
АВЕН. Пос пех ча кае вас пры не тра ды цый ным 
па ды хо дзе да вы ра шэн ня жыц цё вых праб лем. 
Сы шоў шы ў ад па чы нак на ўсю ча ра ду свят, 
вы мо жа це па збег нуць пэў ных скла да нас цяў 

на пра цы. Ка лі ўсё ж та кі вы бу дзе це пра ца ваць, то 
імк ні це ся пе ра пра вя раць свае дзе ян ні і аформ ле ныя 
па пе ры. Не аб ход на пра явіць цяр пен не, інакш дзе ла выя 
парт нё ры мо гуць ска рыс тац ца ва шай эма цый нас цю і 
спра ва ка ваць кан флікт. У пер шыя дні го да мо гуць ад-
на віц ца стра ча ныя важ ныя кан так ты і су вя зі.

ЦЯ ЛЕЦ. Вель мі па жа да на ад пра віц ца ў 
ванд роў ку — вас мо гуць ча каць пры го ды 
ці та ям ні чыя па дзеі. Вар та ўжыць усё сваё 

аба ян не для да сяг нен ня кар' ер ных вы шынь, ка лі, вя-
до ма, вы не лі чы це, што мо жа це знай сці яму леп шае 
пры мя нен не. Не вы клю ча ны ад крыц ці і па зі тыў ныя 
зме ны, най перш гэ та да ты чыц ца тых, хто за дзей ні-
ча ны ў сфе ры на ву кі і вы шэй шай аду ка цыі.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Ты дзень доб ры для ад па чын ку 
ці па езд кі на пік нік ра зам з не вя лі кай кам-
па ні яй са мых бліз кіх сяб роў. На пер шыя 
дні на ды хо дзя ча га го да не пры зна чай це 

сур' ёз ных су стрэч. У су бо ту ва ша пра ца ака жац ца 
ма ла эфек тыў най, для да сяг нен ня жа да на га вы ні ку 
да вя дзец ца пры клас ці мак сі мум на ма ган няў. Ня-
дзе ля — адзін з са мых на сы ча ных дзён тыд ня. Вас 
мо гуць ча каць пры ем ныя не спа дзеў кі.

РАК. Пе рад ва мі ад кры ва юц ца бліс ку чыя 
перс пек ты вы, але гэ та не зна чыць, што трэ-
ба спя шац ца. На ад ва рот, ты дзень за па тра буе 

скру пу лёз нас ці і ўзва жа нас ці, тыя ж, ка го за пал пры-
му сіць пе ра соў вац ца вы ключ на бе гам, мо гуць пра ско-
чыць свой пос пех без пры пын ку. На ва шым шля ху не 
прад ба чыц ца ні я кіх пе ра шкод, акра мя ўлас най ня ўваж-
лі вас ці. Не рас па вя дай це пра свае да сяг нен ні на ват за 
свя точ ным ста лом, зайз дрос ні кі не дрэм люць.

ЛЕЎ. Ва ша кі пу чая энер гія прак тыч на ні ко-
лі не за ці хае і спры яе па сту паль на му ру ху 
ў роз ных сфе рах. Пла ны мо гуць змя ніц ца 
з-за рап тоў най па езд кі, якая бу дзе спры яць 

раз віц цю парт нёр скіх ад но сін. Для но ва га віт ка ду-
хоў на га рос ту і раз віц ця вам не аб ход на бяз лі тас на 
па збаў ляц ца ад уся го не па трэб на га, што ства рае 
бяз ла дзі цу і блы та ні ну. Не да зва ляй це ўцяг нуць ся бе 
ў кан флікт ную сі ту а цыю. Свя точ ны ві зіт да сва я коў 
ака жа даб ра твор ны ўплыў.

ДЗЕ ВА. Ты дзень па жа да на пры свя ціць ра-
шэн ню но вых за дач. Па кінь це ў су па коі ста-
рыя праб ле мы і скан цэнт руй це ся на бу ду чых 

пра ек тах. Спат рэ біц ца са бра насць і цяр пен не, за тое 
змо жа це да маг чы ся знач ных вы ні каў. Най больш уда-
лы мі ака жуц ца са ма стой ныя дзе ян ні, але не вар та 
ўзваль ваць на ся бе ўсе праб ле мы на све це.

ША ЛІ. Ажыў ле ны, на сы ча ны па дзея мі і 
свя та мі ты дзень. Па вы ша ная твор чая ак-
тыў насць спры яе пра яве не ар ды нар ных 
здоль нас цяў і ўто е ных та лен таў, рэа лі за-

цыі са мых сме лых пра ек таў. Спры яль ны пе ры яд для 
вяр тан ня да не рэа лі за ва ных пла наў і ідэй. Вы хад ныя 
дні лепш пры свя ціць сям'і і бліз кім, хоць бы та му, што 
яны даў но па ку ту юць ад дэ фі цы ту ва шай ува гі.

СКАР ПІ ЁН. Ты дзень на поў не ны раз на стай-
ны мі па дзея мі і но вы мі ўра жан ня мі. Вар та 
за ду мац ца пра на быц цё да дат ко вых ве даў. 

Мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу і са дзей ні чан не сяб-
роў. Пры слу хоў вай це ся да ідэй бліз кіх лю дзей, гэ та 
мо жа па слу жыць пад мур кам для бу ду ча га пра ек та. 
Пят ні ца — доб ры дзень для пры няц ця ра шэн ня і 
ра шу ча га кро ку.

СТРА ЛЕЦ. Пос пех аба вяз ко ва прый дзе да 
вас у гэ ты ка зач ны ты дзень на ва год ніх свят, 
але толь кі ка лі пры кла дзя це мак сі мум на-

ма ган няў да яго да сяг нен ня. Не са ро мей це ся пра-
явіць свае ін тэ ле кту аль ныя здоль нас ці. Ка лі пе рад 
ва мі па ўста не праб ле ма ад каз на га вы ба ру, лепш 
спы таць па ра ды ў сяб роў і сва я коў. Не спра буй це 
вы ка наць пра цу, якой за ня лі ся, у адзі ноч ку — гэ та 
толь кі са псуе ад но сі ны з на ва коль ны мі.

КА ЗЯ РОГ. Не са ро мей це ся спы таць у сяб-
роў, чым яны за кла по ча ны, маг чы ма, вы 
лёг ка змо жа це вы ра шыць іх праб ле мы, а 

яны бу дуць пры ем на здзіў ле ны шы ры нёй ва шых 
маг чы мас цяў. Па ня дзе лак — адзін з са мых уда-
лых дзён тыд ня, ка лі вы змо жа це па спець зра біць 
больш, чым за пла на ва лі. У су бо ту па спра буй це не 
за гру жаць ся бе ліш няй пра цай. Ка лі ва ўсіх пы тан нях 
бу дзе це на стой ваць на сва ім, то мо гуць зда рыц ца 
кан флік ты з бліз кі мі людзь мі. Па спра буй це пры няць 
кам пра міс нае ра шэн не.

ВА ДА ЛЕЙ. Но выя зна ём ствы на на ва год-
няй ве ча рын цы да па мо гуць у вы ра шэн ні 
ва шых праб лем. Ня ўпэў не насць ва ўлас ных 

сі лах мо жа зблы таць пла ны, па спра буй це пра ана лі-
за ваць улас ныя па мыл кі. Ня знач ныя не па ра зу мен ні з 
бліз кі мі людзь мі ў вы хад ныя дні лёг ка пе ра адо лець, 
ка лі бу дзе це га то выя са сту піць хоць бы кры ху.

РЫ БЫ. Ва ша ду ша пра цяг вае імк нуц ца да 
зно сін, а твор чы па ды ход да вы ра шэн ня 
праб лем да па мо жа спра віц ца са шмат лі кі мі 

спра ва мі. Ня гле дзя чы на свя ты да вя дзец ца шмат 
ча су на даць па пя ро вай ця га ні не. Па спра буй це быць 
вель мі ўваж лі вымі, каб стра та яко га-не будзь важ-
на га да ку мен та не па вя лі чы ла яе ў ра зы. Ста ран на 
ана лі зуй це па дзеі, якія з ва мі ад бы ва юц ца, і не прад-
пры май це ім пуль сіў ных і не аб ду ма ных кро каў. Мак-
сі маль на вы ка рыс тоў вай це дру гую па ло ву тыд ня, бо 
па ча тыя спра вы бу дуць уда лы мі і шмат якія за ду мы 
па раў наль на лёг ка ўва со бяц ца ў жыц цё.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.29 16.54 7.25
Вi цебск — 9.26 16.37 7.11
Ма гi лёў — 9.19 16.45 7.26
Го мель — 9.07 16.49 7.42
Гродна — 9.42 17.11 7.29
Брэст    — 9.34 17.20 7.46

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Васіля, Паўла, 
Сцяпана, Трыфана. 
К. Эмы, Антона, Цэзара.

Месяц
Апошняя квадра 25 снежня. 
Месяц у сузор’і Стральца. 
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ПЕР ШЫ БЕ ЛА РУС У КОС МА СЕ!
Та кое не за бы ва ец ца. Со рак га доў та му наш 

зям ляк Пётр КЛІ МУК на ва год нюю ноч пад бой ку-
ран таў су стрэў пас ля кас міч на га па лё ту на род най 
Зям лі. Ад імя пра цоў на га ка лек ты ву прад пры ем ства 
він шую двой чы Ге роя Са вец ка га Са ю за з пер шым 
кас міч ным юбі ле ем. Та кіх бу дзе яшчэ два — па 

коль кас ці па лё таў. А та му зы чу Вам, Пётр Іль іч, тры ва ла га 
за па су зда роўя, ка зач ных лет ніх сві тан каў у Пры буж-

скім краі, ве ры ў леп шыя ідэа лы ча ла вец тва. Пас-
ля Ка ляд мож на за зір нуць і да зем ля коў!

З па ва гай, Вя ча слаў Ва сіль е віч 
СА ШКО, ды рэк тар уні тар на га вы твор ча га 

прад пры ем ства «Брэст друг чар мет».

Між на род ны дзень кі но. 28 снеж ня 
1895 го да ў «Гранд ка фэ» на Буль ва ры 
ка пу цы нак у Па ры жы ад бы ла ся пер шая 
пуб ліч ная дэ ман стра цыя «жы вой фа та-
гра фіі» — сі не ма тог ра фа, вы най дзе на га 
бра та мі Люм' ер.

1908 год — 105 га доў таму ў Віль ні 
бы ло за сна ва на бе ла рус кае 

кні га вы да вец кае та ва рыст ва «На ша ха та» 
(дзей ні ча ла да 1911 го да). Ар га ні за ва на 
з мэ тай вы дан ня бе ла рус кіх пад руч ні каў 
і дзі ця чай лі та ра ту ры на бе ла рус кай і ін-
шых мо вах. Вы пус ці ла пад руч нік «Дру гое 
чы тан не для дзя цей бе ла ру саў» Я. Ко ла-
са, ана нім ную паэ му «Та рас на Пар на се», 
да рож ны на рыс «Дзед За ва ла» Яд ві гі на 
Ш., ілюст ра ва ныя кні гі для дзя цей «Дым» 
М. Ка нап ніц кай, «Ар хіп і Лёнь ка» М. Гор ка-
га, на ву ко ва-па пу ляр ныя вы дан ні.

1925 год — ра-
ні цай 28 

снеж ня ў пя тым ну-
ма ры ле нін град скай 
гас ці ні цы «Ін тэр на цы-
я нал» (бы лая «Анг ле-
тэр») «быў зной дзе ны 
муж чы на, які ві сеў на тру бе цэнт раль на га 
ацяп лен ня. Па зной дзе ных да ку мен тах па ве-
ша ны апа зна ны як Ясе нін Сяр гей Аляк санд-
ра віч, пісь мен нік...» (з «Ак та агля ду мес ца 
зда рэн ня»). Так скон чыў свой жыц цё вы шлях 
30-га до вы рус кі па эт. Са ма губ ства Ясе ні на ў 
яго су час ні каў не вы клі ка ла ні я кіх су мнен няў. 
Усе, хто бліз ка ве даў паэ та, бы лі ад на душ-
ны мі — Сяр гей Аляк санд ра віч доб ра ах вот на 
па кі нуў гэ ты свет. Але прай шло 60 га доў, і 
на фо не ан ты ка му ніс тыч най іс тэ рыі, як гры-
бы пас ля даж джу, ста лі з'яў ляц ца вер сіі аб 
за бой стве Ясе ні на «ка мі са ра мі ў пыль ных 
шле мах». «В этой жизни умирать не но во, но 
и жить, ко неч но, не но вей», — апош нія рад кі 
з вер ша Ясе ні на, на пі са на га на пя рэ дад ні.

1932 год — вый шла па ста но ва ЦВК і 
Саў нар ка ма аб увя дзен ні ў СССР 

паш парт най сіс тэ мы і аба вяз ко вай пра піс кі па 
мес цы жы хар ства. У паш пар це ста віў ся так-
са ма штамп прад пры ем ства або ўста но вы, 
дзе пра ца ваў ула даль нік да ку мен та. Паш парт 
быў чыс та ўнут ра ным і пра ва вы яз джаць за 
мя жу не да ваў. Ад нак са мым жах лі вым бы ло 
тое, пра што ў па ста но ве пра ма не га ва ры-
ла ся: паш пар ты атрым лі ва лі толь кі га рад скія 
жы ха ры. Се ля нін, які не меў паш пар та, не мог 
на ват вы ехаць са сва ёй вёс кі — бяс паш парт-
ных за бі ра лі ў мі лі цыю і ча сам за гэ та да ва лі 
два га ды. Каб вы ехаць у го рад, па трэб на бы-
ла да вед ка з сель са ве та.

Ар цём ВЯ РЫ ГА-ДА РЭЎ СКІ, 
па эт, дра ма тург, пуб лі цыст:

«Рэ чцы ў мо ра цэ лай не пра ліц ца».

Жон ка — му жу:
— Да ра гі, я знай шла тваю схо ван ку і ўсе 

гро шы спус ці ла ў рэ ста ра не з сяб роў ка мі.
— Ні чо га страш на га, да ра гая, гэ та я та-

бе на но вае фут ра збі раў...

Ма ма мя не ў дзя цін стве на ву чы ла га-
та ваць смач ны боршч, але мне гэ та га не 
спат рэ бі ла ся: я вы рас ла пры го жай!

Гу та раць анг лі ча нін, фран цуз і наш. Анг-
лі ча нін:

— У нас вы маў лен не цяж кае. Мы ка жам 
«інаф», а пі шам «enough».

Фран цуз:
— О-ля-ля, у нас больш скла да на! Мы 

ка жам «Бар до», а пі шам «Bordeaux».
Наш:
— Ды гэ та ўсё дро бя зі. Мы ка жам: 

«Што?», а пі шам: «Паў та ры це, ка лі лас-
ка».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2989--2988-

Р Ы Х Т У Е М С Я  Д А  С В Я Т А

Ша ноў ны Пётр Іль іч КЛІ МУК!
Ад шчы ра га сэр ца він шую Вас з 40-год дзем пер ша га па лё ту ў кос мас, які па-

спя хо ва за вяр шыў ся за не каль кі дзён да но ва га, 1974 го да. Зы чу Вам і Ва шай сям'і 
ў гэ тую на ва год нюю ноч ужо но ва га ХХІ ста год дзя пры ем ных ус па мі наў, свя точ на га 

на строю, моц на га зда роўя і хут кай су стрэ чы з зем ля ка мі з на го ды пры ем най ура чыс-
тас ці.

З па ва гай, Яў ген Аляк се е віч ША ЛО НІК, ге не раль ны ды рэк тар УП «Брэс табл газ».

З Но вым го дам 
і днём на ра джэн ня!

Гэ тае він ша ван не толь кі для 
Вас, ша ноў ны Ва сіль Ля вонць е віч 
СЕ ВА СЦЬЯН ЧЫК! Шчас ця і даб-
ра бы ту Вам у до ме, зда роўя, ап ты-
міз му ў жыц ці і даў га лец ця, як кі-
раў ні ку ААТ — шчод ра га ўра джаю 
ў Но вым 2014-м!

Ад мі ніст ра цыя і ка мі тэт 
праф са ю за ААТ 

«Вя лі ка сель скае-Аг ра» 
Пру жан ска га 

ра ё на.

УНП 150501237

Жва вы 
ляс ны 
звя рок-
гры зун

Дуб лёр 
хі міч на га 
эле мен та

Ус ход няя 
жа лей ка

Ста лі ца 
на вост-
ра ве 
Хон сю

Аў тар 
дзі ця чай 
опе ры 
«Ма рын-
ка»

Дэ таль 
жа но ча га 
вя сель на-
га ўбо ру

Су час ны 
ар кест ро-
вы стыль

Ад цен не, 
ва ры янт 
фар бы

Вы су ша-
ныя пла-
ды аб ры-
ко су

У ма тэ-
ма ты цы: 
не вя до мы 
лік

Ме дык, 
які да сле-
дуе це ла 
ча ла ве ка

Цвёр ды 
сла іс ты 
мі не рал

Тое, што 
і па мі дор

Шкло па-
доб нае 
па крыц цё 
ме та лу

Чор ны 
грыб 
на ства ле 
бя ро зы

Пла до вае 
дрэ ва 
з цыт ру-
са вых

Го рад 
на 
ўсхо дзе 
Лат віі

Лік пры 
ацэн цы 
якас ці 
па лі ва

Хар чо вая 
сель гас-
куль ту ра

Сум ча ты 
мядз-
ведзь

Туз у 
кар тах 
(жарг.).

Вя лі кі 
шы ро кі 
нож

Апор ная 
бэль ка 
ў ха це

Ня ўда лы 
ва яр 
у каз ках

Вя лі кі 
глі ня ны 
са суд на 
Каў ка зе

Дроб ная 
ма не та 
ў Да ніі і 
Шве цыі

Асоб ная 
част ка 
п’е сы

Апо весць 
І. Пташ ні-
ка ва

Школь ная 
мэб ля

Пя рэд няя 
част ка 
фрон ту

Гор ная 
ан ты ло па

Ка рэль скі 
прэм’ ер-
ба лет

Кра і на 
ў Цэнт-
раль най 
Аф ры цы

Верх няя 
част ка 
су кен кі

Рус кі 
мас так 
ХІХ ст.

«Ца ры ца» 
ў шаш-
ках

Адзін ка 
пад лі ку 
па пе ры

Рай цэнтр 
у Гро-
дзен скай 
воб лас ці

Го рад-
аван порт 
у Фран-
цыі

Не вя лі кі 
ліс це вы 
лес

Вя до мая 
фран цуз-
ская спя-
вач ка

6 1 9
1

4 7 3
1 5 6 3 2

3 1 7 6 9
6 3 4 1 8

7 9 6
2

5 1 9
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361298574
275431268
894765321
187956432
432187659
956342187
723519846
649873215
518624793

СУДОКУ. У квад ра це 9×9 кле так раз мяс цi це лiч-
бы ад 1 да 9 уключ на та кiм чы нам, каб у кож ным 
рад ку, кож ным слуп ку, у бло ках 3×3 клет кi, аб ме-
жа ва ных тлус тай лi нi яй, кож ная лiч ба су стра-
ка ла ся толь кi адзiн раз, без паў то раў.
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Ад ка зы на скан ворд + су до ку
Па га ры зан та лі: Іза топ. Ва вёр ка. Урук. Ко лер. Ікс. Ча га. 
Та мат. Гар буз. Эрэ. Ка а ла. Акт. «Тар так». Пар та. Са рна. Ліф. 
«Са мпа». За ір. Ру ан. Дам ка. Гай. Ка ас. Аст ра вец. Шлаг баўм. 
Па вер ты ка лі: Эмаль. Ар куш. Зур на. Грэй пфрут.То кіа. 
Кар са ва. Пукст. Ак тан. Ана там. Ге. Вэ люм. Плац дарм. Агат. 
Вярс та. Ас. Ра зак. Тра ма. Ані ка. Джаз. Ка рас.
Су до ку: ад ка зы гл. у таб лі цы.
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УНП 200274574

З днём на ра джэн ня шчы ра він шу ем 
Аляк санд ру Анд рэ еў ну МА ХОНЬ КУ 

з в. Пад лес се Жа бін каў ска га ра ё на. 
Зы чым та бе, род ная, ба дзё рас ці, доб ра га 

на строю, пос пе хаў — каб да жыць да ста га доў 
без баль ніц і дак та роў!

Муж, дзе ці, уну кі і праў ну кі.

УНП 290971819

Чу еш, ку ме? Чу еш, ку ме? 
Але ж і вы п'ем Але ж і вы п'ем 

мы сён ня!мы сён ня!

Тра ды цыі — свя тое. Пай сці ў 
гос ці ці рэ ста ран або на ват на-
крыць стол до ма і ся дзець за 
ім з пос ным тва рам «па цы ен-
та на ды е це» — аб сурд. Ад нак 
аб' ядац ца нас так са ма ні хто не 
пры му шае. Тры мац ца зда ро вай 
стра тэ гіі мож на і трэ ба! І гэ та не 
так скла да на, ка жа ўчаст ко вы 
тэ ра пеўт 11-й га рад ской па лі клі-
ні кі г. Мін ска Ксе нія ПА СЛЕД.

1. Ча го не вар та ра біць на пя рэ дад-
ні на ва год ніх ці ін шых свят, якія па-
гра жа юць ба га тым ста лом, дык гэ та... 
га ла даць. Гэ та аб са лют на ні чо га не 
дае ў сэн се за ха ван ня ва гі. Агуль на-
вя до ма: га лод ны ча ла век аба вяз ко ва 
пе ра ядае! Та кім чы нам мы атрым лі-
ва ем ад ва рот ны эфект — га ран та ва-
ныя ліш нія кі ла гра мы. Та му сня да нак 
і абед на пя рэ дад ні свя точ най вя чэ ры 
аба вяз ко ва па він ны быць.

2. Ні ко лі не па чы най це з ва ра ных, 
сма жа ных, тлус тых страў. Та кую ежу 
не здар ма на зы ва юць цяж кай — яна 
пры пы няе пра цэс пе ра траў лі ван ня 

ежы. Па чуц цё сы тас ці бу дзе ад чу вац-
ца на шмат паз ней, ка лі ў страў ні ку 
ежа раз мес ціц ца ў «не каль кі яру саў». 
Па чы най це з лет ніх са ла таў, бе ла га 
мя са птуш кі. Ня хай яны па кі нуць па-
менш мес ца для тор таў і цу ке рак.

3. Да рэ чы, зу сім ад маў ляц ца ад 
ка ва лач ка тор та, цу ке рак не вар та. 
Са мае важ нае — вы ве да е це! — не 
зло ўжы ваць. Асаб лі ва ка лі ёсць праб-
ле мы з ліш няй ва гой. Прос та па ду-
май це аб тым, якіх на ма ган няў пас ля 
бу дзе каш та ваць па збаў лен не ад ліш-
ніх кі ла грам чы каў. Ідэа льна бы ло б 
спы ніць вы бар на са да ві не і суф ле.

4. За ла тое пра ві ла лю бо га вя лі ка га 
ста ла — не каш та ваць усё, што там 
ста іць. Ка лі вы «пе ра ку сі лі» да га ра ча-
га, то ўрэш це ад яго мож на і ад мо віц ца. 
З дру го га бо ку, ка лі стол фар мі ру е це 
вы са мі, то мож на зра біць інакш. Ад мо-
віц ца ад са ла ту кштал ту аліўе і «се ляд-
ца пад фут рам» на ка рысць сма жа най 
кач кі або бу жа ні ны. Зра біць га ра чае 
асноў най стра вай. Пры га туй це гэ тую 
стра ву без вы ка ры стан ня ма я нэ зу — 
як рэ ка мен ду юць ды е то ла гі.

5. Пад час яды не вар та піць шмат 
вад ка сці. Не да стат ко ва пе ра траў ле-
ная ежа мо жа хут ка па кі нуць страў нік 
ра зам з вад ка сцю. Пры гэ тым па ўсім 
шля ху пра хо джан ня ежа па кі не шмат 
шкод ных шла каў, якія за па воль ва-
юць пра цэс стра ва ван ня. Коль кі б 
мы ні з'е лі, мы бу дзем ад чу ваць ся-
бе га лод ны мі, а зна чыць, ад на знач на 
пе ра гру зім страў нік.

6. Ка лі вы не во раг свай му зда-
роўю, вам не аб ход на аб ме жа ваць 
ал ка голь. Та му, што ал ка голь ныя 
на поі ўплы ва юць на наш апе тыт. Мы 
пе ра ста ём ад чу ваць на сы чэн не і ўжо 
дак лад на пе ра яда ем.

7. Спла нуй це баў лен не свя точ на га 
ча су так, каб усё ж та кі ад ры вац ца ад 
ежы — на раз мо вы, гуль ні, пра гул ку.

Свя та хоць і не пра ца, але так-
са ма мо жа моц на ста міць нас. Так 
што не вар та ўсе вы хад ныя пе ра-
тва раць у бяс кон цую бя се ду. Па-
спра буй це яшчэ і прос та ад па чыць 
так, як вам гэ та га хо чац ца.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  ��

З'ЕС ЦІ, АЛЕ НЕ ПЕ РА ЕС ЦІ!

Са ла та з рэ дзькі
Спат рэ біц ца: рэ дзька бе лая — 1 шт., бу рак сы-

ры — 0,5 шт., цы бу ля — 1 шт., соль-пе рац на смак, 
ма я нэз.

Цы бу лю здраб ня ем і сма жым да ру мя на га ко ле ру. 
На дзі ра ем на тар цы рэ дзьку і бу рак. Змеш ва ем усе 
ін грэ ды ен ты, за праў ля ем ма я нэ зам.

Пры жа дан ні ў са ла ту мож на да даць ва ра нае мя са, 
сма жа ныя гры бы. Мож на за пра віць аліў ка вым але ем 
за мест ма я нэ зу.

Са ла та з «кра ба ва га мя са» 
і апель сі наў

Спат рэ біц ца: «кра ба вае мя са» 
— 200 г, апель сін — 1 шт., цы бу ля 
са лод кая — 0,5 шт., зя ле ні ва на 
смак, ма я нэз.

Мя каць апель сі на ачыс ціць ад бе-
лых плё нак, на рэ заць на ка ва лач кі. 
Да даць цы бу лю, на рэ за ную тон кі мі 
паў коль ца мі, і кра ба вае мя са. Усё 
змеш ва ем, за праў ля ем ма я нэ зам.

Са ла та з каль ма раў з ра зы нка мі
Спат рэ біц ца: фі ле каль ма-

раў — 400 г., яб лы кі — 3 шт., 
ра зы нкі — 3 ст. л., ка пус та — 
150 г., морк ва — 1 шт., смя-
та на — 4 ст. лыж кі.

Ад ва рым фі ле каль ма раў 
у пад со ле най ва дзе на пра ця-
гу 2-3 хві лін. За тым на рэ жам 

са лом кай. Гэ так жа рэ жам све жыя яб лы кі, морк ву і 
ка пус ту. Усё змя ша ем, да ба вім пра мы тыя ра зы нкі, 
за пра вім смя та най. Пры па да чы на стол упры го жым 
га лін ка мі зе ля ні ны.

За ку сач ны торт
Спат рэ біц ца: сыр плаў-

ле ны — 400 г, груд ка ку-
ры ная (ва ра ная) — 1 шт., 
арэ хі грэц кія — 30 г, ма я-
нэз (да баў ля ем на смак і 
да жа да най кан сіс тэн цыі) 
— 200 г, мак — 10 г, яй ка 
ку ры нае (ва ра нае) — 3 шт., 

зя ле ні ва, гры бы (лю быя сма жа ныя) — 100 г, хлеб 
(чор ны і бе лы, шчыль най тэкс ту ры, каб пры на ра за нні 
не раз валь ваў ся) — 2 шт.

На ра за ем хлеб пра ма ву голь ні ка мі па вы шы ні фор-
мы. Чар гу ю чы, чор ны і бе лы хлеб вы клад ва ем па 
ба ках фор мы. Ніз вы клад ва ем хле бам.

Ас но ва: сыр, зя ле ні ва, пе рац мо ла ты, ма я нэз мож-
на да даць ад ра зу ў асно ву ці асоб на ў кож ны слой.

1-ы слой: ва ра ная ку ры ца, мак, соль, пе рац + 1/3 
асно вы. На кры ва ем хле бам.

2-гі слой: гры бы сма жа ныя, пе рац, соль + 1/3 
асно вы. На кры ва ем плас том хле ба.

3-ці слой: дзёр тыя ва ра ныя яй кі, мо ла тыя грэц кія 
арэ хі, соль, пе рац + 1/3 асно вы. Звер ху хлеб.

Ка лі бор ці кі з хле ба вы шэй шыя за слой, іх мож на 
зрэ заць. Упры гож ва ем і ад праў ля ем на па ру га дзін 
у ха ла дзіль нік.

Мя са «Кніж ка»
Спат рэ біц ца: сві ная шый-

ка — 1 кг, цы бу ля рэп ча тая 
— 2 шт., па мі дор — 2 шт., 
гар чы ца — 3 ст. л., ма я нэз 
— 50 г., сыр — 100 г, час нок 
— 1 зуб., соль, пе рац.

Мя са мы ем і на ра за ем 
так, каб атры ма ла ся «кніж-
ка» — на лус ты таў шчы нёй 
1—1,5 см, але не да кан ца. 
Цы бу лю па чыс ціць і на рэ-
заць буй ны мі коль ца мі. 
Па мі до ры па чыс ціць і на-
ра заць буй ны мі скры лі ка мі. 
Кла дзем па між «ста рон ка мі» па скры лі ку па мі до ра 
і цы бу лю.

Рых ту ем ма су для аб маз ван ня. Змеш ва ем 3 ст. 
лыж кі гар чы цы, ма я нэз, соль. Мож на да даць час нок 
і роз ныя тра вы на смак. Аб маз ва ем гэ тай ма сай сві-
ні ну з усіх ба коў, на лі ва ю чы тро хі і па між «ста рон-
ка мі». За горт ва ем сві ні ну ў не каль кі сто лак фоль гі 
і ста вім у ха ла дзіль нік ма ры на вац ца на 5-6 га дзін 
(лепш на ноч). За пя ка ем у ду хоў цы, не вы ма ю чы з 
фоль гі, пры тэм пе ра ту ры 200 гра ду саў ка ля 1,5 га-
дзі ны. Не за доў га да кан ца за пя кан ня (хві лін за 15) 
фоль гу рас кры ва ем, па сы па ем звер ху дзёр тым сы-
рам. І за пя ка ем да га тоў нас ці. На ра за ем ліс ты на шай 
«кніж кі» і па да ем да ста ла.


