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СМАЧ НЫЯ СЫ РЫ РО БIМ СА МI
Фi ла дэль фiя

Спат рэ б iц  ца: 

ма ла ко — 1 лiтр, 

соль — 1 ч. лыж ка, 

цу кар — 1 ч. лыж-

ка, ке фiр — 500 мл, 

яй ка — 1 шт., ма-

лень кі дра бок лi-

мон най кiс ла ты або 

сок лi мо на.

У ма ла ко да даць 

соль i цу кар, да вес-

цi да кi пен ня i зняць 

з аг ню. Да даць ке фiр (цёп лы), мя шаць да та го ча су, па куль 

ма са не згор нец ца.

Ад кi нуць ма су ў друш ляк на мар лю (лепш зра бiць ча-

ты ры плас ты) i даць сця чы сы ро ват цы — гэ та зой ме ка ля 

15–20 хвi лiн. Ад цiс каць сы ро ват ку са мiм не вар та, а вось 

пе ры я дыч на па меш ваць мож на.

Уз бiць у асоб ным по су дзе яй ка з лi мон най кiс ла той (на 

кон чы ку на жа) — да ўтва рэн ня пе ны. Да даць атры ма-

ную га ра чую тва рож ную ма су ў яеч ную ма су i пра цяг ваць 

уз бi ваць да ад на род на га ста ну. Асту дзiць i за хоў ваць у 

ха ла дзiль нi ку.

Су лу гу нi
Мож на ра бiць з кро пам, кiн зой, грэц кi мi арэ ха мi, алiў-

ка мi, па пры кай.

Спат рэ бiц ца: ма-

ла ко — 1 лiтр, буй ная 

соль — 1 ст. лыж ка, 

смя та на — 200 мл, яй-

ка — 3 шт.

У ма ла ко па клас цi 

соль i за кi пя цiць. Смя-

та ну ўзбiць з яй ка мi 

(прос та раў на мер на 

злу чыць) i тон кiм стру-

мень чы кам улiць у кi пя чае ма ла ко. Ва рыць, па меш ва ю чы, 

3-4 хвi лi ны. Ка лi ўтво рац ца буй ныя шмат кi, да даць па рэ-

за ны кроп (цi iн шае зя ле нi ва). А за тым сыр трэ ба пра ца-

дзiць праз мар лю i даць сы ро ват цы сця чы. Пас ля па клас цi 

звер ху груз i па ста вiць на ноч у ха ла дзiль нiк.

«Бурш тын» плаў ле ны
Спат рэ бiц ца: тва-

рог — 0,5 кг, мас ла — 

100 г, яй ка — 1 шт., 

соль i со да па 0,5 ч. 

лыж кi.

Тва рог, мас ла, яй-

ка, соль i со ду ўзбiць 

у блэн да ры да ад-

на роднай ма сы. Па-

ста вiць тва рож ную 

су месь на ва дзя ную 

лаз ню i ва рыць, па меш ва ю чы, да та го ча су, па куль ма са 

не пач не пла вiц ца.

Фор му для сы ру пра ма заць мас лам i вы лiць ту ды сыр-

ную су месь. Пры браць у ха лад на ва тае мес ца на 8-10 га-

дзiн.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

— Са мае цу доў нае ў жан чы-

нах — гэ та...

— Сум лен насць, ад да насць i 

ра зу мен не. Я ца ню гэ тыя якас цi ў 

сва ёй жон цы i лi чу iх са мы мi важ-

ны мi ў лю бых ад но сi нах. Пры га-

жосць i аба ян не — гэ та так са ма 

вы дат на, але яны нi ко лi не ста но-

вяц ца га ран ты яй шчас лi ва га ся-

мей на га жыц ця.

— Ка жуць, што шлях да 

сэр ца муж чы ны ля жыць праз 

страў нiк. Але што ра бiць, ка лi 

твой муж чы на — шэф-по вар? 

Цi мож на вы ка рыс таць гэ ты 

шлях або не вар та на ват i спра-

ба ваць?

— Час та шэф-по вар па кi дае 

ра бо ту на ра бо це, та му што 

больш за па ло ву аса бiс та га ча-

су ён пры свя чае ёй. Гэ та дзi кая, 

пя кель ная на груз ка, скла да ная 

i фi зiч на, i псi ха ла гiч на. Та му 

ваш муж чы на-кухар бу дзе толь-

кi ўдзяч ны, ка лi вы яго па кор мi це. 

Гэ ты шлях — не праз страў нiк, 

а праз па ра зу мен не i пад трым-

ку. На пэў на, не кож ная дзяў чы на 

вы тры мае жыц цё з та кiм муж чы-

нам. Ён ра на вы яз джае з до му 

i поз на вяр та ец ца, па ста ян на 

зна хо дзiц ца ў ша лё ным рыт ме... 

Тут вель мi важ ныя да вер i да па-

мо га. Якой бы пры го жай дзяў-

чы на нi бы ла, мужчына ад дасць 

пе ра ва гу ча ла ве чым якас цям. 

Мне па шан ца ва ла, бо мая жон ка 

спа лу чае ў са бе i пры га жосць, 

i чу ласць.

— До ма га ту е це ўдва iх?

— Жон ка час цей. У мя не не 

ха пае ча су. Пас ля пра цы хо чац ца 

быць по бач з сям' ёй, а не з ку хон-

най плi той. Хоць у нас ёсць вы-

дат ная тра ды цыя: па ня дзе лях я 

заў сё ды га тую ра зам з дзець мi. 

У мя не ёсць сын два нац ца цi га доў 

i дач ка, якой пяць.

— Што, на ваш по гляд, са мае 

га лоў нае ў вы ха ван нi дзяў чы-

нак?

— Упэў не ны, што для кож най 

дач кi баць ка па вi нен быць пры-

кла дам. Ме на вi та ён за клад вае 

ў свя до мас цi дзяў чын кi га лоў нае 

ўра жан не пра муж чын. Па во дзi ны 

баць кi, яго звыч кi i на ват знеш-

насць — усё ады гры вае ро лю пры 

вы ба ры бу ду ча га му жа. Ка лi ты 

хо чаш для дач кi доб ра га лё су, то 

па вi нен быць для яе ўзо рам з са-

ма га ран ня га ўзрос ту.

— Уя вiм, што ва ша дач ка пры-

вя ла хлоп ца зна ё мiц ца, а ён вам 

зу сiм не па да ба ец ца. Што бу дзе-

це ра бiць?

— Iс нуе пер шае ўра жан не i 

на ступ нае мер ка ван не. Маг чы-

ма, пры пер шай су стрэ чы я па-

мы ляў ся. Ка лi ака жац ца, што 

ўсё ж маю ра цыю, то аба вяз ко-

ва вы ка жу да чцэ сваю па зi цыю. 

Але га лоў нае — гэ та яе шчас це, 

яко му я не бу ду пе ра шка джаць, 

на ват ка лi вы бран нiк мне не спа-

да ба ец ца.

— Што б вы пры га та ва лi для 

ра ман тыч най вя чэ ры?

— Пе рад спат кан нем з жон кай 

зра бiў бы якую-не будзь цi ка вую 

па сту з пад лiў кай з мо рап ра дук-

таў, да даў бы пят руш кi i та ма таў. 

А на дэ серт — ша ка лад ная гiс то-

рыя: пi рог, пi рож ныя або тар та-

лет ка. Я лi чу, што ша ка лад — гэ та 

цу доў ны аф ра ды зi як, якi вы клi кае 

шмат пры ем ных эмо цый i ўспа-

мi наў.

— Як вы гля дае iдэа льнае 

спат кан не?

— Ка лi гэ та цёп лая па ра го да, 

трэ ба з'е хаць да лё ка ад го ра да ў 

якое-не будзь ра ман тыч нае, пры го-

жае мес ца каля во зе ра. Вазь мi це 

цёп лы плед, лёг кiя за кус кi, ха лод-

нае вi но i вя лi кую та лер ку се зон-

най са да вi ны. На цеш це ся спе ва мi 

пту шак i све жым па вет рам.

— Ка лi мы, жан чы ны, су му ем, 

то за яда ем мар ко ту са лод кiм. 

А як у муж чын?

— Аса бiс та я — вя лi кi ама тар 

са лод кiх страў. I ка лi зда ра ец ца 

дрэн ны на строй, то са джу ся ў ма-

шы ну i еду па дэ серт у «За ла ты 

гра бень чык». Там аша лам ляль ная 

кан ды тар ская i заў сё ды смач ная 

вы печ ка.

— Што ра бiць, ка лi жон ка — 

ша па го лiк?

— Не пе ра шка джаць гэ та му. 

Ка лi яна адэ кват ны ча ла век, ра-

зу мее i ша нуе вас, то не бу дзе пе-

ра сту паць мя жу, якая мае мес ца ў 

ся мей ным бюд жэ це. Мне з гэ тым 

па шан ца ва ла. У мя не жон ка, на-

пэў на, ша па го лiк, але мы ад но ад-

на го ра зу ме ем. Ка лi трэ ба — ка лi 

лас ка.

— Цi праў да, што муж чы ны 

га ту юць смач ней?

— Ня праў да, гэ та поў нае глуп-

ства i дыс кры мi на цыя — усе га-

ту юць ад ноль ка ва. Прос та ў ка-

гось цi ёсць схiль насць да гэ та га, 

у ка гось цi ня ма. А дзя лiць гэ тую 

схiль насць на жа но чую i муж чын-

скую — ня пра вiль на.

— Цi ка жа штось цi пра жан-

чы ну яе вы бар стра вы ў рэ ста-

ра не?

— На пэў на, не. Сма ка выя пры-

яры тэ ты шмат гран ныя i ў кож на га 

свае. Смак раз вi ва ец ца з дзя цiн-

ства, i мер ка ваць па iх не вар та. 

А вось куль ту ра спа жы ван ня ежы 

мо жа са праў ды неш та ска заць пра 

ча ла ве ка.

— Чым жан чы ны ска ра юць 

муж чын з пер ша га по гля ду? 

Чым вас за ва я ва ла жон ка?

— Сва ёй энер ге ты кай. Я доб ра 

ад чу ваю лю дзей. I не час та ча ла век 

так хут ка вы клi кае пры хiль насць 

да ся бе. Яна вы лу ча ла ся па сва iм 

ду ху, па ху, вы гля дзе... Гэ тым i за-

ча пi ла. Я ад чуў, што гэ та маё, што 

з ёю мне цёп ла i кам форт на.

— Цi ёсць штось цi, што вы 

да ве да лi ся або зра зу ме лi, зна-

хо дзя чы ся ў шлю бе?

— Я зра зу меў, што ў цяж кiх 

сi ту а цы ях у мя не заў сё ды бу дзе 

пад трым ка. На пэў на, адзi но кiя лю-

дзi ця жэй пе ра но сяць скла да нас цi. 

А ў мя не ёсць ча ла век, якi не рас-

кiс не, не апус цiць ру кi. Гэ так жа i 

я не дам ёй смут ка ваць.

— Цi мож на да ра ваць здра ду?

— Ду маю, мож на. Тут усё грун-

ту ец ца на ўнут ра ных па чуц цях. 

Мы ў сям'i з гэ тым не су ты ка лi ся, 

i, крый бо жа, не су тык нём ся. Але 

ка лi па ду маць... Га лоў нае — шчы-

рае рас ка ян не i жы вая сувязь па-

мiж му жам i жон кай.

— Што больш пры ем на — кла-

па цiц ца пра ка гось цi або атрым-

лi ваць кло пат аб са бе?

— Кла па цiц ца. Я не рас пе шча-

нае дзi ця. Гла баль на га кло па ту я 

ў дзя цiн стве не атры маў, та му мне 

па да ба ец ца ўдзя ляць ува гу жон-

цы, ра бiць ней кiя па да рун кi i iн шыя 

пры ем ныя рэ чы.

— Най леп шы па да ру нак для 

муж чы ны...

— Дзе цi. Тыя па чуц цi i эмо цыi, 

якiя я ад чуў, ка лi на ра джа лi ся дзе-

цi, не пе ра даць больш нi чым.

— Мно гiя ка жуць, што шлюб — 

гэ та цяж кая пра ца, вы з гэ тым 

згод ны?

— Гэ та не пра ца, гэ та шчас лi-

вы час. Пра ца — знай сцi па ра зу-

мен не, да вер i пад трым ку. Ка лi 

вы з гэ тым спра вi лi ся — атрым-

лi вай це аса ло ду ад ся мей на га 

жыц ця.

Вi та лi на БАН ДА РО ВIЧ.

Муж чы ны пра жан чынМуж чы ны пра жан чын

Ар цём РА КЕЦ КI: 

«А на дэ серт — ша ка лад!»
Мы пра цяг ва ем пы тац ца ў муж чын, што яны ду ма юць пра жан-

чын, ад но сi ны i ка хан не. Сён ня ў нас «смач ная» руб ры ка, бо яе 

прад стаў ляе Ар цём Ра кец кi, брэнд-шэф сет кi рэ ста ра наў гру пы 

«Трайпл». Як знай сцi шлях да сэр ца муж чы ны-по ва ра, што пры-

га та ваць на спат кан не, чым муж чы ны за яда юць сум i цi праў да, 

што яны га ту юць лепш за жан чын, — ад ка зы на ўсе гэ тыя пы тан нi 

ве дае наш су раз моў нiк.
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