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ШАР ЛОТ КА З КА ПУС ТАЙ
Спат рэ біц ца: му ка — 200 г, 

ке фір — 150 мл, ма я нэз — 

100 мл, яй ка — 3 шт., со да — 

0,5 ч. л., ка пус та бе ла ка чан-

ная — 0,5 кг, морк ва — 1 шт., 

соль на смак.

Змя шаць яй кі, ке фір, ма я-

нэз, соль, со ду і му ку — атрым-

лі ва ец ца цес та як на алад кі.

Ка пус ту здраб ніць і па сма жыць на па тэль ні з морк вай, 

па са ліць і апыр скаць во ца там ці со кам лі мо на. Ка лі ка-

пус та ста не мяк кай, на чын ка га то вая.

Дно фор мы за слаць па пе рай або пра ма заць але ем і 

па сы паць му кой. Вы клас ці на дно мен шую па ло ву цес та, 

раз раў няць. Вы клас ці роў ным плас том ка пус ту, звер ху 

за ліць ас тат нім цес там. Ад пра віць у па пя рэд не ра за грэ-

тую ду хоў ку, вы пя каць да за ла ціс та га ко ле ру.

ХУТ КАЯ СКУМБ РЫЯ
Спат рэ біц ца: скумб рыя — 3 шт., цы бу ля — 3 шт., 

соль — 3 ст. л, цу кар — 1 ст. л, алей — 130 мл, во цат 

9 % — 100 мл, ва да — 250 мл, кроп, пе рац чор ны мо ла-

ты, лаў ро вы ліст.

Ры бу ра за браць, вы да ліць га ла ву, вант ро бы і чор ную 

пле вач ку ў бруш ку. 

На рэ заць. Вы клас ці ў ёміс тасць слой ры бы, па сы паць 

су мес сю со лі і цук ру, да даць кры ху мо ла та га пер цу, лаў ро-

вы ліст. Да даць слой цы бу лі паў ко ла мі, па сы паць кро пам. 

Да лей зноў слой ры бы.

Змя шаць во цат, алей, ва ду (кі пя чо ную, асты лую). За-

ліць гэ тай су мес сю ры бу, пры няць у ха ла дзіль нік. Праз 

чатыры га дзі ны мож на каш та ваць.

Ма мін дзён нікМа мін дзён нік

Стаў шы ма ці, я да ве да ла ся, што дзі ця — тваё і лю-

бое ін шае — па він на ўпіс вац ца ў кімсь ці пры ду ма ныя 

рам кі. Са ма стой на тры маць га ла ву ў тры ме ся цы, 

сес ці ў паў го да, а ў вась мі ме сяч ным уз рос це ўво гу ле 

га ва рыць скла да мі!

Ка лі май му Цё мі ку споў ніў ся ме ся чык, я па вез ла гэ ты 

ма лень кі ку лё чак да не ўро ла га. Ві да воч ных пры чын на 

тое не бы ло. Та кі ця пер па ра дак: у ме сяч ным уз рос це не-

маў ля па він на па бы ваць на пры ёме не толь кі ў зга да на га 

спе цы я ліс та, а і ў ар та пе да, аку ліс та і, уя ві це са бе, сес ці ў... 

ста ма та ла гіч нае крэс ла. На ру ках ма мы, вя до ма.

Пры еха лі мы ў ме ды цын скі цэнтр (у на шай ста ліч най дзі-

ця чай па лі клі ні цы — ні вод на га не ўро ла га!). За дзвя ры ма з 

ад па вед най шыль дай су стрэ ла вет лі вая жан чы на ў бе лым 

ха ла це. Па сту ка ла ма ла точ кам па ма лень кіх руч ках-нож-

ках, па зві не ла браз гот ка мі пе рад но сі кам, па пра сі ла ма ло га 

ёй усміх нуц ца... І сце ра жы Бог, каб Цё мік не вы ка наў бы 

хоць ад ну з яе прось баў: ад па вед ны ды яг наз, ві да воч на, 

з'я віў ся б у толь кі што за ве дзе най карт цы.

Мож на ўя віць, як я хва ля ва ла ся, ка лі маё дзі ця ў паў го да 

яшчэ не ся дзе ла. Тры во га прай шла амаль у сем ме ся цаў. 

У адзін дзень Ар цём ка не толь кі сеў, а і па поўз (да гэ туль 

яму па да баў ся вы ключ на зад ні ход), і на ват, чап ля ю чы ся 

за па рэ нчы свай го ло жач ка, стаў на нож кі. І тут ура чы бы лі 

не за да во ле ныя — ра на.

Аб са дзіць мне сваё «ве ра ця но», вя до ма, не ўда ло ся. 

Устаў шы на нож кі, Цё мік зра зу меў, што свет знач на боль-

шы, чым яму зда ва ла ся да гэ туль, і з за да валь нен нем, хоць 

і ца ной па бі та га лба ды пры ціс ну тых паль цаў, па чаў яго 

асвой ваць: ад чы няць шаф кі, вы цяг ваць з ра зе так пры бо ры, 

цяг нуць у рот пра ва ды, вы кід ваць з па ліц кні гі і ін шыя, на 

яго дум ку, не па трэб ныя рэ чы.

Аказ ва ец ца, у вась мі ме сяч ным уз рос це дзі ця не па він на 

пра чы нац ца больш як тры ра зы за ноч. Што толь кі ні ра бі-

ла, каб хоць кры ху ска ра ціць сы ноч ка выя, а ад па вед на, і 

мае нач ныя пад' ёмы. Уклад ва ла ра ней спаць, за ба ра ня ла 

род ным бу да ра жыць Ар цём ку пе рад сном, кар мі ла на ноч 

ка шай (ду ма ла, што ма лач ком не на яда ец ца), на кры ва ла-

рас кры ва ла, спе цы яль ным срод кам ма за ла дзяс ны, з якіх 

вы ла зяць зуб кі... Без вы ні ко ва. Маг чы ма, сі ту а цыю вы пра-

ві ла б таб лет ка «Глі цы ну», як рэ ка мен ду юць не ка то рыя 

ўра чы, але зда ро вы сэнс пе ра мог.

Ча го толь кі не пі шуць на конт та го, што па він на ўмець 

дзі ця ў кан крэт ным уз рос це, чым яно па він на хар ча вац ца 

і якое сло ва ска заць пер шым (у на шым вы пад ку гэ та «ба-

ба»). Раз мо вы ма туль ма ла лет ніх дзя цей ча сам уво гу ле 

на гад ва юць спа бор ніц твы: да та го дай шло, што хва ляц ца, 

ка лі ма лое са ма стой на схо дзіць на гар шчок.

На пэў на, і гэ та важ на. Толь кі ў па го ні за чар го вым «да сяг-

нен нем» свай го ма лен ства мы за бы ва ем ся, што ўсе дзе ці, як 

і мы, да рос лыя, аб са лют на роз ныя. Ня хай ма лое рас це так, 

як па тра буе ад яго пры ро да (не без фа на тыз му, ка неш не!). 

А мы бу дзем на зі раць за чар го вы мі спра ва мі і ўчын ка мі сва іх 

на шчад каў, а не ду маць пра не кім пры ду ма ныя рам кі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Па ра ды во пыт на га гас па да раПа ра ды во пыт на га гас па да ра

Пра вя ра ем 
свае за па сы!

За ха ваць на ўсю зі му без страт су ша ныя са да ві ну, яга-

ды, гры бы для кож най гас па ды ні або гас па да ра спра ва 

быц цам бы звык лая. Але гэ та толь кі на пер шы по гляд зда-

ец ца так прос та. На ват доб ра вы су ша ныя пла ды (яб лы кі, 

гру шы і гры бы) па тра бу юць па ста ян на га кант ро лю. Су хое, 

пра ха лод нае мес ца, якое доб ра пра вет ры ва ец ца — гэ та 

га ран тыя та го, што су ша ным са да ві не і яга дам за бяс пе чы лі 

па трэб ныя ўмо вы для зі моў кі. А вось у за кры тых ша фах і 

ка мор ках, дзе ў зі мо вы час ад сут ні чае на леж ная вен ты ля-

цыя, за хоў ваць су ша ныя пра дук ты са свай го са да і ага ро да 

не вар та. Ба гац це су ша ных пла доў аба вяз ко ва мо жа са-

пса ваць ягад ная або яб лыч ная моль і ін шыя шкод ні кі. Ка лі 

дзесь ці бу дуць вы яў ле ныя та кія «аб' яда лы», то не аб ход на 

не ад клад на пе ра браць свае за па сы. А за тым, рас сы паў шы 

на бля се тон кім плас том, яшчэ раз пра грэць і асвя жыць яб-

лы кі або гру шы на пра ця гу 30—40 хві лін пры тэм пе ра ту ры 

не ні жэй +70—75 гра ду саў. Але не за пя чы! Мож на бу дзе 

так са ма пра ма ро зіць пры пса ва ныя су ша ныя яга ды, яб лы-

кі і гру шы пры тэм пе ра ту ры -10—15 гра ду саў. (Мы та кое 

дзе ян не прак ты ку ем на сва ёй да чы). А вось ка лі су ша ныя 

пра дук ты (яга ды і са да ві на) ста нуць пры доў гім за хоў ван-

ні віль гот ны мі на воб ма цак ці пач нуць па кры ва цца цвіл лю, 

не аб ход на не толь кі па но вай пра су шыць іх на пе чы або ў 

ду хоў цы, але і па мя няць мя шоч кі або па пя ро выя па ке ты, 

у якіх усё гэ та за хоў ва ла ся. Чар ні цы, чор ную па рэч ку і су-

ні цы мы ў боль шай част цы за ма рож ва ем, а ней кую част ку 

за кат ва ем у сло і кі. Але зі мой, і час цей за ўсё, у лю тым, я 

аба вяз ко ва да стаю і пра вя раю на шы за па сы.

А на огул, лепш за ўсё су ша ныя пла ды за хоў ваць у 

шчыль на за кры тых сло і ках з цём на га шкла або ў тых жа 

па лат ня ных мя шэч ках, якія спат рэ бяц ца і ў на ступ ным 

го дзе. Да рэ чы, 2019-ы год абя цае быць ба га тым на гры-

бы, та му што зі ма ў нас сё ле та вы дат ная, ды і сне гу па 

ўсіх рэ гі ё нах кра і ны вы па ла да во лі шмат! Абя цаю адзін з 

вы пус каў пры свя ціць грыб ной тэ ме, у якой пад ка жу, дзе 

і ў якіх мес цах у на шым рэ гі ё не мож на бу дзе ўжо ў лі пе ні 

збі раць ба ра ві кі. Да на ступ най су стрэ чы!

Яў ген СА ЛА НО ВІЧ,

дач нік са шмат га до вым во пы там.

А што ўмее тваё дзі ця?

 На мі на цыя  На мі на цыя 
«Пры га жосць «Пры га жосць 
ма ця рын ства» ма ця рын ства» 

Фо та Воль гі ПІН ЧУ КО ВАЙ 
(Ма гі лёў).

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
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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 На мі на цыя На мі на цыя 
«Ра зам пра цу ем — «Ра зам пра цу ем — 
ра зам ад па чы ва ем»ра зам ад па чы ва ем»

Фо та Іры ны Фо та Іры ны КАЗ ЛО ВАЙКАЗ ЛО ВАЙ  

(Го мель).(Го мель).


