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П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

НА ВА ГОД НЯЕ ІМ БІР НАЕ ПЯ ЧЭН НЕ
Спат рэ біц ца: 300 г пша ніч най му кі, 100 г раз мяк ча на га 

мас ла, 100 г цук ру (лепш ка рыч не ва га), 2 ст. л. вад ка га 

мё ду, 1 ч. л. мо ла та га ім бі ру, 1 ч. л. мо ла тай ка ры цы, 

0,5 ч. л. мо ла тай гваз дзі кі, 1 ч. л. раз рых ляль ні ка для 

цес та, 1 ст. л. па раш ка ка ка ва (ка лі жа да е це, каб пя чэн-

не бы ло цём ным), 1 вя лі кае яй ка. Для гла зу ры: цук ро вая 

пуд ра — 250 г, бя лок вя лі ка га яй ка — 1 шт, лі мон ны сок — 

1 ст. л, цёп лая ва да — 2-3 ст. л., хар чо выя фар ба валь ні кі 

(па жа дан ні).

Мас ла на рэ жце ку-

бі ка мі, злу чы це з цук-

рам, яй кам — па він на 

атры мац ца ад на род-

ная ма са. Да дай це 

му ку, со ду, спе цыі, ім-

бір і ка ка ва. Змя шай-

це. За гар ні це цес та ў 

хар чо вую плён ку і па-

стаў це на паў га дзі ны 

ў ха ла дзіль нік. Па кла-

дзі це част ку цес та на вя лі кі ліст пе кар скай па пе ры, пры-

ціс ні це ру кой, на крый це яшчэ ад ным ліс том і рас ка чай це 

ка чал кай. Па ві нен атры мац ца роў ны слой таў шчы нёй не 

больш за 5 мм. Ра за грэй це ду хоў ку да 180 гра ду саў. За-

сця лі це бля ху па пе рай для вы печ кі. Зра бі це з цес та фі гур кі 

(пра ткні це са ло мін кай дзі рач кі для тась мы), вы кла дзі це 

іх на бля ху і ад праў це ў ду хоў ку на 5—7 хві лін. Тое ж са-

мае зра бі це з ас тат нім цес там. Дай це га то ва му пя чэн ню 

астыць і рас па чы най це ўпры гож ван не. Злу чы це ўсе ін грэ-

ды ен ты гла зу ры, уз бі це мік се рам на пра ця гу 8—10 хві лін. 

Па він на атры мац ца шчыль ная глян ца вая ма са. Пра вя дзі це 

па гла зу ры на жом, яна па він на тры маць след ка ля 10 се-

кун даў — та кой гла зу рай зруч на ма ля ваць. Ка лі гла зу ра 

за над та вад кая, да дай це яшчэ цук ро вай пуд ры. Ка лі, на ад-

ва рот, вель мі гус тая, улі це ста ло вую лыж ку цёп лай ва ды. 

Ка лі хо ча це атры маць роз на ка ля ро вую гла зу ру — да дай це 

хар чо выя фар ба валь ні кі. За тым пе ра кла дзі це ў кан ды тар-

скі мя шок і бя ры це ся за ўпры гож ван не. Га то вае пя чэн не 

па кінь це на 3—4 га дзі ны, каб гла зу ра за сты ла. За хоў ва й це 

пя чэн не ў кан тэй не ры са шчыль най на крыў кай.

РЫХТУЕМ ВІНШАВАННІ
Паш тоў кі з буль бя ным прын там

Гэ ты мі лы прынт 

атрым лі ва ец ца, ка-

лі аб мак нуць у звы-

чай ную гу аш па ло ву 

буль бы. А ас тат няе 

трэ ба бу дзе пад ма-

ля ваць, ка лі фар ба 

вы сах не.

Яло вая га лін ка
Дух і во дар Но ва га го-

да пе рад асць паш тоў ка 

з са праўд най яло вай га-

лін кай. Тут і гу зі кі прыда-

дуцца.

Чор на-чыр во на-бе лы мі ні ма лізм

Для та го каб ства рыць гэ тыя цу доў ныя паш тоў кі, вам 
спат рэ бяц ца толь кі чор ная руч ка, чыр во ныя гу зікі і... доб ры 

ўзор пе рад ва чы ма.

На пя рэ дад ні дня па мя ці 

ка го-не будзь з бліз кіх, як 

звы чай на, звяр та ю ся да 

ся мей на га аль бо ма, дзе 

ўсе род ныя, якіх ужо ня-

ма на зям лі, паў ста юць пе-

рад ва чы ма жы выя і ма-

ла дыя... Зда ец ца, ні чо га 

асаб лі ва га ў іх лё сах, але 

ўсё ж та кі — ад люст ра ван-

не ча су, у якім яны жы лі.

Вось, на прык лад, баць ка 

мой, Фя дос Ак сё на віч Ра ма-

ноў скі, на ро джа ны ў 1926 го-

дзе, рос у вя лі кай сям'і, дзе ў 

па ша не бы лі на ву кі, дзе кла-

па ці лі ся аб вы ха ван ні дзя цей. 

Жы лі яны на Ма гі лёў шчы не, 

у вёс цы Дзе ра мён ка Клі ма-

віц ка га ра ё на. Як усе мяс цо-

выя дзе ці, хлоп чык ву чыў ся ў 

Кра са віц кай шко ле, да па ма гаў 

да рос лым па гас па дар цы. Ра-

зам з баць кам сва ім да гля даў 

кал гас ных ко ней, асаб лі вая 

ці каў насць да якіх пе рад ала ся 

яму ад дзя ду лі, што быў не ка лі 

пан скім ка ню шым (па тым ча се 

гэ та спе цы я ліст па раз вя дзен ні 

і га доў лі ко ней). А яшчэ Фе дзя 

вель мі лю біў ма ля ваць, ма рыў 

стаць мас та ком.

Ста рэй шая за яго на 10 га-

доў сяст ра Ха до ра бы ла ак ты-

віст кай, ус ту пі ла ў пар тыю, а ў 

пе рад ва ен ныя га ды яе аб ра лі 

стар шы нёй кал га са. Пад час 

аку па цыі яна зна хо дзі ла ся да-

лё ка ад до му, у эва ку а цыі, бо 

вы кон ва ла за гад дзяр жа вы аб 

за ха ван ні кал гас ных стат каў 

жы вё лы.

Вя лі кая Ай чын ная пе ра-

крэс лі ла ўсе за дум кі 14-га до-

ва га пад лет ка. Вёс ку за ха пі лі 

во ра гі, там па ча лі гас па да рыць 

па лі цаі. Ад ной чы яны за тры ма-

лі гру пу мяс цо вых хлоп цаў, у 

якой быў і Фя дос, аб ві на ва ціў-

шы ў тым, што тыя збі ра юць 

зброю, і пры люд на жорст ка 

вы сек лі. Вось та ды прый шло 

кан чат ко вае ра шэн не пад ацца 

да пар ты за наў. Пай шоў з до му 

ў лес і з той па ры да са ма га вы-

зва лен ня ра ё на слу жыў у пар-

ты зан скай бры га дзе пад ка-

ман да ван нем Сяр гея Акі ма ві ча 

Ма зу ра ў якас ці раз вед чы ка. 

Бры га да дзей ні ча ла на мя жы 

Клі ма віц ка га, Кас цю ко віц ка га, 

Крас на поль ска га і Чэ ры каў ска-

га ра ё наў. Дроб на му ху дар ля-

ва му хлоп чы ку пра сцей бы ло 

пра сліз нуць не за ўва жа ным на 

ва ро жую тэ ры то рыю, каб са-

браць каш тоў ныя звест кі для 

ка ман да ван ня. Уда ла вы кон-

ваў ад каз ныя да ру чэн ні, за 

што по тым быў уз на га ро джа ны 

ме да ля мі «За ба я выя за слу гі», 

«Пар ты зан Ай чын най вай ны» 

2 сту пе ні, «За пе ра мо гу над 

Гер ма ні яй».

Пас ля вай ны скон чыў Клі ма-

віц кі зо а ве тэ ры нар ны тэх ні кум. 

Пра ца ваў вет фель ча рам спа-

чат ку на Па лес сі, за тым — на 

род най Клі маў шчы не. Ля чыў 

жы вё лу, а ў сва бод ную хві лі ну 

браў у ру кі пэн дзаль з фар ба мі 

і ства раў, як умеў, свае па лот-

ны, і тыя слу жы лі ў до ме за мест 

ды ва ноў. Яр кі ўспа мін май го 

дзя цін ства — гэ та ма ля ва ны 

бе лы па лац над во зе рам у ра-

ме з пры го жых кве так. Пэў на, 

не здар ма мы, усе пя цё ра яго 

дзя цей, вы рас лі не абы яка вы мі 

да мас тац тва, за што бяс кон ца 

ўдзяч ны да ра го му ча ла ве ку.

Тац ця на ІГ НА ЦЕН КА.

На ка лен да ры кра са ва ла ся трыц-

ца та га снеж ня. Да нас па він ны бы лі 

за ві таць Дзед Ма роз са Сня гур кай. 

Вер шык для гас цей я пры га та ва ла. 

Але па ду ма ла — гэ та га ма ла. Усё ж 

я ўжо не ма лень кая — ву ча ні ца 5 кла-

са.

У па коі я агле дзе ла свае цац кі. Раз-

гу бі ла ся, што з іх вы браць, каб па да-

ру нак быў па мят ны? Але ні чо га не на-

гле дзе ла. Узя ла аль бом ны ліст і алоў кі. 

Пай шла з імі на кух ню. Мне за ха це ла ся 

на ма ля ваць зі мо вы пей заж.

У дзве ры па тэ ле фа на ва лі не ча ка на. 

Мы з баць ка мі ча ка лі ка зач ных пер са-

на жаў паз ней. Я па бег ла ад чы няць. На 

па ро зе ста я лі Дзед Ма роз і Сня гур ка.

— Доб ры дзень та му, хто ў гэ тым 

да му! — ска заў ве се ла Дзед Ма роз. — 

Мы з унуч кай прый шлі па він ша ваць вас 

з Но вым го дам! Тут жы ве дзяў чын ка 

На сця?

— Гэ та я! — ад ка за ла я.

— Пра ходзь це, пра ходзь це, — за-

пра сі ла ча роў ных гас цей у ква тэ ру ма-

ма. — Рас пра най це ся — і да на ша га 

ста ла! Па час ту ем вас гар ба тай з тор-

там.

Ка зач ныя ге роі ха це лі ад мо віц ца. 

Маў ляў, іх ча ка юць і ін шыя дзе ці. Але 

та та за пя рэ чыў:

— І слу хаць не бу дзем. Не ад пус цім, 

па куль не па час ту е це ся ў нас!

Гос ці прай шлі на кух ню, дзе ма ма 

ўжо па ста ві ла на стол гар ба ту і торт. 

Мы друж на се лі за стол і па ча лі час-

та вац ца.

— Ну, На сця, па ве ся лі це ста ро га ча-

ла ве ка і яго ўнуч ку, — пра мо віў Дзед 

Ма роз. — Па ка жы це, як вы ўме е це вер-

шы чы таць ці спя ваць, тан ца ваць. А мы 

са Сня гур кай па слу ха ем ды і ад пач нем 

з да ро гі.

Я рас ка за ла гас цям вер шык.

— Ну дзя куй, На стач ка, па ве ся лі-

ла ты нас, — па хва ліў мя не ста ры. — 

А вось раз га дай ця пер на шы за гад кі. 

Што пла ча без слёз?

— Снег, — па ду маў шы, ад ка за ла я.

— А ця пер мая чар га за да ваць за-

гад ку, — ска за ла Сня гур ка. — Што без 

ног ідзе?

— Дождж, — зда га да ла ся я.

— Ну і яшчэ ад на та бе за гад ка ад 

мя не, — пра мо віў Дзед Ма роз. — Што 

без ва ды пла вае?

— Аб ло кі! — ад ка за ла я.

— Ма лай чы на, — па хва лі лі мя не ка-

зач ныя пер са на жы.

— Да зволь це і ў вас за пы тац ца, — 

ска за ла я і зір ну ла на ка зач ных ге ро-

яў. — Які па да ру нак быў для вас са мы 

па мят ны ў дзя цін стве?

Ка зач ныя ге роі пе ра гля ну лі ся. Зда-

ец ца, яны не бы лі га то выя да та ко га 

пы тан ня.

— Ка лі мне бы ло пяць га доў, мне 

па да ры лі Сне га ві ка, — ска заў Дзед 

Ма роз. — Я і за раз з ім не раз луч ны. 

Ён пры гля дае за до мам, ка лі я ад сут-

ні чаю — він шую дзя цей.

— А ма ім най леп шым па да рун кам 

бы ла вя ліз ная Сня жын ка, — ад ка за ла 

Сня гур ка. — Та кая ёсць толь кі ў мя не. 

І мы з ёй сяб ру ем да сён ня.

А я пры га да ла мядз ве дзя ня, яко га 

па да ры лі, ка лі мне бы ло ча ты ры га-

ды.

— Гэ та мой са мы лю бі мы па да ру-

нак. Мы так са ма бу дзем з ім сяб ра ваць 

заў сё ды, — па дзя лі ла ся я та ям ні цаю 

з гас ця мі.

— Вель мі доб ра, — уз ра да ваў ся Дзед 

Ма роз. — Ні ко лі не трэ ба за бы вац ца на 

свае най леп шыя па да рун кі і мяк кія цац-

кі, якія вам па да ры лі ў дзя цін стве. А то 

яны мо гуць па крыў дзіц ца...

З ча роў ны мі гас ця мі мы ся дзе лі, ма-

быць, га дзі ну. Ус па мі на лі свае дзі ця чыя 

ма ры, па да рун кі, і нам ад гэ та га бы ло 

доб ра і ве се ла.

Ужо ка лі Дзед Ма роз і Сня гур ка 

апра на лі ся і збі ра лі ся вы хо дзіць, я пра-

цяг ну ла ім ма лю нак, які не за ўваж на 

ма ля ва ла за ста лом пад час бя се ды.

На ма люн ку бы лі я, баць кі і ка зач ныя 

ге роі. А яшчэ я да ма ля ва ла Сне га ві ка і 

Сня жын ку, быц цам яны так са ма бы лі з 

на мі. Мы ра зам пі лі гар ба ту, а па ся род 

ста ла ста яў вя лі кі торт.

Андрэй СІДАРЭЙКА.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!

ПА ДА РУ НАК ДЗЕ ДУ МА РО ЗУ

Фо та з гіс то ры яйФо та з гіс то ры яй

Бе ра жы це 
ся мей ны аль бом

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Бы лы раз вед чык, ве тэ ран 
(80-я га ды мі ну ла га ста год дзя).

Пад час ву чо бы ў тэх ні ку ме 
(Фя дос Ра ма ноў скі ў цэнт ры. 

1946 год).

Ха до ра і Фя дос (ка нец 40-х га доў 
мі ну ла га ста год дзя).


