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С Е  З О Н  Н А  Р Ы Х  Т О  В А К

БАК ЛА ЖА НА ВАЯ IК РА 
БЕЗ СТЭ РЫ ЛI ЗА ЦЫI

Iк ру мож на здраб нiць у 

пю рэ пры да па мо зе блен-

да ра. А мож на па кi нуць 

ка ва лач ка мi.

Спат рэ бiц ца: бак ла-

жа ны — 1 кг, морк ва буй-

ная — 0,5 кг, цы бу ля рэп ча-

тая — 250 г, пе рац бал гар скi 

са лод кi — 250 г, па мi до ры 

све жыя — 250 г, алей — 250 мл, па ста та мат ная — 4 ст. л., 

час нок — 2 зуб чы кi, соль — 2 ч. л., цу кар — 4 ст. л., во цат 

9-працэнтны — 1 ст. л., пе рац чыр во ны мо ла ты — 1 ч. л.

Бак ла жа ны на рэ заць ку бi камі па ме рам у 1 см. Па клас цi 

ў глы бо кую мiс ку, па са лiць i па кi нуць на 30 хвi лiн. Цы бу лю 

i бал гар скi пе рац на рэ заць не вя лi кi мi ку бi ка мi. Морк ву на-

дзер цi на буй ной тар цы.

Бак ла жа ны да дуць сок. Доб ра ад цiс нуць iх i вы клас цi ў 

ра за грэ ты алей. Аб смаж ваць на ся рэд нiм аг нi да мяк кас цi. 

Пе ра клас цi iх у каст ру лю.

Цы бу лю, пе рац, морк ву аб смаж ва ем на ся рэд нiм аг нi да 

мяк кас цi (ка ля 5-6 хвi лiн), пе ры я дыч на па меш ва ем. Да да-

ём на рэ за ныя ку бi камі па мi до ры. Усё змеш ва ем, ту шым 

яшчэ пяць хвi лiн. Ага род нi ну пе ра кла да ем у ёмiс тасць да 

бак ла жа наў, пе ра меш ва ем. За праў ля ем сол лю, цук рам, 

чыр во ным мо ла тым пер цам. Улi ва ем раз ве дзе ную ў не-

вя лi кай коль кас цi ва ды та мат ную па сту. Усе iн грэ ды ен ты 

змеш ва ем. Ту шым iк ру 15 хвi лiн на не вя лi кiм аг нi. За па ру 

хвi лiн да кан ца ту шэн ня да да ём здроб не ны час нок, улi ва ем 

во цат, пе ра меш ва ем. Iк ру рас клад ва ем па сло iч ках, за кат-

ва ем. Ахi на ем пле дам i па кi да ем да поў на га асты ван ня.

АГА РОД НIН НАЕ РА ГУ 
З БАК ЛА ЖА НА МI НА ЗI МУ

С п а т  р э  б i ц  ц а : 

бак ла жа ны — 1,5 кг, 

морк ва (буй ная) — 

2 шт., пе рац бал гар-

скi са лод кi (лепш 

чыр во на га ко ле ру) — 

3-4 шт., час нок — 

6-8 зуб чы каў, пе рац 

гор кi — 1 шт., соль — 

1-1,5 ст. л., цу кар — 6 ст. л., во цат 9-працэнтны — 4 ст. л., 

алей — 100 мл, та мат ная па ста — 6 ст. л., ва да — 50 мл.

Та ма ты дроб на па сек чы. Бак ла жа ны на рэ заць не вя лi кi-

мi ку бi ка мi. Бал гар скi пе рац — са лом кай. Морк ву на дзер цi 

на буй ной тар цы. Час нок i гор кi пе рац дроб на па сек чы 

на жом. Усё змя шаць, да даць алей, та мат ную па сту, соль 

i цу кар, во цат i ва ду.

Ту шым адну га дзi ну. Га то вае ра гу рас клад ва ем па стэ-

ры лi за ва ных сло iч ках. За круч ва ем пад жа лез ную крыш ку. 

Укры ва ем да поў на га асты ван ня.

ЧА ХОЛ ДЛЯ ПРА СА ВАЛЬ НАЙ ДОШ КI
Ка лi ва ша пра са валь ная дош ка «пла-

ча» ад раз во даў, на ды шоў час аб на-

вiць ча хол!

Мож на па шыць двух ба ко вы ча хол, каб, 

ка лi адзiн бок ста не не пры дат ны, зняць яго, 

пе ра вяр нуць i на цяг нуць iн шым бо кам.

Склад ва ем два ка вал кi ба ваў ня най тка нi-

ны доб рым бо кам да доб ра га, ма лю ем проста 

на дош цы яе кон тур. Па кi да ем пры пуск у дзе-

сяць сан ты мет раў. Злу ча ем бу ду чыя дэ та лi 

шпiль ка мi, ад ра за ем па край нiм кон ту ры. Сшы ва ем з пры пус-

кам пры клад на ў 1 см. Па кi да ем про разь для вы ва роч ван ня.

Вы ва роч ва ем, ро бiм яшчэ ад ну строч ку (для за вяз-

кi) на ад лег лас цi 3-5 см 

ад краю, каб за вяз ка 

ўнут ры пра хо дзi ла сва-

бод на. Унутр за во дзiм 

гум ку або вя ро вач ку. На 

ста ры на паў няль нiк мож-

на па клас цi тон кi па ра-

лон або ва цiн. Вы ра за-

ем па кон ту ры пра ма на 

дош цы. Не фiк су ем, усё 

сва бод на ля жыць на па-

верх нi дош кi. На дзя ва ем 

га то вы ча хол на дош ку.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Рус кае сло ва «измена» 

пад свя до ма аса цы i-

ру ец ца з ад но сi на мi 

муж чы ны i жан чы ны, 

i яно не ўспры ма ец ца 

за над та сур' ёз на. Пра-

цяг ва юць аса цы я тыў-

ны рад сло вы «флiрт» 

i «iнт рыж ка». Бе ла рус-

кае «здра да» — знач-

на больш шы ро кае i 

ўсё аб дым нае па няц це, 

якое ад па вя дае яшчэ 

рус ка му сло ву «пре да-

тель ство». Па га дзi це ся, 

«здра да» гу чыць знач-

на мац ней, чым лёг ка-

дум нае «измена»...

Псi хо ла гi ка жуць аб тым, 

што са праўд нае ка хан не i 

вер насць iс ну юць. Але — 

з важ най ага вор кай: здоль-

ны на гэ та да лё ка не кож ны. 

У ча ла ве ка, якi ўмее заста-

вацца вер ным у ка хан нi, па-

вi нен быць «пад му рак», звя-

за ны з вы ха ван нем. Ка лi ў 

баць коў скай сям'i вы со ка 

цэ нiц ца парт нёр ства, ка лi з 

дзя цiн ства ча ла ве ку дэ ман-

стру юць, што сям'я — гэ та 

ад на з най важ ней шых каш-

тоў нас цяў у жыц цi, ён атрым-

лi вае гэ ты са мы «пад му рак», 

на якiм у да лей шым па бу дуе 

ўлас ную сiс тэ му каш тоў нас-

цяў. На жаль, у су час ным 

све це гэ та рэд касць. У на-

шай кра i не, па ста тыс ты цы, 

раз вод пе ра жы ва юць ка ля 

па ло вы пар, што за клю чы лi 

шлюб, i дзi ця цi та кiх баць коў 

прос та ня ма дзе на зi раць за 

ад но сi на мi, поў ны мi ка хан ня 

i да ве ру.

Яны та кiя роз ныя
Псi хо лаг, геш тальт-

тэра пеўт На тал ля Алi фi-

ро вiч лi чыць, што муж-

чын-здраднiкаў мож на 

класiфiкаваць зы хо дзя чы з 

iх псi ха ла гiч на га парт рэ та i 

пры чын здрады.

За ва ёў нiк. Гэ ты муж чы-

на i ў шлю бе за ня ты за ва я-

ван нем но вых «крэ пас цяў». 

Лю дзi, якiя ад но сяц ца да 

гэ та га ты пу, не здоль ныя 

да рэ аль най блiз ка сцi, да 

ка хання. Клi нiч ныя да сле-

да ван нi час та апе ры ру юць 

та кiм па няц цем, як «на рцыс-

тыч ная асо ба». Та кiя муж-

чы ны ўме юць па да бац ца 

жан чы нам, i ў лю бой сi ту а-

цыi iм зда ец ца, што вi на ва-

ты хто за ўгод на, толь кi не 

яны: вi на ва тая жан чы на, 

якая звя ла яго з сям'i, вi на-

ва тыя лю дзi, якiя аб га ва ры-

лi «нi ў чым не вi на ва та га». 

Але на са май спра ве лю дзi 

«за ва ёў нi ку» абы яка выя. 

Та кi ча ла век аб са лют на не 

ўцяг ну ты ў эма цы я наль ныя 

ад но сi ны з парт нё рам па 

шлю бе. Ён адзi ноч ка, яму 

скла да на за хоў ваць блiз кiя 

ста сун кi, ён не здоль ны да 

зда ро вых пры хiль нас цяў. 

Вель мi час та та кiя лю дзi вы-

рас та юць у дэ струк тыў ных 

сем' ях. Аль бо рас туць толь кi 

з ма цi, якая маг ла крыў дзiць 

сы на за тое, што ён па доб ны 

на свай го баць ку. Цi гэ та бы-

лi кан флiкт ныя ад но сi ны па-

мiж ма цi i баць кам, дзе баць-

ка пры нi жаў ма цi. Жэ няц ца 

та кiя муж чы ны, каб ад па вя-

даць пэў на му ста ту су.

Эма цы я наль на за леж-

ны. Гэ та му муж чы не трэ ба 

шмат: ён iмк нец ца, як асьмi-

ног, «пры смак тац ца» да жан-

чы ны. I як толь кi жан чы на ро-

бiць ней кi рух убок — з'е ха ла 

ў ад па чы нак, на ра дзi ла дзi-

ця, бу дуе кар' е ру, — муж чы-

на ад чу вае ся бе ад ры ну тым, 

не па трэб ным i ня шчас ным. 

Яго здра ды — след ства та го, 

што, як яму зда ец ца, жон ка 

яго не лю бiць. Та кiм ча ла ве-

кам ру хае эма цы я наль ная, 

а не сек су аль ная не зда во-

ле насць.

Iдэа лiст. Гэ та ма дэль 

па во дзi наў ха рак та ры зуе 

тых, хто ве рыць, што мож на 

знай сцi iдэа льна га парт нё-

ра, i ўвесь час зна хо дзiц ца ў 

по шу ку — ня гле дзя чы на на-

яў насць штам па ў паш пар-

це. Та кi ча ла век мог бы раз-

вес цi ся, але ней кiя фак та ры, 

не звя за ныя з ка хан нем, 

стрым лi ва юць яго ад гэ та-

га кро ку: ад сут насць жыл-

ля, ма лень кiя дзе цi i г. д. Ён 

вы му ша ны за хоўваць шлюб, 

але ве рыць, што дзесь цi па 

ву лi цах хо дзiць яго «па ла-

вiн ка». Яго здра ды аб умоў-

ле ны по шу кам леп ша га 

парт нё ра. Ка лi ён ба чыць, 

што, на жаль, i па лю боў нi-

ца — так са ма не iдэ ал жан-

чы ны, ён рас ча роў ва ец ца, 

не ка то ры час па ку туе i по-

тым зноў шу кае. I заў сё ды 

вяр та ец ца да жон кi — але 

хут чэй функ цы я наль на, чым 

эма цы я наль на.

Стом ле ны. Гэ та лю дзi, 

якiя ста мi лi ся ад шлю бу i 

ся мей ных ад но сiн, iх здра-

ды аб умоў ле ны эма цы я-

наль ным вы га ран нем. Шмат 

га доў муж спра буе «да сту-

кац ца» да сва ёй жон кi, ка-

жа пра тое, што яму важ-

на, а яна не здоль ная яго 

па чуць. Усе яго ста рон нiя 

спро бы атры маць лю боў i 

кло пат звя за ныя з ад хi лен-

нем, з эма цы я наль най су ха-

сцю жон кi. У та ко га муж чы-

ны з'яў ля ец ца шмат га до вы 

во пыт ад хi лен ня, i яго здра-

да — гэ та спро ба знай сцi ка-

го-не будзь, хто ўсё ж за да-

во лiць яго эма цы я наль ныя 

па трэ бы.

Ра ман тык. Та ко му ча-

ла ве ку ў шлю бе не ха пае 

па чуц цё вас цi, лёг кас цi. Ён 

ра зу мее, што ў сям'i ўсё 

гэ та ад ра зу атры маць не-

маг чы ма. I та ды ён па чы нае 

шу каць ад но сi ны, дзе бу дзе 

шмат флiр ту. Та кi муж чы на 

не га то вы да сур' ёз ных ад но-

сiн. Яго «iнт рыж кi» на ба ку 

мо гуць быць як не пра цяг лы-

мi, так i доў жыц ца не каль кi 

га доў — да та го ча су, па куль 

яны да зва ля юць збег чы ад 

бы та вых цяж кас цяў. Ён цэ-

лы мi дня мi пра цуе, а раз на 

два тыд нi едзе ў iншы го-

рад — i там яго ча кае ноч 

страс цi. Ён куп ляе квет кi, 

якiя нi ко лi не куп ляў жон цы, 

ка рыс та ец ца пар фу май, 

якую ха вае спе цы яль на для 

гэ тых па ез дак. Але ка лi па-

лю боў нi ца рап там за во дзiць 

раз мо ву пра больш сур' ёз-

ныя ад но сi ны, ён спы няе су-

вязь з ёй i шу кае но вую.

Га ла ва дзвюх сем' яў. Ча-

сам зда ра ец ца, што ра ман-

тыч ныя ад но сi ны муж чы ны 

«на ба ку» пе ра рас та юць у 

дру гую сям'ю, i та ды здра-

да аб умоў ле на шмат га до вай 

эма цы я наль най i фi зi я ла гiч-

най су вяз зю з жан чы най, 

якая ста ла важ най, да ро-

гой i блiз кай муж чы не. Але 

i ўлас ны шлюб ны са юз так-

са ма трэ ба за ха ваць па мно-

гiх пры чы нах — на прык лад, 

лю боў да сва iх дзя цей, або 

пры хiль насць да жон кi, або 

агуль ны бiз нес з яе та там. 

Зда ра ец ца, дзве гэ тыя сям'i 

ўраў на важ ва юць ад на ад ну: 

да пус цiм, ад «пер шай жон кi» 

ён атрым лi вае пад трым ку, 

кам форт, утуль насць, ра зу-

мен не, iх звяз ва юць агуль-

ныя ўспа мi ны. А «дру гая 

жон ка» до рыць не звы чай ны 

секс i ад чу ван не ра дас цi, 

лёг кас цi, ма ла до сцi. Ка лi та кi 

муж чы на, якi жы ве на дзве 

сям'i, рап там да ве да ец ца 

пра здра ду за кон най жон кi, 

тут усё за ле жыць ад тэм пе-

ра мен ту i ха рак та ру. Ня рэд-

ка, ня гле дзя чы на тое, што 

муж чы на сам здрадж вае 

жон цы, яе здра да мо жа яго 

прос та за бiць. I ён здоль ны 

ча со ва спы нiць ад но сi ны з iн-

шай сям' ёй, каб вяр нуць «аб-

луд ную авеч ку» ў ста так.

Жа но чыя здра ды ўклад-

ва юц ца ў тую ж кла сi фi-

ка цыю, за вы клю чэн нем 

пер ша га пунк та: жан чы ны 

рэд ка бы ва юць «за ва ёў нi-

ца мi».

Ка лi вам здра дзi лi
Як па вес цi ся бе, ка лi вы 

да ве да лi ся, што блiз кi ча ла-

век вам здра дзiў? За быц ца 

i да ра ваць — та кi са бе ва-

рыянт. Псi хо ла гi ка жуць, што 

той, ка му здра дзi лi, па вi нен 

доб ра па ду маць i ад ра зу нi-

чо га не прад пры маць. Але 

ка лi прой дзе час i хва ля ван-

нi сцi шац ца — аб грун та ва-

на вы ка заць сваё ра шэн не. 

Пра ба чэн не — гэ та псi ха ла-

гiч ная пе ра ва га, той бi зун, 

якiм по тым парт нёр, яко му 

здра дзi лi, бу дзе ўсё жыц цё 

сця баць вi на ва та га. Га вор-

ка па вiн на iс цi аб ад наў лен-

нi спра вяд лi вас цi. На ват, 

ма быць, аб кант ры бу цыi. 

Той, ка му здра дзi лi, па вi-

нен, па-пер шае, вы ра шыць, 

цi га то вы ён iс цi на пры мi-

рэн не, а ка лi га то вы, то на 

якiх умо вах. Парт нёр, што 

да ра ваў здра ду, на заў сё ды 

за ста ец ца ў па зi цыi «звер-

ху». А той, ка му да ра ва лi, — 

да ра ва ны i не да ра ва ны ад-

на ча со ва: па про кi бу дуць 

веч ныя. Толь кi вы раз на вы-

зна чыў шы эк вi ва лент шко-

ды, па пунк тах вы ка заў шы 

свае па тра ба ван нi, мож на з 

ча сам вы пра вiць ад но сi ны. 

Ал га рытм прос ты: пры няць 

ра шэн не аб iх пра ця гу або 

за вяр шэн нi. Ка лi ад но сi ны ж 

бу дуць пра цяг ну тыя, зра бiць 

так, каб здрад нiк быў па ка-

ра ны: не ад чу ваў, што яго 

лёг ка да ра ва лi, а сум лен на 

«ад пра цоў ваў» свае гра хi. 

Толь кi пас ля гэ та га мож на 

пры сту паць да ад наў лен ня 

стра ча на га да ве ру.

Дыя на РО НI НА.

Веч нае пы тан неВеч нае пы тан не

Вы пра ба ван не ка хан ня 
на тры ва ласць, або Ад куль бя руц ца 

здра ды ў шлю бе?
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