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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ЗА КУС КА «МУ ХА МО РЫ»

Спат рэ біц ца: яй кі — 

4 шт., вянд лі на — 150 г, 

сыр — 100 г, па мі до ры 

чэ ры — 20 шт., агур-

кі — 1-2 шт., ма я нэз — 

1-2 ст. л., зе ля ні на для 

ўпры гож ван ня.

Ва ра ныя яй кі і сыр на дзер ці на дроб най тар цы. Вянд лі-

ну на рэ заць дроб ны мі ку бі ка мі па ме рам пры клад на 5 х 5 

мм. У глы бо кай міс цы змя шаць яй кі, сыр, вянд лі ну і 2 ст. л. 

ма я нэ зу. Па мі до ры раз ра за ем на па лам. Агу рок на ра за ем 

коль ца мі таў шчы нёй па 0,5 см. На плос кае блю да вы клад ва-

ем па се ча ную зе ля ні ну, якая бу дзе слу жыць «па ля най» для 

му ха мор чы каў. Зе ля ні на па ды дзе аб са лют на лю бая, якая 

бу дзе пад ру кой: цы бу ля, кроп, пят руш ка і да т. п. На зе ля ні-

ну вы клад ва ем ка ва лач кі агур коў, якія бу дуць «пад стаў кай» 

для гры боч каў. З су ме сі яек, сы ру і вянд лі ны фар мі ру ем 

не вя лі кія ша ры кі. Ка лі та кі ша рык сплю шчыць звер ху і зні зу, 

то атры ма ец ца бо чач ка, якая бу дзе слу жыць нож кай гры ба. 

Уса джва ем атры ма ныя нож кі на гу роч кі. Звер ху на дзя ва ем 

чыр во ныя ка пя лю шы кі з па ла ві нак па мі до раў. За ста ло ся 

толь кі на чыр во ных ка пя лю шы ках на ма ля ваць бе лыя кроп кі 

з ма я нэ зу. Зруч ней за ўсё гэ та зра біць звы чай най зу ба чыст-

кай. Вар та толь кі ўліч ваць, што гэ тую за кус ку па жа да на 

га та ваць не па срэд на пе рад пры хо дам гас цей (мак сі мум за 

1 га дзі ну), бо агур кі і па мі до ры мо гуць даць сок.

МІН ТАЙ ПА-КІ ТАЙ СКУ
Спат рэ біц ца: 1 кг фі ле мін тая, 1 яй ка, 50 мл со е ва-

га со у су, 1 ст. л. алею, 2 ст. л. му кі, 1 не вя ліч кі ка ба чок, 

1 морк ва, 1 цы бу лі на, 0,5 не вя-

лі ка га вост ра га пер ца.

Фі ле на ра за ем не вя лі кі мі 

(ка ля 3 см) ка ва лач ка мі. Звер-

ху раз бі ва ем яй ка, змеш ва ем. 

Да да ем лыж ку со е ва га со у су і 

па кі да ем ры бу пра ма ры на вац-

ца на 20 хві лін.

Тым ча сам на ра за ем ка ба чок, морк ву, цы бу лю. Аб смаж-

ва ем іх. Да да ём лыж ку со е ва га со у су і ту шым 10 хві лін. 

Зды ма ем з агню. Ця пер за ма ры на ва ныя ка ва лач кі ры бы 

аб коч ва ем у му цэ. Вы клад ва ем на па тэль ню ў алей, злёг ку 

аб смаж ва ем. Па мян ша ем агонь і ту шым 5 хві лін. У кан цы 

да да ем дроб на па се ча ны пе рац.

Па да ём ры бу ў со у се, а асоб на — ту ша ную га род ні ну.

КАТ ЛЕ ТЫ З КУ РЫ ЦЫ І КА БАЧ КОЎ
Спат рэ біц ца: ку ры ны 

фарш — 500 г; ка бач кі — 

500 г; яй кі — 2 шт.; зя ле-

ні ва (кроп, пят руш ка) — 

50 г; ман ка, су ха ры або 

му ка — 1-2 ст. л.; соль, 

спе цыі — на смак.

На буй ной тар цы на дзі ра ем ка бач кі. Здраб ня ем зя ле ні ва.

У ку ры ны фарш убі ва ем яй кі, да да ём ка бач кі і зя ле ні-

ва. Со лім і пер чым. Мож на так са ма да даць якія-не будзь 

спе цыі. Доб ра змеш ва ем усе ін грэ ды ен ты да атры ман ня 

ад на род най ма сы. Ка бач кі да дуць сок, та му, ка лі фарш 

атры ма ец ца за над та вад кі, мож на да даць 1-2 лы жач кі 

му кі, ман кі або па ні ро вач ных су ха роў.

З атры ма на га фар шу змо ча ны мі ва дой ру ка мі ле пім 

кат ле ты.

Ра за гра ва ем на па тэль ні алей. Вы клад ва ем кат лет кі і 

аб смаж ва ем з абод вух ба коў, па куль на па верх ні не ўтво-

рыц ца апе тыт ная ру мя ная ска ры нач ка.

 Вы ка рыс тоў вай це су хія спа ге ці, каб пад па ліць свеч кі, 

да якіх цяж ка да сту піц ца.

 Па чыс ціць ста ры CD ці DVD мож на... ба на нам.

 Гер ме тыч на за кры тыя сло і кі мож на ад кры ваць з да-

па мо гай звы чай най лыж кі.

 Каб квет кі ста я лі даў жэй, кап ні це ў ва зу не каль кі 

кро пель га рэл кі і да дай це чай ную лыж ку цук ру.

 Ка лі на плі це рап там раз бу ша ваў ся агонь, на сып це 

ў яго хар чо вую со ду. Дзей ні чае па прын цы пе вог не ту шы-

це ля.

 Вы ка рыс тоў вай це ля чэб ны баль зам ад пра сту ды, каб 

ад ву чыць жы вёл грызці ва шу мэб лю ці па кі даць «плям кі» 

ў не на леж ных мес цах. Як пра ві ла, жы вё лы не лю бяць 

яго пах.

 Сля ды ад ва ды на драў ля ных па верх нях мож на пры-

браць ма я нэ зам.

 Не лю бі це пра са ваць ці прос та не па спя ва е це? Вазь-

мі це кан ды цы я нер для бя ліз ны і во цат і змя шай це іх у 

бу тэль цы, над зень це на яе апырс кваль нік і па пыр скай це 

адзен не, каб раз гла дзіць ня роў на сці.

На тат кі На тат кі 
шмат дзет на га шмат дзет на га 
тат кітат кі

Да кан ца вод пус ку за ста-

ло ся пра тры мац ца ней кіх ча-

ты ры дні... Зда ва ла ся б, што 

та кое ча ты ры дні? Але ка лі 

га вор ка ідзе пра вод пуск у 

та кой вя сё лай сям'і, як на-

ша, гэ та — цэ лая веч насць. 

Вось на ра бо це так: ча ты ры 

дні пра ля та юць не за ўваж на, 

а пад час ад па чын ку яны цяг-

нуц ца па кут лі ва доў га.

На жаль, у нас на ра бо-

це вод пус кі вель мі вя лі кія, і, 

што яшчэ горш, ка лі сё ле та 

ты вод пуск не да гу ляў, то дні, 

якія за ста лі ся, аў та ма тыч на 

пе ра но сяц ца на на ступ ны. 

І ні ку ды ад гэ тых вод пус каў 

не дзец ца, та му што ка лі ты 

не ідзеш у ад па чы нак, то 

па ру ша еш улас ныя пра вы 

ча ла ве ка, а гэ та ўжо мо жа 

за кон чыц ца вод пус кам на-

заў сё ды.

* * *

Сын з ра ні цы са браў ся ў 

лі цэй, пры но сіць мне чыс ты 

ліст па пе ры:

— Та та, пад пі шы за яву.

— Ты ха цеў ска заць: на-

пі шы за яву?

— Не, прос та пад пі шы.

Гля джу на чыс ты ліст:

— А дзе за ява?

— За яву я по тым на пі шу, 

ця пер ня ма ча су.

— Ці ка ва, і што ты там 

на пі шаш?

— Та та, я спаз ня ю ся. Ты 

мо жаш прос та рас пі сац ца і 

ўсё.

Доб ра, у рэш це рэшт па-

ві нен жа баць ка да вя раць 

улас на му сы ну: рас пі саў ся 

і ад даў чыс ты ліст са сва ім 

под пі сам дзі ця ці.

Вель мі ці ка ва, што ж ён 

там на пі ша: столь кі пры-

над ных ва ры ян таў, а под-

піс уся го адзін. На ват не як 

крыўд на.

P. S. А на огул, па ра б у 

шас нац цаць га доў ужо за 

та ту на ву чыц ца рас піс вац-

ца. А то дзі ця чы сад ней кі: 

«Та та, пад пі шы. Та та, пад пі-

шы». І ча му іх толь кі ву чаць 

у гэ тым лі цэі?

* * *

По ля:

— Та та, толь кі па абя цай, 

што ты па го дзіш ся.

— Па га джу ся на што?

— Не, ты спа чат ку па абя-

цай.

— Пра бач, я ў та кія гуль ні 

не гу ляю.

(Я ў іх і праў да не гу-

ляю.)

— Ну, ка лі лас ка, там ня-

ма ні чо га скла да на га. Трэ-

ба прос та сёе-тое ачыс ціць 

ад скур кі, каб мы маг лі гэ та 

з'ес ці.

— Доб ра, абя цаю.

— Ура! Ве ра, ня сі ка кос!

* * *

Едзем ве ча рам з сы нам 

да до му. Абод ва стом ле ныя: 

я — пас ля ра бо ты, сын — 

пас ля кур саў анг лій скай. 

У ма шы не іг рае ней кая пес-

ня па ра дыё.

Рап там пес ня не ча ка на 

аб ры ва ец ца, і раз драж няль-

на вя сё лы го лас ра дыё вя ду-

ча га вы маў ляе:

— Ну што, спа дзя ю ся, вы 

ўжо шчас лі ва даб ра лі ся да 

до му і...

Не па спя ваю пе ра клю-

чыць ка нал, як чу ец ца сум-

ны бас сы на:

— Ка лі б мы ўжо даб ра лі-

ся да до му, мы б ця бе ця пер 

не слу ха лі.

З па ва гай па гля дзеў на 

сы на: ча ла ве ку толь кі споў-

ні ла ся шас нац цаць, а ён ужо 

ра зум ней шы за ра дыё вя ду-

ча га.

P. S. Зрэш ты, ка лі пры-

слу хац ца да та го, што звы-

чай на га во раць ра дыё вя-

ду чыя, гэ та не та кое ўжо і 

вя лі кае да сяг нен не...

Па вел ХО ЛАД.

Жыц цё ча ла ве ка па доб на на 

бяз меж ны акі ян: ка лі-ні ка лі 

зна хо дзіц ца ў шты лі, час цей жа 

па ім пра бя га юць не спа кой ныя 

хва лі, а ча сам на ля тае шторм, 

які збі вае з ног, вы пра боў вае 

на поў ную моц. І на ват лю дзі 

з моц ным стрыж нем не 

заў сё ды мо гуць вы тры маць.

Маг чы ма, пра ге ро яў ар ты ку ла аў-

тар рад коў і не да ве да ла ся б, ка лі б 

не па трэ ба па ехаць у вёс ку Яг ле ві чы, 

што ў Іва цэ віц кім ра ё не. На зва рот най 

да ро зе га ла ва між во лі па вяр ну ла ся ў 

бок ся дзі бы па ву лі цы Цэнт раль най, 

34 — пе рад до мам лі та раль на за не-

каль кі ме ся цаў «вы рас ла» пры го жая 

дзі ця чая пля цоў ка.

Гас па ды ня Лю боў Ана то леў на Кас-

ні ко віч да по лва ла квет ка выя клум бы. 

Яна і рас ка за ла, што ўсё гэ тае «ба-

гац це» з'я ві ла ся дзя ку ю чы ру кам яе 

і му жа. Да пен сіі яна пра ца ва ла ў 

ДЭУ-2, па куль іс на ва ла ар га ні за цыя, а 

муж — на льно за вод зе. І рап там жан-

чы на за маў ча ла, пе ра адоль ва ю чы ня-

про ша ныя слё зы. Па спра ба ваў шы яе 

су па ко іць, па чу ла су мную гіс то рыю.

— Мой унук Ці ма фей вель мі лю біў 

ма ля ваць, і ў яго пры го жа атрым лі ва-

ла ся. Хлоп чык быў вель мі жыц ця ра-

дас ны, але рап там за хва рэў — ан ка-

ло гія... Каб яго па ра да ваць і са мой не 

звар' я цець, па ча ла зай мац ца квет ка-

мі, ма ля ва ла і рых та ва ла эс кі зы, тра-

фа рэ ты для фі гу рак, а муж вы ра заў. 

Па сту по ва двор пе ра тва рыў ся ў та кі, 

які ба чы це. А по тым уну ка не ста ла... 

Яму бы ло толь кі 10 гад коў! Я вель мі 

га ра ва ла, не зна хо дзі ла са бе мес ца. 

Зда роўе па хіс ну ла ся, і фель чар мя не 

ўпэў ні ла, што трэ ба за няц ца ней кай 

спра вай, ра бо тай, каб не злег чы. Я за-

ду ма ла ся: са праў ды, у сы на і так го ра, 

дач ка жы ве да лё ка ад нас, так і ін сульт 

зда рыц ца мо жа. І мы з му жам ста лі да-

лей упры гож ваць дзі ця чую пля цоў ку. 

Так і ра ту ем ся... Хо чац ца дзе так ра да-

ваць, каб яны ні ко лі не хва рэ лі.

З го ду ў год дом Кас ні ко ві чаў на 

свя це вёс кі Яг ле ві чы ўша ноў ва ец ца 

як леп шы. І пра ез джыя лю дзі, і мяс цо-

выя звяр та юць ува гу на пры го жую, з 

ду шой ство ра ную дзі ця чую пля цоў ку, 

якая атры ма ла ся ў Кас ні ко ві чаў, з за-

да валь нен нем ба вяць тут час і ма мы з 

дзець мі. І зда ец ца, унук на тхняе ба бу-

лю і дзя ду лю з ня бё саў, ра ду ец ца з імі 

і ўдзяч ны, што пра яго па мя та юць.

Ва лян ці на БОБ РЫК,

г. Іва цэ ві чы.

Фо та Ва ле рыя МІС КЕ ВІ ЧА.
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Паштовая скрыняПаштовая скрыня ДЛЯ РА ДАС ЦІ, 

А НЕ ДЛЯ СМУТ КУ

...і ка ля два ра.

У два ры...


