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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КУ ЛІЧ «КРА ФІН»
Су месь да лі кат на га кек са і сло е на га кру а са на, 

пры га та ва ная ў ве лі код ным сты лі
Спат рэ біц ца: 

пша ніч ная му-

ка — 350 г, ма-

ла ко —100 мл, 

жаў ток — 2 шт,, 

яй ка — 1 шт., 

мас ла — 40 г 

(для цес та) і 

100 г (для змаз-

ван ня плас тоў), 

мін даль ныя пя лёст кі — 100 г, цу кар — 80 г, соль — 0,5 ч. 

л., мус кат ны арэх — 1 ч. л., дрож джы — 20 г све жых або 

7 г су хіх, су ша ныя жу ра ві ны (мож на вы ка рыс тоў ваць 

ра зы нкі або ін шыя су ха фрук ты) — 200 г, ва ніль ны цу-

кар — 10 г.

Змя шаць дрож джы з 1 ч. л. цук ру і за ліць цёп лым ма-

ла ком. Змяс ціць су месь у цёп лае мес ца, ча каць, па куль 

над ёй не пад ні мец ца пен ная ша пач ка.

Рас та піць у каст руль цы мас ла. У глы бо кай па су дзі не 

ўзбіць жаў ткі з яй кам і ва ніль ным цук рам. Уз бі ваць не аб-

ход на да ўтва рэн ня пыш най пе ны.

Пра се яць у глы бо кую міс ку му ку, а ў цэнт ры зра біць 

не вя лі кае па глыб лен не. На ліць у яго дрож джы, якія пад-

ня лі ся, да даць яеч ную су месь, част ку мас ла і соль. Усе 

ін грэ ды ен ты ста ран на пе ра мя шаць, да даць мас ла, якое 

за ста ло ся, і за мя сіць цес та. Мя сіць трэ ба да та го ча су, 

па куль цес та не пе ра ста не ліп нуць да паль цаў.

Па клас ці га то вае цес та ў глы бо кі по суд, зма за ны мас-

лам. Злёг ку па ма заць па верх ню мас лам, на крыць хар чо-

вай плён кай і ад пра віць у цёп лае мес ца, каб цес та для 

бу ду чых ку лі чоў 

пад ня ло ся.

Ка лі цес та пад ні-

мец ца, раз дзя ліць 

яго на тры роў ныя 

част кі, скру ціць з 

кож най шар і ахі-

нуць плён кай яшчэ 

на 10 хві лін.

Пры сы паць му-

кой ра бо чую па-

верх ню, рас ка чаць 

ад ну част ку цес та 

ў тон кі пра ма ву-

голь ны пласт. Цес-

та па він на быць 

на паў праз рыс тым, 

але трэ ба са чыць, 

каб яно не па рва-

ла ся. Зма заць цес-

та раз мяк ча ным 

мас лам.

Р а ў  н а  м е р  н а 

раз мер ка ваць па 

па верх ні мус кат-

ны арэх, жу ра ві ны 

і мін даль ныя пя-

лёст кі. Мо жаце вы-

ка рыс таць лю быя 

ін шыя су ха фрук ты 

і цу ка ты.

Аку рат на згар-

нуць цес та ў ру-

лет. Тое ж са мае 

зра біць з ас тат ні-

мі част ка мі цес та. 

У вы ні ку па він-

ны атры мац ца 

тры свя точ ныя 

ку лі чы!

Вост рым на-

жом раз рэ заць 

ру лет уз доўж, 

не да ра за ючы 

не каль кі сан-

ты мет раў да 

краю.

Па ло ву ру-

ле та скру ціць у 

спі раль, тое ж 

са мае зра біць 

з дру гой па ло-

вай, але змяс-

ціць яе па-над 

пер шай. Зра-

біць так з кож-

ным ру ле там.

Змяс ціць ку-

лі чы ў фор мы 

для вы пя кан ня 

і па кі нуць на 

20 хві лін у цёп-

лым мес цы.

Ка лі цес та 

злёг ку пад ні-

мец ца, ад пра-

віць ве лі код ныя «Кра фі ны» на 10 хві лін у ду хоў ку, ра-

за грэ тую да 200 °C, за тым па мен шыць тэм пе ра ту ру 

да 180 °C, на крыць ку лі чы фоль гай і вы пя каць яшчэ 

10 хві лін. Пас ля гэ та га фоль гу зняць і вы пя каць ку лі чы 

яшчэ 15 хві лін.

Пры сы паць га то вую вы печ ку цук ро вай пуд рай.

На вер се ша фы, у ант рэ со лі, неш та 

за ша ма це ла.

«Мыш, — па ду ма ла я, але тут жа 

за су мня ва ла ся: — Мы шэй у нас не 

маг ло быць. Яны ж не сяб ру юць з 

на шым Мур зі кам».

Не па спе ла так па ду маць, як дзіў-

ны гук паў та рыў ся.

Хто ж гэ та мо жа быць?

Я ха це ла ўзяць та бу рэт, пад ста-

віць яго блі жэй да ша фы, ад крыць 

дзвер цы ант рэ со лі і за зір нуць ту-

ды. Пэў на, я так і зра бі ла б, але ў 

гэ ты мо мант у мой па кой за бег ла 

Ма ша.

— А нам ма ма сён ня яб лыч ны 

пі рог пяк ла! Сма ка та якая! Я та бе 

пры нес ла па каш та ваць! — Ма ша 

па ста ві ла та лер ку з ка вал кам пі ра га 

на стол і да да ла: — Ня сі гар ба ту, бу-

дзем пі ра ваць!

Я пры кла ла ўка заль ны па лец да 

вус наў і пра шап та ла:

— Ці ха! — І па ка за ла на ант рэ-

соль: — Там хтось ці ёсць!

Ма ша пры се ла на ка на пу і за ці каў-

ле на зір ну ла ўверх:

— Хто?!

— Каб я ве да ла! Дак лад на не мы-

шы, бо яны не сяб ру юць з Мур зі кам.

— А я ве даю! — усміх ну ла ся Ма-

ша. — Гэ та ін ша пла нет ны госць. 

Я ўчо ра ве ча рам ра зам з та там гля-

дзе ла на ву ко вую пе ра да чу пра іх. Ча-

сам зда ра ец ца так, што ін ша пла не ця-

не мо гуць збіц ца з кур су і да ка го-не-

будзь за блу каць. На ват ёсць свед кі.

— Ін ша пла не ця нін? — здзі ві ла ся я 

і так са ма пры се ла на ка на пу. — Не як 

я пра гэ та не па ду ма ла. — І пра што 

мы бу дзем з ім га ва рыць? І ці зра зу-

мее ён нас?

— Зра зу мее, — ска за ла Ма ша. — 

У іх да ву ха пры ста са ва ны та кі пры-

бор чык, які пе ра кла дае на іх мо ву ўсе 

мо вы све ту!

— Та ды трэ ба пад рых та ваць пы-

тан ні, якія мы яму за да дзім, — вы-

ра шы ла я.

— Я за пы та ю ся, ці ёсць на іх пла-

не це ма ро жа нае і ша ка лад кі і коль кі 

гэ тыя пры сма кі ў іх каш ту юць. Ка лі 

бяс плат на ці тан на, я па ля чу з ім. Хоць 

ты дзень па ем пры сма каў удо сталь.

— А я за пы та ю ся, ці ёсць на іх 

пла не це шко ла і да маш нія за дан ні. 

Ка лі ня ма, то так са ма па ля чу на яго 

пла не ту.

— А як мы ўсе па мес цім ся ў ля ту-

чай та лер цы? — за пы та ла ся Ма ша.

Тут ужо прый шло ся мне пад клю-

чаць сваю эру ды цыю:

— Та лер ка на бы вае фор му тых, 

хто ў ёй зна хо дзіц ца!

— А ты не бу дзеш су ма ваць па 

род ных, сяб рах, шко ле?

— Ну, мы толь кі на ты дзень. А там, 

на ін шай пла не це, ён пра хо дзіць вель-

мі хут ка. Ні хто і не за ўва жыць на шай 

ад сут нас ці, — за пэў ні ла я сяб роў ку.

— Та ды да вай ужо ад чы нім дзвер-

цы ант рэ со лі і зір нём на яго — ін ша-

пла нет на га гос ця, — пра па на ва ла 

Ма ша.

Я ўзя ла та бу рэт і па ста ві ла яго ля 

ша фы. Не па спе ла ўзлез ці на яго, 

як дзвер цы ант рэ со лі рас чы ні лі ся і 

з яе па ка за ла ся пух на тая га ла ва... 

Мур зі ка! Дык вось хто ўвесь гэ ты час 

па ло хаў мя не! Мур зік скок нуў на пад-

ло гу.

— І ка лі ты толь кі за браў ся ту-

ды? — за пы та ла ся я ў ка та.

На гэ та, вя до ма, Мур зік ні чо га не 

ад ка заў.

Мы з Ма шай се лі за стол, ста лі 

піць гар ба ту з яб лыч ным пі ра гом і 

аб мяр коў ваць тэ ле пра гра му пра ін-

ша пла не цян. Так ха це ла ся, каб ад-

ной чы госць з ін шай пла не ты ўсё ж 

за ві таў да нас у гос ці. Та кі пі рог, які 

пя чэ Ма шы на ма ма, па ві нен па спы-

таць кож ны!

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА.

Тай ны госць
На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі

КОЖНЫ 
З НАС — 
КРАІНА

Мама, пачытай!Мама, пачытай!

Раз мо ва двай ня так.

Ве ра:

— На пэў на, вель мі страш на 

пра ца ваць сцю ар дэ сай...

По ля:

— А што там страш на га? 

Два ра зы прай шоў па са ма лё-

це, а ас тат ні час ся дзіш пры шпі-

ле ны.

Ве ра абу ра на:

— По ля, якая роз ні ца, ка лі са-

ма лёт упад зе?!

Ду маў, спрэч ка скон ча на на 

ка рысць Ве ры, але дзе там.

По ля:

— Та ды на вош та, па-твой му, 

у са ма лё це пры шпіль ва юц ца?

Ве ра не знай шла, што ад ка-

заць, і прый шло ся ўжо мне тлу-

ма чыць, што па даць пры ем ней 

пры шпі ле ным.

Р.S. Хоць, без умоў на, я ма гу 

па мы ляц ца.

* * *
А вось за раз я злёг ку афі-

геў.

Сын:

— Та та, на пі шы мне за яву ў 

шко лу.

— Якую яшчэ за яву?

— Што я заўт ра не пай ду на 

апош ні ўрок.

— А ча му гэ та ты заўт ра не 

пой дзеш на апош ні ўрок?

— Та му што заўт ра апош-

ні дзень ву чо бы пе рад ка ні ку-

ламі.

— А прос та не пай сці на 

апош ні ўрок ты не мо жаш?

— Ма гу. Але ле пей, ка лі бу-

дзе за ява.

На хаб насць — дру гое шчас-

це (а ў гэ тым вы пад ку на ват 

пер шае). Але я на пі саў, ка неш-

не. Усё-та кі з за явай са чка ваць 

урок больш пры ем на, тут яго 

праў да.

Р.S. І як гэ та я ў дзя цін стве да 

гэ та га не да ду маў ся?

* * *
Па ка заў сы ну ар ты кул, у 

якім га во рыц ца, што на 97,5 % 

лю дзей смарт фон аказ вае 

згуб нае ўздзе ян не. Ён пра-

чы таў, па гля дзеў на мя не і 

сказаў:

— Не тур буй ся, та та, на 

шчас це я на ле жу да тых ін шых 

2,5 %.

Ну што ты бу дзеш з ім ра-

біць?

* * *
Сын:

— Ка лі ўя віць, што кож ны з 

нас гэ та якая-не будзь кра і на, то 

Мар та — гэ та Ра сія.

— Ча му?

— Та му што яна па ста ян на да 

ўсіх чап ля ец ца.

— А ас тат нія хто?

— Ма ма — гэ та Аме ры ка: яна 

ўсіх ву чыць жыць. Я — гэ та Аў-

стра лія: у мя не свой па кой і мне 

ўсё да лям пач кі. Двай ня ты — гэ-

та Бе ла русь і Укра і на: быц цам 

бы сяб ру юць, але кож ная са ма 

ся бе на ўме.

— А я та ды хто?

— А ты, та та, — гэ та Швей-

ца рыя.

— Ча му Швей ца рыя?

— Ну, па-пер шае, ты кант ра-

лю еш на шы фі нан сы. Па-дру гое, 

ва ўсіх кан флік тах ты за хоў ва еш 

нейт ра лі тэт. А па-трэ цяе, у ця бе 

шмат га дзін ні каў.

По тым ста лі ра зам ду маць, 

якую кра і ну прад стаў ляе Ксе-

нія. Вы ра шы лі, што Ксе нія гэ та... 

Паў ноч ная Ка рэя: лю біць гуч на 

за яў ляць аб са бе і ўвесь час па-

тра буе, каб яе кар мі лі.

Пас ля гэ тай не звы чай най 

раз мо вы мне быц цам бы ста-

ла мно гае зра зу ме ла, пры чым 

не толь кі ў жыц ці на шай кра-

і ны, але і ў вя лі кай па лі ты цы 

наогул. Ка лі, на прык лад, Мар та 

сва рыц ца з ма май — зна чыць, 

зноў Ра сія з Аме ры кай неш та 

не па дзя лі лі.

А ка лі па тэ ле ві за ры Паў-

ноч ная Ка рэя па гра жае ўся му 

све ту, зна чыць, гэ та прос та 

Ксе нія спра буе звяр нуць на ся-

бе ўвагу.

Р.S. І толь кі пра Швей ца рыю 

амаль ні чо га не чу ваць — на тое 

яна і Швей ца рыя.

Павел ХОЛАД.


