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Хто не ве дае, цэ пе лі ны 
— гэ та вя ліз ныя буль бя ныя 
клёц кі з мя сам. Ча му мы вы-
бра лі на Но вы год ме на ві та іх? 
Ды як жа, дра ні кі ўжо кры ху 
пад на да ку чы лі, а буль ба ша мі, 
як ні кру ці, мы за ста нём ся і ў 
2014 го дзе. Та му... Нож і тар ку 
ў ру кі, па ру кі ла гра маў буль бы 
ста вім ка ля ног — і на пе рад!

Цэ пе лі ны вель мі смач ныя 
і ка ла рый ныя. У сям'і Бе лых 
іх заў сё ды га та ва лі на свя ты. 
Да та го ж стра ва ста ра жыт-
ная, га та ва ла ся на Бе ла ру сі 
не ад но ста год дзе, та му смак 
са праўд на га свя та яна пе ра -
д асць дак лад на. Та кім чы-
нам...

1. Чыс цім кі ла гра мы 
два буль бы, на дзі ра ем 
яе на тар цы (мож на пра-
пус ціць праз блен дар, 
так бу дзе знач на хут чэй). 
Чыс ціць буль бу на Но вы 
год усё ад но не ка му прый-
дзец ца, дык што там два 
ліш нія кі ла грам чы кі!

2. На каст ру лю ці вя лі-
кую мі су кла дзём друш ляк, 
за сці ла ем яго мар ляй. Тар-
ка ва ную буль бу пор цы я мі 
змя шча ем у мар лю і ру ка-

мі ад ціс ка ем з яе сок. Мя каць, 
якая атрым лі ва ец ца ў вы ні ку, 
вы сы па ем у асоб ны по суд. 
Паў та ра ем пра цэс з на ступ най 
пор цы яй. Па ра лель на мож на 
ўя віць, што гэ та та кі буль бя ны 
бе ла рус кі снег, зля піць не каль-
кі сняж коў і за пус ціць імі ў сва іх 
хат ніх. Толь кі не за гу ляй це ся, 
па кінь це штось ці на цэ пе лі ны.

3. Сок, які са браў ся пад 
друш ля ком, злі ва ем. На дне 
по су ду атрым лі ва ец ца га-
то вы крух мал (з вы гля ду ён 

на гад вае смя та ну). Да даем 
яго ў ад ціс ну тую буль бя ную 
ма су, каб доб ра ля пі ла ся. Ка-
лі буль ба за над та ва дзя ніс-
тая, на ўся кі вы па дак улі ва-
ем яшчэ кры ху раз ве дзе на га 
ва дой крух ма лу, куп ле на га ў 
кра ме. Гэ та каб быць упэў не-
ным, што цес та бу дзе клей кім 
(ні я кіх яек ту ды не кла дзем). 
Со лім, ста ран на пе ра меш ва-
ем ру ка мі. Трэ ба атры маць 
та кое цес та, якое б доб ра ля-
пі ла ся і не цяк ло. Буль бя ны 

сок нам не спат рэ-
біц ца. Та му мо жа це 
па кі нуць яго асоб на 
і ў якас ці ро зыг ры-
шу за на ва год нім 
ста лом да ваць 
поў ныя чар кі з ім 
тым, хто пе ра мо жа 
ў кон кур сах.

4. Ця пер га ту ем 
на чын ку. Для гэ та-
га най лепш па ды-
дзе сві ні на. Са ла 
ў ёй па він на быць 
не над та шмат — 
дзесь ці чац вёр тая 

ці пя тая част ка. 
Мя са на ра за ем 
на жом на не вя ліч-
кія ку бі кі (Ва лян ці-
на і Алесь Бе лыя 
ўпэў не ны, што так 
атрым л і  ва ец ца 
знач на смач ней, 
чым та ды, ка лі 
вы ка рыс тоў ва ецца фарш). У 
мя са кі да ем на шын ка ва ную 
цы бу лю, со лім, доб ра пе ра-
меш ва ем. На чын ка для цэ пе-
лі наў га то ва — ні чо га скла да-
на га.

5. Да лей са мае пры ем-
нае — леп ка. Бя ром доб ры 
ка ва лак буль бя но га цес та 
(бо на шы цэ пе лі ны бу дуць 
до сыць вя лі кі мі), кла дзем 
на да лонь і рас плюшч ва ем. 
Яшчэ ка ва ла чак цес та на ся-
рэ дзі ну, а звер ху — мяс ную 
на чын ку. Коль кі мя са клас-
ці, вы ра шай це са мі, але не 
трэ ба за над та шмат, каб яны 
пас ля не лоп ну лі. За леп лі ва-
ем краі цэ пе лі на, ста ран на 
мнем яго з усіх ба коў, каб 
атры маў ся ідэа льна глад кім. 

Ця пер кож ны га то вень кі цэ-
пе лін кла дзем на драў ля ную 
до шчач ку асоб на, так, каб ён 
не да ты каў ся да ін ша га.

6. Ста вім на газ ва ду, со-
лім, кі да ем ка ва лак цы бу лі ны 
(каб во дар у цэ пе лі наў быў 
яшчэ больш пры ем ны, ды і 
смак жыж кі леп шы). Па ад ной 
кі да ем кож ную клёц ку. Пас-
ля лыж кай пра вя ра ем, каб не 
зліп лі ся. Праз пэў ны час яны 
ўсплы вуць. Ад нак гэ та яшчэ 
не азна чае, што ўсё га то ва. 
Цэ пе лі ны мож на да ста ваць з 
ва ды та ды, ка лі яны на бу дуць 
цём на-шэ ры ко лер.

7. Цэ пе лі ны мож на па да-
ваць ра зам з жыж кай або на 
та лер цы са смя та най. Ёсць і 
трэ ці ва ры янт — кры ху пад-

сма жыць на бля се з тлу шчам, 
каб яны на бы лі за ла ціс ты ко-
лер. Та кія вось зі мо выя со ней-
кі ў ва шай утуль най ха це.

Цэ пе лі ны над звы чай сыт-
ныя, та му іх мож на па да ваць 
за мест ад на го га ра ча га як мі-
ні мум. Буль ба ў іх мае асаб лі-
вы, кры ху «гу мо вы» смак — і 
гэ та не звы чай на! Іх га та ва лі 
яшчэ на шы прод кі, та му і вы 
асі лі це.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Лю бо ві БЯ ЛЯ Е ВАЙ.
P.S. Сяб ры! На на шым сай-

це zvіazda.by вы мо жа це па-
гля дзець ві дэа май стар-кла са 
Ва лян ці ны Бе лай па пры га та-
ван ні цэ пе лі наў, а так са ма 
знай сці гэ ты рэ цэпт з па кро-
ка вым фо та.

ЦЭ ПЕ ЛІН — 
НА ТА ЛЕР КУ!

Смач на ес ці ў Но вым го дзе! Ша ноў ныя чы та чы, га лод ны мі са «Звяз-
дой» вы дак лад на не за ста не це ся. Ура чыс та, пад бой ку ран таў, мы 
рас па чы на ем но вую руб ры ку — «Сма кі Кух міст ра Ве ра шча кі». У ёй 

ша ноў ны знаў ца бе ла рус кай ста ра даў няй кух ні Алесь Бе лы бу дзе нам 
рас па вя даць, як га та ваць най леп шыя на цы я наль ныя стра вы. А сён ня 
(як па да ру нак да свя та) май стар-клас па пры га та ван ні цэ пе лі наў пра-

вя дзе яго ма ці Ва лян ці на Іва наў на.

Пес ня ўпрыгожвае лю бо е 
свя та. У час спе ву ду ша пра-
свят ля ец ца, ро біц ца ад кры-
тай, ра дас на-ўзнёс лай. А ў 
на ва год нюю ноч яна яшчэ і 
ахі на ец ца мі фіч на-фальк лор-
най та ям ні час цю, за гад ка вай 
ра ман ты кай. Каб на ва год нія 
па жа дан ні спраў дзі лі ся, трэ-
ба іх акры ліць доб ра зыч лі вай 
усмеш кай, бя сед най ве ся лос-
цю і за ма ца ваць су поль най 
пес няй. Бо не ба га ты стол, не 
роз на ка ля ро выя гір лян ды, не 
бліс ку чае ззян не бла кіт на га 
эк ра на яд на юць гра ма ду. Ро-
біць яе тры ва лай той дух, што 
ўзні кае з не па срэд най шчы-
рас ці, з агуль на га спе ву...

Ва каль ны твор «Руч ні кі» Ве ры 
Вяр бы і Мі ко лы Пят рэн кі зай мае 
год нае мес ца ў на шай ду хоў най 
куль ту ры. Як толь кі ён пра гу чаў на 
агля дзе мас тац кай са ма дзей нас-
ці ў Ві цеб ску (а гэ та бы ло ў 1959 
го дзе), то яго ад ра зу пад ха пі лі ін-
шыя са ма дзей ныя ар тыс ты з усёй 
рэс пуб лі кі, уклю чы лі ў рэ пер ту ар 
пра фе сій ныя спе ва кі. Пес ня ста ла 
са праў ды на род най, на ват на пер-
шых яе грам за пі сах па зна ча лі як 
фальк лор ную.

У ча со пі се «По лы мя» увагу Мі-
ко лы Пят рэн кі, са ма дзей на га кам-
па зі та ра, пры цяг нуў верш «Руч ні кі» 
Ве ры Вяр бы, сту дэнт кі Бел дзярж-

уні вер сі тэ та. Яго кра ну лі і сю жэт ны 
тэкст, і дас ціп ны дыя лог, што грун-
ту юц ца на фальк лор най сім во лі цы. 
Руч нік сім ва лі зуе ўтуль насць ха ты, 
гас цін насць яе гас па да роў, по вязь 
па ка лен няў ад на го ро ду-пле ме ні і 
ўсіх пе ры я даў іс на ван ня кож на га 
з іх. Ён вы сту пае свое асаб лі вым 
сця гам і абя рэ гам усёй сям'і. А ва да 
— гэ та жыц цё, і ра ка ўспры ма ец-
ца той даб ра твор най плын ню, якая 
жы віць усё на ва кол ле, поў ніць яго 
цу да дзей най энер гі яй — ка хан нем. 
Та му гу чыць не «вы пус ці ла» (як па-
тра бу ец ца ў бе ла рус кай мо ве), а 
«ўпус ці ла дзеў ка бе лень кі руч нік», 
гэ та зна чыць за бы ла ся пра ся мей-
ныя па тра ба ван ні і кі ну ла іх у не спа-
кой ную плынь аса біс та га ка хан ня. 
І па ца лу нак вы гля дае не пра явай 
юнац кай жарс ці, а ахоў ні кам уз нік-
лых ста сун каў між ка хан ка мі, які 
абе ра гае іх ад спа кус лі вай вір лі вас-
ці, дзе мож на і «ўта піц ца».

У вы ка нан ні «Пес ня роў» злуч нік 
«што як» (пе рад аец ца і лёг кі гу мар 
хлоп ца, і ва ры янт насць пра ця гу 
ад но сін) за ме не ны на «бо», што, 
без умоў на, спрошч вае сэнс вы каз-
ван ня (але ляг чэй спя ваць). Іс ну юць 
і ва ры ян ты вы яў лен ня па во дзін ка-
хан каў. «Ца ла ва ла Ле на Ян ку над 
ва дой» — вы ка нан не прось бы. Але 
аў та ры схі ля юц ца да ад люст ра ван-
ня ак тыў нас ці юна ка ў іс тот ных мо-
ман тах лю бас ці, яго жа дан ня быць 

на стой лі вым і га лоў ным — і гу чыць: 
«Ца ла ваў Алё ну Ян ка над ва дой».

Мі ко ла Пят рэн ка, вы клад чык бе-
ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры, аў тар 
ме та дыч ных ар ты ку лаў і кніг, на пі-

саў больш за 200 пе сень. Ся род іх 
— «Твае ру кі», «Ой, ста рон ка, мая 
ты ляс ная», «Я — бе ла рус». Але 
ні вод ная з іх не на бы ла та кой па-
пу ляр нас ці, як «Руч ні кі». Яна бу дзе 

вя сё лай і раз важ лі вай пры ўкра сай 
на ва год ня га за стол ля.

Пад рых та ваў 
Мі хась ША ВЫР КІН

�

За на ва год нім ста ломЗа на ва год нім ста лом  �� РУЧ НІ КІ

Ак са на ВЕ ЧАР, 
тэ ле вя ду чая «Бе ла русь 3»:

— Мне ха це ла ся б, каб лю дзі, ня гле дзя чы ні на 
што, не пе ра ста ва лі ве рыць у цу ды. Каб бы-
лі по бач тыя, хто ўмее і жа дае пад трым-
лі ваць гэ тую ве ру. Да ры це ад но ад на му ад-

чу ван не свя та, каз кі. Та кія рэ чы час цей за ўсё ёсць у 
дзя цін стве, а вось з уз рос там мы пра іх за бы ва ем. А 
Но вы год — гэ та ча роў ны час, ка лі кож ны мо жа ад-

чуць ся бе дзі цем. Ня хай усе ва шы 
ма ры і жа дан ні спраў дзяц ца!

РУЧ НІ КІ
Верш Ве ры ВЯР БЫ

Му зы ка Мі ко лы ПЯТ РЭН КІ

У су бо ту Ян ка ехаў ля ра кі,
Пад вяр бой Алё на мы ла руч ні кі.
— Па ка жы, Алё на, бро ды зем ля ку,
Дзе тут пе ра ехаць на ка ні ра ку?

— Ад ча пі ся, хло пец, 
едзь абы-ку ды,

Не му ці мне 
толь кі чыс тае ва ды, —

У мар ко це Ян ка га ла вой па нік,
Упус ці ла дзеў ка бе лень кі руч нік.

— Ян ка, мой са ко лік, 
па ма жы хут чэй,

Ой, плы ве зні кае 
руч ні чок з ва чэй.

— Лю бая Алё на, я ва ды ба юсь,
Па ца луй спа чат ку, 

што як утап люсь?

Су пы ніў ся гне ды 
пад вяр бой гус той,

Ца ла ваў Алё ну Ян ка над ва дой.
Ста ла ці ха, ці ха на усёй зям лі
Па ра цэ да лё ка руч ні кі плы лі...

У гэ ты цу доў ны пе рад на ва год ні дзень 
сар дэч на він шу ем бы лую су пра цоў ні цу 
га зе ты, рэ ві зій на га ка рэк та ра з вя лі кім 
пра цоў ным ста жам Алу Сіль вест раў-
ну СА БА ЛЕЎ СКУЮ з юбі лей ным днём 
на ра джэн ня!

Зы чым моц на га зда роўя і даў га лец ця, 
шчас ця і даб ра бы ту, муд рас ці, не ста рэць 
ду шой, з усмеш кай і доб рым на стро ем 
пра цяг ваць свой шлях па жыц ці.

Жа да ем быць 
заўж ды ба га тай —

Ба га тай шчас цем і спа ко ем,
Зда роў ем, ра дас цю ў сям'і
І ўсім пры го жым на Зям лі.

Звяз доў цы.

За не каль кі га дзін 
да Но ва га го да!

Він шу ем ве тэ ра-
наў бы ло га кал га са 
імя Эн гель са, а ця-

пер хле ба ро баў СВК у Дзет ка-
ві чах з Но вым го дам і Ка ля да-
мі. Дзя куй Вам за ста ран насць 
у пра цы, лю боў да род най зям-
лі-кар мі цель кі. Жа да ем усім зда-
роўя, свя точ на га на строю, упэў-
не нас ці ў заўт раш нім дні.

З па ва гай, 
Мі ха іл Мі хай ла віч 

НО ВІК,стар шы ня праў лен ня 
СВК «Аг ра-Дзет ка ві чы» 

Дра гі чын ска га ра ё на.
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