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Рэ ста ран «Изба» ў цэнт ры 
Ма гі лё ва спе цы я лі зу ец ца 
на бе ла рус кай кух ні. Яго 
гас па да ры — Але на і Ва ле-
рый ВА РА НЕЦ КІЯ. «Изба» 
іс нуе дзя ся так га доў і мае ў 
клі ен таў рэ пу та цыю мес ца, 
дзе мож на смач на па ес ці.

Ва ле рый па пра фе сіі пра-
гра міст, але так ад бы ло ся, што 
дзі ця чае хо бі пе ра рас ло ў сваю 
спра ву. Жон ка ў яго — бух гал-
тар. І па ра па спя хо ва раз ві вае 
свой біз нес, ня даў на па шы рыў-
шы яго да кей тэ рын гу — вы-
яз но га аб слу гоў ван ня, дзе, 
да рэ чы, так са ма ка рыс та ец ца 
по пы там і на цы я наль ная кух ня. 
Фір мо вая стра ва рэ ста ра на — 
за пе ча ная буль ба з мя сам і каў-
бас ка мі, з цы буль кай і со у сам. 
Усё гэ та ра зам у «Избе» на зы-
ва ец ца «Буль бач ка ад ба бы Лю-
сі» і каш туе 66 ты сяч руб лёў.

Тую ж са мую стра ву, але 
толь кі з яй ка мі, на зы ва юць 
«Буль бач кай ад дзе да Мі цяя»: 
муж чын скі ва ры янт каш туе ты-
сяч на 5 да ра жэй. Зра зу ме ла, 
клі ен ты цэ няць гу мар. Ме ню 
«Избы», на пі са нае з жар та мі і 
на ўмыс ны мі па мыл ка мі, на тра-
сян цы, ча сам спра бу юць прос та 
за браць на па мяць.

Ба ба Лю ся і дзед Мі цяй з'я-
ві лі ся дзе ля рэ кла мы «Избы». 
Вы ява му жыч ка ў аб ла ву ху і 
чыр во най ка шу лі ў бе лы га рох 
упры гож вае шыль ду рэ ста ра на. 
Ін тэр' ер зроб ле ны ў на род ным 
бе ла рус кім сты лі: вок ны з пры-
го жы мі віт ра жа мі і вы шы ван кі на 
сце нах. Глі ня ныя гар ла чы кі і ста-
ры га дзін нік. Са ла мя ная стра ха 
над ба рам і жоў тыя сла неч ні кі.

Пры ві тан не на ўва хо дзе: 
«Сар дэч на за пра ша ем, хле-

бам-сол лю су стра ка ем!». Ёсць 
на ват вель мі па тры я тыч ны 
ма лю нак: па ла са ты па меж ны 
слуп, па адзін бок цві це яр кі мі 
фар ба мі род ная кра і на, па дру-
гі — за меж ная пус тэ ча. Гос ці з 
ін шых кра ін не крыў дзяц ца, а 
ідуць час та вац ца смач ны мі бе-
ла рус кі мі стра ва мі.

— Яны хо чуць ад чуць бе ла-
рус кі ка ла рыт, лю дзям па да ба-
ец ца на ша на цы я наль ная ежа, 
— ка жа Ва ле рый. — Нам і са мім 
яна па да ба ец ца, мы на ват са мі 
стра вы пры дум ля ем, га ту ем і 
час ту ем ся.

Гас па дар тлу ма чыць, што су-
час ная бе ла рус кая кух ня — гэ та 
не толь кі дра ні кі і ма чан ка. Гэ та 
шмат страў, ство ра ных з улі кам 
тра ды цый. Сак рэт па спя хо ва га 
рэ ста ра на ў тым, каб зра біць 
ме ню раз на стай ным.

На прык лад, дра ні кі мож на 
па ес ці раз, ну два, а на трэ ці 
ўжо за су му еш над та лер кай, 
та му што на ват са мае смач нае 
пры яда ец ца. Та му звык лыя 
стра вы ў ма гі лёў скай «Избе» 
ста но вяц ца ас но вай для но вых: 
ска жам, на дра ні кі кла дзец ца 
язык, і ўсё гэ та за пя ка ец ца з 
сы рам і спе цы яль ным со у сам... 
Або ў блін кла дзец ца на чын ка 
з ку ры цы, гру дзін кі, спар жа вай 
фа со лі і со у су. Та кія блін чы кі ка-
лісь ці спа да ба лі ся да чцэ гас па-
да роў Ан ге лі не, і ця пер у ме ню 
з'я віў ся «Мя шэ чак ад Ге лі».

— Мы шмат пры дум ля ем са-
мі, но выя стра вы на ра джа юц ца 
прос та з па вет ра, — дзе ляц ца 
сва і мі сак рэ та мі Ва ра нец кія. — 
Мы ж жы вём у Бе ла ру сі, та му 
лі чым іх цал кам бе ла рус кі мі.

Але на і Ва ле рый — пры хіль-
ні кі зда ро ва га хар ча ван ня, яны 
не ўжы ва юць хі міч ных узмац-

няль ні каў сма ку. У «Избе» ня ма 
ні я кіх кет чу паў, ма я нэз і ін шыя 
со у сы тут ро бяць са мі. Так са ма 
со ляць са ла, круг лы год га ту-
юць ма ла соль ныя агур кі і на ват 
сыр мо гуць вы ра біць са све жа га 
ма ла ка. Ва ле рый ка жа, што бе-
ла рус кай кух ні ўлас ці ва вы ка ры-
стан не дух мя ных зё лак, і на бы-
вае толь кі на ту раль ныя пры пра-
вы, без да ба вак. «Фіш ка» яшчэ 
ў тым, што ў бе ла рус кай кух ні 
пе ра ва га ад да ец ца не столь кі 
сма жан ню, коль кі за пя кан ню ў 
пе чы. У «Избе» ёсць не вя лі кая 
элект рыч ная плі та і не каль кі су-
час ных і да ра гіх пе чак. Як спрад-
ве ку, у «Избе» га ту юць у печ цы, 
ня хай ця пер яна і на зы ва ец ца 
па ра кан век та ма там.

За пе ча ныя бе ла рус кія стра-
вы па да юц ца ў глі ня ным по-
су дзе аль бо на чы гун ных па-
тэль нях. На прык лад, па тэль ня 
«Ба бу лін унук» — гэ та дра ні кі, 
шын ка, гры бы, сыр і ма я нэз. 
Кошт — 46 ты сяч руб лёў.

Да ежы мо гуць па даць ке фір 

аль бо квас з мё дам і хрэ нам. 
Што да ты чыц ца ве ге та ры ян-
цаў, то шанц па ес ці ў іх так са-
ма ёсць. Грэ час кая са ла та з 
бе ла рус кім сы рам, за пе ча ная 
га род ні на, дра ні кі са смя та най, 
ха лад нік, ры ба. Але ўсё ж трэ ба 
пры знаць: кух ня бе ла ру саў за-
сна ва на на мя се і са ле. З гэ тай 
пры чы ны, пры зна юць знаў цы 
спра вы, бе ла рус кія стра вы для 
рэ ста ра наў не са мыя вы гад-
ныя, яны па тра бу юць знач ных 
вы дат каў на пра дук ты і іх апра-
цоў ку. Тры маць пі цэ рыю не так 
за трат на.

♦♦♦
— У нас за па тра ба ва на 

бе ла рус кая кух ня, — упэў не-
на Ка ця ры на СА РО КІ НА, на-
мес нік на чаль ні ка ад дзе ла 
ар га ні за цыі ганд лю, гра мад-
ска га хар ча ван ня і бы та во га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
ўпраў лен ня ганд лю і па слуг 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма. 
— Ад нак у гра мад скім хар ча-
ван ні, каб за да во ліць па трэ бы 

са мых роз ных клі ен таў, пра па-
ноў ва юць раз на стай ную ежу, 
якая прад стаў ляе кух ні роз ных 
на ро даў све ту, і бе ла рус кую 
так са ма.

У Ма гі лёў скай воб лас ці 
ёсць шэ раг ка вяр няў і рэ ста-
ра наў у аб лас ным і ра ён ных 
цэнт рах, якія спе цы я лі зу юц ца 
на бе ла рус кіх стра вах: у Бя лы-
ні чах, Кры ча ве, Клі ма ві чах. А 
ў Кі раў ску «Сма жан ка» ра ён-
на га спа жы вец ка га та ва рыст-
ва ста ла па пу ляр ным мес цам 
хар ча ван ня для ванд роў ні каў 
і мяс цо вых жы ха роў. Бе ла рус-
кія сма жан кі з раз на стай ны мі 
на чын ка мі — грыб ной, мяс ной 
і ку ры най — вель мі смач ныя, 
а каш туе ад на сма жан ка пры-
клад на 6 ты сяч бе ла рус кіх руб-
лёў. У ка вяр ні на да ро зе Ма-
гі лёў — Баб руйск спы ня ец ца 
шмат аў та ма бі ляў, сма жан кі 
бя руць звы чай на сто са мі і па-
ке та мі.

Ка ця ры на Са ро кі на рас ка-
за ла, што ў ме ню амаль кож-
на га пунк та гра мад ска га хар-
ча ван ня мож на знай сці дра ні кі, 
каў ба су, за пе ча ную буль бу і 
ін шыя па пу ляр ныя бе ла рус кія 
стра вы. Ад нак ма ла дыя лю дзі 
ця пер скан цэнт ра ва ны на пі-
цах, су шы і са ла це «Цэ зар», а 
жан чы ны ўво гу ле хо чуць ес ці і 
ад на ча со ва худ нець, а та му ад-
да юць пе ра ва гу ня тлус тай ежы. 
Дзе ля за да валь нен ня ўсіх ін та-
рэ саў і па ве лі чэн ня вы руч кі ў 
ка вяр ні і рэ ста ра нах ства ра юць 
ме ню, дзе прад стаў ле ны са мыя 
роз ныя кух ні. Ад нак і жы ха ры 
Ма гі лёў шчы ны, і гос ці рэ гі ё на 
цэ няць і лю бяць смач ныя бе ла-
рус кія стра вы.

Іло на ІВА НО ВА.

Нi на Iва наў на Му ры на, за гад чы-
ца вы твор час цi рэ ста ра на «Бе лая 
ве жа», спеш на ад да ва ла рас па ра-
джэн нi... Толь кi што па зва нi ла экс-
кур са вод са Сма лен ска, за мо вi ла 
хар ча ван не мо ла дзе вай гру пы. Ця-
пер мiж се зон не: ра сiй скiх ту рыс таў 
ня шмат, збоч ва юць толь кi асоб ныя 
аў то бу сы. А вось на школь ных ка-
нi ку лах на ват гра фiк хар ча ван ня 
груп да во дзiц ца скла даць. Хто з 
гi даў ужо кар мiў сва iх эк скур сан-
таў у Ка мян цы, той i ў на ступ ны раз 
ста ра ец ца за вяр нуць у рай цэнтр па 
да ро зе на пу шчу. Бо, як ска за ла 
эк скур са вод Воль га, тут i тан ней, i 
га ту юць амаль па-хат ня му.

Нi на Му ры на пра цуе даў но, як i шэф-
по вар рэ ста ра на Та ма ра Ду бя га. I яны не 
сён ня ўсвя до мi лi, што за меж ны ту рыст 
вель мi час та жа дае па спы таць штось цi 
мяс цо вае, па да вай яму стра ву з на цы я-
наль ным ка ла ры там. Та му ў ме ню заў-
сё ды зна чыц ца з доб ры дзя ся так страў 
бе ла рус кай кух нi, а так са ма не каль кi 
фiр мо вых па час тун каў. Мне па шан ца-
ва ла: пад час на вед ван ня ў рэ ста ра не 
як раз быў дзень бе ла рус кай кух нi. I на-
ват дзён нае ме ню — два комп лекс ныя 
абе ды — скла да ла ся спрэс з бар шчу, 
дра нi каў, мяс ных страў, са ла таў, пры га-
та ва ных па-бе ла рус ку. Цэ ны тут вель мi 
дэ ма кра тыч ныя, па абе даць мож на ў ся-
рэд нiм за 30 ты сяч руб лёў. Та му ў рэ ста-
ран хо дзяць ка ман дзi ро вач ныя, офiс ныя 
ра бот нi кi, гос цi го ра да. Ры ба з гар нi рам 
з буль бы, якую да вя ло ся па каш та ваць 
аў та рцы гэ тых рад коў, са праў ды ака за-
ла ся пры га та ва най смач на i па-да маш-
ня му.

Па вод ле слоў Нi ны Му ры най, бе ла-
рус кая кух ня «лёг кая i ла год ная». У ёй 
ня ма за над та вост рых пры праў, звыш-
скла да ных со у саў. I мно гае, што да во-
дзiц ца га та ваць, пом нiц ца з ча соў ма-
лен ства, ка лi гэ та ва ры лi цi сма жы лi ма цi 
i ба бу ля. Неш та, без умоў на, да во дзiц ца 
да да ваць, iм пра вi за ваць. Ця пер у да па-
мо гу пра фе сi я на лам вы пу шча на столь кi 
лi та ра ту ры: да вед нi каў, да па мож нi каў. 

Фа лi янт пад наз вай «Збор нiк бе ла рус-
кiх страў» стаў на столь най кнi гай Нi ны 
Iва наў ны i яе ка лег. Ка жа, што збор нiк 
вель мi да па ма гае. Ча сам у тое, што ве-
да еш i га ту еш даў но, вар та да даць ней кi 
«ма лень кi ак цэн цiк», якi пад гле дзеў у 
кнiж цы. Гля дзiш — i стра ва па-iн ша му 
за iг ра ла.

На огул у раз дзе ле бе ла рус кай кух нi 
ка мя нец кiя ку ха ры вы ка рыс тоў ва юць 
шмат буль бы i гры боў. Гры бы тут елi 
спрад ве ку, бо iх бы ло заў сё ды шмат у 
пу шчан скiм краi. Гры бы пры сут нi ча юць 
амаль ва ўсiх фiр мо вых стра вах рэ ста-
ра на. Гэ та i каў бас кi «Бе ла веж скiя», i 
кат ле ты «Вяс ко выя», i блiн чы кi з на чын-
кай з гры боў i ква ша най ка пус ты.

З буль бя ных страў на вед нi кам гэ та га 
рэ ста ра на асаб лi ва па да ба ец ца каў ба-
са «буль бя ная». Ро бiц ца яна з буль бы, 
на дра най на дроб най тар цы i пе ра ме ша-
най з пад сма жа ны мi сквар ка мi. Усё змя-
шча ец ца ў кiш ку i за пя ка ец ца на бля се. 
Ад ной чы та кой сма ка той час та ва лi ра-
сiй скiх ве тэ ра наў вай ны, якiя гас ця ва лi 
пад час ме ра пры ем стваў, пры мер ка ва-
ных да 22 чэр ве ня. Вель мi хва ля ва лi-
ся, ус па мi нае Нi на Iва наў на, ха це ла ся ж 
да га дзiць за слу жа ным лю дзям са шмат-
лi кi мi ор дэ на мi i ме да ля мi. I ка лi яна па 
звыч цы сва ёй вый шла ў за лу i спы та ла, 
цi спа да баў ся абед, то гос цi ад ка за лi, 
што ў знак удзяч нас цi га то вы на ват за-
спя ваць. I вель мi хо ра ша за спя ва лi ме-
ла дыч ную пес ню ва ен ных га доў.

Мно гiя ту рыс ты, асаб лi ва з за меж ных, 
узя лi звыч ку пры яз джаць сю ды на вя чэ ру. 
Удзень яны ад па чы ва юць у Бе ла веж скай 
пу шчы: хто хо дзiць на па ля ван не, хто зна ё-
мiц ца з за па вед ным ле сам на эка ла гiч ных 
сця жы нах. Ка лi да гэ та га яны на вед ва лi 
му зей у ста ра жыт най Ка мя нец кай ве жы i 
абе да лi ў рэ ста ра не по бач з ве жай, то не 
вы клю ча на, што пры едуць сю ды i на вя чэ-
ру. Та ды гос цi ста ран на вы ву ча юць ме ню, 
за маў ля юць ма чан ку або ве ра шча ку цi 
што-не будзь з фiр мо вых страў рэ ста ра-
на. Ве ра шча ку тут звы чай на па да юць у 
гар шчоч ках, у якiх i ту шы ла ся сма жа ная 
каў бас ка з га луш ка мi.

Нi на Iва наў на асаб лi ва лю бiць га-
та ваць пi раж кi са шчаў ем. Цi ка вая на-
чын ка, цi ж ня праў да? Мы пры вык лi, 
што пi раж кi бы ва юць з мя сам, з ка-
пус тай, з ва рэн нем, з яй кам... А вось 
пi раж кi са шчаў ем, аказ ва ец ца, га та-
ва лi гас па ды нi ў ту тэй шых мяс цi нах. 
Трэ ба толь кi «ўга даць з цес там», каб 
яно бы ло i не тон кае, i не тоў стае, а 
ў на кры ша нае шчаўе да даць цук ру. 
Атрым лi ва ец ца та кi ары гi наль ны смак, 
што паль чы кi аб лi жаш.

Гал кi буль бя ныя га ту юць тут з тоў-
ча най буль бы, аба вяз ко ва з гры ба мi. 
Гар ба ту па да юць з ча бо ру, мя ты i iн шых 
га ю чых зё лак, гас цей час ту юць жу ра вi-
на вым ква сам. Ёсць свае «ра зы на чкi» 
не толь кi ў спрак ты ка ва ных ку ха раў, та-
кiх, як Та ма ра Ду бя га, але i ў ма ла до га 
па ка лен ня ку лi на раў. Ган на Па тру бей ка 
лю бiць га та ваць кат ле ты «Бе ла веж скiя», 
i гос цi, як пра вi ла, за ста юц ца за да во-
ле ныя.

Сваё май стэр ства ка лек тыў «Бе лай 
ве жы» дэ ман струе на свя тах i фес ты ва-
лях. Ле тась у Ка мян цы пра хо дзi лi аб лас-
ныя да жын кi, у свой час го рад пры маў 
i Дзень бе ла рус ка га пiсь мен ства. А на 
пер шых рэс пуб лi кан скiх «Да жын ках» у 
Сто лi не га доў пят нац цаць та му ка ман-
да рэ ста ра на за ня ла пер шае мес ца ў 
пра фе сiй ным кон кур се. Да гэ тай па ры 
па мя та юць, як ра бi лi «мядз ве дзя ў чах-
ле», фар шы ра ва лi гусь яб лы ка мi. У пры-
га та ван нi та кiх страў кож ны ку хар мае 
свае сак рэ ты.
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Як па ве да мi ла ка рэс пан дэн ту «Звяз-

ды» на мес нiк на чаль нi ка ўпраў лен ня 
ганд лю i па слуг Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма Iры на ТКА ЧУК, апош нiм ча сам на 
па пу ля ры за цыю страў бе ла рус кай кух нi, 
на за ха ван не на цы я наль на га ка ла ры ту ў 
гра мад скiм хар ча ван нi ўпраў лен не звяр-
тае ўва гу кi раў нi коў прад пры ем стваў 
усiх фор маў улас нас цi.

— Мож на ад зна чыць як ста ноў чую 
тэн дэн цыю, — ка жа Iры на Тка чук, — 
што на пра па но ву ах вот на ад гук ну лi-
ся шэ раг гас па да роў ка вяр няў пры-

да рож на га сэр вi су, на ват не вя лi кiх 
пунк таў хар ча ван ня на за праў ках: там 
ме ню аль бо асоб ныя яго част кi пi шуц-
ца на бе ла рус кай мо ве, ку ха ры га ту-
юць стра вы на цы я наль най кух нi. Уся го 
па воб лас цi вы лу ча юц ца два дзя сят кi 
ўста ноў гра мад ска га хар ча ван ня, дзе 
яск ра ва пры сут нi чае эле мент бе ла-
рус кай кух нi. Не ка то рыя з iх пра цу юць 
вель мi цi ка ва. На прык лад, ня даў на ў 
цэнт ры Брэс та ад кры ла ся хар чэў ня 
«Сва я кi». Ме ню, якое па да юць клi ен-
там, пi шац ца на дзвюх мо вах: бе ла-
рус кай i анг лiй скай. Боль шасць фiр-
мо вых страў там ме на вi та бе ла рус кай 
i ста ра бе ла рус кай кух нi. У афарм лен нi 
ка вяр нi пе ра ва жае на цы я наль ны ка ла-
рыт, у ад па вед ных кас цю мах пра цуе i 
пер са нал хар чэў нi.

Лi та раль на сё ле та па чаў пра ца ваць 
аб' ект пры да рож на га сэр вi су ў вёс цы 
Лыс ка ва Пру жан ска га ра ё на — на аб'-
яз ной да ро зе, што ва кол Бе ла веж скай 
пу шчы. Там у ад ным сты лi вы тры ма ны 
iн тэр' ер, афарм лен не, ну i наз вы страў 
га во раць за ся бе. Мож на пры га даць 
яшчэ ся дзi бу «Рынь каў ка» ў Брэсц кiм 
ра ё не, ка вяр нi «Свi цязь» у Ба ра на вi чах, 
«Род ны кут» у Коб ры не, шэ раг iн шых. 
Доб ра, што гас па да ры но вых аб' ек таў 
хар ча ван ня, якiя па чы на юць сваю дзей-
насць, так са ма ра зу ме юць, што гос ця 
мож на пры ва бiць i за цi ка вiць сва iм, на-
цы я наль ным. 

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
Ка мя нец кi ра ён

�

Ві цебск. Шэсць ра ні цы
Пач нем са сня дан ка. Уво гу ле, 

дзе пад' ес ці ка ман дзі ра ва на му, 
ка лі ён едзе ў го рад па піль ных 
спра вах, а цяг нік пры бы вае ка ля 
шас ці ра ні цы? У шмат лі кіх ка-
вяр нях па ву лі цы Кі ра ва, на якую 
тра піць лю бы пры ез джы, як толь кі 
па кі не чы гу нач ны вак зал, у та кі 
ран ні час на вед ні каў не ча ка юць 
— са мы мі пер шы мі, блі жэй да 8, 
«пра чнуц ца» ка фе тэ рыі ў пра-
дук то вых кра мах. Усё яны ма юць 
да стат ко ва ад на стай нае ме ню, уз-
ро вень аб слу гоў ван ня і сту пень 
кам фор ту. Там ні хто не за стра ха-

ва ны ад не пры ем ных су се дзяў і 
ліп кай бар най стой кі. Та му са мае 
ла гіч нае вый сце — па сне даць, 
не вы хо дзя чы з вак за ла. І та кая 
маг чы масць са праў ды пра ду гле-
джа на. Ка вяр ня на чы гу нач ным 
вак за ле пра цуе круг лыя су ткі. 
Што па да юць? Па вя лі кім ра хун-
ку, усё, што не аб ход на: сма жа ную 
ку ры цу, сві ную пя чон ку, блі ны з 
мя сам. Вя до ма, не абы хо дзіц ца 
і без тра ды цый на га хут ка га хар-
ча ван ня: смаж ні, бе ля шы, пі цы. 
Гар ні раў ня ма. Ды і по суд — не 
фар фор... Але пры та кім рыт ме 
пра цы, зга дзі це ся, мыць шмат ра-
зо выя та лер кі і куб кі цяж ка, ды і не 

трэ ба. Да рэ чы, Мі ніс тэр ства ганд-
лю так са ма ра зу мее сі ту а цыю. І, 
раз мя жоў ва ю чы ўста но вы хар ча-
ван ня па ка тэ го ры ях, для дру гой 
на цэ на чнай да зва ляе на яў насць 
ад на ра зо ва га по су ду пры ад сут-
нас ці ўмоў для мыц ця апош ня га.

На аў та вак за ле ка вяр ня той жа 
дру гой ка тэ го рыі. Пра цуе з 7 да 21 
га дзі ны ў знач на больш свет лым і 
ўтуль ным па мяш кан ні. Да та го ж 
да кат ле ты вам тут пра па ну юць 
яшчэ і са ла ту. На су пе рак ло гі цы: 
аў то бус ныя пе ра ез ды ўсё ж не та-
кія пра цяг лыя, як чы гу нач ныя.

Ну, а ка лі не па да ба ец ца плас-
ты ка вы по суд і вак заль ны сэр віс, 
ча каць да вя дзец ца га дзін да 10-11 
— ме на ві та ў гэ ты час ад чы ня юц-
ца шмат лі кія ўтуль ныя ка вяр ні.

Толь кі для да свед ча ных
Ка лі ж вы ў ся рэ дзі не пра цоў-

на га дня за пы та е це ся вы пад ко вых 
су стрэч ных, дзе мож на па абе даць, 
боль шасць ві цяб лян на кі руе вас у 
ка вяр ню «Буль бя ную». Доў гі час у 
цэнт ры го ра да яна бы ла фак тыч-
на адзі най уста но вай гра мад ска га 
хар ча ван ня, а ад сут насць кан ку-

рэн цыі не спры я ла раз на стай нас ці 
ме ню і вы со кай куль ту ры аб слу-
гоў ван ня. У па мя ці мно гіх яна так 
і за ста ла ся не са мым пры ем ным 
мес цам, дзе, тым не менш, мож на 
до сыць тан на па абе даць. Пас ля 
ра мон ту «Буль бя ная» змя ні ла ся. 
На быў шы ры сы на цы я наль на га 
ін тэр' еру, ця пер яна мае больш 
за тры дзя сят кі най мен няў буль-
бя ных страў на цы я наль най кух ні, 
пра па нуе комп лекс ныя сня дан кі.

Да та го ж у Ві цеб ску ёсць ста лоў-
кі, пра іс на ван не якіх трэ ба прос та 
ве даць, іна чай іх знай сці не маг чы ма. 
Аб' ек ты хар ча ван ня, раз ме шча ныя 
ў вя лі кіх кра мах і ўста но вах, ад роз-
ні ва юц ца, як пра ві ла, пры ем ным 
ме ню і дэ ма кра тыч ны мі цэ на мі. 
Вось толь кі з-за ад сут нас ці вон ка-
вай рэ кла мы да ро гу ту ды ве да юць 
адзін кі. Фра за: «Пой дзем абе даць 
ва ўні вер маг» гу чыць вель мі дзіў на 
аж да та го са ма га ча су, па куль не 
трап ля еш у ста лоў ку на 4 па вер се. 
Пра бі рац ца ж ту ды трэ ба па ба ка-
вой, да лё ка не ўсім вя до май лес ві-
цы. Ды і кор мяць ва ўні вер ма гу з 12 
да 16 га дзін і толь кі ў буд ныя дні.

У вя чэр ніх ка вяр нях не столь кі 

ядуць, коль кі ад па чы ва юць. І тут 
прос та смач най і ка ла рый най ежы 
ма ла. Хо чац ца, каб вя чэ ра пе ра-
тва ры ла ся ў ры ту ал. А для гос ця з 
ін шай кра і ны ста ла яшчэ і доб рай 
на го дай для зна ём ства з на цы я-
наль най куль ту рай хар ча ван ня.

Так скла ла ся, што за меж ных 
гас цей час цей за ўсё вод зяць у 
рэ ста ран «За ла ты леў». На вы бар 
ві цяб лян ві да воч на ўплы вае вель мі 
вы гад нае раз мя шчэн не — кры ху 
ўба ку ад шу му цэнт раль най ву лі-
цы го ра да. Нель га ска заць, што 
рэ ста ран вы зна ча ец ца яр кім на-
цы я наль ным ка ла ры там. Тым не 
менш, сты лі за ва ная за ла і не каль кі 
на цы я наль ных страў у ме ню там 
ёсць. Ка лі ж вы са праў ды хо ча це 
пра сяк нуц ца бе ла рус кай хар чо вай 
(і не толь кі) куль ту рай, не па ля нуй-
це ся да брац ца да «Ля му са». Вы 
бу дзе це ўзна га ро джа ны за па тра-
ча ны час, бо, пе ра сту піў шы па рог, 
апы не це ся ў ін тэр' еры, што на га-
дае за мож ную карч му. Драў ля ныя 
ста лы і ла вы, сты лі за ва ныя лям пы, 
эт на гра фіч ныя фо та здым кі і са-
праўд ныя ка лаў ро ты, ці хім фо нам 
гу чыць бе ла рус кая му зы ка. Да гэ-

та га да дай це яшчэ і ме ню, чы таць 
якое вы бу дзе це, аба вяз ко ва звяр-
та ю чы ўва гу на са стаў стра вы. Бо 
ці ж па мя тае су час ны бе ла рус, што 
та кое «вя лі кі дзя рун», «фля кі па-
бе ла рус ку» або «шку бан ка з буль-
бы»? Да спрад веч ных пры сма каў 
вам пад ня суць чар ку «Хрэ на ву хі», 
а ра ху нак па да дуць у ма лень кім, 
вель мі эс тэ тыч ным драў ля ным ку-
фэр ку.

Вар та за ўва жыць, што на цы я-
наль ныя стра вы піль нае во ка за ўва-
жыць і ў лю бых дзён ных ку лі на ры-
ях: апош нім ча сам там вель мі час-
та пра па ну юць «Дра ні кі з ду ша мі». 
Вось толь кі на зы ва юць іх ча мусь ці 
«блі на мі буль бя ны мі з на чын кай».

Не буль бай адзі най
Ад мет най ры сай гра мад ска га 

хар ча ван ня Ві цеб ска ста ла з'яў-
лен не і ка вяр няў, што пра па ну юць 
на цы я наль ную кух ню ін шых кра ін. І 
га вор ка не ідзе пра ўжо пры выч ныя 
штам лі кія пі цэ рыі. У два рах ву лі цы 
Ча па е ва пры ту лі ла ся «Гоа». Вя-
до ма, тут пра па ну юць ін дый скую 
кух ню. Унут ры — тон кі во дар ара-
ма тыч ных па ла чак, ста ту эт кі Га не-

шы, са лод кі го лас ін дый-
ска га спе ва ка вы во дзіць 
ус ход нюю ме ло дыю. Ад-
па вед нае і ме ню — ке-
баб, шор ба, вы тан ча ныя 
ін дый скія дэ сер ты.

Ама та ры іран скай 
кух ні ве да юць ка вяр ню 
«Ха бі бі» («Мой лю бі-
мы»). Гас па да ры на-
са мрэч іран цы. Сва іх 
гас цей яны час ту юць 
са праўд най шаў рмой. 
Мож на тут за ка заць і ве-
ге та ры ян скі фа ла фель, і 
шышт аук. Ка лі на ўтуль-
ных ка на пах, па кры тых 
бліс ку чы мі ўс ход ні мі па-
душ ка мі з'яў ля ец ца ча-
ла век не аба зна ны, яму 
да па мо жа ме ню, дзе пад ра бяз на 
рас пі са ны са стаў кож най стра вы.

Та кія ка вяр ні не ма юць шы-
ро кай рэ кла мы. Але тым, ка му 
эк за тыч ная для бе ла ру саў кух ня 
ці ка вая, яны, ві да воч на, вя до мыя 
без ліш ніх пад ка зак.

Нель га да та го ж не за ўва жыць 
і тое, што га рад скія ка вяр ні і ста-
ло выя пе ра ста юць быць тэ ры то-

ры яй вы ключ на для пры ез джых. 
Ту ды пры хо дзяць сем'і, там збі-
ра юц ца сяб ры. А ка лі лю дзям па-
трэб на га рад ская куль ту ра та ко га 
кштал ту, ві да воч на, бу дуць раз-
ві вац ца і ўста но вы гра мад ска га 
хар ча ван ня. Якім шля хам пой дзе 
гэ та раз віц цё — па ка жа час і аба-
вяз ко ва пад ка жуць клі ен ты.

Вік то рыя ДА ШКЕ ВІЧ.

Дра ні кі з фан та зі яй
У МА ГІ ЛЁЎ СКІМ РЭ СТА РА НЕ ДА БЕ ЛА РУС КАЙ КУХ НІ ПА ДЫ ХО ДЗЯЦЬ ТВОР ЧА

На цы я наль ны густНа цы я наль ны густ  ��

КА ЛЯ КА МЯ НЕЦ КАЙ ВЕ ЖЫ 
НА КОР МЯЦЬ ВЕ РА ШЧА КАЙ

Фля кі па-бе ла рус ку бу дзе це?

Пра кош ты і смак
— У све це даў но іс нуе прак ты ка 

пра вя дзен ня ак цый, па доб ных да гэ-
тай. У Бе ла ру сі ж та кое ўпер шы ню, 
«Ты дзень бе ла рус кай кух ні» мож на 
на зваць проб ным кро кам. Для пра ек-
та спе цы яль на рас пра ца ва лі тэх на ла-
гіч ныя кар ты, у якіх па зна чы лі пра ві-
лы пры га та ван ня той ці ін шай стра вы, 
уклю ча най у ме ню «Тыд ня...». Як на 
мой густ, то кош ты ўсё ж маг лі зра біць 
кры ху вы шэй шы мі, уліч ва ю чы вы дат кі 
на пра дук ты. Да та го ж не вя лі кія цэ ны 
ў ней кім сэн се... ад пуж ва юць на вед ні-
каў. Ча ла век мо жа па ду маць, што за 
та кія гро шы нель га атры маць ні чо га 
смач на га. Але гэ та ня праў да.

Пра хрумс ткую 
ска ры нач ку 
і «грэч ка е даў»

— Што та кое дра ні кі, ве дае кож ны. 
А вось з ін шы мі стра ва мі з «тыд нё ва-
га» ме ню зна ё мыя не ўсе. На прык лад, 
пя чыс та — гэ та за пе ча ны кум пяк, чыя 
наз ва па хо дзіць ме на ві та ад спо са бу 
пры га та ван ня. Пра сцей ка жу чы — усё 
тое, што за пя ка ец ца (час та гэ тую стра-
ву га та ва лі не са сві ні ны, а з ку ры на га 
ці гу сі на га мя са). І па да ва ла ся пя чыс та 
ў свя точ ныя дні.  «Пла то па-ся лян ску» 
на зы ва юць за ку сач ную та лер ку, у якой 
па да ец ца ква ша ная ка пус та, ма ры на-
ва ныя гур кі, вэн джа ныя каў ба сы і са ла. 
У кух ні на шых прод каў пер ша па чат ко ва 
не бы ло са ла таў, яны з'я ві лі ся дзесь ці 
блі жэй да ХІХ ста год дзя. Так што та-
кія «пла то» ў пэў ным сэн се з'яў ля лі ся 
аль тэр на ты вай са ла там. Грэц кія блі ны 
лёг ка га ту юц ца до ма, му ка для іх пра да-
ец ца ў звы чай ных кра мах. І мож на пя чы 
не толь кі блі ны, я ад ной чы пры га та ваў 
хлеб з грэц кай му кі. Уво гу ле, бе ла ру-
саў даў ней на зы ва лі не «буль ба ша мі», 
а «грэч ка е да мі». Шмат страў у на шай 
кух ні га та ва лі ме на ві та з гэ тых круп. 
На прык лад, вель мі смач ная «Ка ша па-
ра дзі ві лаў ску». Са лод кая, з ра зы нка мі, 
вярш ка мі і яй кам.

Пра «па зна валь ную» 
ежу і «Бі гас сцью»

— Па каш та ваў шы стра вы са спе цы-
яль на га «тыд нё ва га» ме ню, ін ша зе мец 
на ўрад ці ў поў ным аб' ёме зра зу мее, 
што та кое бе ла рус кая кух ня. На ша 
кух ня вель мі шмат гран ная, і ад люст-
ра ваць яе лі та раль на ў не каль кіх стра-
вах прос та не маг чы ма. Дра ні кі, баб ка, 
грыб ная по лі ўка, ве ра шча ка — гэ та 
най больш «па зна валь ныя» бе ла рус кія 
стра вы. Уво гу ле, я ха цеў бы, каб лю дзі 
не ду ма лі, што ў Бе ла ру сі ядуць толь кі 
буль бу. Але, пры знац ца, у ме ню для 
«Тыд ня бе ла рус кай кух ні» мы зра бі лі 
ўпор ме на ві та на яе. Усё ж ад вя до ма га 
стэ рэа ты па па куль ні ку ды не па дзец ца. 
На са мой спра ве, у тра ды цый най бе-
ла рус кай кух ні шмат страў са сві ні ны, 
яла ві чы ны і на ват ба ра ні ны, з дзі чы ны. 
Не са сту па юць па коль кас ці і стра вы з 
ага род ні ны. Па ма ім во пы це, за меж-
ныя гос ці, што каш ту юць бе ла рус кую 
кух ню, амаль заўж ды ў за хап лен ні. 
Падчас  зімовых святаў расіяне каш-
та ва лі на цы я наль ную кух ню. Ве ра шча-
ка, бі гас, ту шан ка з'я да лі ся ледзь не 
каст ру ля мі. Наш бі гас «рас сма ка ваў» 
не як япо нец. Ён быў ура жа ны сма кам, 
жар там на зваў стра ву «Бі гас сцью». У 
ір ланд скай кух ні ёсць ра гу пад наз вай 
«Ай рыш сцью», гэ та ту ша ная яг ня ці на 
з морк вай, рэ пай, буль бай, цы бу ляй, 
клёц ка мі і спе цы я мі. Япо нец, ві даць, 
«Ай рыш сцью» каш та ваў і вель мі здзі-
віў ся, што знай шоў па доб ны смак у зу-
сім ін шай кра і не. З'еў дзве пор цыі.

Пра «ай чын ны» кум пяк 
і па рмскую вянд лі ну

— Ці маг чы ма зра біць бе ла рус кія 
дра ні кі та кім жа ма са вым пра дук там, 
як япон скія су шы ці італь ян ская пі ца? 
Тут шмат што за ле жыць ад мар ке тын-
гу. У Гер ма ніі так са ма ёсць дра ні кі. 
Яны пра да юц ца на кір ма шах у ча сы 
ка ляд ных свя таў. Сма жаць іх тут жа і 
па да юць га ра чы мі са смя та най, са спе-
цы яль ным со у сам, а так са ма з яб лыч-

ным ці жу ра він ным ва рэн нем. Так што 
ў пы тан ні зра біць ней кую бе ла рус кую 
стра ву свое асаб лі вым брэн дам га лоў-
нае — пра віль на па ды сці да «пі я ру». 
На ма са вых свя тах, ду маю, бу дуць ка-
рыс тац ца по пы там «паль цам пха ныя» 
каў бас кі аль бо «су ша ныя» кум пя кі, рэ-
цэп ты пры га та ван ня якіх яшчэ ве да-
юць у не ка то рых бе ла рус кіх вёс ках. 
Сла ву тая па рмская вянд лі на вель мі 
па доб ная да іх па спо са бе пры га та ван-
ня. Ча му б бе ла рус кі пра дукт не зра-
біць та кім жа па пу ляр ным, тым больш 
што мя са, якое «вы га да ва ла ся» на 
на шай тэ ры то рыі, па ўсім блі жэй. Але 
на прак ты цы аказ ва ец ца на ступ нае: 
бе ла ру сы мо гуць цу доў на раз бі рац ца 
ў італь ян скай ці фран цуз скай кух ні, а 
са сва ёй ве даць ад сі лы дзе сяць страў. 
Зра зу ме ла, на пер шым мес цы ўсё тыя 
ж дра ні кі. А ча му не ўспа мі на ем пра ка-
мы, лок шы ну, ла зан кі, ка пыт ку, зра зы 
па-ліц він ску, кал ду ны?

Пра пры знан не 
і баб ры нае мя са

— Ка лі да зва ляе час, еду ў якую-не-
будзь бе ла рус кую вёс ку і рас пыт ваю, 
хто ў ёй ве дае ста ра даў нія рэ цэп ты. Не 
заўж ды гэ та ча мусь ці ўспры ма юць адэ-
кват на, за да ючы «ад веч нае» пы тан не: 
«На вош та та бе гэ та па трэб на?» А мне 
ж прос та ці ка ва. Я бе ла рус і ха чу, каб 
маю кух ню пры зна ва лі ў све це гэ так 
жа, як і лю бую ін шую. У на шай кух ні 
ня ма ла «эк зо ты кі». Пры нам сі, су час-
ныя бе ла ру сы так аха рак та ры за ва лі б 
гэ тыя стра вы. На прык лад, зга да ныя ў 
«Дзі кім па ля ван ні ка ра ля Ста ха» ла-
сі ныя гу бы ў пад са ло джа ным во ца це, 
які мі час та ва лі ся даў ней арыс та кра ты 
— гэ та зу сім не вы дум ка, зу сім рэ аль-
ная рэч. Акра мя губ, мож на га та ваць 
яшчэ і шчо кі. Уво гу ле, дзі чы на ра ней 
бы ла до сыць па пу ляр ным у бе ла ру саў 
пра дук там. Асаб лі ва шмат ёй ла са ва лі-
ся вы хад цы з арыс та кра тыі, што ла дзі лі 
вя лі кія па ля ван ні. На прык лад, без ліч 
ці ка вых страў мож на га та ваць з баб роў. 
Вель мі смач нае мя са, да рэ чы. 

Пра скеп тыч ных 
бе ла ру саў і кры ты ку

— Ся род на шых лю дзей ча мусь ці 
вель мі шмат тых, якія да на цы я наль-
най кух ні ста вяц ца скеп тыч на. Я пра-
вод жу май стар-кла сы па бе ла рус кай 
кух ні, па ня мец кай, а так са ма па чэш-
скай. Дык вось, на бе ла рус кую пры хо-
дзіць менш за ўсё лю дзей. Ду маю, у 
пра ек та «Ты дзень бе ла рус кай кух ні» 
так са ма зной дуц ца кры ты кі. Ка лі нех та 
за ста нец ца ім не за да во ле ны, ле пей, 
ка лі ён рас тлу ма чыць, што ме на ві та 

яму не спа да ба ла ся: смак, па да ча, 
аб слу гоў ван не. Каб мож на бы ло зра-
зу мець, у якім кі рун ку вы праў ляць сі ту-
а цыю. Пры ходзь це, ка лі лас ка, па спы-
тай це, вы ка жы це сваю дум ку. Та кая 
кры ты ка бу дзе толь кі на ка рысць. Для 
гэ та га «Ты дзень бе ла рус кай кух ні» і 
за ду ма ны. Ужо ця пер мож на ска заць, 
што ў пра ек це вар та пад ка рэк та ваць. 
На прык лад, у ме ню ня ма ні вод на га дэ-
сер ту. Ска заць па праў дзе, пра яго мы 
не па ду ма лі. А вар та бы ло б. Дэ сер ты 
ў на шай кух ні ёсць. Той жа кі сель ці 
са лод кія блі ны з тва рож най ма чан кай, 
гру ша па-ра дзі ві лаў ску. З ін ша га бо ку, 
у «тыд нё вым» ме ню ма юц ца вель мі 
доб рыя стра вы. Вось пя чыс та, да пра-
ца ваў шы, я ўнёс бы ў асноў нае ме ню 
гаст ра-па ба, дзе пра цую. Толь кі вось 
зра біў бы гар нір больш «ба га тым».

Пра экс клю зіў насць 
і «сваё ў глы бі нях»

— Бе ла рус кая кух ня не скла да ная, 
але вель мі ўні каль ная і па тра буе ўва-
гі. Яна не па доб на да фран цуз скай, у 
якой ма ец ца тры ты ся чы ад ных толь кі 
со у саў, і тым не менш, мы ўжы ва ем 
пра дук ты, да якіх нель га ста віц ца з 
абы яка вас цю. Прос тую сві ні ну мож на 
пе ра тва рыць у мяк кі апе тыт ны ка ва лак, 
а мож на пры га та ваць так, што на ват 
са ба ка не з'есць, зу бы па ло міць. Уні-
каль насць, пра якую рас па вя даю, доў-
га шу каць не трэ ба. Узяць эле мен тар-
нае — бе ла рус кі хлеб. Ён пя чэц ца без 
драж джэй, на за квас цы. Для мод на га 
сён ня «зда ро ва га» хар ча ван ня гэ та тое, 
што трэ ба. Бе ла рус кі хлеб больш цяж кі 
па ва зе, вель мі сыт ны, з пры ем най «кіс-
лін кай» у сма ку. Каб вы рас ціць за квас-
ку з ва ды і жыт няй му кі, па тра бу ец ца 
ка ля двух тыд няў. Яе мож на вы рас ціць 
у хат ніх умо вах, да стат ко ва ве даць дак-
лад ныя пра пор цыі і пас ля доў насць дзе-
ян няў. Для бе ла рус ка га хле ба не дзі ва 
да баў кі: кмен, сем кі, ра зы нкі. Я ўпэў-
не ны, што на ша на цы я наль ная кух ня 
мо жа і па він на па да вац ца як вы тан ча-
ная еў ра пей ская. Для гэ та га па трэб на 
жа дан не і план на конт та го, як та кую 
ма ру ажыц ця віць. Імідж лю бой кух ні 
за ле жыць ад ку ха раў, якія за ці каў ле-
ны, каб іх на цы я наль ныя стра вы ве даў 
увесь свет. І не трэ ба пу жац ца, што ў 
нас мно гія стра вы зроб ле ны з вель мі 
прос тых пра дук таў. Вы со кая кух ня — 
гэ та не аба вяз ко ва до ра га. Больш за 
тое, су свет ны трэнд у ку лі на рыі ідзе да 
вы ка ры стан ня най перш мяс цо вых пра-
дук таў. Бе ла рус кім ку ха рам та кое ча-
мусь ці не заўж ды ці ка ва. Пад няць сваё 
з глы бінь — гэ та цяж кая пра ца. Неш та 
за меж нае і вя до мае хут чэй аку піц ца.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Наша стра ваНаша стра ва  ��

СПАЗНАЙ СМАК  
СВАЁЙ КУХ НІ! 

Дня мі ў Мін ску пай шлі чут кі: не каль кі ста ліч ных рэ-
ста ра наў пра па ну юць за па раў наль на не вы со кі кошт 
па ла са вац ца на цы я наль ны мі стра ва мі. Пра ект пад 
наз вай «Ты дзень бе ла рус кай кух ні» — а га вор ка іш ла 
пра яго — рас па чаў ся. Пад апе тыт ны во дар дра ні каў 

ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» па гу та ры лі з брэнд-шэ-
фам ААТ «Піў ны рад», шэф-ку ха рам гаст ра-па ба 
«Гамб ры нус» Аляк санд рам ЧЫ КІ ЛЕЎ СКІМ і па чу лі 
яго дум кі пра кошт страў у «тыд нё вым» ме ню, экс-
клю зіў насць бе ла рус кай кух ні і... смач ных баб роў.

Ад пра па но вы по ва ра 
Ган ны Па тру бей кi 
не маг чы ма ад мо вiц ца!

«Ты дзень бе ла рус кай кух ні» — пра ект, які сё ле та ўпер шы ню пра во дзіц ца 
ў ста лі цы. Па 15 ве рас ня ў 12 ка вяр нях, рэ ста ра нах і ба рах Верх ня га го ра да 
мож на бу дзе па каш та ваць шэсць на цы я наль ных страў. «Пла то ся лян скае» і 
ве ра шча ка з грэц кі мі блі на мі каш ту юць па 35 ты сяч руб лёў, баб ка буль бя ная 
ці дра ні кі са смя та най — 25 ты сяч, по лі ўка грыб ная — 15 ты сяч руб лёў, а за 
пя чыс та са сві но га кум пя ка да вя дзец ца ад даць 45 ты сяч руб лёў.

У пра ек це «Ты дзень бе ла рус кай кух ні» ўдзель ні ча юць на ступ ныя ка вяр-
ні і рэ ста ра ны: «У ра ту шы», «Гамб ры нус», «У ад мі ра ла», «Рэ не санс», «Пан 
Хме лю», ка вяр ні «Чы лА ут», «Верх ні го рад», «Бяс сон ні ца», «Ста ра мес ны 
пі ва вар», «Гус та-Джус та», «Мая да ра гая» і бар «Coffe Іnn».

Аляк сандр Чы кі леў скі — брэнд-шэф ААТ «Піў ны рад», шэф-ку хар 
гаст ра-па ба «Гамб ры нус». Пра ца ваў і ад кры ваў многія ста ліч ныя ка вяр ні 
і рэ ста ра ны. Удзель ні чаў і пе ра ма гаў у рэс пуб лі кан скіх кон кур сах па ку-
хар скім май стэр стве ў Бе ла ру сі.

Усе мы, ня хай са бе і з роз най рэ гу ляр нас цю, ста но вім ся клі-
ен та мі га рад скіх ка вяр няў, ста ло вых ці рэ ста ра наў. Та му зу сім 
не ліш не ве даць асаб лі вас ці ар га ні за цыі гра мад ска га хар ча-
ван ня ў сва ім ме га по лі се ці го ра дзе, які вы пла ну е це на ве-
даць. Як вы вы ра ша е це праб ле му хар ча ван ня на пра цы або 
вы праў ля ю чы ся ў ка ман дзі роў ку? На ўрад ці бе ра це з са бой 
па ку нак з бу тэрб ро дам і тра ды цый ны тэр мас. Дзя ку ю чы та-
му, што сет ка гра мад ска га хар ча ван ня ак тыў на раз ві ва ец ца, 
са вец кую «сса бой ку» мож на сме ла за піс ваць у ад жыў шыя 
з'я вы. Бо за раз па ка рыс тац ца па слу га мі ста ло вых і ка вяр няў 
ку ды пра сцей і зруч ней. Чым у гэ тым пла не асаб лі вы Ві цебск? 
Да вай це раз бя рэм ся ра зам.

Фо
 то

 Н
ад

 зе
і Б

У Ж
АН

.


