
АВЕН. Вы дат ны ты дзень для рас крыц ця 
свай го твор ча га па тэн цы я лу і ўва саб лен ня ў 
жыц цё но вых ідэй. Эмо цыі ўціх нуць, на строй 
ста бі лі зу ец ца. Ты дзень бу дзе на поў не ны кан-

струк тыў ны мі су стрэ ча мі і пра па но ва мі. Да вя дзец ца 
вы дат ка ваць час і на ру ці ну. У ад но сі нах да бліз кіх 
вар та асла біць сваю па тра ба валь насць: яна мо жа 
спра ва ка ваць кан флік ты.

ЦЯ ЛЕЦ. Пер шую па ло ву тыд ня да вя дзец ца пра-
ца ваць у ка ман дзе. Хоць гэ та бу дзе су пя рэ чыць 
пла нам, але вы не за ста ня це ся рас ча ра ва ны мі. 

Да зволь це свай му ро зу му ўзяць верх над эмо цы я мі. У 
пят ні цу вар та бе раг чы сваю рэ пу та цыю і па мя таць, што 
«маў чан не — зо ла та». Пры слу хай це ся да па рад ста рэй-
ша га па ка лен ня і зра бі це пра віль ныя вы сно вы.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Хто ска заў, што цу даў не бы вае? 
Да зволь це ім увай сці ў жыц цё — больш на 
гэ тым тыд ні ад вас ні чо га не за па тра бу ец ца. 
Вы — поў ныя энер гіі і ўпэў не нас ці ў сва іх сі лах, 

та му спра ві це ся з лю бой, на ват са май цяж кай, пра цай. 
Ад нак не ўсім ка ле гам бу дзе да спа до бы ваш за пал. 
У дру гой па ло ве тыд ня ўме ра на пра яў ляй це зда ро вы 
скеп ты цызм.

РАК. Бу дзе це па воль на, але дак лад на пра-
соў вац ца да вы зна ча ных мэт. У аў то рак вас 
мо жа пад ці коў ваць зман ці спа ку шэн не, так 

што за ліш няя асця рож насць ака жац ца да рэ чнай. Пят-
ні ца спры яль ная для па ез дак, пе ра моў і аб мер ка ван ня 
пра цоў ных спраў з ка ле га мі. Ты дзень не спры яль ны для 
на быц ця ква тэ ры ці пе ра ез ду.

ЛЕЎ. Уда лы пе ры яд для са ма рэа лі за цыі. Шу-
кай це но вы па ды ход да ра шэн ня пра фе сій ных 
за дач ці прос та но вую пра цу. Бяз лі тас на раз-
віт вай це ся з усім са ста рэ лым. Се ра да мо жа 

па це шыць доб ры мі на ві на мі і ці ка вы мі перс пек ты ва мі. 
У чац вер вы гад на дзе ла вое су пра цоў ніц тва са сва-
я ка мі.

ДЗЕ ВА. Ня хай ад каз насць не па ло хае, бо 
з'я віц ца маг чы масць пра дэ ман стра ваць свае 
та лен ты. Шмат лі кія спра вы бу дуць атрым лі-
вац ца па інер цыі, так што мае сэнс брац ца 

за ўсё, да ча го змо жа це да цяг нуц ца. На чаль ства мо жа 
за па тра ба ваць пад ра бяз ную спра ва зда чу пра вы ка на-
ную пра цу. Сва я кі па про сяць да па мо гі. Па спра буй це 
паў дзель ні чаць у іх праб ле мах па ме ры маг чы мас ці, 
але не ўзваль вай це на ся бе ўвесь груз.

ША ЛІ. Скан цэнт руй це ся на са мым важ ным. 
Пос пех у пра фе сій най сфе ры бу дзе з ва мі 
прак тыч на ўвесь ты дзень. Маг чы мыя праб-
ле мы з-за плё так і інт рыг. Вы па куль не зда-

гад ва е це ся, ад ка го ча каць уда ру. Пры гледзь це ся і 
будзь це вель мі ўваж лі вы мі, та ды та ем ны во раг ста не 
ві да воч ным і зма гац ца ста не пра сцей.

СКАР ПІ ЁН. Каб не згу біць узя ты тэмп, па-
спра буй це кры тыч на ана лі за ваць пра па но вы 
і ін фар ма цыю, якія па сту па юць. Інакш спра вы, 

якія так доб ра іш лі па на ка та ным шля ху, мо гуць рап там 
спы ніц ца з-за ад на го не асця рож на га кро ку. Бу дзе важ-
на да рэ чы і свое ча со ва пра явіць лі дар скія якас ці.

СТРА ЛЕЦ. Га лоў нае — быць ак тыў ным і пас-
ля доў ным. Не па жа да на лег ка дум на раз да-
ваць абя цан ні. Сме ла на ладж вай це но выя 

су вя зі. У чац вер мо жа прый сці ці ка вая ін фар ма цыя 
— пры мі це яе да ўва гі. Ва шы рэ аль ныя маг чы мас ці 
вы ма лю юц ца толь кі да кан ца тыд ня. Вы дат на пой дуць 
спра вы, звя за ныя з доб ра ўпа рад ка ван нем до ма. Маг-
чы ма фі нан са вая да па мо га ад сяб роў.

КА ЗЯ РОГ. У аў то рак стрым лі вай це раз драж-
няль насць — яна не пой дзе на ка рысць ні ў 
аса біс тых кан так тах, ні ў пра фе сій най сфе ры. 
Ба дзё расць ду ху і вы раз насць ду мак у се ра ду 

ста нуць ва шы мі ві да воч ны мі пе ра ва га мі. Чац вер — вы-
дат ны дзень для по шу каў но вай пра цы. Рух на пе рад і 
кар' ер ны рост за бяс пе ча ны.

ВА ДА ЛЕЙ. На па чат ку тыд ня вас мо гуць на-
ве даць но выя ідэі і жа дан не бу да ваць пла ны 
на іх асно ве. Не вы клю ча на, што да вя дзец ца 
су тык нуц ца з праб ле май вы ба ру па між дзвю-

ма пры ваб ны мі маг чы мас ця мі. Толь кі не за бы вай це: ад 
даб ра даб ра не шу ка юць. У ся рэ дзі не тыд ня будзь це 
асаб лі ва ўваж лі вы мі і аку рат ны мі, пра цу ю чы з но вы мі 
да ку мен та мі.

РЫ БЫ. Па спра буй це ўпа рад ка ваць свае дум-
кі і скан цэнт ра вац ца на пра фе сій ных пы тан-
нях. Спра вы, за якія возь ме це ся, не аб ход на 

да во дзіць да кан ца. У се ра ду ве ра год ная кан флікт ная 
сі ту а цыя, якой мож на па збег нуць, ка лі здо ле е це стры-
маць эмо цыі. Доб ры пе ры яд для па вы шэн ня ін тэ ле кту-
аль на га ўзроў ню. Дру гая па ло ва тыд ня па ды хо дзіць да 
за вяз ван ня но вых кан так таў. Вы з лёг кас цю да мо жа-
це ся сім па тыі па трэб ных і ці ка вых лю дзей. У чац вер 
бу дзе не аб ход на пры няць сур' ёз нае ра шэн не.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.05 20.16 14.11
Вi цебск — 5.52 20.09 14.17
Ма гi лёў — 5.56 20.07 14.11
Го мель — 5.56 20.00 14.04
Гродна — 6.21 20.31 14.10
Брэст    — 6.25 20.28 14.03

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, Максіма, 
Фёдара. 
К. Маліны, Мальвіны, Міхаліны, 
Барталамея, Юрыя.

Месяц
Поўня 21 жніўня. 
Месяц у сузор’і Авена.
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Мі хась СЛІ ВА
УСМЕШ КІ

Уваж лі вая пры чы на
— Дзе ты та кі гу зак на біў?
— Стук нуў ся лбом у дзве ры...
— Трэ ба ўваж лі ва гля дзець!
— Дык я і гля дзеў: там у ка бі не це та кая 

кра су ня ся дзе ла!..

«Гас па да ры»
— Мы пра цу ем па двух крэ ды тах.
— Як гэ та?
— Адзін — пла цім, дру гі — бя ром.

Каб ад па чыць
— Ка лі вы пры е дзе це ў наш са на то-

рый?
— Ды па бу ду до ма, сіл на бя ру ся...

«УМА ЦА ВАЎ»
— Ты не па мя та еш, — пы тае муж у 

жон кі, — таб лет кі для ўма ца ван ня па мя ці 
я ўжо ўсе вы піў ці не?

г. Ра га чоў.

КА ПЕЛЬ МАЙ СТАР — 
со неч ны пра мень

КАР ДОН — 
ва ро на з До на

КАСТ РЫ ЦА — 
ве тэ ры нар ка

КІ РЫ ЛІ ЦА — 
жон ка Кі ры лы

КО ДЭКС — 
рас шыф ра ва ны код

ЛАЎ САН — 
са на тор ная лаў ка

ЛАМ БАРД — 
бу дыст, які спя вае

МА ЛА ДЗІК — 
ма ла ды вепр

МА ЛЮ НАК — 
пад ле так

МУ СОН — 
ноч у ка роў ні ку

НА ВА КОЛ ЛЕ — 
но вы шты кет нік

НА ХЛЕБ НІК — 
кан тэй нер для хле ба

ПА ЛІ ЦМАЙ СТАР — 
збор шчык мэб лі
ПА МЫЛ КА — праль ня
ПРЫ ШЧЭ ПА — жон ка
РАС КОЛЬ НІК — 

дры ва сек
СА ЛЯ РЫЙ — шах цёр
САН СКРЫТ — 

ана нім на хво ры
Але на ЛІ ХА ДЗІ ЕЎ СКАЯ.
м. Крас нае, Ма ла дзе чан-

скі раён.

Ме ра 
за ах воч ван ня

— Зро бі це спра ву — за ах во чу, — ска заў пад на ча ле-
ным ды рэк тар фір мы.

— Якім чы нам? — па даў нех та го лас.
— Не па ка раю.

Не гор шая?
— Ты праў да з му жам раз во дзіш ся?
— Праў да!.. Чым я гор шая за су сед ку? Яна ўжо трэ-

ця га мя няе, а я ўсё з ад ным...

Ба чу не як — за вуг лом
Б'е му жык ка бе ту.
Я да ёлуп ня бя гом,
Даць яму за гэ та.
Ка ча рэ жак я не гнуў,
Не мас так i ў спор це,
Ды бу я ну са да нуў
Два ра зы па мор дзе.
Аб ра зу мiў? 

Пэў на, не,
Толь кi змог раз' юшыць,
Бо пай шоў ён на мя не,
Па ва лiў дый ду шыць.
Я крут нуў ся i пад мяў
Ха ма-зда ра вi лу:
— Не на тых ты тут на паў,
До па каз ваць сi лу!
Рап там — мi лi цы я нер:
— Б'еш гра ма дзя нi на?!.
— Скуль узяў ся гэ ты... 

звер?! —

За раў ла жан чы на. —
Му жы чок мой — апя кун,
Ня хай лю дзi ска жуць,
А вось гэ ты — 

як кар шун,
На ля цеў i пля жыць!..
Я гля джу, як праз ту ман.
Што ска заць на гэ та?
Знiк тым ча сам ху лi ган,
А за iм — ка бе та...

���
Вось ма раль:
Не зне ва жай,
Не раз водзь дэ ба ты,
Ў крыў ду сла бых не да вай,
Але ве дай, 

але знай:
Свае б'юц ца —
Не ча пай:
Бу дзеш вi на ва ты.

ВЯ СЁ ЛЫ СЛОЎ НІК

Мi ха iл УЛА СЕН КА
УРОК
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Сён ня ад зна чае свой «дзень на ро дзі наў» па-
гар джа ны ды е то ла га мі ўся го све ту, за тое ўлю-
бё ны мно гі мі людзь мі пра дукт — чып сы. І гэ та 
не мес тач ко вае свя та, пры ду ма нае з бух ты-ба-
рах ты ама та ра мі смач най ды не зда ро вай ежы, 
а гіс та рыч ны факт, па цвер джа ны сур' ёз ны мі 
ку лі нар ны мі кры ні ца мі. Пры чым споў ні ла ся 
хруст кім буль бя ным лус тач кам не абы-коль кі, 
а 160 га доў!

Са мыя пер шыя чып сы, як лі чыц ца, пры га та ваў 
нех та Джордж Крам, шэф-по вар га тэль на га рэ ста-
ра на ў аме ры кан скім га рад ку Са ра то га-Спрынгс. 
Ка лі адзін з на вед валь ні каў — па вод ле ле ген ды, 
гэ та быў вя до мы міль я нер Кар нэ лі ус Ван дэр більт 
— вяр нуў на кух ню сваю пор цыю 
сма жа най буль бы, за явіў шы, што 
скры лёч кі на рэ за ны за над та тоў-
ста, Крам на шат ка ваў буль бу амаль 
праз рыс ты мі, як па пе ра, лус тач ка-
мі, па са ліў і аб сма жыў іх да хрус-
ту ў алеі. Клі ент, яко га за ду маў 
пра ву чыць шэф-по вар, ні коль кі не 
па крыў дзіў ся — на ад ва рот, прый-
шоў у за хап лен не ад гэ тай стра вы. 
Дзя ку ю чы «са ра фан на му ра дыё» 
буль бя ныя лус ка він кі хут ка ста лі 
фір мен най стра вай рэ ста ра на, а 
праз не каль кі га доў Крам ад крыў 
улас ны рэ ста ран, у якім на ста лах 
заўж ды ста я лі ко шы кі са сма жа ны мі 
буль бя ны мі скры лёч ка мі.

Упер шы ню ў Са вец кім Са ю зе 
чып сы з'я ві лі ся ў 1963 го дзе пад наз-
вай «Хрумс ткая буль ба Мас коў ская 
ў лус тач ках» і вы раб ля лі ся Мас харч-
кам бі на там № 1. У Бе ла ру сі вы твор-
часць «сва іх» чып саў бы ла за свое на 
ў 1980-х, і, што праў да, да во лі хут-
ка пра дукт на браў па пу ляр насць. 

Безумоў на, у на шай кра і не чып саў не пра-
да ец ца што год, як у ЗША, на 6 міль яр даў до-
ла раў, але буль бя ныя пра ма ву голь ныя плас-
цін кі без да ба вак у мно гіх га ра дах бы ло га 
Са ю за да гэ туль на зы ва юць «бе ла рус кі мі».

Та му не дзіў на, што дзень на ра джэн ня 
чып саў бу дзе ад зна чац ца і ў нас. У пры ват-
нас ці, бу дзе пра ве дзе ны аў та пра бег 6 гру за-
ві коў з чып са мі. Марш рут яго пра ля жа па 11 
га ра дах кра і ны (Мінск, Баб руйск, Ба ра на ві-
чы, Брэст, Ві цебск, Го мель, Грод на, Ма гі лёў, 
На ва по лацк, Ор ша, Пінск. З 12 да 17 га дзін у 
кож ным з на се ле ных пунк таў пры пад трым цы 
мяс цо вых улад бу дзе зла джа на пра гра ма за-

баў ляль ных ме ра пры ем стваў. У ёй, акра мя 
аб ме ну хрумс ткіх скры лёч каў на доб рыя 
сло вы ў ад рас чып саў і іх свя та, за пла на-
ва ныя вы ступ лен ні ай чын ных гур тоў, вік та-
ры ны і кон кур сы. А ў ста лі цы, ку ды да ста-
вяць усе са бра ныя він ша ван ні і па жа дан ні, 
ар га ні за тар свя та, адзін з най буй ней шых 
вы твор цаў бе ла рус кіх чып саў, уста люе ў 
лет няй ка вяр ні Па ла ца Рэс пуб лі кі ад мыс-
ло вую кан струк цыю, якая па він на стаць 
ас но вай бу ду ча га му зея-вы ста вы чып саў. 
«Дзень бе ла рус кіх чып саў на ша кам па нія 
ад зна чае ўжо не пер шы раз, а сё ле та мы 
вы ра шы лі па ды сці да гэ та га ме ра пры ем-
ства яшчэ больш маш таб на», — ад зна чыў 
за сна валь нік і ге не раль ны ды рэк тар кам-
па ніі «Ане га» Сяр гей Ме та.

Так са ма Дзень чып саў бу дзе ад зна чац-
ца ў ста ліч ным пар ку за баў «Dreamland», 
на вед валь ні кам яко га пра па ну юць тэ ма-
тыч ную гуль ню-квэст і скла дан не ўлас на га 
«рэ цэп ту» чып саў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА

�

Ёсць на го даЁсць на го да  ��

ЧЫП СУ ЮЦЬ УСЕ!

5 фак таў з «жыц ця» чып саў:
� сло ва «чып сы» па хо дзіць ад анг лій ска га «chіp» — «струж ка» аль бо 

«chіps» — «ка ва лач кі, лус тач кі»;

� пер шая ўпа коў ка для чып саў — во шча ная па пе ра, каб вы ра шыць пы-
тан не з іх за хоў ван нем і транс пар ці роў кай, — з'я ві ла ся ў 1926 го дзе. Ад сюль 
бя рэ па ча так кан цэп цыя па ке ці ку чып саў. А ў 1932 го дзе бы ла за сна ва на 
мар ка Lay's — брэнд, які да жыў да на шых дзён;

� для пры га та ван ня 1 кг кла січ ных чып саў па трэб на 5-6 кг якас най буль-
бы, пры чым клуб ні па він ны быць шчыль ны мі, з ніз кай коль кас цю цук ру, без 
па шко джан няў унут ры і з роў най па верх няй;

� акра мя буль бы, чып сы мож на га та ваць з морк вы, бу ра коў, ка бач коў 
і бак ла жа наў, ба на наў, яб лы каў і груш, хур мы, сы ру і г.д. Але ў су час най 
пра мыс ло вас ці боль шасць чып саў вы раб ля ец ца з ку ку руз най, ры са вай 
ці пша ніч най му кі з да баў лен нем крух ма лу, спе цый, ара ма ты за та раў і 
ўзмац няль ні каў сма ку, та му ка рыс ных для зда роўя вы ні ко вы пра дукт ні як 
не на за веш. Ка над цы на ват на зы ва юць чып сы «junk food» — «смец це вая 
ежа».

� у ЗША ў 1937 го дзе бы ла ство ра на асоб ная на ву ко вая ўста но ва — На-
цы я наль ны ін сты тут буль бя ных чып саў (паз ней пе рай ме на ва ны ў Між на род-
ны), якая вя дзе на ву ко выя да сле да ван ні ў га лі не вы твор час ці чып саў.

Унуч ка на ву чы ла ся пі саць. Ба бу ля про сіць:
— Ка лі лас ка, на пі шы сло ва «Анд рэй».
Ма лая пі ша.
— Ну, па ка жы, што атры ма ла ся!

Ба бу ля за зір ну ла ў сшы так: там бы ло на пі са на 
сло ва «та та». Бо гэ та яго за вуць Анд рэ ем...

За пі са ла Зоя НА ВА ЕН КА,
г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.
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ГАЛАВАЛОМКА
Калі вы правільна 
адгадаеце «зашыфраваныя» 
словы і ўпішаце іх 
у гарызантальныя радкі, 
то прачытаеце па вертыкалі 
слова, што абазначала 
чалавека, які шмат ведаў 
і вельмі шмат пісаў. 

1. Той, хто ездзіць «зайцам».
2. Работнік, які кіруе працэсам з аднаго цэнтральнага пункта.
3. Ім адным можна забіць двух зайцоў.
4. Не ўсякі пан, у каго … навыпуск.
5. Сучасны «водны» салон.
6. Яе трэба гнуць, пакуль маладая. 
7. Чалавек, які мае залатыя рукі.
8. Дзялок, камерсант.
9. Зямля-…

ВУС НА МІ ДЗІ ЦЯ ЦІ
Ка бач ко вы «тор цiк»

Спат рэ бiц ца: смя та на — 
2 ст. л., час нок — 1 зуб., ма я-
нэз — 3 ст. л., му ка — 8 ст. л., 
сыр цвёр ды — 200 г, цы бу ля 
рэп ча тая — 1 шт., па мi дор — 
1 шт., морк ва — 1 шт., ка ба чок 
— 1 кг, яй ка — 2 шт., алей, 
соль, пе рац чор ны.

Ка ба чок чыс цiм, вы да ля ем 
на сен не, на дзi ра ем на буй-
ной тар цы, ад цiс ка ем лiш нюю вiль гаць. Да да ём яй кi, 
смя та ну, му ку. Змеш ва ем, со лiм. Па вiн на атры мац ца 
цес та, пры клад на як на алад кi. Маг чы ма, му кi спат рэ-
бiц ца больш — усё за ле жыць ад та го, якой са ка вi тас цi 
ка ба чок. Вы клад ва ем па не каль кi лы жак цес та на 
зма за ную але ем па тэль ню i пя чом «блi ны». Морк ву 
на дзi ра ем на буй ной тар цы, па мi дор i цы бу лi ну дроб-
на на ра за ем, да да ем соль, пе рац, лю бi мыя за пра вы, 
усё змеш ва ем i аб смаж ва ем. На та лер ку вы клад ва ем 
пер шы «блiн», на яго — па ло ву «па мi дор на-мар коў най 
су месі». Сыр на дзi ра ем на тар цы, змеш ва ем яго са 
здроб не ным час на ком i ма я нэ зам. «Блiн» з га род нi най 
на кры ва ем на ступ ным «блi ном», яго змаз ва ем част-
кай сыр най су ме сi. Та кiм чы нам, чар гу ю чы плас ты, 
фар мi ру ем торт. Верх нi пласт змаз ва ем ма я нэ зам. 
Мож на ес цi ха лод ным, а мож на пра грэць. Та ды сыр 
рас пла вiц ца — i бу дзе сма ка та!

Зя лё  ныя па мi до ры 
«Па-гру зiн ску»

Спат рэ бiц ца: па мi до ры (зя лё ныя) — 2 кг, пе рац 
вост ры (цi са лод кi) — 1—2 шт., час нок (буй ная га лоў-
ка) — 1 шт., кроп — 1 вя лi кi пу чок, пят руш ка — 1 вя лi кi 
пу чок, сель дэ рэй — 1 вя лi кi пу чок, кiн за — 1 вя лi кi 
пу чок, соль.

Усё ста ран на мы ем i су шым. Па мi до ры над ра за-
ем амаль да кан ца, каб утва ры ла ся кi шэнь ка. Доб ра 
на цi ра ем iх сол лю знут ры, склад ва ем у мiс ку i ад-
стаў ля ем пус каць сок. А тым ча сам дроб на кры шым 
зе ля нi ну i пер чык. Час нок так са ма здраб ня ем. Усё 
пе ра меш ва ем у мiс цы. Кож ны па мi дор на чы ня ем дух-
мя най зе ля нi най — пры клад на ста ло вая лыж ка на 

ад ну па мi дор ную кi шэнь ку. 
Склад ва ем у сло iк або iн-
шую глы бо кую та ру, злёг ку 
пры цiс ка ем звер ху, на кры-
ва ем веч кам i ста вiм ту ды, 
дзе цём на i пра ха лод на. 
Ра со лу нi я ка га не трэ ба — 
па мi до ры са мi пус ка юць 
сок. Дзён праз дзе сяць па-
мi до ры га то вы. Дух мя ныя, 
са ка вi тыя, смач ныя!

Кас ма ты ды ва нок
У ван ным па коі з-за па вы ша най віль гот нас ці 

час та да во дзіц ца мыць і су шыць ды ван кі. А тым 
ча сам у вас і ў ва шых дзя цей пад на га мі ха лод ная і 
го лая каф ля. Па спра буй це зра біць ча со вы (ці за па-
сны) ван ны ды ва нок.

Нам спат рэ біц ца: 
тры ка таж (лю бо га ко ле-
ру; па ды дзе но вая тка ні-
на, а так са ма бы лыя ва 
ўжы ван ні ба ваў ня ныя 
фут бол кі), асноў ная тка-
ні на — яна па він на быць 
шчыль най.

Рэ жам тры ка таж на 
тон кія па лос кі шы ры-
нёй 1-1,5 см і даў жы нёй 
10 см. На шы ва ем па лос кі 
на асноў ную тка ні ну ра-
да мі праз кож ныя 3-4 см. 
Усё — ды ва нок га то вы!

Не звы чай нае ўжы ван не 
звы чай ных рэ чаў

� Каб па зба віц ца не пры ем на га па ху ў су мцы, 
ха ла дзіль ні ку, скрын цы, сло і ку з пад яко га-не будзь 
пра дук ту, трэ ба па клас ці ту ды не ска ры ста ны чай ны 
па ку на чак.
� Пе ра кіс ва да ро ду не толь кі за гой вае ра ны, але 

і вы во дзіць пля мы на адзен ні.
� Не спя шай це ся куп ляць ад мыс ло выя ануч кі 

для та го, каб пра ці раць імі свае лю бі мыя га джэ ты! 
Дзі ця чыя віль гот ныя сур вэт кі вы дат на спраў ля юц ца 
з гэ тай за да чай.
� Жа да е це па зба віц ца ад му ра шак? На сып це 

па больш ка ры цы ў «не бяс печ ныя мес цы».
� Ме та ліч ныя прад ме ты вы дат на чыс цяц ца з да-

па мо гай зуб ной па сты.
� Пра тры це ста ло выя пры бо ры ўнут ра ным бо-

кам ба на на вай лу пі ны і ад ра зу за ўва жы це, як яны 
за зі ха цяць.

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

� У по суд з мя сам для ту шэн ня па клас цi га лiн кi 
вiш нi для па ху, во да ру i цу доў на га сма ку.

� У фарш заў сё ды да да вай це цу кар (на 1 кг 
фар шу ста ло вую лыж ку). Ва шы кат ле ты, бе ля шы, 
ча бу рэ кi i iн шыя вы ра бы з кат лет най ма сы, заў сё ды 
бу дуць вель мi са ка вi ты мi. Кла дзi це ў фарш у да да так 
да асноў ных спе цый (соль, пе рац) су хi сель дэ рэй: ён 
па ляп шае смак мя са.

У са ма лё це.
— Экі па жу пад рых та вац ца да па сад кі! 

Борт ме ха нік, да ла жы це аб ста ноў ку!
— Ня ма ле ва га ша сі!
— Ава рый ная па сад ка! Сцю ар дэ са! 

На бор це яшчэ ёсць за пас спірт но га?
— Так!
— Вы дай це па са жы рам, каб не хва-

ля ва лі ся!
— Вы ўжо адзін раз вы да лі пас ля ўзлё-

ту — яны за раз ней кае ко ла па пра хо дзе 
ка та юць...

— Што ідэа льна кле іць «Мо мант»?
— Каў па чок да ўлас на га цю бі ка.

Са мае лю бі мае ў пры бі ран ні ква тэ ры 
— га няц ца за ка том з пы ла со сам.

Жон ка — му жу:
— Зноў увесь ве чар пі ва, ка на па, фут-

бол? Хоць бы з жон кай ку ды сха дзіў! 
А, вось Свет ка тэ ле фа нуе, я на па ру слоў.

Свет ка... Зна чыць, зноў увесь ве чар 
пі ва, ка на па, фут бол.


