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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КУ РЫ ЦА З БАК ЛА ЖА НА МІ 
ПА-КІ ТАЙ СКУ

Спат рэ біц ца:  фі-

ле ку ры ных гру дак — 

800 г,  бак ла жа ны 

ся рэд ня га па ме ру — 

4 шт., со е вы со ус — 

2 ст. л., яб лыч ны во-

цат — 2 ст. л., цу кар — 

3 ст. л., на дзёр ты све-

жы ім бір — 1 ст. л., кун жут (па жа дан ні) — 1 ч. л., 

ку ку руз ны крух мал — 2 ч. л. (або 1 ч. л. буль бя но га), 

час нок — 1 зуб чык, чыр во ны вост ры пе рац на кон-

чы ку на жа, алей.

Ку ры цу на ра за ем доў гі мі па лос ка мі таў шчы нёй 

1 см. Бак ла жа ны — доў гі мі бру соч ка мі. У не каль кі 

пар тый аб смаж ва ем ку ра ці ну на алеі на моц ным 

аг ні, па куль мя са ўнут ры не пе ра ста не быць ру жо-

вым. Вы клад ва ем на та лер ку і ад стаў ля ем убок.

Кла дзём у па тэль ню, дзе сма жы ла ся ку ры ца, 

бак ла жа ны, да да ём ім бір, час нок і 50 мл ва ды, да-

во дзім да кі пен ня. Па мян ша ем агонь да ся рэд ня га, 

на кры ва ем па тэль ню веч кам і сма жым, пе ры я дыч-

на па меш ва ю чы, па куль вад касць не вы па рыц ца, 

а бак ла жа ны не бу дуць га то выя.

У асоб ным по су дзе змеш ва ем со е вы со ус, во цат, 

кун жут, крух мал, пе рац і цу кар.

Ку ры цу кла дзём на па тэль ню да бак ла жа наў, за-

лі ва ем со е вай су мес сю і на моц ным аг ні да во дзім 

да кі пен ня. За тым па мян ша ем агонь і сма жым, па-

меш ва ю чы, па куль пад ліў ка не загус не.

Га то вую стра ву лепш за ўсё па да ваць з ры сам.

ПА МІ ДО РЫ 
Ў СЫР НЫМ КЛЯ РЫ

Спат рэ біц ца: цвер-

даватыя па мі до ры — 

4 шт., сыр — 150 г, 

смя та на — 2 ст. лыж кі, 

яй кі — 2 шт., су ша ная 

мо ла тая па пры ка, час-

нок мо ла ты або све жы, 

на дзёр ты на дроб най тар цы, чор ны ці чыр во ны мо-

ла ты пе рац.

Па мі до ры па мыць, апус ціць на не каль кі се кун даў у 

кі пень, зняць скур ку. На рэ заць кру жоч ка мі, па сы паць 

па пры кай, час на ком, чор ным ці чыр во ным пер цам.

Для кля ру: уз біць 2 яй кі, змя шаць са смя та най, да-

даць дзёр ты сыр, усё яшчэ раз ста ран на змя шаць.

Па мі до ры аку наць у кляр і сма жыць на доб ра ра за-

грэ тай па тэль ні з ан ты пры гар най па верх няй (або на 

звы чай най) на алеі да за ла ціс тай ска ры нач кі.

Рас ка чаць цес та і вы ла жыць у фор му для вы пя кан-

ня, за тым па клас ці на рэ за ныя яб лы кі.

Для крэ му змя шаць шклян ку смя та ны, шклян ку 

цук ру, яй ка і 2 ст. л. му кі, уз біць мік се рам. Атры ма ны 

вад кі крэм вы ліць на цес та з яб лы ка мі і вы пя каць пі-

рог пры тэм пе ра ту ры 200 гра ду саў 45-50 хві лін.

Асту дзіць і па сы паць цук ро вай пуд рай.

НЕ ПА ПРЫ ЗНА ЧЭН НІ, АЛЕ...
Жыц цё кап ро на вых кал го так ка рот кае, і жан чы-

ны пра гэ та вы дат на ве да юць. «Стрэл кі», за цяж-

кі, па ры вы — усё гэ та пра мая да ро га ва ўтыль. 

Ад нак та кое ра шэн не — не са мае ра цы я наль нае. 

Ста рыя, па шко джа ныя кал гот кі ці пан чо хі мож на 

пра цяг ваць вы ка рыс тоў ваць.

 Аказ ва ец ца, гэ та зруч ны ма тэ ры ял для чыст кі 

абут ку. Кал гот кі з пос пе хам за мя ня юць абут ко выя 

шчот кі: на чы шча ны абу так блі шчыць ні бы ад па лі ра-

ва ны.

 У пан чо ху мож на па клас ці да лі кат ныя рэ чы пе рад 

мыц цём. У та кім вы гля дзе за ха ва насць бя ліз ны пас ля 

мыц ця га ран та ва на.

 Кал гот кі — аль тэр на ты ва губ кам для мыц ця по су ду.

 Ска ме ча ная пан чо ха — вы дат ная ма чал ка.

 Кал гот ка мі мож на па мыць шкло, люс тэр ка і на ват 

ад па лі ра ваць мэб лю.

 Аб цяг ні це пан чо хай ка чал ку, і ў вас не бу дзе праб-

лем з пры лі пан нем цес та пры яго рас коч ван ні.

 На поў не ная цы бу ляй або час на ком пан чо ха ў 

пад ве ша ным ста не вы дат на за хоў вае гэ тыя да ры пры-

ро ды.

 Ма тэ ры ял кал го так вы дат ны для пра ці ран ня да-

лі кат ных ліс точ каў хат ніх рас лін ад пы лу.

 На са до вым участ ку, ка лі трэ ба на мы ліць ру кі, 

каб не за пэц каць мы ла ў зям лі, мож на па клас ці яго 

ў пан чо ху. Дру гі ка нец пан чо хі пры ма ца ваць да ўмы-

валь ні ка.
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За слу жа ны ар тыст 

БССР, са ліст 

ан самб ля «Бе ла рус кія 

пес ня ры» Ва ле рый 

Дай не ка жы ве 

ў Мін ску з ча ты рох 

га доў, але заў сё ды 

пад крэс лі вае, што яго 

ра дзі ма — го рад 

Бе ра зі но. Там і ця пер 

ўся рад ня му зы кан та. 

Ме на ві та на бе ра зе, 

як за пэў ні вае 

Ва ле рый, са май 

пры го жай і лю бі май 

ра кі — Бя рэ зі ны — 

ён паставіў дом. 

Праў да, «пяс няр» 

ка жа, што бу доў ля — 

веч ны пра цэс.

— Як заў зя ты ры бак, ма-

рыў пра за га рад ны дом на 

бе ра зе рэч кі, — апа вя дае 

Ва ле рый. — Мой брат Ге-

надзь прак тыч на ўсё жыц цё 

пра ца ваў пі я ніс там на кру із-

ных лай не рах, а ка лі сы шоў 

на су шу, то за ха цеў па-са-

праўд на му «за зям ліц ца». 

Да рэ чы, ён пра цуе да гэ та га 

ча су, але ўжо ў Бя рэ зін скай 

му зыч най шко ле кан цэрт-

май страм. Брат на быў дом 

у вёс цы Бо жы на, не да лё-

ка ад Бе ра зі на. Ха та бы ла 

вель мі ста рая, та кія звы чай-

на куп ля юць дзе ля ўчаст ка. 

Вось і Ге на знёс яе, а на тым 

мес цы па бу да ваў но вы дом, 

аб за вёў ся са праўд най гас-

па дар кай.

Не як брат па тэ ле фа на-

ваў мне і пад ка заў мес ца, 

дзе мож на бы ло на быць 

пус ты ўчас так. Усё сыш ло-

ся: на ра дзі ме, по бач з бра-

там і на бе ра зе ра кі. Ад нак 

ка лі я пры ехаў па гля дзець 

участак, то рэч кі не ўба чыў! 

За рос лы бе раг быў за кі да ны 

плас ты ка вы мі бу тэль ка мі, 

бу даў ні чым смец цем...

Сяб ры на ват ад га вор ва лі 

па чы наць тут бу доў лю. Але 

я ўсё ж ад ва жыў ся.

— Доў га раз ва жа лі: 

дрэ ва, цэг ла ці бло кі?

— Да та го ча су я ўжо бы-

ваў у драў ля ных да мах сва іх 

сяб роў і за ха цеў са бе та кі ж. 

У ім вы дат на ды ха ец ца. Ле-

там — пра ха лод на, зі мой — 

цёп ла. У мя не тут яшчэ не-

вя лі кая печ ка і ка мін!

Ця пер, праз шэсць га доў, 

я ра зу мею, што драў ля ны 

дом ства рае больш праб-

лем, чым, на прык лад, цаг ля-

ны. Ня гле дзя чы на тое, што 

ўвесь зруб быў апрацаваны 

ад мыс ло вым ан ты сеп ты кам, 

які аба ра няе дрэ ва ад цві лі 

і на ся ко мых, тым не менш 

да во дзіц ца амаль кож ны 

год па збаў ляц ца ад усіх ві-

даў яго хва роб. Драў ля ны 

дом — гэ та жы вы ар га нізм, 

які па тра буе па ста ян на га 

ля чэн ня.

— Ці хут ка бу да ва лі ся?

— Зруб ста вяць да во лі 

хут ка, і лепш гэ та ра біць зі-

мой. За тым трэ ба даць час 

на яго ўсад ку, а гэ та па ру 

га доў як мі ні мум! І толь кі по-

тым я ўжо ўстаў ляў дзве ры, 

вок ны..

Ну і, без умоў на, хут касць 

бу доў лі за ле жыць ад фі нан-

са ван ня. А да хо ды ар тыс та 

не ста біль ныя, цяж ка пла на-

ваць неш та на перс пек ты ву. 

Але па во лі па бу да ваў ся, ця-

пер вось яшчэ і лаз ню збі ра-

ю ся па ста віць.

— Тут рай скае мес ца — 

бя роз кі на ўчаст ку, ні бы ў 

гаі. Не вя лі кі ага ро дзік, сад, 

кус ты роз ных ягад...

— Усе гэ тыя бя роз кі — 

са ма сей кі, але я ні вод най 

не ссек, і атры ма ла ся ўсё 

ўда ла. У ма ім гаі на ват гры-

бы рас лі. Знай шоў я і ду бок, 

яму так са ма вы зна чыў мес-

ца. А хвоі са мі вы рас лі ка ля 

бя роз. Кедр, ліс тоў ні цу, дзя-

ся так туй і мо ра кве так — 

гэ та ўсё на быў у са до вых 

цэнт рах, а так са ма ма лі ну 

і ві на град.

— А ці не хо ча це дуб на-

зваць імем уну ка?

— Доб рая ідэя. Дуб Крыс-

ці ян, а тры са сон кі — унуч кі 

Яра сла ва, Жы зэль і Лу ча-

на.

— Ста рэй шая дач ка Яна 

жы ве ў Маск ве, ма лод шая 

Ві ка — у Ма я мі. А тут яны 

бы лі?

— Пач нём з та го, што ме-

на ві та ў гэ ты дом пры яз джаў 

з Аме ры кі Майк, та ды яшчэ 

жа ніх Ві кі, пра сіць яе ру кі. 

З Янай і Ясе кай — так мы 

клі чам ста рэй шую ўнуч ку — 

не заў сё ды атрым лі ва ец ца 

су стрэц ца ў Маск ве. Дач ка 

пра цуе ў «Но вых са ма цве-

тах», і гурт ак тыў на гаст ра-

люе. Але вось тут мне ўда-

ец ца са браць ра зам дзя цей і 

ўну каў. Ка лі яны пры яз джа лі 

мі ну лым ле там, то на ват у 

мін скую ква тэ ру не за зі ра лі, 

ад ра зу з аэ ра пор та — сю ды, 

і з вёс кі — у аэ ра порт!

— Аме ры кан ска му зя-

цю тут спа да ба ла ся?

— А ча му толь кі зя цю? 

Сва ты так са ма гас ця ва лі. 

Усім спа да ба ла ся.

— Як пра хо дзіць звы-

чай ны дзень на да чы?

— На сві тан ку ча сам 

ідзём з бра там на ры бал ку. 

Але ў нас тут вель мі шмат 

ра бо ты, і не заў сё ды гэ та 

маг чы ма. Дом на бе ра зе 

ра кі — ма ра ры ба ка. Вель-

мі зруч на. Ра ней як бы ло? 

У дзве га дзі ны но чы пад' ём, 

за гру зі лі лод ку, снас ці ў ма-

шы ну — і ў да ро гу. Ця пер 

вый шаў за брам ку — і мож-

на ры ба чыць. Але ў нас ёсць 

лю бі мыя мес цы да лей ад 

вёс кі, і ту ды да бі ра ем ся на 

лод цы або на ма шы не.

— Гос ці сю ды час та 

пры яз джа юць?

— Так, сяб ры бы ва юць, 

і ўсім тут па да ба ец ца. У нас 

вель мі пры го жая і шчод рая 

пры ро да. Не ка то рыя ў доб-

ры се зон збі ра юць па не-

каль кі ко шы каў гры боў.

— Вя лі кі за пас на се ча-

ных дроў, пад стры жа ны 

га зон... Чы іх рук спра ва? 

Па моч ні кі з мяс цо вых або 

сяб ры да па ма га юць? Вось 

хто зі мой пра цеп лі вае дом, 

па куль вы на гаст ро лях?

— Сяб ры да па ма га юць 

з'ес ці маю фір мо вую ры бу. 

Жар тую. Вя до ма, ча сам да-

па ма га юць па гас па дар цы. 

Ёсць і ў вёс цы пра ца ві тыя 

хлоп цы, але да іх — чар га. 

Я сам з за да валь нен нем 

стры гу га зон, ся ку дро вы — 

гэ та ня цяж ка, тым больш 

што ёсць тэх ні ка. І зі мой 

дом жы ве. У наш час ня ма 

та кіх гаст ро ляў, як бы лі ў 

СССР, — та ды мы з'яз джа-

лі на 3-4 тыд ні. Ця пер мак-

сі мум 2-3 дні ад сут ні чаю. 

Пры яз джаю і ўзім ку, па лю ў 

пе чы, рас чы шчаю сцеж кі ад 

сне гу і атрым лі ваю ад уся го 

гэ та га ка ла саль нае за да-

валь нен не!

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фо та з ар хі ва 

Ва ле рыя ДАЙ НЕ КІ.

На «зор ным» ле ці шчыНа «зор ным» ле ці шчы

Ва ле рый ДАЙ НЕ КА: «Дом на бе ра зе ра кі — 
ма ра ры ба ка»

З доч ка мі, зя ця мі, уну ка мі.

Дом.

Фраг мент ін тэр' ера до ма.


