муж чы ны. А ў кан ды та раў ёсць 

ген дар ны пе ра кос?

К.: Прый сцi ў пра фе сiю мо жа кож ны, 

не за леж на ад по лу — хоць жан чы на, хоць 

муж чы на: ка лi ў ча ла ве ка, на прык лад, ля-

жыць ду ша да ша ка ла ду аль бо ён лю бiць 

i ўмее ма ля ваць, упры гож ваць — маг чы-

ма, ён ство рыць шэ дэў раль ны дэ кор цi 

рас пiс ныя пер нi кi. Ся род ку ха раў i пе ка раў 

на са мрэч вель мi мно га муж чын, у «хле бе» 

за ста лi ся мно гiя мае зна ё мыя. Але ка лi 

згад ваць мес цы, у якiх я пра ца ва ла, муж-

чын там прак тыч на не су стра ка ла — хi ба на 

кi ру ю чых па са дах, дый у на шай сту дэнц кай 

гру пе на 29 дзяў чат быў адзiн (!) хло пец, i 

той, што на зы ва ец ца, па сту пiў «праз ма му» 

i не пра ца ваў па спе цы яль нас цi нi вод на га 

дня. Ёсць пры кла ды кан ды тар скiх ге нi яў-

муж чын, кштал ту па пу ляр на га ра сiй ска га 

шэ фа Рэ на та Агза ма ва, якi i ку лi нар, i по вар, 

i кан ды тар, i са ўла даль нiк цэ лай кан ды тар-

скай фаб ры кi. Ад нак iх усё ж вель мi ма ла. 

Аса бiс та мне не су стра ка лi ся муж чы ны, 

га то выя ад каз на i скру пу лёз на зай мац ца 

дэ ко рам кан ды тар скiх вы ра баў — га лi нач кi 

раз ма ры ну ўватк нуць у пi рож нае i лiс точ кi 

рас пра вiць, ледзь ве не пiн цэ там 

цук ро выя бу сiн кi ў пэў ным па рад ку 

рас клас цi, фi гур кi да дро бя зяў вы-

ле пiць i гэ так да лей.

— Што са мае скла да нае ў пра-

фе сii кан ды та ра?

Дз.: Як мне зда ец ца, гэ та «вы га-

таў лi ван не» i пра пра цоў ка дроб ных 

дэ та ляў, пра што ма ма ка за ла. Вось 

пя чэш ты сто кек саў, i трэ ба, каб у 

кож ным бы лi тры мар ме лад кi, квет-

ка i дзе сяць арэш каў — звар' я цець 

мож на, па куль усё рас кла дзеш.

К.: Ка лi браць не стан дарт ныя 

кан ды тар скiя вы ра бы — бул кi, кек сы, слой-

кi, — а экс клю зiў ныя, то вель мi скла да на 

бы вае знай сцi агуль ную мо ву не па срэд на з 

клiен  там. Па чы на ю чы ад ба наль на га «зра-

бi це мне смач на» — ча ла век са бе ў га ла ве 

неш та ўяў ляе, з ча го скла да ец ца i як му сiць 

вы гля даць тое «смач на», ужо лi та раль на ад-

чу вае ча ка ны смак на язы ку, а ты ж не ба чыш 

i не ра зу ме еш, што ён мае на ўва зе: ша ка-

лад ны бiск вiт з тва рож ным крэ мам i вiш няй, 

шпi нат ныя кар жы, торт «Каз ка» цi «Чыр во-

ны ак са мiт»? Аль бо клi ент сам не ве дае, ча-

го яму хо чац ца, а я ж тым больш не ве даю, 

та ды губ ля ю ся... Ка лi пры хо дзiць ча ла век i 

кан крэт на ка жа: «Мне бiск вiт, бял ко вы крэм, 

мност ва ягад i нi я ка га ара хi су», па пя рэдж-

вае пра алер гiю на пэў ныя пра дук ты — гэ та 

шчас це, бо ра зу ме еш, у якiм кi рун ку мо жаш 

ру хац ца, а ча го не трэ ба i па чы наць. Так са ма 

скла да на пра са чыць ла гiс ты ку ад па чат ку да 

кан ца i быць упэў не ным, што твой торт аль бо 

пi рож ныя тра пяць да за каз чы ка ме на вi та та-

кi мi, якi мi ты iх зра бiў. Бы ва юць ню ан сы «ха чу 

све жыя трус кал кi ў лiс та па дзе» аль бо «хур му 

ў лi пе нi», «гра нат у жнiў нi» — та ды тлу мач, 

што све жа га не бу дзе i вар та за мя нiць iн шым 

пра дук там аль бо бу дзе за моў ле ны, ды па 

за воб лач най ца не. Бы вае «зра бi це 

мне трох' ярус ны торт, але мы не 

са мi па яго прый дзем, пры вя зi це 

на гэ ты ад рас» — i хоць ты сам ра-

бi ся «вы яз ным кан ды та рам» i ад-

праў ляй ся ра зам з кi роў цам, каб 

за бяс пе чыць за ха ва насць ла сун ку 

цi пры не аб ход нас цi «са браць» яго 

на мес цы. Ня прос та i за да во лiць 

па тра ба ван нi на чаль ства — пры-

ду маць што-не будзь но вае, ча го 

ня ма ў iн тэр нэт-рэ цэп тах, экс клю-

зiў нае, але не да ра гое, цi ад на вiць 

ста рое, але на но вы лад, i зноў жа 

каб бы ло ня до ра га, лёг ка транс-

пар та ва ла ся i доб ра пра да ва ла ся. 

Ну ўя вi це: па пу ляр ныя пi рож ныя 

ма ка ро ны вы раб ля юц-

ца з мiн даль най му кi, 

цук ро вай пуд ры, бял-

коў, з вы ка ры стан нем 

якас на га ге ле ва га 

фар ба валь нi ку — але гэ та ўсё 

iн грэ ды ен ты ня тан ныя. Та ды 

пра па ну юць узяць звы чай ную 

пша нiч ную му ку, звы чай ны фар-

ба валь нiк i ва рэн не — ды ка лi 

лас ка, толь кi ў вас атры ма ец ца 

не ма ка рон, а штось цi зу сiм iн-

шае... Да га дзiць усiм — за да ча 

не вы ка наль ная. Ка лi ад но сiц ца 

да тор ту як да свя точ на га ат ры-

бу ту, на прык лад, на вя сел лi, то 

га лоў нае — яго пры ваб ны, эфект-

ны знеш нi вы гляд, ту ды пха юць 

i ля лькі, i жы выя квет кi, i ўсё на 

све це, а ка лi торт — ла су нак, якi 

вы хо ча це з'ес цi, то важ на тое, 

што ўнут ры. Ве даю, што не ка-

то рыя лю дзi за маў ля юць торт 

з мас цi кай прос та для та го, каб 

дзi ця па лю ба ва ла ся на кар цiн-

ку, а по тым мас цi ку зды ма юць i 

ядуць сам дэ серт, але ёсць i тыя, 

хто ўпар та есць мас цi ку, як ней-

кi ла су нак, — а гэ та, па сут нас-

цi, прос та цу кар, фар ба валь нiк i 

крух мал, у якiх нi ка рыс цi, нi сма-

ку. Мне больш да спа до бы мо да 

апош нiх не каль кiх га доў, ка лi торт 

за гла зу ра ва ны са зна ро чыс тай 

ня дбай нас цю, так, што пра свеч-

ва юц ца кар жы. За тое ты ба чыш, 

з ча го яны зроб ле ны, якая ўнут ры пра слой ка 

(i што яна там уво гу ле ёсць, а не як у аме ры-

кан скiх ку лi нар ных шоу — таў шчэз ны бiск вiт, 

прос та аб ма за ны крэ мам).

— Та ды што для кан ды та ра са мае 

пры ем нае?

Дз.: З'ес цi тое, што ты зра бiў! I ка неш не, 

усве дам ляць, што ней кi скла да ны дэ серт 

ты пры га та ваў цi на ват пры ду маў сам, што 

ты зай ма еш ся лю бi май спра вай i пры но сiш 

са бе i лю дзям ра дасць.

К.: Са мае пры ем нае — ка лi пры хо дзяць 

клi ен ты i ка жуць: «Дзяў ча ты, дзя куй вя лi-

кi — бы ло вель мi смач на!» Ка лi ў кан ды-

тар скую гру пу ў ме сен джа ры скiд ва юць 

вод гу кi-кам плi мен ты ад за каз чы каў — за 

не ка то рыя вы со кiя ацэн кi ад важ ных i па тра-

ба валь ных клi ен таў на са мрэч мо гуць даць 

прэ мiю. Ка лi твае дэ сер ты так спа да ба лi ся 

лю дзям, што рэ ка мен ду юць iн шым, пры хо-

дзяць за маў ляць зноў i зноў, ня гле дзя чы на 

ца ну, прос та та му, што та бе да вя ра юць.

— Сён ня ў кра мах, ка вяр нях, пя кар нях 

та кая раз на стай насць — во чы раз бя га-

юц ца. Хтось цi каш туе ўсё но вае, хтось цi 

не здрадж вае ўлю бё ным ла сун кам. А ў 

вас ёсць та кiя?

Дз.: Не, у нас кож на му па да ба ец ца 

штось цi сваё. Маё са мае лю бi мае — пi рож-

нае «Буль бач ка», яно вель мi смач нае, i яшчэ 

шчар бет з арэ ха мi.

К.: Гм, на ват не ве даю... Ка лi прос та за-

раз мя не за вя лi б у кан ды тар скую i ска за лi 

вы бi раць, вы бра ла б торт «Ле нiн град скi». 

Усё мерк не ў па раў на ннi з iм, бо гэ та цёп лыя 

ўспа мi ны з дзя цiн ства.

— А што з кан ды тар скiх вы ра баў, на-

ад ва рот, вы нi ко лi не ста лi б ес цi?

Дз.: Ба бу ля ад ной чы па час та ва ла зе фi-

рам са сма кам iм бi ру — на мой густ, рэд кая 

га дасць. I са лод кая за пя кан ка ды пi ра гi з 

гар бу зом ка тэ га рыч на не спа да ба лi ся.

К.: Я не ста ла б ес цi тое, што аформ ле на 

з су мнеў ным па чуц цём гу ма ру — пi рож ныя i 

тар ты ў вы гля дзе жы вё лы аль бо част кi це ла, 

тар ты з праз мер най коль кас цю мас цi кi i дзi-

кi мi ад цен ня мi фар ба валь нi ку — на прык лад, 

чор на-зя лё ны, у сты лi Хэ лаў i на... Да рэ чы, 

акра мя тра ды цый ных свя точ ных за ка заў на 

Но вы год, 14 лю та га, 23 лю та га, 8 са ка вi ка, 

у нас быў ле тась тэ ма тыч ны «хэ лаў iн скi» за-

каз, i для мя не ста ла ад крыц цём, што ў нас 

гэ тае свя та маш таб на ад зна ча юць не ў сям'i, 

а ў мно гiх офi сах. Мы пры га та ва лi дзя сят кi 

пi рож ных-гар бу зi каў, «чар вя коў у зям лi», 

«маз гi» са шпры ца мi — пры чым шпры цы 

бы лi са праўд ныя, толь кi ўнут ры сi роп, «ад-

се ча ныя паль цы», «раз бi тае шкло» i iн шыя 

стра шыл кi.

— Кан ды тар — пра фе сiя, 

з якой мож на шмат за ра бiць?

Дз.: Ка лi ста рац ца-ста рац ца-ста-

рац ца i пра ца ваць што дня не па тры 

га дзi ны, а па шэсць-во сем i ўвесь 

час удас ка наль вац ца, то, ду маю, 

мож на.

К.: Шэсць-во сем, ага — мо жа, 

дзе сяць-два нац цаць? Мяр ку ю чы па 

аб' явах, спе цы я лiс ты май го про фi-

лю па тра бу ец ца ўвесь час, але гэ та 

свед чан не толь кi вя лi кай ця куч кi ў 

пра фе сii, а не та го, што яна пры быт-

ко вая. Ка лi ты адзiн, без сям'i i дзя-

цей, га то вы вый сцi на ра бо ту ў лю-

бы мо мант, за мя нiць iн ша га — ад па вед на, 

за ро бiш больш. З тых, хто пра цуе на ся бе, 

за раб ля юць ня мно гiя — пе рад усiм тыя, хто 

па чаў ра бiць штось цi пер шы аль бо пра па нуе 

вы ра бы, якiх не зной дзеш у кан ку рэн таў. 

Але трэ ба мець на ўва зе, што ў Бе ла ру сi 

кан ды тар скi ры нак не над та шы ро кi, та му 

ра на цi поз на ўсе нi шы за паў ня юц ца, а не ка-

то рыя кi рун кi мо гуць на огул «не пай сцi» — 

як, ска жам, мод ныя ве ган скiя дэ сер ты, за 

якiя мно гiя бра лi ся, але гэ так са ма мно гiя 

ад маў ля лi ся, бо сег мент па куп нi коў не вя лi кi, 

а пра дук цыя час та не аб грун та ва на да ра гая. 

А вось, на прык лад, пер шая бе ла рус кая май-

стэр ня ша ка ла ду з Лi ды «вы стра лi ла», бо 

гэ та не прос та руч ная ра бо та, а са ма стой ны 

вы раб пра дук ту, ад сма жан ня ка ка ва-ба боў 

да рэ цэп ту ры i ўпа коў кi ша ка ла ду.

— Апi шы це ў трох сло вах: якi ён, кан-

ды тар?

К.: Цярп лi вы, гнут кi i твор чы.

Дз.: У трох сло вах? Вель мi смач ная пра-

фе сiя. Але мож на моц на рас таў сцець. А ка лi 

пад бi раць кан крэт ныя эпi тэ ты, то кан ды-

тар — ня стом ны, цярп лi вы i доб ры.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та аў та ра i з ар хi ва сям'i МА РО ЗА ВЫХ.
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