
Не звы чай ны фарш мак
Спат рэ біц ца: се ля дзец — 1 шт., яй ка (ва ра нае) — 1 шт., 

морк ва (не вя лі кая ва ра ная) — 1 шт., цы бу ля рэп ча тая (не вя-
лі кая) — 1 шт., сыр плаў ле ны — 100 г, хлеб (ба ра дзін скі) — 
1 лус тач ка, яб лык (зя лё ны) — 1 шт., алей.

Се ля дзец ра за браць, 
каб атры ма ла ся 2 фі ле. 
Хвост і не вя лі кі ка ва ла-
чак се ляд ца трэ ба па кі-
нуць для афарм лен ня. З 
кож на га фі ле стру га ем 
тон кія плас ты. Да та го 
ча су, па куль ніж ні пласт 
не ста не таў шчы нёй уся-

го 3-4 мм. Зрэ за ны се ля дзец, бя лок яй ка, цы бу лю і морк ву 
на ра за ем на дроб ныя ку бі кі. Усё злу ча ем і за праў ля ем але-
ем. Да баў ля ем плаў ле ны сыр, на дзёр ты на сыр най тар-
цы. Змеш ва ем. Апра цоў чую дош ку па кры ва ем хар чо вай 
плён кай, кры ху змаз ва ем яе але ем. Вы клад ва ем на плён ку 
тон кае фі ле се ляд ца, якое мы пад рых та ва лі ра ней. На се ля-
дзец вы клад ва ем слой толь кі што пры га та ва на га фарш ма-
ку, ро бя чы не вя лі кія вод сту пы па кра ях. Ця пер на кры ва ем 
дру гой тон кай па ло вай се ляд ца — лі та раль на аб горт ва ем, 
каб яна аб ля га ла на шу на чын ку. За тым змаз ва ем па верх ню 
се ляд ца але ем. І ту га ўкруч ва ем у по лі эты ле на вую плён ку. 
Ста вім на рых тоў ку ў ха ла дзіль нік мі ні мум на га дзі ну (але ў 
та кім вы гля дзе яна мо жа за хоў вац ца ка ля 4-5 дзён). Пе рад 
па да чай да ста ём з ха ла дзіль ні ка, вы да ля ем з на рых тоў кі 
плён ку і на ра за ем. Пад су ша ны ка ва ла чак ба ра дзін ска га 
хле ба здраб ня ем блен да рам і крош кі за праў ля ем але ем. 
Рас клад ва ем кру жоч кі фарш ма ку па та лер цы, а ў цэнт-
ры — хлеб ныя крош кі, па сы па ныя на рэ за ным на дроб ныя 
ку бі кі яб лы кам.

Ка ляд ны кекс з су ха фрук та мі
Спат рэ біц ца: 5 яеч ных жаў ткоў, тро хі ро му, 1 па ке цік 

раз рых ляль ні ка, 120 г мас ла, 300 г лю бых су ха фрук таў, 130 г 
му кі, цэд ра па ло вы лі мо на, 120 г цук ро вай пуд ры.

На ра за ем су ха-
фрук ты, за тым за лі-
ва ем іх ро мам і да ём 
ім кры ху па ста яць, 
па куль за меш ва ем 
цес та. А тым ча сам 
узбі ва ем мяк кае мас-

ла з цук рам і да баў ля ем 
па ад ным жаў ткі. Як толь кі 
атрым лі ва ем ад на стай ную 
і пыш ную ма су, пад сы па ем 
пра се я ную му ку, дзёр тую 
цэд ру лі мо на, раз рых ляль-
нік, а по тым і су ха фрук ты. 
Ця пер га то вую ма су пе-
ра кла да ем у фор му для 
кек са, зма за ную але ем, і 
ад праў ля ем у ду хоў ку, ра-
за грэ тую да 180 гра ду саў. 
Вы пя ка ем хві лін 30-40. Па-
сы па ем га то вы кекс цук ро-
вай пуд рай.
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2 студзеня 2015 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.28 17.00 7.32
Вi цебск — 9.25 16.42 7.17
Ма гi лёў — 9.18 16.50 7.32
Го мель — 9.06 16.55 7.49
Гродна — 9.42 17.17 7.35
Брэст — 9.34 17.26 7.52

Iмянiны
Пр. Ульяны, Міхаіла, Мікіты, 
Пракопа, Пятра.
К. Генавефы, Дануты, 
Здзіслава, Люцыяна, Пятра.

Месяц
Поўня 5 студзеня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

3 студзеня 2015 г.

Су стрэ ча Но ва га го да, га-
дзі на да апоў на чы, зва нок у 
дзве ры. Доў га ні хто не хо ча 
іс ці ад чы няць, але праз не ка-
то ры час на рэш це ад чы ня юць. 
На па ро зе ста іць це шча:

— Ча му так доў га не ад чы-
ня лі? Ужо Ка зу су стра ка е це?

— Ужо су стрэ лі, пра ходзь це.

Па ра да ўра чоў да на ва год-
ніх свят: не ўжы вай це спірт-
ное ра зам з ін шы мі ле ка мі!

Но вы год — гэ та та кая дур-
ная ноч, ка лі нель га ся дзець у 
ін тэр нэ це, каб тыя дур ні, якія 
ся дзяць у Но вы год у ін тэр нэ це, 
не па ду ма лі, што ты та кі ж.

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
П А К А Ш Т У Й Ц Е

Ажур ныя яб лыч кі да Рас тва
Та кія яб лы кі мо гуць стаць асноў ным упры га жэн нем 
свя точ на га ста ла.

Спат рэ біц ца: 140 г цук ро вай 
пуд ры, 1 яеч ны бя лок, не каль кі 
кро пель лі мон на га со ку.

Уз бі ва ем ін грэ ды ен ты мік-
се рам, атры ма ную су месь змя-
шча ем у по лі эты ле на вы па ке цік. 
Ку ток па ке ці ка тро шач кі аб ра-
за ем, а ця пер мож на ма ля ваць 

на яб лыч ках 
муд ра ге ліс тыя 
ўзо ры.

Яб лыч кі па-
він ны пад сох-
нуць на пра-
ця гу не каль кіх 
га дзін.

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Іх жыц цё вы зна ча ец ца ад ной 
ры сай: ка лі яны рас па ча лі 
якую-не будзь спра ву, то цал кам 
ад да юц ца ёй. Іх за ці каў ле насць 
на столь кі вя лі кая, 
што не маг чы ма са бе ўя віць, 
каб яны пе ра ста лі зай мац ца 
гэ тай спра вай. У ка лек ты ве 

гэ та са мыя на дзей ныя су пра цоў ні кі, уваж лі выя, 
аку рат ныя, іні цы я тыў ныя, якія мо гуць 
пе ра ка наць ін шых у аса біс тай пра ва це 
і ва ло да юць моц най сі лай во лі. Да во лі час та 
яны бы ва юць упар ты мі, за што ім і пе ра па дае. 
Іх моц ны бок — ад да насць спра ве, сла бы — 
скрыт насць.

Лю дзі гэ та га дня ва ло да юць 
цу доў ным та лен там: 
яны мо гуць вы ра шыць лю бую 
праб ле му, што вы ні кае 
з умен ня ана лі за ваць 
сі ту а цыю, пра ні каць у глы бі ню 
пы тан ня. Яны ад роз ні ва юц ца 
праг ма тыч нас цю, а іх фан та зія аба пі ра ец ца 
на зу сім зям ную рэ аль насць. Та кія лю дзі 
ма юць пры хіль насць да ка лек цы я на ван ня, 
лі чац ца асо ба мі са сва ім улас ным сты лем, 
пра мыя і нецярпімыя, але з-за сва ёй 
за мкнё нас ці і ўдум лі вас ці час та ма юць 
цяж кас ці ў ад но сі нах з дзець мі.

3
студзеня

НА РО ДЖА НЫЯ
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НА РО ДЖА НЫЯ

3 СТУ ДЗЕ НЯ

1850 год — на ра дзі ла ся Соф'я 
Ка ва леў ская, ву чо ная, пісь-

мен ні ца, гра мад ская дзяя чка. Пер шая 
ў све це жан чы на-пра фе сар ма тэ ма ты кі 
па хо дзіць са ста ра жыт на га шля хец ка га 
бе ла рус ка га ро ду. Дзя цін ства пра вя ла ў 
ма ёнт ку Па лі бі на Ві цеб скай гу бер ні. Не 
атры маў шы пра ва (а ўсё толь кі та му, што 
бы ла жан чы най) вы кла даць ва ўні вер сі-
тэ тах Ра сіі, яна ста ла пра фе са рам Стак-
голь мска га ўні вер сі тэ та. «Я атры ма ла ў 
спад чы ну за пал да ма тэ ма ты кі, му зы кі 
і паэ зіі ад дзе да, аст ра но ма Шу бер та; 
аса біс тую сва бо ду — ад Поль шчы; ад 
цы ган кі-пра баб кі — лю боў да ба дзяж ніц тва і ня ўмен не пад па-
рад коў вац ца пры ня тым звы ча ям; ас тат няе — ад Ра сіі»... Яна 
пра жы ла ка рот кае жыц цё — уся го со рак адзін год — але не толь кі 
ўнес ла важ кі ўклад у тэ о рыю ана лі тыч ных функ цый, не толь кі 
ўдак лад ні ла вы лі чэн ня мі фор му коль цаў Са тур на, але і на пі са ла 
зай маль ны аў та бія гра фіч ны ра ман «Ве ра Ва ран цо ва».

1905 год — 110 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ціт ва, ця пер 
Пу ха віц кі ра ён) Ула дзі мір Ха ды ка, бе ла рус кі па эт і 

пе ра клад чык. У 1923 го дзе скон чыў агуль на аду ка цый ныя кур сы 

ў Мін ску. На стаў ні чаў, быў сак ра та ром вы кан ка ма сель са ве та. З 
1929 го да жыў у Мін ску. Быў чле нам «Ма лад ня ка». Аў тар збор-
ні каў паэ зіі «Су ні ца», «Ра дас ныя буд ні», лі рыч ных цык лаў «На 
ўзлё ты дзён», «Пес ні з поўд ня» і ін шых. Ра ман тыч ную акры ле-
насць яго паэ зіі вы со ка аца ніў Я. Ку па ла. На бе ла рус кую мо ву 
пе ра клаў ра ман М. Шо ло хо ва «Ці хі Дон» і ін шыя тво ры пісь мен-
ні ка. Лёс паэ та склаў ся тра гіч на. Ужо ў кан цы 20-х га доў XX ст. 
яго аб ві на вач ва лі ў «бур жу аз ным на цы я на ліз ме». У 1936-м быў 
арыш та ва ны, у 1937-м асу джа ны да 10 га доў па збаў лен ня во лі. 
Па мёр у 1940 го дзе. Рэ абі лі та ва ны ў 1954 г.

1950 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся Аль бін Сця па на-
віч Ка зя рук, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх на ло гіі 

ап тыч на га пры бо ра бу да ван ня, док тар тэх ніч ных на вук (1998), 
пра фе сар (1999). У 1972 го дзе скон чыў Чар на віц кі ўні вер сі тэт. 
У 1972-1979-м пра ца ваў на Мін скім ме ха ніч ным за вод зе імя 
С.І. Ва ві ла ва, з 1984-га — у БНТУ. Аў тар на ву ко вых прац па тэх-
на ло гіі і аб ста ля ван ні дак лад на га пры бо ра бу да ван ня. Рас пра ца-
ваў тэх на ла гіч нае аб ста ля ван не для ад на ча со вай двух ба ко вай 
апра цоў кі вы со ка дак лад ных дэ та ляў ма шын і пры бо раў.

Жорж САНД, фран цуз ская пісь мен ні ца:

«Пра ста та — гэ та тое, што най ця жэй за ўсё на све-
це. Гэ та — край няя мя жа во пы ту і апош няе на ма ган не 
ге нія».

В А Р  Т А  В Е  Д А Ц Ь

Як пра віль на раз ма ро зіць мя са
Да свед ча ныя ку лі на ры сцвяр джа юць, што мя са і птуш ку 

лепш раз ма рож ваць у ва дзе, якая пе рад ае цяп ло ў 20 ра зоў 
хут чэй, чым па вет ра. Са мы леп шы і бяс печ ны спо саб — 
раз ма рож ван не мя са ў ле дзя ной ва дзе, па коль кі пры гэ тым 
яно за ста ец ца ха лод ным, не губ ляе све жа сці і ад на ча со-
ва раз ма рож ва ец ца. Ка лі ка ва лак мя са до сыць вя лі кі і вы 
ма е це да стат ко ва ча су, лепш за ўсё раз ма рож ваць яго ў 
ха ла дзіль ні ку.

Іс нуе яшчэ адзін спо саб раз ма рож ван ня мя са пра дук-
таў — спа чат ку пе ра мяс ціць мя са ў ха ла дзіль нік на су ткі, не 
зды ма ю чы ва ку ум най упа коў кі, а по тым за дзве га дзі ны да 
пры га та ван ня да стаць яго з ха ла дзіль ні ка або на 15 хві лін 
па клас ці ў цёп лую ва ду. Тэм пе ра ту ра раз ма ро жа на га мя са 
па він на быць па ка ё вай — гэ та га ран туе, што мя са пра сма-
жыц ца раў на мер на, а ві та мін ныя стра ты бу дуць мі ні маль ны-
мі. Ка лі вы раз ма рож ва е це мя са на кух ні, не тры май це яго 
на па вет ры даў жэй за дзве га дзі ны, каб не ства раць спры-
яль ную гле бу для раз мна жэн ня мік ра ар га ніз маў.

Не каль кі хіт рас цяў раз ма роз кі

� Ка лі вы раз ма рож ва е це мя са ў цёп лай ва дзе, змяс ці це 
яго ў во да не пра ні каль ны па кет, па коль кі цёп лае ася род дзе 
па вя ліч вае хут касць раз мна жэн ня бак тэ рый.

� Пе чань лепш раз ма рож ваць у цёп лай ва дзе з ма ла-
ком — так у ёй за хоў ва юц ца ўсе па жыў ныя рэ чы вы, яна 
на бы вае мяк касць і пры ем ны са лод кі смак.

� Мя са, якое не па тра буе рэз кі, ся чэн ня і тры бу шэн ня, 
лепш не раз ма рож ваць, а га та ваць ад ра зу ж пас ля та го, як 
яно па кі ну ла ма ра зіль ную ка ме ру.

� Коль кі мож на за хоў ваць раз ма ро жа нае мя са ў ха ла-
дзіль ні ку? Двое су так — гэ та мак сі маль ны тэр мін за хоў ван ня, 
ад нак усё за ле жыць ад якас ці і «ўзрос ту» мя са, та му ка лі не 
ўда ло ся пры га та ваць пра дукт ад ра зу пас ля раз ма рож ван ня, 
лепш яго за ма ры на ваць і пры га та ваць на на ступ ны дзень.


