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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

ЦЭ ПЕ ЛІ НЫ
Спат рэ біц ца: фарш сві ны — 

300 г; са ла — 100 г; 2-3 ва ра ныя 

буль бі ны (у мун дзі ры); 4 сы рыя буль-

бі ны; жме ня су хіх гры боў; цы бу ля 

(не вя лі кая) — 2 шт.; паў шклян кі смя-

та ны; соль; чор ны пе рац; ма я ран.

Гры бы за ліць шклян кай ха лод-

най ва ды і па кі нуць на га дзі ну-дзве. Цы бу лю дроб на па рэ-

заць. Са ла на рэ заць са лом кай таў шчы нёй 1 см, вы та піць 

з яго тлушч (да ста ну сква рак) на ся рэд нім аг ні. Сквар кі 

да стаць і ад клас ці, у тлу шчы аб сма жыць 2/3 цы бу лі з на-

рэ за ны мі дроб на гры ба мі (ва ду з-пад гры боў за ха ваць). 

Фарш змя шаць з аб сма жа ны мі гры ба мі і цы бу ляй, да даць 

соль, пе рац, ма я ран. Вараную і сырую бульбу, а таксама 

палову цыбуліны (каб не цямнела бульба) надзерці на 

дробнай тарцы; усё ад ціс нуць праз сі та або мар лю. Буль-

бя но му со ку даць ад сто яц ца і са браць з дна крух мал, да-

даць да ас тат няй буль бы, усё доб ра змя шаць, па са ліць. 

З атры ма на га буль бя но га пю рэ зра біць «зра зы» з на чын-

кай з фар шу (ве лі чы нёй кры ху менш за яй ка) пра даў га-

ва тай фор мы. Ва рыць пор цы я мі ў пад со ле най ва дзе пры 

ці хім кі пен ні 15—20 хві лін. У гэ ты час пры га та ваць со ус: 

цы бу лю, якая за ста ла ся, па сма жыць да мяк кас ці, уліць 

ту ды ва ду з-пад гры боў, на па ло ву вы па рыць на сла бым 

аг ні, да даць смя та ну, па пер чыць, па са ліць, пра грэць. Па-

да ваць ад ра зу.

«СО НЕЧ НЫЯ» АЛАД КІ
Спат рэ біц ца: морк ва (вя лі кая) — 1 шт., яб лык (вя-

лі кі) — 1 шт., ке фір — 3—4 ст. л., ман на — 4 ст. л., 

яй кі — 2 шт., цу кар — 2 ст. 

л., со да (га ша ная) — 1 ч. л., 

ка ры ца — на кон чы ку на жа, 

соль — на смак.

Морк ву і яб лык абі ра ем. 

У яб лы ка вы да ля ем се мач кі. 

На дзі ра ем га род ні ну і са да ві-

ну на буй ную тар ку і змеш ва-

ем. Да да ём да іх ман ну, яй кі, цу кар, ка ры цу, соль і со ду. 

Ста ран на змеш ва ем і да ём па ста яць 15—20 хві лін. Ра за-

гра ва ем па тэль ню і змаз ва ем яе але ем. Ста ло вай лыж кай 

на бі ра ем з мі сач кі ма су для ала дак, ста ран на ад ціс ка ем 

і фар мі ру ем не вя лі кія круг лыя «кат лет кі». Аку рат на вы-

клад ва ем іх на па тэль ню.

Сма жым алад кі з двух ба коў да з'яў лен ня апе тыт най 

за ла ціс тай ска ры нач кі.

ПА РА ДА
Ка лі вы і ва шы да ма чад цы лю бі це чар на сліў, то мо жа-

це вы ка рыс тоў ваць яго за мест ка ры цы — і смак стра вы 

ста не зу сім ін шы.

 Мож на лёг ка і прос та за мя ніць ма я нэз смя та най, 

да даў шы ў яе рас цёр ты жаў ток зва ра на га ўкру тую яй ка і 

чай ную лыж ку гар чы цы.

 Ка лі вы збі ра е це ся вы ка рыс тоў ваць лёд для на по яў 

і как тэй ляў, у кож нае «воч ка» ван нач кі па кла дзі це ягад ку 

віш ні (з кам по ту ці ва рэн ня) або лю бую ін шую яга ду. За-

лі це фрук то вай ва дой і па стаў це ў ма ра зіл ку. Та кія ку бі кі 

вы гля да юць вель мі эфект на.

 Мес цы зрэ зу ня вы ка ры ста най цал кам цы бу лі ны 

змаж це лю бым тлу шчам — цы бу ля за ха вае све жасць і 

па жыў ныя ўлас ці вас ці.

КА МІ ЗЭЛЬ КА
Вель мі прос тая 

ў вы ка нан ні ма-

дэль для ха лод ных 

дзянь коў. З та кой 

спра віц ца на ват па-

чат ко вец. Па мер — 

уні версальны.

 Ір жа з плі ты знік не, ка лі пра цер ці яе па верх ню га ра-

чым але ем.

 Ка лі вы вы пад ко ва раз рэ за лі цы ра то вы аб рус, то па-

крый це мес ца па рэ зу з абод вух ба коў бяс ко лер ным ла кам 

для па зног цяў. Раз рэ зу не бу дзе ві даць.

 Каб на дзер ці зу бок час на ку і не па дра паць ру кі, мож-

на на клас ці на тар ку ліс ток цэ ла фа ну і дзер ці час нок праз 

яго. Гэ ты спо саб мае яшчэ ад ну доб рую якасць: увесь 

здроб не ны час нок за ста ец ца на плён цы, не за бі ва ю чы 

тар ку.
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К У  Л І  Н А Р  Н Ы Я  Х І Т  Р Ы  К І

У Мін ску прай шоў 

даб ра чын ны мод ны 

па каз дзі ця ча га адзен ня 

Kіds Fashіon Zone. 

На под ыум вы йшлі 

не толь кі на ву чэн цы 

ма дэль ных школ, 

але і вы ха ван цы 

дзі ця чых да моў. 

Ме ра пры ем ства 

ар га ні за ва на ўста но вай 

па ака зан ні да па мо гі 

ў скла да най жыц цё вай 

сі ту а цыі «Лёс і на дзея» 

і Цэнтрам мо ды і сты лю 

M.Y. Studіo.

— Пра ект на ро джа ны як 

не аб ход насць даць роў ныя 

маг чы мас ці ўсім дзе цям, 

якія су тык ну лі ся з цяж кас ця-

мі ў сва ім жыц ці, — рас каз вае 

Ірына ЛОГ ВІН, кі раў нік уста-

но вы «Лёс і на дзея». — Ка-

неш не, каб на леж ным чы нам 

пад рых та ваць ма лых да ме ра-

пры ем ства, ім па трэб на да па-

мо га пра фе сі я на лаў. І гэ тым 

зай ма ец ца кі раў нік Цэнт ра 

мо ды і сты лю M.Y. Studіo Ма-

ры на Жу раў лё ва, якая ка лісь ці 

ака за ла ся сам-на сам з цяж кім 

ды яг на зам і атры ма ла ін ва лід-

насць. Да рэ чы, гэ та ўжо трэ ці 

даб ра чын ны па каз адзен ня бе-

ла рус кіх ды зай не раў. Пер шы 

быў пры све ча ны дзет кам, якія 

ма юць сін дром Даў на, — і та му 

на роў ні з ін шы мі яны вы хо дзі лі 

на под ыум. Та кім жа чы нам быў 

ар га ні за ва ны і дру гі па каз — 

для дзя цей, якія хва рэ юць на 

ан ка ло гію. Сён няш ні па каз пры-

све ча ны ма лым, якія во ляй лё-

су ака за лі ся без апе кі род ных 

баць коў і вы хоў ва юц ца ў дзі ця-

чых да мах ся мей на га ты пу.

Да рэ чы, усе гро шы, са бра ныя 

з про да жу ўва ход ных бі ле таў на 

ме ра пры ем ства, пе ра лі ча ны на 

даб ра чын ныя ра хун кі дзі ця чых 

да моў ся мей на га ты пу.

— Мы ні ко лі не ўдзель ні ча лі 

ў па доб ных ме ра пры ем ствах, — 

дзе ліц ца ўра жан ня мі ма ці-

вы ха ва цель ДДСТ Тац ця на 

БУГ ЛАК, у сям'і якой 18 дзя-

цей. — Нам вель мі па шан ца ва-

ла, бо для ма іх дзя цей гэ та шы-

коў ны до свед. Мне зда ец ца, што 

яны трош кі раз ня во лі лі ся, ад чу лі 

ся бе прын цэ са мі і прын ца мі. Гэ та 

вель мі ка рыс на, бо на дае ўпэў-

не нас ці ў сва іх сі лах. Для мя не 

аса біс та пры ем на ўсве дам ляць, 

што по бач столь кі не абы яка вых 

лю дзей: ар га ні за та ры, удзель ні-

кі і на ват гле да чы — усе ма юць 

да чы нен не да гэ тай важ най для 

дзя цей спра вы.

Пры бліз на ме сяц вы ха ван цы 

дзі ця чых да моў пра хо дзі лі на ву-

чан не ў M.Y. Studіo, яны на вед-

ва лі за ня ткі, ву чы лі ся ха дзіць па 

под ыу ме і пра віль на тры маць 

па ста ву.

— Я прос та ў за хап лен ні, — 

рас каз вае шас нац ца ці га до вы 

Дзміт рый Паль чэў скі, вы ха ва нец 

ДДСТ. — На са май спра ве я збі ра-

ю ся стаць элект ры кам, а тут та кая 

маг чы масць... Свят ло, ка ме ры, 

гле да чы... Ад чу ваю ся бе зор кай!

Пра ект Kіds Fashіon Zone 

згур та ваў шмат твор чых лю-

дзей. Бе ла рус кія ды зай не ры і 

прад стаў ні кі ганд лё вых ма рак 

і брэн даў удзель ні ча лі ў пра ек-

це, каб у ма лых атры ма ла ся 

са праўд нае свя та на пя рэ-

дад ні Су свет на га дня дзі ця-

ці. Пад час ме ра пры ем ства 

для ма лень кіх гас цей бы ло 

ар га ні за ва на пя соч нае шоу, 

пра ца ва ла гуль ня тэ ка Hobby 

Games, а так са ма пра фе сій-

ная б'ю ці-зо на, дзе дзецям 

на но сі лі ма кі яж. Апроч та го, 

маленькія ўдзельнікі паказу 

маг лі сфа та гра фа вац ца ў 

спе цы яль на пад рых та ва най 

зор ка вай фо та зо не.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!

Ка лі я вы рас ту...
Наш клас ны кі раў нік Алі на Мі хай лаў на 

пра па на ва ла па раз ва жаць на тэ му: «Ка лі 

я ста ну да рос лым».

Юра Ся мё наў ад ра зу ад ка заў:

— Атры маю пра вы і на бу ду ма шы ну.

А Таня Яго ра ва аб вяс ці ла:

— Бу ду акт ры сай.

Алі на Мі хай лаў на ад зна чы ла, што з ад-

ка за мі мож на не спя шац ца, а як ма га лепш 

аб ду маць, на пі саць і на на ступ ным клас-

ным за ня тку аб мер ка ваць тэ му ра зам.

— Шка да, — адазваў ся Коль ка. — 

А я ўжо збі раў ся рас ка заць, якім вя до мым 

фут ба ліс там ста ну.

Доб ра, што мы не аб мяр коў ва лі гэ та ад-

ра зу! Я, пэў на, не змаг ла б ні чо га ад ка заць. 

Па да ро зе да до му ўзі ра ла ся ў вы пад ко вых 

су стрэч ных да рос лых і ста ра ла ся зра зу-

мець: ці ста лі яны ты мі, кім ма ры лі не ка лі 

ў дзя цін стве? І пра што яны ма ры лі?

Вя до ма, не ўсе, хто ма рыў па ка рыць 

кос мас, ста лі кас ма на ўта мі, не ўсе, хто 

ма рыў зды мац ца ў кі но, ста лі акт ры са мі. 

Ня гле дзя чы на гэ та, усе знай шлі сваё пры-

зна чэн не.

Але ж не толь кі пра фе сію ме ла на ўва зе 

Алі на Мі хай лаў на, ка лі за да ла та кую тэ му. 

Ка лі вы не за бы лі ся, я фан та зёр ка. І якая 

роз ні ца, кім ма ру стаць я? Перш за ўсё я 

за ста ну ся На стас сяй Ве ся ло вай.

Пэў на, Дзі ма (ён ма рыць стаць ін жы не-

рам-кан струк та рам) аба вяз ко ва рас ка жа, 

што ство рыць кас міч ны апа рат, на якім 

кож ны ах вот ны змо жа па ля цець на эк скур-

сію на Марс. А яшчэ пра тое, што ка лі ён 

ста не да рос лым, ро ба таў бу дзе так шмат, 

што для іх па бу ду юць асоб нае жыл лё.

Я зай шла ў свой па кой і ўба чы ла мяк кія 

цац кі. Ка лі я вы рас ту, ці за ста нуц ца яны 

са мной? Ці за ста нец ца ў мя не час, каб 

гу ляць з па пу га ем?

І мне ста ла не як сум на.

Я па ду ма ла, што ка лі ста ну да рос лай, 

то заў сё ды бу ду па мя таць сваё дзя цін ства. 

І ву чо бу ў шко ле. І на стаў ні цу Алі ну Мі-

хай лаў ну, і ад на клас ні каў. І ні ко лі не за-

бу ду, якія гіс то рыі са мной ад бы лі ся за 

гэ ты час.

Бо ка лі я ста ну да рос лай — гэ та ўжо бу-

дзе ін шая гіс то рыя. І ў яе бу дзе свой час.

Анд рэй СІ ДА РЭН КА.

Под ыумПод ыум

РОЎ НЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ
для ма лень кіх зо рак


