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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Са ла та «Вы тан ча ная лэ дзі»
Спат рэ біц ца: ку ры нае фі ле — 300 г, агур кі све жыя — 

150 г, кан сер ва ва ны га ро шак — 150 г, смя та на — 150 г, 

не каль кі га лі нак кро пу, соль на смак.

Ку ры нае фі ле ад ва рыць на пра ця гу 20 хві лін з мо ман ту 

за кі пан ня. Асту дзіць. Агур кі і ку ры нае фі ле па рэ заць ся-

рэд ні мі ку бі ка мі, кроп — дроб на. Склас ці ў са лат нік фі ле, 

агур кі, кроп, га ро шак. Да даць смя та ну, па са ліць, змя шаць 

і мож на час та вац ца.

Буль ба «Пра сцей прос та га»
Ста ран на вы мый це буль бу, зра бі це звер ху над рэ зы. 

У іх мож на ўклас ці лус тач кі сы ру, бе ко ну або вянд лі ны. 

Па ма заць усё але ем, па пер чыць, па са ліць і па ста віць у 

ра за грэ тую да 220 гра ду саў ду хоў ку на 40 хві лін.

Аў ся нае пе чы ва 
з «п'я ны мі» ра зы нка мі

Спат рэ біц ца: мас ла — 100 г; цу кар — 150 г; ва ніль ны 

эк стракт — 1-2 кроп лі ці па ча чак ва ні лі ну; ва да або ма-

ла ко — 3 ст. л.; яй ка — 1 шт.; му ка пша ніч ная — 100 г; 

аў ся ныя шмат кі — 250 г; раз рых ляль нік цес та — 1 ч. л.; 

ра зы нкі — 200 г; кань як — 50 мл.

Ра зы нкі за ма чыць у кань я ку на ноч, за тым ад кі нуць на 

сі та і аб су шыць. Ка лі кань я ку не да стат ко ва, каб ра зы нкі 

цал кам у ім па та ну лі, да даць тро хі цёп лай ва ды.

Раз мяк ча нае мас ла 

ўзбіць з цук рам у пыш ную 

ма су. Да даць яй ка, ва ніль ны 

эк стракт і яшчэ раз уз біць. 

Пра се яць у міс ку му ку і раз-

рых ляль нік, да даць аў ся ныя 

шмат кі, 3 ста ло выя лыж кі 

ва ды ці ма ла ка і змя шаць.

Злу чыць аў ся ную су месь з мас ле най су мес сю, да даць 

ра зы нкі і змя шаць.

З атры ма на га цес та лыж кай сфар ма ваць ша ры кі, вы-

клас ці іх на бля ху, па кры тую пер га мен там, на ад лег лас ці 

3-4 см адзін ад ад на го і злёг ку пры ціс нуць лыж кай.

Вы пя каць 15—18 хві лін пры тэм пе ра ту ры 180 гра ду-

саў.

Лі чыц ца, што ка лі 

дзяў чын ка кла по ціц ца 

аб хат ніх га да ван цах, 

з яе вы рас це доб рая 

ма ма. Спя вач ка Ган на 

Шар ку но ва ме на ві та та кая: 

кла пат лі вая, ад каз ная 

ма ма ма лень ка га сы ноч ка 

Мак са. А яшчэ Ган на — 

гас па ды ня ча роў най 

бе лай маль тый скай 

ба лон кі, на зва най у го нар 

зна ка мі та га бры тан ска га 

му зы кан та Май кла Джа ге ра.

— Ма быць, кож нае дзі ця ма-

рыць аб хат нім га да ван цы. А ў 

вас у дзя цін стве бы лі хат нія жы-

вё лы?

— Коль кі ся бе па мя таю, заў-

сё ды. Хі ба што на Кам чат цы мы 

жы лі без жыў нас ці. Та та ў мо ры, а 

ма ма ад на з дву ма па год ка мі — з 

бра там у мя не роз ні ца год і ча ты-

ры ме ся цы. Той яшчэ быў заа парк, 

на пэў на. (Усмі ха ец ца.) У на шай 

сям'і дзе ці не пра сі лі ўзяць ка го-

не будзь, та та сам пры но сіў у дом 

«бра тоў мен шых». Кош ка Ма ру ся 

не як пры бі ла ся да нас, аб са лют на 

дзі кая, і па ма лу з'е ла... пер шых на-

шых хат ніх на сель ні каў — ры бак. 

Ма русь ка як прый шла, так ад ной-

чы і знік ла. А та та з ва ен на-мар-

ской час ці пры нёс ма лень кае ру-

дое ка ця ня, якое пе ра тва ры ла ся ў 

тоў ста га, гуль та я ва та га, але шчас-

лі ва га ка та Ры жы ка, які пра жыў у 

нас 19 га доў.

Ка лі та та праз га доў пяць пры-

нёс шча ню ка бак сё ра, па мя таю, 

ма ма вель мі зла ва ла ся: ні з кім 

не раз маў ля ла і абя ца ла да яго не 

па ды хо дзіць, не кар міць і на огул не 

за ўва жаць. Яна тры ма ла ся два дні. 

На трэ ці мы не пры кмет на ўвай шлі 

ў ква тэ ру, а ма ма ся дзе ла са шча-

ню ком на ру ках і мі ла мар мы та ла 

яму неш та, чу ха ю чы за вуш кам. 

Так яна зда ла ся, і мы ўсе ра зам 

шчас лі ва жы лі.

— А як з'я ві ла ся ў вас у до ме 

маль тый ская ба лон ка з «му зыч-

най» мя нуш кай?

— Джа гер у на шай сям'і пер-

шы нец, і мы ўсе яго вель мі лю бім. 

Я вы ра шы ла за вес ці са ба ку та му, 

што над та ха це ла ся кла па ціц ца 

пра ка гось ці ма лень ка га, бо дзі ця 

з'я ві ла ся ў мя не, па агуль на пры ня-

тых мер ках, да во лі поз на. Джа гер 

«за кры ваў» усе мае эма цы я наль-

ныя дзір кі, за паў няў усю пус тую 

пра сто ру. Я і ця пер па мя таю ад-

чу ван не шчым лі вай пус тэ чы, ка-

лі за хо дзіш у ква тэ ру, а там — ні 

ду шы...

— А ча му вы бра лі ме на ві та 

ба лон ку?

— Па ро да, на мой по гляд, вель-

мі год ная. Я шмат чы та ла, ра і ла ся. 

Спра ва ў тым, што я алер гік і ама-

тар чыс ці ні, та му да вы ба ру са ба кі 

па ды хо дзі ла вель мі праг ма тыч на. 

Наш са бач ка зу сім не лі няе, не 

пах не (на ват мок ры), і ў нас ні я кіх 

алер гій ня ма. Вы дат ная «га рад-

ская» па ро да, і да та го ж ра зум ная. 

Я вель мі ба я ла ся, што Джа гер дзе 

не трэ ба бу дзе гаў каць, дзе трэ ба 

ста яць — бу дзе бег чы. Вель мі доб-

ра, што па мы лі ла ся. Ака за ла ся, у 

нас са мы кем лі вы са ба ка, які ве-

дае шмат ка ман даў і ра зу мее нас 

з паў сло ва. Ён — доб ры, але не 

бес ха рак тар ны і вель мі ўдум лі вы.

— Цяж ка бы ло вы хоў ваць 

шча ню ка?

— Усіх ма лень кіх улю бён цаў 

цяж ка вы хоў ваць, бо ба іш ся зра-

біць па мыл ку, на шко дзіць. Мы лі-

та раль на трэс лі ся над ім — гэ та 

праў да. Вя до ма, не ўсё атрым лі-

ва ла ся. Я зу сім ужо звык ла ся з 

дум кай, што бу ду веч на ха дзіць 

з вяд ром і пры бі раць, мыць, цер-

ці пад ло гу. Ужо не спа дзя ва ла ся, 

што ў Джа ге ра на ла дзіц ца «пра-

гра ма» з ту а ле там. Гэ та да стат-

ко ва доў га цяг ну ла ся. Але по тым 

не як усё на ла дзі ла ся і за бы ла ся. 

Ас тат нія ка ман ды ён ла віў ім гнен-

на.

— Ган на, а як Джа гер пры няў 

но ва га чле на сям'і — ва ша га сы-

на Мак са?

— Для са ба кі, вя до ма, гэ та быў 

стрэс. Пры нес лі ней кую не вя до-

мую іс то ту і не ады хо дзяць ад яе 

24 га дзі ны ў су ткі. На ту раль на, ува-

гі Джа ге ру я ўжо ўдзя ля ла менш. 

Пра сі ла му жа аб ды маць і гла дзіць 

яго час цей, каб ён не ад чу ваў ся бе 

адзі но кім. Са мой жа не да са ба-

кі дак лад на бы ло. Джа гер вель мі 

хут ка па ста леў са з'яў лен нем Мак-

са. Стаў са ма стой на ес ці, а ра ней з 

рук яго кар мі лі і лі та раль на ска ка лі 

пе рад ім. Ад на знач на стаў больш 

цярп лі вы, гэ та да ты чыц ца і пра гу-

лак, і ўся го ас тат ня га.

— У Еў ро пе ёсць спе цы яль-

ныя кан тэй не ры ў пар ках, а ў іх 

на ват рас ход ныя ма тэ ры я лы — 

па ку нач кі, ча сам ад на ра зо выя 

ла пат кі. А як вы ацэнь ва е це 

ста ліч ную інф ра струк ту ру для 

са бак? Якой уяў ля е це яе ў ідэа-

ле?

— У нас і з дзі ця чы мі пля цоў ка-

мі бя да, што ўжо ка заць пра са бак! 

Не да гэ та га го ра ду, на жаль. Адзі-

нае, на што ха пае срод каў, дык 

гэ та на таб ліч кі «вы гу л за ба ро не-

ны». Хоць на вер та лё тах да бі рай-

ся да са ба чай пля цоў кі ў ін шым 

квар та ле. Усё гэ та сум на. Але, 

ка лі шчы ра, мя не як гас па ды ню 

са ба кі так са ма раз драж няе, ка лі 

з-пад рас та ла га сне гу з'яў ля юц-

ца паў сюль са ба чыя «па да рун кі». 

Тут трэ ба кож на му па чы наць з ся-

бе і пры бі раць за сва ім са ба кам. 

Кож на му. Ця пер ня ма дэ фі цы ту 

па ке таў, на ад ва рот, мы столь кі іх 

вы кід ва ем, што не праб ле ма знай-

сці ліш ні і пры браць за сва ім улю-

бён цам.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва 

Ган ны Шар ку но вай.

«Зор ны» га да ва нец«Зор ны» га да ва нец

Ган на ШАР КУ НО ВА: «ДЖА ГЕР ЗА ПАЎ НЯЎ 
УСЮ ПУС ТУЮ ПРА СТО РУ»

У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І !

МАР НЫЯ РАС ХО ДЫ
За якія функ цыі бы та вой тэх ні кі 

не вар та пе ра плач ваць
ПЫ ЛА СОС

Па трэб ныя функ цыі:

 на сад ка «тур ба-шчот ка», ка лі ў вас до ма ёсць ды ва-

ны і хат нія жы вё лы;

 рэ гу лі роў ка ма гут нас ці;

 кам пакт ныя па ва рот ныя кол цы: з імі пы ла сос больш 

ма неў ра ны;

 ахоў ны плас тык у тых мес цах кор пу са пы ла со са, які мі 

ён мо жа кан так та ваць з прад ме та мі мэб лі.

Не па трэб ныя:

 на сад ка «тур ба-шчот ка», ка лі ў вас до ма ня ма ды-

ва ноў і хат ніх жы вёл;

 кан тэй нер ны пы лаз бор нік (пы ла со сы ты пу цык лон). 

Мя шоч ныя пы ла со сы як мі ні мум пра сцей шыя ў аб слу гоў-

ван ні і яны больш гі гі е ніч ныя;

 мност ва да дат ко вых на са дак. У рэ аль нас ці вы ка рыс-

тоў ва юц ца мак сі мум тры;

 пы ла сос для віль гот най убор кі. Па мыць пад ло гу доб-

рай шваб рай хут чэй, зруч ней і тан ней, чым мый ным пы-

ла со сам.

БЛЭН ДАР (ста цы я нар ны)

Па трэб ныя функ цыі:

 шкля ная ча ша. Плас ты ка вая хут ка мут нее. Акра мя 

та го, ма дэ лі з плас ты ка вай ёміс тас цю звы чай на больш 

шум ныя;

 рэ жым сму зі (ім пуль сны рэ жым).

Не па трэб ныя:

 ме та ліч нае аздаб лен не кор пу са. Яго на яў насць ні чо га 

не ка жа пра якасць ме ха ні кі;

 вель мі вы со кая ма гут насць (звыш 600 Вт), ка лі не 

збі ра е це ся здраб няць лёд і арэ хі час та і па мно гу. Эфек-

тыў насць блэн да ра на звы чай ных пра дук тах за ле жыць ад 

фор мы ча шы і кан фі гу ра цыі на жоў, а не ад ма гут нас ці.


