
Мно гія ве да юць пра вы рошч ван не 
дрэў на ву шак, шы і та ке, шам пінь ё наў 
на пры ся дзіб ным участ ку, але ма ла 

хто чуў пра раз вя дзен не... пор ха вак. 
Ад нак ча му б не вый сці пра гу ляц ца 

ў сад і не на браць ко шык бе лых 
ша ры каў. Све жых, моц нень кіх...
Гэ тыя гры бы, дзі вос ныя на смак 

і з цу доў ным во да рам, да дуць фо ру 
на ват ба ра ві кам! Да та го ж яны 

ва ло да юць ле ка вы мі ўлас ці вас ця мі 
лёг ка за свой ва юц ца ар га ніз мам. 

І не так ужо скла да на іх вы рас ціць, 
бо пор хаў кі ча сам са мі пры хо дзяць 

да нас у гос ці — у скве ры-пар кі, 
на спорт пля цоў кі і га зо ны...

АМА ТА РЫ ЦЕ НЮ І ВА ДЫ
Як і сва я кі з ся мей ства шам пінь ё на вых, 

пор хаў кі ад но сяц ца да кам пост ных гры боў: 
яны сіл ку юц ца гні лой ар га ні кай. А яшчэ ім 
па трэб ны паў цень і ва да. Пром ні сон ца не 
толь кі су шаць грунт, але і аб паль ва юць іх 
да лі кат ную скур ку. Пад дрэ ва мі-кус та мі, у 
тра ве ці ма лін ні ку ў маі-чэр ве ні тран шэю 
да 30 см глы бі нёй за сы па юць су хім ліс цем, 
га лін ка мі (не таў сцей шы мі як 2 см) бя ро зы, 
асі ны, вяр бы, та по лі. Утрам боў ва юць, па-
сы па юць зям лёй (лепш з мес ца, дзе рас лі 
пор хаў кі). Па лі ва юць. У якас ці «на сен ня» 
вы ка рыс тоў ва юць спе лыя гры бы, па сы паў-
шы на град ку (або ся род не гус той тра вы) іх 
бу ры пыл-спо ры ці па ліў шы су тач ным на сто-
ем са здроб не ных «ды му шак». На кры ва-
юць га лін ка мі. Праз ме сяц у гле бе з'я вяц ца 
бе лыя ні тач кі (грыб ні ца). Град ку на кры ва-

юць ле таш нім ліс цем, дроб на на рэ за най 
тра вой, пад сціл кай. Рэ гу ляр на па лі ва юць 
(лепш даж джа вой, рач ной або ка ло дзеж-
най ва дой).

Усе хва ля ван ні ў мі ну лым. На ды хо дзіць 
са мы ад каз ны мо мант — збор ура джаю.

Тыд ні праз ча ты ры вы рас туць пор хаў кі. 
І яшчэ якія! Пруг кія, моц нень кія, бе лень кія. 
Па спя вай толь кі вы круч ваць з зям лі. Бу-
дуць пла да но сіць кож ныя 20 дзён. А праз 
год і ўво гу ле ча кай це ба га ты ўра джай. І каб 
план та цыя це шы ла як ма га даў жэй, пад-
ся вай це кож ны се зон спо ры ста рых «бом-
ба чак».

ВА РАЦЬ, СМА ЖАЦЬ, 
ЗА ПЯ КА ЮЦЬ...

Пор хаў кі пры год ныя для ўсіх ві даў хар-
чо вай апра цоў кі. Іс нуе мност ва рэ цэп таў 
раз на стай ных страў з іх. Маг чы ма, пор хаў-
кі са сту па юць кла січ ным вы са ка род ным 
гры бам, але па да бен ства з шам пінь ё на мі, 
пра ста та пры га та ван ня (не трэ ба ад моч-
ваць-вы вар ваць) ро біць іх пры ваб ны мі для 
ку лі нар ных экс пе ры мен таў.

Пор хаў кі ва раць (не больш за 5 хві лін), 
за пя ка юць, ту шаць у смя та не, су шаць (ад-
ва рыў шы, каб не рас сы па лі ся) — і на ват 
ма ры ну юць і со ляць, але не пад гнёт. Гэ тыя 
гры бы мо гуць вы ка рыс тоў вац ца для ра гу з 
ага род ні ны, са ла таў, як на чын ка для пі ра-
гоў. Яны доб ра спа лу ча юц ца з яла ві чы най, 
ку ры цай, яй ка мі. Бу лё ны з іх (і све жых, і 
су ша ных) — праз рыс тыя, вель мі дух мя ныя і 
на ва рыс тыя. Пры гэ тым гры бы не губ ля юць 
ні фор мы, ні ўнут ра най чыс ці ні-бе ла сці.

У мно гіх ві даў, на прык лад, у іголь час тай 
пор хаў кі, моц ны пры ем ны грыб ны пах не 

зні кае на ват пры суш цы. Да та го ж гэ тыя 
гры бы доб ра за хоў ва юц ца, лёг ка рас ці ра-
юц ца ў па ра шок, які на дае асаб лі вы во дар 
бу лё нам і со у сам.

Пор хаў кі не та кія са ка ві тыя, як ін шыя 
гры бы, та му ўвар ва юц ца-ўсмаж ва юц ца не 
моц на, за тое па тра бу юць больш алею. Доб-
ра змя шаць іх з аб сма жа най цы бу ляй, смя-
та най, па сы паць зя ле ні вам, а мож на і так 
па даць на стол.

ЛЯС НЫ ЛЕ КАР
З са мых ста ра жыт ных ча соў ве да лі лю дзі 

і пра га ю чыя ўлас ці вас ці пор ха вак. Бры тан-
цы ля чы лі імі вос пу, кра піў ні цу, ла рын гі ты. 
Пля мё ны чэ ро кі вы ка рыс тоў ва лі іх для га-
ен ня ран, яз ваў. Спо ры ўды ха лі ся пры кры-
ва цё ках з но са і моц ным каш лі. Яшчэ ў ХVІІ 
ста год дзі ў Бель гіі аслаб ле ным і хво рым 
на су хо ты ра і лі суп з пор ха вак: ён лі чыў ся 
больш ка рыс ны, чым на ват ку ры ны бу лён. 
Рас смокт ван не ка ва лач каў гры ба ўжы ва-
ла ся для ля чэн ня мас та па тыі і мно гіх ін шых 
за хвор ван няў. І да во лі па спя хо ва, бо пор хаў-
кі — свое асаб лі вы пры род ны ан ты бі ё тык.

Ка лі вы па ра ні лі ся на да чы ці ў ле се аб 
су чок, а пад ру кой ня ма ёду, са рві це ма ла-
дзень кі ша рык, раз ла мі це па па лам і пры кла-
дзі це да ра ны: кроў спы ніц ца, боль сціх не, 
на гна ен ня не бу дзе, ран ка за цяг нец ца хут ка 
і без ус клад нен няў. У гэ тай спра ве грыб 
пе ра ўзы хо дзіць на ват усім вя до мы з дзя-
цін ства тры пут нік.

Ды і ў ста лым уз рос це як ан ты сеп тык ён 
па-ра ней ша му доб ры. Ка лі ўнут ра ную аба-
лон ку яго пры клас ці або пуд рай пры сы паць 
яз вы, апё кі, ра ны, яны за го яц ца хут чэй.

Але са мая вы дат ная ўлас ці васць пор хаў-
кі — яна вы во дзіць з ар га ніз ма ўсе шла-
кі-так сі ны. Ака за ла ся, што і ата мы фтор- і 
хлорз лу чэн няў клет кі ўсмокт ва юць у ся бе, 
ні бы пы ла сос.

Цу да-грыб не толь кі зда роўе мо жа па да-
рыць, але і знеш не ама ла дзіць. Акра мя пры-
няц ця ўнутр, зра бі це мас ку з 2-3 раз ду ша-
ных гры боў. Праз хві лін 10-15 змый це цёп-
лай ва дой. Вы пры ем на здзі ві це ся! Ску ра 
пас ля 3-4 пра цэ дур бу дзе ззяць! Пор хаў ка 
на дасць ёй элас тыч насць, пруг касць, зда-

ро вае ма та вае ад цен не. Гры бы пры хо дзяць 
на да па мо гу і рас лі нам: вы ка рыс тоў ва юц ца 
для ба раць бы з тлёй. Каб па зба віц ца ад 
са до вых шкод ні каў, не аб ход на ды мам ад 
га рэ лай на чын кі «бом бач кі» аку рыць дрэ вы-
кус ты двой чы, з ін тэр ва лам у ты дзень.

***
Вось та кія не муд ра ге ліс тыя гры бы, якія 

рас туць на ват та ды, ка лі ў ле се ін шых — як 
вы ме це на. На пер шы по гляд, пор хаў кі не-
сур' ёз ныя. Са праў ды, не кож на му прый дзе 
ў га ла ву ідэя збі раць іх, ба ча чы больш каш-
тоў ныя гры бы.

Але ка лі вы ўсё ж на тра пі це на рос сы пы 
ма ла дых бе лень кіх ша ры каў, не грэ буй це 
імі. Не пра ходзь це мі ма моц ных апе тыт ных 
грыб коў! Не збі вай це іх на гой, а збі рай це, 
ра бі це за па сы. Ве дай це пра га ю чую сі лу 
пор ха вак! Тым больш што яда ві тых ся род 
гэ тых доб ра вя до мых гры боў ня ма.

Тац ця на МА І СЕ Е ВА,
на ву ко вы су пра цоў нік

ін сты ту та ле су НАН Бе ла ру сі

�
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 6.56 19.06 12.10
Вi цебск — 6.46 18.56 12.10
Ма гi лёў — 6.46 18.56 12.10
Го мель — 6.43 18.53 12.10
Гродна — 7.12 19.22 12.10
Брэст — 7.13 19.22 12.09

Iмянiны
Пр. Андрэя, Глеба, Івана, Канстанціна, 

Мікалая, Паўла, Пятра.

К. Тэклі, Багуслава.

Месяц
Маладзік 24 верасня.

Месяц у сузор’і Дзевы. 
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Муж заў сё ды ад чы няе жон цы дзве ры 
ў ма шы не. Усе сяб роў кі і зна ё мыя за-
хап ля юц ца ім, ка жуць, што ён джэнтль-
мен. Але толь кі жон ка ве дае, што руч ка 
ў ма шы не знут ры зла ма ная.

— Док тар, я вам так удзяч ны — сло ва мі 
не пе ра даць!

— Пе ра дай це гра шы ма.

Дзя цей на зі му апра наць трэ ба. Але я 
пад лі чыў, што тан ней іх на тры ме ся цы 
ў Егі пет ад пра віць.

Спа чат ку ты гуч на спя ва еш пес ні, а по-
тым со рам на ві тац ца з су се дзя мі...

Ма ла ды бе ла рус кі аба рон ца 
па спеў па гу ляць за гро дзен-
скі «Нё ман» і ХК «Го мель», 
вы сту піць у МХЛ і за рэ ка-
мен да ваць ся бе ў мат чах 
за збор ную кра і ны. Экс-на-
стаў нік на цы я наль най ка-
ман ды Глен Хэн лан на зваў 
яго «бу ду чы няй бе ла рус-
ка га ха кея». Ён — адзін з 
не шмат лі кіх бе ла ру саў, ка-
му ўда ло ся за ма ца вац ца ў 
скла дзе мінск ага «Ды на ма». 
У гас цях у «Звяз ды» — Яў-
ген На га чоў.

— Рас ка жы, як усё па чы на-
ла ся, які мі бы лі твае пер шыя 
кро кі ў ха кеі?

— На кань ках я па чаў ка тац ца 
на пля цоў цы ка ля шко лы, ка ток 
там за лі ва лі кож ную зі му. Спа-
чат ку вель мі шмат па даў, ка лі 
трош кі пад рос, баць ка 
пры вёў мя не на на бор 
у шко лу «Юнац тва». 
Пер шым трэ не рам быў 
Ігар Ана толь е віч Фі лін, 
вы дат ны на стаў нік, які 
шмат ча го ў мя не ўклаў, 
вы ха ваў, як трэ ба. Па-
чы на лі мы зай мац ца 
на ма лень кім кат ку ў 
пар ку Гор ка га. Пе ра-
апра на лі ся ў пад ва ле. 
Спа чат ку зай маў ся на 
фі гур ных кань ках — на 
тых са мых, на якіх ка ля 
шко лы ка таў ся. Паз ней 
баць кі ку пі лі бы лыя ва 
ўжыт ку ха кей ныя кань-
кі. Ра дас ці бы ло — не 
пе ра даць коль кі. Трэ нер 
ад ра зу па ста віў у аба-
ро ну: я быў тоў сцень кі, 
хут ка сці не ха па ла, та му 
і сам ра зу меў — толь кі 
аба ро на. Хоць, вя до-
ма, ха це ла ся за бі ваць. 
Са мыя яр кія ўра жан ні, 
якія за ста лі ся з дзя цін ства, — гэ та 
пер шае чэм пі ён ства і тур нір у Чэ-
хіі, які мы вый гра лі. А на огул, та ды 
быў час, ка лі бас кет бол па да баў ся 
мне знач на больш, чым ха кей.

— Але вы браў усё ж та кі ха-
кей.

— Ён больш па пу ляр ны ў на-
шай кра і не, та му і вы браў, але ні 
пра якія ка рыс лі выя мэ ты ў дзя-
цін стве га вор ка іс ці не маг ла.

— Ця пер со чыш за бас кет-
бо лам?

— Са чу толь кі за мат ча мі на 
ста дыі плэй-оф у NBA.

— Да «Ды на ма» ты па гу ляў і 
ў чэм пі я на це Бе ла ру сі, і ў МХЛ. 
Што да па маг ло та бе пра біц ца ў 
склад «зуб роў»?

— Перш за ўсё, да па мог во-
пыт, які я атры маў, гу ля ю чы ў 

гэ тых лі гах. У кож най ка ман дзе 
на бы ва еш неш та но вае. Роз ныя 
трэ не ры, роз ныя гуль цы. І га лоў-
нае, вя до ма, — пра ца ваць над 
са бой і ўдас ка наль вац ца.

— Глен Хэн лан «ад ча піў» 
ця бе ад ка ман ды на пя рэ дад ні 
чэм пі я на ту све ту, тым больш 
чэм пі я на ту све ту ў Мін ску. Бы-
ло крыўд на?

— На што крыў дзіц ца, не... Вя-
до ма, я вель мі ха цеў згу ляць на 
гэ тым тур ні ры, але ні чо га страш-
на га не ад бы ло ся. Бе ла рус кая 
збор ная па ка за ла доб ры ха кей, 
я ду маю, вы нік ка жа сам за ся бе. 
Ар га ні за цыя чэм пі я на ту бы ла на 
вы со кім уз роў ні, бы лі зроб ле ны 
доб рыя Фан-зо ны, усё бы ло вы-
дат на. Спа дзя ю ся, усе за ста лі ся 
за да во ле ныя. Клас на бы ло ба-
чыць заў зя та раў на ву лі цах го-

ра да, шмат лю дзей. Гэ та бы ло 
вя лі кае свя та.

— У чэр ве ні ты ска заў, што ў 
гэ тым се зо не «Ды на ма» па він-
на стаць лепш, па пер шых стар-
тах як ацэ ніш сваю ка ман ду?

— Мы пра во дзім доб рыя мат-
чы, на бі ра ем ач кі, гу ля ем да кан-
ца ў кож най гуль ні. Неш та ацэнь-
ваць па куль ра на, трэ ба пра цяг-
ваць у тым жа ду ху, пры баў ляць 
ад гуль ні да гуль ні. У ка ман ду 
прый шло шмат но вых гуль цоў, 
пад час пад рых тоў кі да се зо на ў 
нас бы ло да стат ко ва ча су, каб 
па зна ё міц ца і знай сці агуль ную 
мо ву.

— Як ты ад чу ва еш ся бе по-
бач з больш во пыт ны мі ха ке іс-
та мі, якія па гу ля лі ўжо ў мно гіх 
лі гах све ту?

— Доб ра ад чу ваю! А як 
яшчэ?

— Што мо жаш ска заць пра 
Лю ба мі ра По ка ві ча? Гу ляць пад 
яго кі раў ніц твам кам форт на?

— Прос та ста ра юся дак лад на 
вы кон ваць яго ўста ноў ку. Трэ нер 
ёсць трэ нер, а ха ке іст па ві нен вы-
кон ваць тое, што ад яго па тра-
бу юць.

— У гэ тым се зо не тро хі змя-
ні лі ся пра ві лы ў КХЛ, су дзей-
ства ста ла больш стро гім... Гу-
ляць ста ла ця жэй?

— Не, не ска заў бы, але ад каз-
ваць ма гу толь кі за ся бе. Да ўсіх 
зме наў у лю бым вы пад ку адап ту-
еш ся з ча сам. Так і тут.

— На хат ніх мат чах сё ле та 
ў «Мінск-Арэ не» анш ла гі, як 
ся бе ад чу ва еш у та кой ат мас-
фе ры?

— Доб ра! Гэ та вы дат на, столь-
кі лю дзей ця бе пад трым лі ва юць, 
су пер!

— Пер са наль ныя заў зя та ры 
ёсць?

— Вя до ма, у кож на га гуль ца 
яны ёсць. Пры хо дзяць і баць кі, 
і сяб ры.

— Ты гу ля еш пад 4-м ну ма-
рам. Для ця бе гэ та сім ва ліч ная 
ліч ба ці вы пад ко вая?

— Гэ тая ліч ба мне па да ба ец-
ца. Яна і не вы пад ко вая, і не сім-
ва ліч ная.

— Асноў ная мэ та ў пра фе сій-
ным пла не — гу ляць у НХЛ?

— Так, вя до ма. Ду маю, усе ха-
ке іс ты хо чуць тра піць ту ды.

— На за ві «пя цёр ку ма ры», 
у скла дзе якой ты б ха цеў згу-
ляць?

— Гэ та скла да нае пы тан не. 
На пэў на, та кой пя цёр кі ня ма. Я 
не са чу піль на за кім-не будзь з 
гуль цоў. Ёсць шмат клас ных ха-
ке іс таў, але вы лу чыць ка гось ці 
кан крэт на не ма гу.

— Які матч з тва ім удзе лам 
за пом ніў ся больш за ўсё?

— Ду маю, па куль ра на пра гэ-
та раз ва жаць. Я сыг раў не так 
шмат гуль няў, так што ўсё яшчэ 
на пе ра дзе.

— Як лю біш ад па чы ваць і 
чым лю біш зай мац ца, акра мя 
ха кея?

— Улет ку ў ад па чын ку люб лю 
па гу ляць у бас кет бол, пра вод жу 
шмат ча су на да чы з род ны мі. 

Хо бі асаб лі ва га ня ма: 
люб лю му зы ку, спра-
бую на ву чыц ца іг раць 
на гі та ры, вель мі ха чу 
асво іць ба ра ба ны.

— Якія тры якас-
ці та бе па да ба юц ца ў 
са бе больш за ўсё і ад 
якіх ты ха цеў бы па зба-
віц ца?

— На ват не ве даю. 
На пэў на, я па кі нуў бы 
ўсё, як ёсць.

— Што ты цэ ніш най-
больш у лю дзях?

— Да бры ню, сум лен-
насць, вет лі васць, сціп-
ласць.

— З кім з лі та ра тур-
ных ге ро яў (або ге ро яў 
кі но, мульт філь ма) ты б 
мог па раў наць ся бе?

— Ні з кім. Я ўво гу ле не 
люб лю па раў ноў ваць, гэ та 
ня пра віль на. Ды і з бо ку, 

ду маю, лепш ві даць.
— Ка лі б не ха кей, 

чым бы ты ха цеў зай мац ца?

— На ват не ду маў пра гэ та. 
Люб лю ха кей, люб лю спорт, та му 
на ўрад ці я ха цеў бы мець ін шую 
пра фе сію.

— А му зы кам — не?
— Мо жа быць, на ста рас ці га доў.
— Якая мар ка ма шын та бе па-

да ба ец ца больш за ўсё?
— У мя не ня ма лю бі май мар кі.
— Твая лю бі мая кні га?
— «Над прор вай у жы це» Джэ-

ра ма Дэ ві да Сэ лін джэ ра.
— Якую му зы ку ты лю біш 

слу хаць?
— Му зы ку люб лю роз ную. Што 

па да ба ец ца, па ды хо дзіць пад на-
строй, тое і слу хаю. Пе ра важ на 
гэ та рэп і рок.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ

�

Яў ген НА ГА ЧОЎ:

«...А бас кет бол мне па да баў ся 
больш, чым ха кей»

Дру ку ец ца ў «Род най пры ро дзе»Дру ку ец ца ў «Род най пры ро дзе»  ��

ГРЫБ НЫЯ ДА ЛІ КА ТЭ СЫ
І гэ та — пра звы чай ныя пор хаў кі!

ЧЫ ТАЙ ЦЕ ТАК СА МА 
Ў ДЗЯ ВЯ ТЫМ НУ МА РЫ ЧА СО ПІ СА 

«РОД НАЯ ПРЫ РО ДА»:
� Но выя «ге роі» Чыр во най кні гі.
� «Зя лё ны» па ды ход да зда ро ва га хар ча ван ня.
� Дзе ў Бе ла ру сі мож на ўба чыць... дра ко на?
� Ча му ра бі на ў куль ту ры ўсход ніх сла вян ста ла сім ва лам 
жа но чай до лі?

А яшчэ — най пры га жэй шыя фо та здым кі бе ла рус кіх 
края ві даў ад леп шых май строў.

«Род ная пры ро да» — 
чы тай це і лю буй це ся!

Вя лі кі ха кей вяр нуў ся ў Мінск у ся рэ-
дзі не ве рас ня ра зам з пер шай хат няй 
се ры яй ста ліч ных ды на маў цаў. Кам-
бэк атры маў ся свя точ ным і гуч ным. 
Для гэ та га па ста ра лі ся як ха ке іс ты, 
так і ба лель шчы кі: на пра ця гу ча ты рох 
гуль няў на «Мінск-Арэ не» ўжо звык-
лыя анш ла гі.

Стар та ва лі «зуб ры» з вік то рыі над пад мас-
коў ным «Ат лан там» 3:2, а ўжо праз дзень, з 
та кім жа лі кам, пе ра маг лі гроз ны ЦСКА. Асеч-
ка ад бы ла ся толь кі ў мат чы з «Поў на чстал-
лю». Мін скія ха ке іс ты вя лі ў лі ку на пра ця гу 
ўсёй су стрэ чы і толь кі ў кан цоў цы да зво лі лі 
гас цям пе ра вес ці гуль ню ў авер тайм. У да дат-
ко вы час пе ра мож цу вы свет ліць не ўда ло ся, 
а ў се рыі пас ля мат ча вых бу лі таў ха ке іс ты з 
Ча ра паў ца бы лі мац ней — 3:4.

— «Поў на чсталь» доб ра ве да ем яшчэ з мі-
ну ла га го да — гэ та ма гут ная ка ман да, з якой 
ня прос та зма гац ца. І ўсё ж мы маг лі да вес ці 
спра ву да пе ра мо гі, ка лі б не вы да лен не ў 
кан цоў цы асноў на га ча су. Лі чы це, са мі «пры-
вез лі» са бе 3:3, — ад зна чыў га лоў ны трэ нер 
мін чан Лю ба мір ПО КА ВІЧ пас ля мат ча.

За вяр шы лі хат нюю се рыю «зуб ры» па-
ядын кам з ні жа га род скім «Тар пе да». Па тра-
ды цыі, мін ча не за кі ну лі ў ва ро ты са пер ні ка тры 
шай бы, а Дзміт рый Міль ча коў не пра пус ціў 
ні вод най, та кім чы нам афор міў шы свой пер-
шы «су хар» у КХЛ. Лю ба мір По ка віч за стаў ся 
за да во ле ны гуль нёй сва іх па да печ ных і на зваў 
гэ ты матч леп шым у ця пе раш нім се зо не.

— «Тар пе да» гу ля ла доб ра. Я ду маю, што 
мы пра вя лі леп шы матч у се зо не.

Ад ным з га лоў ных фак та раў па спя хо вых 
вы ступ лен няў «Ды на ма» з'яў ля ец ца гуль ня ў 

ня роў ных скла дах. Ка ман да — лі дар у лі зе па 
гуль ні ў боль шас ці. Га лоў ным бам бар дзі рам 
«бе ла-сі ніх» па-ра ней ша му за ста ец ца Джо-
на тан Чы чу. На яго ра хун ку — 13 ба лаў, 4 
за кі ну тыя шай бы і 9 вы ні ко вых пе ра дач. Нік 
Бэй лан вый шаў у лі да ры па коль кас ці гуль ня-
во га ча су на пля цоў цы ся род аба рон цаў — у 
ся рэд нім 27 хві лін 14 се кунд.

Та кім чы нам, мін скае «Ды на ма» зай мае 
4-е мес ца ў кан фе рэн цыі «За хад». За раз мін-
чан ча кае тыд нё вая вы яз ная се рыя, дзе яны 
су стрэ нуц ца з «Тар пе да», «Поў на чстал лю», 
ЦСКА і «Сло ва нам».

— Ча ты ры мат чы на вы ез дзе — гэ та не тое 
ж са мае, што гу ляць у род ных сце нах для сва іх 
ба лель шчы каў. Бу дзем ста рац ца зра біць усё, 
што ад нас за ле жыць, каб пры вез ці з па езд кі 
як ма га больш ач коў, — ад зна чыў Дзміт рый 
Міль ча коў.

Пра сто ра КХЛПра сто ра КХЛ  ��

Дзе сяць балаў!
Столькі зарабіла мін скае «Ды на ма» ў пер шай хат няй се рыі
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НЕ ВЯ ЛІ КІ ТЭСТ 
НА СТРЭС...

КА МУ — МОЖ НА, А КА МУ — НЕЛЬ ГА
Пор хаў кі не вар та збі раць у за бру джа ных ра ё нах і ўздоўж уз бо чын да рог. Ма ец ца 

вя лі кая ве ра год насць атруч ван ня так сі на мі і ра дые нук лі да мі.

Не рэ ка мен ду юц ца гэ тыя гры бы ця жар ным і жан чы нам, якія кор мяць. Су праць па-

ка за ны лю дзям з ін ды ві ду аль най не пе ра нос нас цю пор ха вак, а так са ма з ны рач ны мі 

за хвор ван ня мі — з-за вя лі кай коль кас ці ма ча ві ны.

ПА КАШТУЙЦЕ! 
ВЕЛЬ МІ СМАЧ НА

Вель мі смач ныя су пы з пор хаў ка мі. 
У кі пя чы ку ры ны бу лён (3 л) за сы паць 
ку бі кі буль бы (4 шт.). Аб сма жыць на мас-
ле цы бу лю, морк ву (па 1 шт.), ка рэн ні, 
змя шаць з пор хаў ка мі (400 г.). Сма жыць 
яшчэ 5 хві лін. Вы клас ці ў бу лён, да даць 
вер мі шэль (50 г), соль, пе рац, лаў ро вы 
ліст. Па 5 хвілін ва рыць пад веч кам і на-
стой ваць. Па да ваць з зя ле ні вам і смя-
та най. За мест вер мі шэ лі мож на ўзяць 
кіс лую ка пус ту, ка рэн ні, му ку. Або ка ба-
чок, а пе рад па да чай па сы паць зя лё най 
цы бу ляй.

ПРА ВІ ЛЫ ЗБО РУ
І АПРА ЦОЎ КІ ПОР ХА ВАК

Нель га збі раць пор хаў кі пры сы рым 
на двор'і — праз не каль кі га дзін за мест 
гры ба бу дзе па да бен ства мок рай ануч кі, 
не пры дат нае ў ежу.

Не бя ры це пор хаў кі з жоў тай мя кац-
цю — гэ та або лжы выя, або ста рыя. Не 
раз ра зай це і не раз лом лі вай це іх пры 
збо ры: мя каць лёг ка пэц ка ец ца, і по тым 
яе цяж ка ачыс ціць.

Яшчэ ад на асаб лі васць — схіль насць 
да хут ка га за вя дан ня. Са бра ныя ра ні цай 
пруг кі мі, да ве ча ра гры бы мо гуць стаць 
ват ны мі і друз лы мі, і да та го ж яда ві ты-
мі.

Са бра ныя пор хаў кі лёг ка ад мы ва юц ца 
ад зям лі-смец ця: яму ня ма за што за ча-
піц ца. Па да зро ныя раз ра за ем на па лам: 
мя каць па він на быць чыс та бе лай.


