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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

СМАЧ НЫЯ БУ КЕ ТЫ
Са лод кі па да ру нак, не су мнен на, прый дзец ца па ду-

шы і густу кож най жан чы не, асаб лі ва ка лі гэ та бу кет, 

зроб ле ны сва і мі ру ка мі.

З пя чэн ня
Спат рэ біц ца: шпаж кі 

для шаш лы ка, пя чэн не роз-

най фор мы і па ме ру і мар ме-

лад кі.

У пер шую чар гу на шпаж-

ку на кол ва ец ца мар ме лад, гэ-

та трэ ба для та го, каб пе чы ва 

не сліз га ла. Да лей на ніз ва-

ец ца пе чы ва. Пя чэнь кі мо гуць ад роз ні вац ца і па фор ме 

і па па ме ры, а за вяр-

ша юць фар мі ра ван не 

квет кі мар ме ла дам. 

Мож на зра біць не каль кі 

та кіх кве так і па ста віць 

у пры го жую ва зач ку ці 

шклян ку.

А для раў на ва гі, каб шклян ка моц на ста я ла і не па да ла, 

мож на на поў ніць яе ка ля ро вы мі дра жэ.

Каб са лод кі бу кет атры-

маў ся не толь кі смач ным, 

але і пры го жым, лепш за ўсё 

вы ка рыс тоў ваць ка ля ро вы 

мар ме лад, а пя чэн не мож на 

па да браць, зы хо дзя чы з пе-

ра ваг ча ла ве ка, для яко га 

бу кет пры зна ча ны ў якас ці 

па да рун ка.

З са да ві ны
Пе рад тым як пры сту піць 

да ства рэн ня бу ке та, вы-

знач це ся з ка ля ро вай га май. 

Ар га ніч ней за ўсё гля дзяц ца 

кам па зі цыі, у якіх пры сут ні-

ча юць два-тры ко ле ры.

Са да ві ну для бу ке та мож на вы ка рыс тоў ваць лю бую. 

Вы бі рай це пры го жыя шчыль ныя не пе ра спе лыя пла ды без 

якіх-не будзь па шко джан няў. Са ка ві тыя фрук ты мо гуць 

па ця чы.

Усё ада бра нае не аб ход на 

па мыць і доб ра нька пра цер-

ці, каб пры браць віль гаць.

Для ма ца ван ня спатрэ-

бяцца драў ля ныя шпаж кі. 

Іх ідэа льная даў жы ня — 

30 см, мі ні мум — 25 см. 

Ка лі вы ка рыс тоў ваць ка рот кія, са браць бу кет бу дзе вель-

мі скла да на. Шпа жак для ад на го фрук та спат рэ біц ца 

не каль кі штук.

Так са ма не аб ход на пад рых та ваць скотч, на жні цы, упа ко-

вач ную па пе ру і стуж ку або вя ро вач ку. Па пе ру пад бі рай це 

пад ка ля ро вую га му бу ке та.

Са да ві ну вар та да поў ніць дэ ка ра тыў най ці жы вой зе ля ні-

най. А яшчэ ў бу кет да да юць су ха фрук ты, яга ды, га род ні ну, 

квет кі, цу кер кі і роз ныя тэ ма тыч ныя ўпры га жэн ні.

На са дзі це са да ві ну і ін шыя эле мен ты на шпаж кі.

Устаў це іх у кож ны фрукт 

на не ка то рай ад лег лас ці 

ад ну ад ад ной, не пра ты-

ка ю чы на скрозь. Ка лі плод 

ма лень кі, да стат ко ва бу дзе 

ад ной па лач кі. Для больш 

буй ных вы ка рыс тоў вай це 

мі ні мум дзве-тры шпаж кі.

Пе ра ка най це ся, што пла-

ды шчыль на ся дзяць на 

шпаж ках. Для гэ та га па тра-

сі це фрукт, тры ма ю чы яго за 

ўва ткну тыя па лач кі. Ка лі ён 

не зля тае, то ўсё ў па рад ку.

Са да ві ну для бу ке та мож-

на раз рэ заць. Вель мі пры го-

жа гля дзяц ца ўсе цыт ру са-

выя, кі ві і гра нат. Мож на па дзя ліць іх напалам або зрэ заць 

толь кі вер ха ві ну, ага ліў шы яр кую мя каць. А каб пла ды не 

аб вет ры лі ся, вель мі шчыль на аб ма тай це па верх ню хар чо-

вай плён кай. Мож на пры крыць ка ва ла чак, ужо на са джа ны 

на шпаж ку ці спа чат ку за гар нуць фрукт у плён ку, а по тым 

пра ткнуць яго.

Раз мяс ціць са да ві ну і ін шыя эле-

мен ты мож на па-роз на му. На прык-

лад, змяс ціць у цэнт ры са мы буй ны 

або яр кі плод. Ка лі са да ві на ад ноль-

ка ва га па ме ру, раз мя шчай це яе так, 

каб роз ныя ко ле ры раў на мер на раз-

мер ка ва лі ся па бу ке це. Усё за ле-

жыць ад ва шай фан та зіі.

Ка лі ўся са да ві на і ін шыя эле мен ты бу дуць са бра ныя, 

за фік суй це шпаж кі не каль кі мі плас та мі скот ча, каб бу кет 

не рас пад аў ся. Для на дзей нас ці мож на прай сці ся скот чам 

блі жэй да са да ві ны. Дроб ныя дэ-

та лі, ліс це, квет кі раз мя шчай це 

там, дзе бач ныя пра све ты і шпаж-

кі па між са да ві най.

Фрук то вы бу кет упа коў ва юць 

у па пе ру гэ так жа, як і звы чай ны 

квет ка вы.

Пе ра вя жы це бу кет вя ро вач кай 

або стуж кай пад ка ля ро вую га му 

кам па зі цыі.
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МА ЛА ДЫЯ Ў ТАП КАХ?
Сён ня мож на па да браць для 

свя та роз ныя за ба вы і афарм лен-

не. Для ва шых па слуг клоў ны, мі-

мы і фо кус ні кі, шар жыс ты, ка ля ро-

вы дым і фо та буд кі, шоу мыль ных 

бур ба лак і кар ці ны з пяс ку, за пус-

кан не га лу боў і па вет ра ных ліх-

та ры каў, ша ка лад ныя фан та ны і 

дэ кор руч ной ра бо ты. Бы лі б толь кі 

гро шы! Ма ла дых мо гуць па ка таць 

у ка рэ це, лі му зі нах, на цеп ла хо дзе, 

вер та лё це, па вет ра ным ша ры, ды 

на ват на тан ку. Па мяш кан не дэ-

ка ры ру юць пад лю бы сцэ на рый. 

Ад па вед на, і гас цям прый дзец ца 

пры трым лі вац ца пэў на га дрэс-ко-

ду. А ча му б не да мо віц ца, каб усе 

сяб роў кі ня вес ты прый шлі ў су кен-

ках ад на го ко ле ру ці, як ва ры янт, 

па да бра лі адзен не пад ко ле ры вя-

сёл кі.

На што толь кі не ідуць са мі жа-

ніх і ня вес та ў по шу ку ары гі наль-

нас ці — вя сел ле на ро ва рах, бай-

ках, у са ма лё це, у су пер мар ке це, 

у аква пар ку, са скач ка мі з тар зан кі 

ці з па ра шу там, з пэў ны мі «пры кі-

да мі», на прык лад, ка лі ма ла дыя 

і гос ці пры хо дзяць... у пі жа мах і 

тап ках.

Апош нім ча сам за га ва ры лі пра 

эка-вя сел лі, пад час якіх не вы ка-

рыс тоў ва ец ца плас тык, і на огул 

усё свят ка ван не рас піс ва ец ца 

так, каб ад хо ды пас ля яго бы лі 

зве дзе ны да мі ні му му. Ма ла дыя 

на вя сел лі мо гуць за мест кве так 

збі раць цац кі і па час тун кі, якія 

пас ля пе ра да юць дзі ця ча му до-

му, аль бо са джаць дрэ вы ці вы-

ву чаць ра да вод і рых та ваць кні-

гу, дзе рас па вя да ец ца гіс то рыя 

сем' яў жа ні ха і ня вес ты. Ві даць, 

вя сел ле як прос та шоу ці за ба ва 

мно гіх су час ных ма ла дых ужо не 

за да валь няе і па ры хо чуць на поў-

ніць яго ней кім сэн сам.

Мо жа, та му рас це по пыт на бе-

ла рус кія вя сел лі, якія ла дзяц ца ў 

зам ках ці аг ра ся дзі бах. Так са ма 

ма ла дыя за каз ва юць вы яз ныя рэ-

гіст ра цыі, ка лі, у ад роз нен не ад 

кла січ на га рос пі су ў за гсе, мож на 

па да браць лю бую аб ста ноў ку, за-

мо віць зо ну, пры ду маць сю жэт і му-

зыч нае афарм лен не, пад якое ма-

ла дыя аб мя ня юц ца пярс цён ка мі.

Хі ба не за пом ніц ца цы ры мо нія, 

што пра хо дзіць у ад ным з са мых 

пры го жых за лаў Мір ска га зам ка? 

Тым больш, ка лі па ру бу дзе су стра-

каць сам Па не Ка хан ку? «Цар скія 

вя сел лі» ла дзяц ца і ў Но вым за мку 

ў Грод на. Ча сам пад яго ма ла дыя і 

гос ці ста ра юц ца па да браць кас цю-

мы, каб усё на гад ва ла ся рэд ня веч-

ча. Улас на, рэ кві зіт для та кіх сты лі-

за цый сён ня мо гуць пра па на ваць у 

свя точ ных аген ствах. Вам ар га ні-

зу юць і ры цыр скае шоу з дву бо я мі 

на шаб лях і мя чах, гас цям да дуць 

па стра ляць з лу ка, па зна ё мяць са 

ста ра жыт най му зы кай, тан ца мі і 

за ба ва мі. Але не ўсе ма ла дыя ад-

ра зу ме цяць у шлях ту ці кня зёў — 

на вя сел лі, зла джа ным па на род-

ных тра ды цы ях, так са ма ні ко му 

су ма ваць не да вя дзец ца.

СВЯ ТА Ў ВЫ ШЫ ВАН КАХ
У на шых прод каў пра цэс ства-

рэн ня но вай сям'і быў скла да ным 

і пра цяг лым ры ту аль на-аб ра да-

вым комп лек сам. Вя сел лю маг лі 

па пя рэд ні чаць сва тан не, за по іны, 

змо ві ны, агле дзі ны (ка лі баць кі вы-

свят ля лі, які стан гас па дар кі хлоп-

ца ці дзяў чы ны, і ці здоль ныя бу-

дуць ма ла дыя за бяс пе чыць сваю 

сям'ю).

Гэ та сён ня бу ду чыя ня вес ты 

спраў ля юць дзя воч ні кі ў ка вяр нях, 

тан ца валь ных клу бах, аква пар ках 

ці ў спа-са ло не. А ра ней у па не нскі 

(дзя во чы) ве чар усе бы лі за ня ты 

важ най спра вай — ра біў ся вя сель-

ны вя нок для ня вес ты і ўпры га жэн-

ні да свя та. А ча го вар ты аб рад 

вы пя кан ня ка ра вая! У Мо та лі сён-

ня — гэ та ад на з са мых за па тра ба-

ва ных «фі шак» пад час эк скур сій, 

на якія во зяць у тым лі ку за мор-

скіх ту рыс таў. Гос ці да па ма га юць 

май стра ваць з па пе ры і сту жак 

квет кі, у якія пас ля «апра на юць» 

ка ра вай.

На огул, «ка ра вай ны» біз нес 

трэ ба раз ві ваць, тым больш што 

апошнім часам на та кую пра дук-

цыю по пыт па вя лі чыў ся. «Мы 

ця пер на Брэст чы не рэа лі зу ем 

пра ект па пад трым цы жа но ча га 

прад пры маль ніц тва, і ад на з ідэй, 

вар тая ўва гі, — гэ та за куп ка пе чы, 

у якой мож на ра біць вя лі кія ка ра-

ваі», — дзе ліц ца стар шы ня праў-

лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня 

«Ад па чы нак у вёс цы» Ва ле рыя 

КЛІ ЦУ НО ВА. У Бе ла ру сі вы дат на 

пра цу юць Да мы куль ту ры і цэнт ры 

ра мёст ваў, якія маг лі б пад клю-

чац ца да пра вя дзен ня вя сел ляў у 

на род ных тра ды цы ях. Мно гія аг ра-

ся дзі бы су пра цоў ні ча юць з фальк-

лор ны мі ка лек ты ва мі, што да зва-

ляе пра во дзіць роз ныя ме ра пры-

ем ствы на да во лі вы со кім уз роў ні. 

Ле тась у аг ра ся дзі бе «Сту лы» ад-

шу меў шы коў ны вя сель ны фэст, 

ма ла дыя і гос ці (да рэ чы, усе бы лі 

ў вы шы ван ках) з за да валь нен нем 

аку ну лі ся ў ста ра жыт ны аб рад.

Гас па ды ня ся дзі бы «Пры азёр-

най» — куль ту ро лаг, у мі ну лым 

рэ жы сёр, так са ма мо жа да па маг-

чы маладзёнам зла дзіць шы коў-

нае свя та. На прык лад, га лан дзец і 

фран цу жан ка тут ад зна чы лі вя сел-

ле, сты лі за ва нае пад па ган скае.

Ама та раў бе ла рус ка га фальк-

ло ру і куль ту ры ча ка юць у ся дзі бе 

«Па лес кія тра ды цыі». У гас па да-

роў ма ец ца вя лі кая ка лек цыя па-

ля шуц кіх кас цю маў, і гас цям да-

зво ляць у іх апра на цца.

Ча сам для ма ла дых пра вод-

зяц ца і май стар-кла сы, на прык-

лад, іх ву чаць на род ным тан цам, 

ка валь ству, жа ніх і ня вес та ро-

бяць з глі ны гарш кі ці якія-не-

будзь су ве ні ры на па мяць. А ча-

му б не па ву чыць бу ду чую жон ку 

ткаць, вы шы ваць, га та ваць бе ла-

рус кія стра вы?

«Вя сел лі на вёс цы заў сё ды пра-

хо дзяць па-ін ша му, — за ўва жае 

Ва ле рыя Клі цу но ва. — Тут ін шая 

ежа, спе вы, за ха ва ла ся ка ла саль-

ная не ма тэ ры яль ная спад чы на, 

а су да кра нан не з на шай куль ту-

рай — не ве ра год на ці ка ва. Аг ра-

ся дзі ба — гэ та не прос та пля цоў ка 

для пра вя дзен ня вя сел ля. Важ на 

яшчэ пра ду маць, як ла дзіць свя ты, 

каб зна ё міць лю дзей з бе ла рус кі мі 

тра ды цы я мі, куль ту рай, па вы шаць 

па ва гу да свай го, ву чыць ім за хап-

ляц ца».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)
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