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Аказ ва ец ца, ра ней слі ма кі бы лі 

тра ды цый най ежай бур гунд скіх ся лян. 

Але пры езд Аляк санд ра І у Фран цыю 

пе ра тва рыў звык лую стра ву ў над звы-

чай да ра гі да лі ка тэс. Ка лі ве рыць ле-

ген дзе, да за крыц ця рэ ста ра на, у які 

фран цуз скі мі ністр за меж ных спраў 

за ві таў з ша ноў ным гос цем, за ста ва-

лі ся лі ча ныя хві лі ны. На кух ні бы ло 

хоць ша ром па ка ці. Та-

ды шэф-ку хар пры няў 

ра шэн не здзі віць Аляк-

санд ра І стра вай са слі-

ма коў.

Пра дэ гус та ваць слі-

ма ка, пры га та ва на га па 

аў тэн тыч ным фран цуз-

скім рэ цэп це шэф-ку ха-

рам Вя ча сла вам Гар ба-

та вым, на свя це ежы мог 

кож ны ах вот ны. Як гэ та 

ра біць, па каз ва ла і рас-

каз ва ла ма ла дая сям'я 

фер ме раў з Ка рэ ліц ка га 

ра ё на — Вік то рыя і Ула-

дзі мір Раб ко вы.

— Па трэб ны ад мыс-

ло вы ві дэ лец з дву ма 

зуб чы ка мі. Ім зруч на да-

ста ваць мя са з ра ка ві ны, — зна ё міць 

з тон ка сця мі дэ гус та цыі Ула дзі мір. — 

У нас та кіх яшчэ ня ма ў про да жы, за-

каз ваў за мя жой.

Фер мер па воль на пе ра жоў вае фі-

лей ную част ку ма люс ка і за пі вае яе 

со у сам з ра ка ві ны.

— Ка мусь ці слі ма ко вае мя са па 

сма ку на гад вае бе лы грыб, ка мусь ці 

ку ры нае фі ле. Дэ гус ту юць яго звы чай-

на з бе лым ві ном ці шам пан скім.

— Коль кі трэ ба з'ес ці слі ма коў, 

каб на ес ці ся? — ці каў лю ся.

— Аса біс та мне ха пае 12 штук, — 

усмі ха ец ца Ула дзі мір. — Муж чы ну, які 

два мет ры рос там, ад сі лы 15.

— Я ча тыр ма-пяц цю на яда ю ся, 

хоць люб лю па ес ці, — да дае Вік то-

рыя. — Слі ма ко вае мя са на са мрэч 

вель мі сыт нае.

Боль шасць дэ гус та ва ла пры га та-

ва ных слі ма коў на мес цы. Не ка то-

рыя пра сі лі за па ка ваць з са бой па 

6-10 шту чак, каб паз ней па час та ваць 

сва іх бліз кіх эк за тыч най вя чэ рай.

— Ка лі прый дзе це да до му, ра за-

грэй це ра ка ві ны ў ду хоў цы пры тэм пе-

ра ту ры 180 гра ду саў, дзесь ці 6-7 хві-

лін, — ра іць Вік то рыя.

Рэ цэпт слі ма коў па-бур гунд ску 

Вя ча сла ва Гар ба та ва я так і не да-

ве да ла ся. Шэф-ку хар тры мае яго ў 

сак рэ це. Але Ула дзі мір Раб коў па-

дзя ліў ся ін шы мі ва ры ян та мі пры га-

та ван ня.

— Слі ма ко вае мя са ра зам з со у-

сам чы лі і ба зі лі кам мож на да даць у 

спа ге ці. Пад сма жыць з цы бу ляй ды 

га род ні най, а по тым зра біць да лі ка-

тэс ны паш тэт. За раз шмат зе ля ні ны, 

дык жон ка фі лей ную част ку ма люс-

каў да дае ў са ла ты. Аса біс та мне 

па да ба ец ца спа лу чэн не са све жай 

ка пус тай. Мож на зра біць каў ба су, 

кат ле ты. У Фран цыі гэ тае ды е тыч нае 

мя са вель мі цэ ніц ца: там ма ле неч-

кая тар та лет ка са слі ма ко ва га фар шу 

каш туе 40 еў ра. Мы за раз рас пра-

цоў ва ем но вы рэ цэпт за сол кі, та му 

на ле та, ду маю, у на шых рэ ста ра нах 

з'я віц ца слі ма ко вая ік ра. Яна вы гля-

дае, як са праўд ны жэм чуг.

Сваю фер му «Ра таў» сям'я Раб ко-

вых за сна ва ла пяць га доў та му. Ідэю 

для ся мей най спра вы Ула дзі мі ру пад-

ка заў... слі мак, які за поўз на га нак.

— Упер шы ню я па каш та ваў слі ма-

ко вае мя са ў Іс па ніі, по тым у Фран-

цыі, — рас каз вае фер мер. — Па мя таю, 

пры ехаў з ванд роў кі, за ві таў да ма мы ў 

вёс ку, гля джу — паў зе пры га жун. У га-

ла ве пра не сла ся дум ка: 

а ча му б не за няц ца раз-

вя дзен нем ві на град ных 

слі ма коў? 100 кі ла гра маў 

са браў з пры ро ды. Атры-

маў па том ства. На да дзе-

ны мо мант у нас у валь-

е рах жы ве ка ля пя ці тон 

слі ма коў, тры з іх да сяг-

ну лі трох га до ва га ўзрос ту 

і га то выя для рэа лі за цыі. 

Спа чат ку ўсе, па чы на ю чы 

ад су се дзяў і за кан чва ю-

чы сяб ра мі, паль цам ка ля 

скро ні кру ці лі. Ця пер жа 

пры хо дзяць ла са вац ца 

да лі ка тэ сам.

— А чым фер мер скія 

слі ма кі ад роз ні ва юц ца 

ад пры род ных?

— Вы ж не ве да е це, што з'е лі пры-

род ныя слі ма кі. Фер мер скае ж мя са 

эка ла гіч на чыс тае. Ад мыс ло ва для 

сва іх га да ван цаў мы з жон кай вы рошч-

ва ем яб лы кі, гру шы, ды ні, ка ву ны, гар-

бу зы, ка бач кі, шпі нат, кроп... Ня гле-

дзя чы на не вя лі кі па мер, ві на град ныя 

слі ма кі до сыць пра жэр лі выя.

— Тое, чым кор міш ма люс ка, ад-

бі ва ец ца не толь кі на сма ку мя са, 

але і на яго кан сіс тэн цыі, — да дае 

Вік то рыя. — А ці ве да е це, што слізь 

слі ма коў мае ама ла джаль ны эфект? 

Я прак тыч на не ка рыс та ю ся ні я кай 

кас ме ты кай. Ве ча рам да стат ко ва, каб 

ма люс кі па поў за лі па тва ры, — і ску ра 

цу доў на ўвіль гат ня ец ца і раз гладж ва-

ец ца. Пры яз джай це да нас у гос ці, каб 

на свае во чы па гля дзець, што ўяў ляе 

са бой слі ма ко вая фер ма.

Лю дзі сы хо дзі лі са свя та ежы за-

да во ле ныя. Чу ла, як ад на жан чы на 

дзя лі ла ся ўра жан ня мі з сяб роў кай: «У 

Фран цыі бы ла, ды не па каш та ва ла слі-

ма коў. Хоць у Бе ла ру сі гэ та зра бі ла». 

Да рэ чы, фер ме ры па абя ца лі на ступ ны 

раз пры вез ці на дэ гус та цыю слі ма коў, 

пры га та ва ных па-бе ла рус ку.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ



На вы хад ных я гас ця ва ла 

ў ба бу лі. За гар ба тай па дзя-

лі ла ся:

— Ча сам ма ма мне ка жа: 

«Ка лі я бы ла та кой, як ты...» 

І па чы нае рас каз ваць роз-

ныя гіс то рыі. Ты ж ве да еш 

яе з ма лен ства, то рас ка жы, 

ка лі лас ка, якой бы ла мая 

ма ма?

Ма гу і па ка заць, — усміх-

ну ла ся ба бу ля і пай шла ў за-

лу.

Ка лі вяр ну ла ся, то ў яе  

ру ках быў са праўд ны вя лі кі 

шэ ры аль бом. Яна раз гар-

ну ла пер шую ста рон ку. На 

фо та здым ку ста я лі пры го жа 

апра ну тыя дзя ду ля з ба бу-

ляй, а на ўслон чы ку ся дзе ла 

ма лая дзяў чын ка.

— Гэ тая — твая ма ма, — 

ска за ла ба бу ля.

— Гэ та яна? — здзі ві ла-

ся я.

Мы па ча лі пра гляд ваць 

аль бом да лей. Я раз гляд-

ва ла фо та, дзе мая ма ма — 

пер ша клас ні ца, як яе пры-

ма лі ў пі я не ры, як з ад на-

клас ні ка мі яна са дзі ла дрэ-

вы. На ад ным са здым каў 

пры го жая дзяў чы на ста я ла 

на п'е дэс та ле. У яе ў ру ках 

бы ла га на ро вая гра ма та, 

а на гру дзях — ме даль.

— Ого! Яна яшчэ і спарт-

смен ка! — здзі ві ла ся я.

— Яшчэ якая! — ра за-

грэ ла маю ці ка васць ба бу-

ля. — У той час яна ву чы ла-

ся ў сё мым кла се і лепш за 

ўсіх бе га ла крос. Ад шко лы 

яе на кі ра ва лі на га рад скія 

спа бор ніц твы, за тым на аб-

лас ныя. Ся род дзяў чат твая 

ма ма за ня ла пер шае мес-

ца. На ста лі рэс пуб лі кан скія 

спа бор ніц твы, дзе са бра лі-

ся най леп шыя з най леп шых. 

І на іх яна не па кі ну ла са пер-

ні цам шан цаў. Гэ ты зды мак 

зроб ле ны як раз з гэ та га 

спа бор ніц тва.

— Пэў на, яна доў га трэ ні-

ра ва ла ся, — вы ка за ла зда-

гад ку я.

— Яшчэ як! І на ват не ле-

на ва ла ся бе гаць ра ні цай!

— Ого! А я — люб лю ра ні-

цай спаць, — уз дых ну ла я.

Мы ста лі пра гляд ваць 

аль бом да лей. Я ба чы ла 

бліз кіх лю дзей ка ля кі на -

тэат ра, на пля жы, на га рад-

ской пло шчы пад час свят-

ка ван ня 9 Мая. На ад ным з 

фо та здым каў ма ма ўру ча ла 

квет кі ве тэ ра ну.

— А яна яго ве да ла? — 

за пы та ла ся я.

— Вя до ма. Гэ та — Ан тон 

Ці ма фе е віч. Ён вы зва ляў і 

наш го рад. У той час Ан тон 

Ці ма фе е віч час та вы сту паў 

у шко лах. Ця пер у яго, на 

жаль, не тое зда роўе. І на 

лю дзях ён з'яў ля ец ца не 

так час та. Ба чыш, на пін жа-

ку шмат уз на га род: ор дэн 

Чыр во на га Сця га, Ай чын най 

вай ны 1-й і 2-й сту пе няў. Ме-

да лі: «За ад ва гу», «За ба-

я выя за слу гі», «За ўзяц це 

Бер лі на», «За пе ра мо гу над 

Гер ма ні яй».

— А ты ве да еш, дзе ён 

жы ве? — па ці ка ві ла ся я ў 

ба бу лі.

— Вя до ма.

— Да вай схо дзім на на-

ступ ных вы хад ных. Да Дня 

Пе ра мо гі яшчэ да лё ка, а 

мне так хо чац ца зра біць 

пры ем нае ве тэ ра ну за раз.

— Аба вяз ко ва, — па абя-

ца ла ба бу ля.

На ад ным з фо та здым каў 

ма ма ста я ла на сцэ не.

— І тут яна вы лу чы ла ся. 

Ці ка ва, што за да та?

— Ад зна ча ла ся чар го вая 

га да ві на дня на ра джэн ня 

Ян кі Ку па лы. Твая ма ма дэк-

ла ма ва ла верш «А хто там 

ідзе?». Ве да еш, і я ў свой 

час спра ба ва ла пі саць вер-

шы. І твая ма ма так са ма.

Ба бу ля пе ра гар ну ла ста-

рон ку. На ёй ма ма сфа та-

гра фа ва ная на су стрэ чы. 

Мне зда ло ся, што я ве даю 

гэ та га ча ла ве ка.

— Гэ та — Ге надзь Бу раў-

кін — аў тар ле ген дар най ка-

лы хан кі. Пад яе за сы на ла ў 

свой час і ты. Па мя та еш?

— Па мя таю, — ад ка за-

ла я.

— Ка лы хан ка пра цяг вае 

гу чаць для не маў лят і ця-

пер. Гэ ты зды мак зроб ле ны 

ў рэ дак цыі ча со пі са «Ма ла-

досць», які ён на той час уз-

на чаль ваў.

На на ступ ным фо та здым-

ку ма ма бы ла на вы стаў цы 

вя до мых мас та коў Бе ла ру сі: 

Мі ха і ла Са віц ка га, Гаў ры лы 

Ва шчан кі, Іва на Хруц ка га, 

Мар ка Ша га ла.

Яшчэ на ад ным ма ма 

бы ла на су стрэ чы з кас ма-

на ўткай Ва лян ці най Це раш-

ко вай.

— Та ды хлоп чы кі і дзяў-

чат кі ма ры лі, як вя до мыя кас-

ма на ўты, па ка рыць кос мас.

Мы пра гляд ва лі фо та аль-

бом ка ля дзвюх га дзін. На 

апош ніх фо та здым ках ма ма 

бы ла вы пуск ні цай — і та кой 

пры го жай. Не ве даю, якая 

я бу ду пад час за кан чэн ня 

шко лы.

— Вось та кой бы ла твая 

ма ма, — ска за ла на пры кан-

цы ба бу ля.

Я ж па ду ма ла: «Ча му ў мя-

не ня ма та ко га аль бо ма?»

Фо та здым кі, дзе я зу сім 

ма лень кая, ёсць, а ін шых 

ня ма. Праў да, ёсць элект-

рон ныя. Яны за хоў ва юц ца 

ў асоб най па пцы на кап' ю та-

ры. Але іх не возь меш у ру кі 

і не па гар та еш аль бом. І на-

огул яны мо гуць знік нуць, 

ка лі што-не будзь зда рыц ца 

з кам п'ю та рам.

У гэ ты час па мя не зай-

шла ма ма.

— Ця пер я ве даю, якой ты 

бы ла, — ска за ла я ма ме. — 

Ба бу ля па ка за ла ся мей ны 

фо та аль бом. Я ха чу, каб і ў 

мя не быў та кі ж. Бу ду па каз-

ваць яго сва ім уну кам.

— Аба вяз ко ва, — па абя-

ца ла ма ма.

— А яшчэ я пач ну зай мац-

ца ра ні цай за рад кай і на ват 

па спра бую ра біць пра беж ку. 

І на на ступ ных вы хад ных з 

ба бу ляй схо дзім да Ан то на 

Ці ма фе е ві ча...

Падслухаў 

Анд рэй СІ ДАРЭЙ КА



Вус на мі дзі ця ціВус на мі дзі ця ці  

СЯ МЕЙ НЫ 
АЛЬ БОМ

Смач на ес ці!Смач на ес ці!  

СЛІ МА КІ СЛІ МА КІ 
ПА-БУР ГУНД СКУПА-БУР ГУНД СКУ

На вы хад ных па шчас-

ці ла тра піць на пер шае 

свя та род най ежы «Усё 

сваё». Яго ар га ні за-

тар — аў тар пра ек та 

«Ма мі на ежа» Ксе нія 

Вяц кая — час ад ча су 

ба луе сва іх да маш ніх 

паш тэ там з мя са ві-

на град ных слі ма коў, 

пры га та ва ным улас-

на руч. Та му не дзіў на, 

што на свя та за пра сі лі 

фер ме раў, якія вы-

рошч ва юць гэ тых ма-

люс каў (так-так, ка лі 

вы яшчэ не чу лі, і ў Бе-

ла ру сі ёсць слі ма ко вая 

фер ма, і не ад на. — 

Аўт.). Ка лі шчы ра, слі-

ма ка я па каш та ваць не 

ад ва жы ла ся. Але ўдо-

сталь па на зі ра ла, як 

гэ та ро бяць ін шыя.

На свя це род най ежы 
мож на бы ло па каш та ваць 

лю бі мы да лі ка тэс фран цу заў

Сям'я РАБ КО ВЫХ.

Фер мер за пі вае со у сам з ра ка ві ны 
слі ма ко вае фі ле.

Шчып цы, які мі зруч на браць га ра чую ра ка ві ну слі ма ка.


