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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Ня мец кая буль бя ная са ла та
Та кую са ла ту мож на па да-

ваць як гар нір ці як цал кам 

са ма стой ную стра ву.

Спат рэ біц ца: буль ба — 

1 кг, вэн джа ная гру дзін ка — 

350 г, час нок — 2 зуб чы кі, 

яб лыч ны во цат — 5 ст. л., 

гар чы ца — 1 ст. л., цу кар — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., пе-

рац — 0,5 ч. л, зя ле ні ва пят руш кі.

Буль бу ачыс ціць, раз рэ заць на ча ты ры ка ва лач кі і ад-

ва рыць у пад со ле най ва дзе да га тоў нас ці. Зліць ва ду і 

пра су шыць. Гру дзін ку здраб ніць, аб сма жыць і вы клас ці на 

та лер ку. Тлушч, які вы дзе ліў ся, тро хі асту дзіць і да даць да 

яго во цат, цу кар, гар чы цу, соль і пе рац, змя шаць і да вес ці 

су месь да кі пен ня. За тым да даць у яе здроб не ны час нок, 

пе ра мя шаць і зняць з агню. Па клас ці ў су месь буль бу і 

доб ра змя шаць, па кі нуць на 15 хві лін. Да даць да буль бы 

аб сма жа ную гру дзін ку, здроб не ную пят руш ку і яшчэ раз 

доб ра змя шаць.

Фарш мак
Спат рэ біц ца: са лё ныя 

се ляд цы — 2 шт., яй кі — 

4 шт., морк ва — 2 шт., цы-

бу ля (буй ная) — 1 шт., мас-

ла — 100 г.

Морк ву ад вар ва ем «у мун дзі ры» да га тоў нас ці, а за-

тым абі ра ем. Яй кі ад вар ва ем укру тую. Се ляд цоў а бі ра ем 

і вы ма ем кост кі. Цы бу лю на ра за ем буй ны мі ка ва лач ка мі. 

За клад ва ем у блэн дар: фі ле се ляд цоў, яй кі, морк ву і цы-

бу лю. Пе ра бі ва ем усе ін грэ ды ен ты да ўтва рэн ня ад на род-

най ма сы. Уво дзім у яе мас ла і ста ран на ўмеш ва ем яго ў 

паш тэт. Стра ва га то ва!

Ка лі ў лік ін грэ ды ен таў фарш ма ку ўклю чыць вы чы-

шча ны ад лу пі ны і на сен ня яб лык, то стра ва на бу дзе тро хі 

ін шы смак.

Гар нір з фа со лі
Спат рэ біц ца: фа со ля — 

300 г, алей — 1 ст. л., та мат-

ны со ус — 2 ст. л., час нок — 

1 зуб чык, цы бу ля — 1 шт., 

бал гар скі пе рац — 1 шт., 

морк ва — 1 шт., смя та на — 

50 мл, зя ле ні ва, соль і пе-

рац — на смак.

Фа со лю за ма чыць у ва дзе 

на ноч, ад ва рыць да га тоў нас ці і ад кі нуць на друш ляк. За-

тым хві лін сем ту шым фа со лю на алеі. Цы бу лю і бал гар скі 

пе рац на ра за ем ку бі ка мі, час нок здраб ня ем, морк ву на-

дзі ра ем на буй най тар цы і да да ём усё да фа со лі, ту шым 

да га тоў нас ці ага род ні ны.

Га то вы гар нір з фа со лі мож на за пра віць смя та най і 

пры сы паць здроб не ным зя ле ні вам.

Спе цыі — ШТО ДА ЧА ГО
ДЛЯ МЯ СА: чыр во ны, чор ны, дух мя ны пе рац або гваз-

дзі ка, ма я ран, ча бор, кмен, кур ку ма, ма цяр душ ка.

ДЛЯ ПТУШ КІ: ча бор, ма я ран, раз ма рын, шал фей, ба-

зі лік.

ДЛЯ РЫ БЫ: лаў ро вы ліст, бе лы пе рац, ім бір, дух мя ны 

пе рац, ка лянд ра, пе рац чы лі, гар чы ца, кроп, ча бор.

ДЛЯ ДЗІ ЧЫ НЫ: ча бор, ма цяр душ ка, дух мя ны пе рац, 

чыр во ны пе рац, яд ло вец.

ДЛЯ КА ПУС ТЫ: кроп, 

кмен, ка лянд ра, фен хель, 

ку мін, на сен не чор най гар-

чы цы.

ДЛЯ БУЛЬ БЫ: кроп, ка-

лянд ра, кур ку ма і аса фе-

тыда.

ДЛЯ БА БО ВЫХ: ку мін, ім бір, пе рац, мя та і ка лянд ра.

ДЛЯ МА РЫ НА ДАЎ: лаў ро вы ліст, яд ло вец (яга ды да да-

юць у ма ры на ды пры пры га та ван ні мя са дзі чы ны і ры бы), 

га лін кі кро пу з квет ка мі або на сен нем.

ДЛЯ СО КАЎ, УЗ ВА РАЎ: ка ры ца, гваз дзі ка, ім бір, ба-

дзян, кар да мон.

ДЛЯ ПАШ ТЭ ТАЎ: бе лы пе рац, ка ры ца, ім бір, лаў ро вы 

ліст, гваз дзі ка, ба дзян, кар да мон.

ДЛЯ ВЫ ПЕЧ КІ: гваз дзі ка, ка ры ца, ба дзян, ім бір, кар-

да мон, дух мя ны пе рац, апель сі на вая цэд ра, аніс, кун жут, 

мак, ва ніль.

ДЛЯ ГА РА ЧА ГА МА ЛА КА: ка ры ца, кар да мон, шаф-

ран.

 Моц на за бру джа ныя мес цы ў ду хоў цы на ма чы це на-

ша тыр ным спір там і па кінь це на ноч — ра ні цай бруд ада-

трэц ца з да па мо гай звы чай най ануч кі.

 Ка лі ў тэр ма се з'я віў ся 

«ста рон ні» пах — не бя да: 

па кла дзі це ў яго па ру лы-

жак ры су, за лі це ва дой і не-

каль кі ра зоў доб ра па тра сі-

це. За тым пра па ла шчы це 

га ра чай ва дой.

 Скры ні ў ку хон ных ста лах час та ад вільгаці па чы-

на юць вы цяг вац ца з цяж кас цю. До сыць пра цер ці ба-

ка выя па верх ні скры ні свеч кай, і гэ тая не пры ем насць 

знік не.

 Са доў ні кі ўжо даў но пад вяз ва юць старымі калготкамі 

рас лі ны ў пе ры яд рос ту. Мяк кі ма тэ ры ял не па шкодж вае 

сцёб лы.

 Праз пан чо хі мож на пра ца дзіць за ста я лую фар бу.

 З кал го так мож на зра біць аба док для за ма ца ван ня 

смец це вых па ке таў. Ён ро біц ца пад вяд ро, у якім бу дзе 

зна хо дзіц ца па кет.
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Ве ра дня мі раз маў ляе па хат нім 

тэ ле фо не, па ўсім ві даць з ад ной з 

ба буль:

— А нам сён ня са ма кат ку пі лі! Не, 

адзін на два іх з По ляй.

По тым, звяр та ю чы ся да мя не:

— Та та, а са ма кат до ра га каш та-

ваў?

— Сто пяць дзя сят до ла раў.

Ве ра ў труб ку:

— Не, ня до ра га. Сто пяць дзя сят 

до ла раў.

Ду маю: ну ні фі га са бе «ня до ра га»! 

У дзе вя нос тыя на гэ ту су му мы ўсёй 

сям'ёй не каль кі ме ся цаў жыць маг лі.

Да рэ чы, ка лі мы вы бі ра лі са ма кат, 

я па ці ка віў ся ў пра даў ца:

— А ча му ў вас са ма ка ты та кія да-

ра гія? Амаль як ве ла сі пе ды.

— Дык гэ та ж швей цар скія са ма-

ка ты!

— Што, у са мой Швей ца рыі зроб-

ле ныя?

— Не, у Кі таі.

— А швей цар скіх ня ма?

— На жаль, ня ма. У гэ тай фір мы 

ёсць яшчэ адзін за вод у Гер ма ніі, мы 

ад туль адзін раз за ка за лі пар тыю, але 

нам не спа да ба ла ся. Кі тай цы лепш 

ро бяць.

Ка лі мер ка ваць вы ключ на па ца-

не, то са ма ка ты ка лі і збі ра лі ў Кі таі, 

то ра бі лі гэ та ўсё ж швей цар цы, якіх 

спе цы яль на для та кіх мэт вы піс ва лі са 

Швей ца рыі.

P. S. Зрэш ты, гэ та ня важ на. Аса біс-

та мне што швей цар скі са ма кат, што 

кі тай скі — без роз ні цы. Толь кі б мя не 

на ім ка тац ца не пры му сі лі.

*  *  *
Сха дзіў на баць коў скі сход у лі-

цэй БДУ. Пра ся дзеў там дзве га дзі ны 

(і тое не да ча каў шы ся за кан чэн ня), 

каб па чуць пра свай го сы на ад ну-адзі-

ную фра зу, якую я — у роз ных ва рыя-

цы ях — чую вось ужо дзе сяць га доў: 

«У Ар се нія ўсё доб ра».

За гэ тыя дзе сяць га доў сын змя ніў 

ча ты ры шко лы і мност ва клас ных кі-

раў ні коў, але з пер ша га да дзя ся та га 

кла са ўсе яны, як зга ва рыў шы ся, гар-

та ю чы жур нал, ка жуць ко рат ка: «Так... 

Хо лад Ар се ній... У Ар се нія ўсё доб ра». 

Ін шых дзя цей мо гуць рас хваль ваць за 

вы дат ныя да сяг нен ні або да ка раць за 

не па спя хо васць, але толь кі не Ар се нія. 

Ста біль насць — на ша ўсё.

Я ўжо па чаў ду маць, што ён сам 

пад га вор вае на стаў ні каў менш пра яго 

рас каз ваць на схо дах. А по тым прос та 

пры гле дзеў ся да яго больш уваж лі ва 

і спы таў сам у ся бе: «Што б я ска заў 

пра гэ та га ча ла ве ка, ка лі не лі чыць, 

што ён мой сын?» І пер шая фра за, 

якая прый шла мне ў га ла ву: «У яго 

ўсё доб ра». (Не да мес ца ўспом ні ла ся 

бен да раў скае «з та кім шчас цем і на 

сва бо дзе...»)

Яму на ват уру чы лі ад кла са ты тул: 

«Міс тар Ан ты стрэс», што ў пе ра кла-

дзе з рус кай мо вы азна чае «ча ла век, 

яко му ўсё па ба ра ба не».

Тут яго, да рэ чы, мож на зра зу мець. 

Ка лі ча ты ры ма лод шыя сяст ры на-

ладж ва юць дур дом (а ро бяць яны гэ та 

з зайз дрос най рэ гу ляр нас цю), міс тар 

Ан ты стрэс прос та на дзя вае на вуш ні-

кі, уклю чае «ме тал» і ідзе ў свой па-

кой, а пры спро бе жа но ча га ба таль ё на 

ўзяць яго па кой штур мам кі да ец ца ў 

іх тап ка мі. Ка неш не, ка лі та кі ча ла-

век трап ляе ў нар маль ную ча ла ве чую 

аб ста ноў ку, усе бу дуць дзі віц ца яго 

спа кою і дру жа люб нас ці...

P. S. Па са бе, на жаль, ве даю.

*  *  *
Жон ка ву чыць дзя цей не ка заць ад-

но пра ад на го га дас ці. У якас ці пры-

кла ду пры во дзіць мя не:

— Вось я пра та ту ні ко лі ні чо га 

дрэн на га не ка жу.

І да дае, па вяр нуў шы ся да мя не:

— Толь кі праў ду.

Дзе ці гу ма ру не аца ні лі, за тое аца ніў 

я. І за ду маў ся: што горш — ка лі пра ця бе 

ка жуць га дас ці ці ка лі ка жуць праў ду?

Пры ўсёй па ва зе да праў ды ў га дас-

цяў ёсць ад на бяс спрэч ная пе ра ва га: 

звы чай на слу ха чам заў сё ды зра зу ме-

ла, што гэ та ме на ві та га дас ці, та му 

яны не столь кі ха рак та ры зу юць та го, 

пра ка го ка жуць, коль кі та го, хто га-

во рыць.

З праў дай усё знач на горш (ка лі 

гэ та, вя до ма, праў да). Ка лі пра ця-

бе ка жуць праў ду, гэ та так са ма, як 

пра ві ла, усім ві да воч на, але ў та кім 

вы пад ку ўдар пры па дае ме на ві та па 

та бе, а той, хто ска заў праў ду, зда ец-

ца, зра біў доб рую спра ву.

У ідэа ле, вя до ма, ха це ла ся б, каб 

усе пра нас ка за лі вы ключ на доб ра, 

але мы ж з ва мі да рос лыя лю дзі і ў 

каз кі не ве рым. Тым больш што ў нас 

звы чай на доб ра га во раць пра ча ла ве-

ка толь кі та ды, ка лі са мо му ча ла ве ку 

ўжо аб са лют на фі я ле та ва, хто і што 

пра яго га во рыць...

Та му, ка лі вы бі раць з «двух зол» 

мен шае, аса біс та я па лі чыў бы за леп-

шае га дас ці.

У рэш це рэшт, ка лі пра ця бе ка жуць 

га дас ці, гэ та ў боль шас ці вы пад каў 

азна чае, што ты жы вы (па га дзі це ся, 

гэ та не так ужо і ма ла).

P. S. У эфі ры быў свя точ ны вы пуск 

руб ры кі «Ня хай га во раць».

Па вел ХО ЛАД.

На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі

«У Ар се нія ўсё доб ра»
Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!

Ці шэй едзеш...
Блі зі лі ся га рад скія спа бор ніц твы «Вя лі кая лыж ня». Та та 

да стаў свае лы жы, агле дзеў ма ца ван не, зма заў іх спе цы-

яль най маз зю. А по тым вы пра віў ся з імі на ву лі цу. Вяр нуў ся 

праз дзве га дзі ны, шчас лі вы і вя сё лы.

— Два тыд ні трэ ні ро вак — і я бу ду га то вы да эс та фе-

ты! — з па ро га за явіў ён.

— А ты ра ней удзель ні чаў у лыж ных гон ках? — не да-

вер лі ва спы та ла я.

— Так, — ад ка заў та та. — Апош ні раз у ар міі. І не без 

пос пе ху. У мя не і гра ма ты ёсць.

Та та за раз жа пра дэ ман стра ваў іх.

— Ого! — усміх ну ла ся я. — Дык ты ў нас спарт смен! 

Гля дзі не прый дзі апош нім!

— Гэ та вы клю ча на. У мя не свае пры ёмы ёсць!

Два тыд ні што ве чар та та вы праў ляў ся ка тац ца на лы жах. 

Не за ўваж на на стаў дзень спа бор ніц тваў.

Мы ра зам на кі ра ва лі ся ў га рад скі парк. Та ту за пі са лі ў 

спі сы ўдзель ні каў і вы да лі 31-ы ну мар. Яго за бег быў дзя-

вя ты. Да гэ та га ча су ён па спеў зра біць раз мін ку і па ка тац ца 

кры ху па вод даль ад мес ца спа бор ніц тва.

На рэш це, час на стаў. Суд дзя рас ста віў усіх удзель ні каў 

уздоўж на ма ля ва най чыр во най па лос кі.

— Аб' яў ля ец ца за бег на пяць кі ла мет раў ся род удзель-

ні каў ад трыц ца ці да трыц ца ці пя ці га доў. Старт — пас ля 

ад маш кі сцяж ком. На старт, ува га, марш! — ска ман да-

ваў ён.

І ўсе па мча лі.

— Лыж ню! Лыж ню! — бы ло чу ваць аду сюль.

Спа чат ку та та за ўваж на ад ста ваў ад лі да раў. Але ка лі 

па ло ва дыс тан цыі бы ла прой дзе на, рап там ні бы та скан-

цэнт ра ваў ся і па чаў на га няць ад на го лыж ні ка за дру гім. 

Ка лі ж да фі ні шу за ста ва ла ся не каль кі со цень мет раў, ён... 

вы рваў ся на пе рад!

— На фі ніш пер шым прый шоў 31-ы ну мар! — аб' явіў 

суд дзя.

Та ту ўру чы лі дып лом і па да ру нак. А мы па да ро зе да-

до му ку пі лі торт.

— Заўт ра ж для ўсёй сям'і на бы ва ем лы жы і па чы на-

ем ка тац ца па вы хад ных, — ужо до ма за ста лом аб' яві ла 

ма ма.

— Я толь кі «за»! — пад тры маў яе наш чэм пі ён. І вы-

раз на па гля дзеў на мя не. Што за ста ва ла ся ра біць? Толь кі 

па га дзіц ца.

Анд рэй СІ ДА РЭЙ КА.

Д А  В Е Д  Н І К  К У  Л І  Н А  Р А


