
Р А П  Т А М  С П А Т  Р Э  Б І Ц  Ц А

С В А  І  М І  Р У  К А  М І

П А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

Салата «Вясновая»
Спат рэ біц ца: фа со ля чыр во ная кан сер ва ва ная — 1 бля-

шан ка (ці 200 г ва ра най), фа со ля бе лая кан сер ва ва ная — 
1 бля шан ка (ці 200 г ва ра най), са лод кі бал гар скі пе рац — 
1 шт., ра дыс ка — 6—8 шт., цы бу ля зя лё ная — 5—6 пё раў 
(коль касць за ле жыць ад ва шай лю бо ві да цы бу лі). Для 
за праў кі: кмен мо ла ты — 1 ч. л., кет чуп — 1 ст. л., алей — 
2 ст. л., сок лі мон ны све жа вы ціс ну ты — 1 ст. л., час нок — 
1 ся рэд ні зу бок, вост ры со ус (на кшталт Та бас ка) — не каль кі 
кро пель, соль і мо ла ты чор ны пе рац — на смак.

Фа со лю (без вад ка сці) 
вы клас ці ў міс ку. Са лод-
кі пе рац на рэ заць ку бі-
ка мі. Ра дыс ку на рэ заць 
кру жоч ка мі, а цы бу лю — 
дроб на. Змя шаць усе ін-
грэ ды ен ты.

Для за праў кі ста ран на 
змя шаць мо ла ты кмен, кет чуп, алей, лі мон ны сок, вост ры 
со ус, соль, пе рац. Па ліць са ла ту за праў кай. Рэ ка мен ду ец ца 
на га дзі ну па ста віць у ха ла дзіль нік.

Буль ба па-пар ту галь ску — 
вы дат ны гар нір

Спат рэ біц ца: буль-
ба — 8 шт., час нок — 
4 ся рэд нія зуб чы кі, мас ла, 
алей, раз ма рын (све жы ці 
су ша ны), соль буй ная.

Буль бу ста ран на вы-
мыць і ад ва рыць у мун-
дзі ры. Асту дзіць. Ачыс-

ціць час нок і на рэ заць тон кі мі плас цін ка мі. У фор му для 
за пя кан ня на ліць тро хі алею і вы клас ці на дно плас цін кі 
час на ку. На верх па клас ці шчыль на буль бу і пры ціс нуць, 
каб скур ка лоп ну ла, але са мі буль бі ны не стра ці лі пры гэ-
тым фор му.

Па сы паць буль бу сол лю і раз ма ры нам. Па клас ці на кож-
ную буль бі ну ка ва ла чак мас ла.

За пя каць пры 200 °С на пра ця гу 15—20 хві лін да ўтва-
рэн ня ру мя най ска ры нач кі.

Для са до ва га ін вен та ру
Зруч на, ка лі кож ны ага род-
ны ін стру мент зна хо дзіц ца 
на сва ім мес цы. Але ча сам 
за хоў ван не са до ва га ін-
вен та ру пе ра тва ра ец ца 
ў са праўд ную праб ле му. 
Асаб лі ва яна ад чу ва ец ца 
ў тым вы пад ку, ка лі хлеў 
ёсць, але ён вель мі сціп-
ла га па ме ру. Аказ ва ец ца, 
вы ра шыць гэ тую праб ле му 
ляг чэй лёг ка га.

Та кі ар га най зер пры го жа вы-
гля дае, а зроб ле ны ён з рэшт каў 
ма тэ ры я лу.

Спат рэ біц ца: 
 вуз кія тоў стыя до шчач кі; 
 шру бы; 
 тру бы ПВХ або іх аб рэз кі.
Тру бы трэ ба ад пі ла ваць пад вуг лом, каб пас ля аб лег-

чыць са бе пра цу па ўкруч ван ні шруб. Ды і ін стру мент з та кіх 
да ста ваць бу дзе зруч ней. Ка лі рас пі лоў ван не скон ча на, 

не аб ход на апра ца ваць вост рыя 
краі на ждач най па пе рай, лік ві-
да ваў шы та кім чы нам усе шур-
па тас ці. Спра ва за ста ла ся за 
ма лым — пры кру ціць ка вал кі 
тру бы да сця ны. Ка лі вы не хо-
ча це свід ра ваць у ёй шмат дзі-
рак, то на да па мо гу прый дуць 
до шчач кі. Зра бі це раз мет ку, 
на ма ля ваў шы на сця не, на якой 
бу дуць за ма ца ва ны дош кі, тры 
га ры зан таль ныя лі ніі. Ад ме рай-
це даў жы ню до шак, ад пі лу й це 
іх. Пры да па мо зе са ма рэ заў 
пры ма цуй це дзве да сця ны. Ніж-
няя па трэб на для апо ры, каб са-
до вы ін вен тар не да кра наў ся да 
зям лі. Ма цу ем яе пры да па мо зе 
не вя лі ка га брус ка.

Мож на за мест до шча чак пры ма ца ваць да сця ны ліст 
фа не ры і ўжо на ім за ма ца ваць аб рэз кі тру бы пры да па-
мо зе шруб.

 Доў гія цві кі лепш за бі ваць ма ла тком ва гой 400—500 гра-
маў, а дроб ныя — не вя лі кім ма ла тком да 250 гра маў.
 Ад шу каць глы бо ка ўбі тыя і за шпак ля ва ныя цві кі да па-

мо жа на маг ні ча ная ігол ка на ніт цы. Яе трэ ба ру хаць уз доўж 
дош кі на вы шы ні 1 мм, на су праць цві ка ігол ка ад хі ліц ца і 
дак лад на па ка жа мес ца.
 Больш тры ва лым злу чэн не бу дзе пры за бі ван ні цві коў 

пад на хі лам.
 Даў жы ню цві коў вар та вы бі раць з та кім раз лі кам, 

каб цвік прай шоў дош ку на скрозь, увай шоў у бру сок не 
менш чым на 2/3 сва ёй даў жы ні. Та ды злу чэн не бу дзе 
на дзей ным.
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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Знай сці тан ней шую за праў ку — 
гэ та, па вер це, да лё ка не адзі ны 
спо саб сэ ка но міць на па лі ве. 
Пры трым лі вай це ся па рад, пры-
ве дзе ных ні жэй, і вы не толь кі 
пры кмет на змен шы це вы дат кі на 
бен зін, але і пра доў жы це жыц цё 
свай го жа лез на га сяб ра.

ПА РА ДЫ ПА ВЫ КА РЫ СТАН НІ 
АЎ ТА МА БІ ЛЯ

Вы кон вай це гра фік 
тэх аб слу гоў ван ня
Акра мя ды яг нос ты кі, у пла на вае ТА 

ўва хо дзіць за ме на па вет ра на га філь-
тра і алі вы. Абедз ве пра цэ ду ры зні жа-
юць рас ход бен зі ну, а ў якас ці бо ну су 
па ляп ша юць ха да выя ха рак та рыс ты кі 
аў то і пра даў жа юць жыц цё ру ха ві ка.

Па мен шы це 
ма су машыны
Га вор ка ідзе не пра цю нінг, а пра 

звы чай нае на вя дзен не па рад ку ў са-
ло не і ба гаж ні ку. Зі мо вая гу ма і не за-
мяр зай ка не па трэб ныя ўлет ку. Дзі ця-
чае крэс ла трэ ба толь кі та ды, ка лі вы 
збі ра е це ся ку дысь ці ехаць з дзі цем. 
Для пе ра мя шчэн ня кож на га ліш ня га 
кі ла гра ма хла му, які за хоў ва ец ца ў ба-
гаж ным ад дзя лен ні, аў та ма бі лю па тра-
бу ец ца да дат ко вае па лі ва.

Не дзі вач це з ко ла мі
За вад скія ха рак та рыс ты кі дыс каў 

і шын пад бі ра юц ца не вы пад ко ва, а іх 
зме на, і асаб лі ва ўста ноў ка больш шы ро-
кіх ко лаў, па вя ліч вае рас ход па лі ва. Ап-
ты маль ны ціск у шы нах — гэ та верх няя 
мя жа нор мы, уста ля ва най вы твор цам.

Мі ні мі зуй це 
су пра ціў лен не па вет ра
Ад кры тыя вок ны і люк, ба гаж нік на 

да ху, які не вы ка рыс тоў ва ец ца, — усё 
гэ та па вы шае рас ход па лі ва.

ПА РА ДЫ ПА КІ РА ВАН НІ
Вось спіс фун да мен таль ных іс цін, з 

які мі згод ныя аб са лют на ўсе да свед ча-
ныя кі роў цы:

1. Ка ці це ся на пе ра да чы, а не на 
«нейт рал цы».

2. Не пус кай це стрэл ку та хо мет ра 
вы шэй за 2500 аба ро таў.

3. Як ма га ра дзей вы ка рыс тоў вай-
це пе да лі.

Для вы ка нан ня дру го га і трэ ця га пра-
ві лаў не аб ход на па збя гаць сі ту а цый, у 
якіх кі роў ца ліш ні раз зму ша ны тар ма зіць 
і па ска ра цца. Гэ та зна чыць не пры ціс-
кац ца да транс парт на га срод ку, які едзе 
на пе ра дзе, і кі ра ваць менш агрэ сіў на.

ПРА ВІЛЬ НЫЯ ЗВЫЧ КІ 
КІ РОЎ ЦЫ

1. Спы ніў ся больш чым на хві лі ну — 
вы клю чыў ру ха вік.

2. За пра віў ся — пе ра вяр нуў піс та-
лет — пры ўзняў шланг. Да дат ко выя 
кроп лі па лі ва за год пе ра тва ра юц ца 
ў літ ры.

3. Не вар та ўклю чаць кан ды цы я нер 
без асаб лі вай па трэ бы.

4. Усе па езд кі пла ну юц ца і ап ты мі-
зу юц ца, каб ска ра ціць марш рут.

5. Пад час па езд кі вы ка рыс тоў ва ец-
ца на ві га тар, які пра па нуе марш рут з 
улі кам за то раў.

ПА РА ДЫ ПА АПЛА ЦЕ
Атры май це зніж ку на АЗС
Ка лі за праў ка пра па нуе дыс конт-

ныя кар ты, не са ро мей це ся ска рыс-
тац ца гэ тым бо ну сам. На ват мі зэр ная 
зніж ка з ча сам пе ра тва ра ец ца ў ты ся-
чы сэ ка ном ле ных руб лёў.

Пе рай дзі це на нар маль ную 
бан каў скую кар ту
Хут чэй за ўсё, вы раз ліч ва е це ся 

звы чай ным плас ты кам, які не дае ні-
я кіх бо ну саў, а толь кі цяг не гро шы за 
аб слу гоў ван не. Ця пер бан кі вы пус ка-
юць кар ты, якія вяр та юць част ку кош ту 
кож най па куп кі, на ліч ва юць пра цэнт 
на рэш ту на ра хун ку і аб слу гоў ва юц ца 
бяс плат на.

Пад рых та ваў Дзміт рый БА РО НАЎ



Са лон пры га жос ці, у якім за мест звык лых 
крэс лаў вы ка рыс тоў ва юць ма шын кі і ма та-
цык лы і за баў ля юць па ка зам мульт філь маў, 
з'я віў ся ў ганд лё ва-за баў ляль ным цэнт ры 
«Ці ва лі». Не звы чай ная цы руль ня-ат рак цы ён 
раз лі ча на на дзя цей ва ўзрос це ад ад на го 
го да і ство ра на, каб па зба віць іх ад стра ху 
пе рад стрыж кай.

Ка лі ма ле чы, на прык лад, не ся дзіц ца ў ца цач-
ным «спорт ка ры», то ёй пра па ну юць пе ра сес ці на 
дзі ця чы байк. Ма шы ны пры ма ца ва ныя да пнеў ма-
тыч на га пад' ём ні ка, та му па ды ма юц ца на лю бую 
вы шы ню, а пры на ціс кан ні на пе даль га зу па чы на-
юць кру ціц ца ко лы.

Мульт са лон ад кры ла ма ла дая ма ма. Ідэя ўзнік-
ла пас ля не пры ем на га ін цы дэн ту з дзі цем. «Не як 
ня ўда ла па стрыг лі сы на ў звы чай най цы руль ні, па-
ра ніў шы ву ха. Пас ля гэ та га ён доў гі час ад маў ляў ся 
стрыг чы ся, пры чым як у да ра гім са ло не, так і до-
ма, — пры зна ла ся яна. — Мы вы ра шы лі, што трэ ба 
неш та мя няць, і ства ры лі цы руль ню, дзе дзі ця ці бу-
дзе кам форт на і ве се ла, а аб слу гоў ваць яго бу дуць 
пад рых та ва ныя спе цы я ліс ты, якія ўме юць знай сці 
па ды ход на ват да са мых кап рыз ных клі ен таў».

На дзея ДРЫ ЛА. dryla@zviazda.by



Гэ ты зды мак на кон курс да сла лі баць кі Да р'і Ві лі-
са вай. «У на шай сям'і рус ка-бе ла рус кія ка ра ні, і мы 
вы ра шы лі — раз жывём у Бе ла ру сі — зна ё міць сва іх 
дзя цей з най леп шы мі ўзо ра мі мяс цо вай куль ту ры, — 
пі шуць яны. — На фо та Да р'я на ад крыц ці цу доў най 
вы стаў кі «У строі» грае на блокф лей це на род ную 
пес ню «Пе ра пё лач ка». Ці ка вім ся ра зам з да чуш кай 
бе ла рус кі мі тан ца мі, лі та ра ту рай, кас цю мам ды гіс то-
ры яй. Лю бім ванд ра ваць па кра і не ўлет ку, а так са ма 
за віт ваць у ба га ты на пом ні кі ды му зеі По лацк, да 
ба бу лі».

Ша ноў ныя ма мы і та ты, ба бу лі і дзя ду лі! Шчы ра 
за пра ша ем вас пры няць удзел у кон кур се «Бе ла ру сі-
кі». Да сы лай це здым кі ва шых дзе так, уну каў, а мо жа, 
на ват і праў ну каў (з не вя ліч кім апо ве дам) на ад рас 
«Звяз ды». Але ад на ўмо ва — каб, зір нуў шы на фо та, 
ад ра зу ж мож на бы ло зра зу мець, што гэ та бе ла ру сік. 
Ары гі наль насць і твор чы па ды ход ві та юц ца! Ад на го з 
ге ро яў, яко га мы ўба чым на здым ках, ча кае прыз!



Бе ла ру сі кіБе ла ру сі кі  

Ты ж мая 
пе ра пё лач ка

Кі роў цу на за мет куКі роў цу на за мет ку  

ЯК СЭ КА НО МІЦЬ 
НА БЕН ЗІ НЕ

Ці чу лі?Ці чу лі?  

МА ШЫН КА І МА ТА ЦЫКЛ МА ШЫН КА І МА ТА ЦЫКЛ 
ЗА МЕСТ КРЭС ЛАЎЗА МЕСТ КРЭС ЛАЎ
Ма ла дая ма ма ад кры ла ў Мін ску 
дзі ця чую цы руль ню-ат рак цы ён


