
АВЕН. Спры яль ны пе ры яд для 
твор чай рэа лі за цыі і по шу ку ад-
на дум цаў. Ва ша ка му ні ка бель-

насць да зво ліць змя ніць сі ту а цыю да леп-
ша га, а но выя су вя зі і зна ём ствы да дат на 
паў плы ва юць на ма тэ ры яль нае ста но ві-
шча. Па чы най це на за па шваць жыц цё вую 
энер гію — на стае час ра шу чых дзе ян няў.

ЦЯ ЛЕЦ. Са бра насць і за ся ро-
джа насць да зво ляць тва рыць 
цу ды. Аку нуў шы ся ў ру ці ну, 

вы мо жа це са рвац ца і ўчы ніць скан дал. 
Не шан ца ван не па дро бя зях спра ва куе 
раз драж няль насць — па спра буй це па-
збег нуць кан флік таў.

БЛІЗ НЯ ТЫ. З'я віц ца шанц рэа-
лі за ваць свае ма ры, дык ска рыс-
тай це ся ім па пры зна чэн ні! На-
стае вель мі на сы ча ны па дзея мі 

пе ры яд. Спат рэ біц ца ра шу часць і ўпэў не-
насць у сва іх сі лах і, га лоў нае, здоль насць 
не спы няц ца на па ло ве шля ху.

РАК. Звы чай ная плынь па дзей 
ака жац ца па ру ша най не ча ка-
нас ця мі, якія цал кам мож на бы-

ло прад ба чыць. Будзь це на па га то ве, але 
не прад пры май це ак тыў ных дзе ян няў, 
па куль не раз бе ра це ся што да ча го. За-
ліш няя са ма ўпэў не насць мо жа пры вес ці 
так са ма да кан флік таў з ка ле га мі.

ЛЕЎ. Па спра буй це не ад маў ляць 
тым, ка му па трэб на ва ша да па-
мо га, ка лі гэ та ў ва шых сі лах. 
Мо жа це ўпэў не на пры сту паць 

да рэа лі за цыі но вых пра ек таў. Зно сі ны з 
сяб ра мі і ад на дум ца мі змо жа це ўзба га-
ціць но вы мі ідэ я мі і перс пек ты ва мі.

ДЗЕ ВА. У пер шай па ло ве тыд ня 
па дзеі бу дуць раз ві вац ца ін тэн-
сіў на і ста ноў ча — прак тыч на ва 
ўсіх. Дру гая па ло ва тыд ня бу дзе 

кры ху больш скла да ная, ка лі не здо ле е це 
стры маць абя цан няў, да дзе ных парт нё-
рам. Па спра буй це па збя гаць кан флік таў 
на пра цы, асаб лі ва ў ся рэ дзі не тыд ня. 
Не па жа да на пса ваць ад но сі ны з ты мі, хто 
не па дзя ляе ваш пункт гле джан ня.

ША ЛІ. Не аб ход на па зба віц ца ад 
ду шэў на га ха о су, пры вес ці дум кі 
і па чуц ці ў па ра дак. Спат рэ біц ца 

мэ та на кі ра ва насць. Не бя ры це да га ла вы 
па ра ды на ва коль ных: ме на ві та вам лепш 
ве даць, як вар та па сту піць. Без шка да-
ван ня раз віт вай це ся з мі ну лым, будзь це 
ад кры ты для но ва га.

СКАР ПІ ЁН. Па жа да на су ад но-
сіць свае абя цан ні з маг чы мас-
цю іх вы ка нан ня. Ве ра год на па-

ступ лен не не пры ем най ін фар ма цыі пра 
дзе ла во га парт нё ра, якая ўня се ка рэк-
ці роў кі ў пла ны. Ты дзень пад рых тоў кі да 
вы ра шаль на га кід ка. Збя ры це ўсе сі лы, 
вы знач це план дзе ян няў, да моў це ся з 
са юз ні ка мі. Пе ры яд спры яль ны для са-
ма рэа лі за цыі і пра явы та лен таў.

СТРА ЛЕЦ. Ты дзень абя цае па чац-
ца з вы дат ных на він, якія ад кры-
юць пе рад ва мі но выя га ры зон ты. 

У се ра ду на пра цы і до ма маг чы мы дроб ныя 
кан флік ты, та му вар та быць вель мі асця-
рож ны мі ў сло вах і ўчын ках. Кант ра люй це 
кож ны крок, інакш ус плёск эмо цый з на-
ступ ны мі раз бор ка мі прак тыч на не мі ну чы.

КА ЗЯ РОГ. На чаль ству мо жа не 
спа да бац ца ва ша сва вол ле і за-
ня тасць аса біс ты мі спра ва мі ў 
пра цоў ны час. Да вы хад ных у 

сям'і ад на віц ца ат мас фе ра ка хан ня, да-
ве ру і па ра зу мен ня.

ВА ДА ЛЕЙ. Мо жа це ўздых нуць 
з па лёг кай: па доб на, што ўсё 
ўстае на свае мес цы і спра вы 
на ладж ва юц ца. Будзь це ад кры-

ты да но вых ці ка вых пра па ноў — яны 
мо гуць змя ніць ва ша жыц цё. Маг чы ма, 
да вя дзец ца зра біць ня лёг кі вы бар.

РЫ БЫ. Пры знай це ся, што не ка-
то рыя ва шы ра шэн ні бы ва юць за-
ліш не эк стра ва гант ны мі і не заў-

сё ды пра ду ма ны мі. Па спра буй це ўці ха мі-
рыць сваю га на рыс тасць, пры слу хац ца да 
па тра ба ван няў кі раў ніц тва, і та ды спра вы 
пой дуць на лад. Па спра буй це ўпіс вац ца ў 
ча са выя рам кі, вы клю чы це спаз нен ні.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: Сі ла. Эры. Не ба. Аід. Арал. 

За гар. Эра. Азон. Акот. Ба ба. Чар. Дош ка. Кар-
кас. Арк. Алі ва. На ліў ка. Аск. Кеб. Рад но. Ба ра на. 
Пас. Ан гар. Ала. Гляк. Сок. Арат. Ар ка да. Амур. 
Ма са. Кран. На кдаўн. Па вер ты ка лі: Ма ла дзеч на. 
Ор ша. Гор кі. Ад пас. Вяс на. Ра джа. Кост ка. Лі да. 
Ата ка ма. Ан да рак. Ра ман. Ра ка. Гра дус. Руб ка. 
Інд. Та ран. Лат ка. Бра. Ял та. Коб ра. Рог. На крыў-
ка. Бак. Ке нія. Брас. Ла ба. Коб рын.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.28 19.46 13.18
Вi цебск — 6.16 19.37 13.21
Ма гi лёў — 6.18 19.36 13.18
Го мель — 6.17 19.30 13.13
Гродна — 6.44 20.00 13.16
Брэст    — 6.47 19.59 13.12

Iмянiны
Пр. Варфаламея, Міны, Уладзіміра, 
Ціта.  
К. Рэгіны, Маркса, Мельхіёра, 
Рычарда, Сцяпана.

Месяц
Маладзік 5 верасня. 
Месяц у сузор’і Шаляў.
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«Су свет ны Дзень зні шчэн ня ва ен най цац кі» («Дзень ад мо вы ад 
ва ен най цац кі») — між на род ны дзень, які за клі ка ны за мя ніць ца цач-
ныя піс та ле ты, мя чы, шаб лі, шпа гі, тан кі, са ма лё ты і т. п. на цац кі, не 
звя за ныя з вай ной, — плю ша вых мі шак, спар тыў ныя аў та ма бі лі... 
Гэ ты дзень ад зна ча ец ца ў асноў ным у кра і нах Еў ра пей ска га са ю за. 
Ідэя пра вя дзен ня «Су свет на га дня зні шчэн ня ва ен най цац кі» на ле-
жыць «Су свет най Аса цы я цыі да па мо гі сі ро там і дзе цям, па збаў ле-
ным баць коў скай апе кі». Ме на ві та гэ тая даб ра чын ная ар га ні за цыя 
ў 1987 го дзе пер шай пра па на ва ла за сна ваць вы шэй зга да ны між на-
род ны дзень 7 ве рас ня.

1813 год — упер шы ню вы раз «Дзядзь ка Сэм» звя за ны з ура-
дам ЗША. У пе ры яд дру гой анг ла-аме ры кан скай вай ны, 

якая па ча ла ся ў 1812 го дзе, па стаў шчы ком мя са для аме ры кан скай 
ар міі быў ней кі Сэ мю эл Уіл сан. На боч ках з мя сам бы ло на пі са на US 
(Unіted States). Вар таў нік-ір лан дзец лі чыў, што гэ ты над піс аба зна-
чае па стаў шчы ка, і чы таў яе як «Uncle Sam Wіlson» — «дзя дзеч ка 
Сэм Уіл сан». 15 ве рас ня 1961 го да Кан грэс ЗША вы нес па ста но ву 
лі чыць дзядзь ку Сэ ма Уіл са на пра баць кам на цы я наль на га сім ва ла 
Аме ры кі — «Дзядзь кі Сэ ма».

1946 год — на ра дзіў ся (вёс ка Руб лёўск Круг лян ска га ра ё на Ма гі-
лёў скай воб лас ці) Мі ха іл Кан стан ці на віч Краў цоў, бе ла рус кі 

ма тэ ма тык, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1995), пра фе сар (2005). 
Аў тар на ву ко вых прац па ма тэ ма тыч най кі бер не ты цы і ма тэ ма тыч най 
эка но мі цы. Рас пра ца ваў ме та ды вы ра шэн ня праб лем по лі эд раль най 
кам бі на то ры кі транс парт ных за дач, ап ты мі за цый ных ма тэ ма тыч ных 
ма дэ ляў фар мі ра ван ня і вы ба ру га лі но вай струк ту ры бе ла рус кай эка-
но мі кі, рас пра ца ваў ма тэ ма тыч ны апа рат у га лі не ана лі зу, скла да нас ці, 
устой лі вас ці шмат кры тэ ры яль ных за дач дыс крэт най ап ты мі за цыі.

1953 год — Мі кі та Сяр ге е віч Хру шчоў быў 
абра ны на толь кі што за сна ва ную па са ду 

Пер ша га сак ра та ра ЦК КПСС. Пе ра мог шы апа не нтаў 
на чэр вень скім пле ну ме ЦК 1957 го да, за ся ро дзіў у 
сва іх ру ках шы ро кія пар тый ныя і гас па дар чыя паў-
на моц твы. Ра шэн нем се сіі Вяр хоў на га Са ве та СССР 
(27-31 са ка ві ка 1958 го да) пры зна ча ны кі раў ні ком ура-
да — Стар шы нёй Са ве та Мі ніст раў СССР. У вы ні ку 
змо вы чле наў ЦК па збаў ле ны па са ды і ад праў ле ны на 
пен сію ра шэн нем пле ну ма Цэнт раль на га Ка мі тэ та КПСС ад 14 каст рыч-
ні ка 1964 го да. « Кож ны год ча ла вец тва ро біць крок да ка му ніз му. Мо жа 
быць, не вы, але ва шы ўну кі бу дуць жыць пры ка му ніз ме», ка заў ён.

Ры гор ШЫР МА, ха ра вы ды ры жор, 
фальк ла рыст, гра мад скі і му зыч ны дзе яч:

«Са мы цяж кі пры га вор для шко лы та ды, ка лі яна не мо жа на ву-
чыць дзі ця лю біць дру ка ва нае сло ва, не па каз вае зы ход на га пунк та 
для яго да лей ша га по сту пу і раз віц ця».
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2959--2958-

У Т У Л Ь  Н Ы  Д О МС Е З О Н  Н А Р Ы Х Т О В А К

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц I

Як зра бiць муж чы ну шчас лi вым:
1. Зай мац ца з iм сек сам.
2. Кар мiць.
3. Па кi нуць у спа коi.

Апош нi зва нок вель мi па доб ны на дзень 
ПДВ — толь кi для дзя цей.

Ста iць ней кая цёт ка i ка жа: «Цi згод-
ны вы ўзяць у жон кi Та ма ру?»

I тут я стаў цве ра зець...

— Ты на Ста са Мі хай ла ва пой дзеш?
— Толь кі на смя рот нае па ка ран не...

І гэ ты мяр зот нік з дзвю ма ныр ка мі 
сцвяр джае, што не мо жа ку піць жон цы 
нор ка вае фут ра!

Вя ду чы мi шоу ста лi 
бы лая ўдзель нi ца гур та 
Ве ра Брэж не ва i прад зю-
сар Ула дзi мiр Зя лен скi, 
а ў лi ку суд дзяў, ад якiх 
i за ле жыць лёс кан кур-
сан так, — улас на аў тар 
пра ек та i адзiн з за сна-
валь нi каў «ВIА Гра» Кан-
стан цiн Ме ла дзэ i «паў-
на моц ны прад стаў нiк 
усiх муж чын СНД» Iгар 
Вер нiк. Трэ не ра мi ах вот-
нiц стаць но вы мi «зор ка-
мi» вы сту па юць ко лiш нiя 
са лiст кi гур та Алё на Вiн-
нiц кая, На дзея Мей хер, 
Ган на Се да ко ва, Аль бi-
на Джа на ба е ва, Ме се да 
Ба га ўдзi на ва, Ева Буш-
мi на. Уся го да па ка зу 
за пла на ва на 8 яск ра вых 
шоу, у фi на ле ж па вiн ны 
за стац ца толь кi 6 удзель-
нiц, з якiх прад зю са ры i 
гле да чы вы бе руць тра iх 
но вых са лiс так ад ноў ле-
на га гур та.

«Па вы нi ках кас тын гу 
ў Бе ла ру сi на пра гляд у 
Кi еў бы лi за про ша ны 3 
бе ла рус кi, але ў вы нi ко-
вы топ-26 удзель нiц тэ ле-

шоу тра пi лi дзве дзяў чы-
ны — Але на Бя рэ зi на i 
Ка ця ры на Вол ка ва, ужо 
зна ё мыя на шым гле да-
чам па пра ек тах «Ака-
дэ мiя та лен таў», «Бiт ва 
ты та наў» i «Эст рад ны 
как тэйль», — рас каз вае 
прэс-сак ра тар АНТ Юлiя 
Ду бо вiк.

Без умоў на, нам ха-
це ла ся б ба чыць больш 
прад стаў нi чую ка ман ду, 
але кан ку рэн цыя ўжо на 
ад бо рач ным эта пе бы ла 
вель мi жорст кай: на ва-

кант ныя мес цы са лiс так 
«ВIА Гра» ўся го прэ тэн-
да ва ла звыш 1000 пры го-
жых, га ла сiс тых i па-роз-
на му та ле на вi тых дзяў чат 
з Укра i ны, Ра сii, Бе ла ру сi 
i Ка зах ста на!

«Я ўжо ў да ро зе. Бi лет 
у адзiн ка нец, у Кi еў, ха це-
ла ся б даў жэй па быць... 
Не су дзi це стро га, пра-
шу, шоу вель мi эк стрэ-
маль нае, эмо цыi це раз 
край, умо вы ар мей скiя», 
— на пi са ла на пры кан цы 
жнiў ня на сва ёй ста рон-
цы ў са цы яль най сет цы 
Але на Бя рэ зi на. На жаль, 
ця пер у бе ла ру сак вель мi 
шчыль ны гра фiк i су вя зi з 
iмi прак тыч на ня ма, дый 
укра iн скiя прад зю са ры 
ста ра юц ца тры маць у 
сак рэ це дэ та лi шоу. Та-
му за ста ец ца пе ра жы-
ваць за сва iх кан ды да-
так i пад трым лi ваць iх 
ка ля эк ра наў. А пры вя-
лi кiм жа дан нi да знац ца 
пра вы ра шэн не iнт ры гi 
ра ней за iн шых — са-
чыць за iм праз iн тэр нэт 
або спа да рож нi ка выя 
«та лер кi», бо на ўкра iн-
скiм тэ ле ка на ле «1+1» i 
ра сiй скiм НТБ эфi ры бу-
дуць iс цi на дзень ра ней, 
чым у Бе ла ру сi.

Гля дзi це!Гля дзi це!  ��

У НО ВЫ ГУРТ «ВIА ГРА» 
МО ГУЦЬ УВАЙ СЦI ДЗВЕ БЕ ЛА РУС КI

3 ве рас ня, у афi цый ны дзень на-
ра джэн ня гур та, ра сiй скiя СМI скла лi 
рэй тынг са мых па спя хо вых экс-са лiс-
так «ВIА Гра», якiм уда ло ся ўтры мац ца 
ў шоу-бiз не се i пра цяг ваць кар' е ру i 
пас ля рас па ду ка лек ты ву.

Пер шай у гэ тым шэ ра гу, па вод гу ках 
пры хiль нi каў i аб' ек тыў ных тэ ле рэй тын-
гаў, на зы ва юць Ве ру Брэж не ву. Не ка лi 
прос тая ўкра iн ская дзяў чы на з проз вi-
шчам Га луш ка на ўрад цi маг ла ўя вiць, 
што праз га ды бу дзе на зва на са май 
сек су аль най жан чы най Ра сii. У 2002 го-
дзе пад час кан цэр та та га час на га скла ду 
трыа Ве ра ска рыс та ла ся шан цам пра спя-
ваць ра зам з гур том у якас цi «фа нат кi» з 
за лы i по тым iмк лi ва i па спя хо ва прай шла 
кас тынг. Удзель нi ча ла ў пра ек це ар тыст-
ка больш як ча ты ры га ды i ста ла ба дай 
са май за па мi наль най у шэ ра гу «блан-
дзi нак з «ВIА Гра». По тым асме лi ла ся 
на соль ную кар' е ру — i не пра га да ла: 
зня ла ся ў не каль кiх фiль мах, пра ца ва ла 
тэ ле вя ду чай, вы пус цi ла не каль кi соль ных 
аль бо маў i бы ла пры зна на на ра дзi ме са-
май пры го жай жан чы най Укра i ны.

Толь кi ля нi вы i зу сiм абы яка вы да 
твор час цi «ВIА Гра» ча ла век не ве дае, 
што са праўд нае проз вi шча пал кай бру-
нет кi Над зеi Гра ноў скай — Мей хер i 
што тра пi ла яна ў са мы пер шы склад 
гур та, та ды яшчэ ду эт, зу сiм яшчэ «зя-

лё най» дзяў чы най. Гра ноў ская не каль-
кi ра зоў сы хо дзi ла з ка лек ты ву, у тым 
лi ку ў дэ крэт ны ад па чы нак, але по тым 
вяр та ла ся. Ця пер яна двой чы ма ма, 
вы ха ван не да чок су мя шчае з пра цай 
на ўкра iн скiм тэ ле ба чан нi ў якас цi вя-
ду чай пра гра мы «Не ве ра год ная праў-
да аб зор ках», зня ла ся ў ры зы коў най 
фо та се сii, а так са ма вы пус цi ла збор нiк 
улас ных вер шаў i збi ра ец ца вяр нуц ца 
на сцэ ну з соль ным пра ек там.

На конт трэ ця га мес ца ў гэ тым свое-
асаб лi вым рэй тын гу пры хiль нi кi да гэ туль 
спра ча юц ца, так i не вы зна чыў шы кан-
чат ко ва, чыя зор ка за ззя ла больш яр-
ка пас ля сы хо ду з ка лек ты ву: экс-жон кi 
фут ба лiс та Ва лян цi на Бяль ке вi ча Ган ны 
Се да ко вай, якая ця пер ужо ў но вай сям'i 
спра буе ся бе ў ро лi спя вач кi, пiсь мен нi-
цы i акт ры сы, цi скан даль най удзель нi-
цы «Еў ра ба чан ня-2009» Свят ла ны Ла-
ба ды, якая, па чут ках, дзе ля кон кур су 
пра да ла ква тэ ру ў Кi е ве, за тое по тым 
«рас кру цi ла» ўлас ны ка лек тыў, за рэ гiст-
ра ва ла брэнд i ганд лё вую мар ку Loboda, 
аль бо ўсё ж Аль бi ны Джа на ба е вай, 
якая пас ля 8 га доў пра цы ў ан самб лi 
знай шла ся бе не толь кi як тэ ле вя ду чая, 
але i як соль ная спя вач ка, па спя хо вая 
тэ ат раль ная i кi на акт ры са?

Вiк то рыя ЗА ХА РА ВА

�

Да рэ чы

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Са ла та з бу ра ком і са лод кім пер цам
Спат рэ біц ца: бу ра кі (ва ра ныя) — 3 кг, пе рац бал-

гар скі — 1 кг, цы бу ля рэп ча тая — 1 кг, во цат — 0,5 
шкл., цу кар — 1 шкл., соль — 2 ст. л., алей — 1 шкл., 
ва да — 1 шкл.

З пер цаў вы да ліць на сен не, цы бу лю ачыс ціць. Пе-
рац і цы бу лю на рэ заць паў коль ца мі і па клас ці ў каст ру-
лю. Да даць усе ас тат нія ін грэ ды ен ты, акра мя бу ра коў, 
і ту шыць 10 хві лін. Бу ра кі на рэ заць са лом кай, да даць 
да ас тат ніх ін грэ ды ен таў і кі пя ціць яшчэ 10 хві лін. Рас-
клас ці са ла ту ў стэ ры лі за ва ныя сло і кі і за ка таць. Хут ка, 
прос та і вель мі смач на !

Са ла та з ры сам на зі му
Спат рэ біц ца: па-

мі до ры — 1 кг, пе-
рац бал гар скі — 1 
кг, цы бу ля рэп ча тая 
— 1 кг, морк ва — 1 
кг, соль — 2 ст. л., 
цу кар — 200 г, алей 
— 250 мл., во цат (9% 
) — 3—4 ст. л., рыс — 
200 г, 1 шкл. ва ды.

Па мі до ры пе ра-
кру ціць праз мя са руб ку, морк ву на дзер ці на буй ной 
тар цы, пе рац і цы бу лю на рэ заць ку бі ка мі. Цы бу лю 
мож на на рэ заць і паў коль ца мі. Усе пад рых та ва ныя 
пра дук ты склас ці ў эма лі ра ва ную каст ру лю, да да-
ем соль, цу кар, алей, змеш ва ем і ста вім на агонь. 
На кры ва ем веч кам і га ту ем на сла бым аг ні (пас ля 
за кі пан ня) 40—50 хві лін. За 10 хві лін да га тоў нас ці 
ўлі ва ем во цат. Рас клад ва ем са ла ту па стэ ры лі за ва-
ных сло і ках, за кат ва ем, пе ра куль ва ем і ахі на ем да 
поў на га асты ван ня.

Ры зы ко выя спа лу чэн нi
� Мёд, трус кал ка цi цыт ру са выя — ма гут ныя алер-

ге ны (вы клi ка юць раз драж нен не, па чыр ва нен не, лу-
шчэн не). Каб на но сiць iх на ску ру, трэ ба быць упэў-
не най, што яны не пры чы няць шко ды.
� Мас кi для ва ла соў з чор на га хле ба пас ля вы сы-

хан ня вель мi цяж ка змыць.
� Яеч ны бя лок на ва ла сы на но сiць нель га. Ка рыс цi 

ён не пры ня се. Але гэ та не бя да. Га лоў ная праб ле ма ў 
тым, што пры змы ван нi цёп лай ва дой бя лок згор нец ца 
i на мерт ва пры лiп не да ва ла соў.
� Кам прэ сы з рас цiс ну та га час на ку мо гуць вы клi-

каць моц ны апёк ску ры.
� Ка шы ца i сок рэп ча тай цы бу лi ка рыс ныя пры вы-

па дзен нi ва ла соў. Пад вох у тым, што яе ха рак тэр ны 
пах, якi знi кае пры вы сы хан нi ва ла соў, iз ноў вы яў ля ец-
ца, вар та толь кi iх на ма чыць — да пры кла ду, па тра пiць 
пад дождж цi тро хi спа цець у трэ на жор най за ле.
� Мёд, на не се ны на це ла пры ан ты цэ лю лiт ным 

ма са жы, мо жа стаць пры чы най мiк ра траў маў. Мёд 
моц на пры лi пае да ску ры, ад ча го лi та раль на ло па-
юц ца са су ды. Пас ля та кой пра цэ ду ры сi ня кi бу дуць 
«упры гож ваць» но гi не каль кi дзён.
� Дзёр тая морк ва цi бу рак мо гуць на даць ску ры 

жоў тае i на ват фi я ле та вае ад цен не. Та кiя мас кi тры-
ма юць на ску ры мак сi мум пяць хвi лiн.

З Д А  Р О Ў Е  Н А  Т А  Л Е Р  Ц Ы

Па мi до ры
Са спе лыя мя сiс тыя па мi до ры на паў ня юць рын кi 

цу доў ным во да рам. Са мы час узяць ад гэ тай га-
род нi ны мак сi мум ка рыс цi. Бо ў са спе лых та ма тах 
шмат вi та мi ну С, цук роў, клят чат кi, мi не ра лаў, ар-
га нiч ных кiс лот i пек цi на вых рэ чы ваў. Ужы ва ючы 
ў ежу та ма ты, вы так са ма атрым лi ва е це пор цыю 
вi та мi ну Д, якi спры яе за сва ен ню каль цыю i нар ма-
лi зуе пра цу ны рак, а так са ма вi та мi ны гру пы В.

Та ма ты асаб лi ва ка рыс ныя пры сар дэч на-са су дзiс-
тых за хвор ван нях, агуль ным упад ку сiл, ма ла кроўi i 
праб ле мах са страў нi ка ва-кi шач ным трак там.

У наш час на ву коў цы шмат лi кiх кра iн да сле ду юць 
ан ты ра ка выя ўлас цi вас цi ан ты ак сi дан ту лi ка пi ну, на 
якi ба га тыя са спе лыя чыр во ныя та ма ты. Каб са ла та 
з па мi до ра мi пры нес ла мак сi мум ка рыс цi, за праў це яе 
сла неч нi ка вым але ем, та му што ў спа лу чэн нi з рас лiн-
ны мi тлу шча мi лi ка пiн за свой ва ец ца знач на лепш.

Цу ды пе ра ўтва рэн ня
Як пра вi ла, у ста рых 

ква тэ рах ка лi до ры вуз-
кiя i дрэн на асвет ле ныя. 
Гэ та трэ ба змя нiць кар-
ды наль на.

Зра зу ме ла, што пе ра-
бу да ваць ка лi дор вы не 
мо жа це. А вось зра бiць 
яго зро ка ва шы рэй i свят-
лей вам цал кам па сi лах. 
Для гэ та га ро бiм яму су-
час ны «ма кi яж». Рэ цэпт 
яго вель мi прос ты. Каб 
зро ка ва па шы рыць доў гi 
ка лi дор, трэ ба па кле iць 
свет лыя шпа ле ры (лепш 
без ма люн ка) i ў не каль-
кiх мес цах па ве сiць сiм-
па тыч ныя свя цiль нi з мяк кiм, але ў той жа час до сыць 
яр кiм свят лом.

У вы нi ку вы атры ма е це неш та па доб нае на ўтуль-
ны хол. Не лiш нiм бу дзе па ве сiць по бач са свя цiль ня мi 
якую-не будзь не па тра ба валь ную рас лi ну. Пас ля та кiх 
зу сiм не да ра гiх пе ра ро бак ка лi дор бу дзе зда вац ца 
больш пра стор ным.

Ка ця ры на Вол ка ва.Ка ця ры на Вол ка ва.

Але на Бя рэ зi на.Але на Бя рэ зi на.

Як iдуць спа бор нiц твы па мiж дзяў ча та мi з 4 кра iн 
за мес ца пад сон цам у но вай вер сii ад на го з са-
мых па спя хо вых му зыч ных пра ек таў, су ай чын нi-
кам па ка жа тэ ле канл АНТ. Па чы на ю чы з 7 ве рас-
ня, што тыд ня па су бо тах у эфiр бу дзе вы хо дзiць 
шоу «Ха чу ў «ВIА ГРУ».


