
П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

Ру лет з ку ры най груд кі
Спат рэ біц ца: фі ле ку-

ры нае (тры паў фі ле) — 
700 г, ку ра га — 9 шт., апель-
сін (6 до лек) — 0,5 шт., 
со е вы со ус — 2 ст. л., алей 
— 2 ст. л., час нок — 3 зуб кі, 
пе рац чор ны све жа мо ла ты, 
соль.

У ёміс тасць на лі ва ем па 
2 ст. лыж кі со е ва га со у су і 
алею. Да баў ля ем чор ны пе рац. Мя ша ем да ста ну эмуль сіі. У 
ку ры ным фі ле ро бім над рэ зы ў вы гля дзе кі шэнь кі.

Аб маз ва ем фі ле з усіх ба коў со е вай эмуль сі яй. Яе на гэ та 
па він на пай сці пры клад на па ло ва. Па кі да ем груд ку ма ры на-
вац ца на 30-60 хві лін.

А тым ча сам вы зва ля ем ад лу пі ны апель сін, ад бі ра ем 
6 до лек (гэ та пры клад на па ло ва апель сі на). Вы зва ля ем 
доль кі ад плё нак.

У со е вую эмуль сію, якая за ста ла ся, да баў ля ем здроб-
не ны час нок.

Рас сці ла ем хар чо вую плён ку, вы клад ва ем на яе пра ма-
ры на ва нае фі ле. У кі шэнь ку кладзём па дзве доль кі апель-
сі на і па 3 шт. ку ра гі. За кры ва ем кі шэнь ку. Аб маз ва ем ру лет 
со е ва-алей най эмуль сі яй з час на ком.

За горт ва ем ку ры ны ру лет у плён ку. Аб мот ва ем у два-тры 
слаі. З двух ба коў за вяз ва ем плён ку вуз ла мі і для на дзей нас-
ці звер ху абкручваем ніт ка мі. Атрым лі ва юц ца та кія «цу кер-
кі». Апус ка ем на шы «цу кер кі» ў ва ду, да во дзім да кі пен ня і 
ва рым пад на крыў кай на сла бым аг ні 60 хві лін.

Вы ма ем ру ле ты з ва ды, па кі да ем асты ваць да па ка ё вай 
тэм пе ра ту ры і ад праў ля ем у ха ла дзіль нік га дзін на 5. Асту-
джа ны ру лет вы зва ля ем ад плён кі, рэ жам і па да ём на стол. 
Ён атрым лі ва ец ца не ве ра год на са ка ві тым і смач ным.

Ёгур та вы пі рог
Спат рэ біц ца. Для цес та: мас ла — 250 г, му ка — 400 г, 

жаў ток яеч ны — 4 шт., раз рых ляль нік — 1 пач., ва ні лін — 1 
пач. Для на чын кі: ёгурт — 300 г, смя та на (25%) — 400 г, цу-
кар — 150 г, бя лок яеч ны — 4 шт.

Мас ла раз мяк-
чыць, бял кі ад дзя-
ліць ад жаў ткоў. 
Жаў ткі змя шаць 
з мас лам, да ба-
віць му ку, раз рых-
ляль нік і ва ні лін. 
За мя сіць цес та. 
За гар нуць у хар-
чо вую плён ку і 

ад пра віць у ха ла дзіль нік на 1-2 га дзі ны (або ў ма ра зіл ку на 
30 хві лін). Да стаць, па дзя ліць на дзве част кі — ад на боль-
шая, дру гая мен шая. Боль шую част ку вы клас ці ў фор му, а 
мен шую — зноў у ма ра зіл ку.

Для на чын кі змя шаць уз бі тыя бял кі з цук рам, ёгур там і 
смя та най.

Вы ліць на чын ку на па пя рэд не вы кла дзе нае ў фор му цес та 
з за гну ты мі края мі.

Звер ху на драць на тар цы дру гую част ку цес та. Ад пра-
віць у ду хоў ку на 30 хві лін пры 180 0С. Да стаць, асту дзіць, 
па рэ заць.

Ко лер на кух ні
Ад ным з га лоў ных па ра мет раў, які ўплы вае на агуль ны 

вы гляд кух ні, лі чыц ца ко лер сто лі. Для ма лень кай кух ні лепш 
за ўсё вы ка рыс тоў ваць са мыя свет лыя ко ле ры з па літ ры. 
На сы ча ныя яр кія ко ле ры «апус цяць» столь. На цяж ныя сто лі 
з яр кім і вы раз ным 
ма люн кам па жа да-
на ўста лёў ваць на 
кух нях з вя лі кай 
пло шчай. У шмат-
уз роў не вай сто лі 
не вар та вы ка-
рыс тоў ваць больш 
за тры ко ле ры. 
Адзін з іх па ві нен 
быць аба вяз ко ва 
свет лым.

Для сто лі ма лень кай кух ні ды зай не ры ра яць вы ка рыс-
тоў ваць на ступ ныя ко ле ры: бе лы, свет ла-бэ жа вы, ма лоч ны, 
сме тан ко вы, свет ла-шэ ры, свет ла-за ла ціс ты, свет ла-бі ру-
зо вы, свет ла-лі ло вы і ін шыя то ны са свет ла га шэ ра гу ко-
ле ра вай па літ ры.

Най леп шыя спа лу чэн ні ко ле раў у ад ным 
ку хон ным гар ні ту ры

• Бе лы. Спа лу ча ец ца прак тыч на з усі мі ко ле ра мі. Лепш 
за ўсё з сі нім, чыр во ным і чор ным

• Бэ жа вы. Па ды хо дзіць да бла кіт на га, ка рыч не ва га, шэ-
ра га і бе ла га

• Шэ ры. Нейт раль ны ко лер, які мо жа з'яў ляц ца ба за вым. 
Доб ра спа лу ча ец ца з бэ жа вым, крэ ма вым, ру жо вым, чыр-
во ным, фі я ле та вым, ка рыч не вым, сі нім

• Ру жо вы. Да гэ та га ко ле ру па ды хо дзіць ка рыч не вы, 
бе лы, аліў ка вы, шэ ры, бі ру зо вы

• Чыр во ны. Ідэа льна спа лу ча ец ца з жоў тым, бе лым, зя-
лё ным, сі нім і чор ным, маг чы ма спа лу чэн не з шэ рым

• Ка рыч не вы. Спа лу ча ец ца з яр ка-бла кіт ным, крэ ма вым, 
ру жо вым, зя лё ным, бэ жа вым, свет ла-ка рыч не вым

• Аран жа вы. Мож на спа лу чаць з бла кіт ным, сі нім, лі ло-
вым, фі я ле та вым, зя лё ным

• Жоў ты. З сі нім, 
лі ло вым, бла кіт ным, 
шэ рым, чор ным, бэ-
за вым

• Зя лё ны. Па-
ды хо дзіць да за ла-
ціс та-ка рыч не ва га, 
жоў та га, чор на га, 
свет ла-бэ жа ва га

• Бла кіт ны. Па-
ды хо дзіць да чыр во-
на га, шэ ра га, аран-

жа ва га, ру жо ва га, бе ла га, жоў та га
• Сі ні. Па суе да лі ло ва га, зя лё на га, жоў та га, аран жа ва-

га, чыр во на га
• Бэ за вы. Да жоў та га, зя лё на га, ка рыч не ва га, бэ жа-

ва га
• Чор ны. Уні вер саль ны эле гант ны ко лер. Доб ра гля дзіц-

ца з усі мі ко ле ра мі. Лепш за ўсё спа лу ча ец ца з аран жа вым, 
ру жо вым, зя лё ным, бе лым, чыр во ным, жоў тым.
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3 чэрвеня 2016 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 чэрвеня 2016 г.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Міхаіла, 
Уладзіміра.

К. Эмы, Францішка.

Месяц
Апошняя квадра 29.05–04.06.

Месяц у сузор’і Шалі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 4.42 21.35 16.53

Вi цебск — 4.23 21.32 17.09

Ма гi лёў — 4.32 21.25 16.53

Го мель — 4.37 21.12 16.35

Гродна — 4.59 21.48 16.49

Брэст — 5.08 21.40 16.32

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
У Т У Л Ь  Н Ы  Д О М

— Ся мён, чым збі ра еш ся 
за няц ца на вы хад ных?

— Вой, Са ша, я даў но не 
быў на ка на пе, шмат спраў 
там на збі ра ла ся.

Лю боў ны тэст.
1. Бя рэш сва іх дзяў чы ну і 

са ба ку.
2. За мы ка еш іх у ша фе.
3. Ча ка еш 30 хві лін.
4. Ад чы ня еш.

Ну і хто шчас лі вы ця бе ба-
чыць?

— Ска жы мне, што ты чы-
та еш, і я ска жу та бе, хто ты.

— Ці ка ва. Я вось чы таю 
Га ме ра, Пла то на, Сак ра та...

— Хлус ты, Мі ко ла...

— Да чуш ка, та бе ўся го 37! 
Не хва люй ся! Ты яшчэ су стрэ-
неш дур ня сва ёй ма ры!

УСМІХНЕМСЯ

Фота Соф'і Фота Соф'і КУСЯНКОВАЙКУСЯНКОВАЙ..
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4 ЧЭР ВЕ НЯ

1800 год — за вяр шы ла ся бу-
даў ніц тва Бе ла га до ма 

ў Ва шынг то не. Афі цый ная рэ зі дэн цыя 
прэ зі дэн та ЗША раз ме шча на ў са мым 
цэнт ры Ва шынг то на — на Пен сіль ва-
нія-аве ню. Бу ды нак быў уз ве дзе ны па 
пра ек це ар хі тэк та ра Джэй мса Хо бэ на, 
а ўчас так для бу даў ніц тва вы бі раў сам 
Джордж Ва шынг тон, пер шы прэ зі дэнт 
ЗША. 4 чэр ве ня 1800 го да бу даў ні чыя 
ра бо ты бы лі за вер ша ны, і пер шы мі гас-
па да ра мі Бе ла га до ма ста лі прэ зі дэнт 
ЗША Джон Адамс і яго жон ка Абі гайль. 
Тра ды цый ная наз ва за ма ца ва ла ся за 
рэ зі дэн цы яй амаль ад ра зу ж. Спра ва ў 
тым, што бу ды нак, аб лі ца ва ны бе лым 
вір джын скім пяс ча ні кам, моц на вы лу-
чаў ся ся род на ва коль ных да моў, па бу-
да ва ных з чыр во на га гра ні ту. У 1902 
го дзе прэ зі дэнт Тэ а дор Руз вельт аб-
вяс ціў «Бе лы дом» афі цый най наз вай 
прэ зі дэнц кай рэ зі дэн цыі.

1801 год — 215 га доў та му 
на ра дзіў ся (Ні жа га род-

ская гу бер ня, Ра сія) Мі ха іл Паў ла віч 

Бяс ту жаў-Ру-
мін, дзе каб-
рыст, пад-
па руч нік. З 
1820 го да — у 
лейб-гвар дыі 
Ся мё наў ска-
га пал ка, пас-
ля паў стан ня 
яко га (1820) і 
рас фар мі ра-
ван ня пе ра ве дзе ны ў Пал таў скі пя хот ны 
полк, які з 1823 г. раз мя шчаў ся ў Баб-
руй скай крэ пас ці. З 1823 го да — член 
Паўд нё ва г а та ва рыст ва дзе каб рыс таў. 
Адзін з рас пра цоў шчы каў Баб руй ска га 
пла на дзе каб рыс таў (1823). Пры хіль нік 
зні шчэн ня са ма дзяр жаўя і ўста наў лен ня
рэс пуб лі кі. Ра зам з Му раў ё вым-Апос-
т алам склаў рэ ва лю цый ны ка тэ хі зіс 
і пра кла ма цыі да паў стан цаў. У 1826 
го дзе быў арыш та ва ны і да стаў ле ны 
ў Ма гі лёў, за тым ад праў ле ны ў Пет ра-
паў лаў скую крэ пасць. Па ра шэн ні Вяр-
хоў на га кры мі наль на га су да ў тым жа 
го дзе быў па ве ша ны.

1821 год — 195 га доў та му 
на ра дзіў ся (мяс тэч ка 

Ра даш ко ві чы, ця пер у Ма ла дзе чан скім 
ра ё не) Юль ян Га райн, пісь мен нік і па-
да рож нік. Скон чыў Мін скую гім на зію. 
Ву чыў ся ў Мас коў скім уні вер сі тэ це. У 
1840-1850 га дах жыў у Мін ску. Сяб -
ра ваў з В. Ду ні нам-Мар цін ке ві чам. На 
па ста ноў ку яго «Іды ліі» ад гук нуў ся ар-
ты ку лам «Фі зі я ло гія пры ма вак», апуб лі-
ка ва ным у га зе це «Вар шаў скі дзён нік». 
Аў тар ус па мі наў «З жыц ця паэ та» пра 
У. Сы ро ком лю, дзе пад ра бяз на апі саў 
зна хо джан не паэ та ў Мін ску. У 1870-я 
га ды жыў у ЗША, дзе су стра каў ся з 
Г. Сян ке ві чам і вы даў апо весць «5 П — 
1 Р». Вы ка рыс таў бе ла рус кія на род ныя 
пад ан ні пра цяж кае жыц цё бе ла рус ка-
га пры гон ніц ка га ся лян ства. Па мёр у 
1883 го дзе.

Мак сім Танк, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

Кам нем кі да юць пас ля друж бы,
Пас ля ка хан ня і зня ва гі.


