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Ка лі за ці ка ві ла ся гэ тай тэ май, 

знай шла звест кі, на прык лад, пра 

тое, як жон ка Яку ба Ко ла са Ма рыя 

Дзміт ры еў на Ка мен ская ўпер шы-

ню па ка за ла сва я кам му жа та кі 

спо саб на рых тоў кі ягад на зі му. Бо 

ня вест ка Міц ке ві чаў па хо дзі ла з ін-

тэ лі гент най сям'і свя та ра, у іх до ме 

ва ры лі ва рэн не. Але гэ та да сло ва. 

Дык вось, мне ўда ло ся ад шу каць 

дач ку ад ной з ге ра інь ука за на-

га здым ка, 92-га до вую Але ну 

Мі ка ла еў ну Ку роў скую. Яе ма-

ці Лі за ве та Каз ло віч на фо та 

спра ва ад жан чы ны ў цём ным 

фар ту ху. Апош няя і бы ла пры-

ез джым ін струк та рам па га та-

ван ні ва рэн ня.

КУР СЫ Ў ЗА ГОР'І
Але на Мі ка ла еў на рас ка-

за ла:

— На ра дзі ла ся я ў За гор'і 

Пру жан ска га ра ё на. Та ды 

вёс ка бы ла вя лі кай. Але ж 

лю дзей пісь мен ных хі ба на 

паль цах пе ра лі чыш, якая там 

куль ту ра зем ля роб ства аль бо 

по бы ту? Пра ца ва лі ад цям на 

да цям на, асноў ныя пра дук ты 

хар ча ван ня — хлеб, буль ба, 

бу рак, ка пус та, зрэд ку са ла з 

мя сам. Дзя цін ства маё прый-

шло ся на поль скі час. І ўжо ў 

сталым веку ў ад ной ма на-

гра фіі я пра чы та ла, што поль скія 

ўла ды ў 30-я га ды за ці ка ві лі ся 

па вы шэн нем куль ту ры мяс цо ва га 

на сель ніц тва, у тым лі ку сель ска-

гас па дар чай. А на спра ве гэ та вы-

гля да ла так. У вёс цы Плян та, што 

за Пру жа на мі, жы ла па ме шчы ца, 

якая ад кры ла свое асаб лі вую шко-

лу — ін шы мі сло ва мі, кур сы для 

вяс ко вых жан чын. Яны жы лі ў яе 

ся дзі бе тры ме ся цы аль бо паў го-

да, ма ла дыя дзяў ча ты маг лі за ста-

вац ца на ват на год. Пра ца ва лі па 

гас па дар цы і ад на ча со ва ву чы лі ся 

ўся му, па чы на ю чы ад кух ні: гэ та 

зна чыць, га та ван ню страў, сер-

ві роў цы, вя дзен ню хат няй гас па-

дар кі, до гля ду да маш няй жы вё лы 

і ага ро да, пад тры ман ню па рад ку ў 

два ры. У пер шы ж год па еха лі на 

тыя кур сы тры ма ла дыя жан чы ны, 

у тым лі ку і мая ма ма. Баць ка быў 

ча ла век пісь мен ны, імк нен не жон кі 

па вы сіць свой агуль ны ўзро вень 

пад тры маў. Яна там мно га му на-

ву чы ла ся, на прык лад ста ла шыць 

шмат ча го з адзен ня. Ага род у нас 

быў адзін з най леп шых на ву лі цы. 

Ды на та кія кур сы, вя до ма, ез дзі лі 

не ўсе вяс ко выя гас па ды ні. Та му 

асоб ныя, як ця пер ска за лі б, се-

мі на ры пра во дзі лі для шы ро кай 

гра ма ды.

— Яга ды ў нас збі ра лі спрад ве-

ку, але на зі му іх толь кі су шы лі, — 

пра цяг вае Але на Мі ка ла еў на. — 

У 30-я ж га ды жы ха ры на шай вёс кі 

спрэс па ча лі вы рошч ваць клуб ні цы 

на про даж. Ва зі лі іх на пад во дах у 

Пру жа ны, Коб рын, Бя ро зу, Ма леч. 

А што не ўда ва ла ся збываць, вы-

кід ва лі! Дык вось у ся рэ дзі не 30-х 

да нас ста ла пры яз джаць жан чы на 

з Пру жан, каб на ву чыць вяс ко вых 

гас па дынь ва рыць ва рэн не. Хто яна 

бы ла, мне цяж ка ска заць — мо жа, 

прад стаў ні ца якой гра мад скай ар-

га ні за цыі ці прад пры ем ства.

А збі ра лі ся та ды ў шко ле, бо клу-

ба ці ін ша га па доб на га па мяш кан-

ня не бы ло. Жан чы ны пры хо дзі лі 

на та кі ін струк таж па-свя точ на му 

адзе тыя: у бе лых коф тах аль бо бе-

лых фар ту хах, аба вяз ко ва ў бе лых 

хус цін ках. Ін струк тар на здым ку 

ста іць у пя рэс тым фар ту ху. По бач 

мая ма ма ўзваж вае цу кар. Муж-

чы на на зад нім пла не — ды рэк-

тар шко лы Тэ а філ Му сял. Ся дзіць 

яго жон ка Рэ гі на. Яны бы лі вель мі 

аду ка ва ныя лю дзі, лю бі лі дзя цей, 

хоць сва іх не ме лі, па ва жа лі ся-

лян. Вя до ма, гэ тыя кур сы ар га ні-

зоў ва лі ся не без іх удзе лу. І лю дзі 

вель мі шка да ва лі, што пан Тэ а філ 

тра піў пад рэ прэ сіі — ён за гі нуў у 

1940 го дзе ў Ка ты ні... Дык вось 

пас ля не каль кіх уро каў на шы жан-

чы ны па ча лі ва рыць ва рэн не, якое 

для нас, дзя цей, ста ла най пер шым 

ла сун кам зі мою.

ПАН СКАЯ СТРАВА!
Ча му на шы прод кі не ве да лі 

ва рэн ня, цяж ка ска заць. Хут чэй 

за ўсё та му, што цу кар да кан-

ца ХІХ ста год дзя быў над звы чай 

да ра гім за да валь нен нем. Але ж 

збі ра лі, на прык лад, мёд. Прос та 

ся ля нам бы ло, ві даць, не да та го. 

За тое ў пан скіх ся дзі бах ва рэн не 

ва ры лі спрад ве ку — і ў ВКЛ, і ў 

ча сы Ра сій скай ім пе рыі. На ад ным 

з сай таў пра чы та ла, якое ва рэн-

не лю бі ла Ка ця ры на ІІ. Ёй га та-

ва лі «цар скае» з ачы шча ных ад 

на сен ня кры ху не да спе лых ягад 

агрэс ту, зва ра на га ў сі ро пе, дзе 

па пя рэд не кі пя ці лі віш нё вы ліст. 

Толь кі паў та рыць той цар скі ла су-

нак дак лад на не ўдас ца, бо ста ра-

даў нія сар ты агрэс ту стра ча ныя. 

Ва ры лі так са ма з ма лін, клуб-

ніц, па рэ чак, з яб лыкаў, груш, 

ві шань. У пан скіх ся дзі бах 

пра цэ сам га та ван ня кі ра ва-

ла са ма гас па ды ня. Кож ная 

ме ла свае сак рэ ты, асаб лі ва 

па спа лу чэн ні ягад і фрук таў. 

Гэ та му ву чы лі да чок — гэ так 

жа, як спе вам ці іг ры на ра-

я лі. Да рэ чы, быў рэ цэпт, як 

пры га та ваць ва рэн не без цук-

ру. Яга ды, асаб лі ва са лод кіх 

сар тоў, ува рва лі ў пе чы без 

ад кры та га агню га дзін 6-8. 

Та кі ла су нак мог за хоў вац ца 

ў скле пе доў га.

І ў на шых кра ях ва рэн не 

ва ры лі даў но. Пра апош няе 

свед чыць, на прык лад, кні га 

Він цэн ты За вад скай «Лі тоў-

ская ку хар ка». Не так даў но 

ў вы да вец тве «Хар вест» вый-

шаў яе су час ны ва ры янт пад 

наз вай «Пер шая бе ла рус кая 

ку лі нар ная кні га». Там га во рыц-

ца, што ўпер шы ню кні га дру ка ва-

ла ся ў 1854 го дзе, а ў сла ву тай 

кні зе Але ны Ма ла ха вец 1861 го да 

«Па да ру нак ма ла дой гас па ды ні» 

цэ лыя раз дзе лы ўзя тыя з кні гі За-

вад скай. Дык вось у «Лі тоў скай 

ку хар цы» — проць ма рэ цэп таў 

ва рэн ня. Там ёсць і агуль ныя па-

ра ды. На прык лад, аў тар ра іць 

ва рыць лю бое ва рэн не з пе ра-

пын ка мі, праз кож ныя дзе сяць 

хві лін ад стаў ляць з агню і да ваць 

асты ваць. На дум ку аў та ра, лепш 

за ўсё ва рыць яга ды ў шы ро кім 

ла тун ным та зе. А ва рэн не з лю бі-

ма га са ноў ны мі асо ба мі агрэс ту 

на шы прод кі га та ва лі асаб лі вым 

чы нам: зяр ня ты вы да ля лі, а яга ды 

на стой ва лі на спір це або моц най 

га рэл цы. Ка лі вы ка наць усе рэ ка-

мен да цыі рэ цэп та, то атры ма ец ца, 

ска жу вам, ня тан нае ва рэн не, са-

праў ды з за ма хам на цар скае. Па-

ны заў сё ды ўме лі смач на па ес ці.

З КАН ВЕ Е РА 
КАН СЕР ВА ВЫХ 
ЗА ВО ДАЎ

А вось да шы ро кіх на род ных 

мас, як ба чым, тра ды цыі і на вы кі 

з пан скіх ся дзіб не дай шлі. Аль-

бо, мо жа, згу бі лі ся за вой на мі, 

рэ ва лю цы я мі, бе жан ствам, што 

пра ка ці лі ся па на шых зем лях. Так 

што ак тыў на спа жы ваць ва рэн-

не па ча лі ў нас у асноў ным пас ля 

вай ны. У ма ім дзя цін стве, у 70-я 

га ды, у вёс цы ўжо ва ры лі ва рэн-

не з чар ніц, яб лык, груш. Але і ў 

кра ме мы ча сам бра лі яго, на ват 

пра цёр тыя яб лы кі па 20 ка пе ек за 

сло ік зда ва лі ся вель мі смач ныя. З 

дзя цін ства ча мусь ці за пом ні ла ся 

яр кая ма ляў ні чая эты кет ка Брэсц-

ка га кан сер ва ва га за во да з сі ні мі 

слі ва мі. На зва ны за вод, які раз мя-

шчаў ся ў са мым цэнт ры го ра да, з 

шэ ра гу пры чын за кры лі ў 2003 го-

дзе. Мож на ска заць, што асноў най 

пра дук цы яй прад пры ем ства бы ло 

ва рэн не. 

Ця пер на шы кан сер ва выя за-

во ды і па доб ныя прад пры ем ствы 

так са ма вы пус ка юць да во лі раз на-

стай ны асар ты мент гэ тай пра дук-

цыі. Прай шла ся па кра мах аб лас-

но га цэнт ра, за ўва жы ла ва рэн не 

з роз ных ягад і фрук таў за во даў 

з Ля ха віч, Пру жан, Ма ла ры ты. 

Ёсць і бюд жэт ныя ва ры ян ты, ка лі 

паў літ ро вы сло ік яб лыч на га па-

від ла каш туе ка ля двух руб лёў. 

Ма лі на выя кан фі цю ры, джэ мы з 

ляс ных ягад на шмат да ра жэй шыя. 

Да рэ чы, са лод кую пра дук цыю на-

шы вы твор цы ня рэд ка на зы ва юць 

на за меж ны лад: джэм, кан фі цюр, 

пад крэс лі ва ю чы асаб лі вас ці пры-

га та ван ня. Ды сут насць ва рэн ня 

ад гэ та га не мя ня ец ца. А вось рэ-

кла ма ваць свае пры сма кі на шы 

вы твор цы, на мой по гляд, не ўме-

юць аль бо гро шай шка ду юць. Вы 

ка лі апош ні раз су стра ка лі вар тую 

рэ кла му ай чын на га ва рэн ня? Вось 

і я пра тое.

КА РЫС НА 
ЦІ ШКОД НА

Не ка то рыя ска жуць, маў ляў, 

ця пер спа жы вец ад дае пе ра ва гу 

за ма ро жа ным яга дам, бо ў ва ра-

ных не за ста ец ца ві та мі наў. Гэ та 

так, але ж мік ра эле мен ты, та кія 

па трэб ныя для ар га ніз ма, за ста-

юц ца. Ды і ў яб лы ках, якія пра ля-

жа лі ў схо ві шчы год, за ха ва насць 

ві та мі наў пад вя лі кім пы тан нем. 

А яшчэ, ска жы це, ці вя лі кая ка-

рысць ад роз ных пя чэн няў, пі рож-

ных, ін шых кан ды тар скіх вы ра баў, 

якія ма юць тэр мі ны за хоў ван ня ка-

ля го да, і якія мы спа жы ва ем то на-

мі? Там апі сан не са ста ву пра дук ту 

не ўмя шча ец ца ча сам у дзе сяць 

рад коў — зной дзеш у пе ра лі ку і 

паль ма вы алей, і якія хо чаш да-

баў кі. Та му, ка лі ста іць пы тан не: 

што ж на быць да чаю, лі чу, што 

на ша ва рэн не — най леп шая аль-

тэр на ты ва тлус тым кан ды тар скім 

вы ра бам. А для тых, хто дбае пра 

фі гу ру і ад дае пе ра ва гу зда ро ва-

му спо са бу жыц ця, ма гу пры вес ці 

па ра ду ме ды каў: не ес ці ва рэн не 

з бул кай аль бо ба то нам, а ўжы-

ваць прос та з ча ем за мест цук ру. 

З бул кай, ка жуць, не ка рыс на, а 

ў чыс тым вы гля дзе мож на. Ну а 

той, хто за ста ец ца пра ціў ні кам 

цук ру, ду маю, звяр нуў ува гу на 

фрук то вае пю рэ без яго і без кан-

сер ван таў. (Та кое мне па па ла ся на 

во чы — гро дзен ска га вы твор цы.) 

Ёсць і ста рыя доб рыя пра цёр тыя 

яб лы кі. Для раз на стай нас ці ме-

ню — з блін ца мі са мае тое. І яшчэ: 

да свед ча ныя лю дзі па ра і лі ўваж-

лі ва гля дзець на са стаў пра дук ту 

і да ту яго вы пус ку. Ка лі ў са ста ве 

толь кі яга ды і цу кар, да пус ка юц ца 

лі мон ная кіс ла та і пек цін, то мож на 

браць сме ла. А да та вы пус ку так са-

ма мае зна чэн не, бо ка лі ва рэн не 

зва ра на ў пе ры яд збо ру ягад, яно 

са мае ка рыс нае. Ка лі ж зі мой, зна-

чыць, сы ра ві на не дзе за хоў ва ла ся. 

Бы вае, праў да, ва раць з за ма ро-

жа ных ягад, што так са ма ня дрэн-

на, — пра гэ та мож на да ве дац ца 

з эты кет кі.

Ну а ка лі хо чац ца ўсё ж спа-

жы ваць менш цук ру, то мож на ва-

рыць ва рэн не са мо му і рэ гу ля ваць 

коль касць гэ та га «бе ла га во ра га», 

на прык лад част ку за мя ніць мё дам 

аль бо па стэ ры за ваць пра дукт, каб 

ён лепш ста яў. Да та го ж вя до мыя 

ля чэб ныя ўлас ці вас ці, ска жам, 

ма лі на ва га ва рэн ня, якое ва ло дае 

мяк кім га рач ка па ні жаль ным і су-

праць за па лен чым эфек там, ні хто 

не бу дзе аспрэч ваць ка рысць ва-

рэн ня з чар ніц ды ін шых ягад. Так 

што смач на ес ці!

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Паль чы кі аб лі жаш!Паль чы кі аб лі жаш!

ІН СТРУК ТАР ПА ВАР ЦЫ ВА РЭН НЯ,
або Ад лі тоў скай ку хар кі да су час на га тэх но ла га

Як га та ва лі смач ны ла су нак ра ней і як гэ та ро бяць ця пер

Да рэ чы, са лод кую 
пра дук цыю на шы вы твор цы 
ня рэд ка на зы ва юць 
на за меж ны лад: джэм, 
кан фі цюр, пад крэс лі ва ю чы 
асаб лі вас ці пры га та ван ня. 
Ды сут насць ва рэн ня 
ад гэ та га не мя ня ец ца.

ВА РЭН НЕ З АГРЭС ТУ
Па трэб на: 800 г агрэс ту, 1,5 кг цук ру, 3 шклян кі ва ды, спірт або 

га рэл ка для за ліў кі, віш нё вае ліс це для во да ру.

Зя лё ны, вя лі кі агрэст з вы бра ны мі ся рэ дзін ка мі апа лас нуць, 

даць сця чы ва дзе, за ліць спір там або га рэл кай так, каб вад касць 

па кры ла яга ды. Пры крыць на га дзі ну, ад ца дзіць. За гэ ты час на-

клас ці поў ную каст ру лю віш нё ва га ліс ця, моц на за кі пя ціць і тым 

кіп нем не каль кі ра зоў аб даць агрэст у друш ля ку. Пас ля гэ та га 

яга ды рас клас ці на сі це і па лі ваць ха лод най ва дой да асты ван-

ня. Зра біць сі роп, уліў шы 0,75 шклян кі ва ды на 400 гра маў цук ру, 

за кі пя ціць на ма лым аг ні, кі нуць у кі пя чы сі роп агрэст, па ва рыць 

5 хві лін, за тым ад ста віць на 15 хві лін, зноў па ва рыць і ад ста віць — 

і так тры ра зы. Вось вам і пан скі ла су нак.

На пі саць гэ ты ма тэ ры ял пад біў ста ры зды мак, 

зроб ле ны не дзе ў ся рэ дзі не 30-х га доў мі ну ла га ста год дзя 

ў вёс цы Пру жан ска га ра ё на — яго не так даў но на дру ка ва ла 

мяс цо вая ра ён ная га зе та. Фа то граф уве ка ве чыў жан чын 

з За гор'я, якія са бра лі ся ў школь ным два ры на не звы чай ны 

ўрок. Га рад ская ка бе та  ву чыць іх... ва рыць ва рэн не! 

Аказ ва ец ца, у на шых вёс ках амаль да дру гой па ло вы 

ХХ ста год дзя не ме лі звы чкі на рых тоў ваць яго, не ве да лі, 

як ва рыц ца.

За За аагоргоргг 'е.'е

АлеАлеееее н нннананн  
КУ УКУ КУ КУ КУ КУКУ КУКУКУКУК РРРРОРОРОЎРОЎРОРРРРР  СКСКККККККККААЯАЯАЯАЯАА ...


