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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 5.56 20.28 14.32
Вi цебск — 5.43 20.21 14.38
Ма гi лёў — 5.47 20.18 14.31
Го мель — 5.48 20.11 14.23
Гродна — 6.12 20.42 14.30
Брэст    — 6.17 20.39 14.22

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Антона, 
Васіля, Дзмітрыя, Івана, Мітрафана, 
Міхаіла, Пімена, Пятра.
К. Бярнарда, Сабеслава, Самуэля.

Месяц
Поўня 21 жніўня. 
Месяц у сузор’і Вадалея. 
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Па га ры зан та лi: 1. Спас. 4. Са ха. 
6. За пус кi. 8. Бу кет. 14. рунь. 15 Акур-
ван не. 16. Сi ла. 19. Мас так. 20. Ал тар. 
21. Жаб рак. 24. Арэх. 25. Ба ра да. 27. 
Аба бак. 28. Да та. 30. Ра бi на. 32. Ба гач. 
33. Нек тар. 38. Серп. 39. Ма лi наў ка. 40. 
Крыж. 43. Па саг. 44. Ка ра год. 45. Ры ба. 
46. Алей.

Па вер ты ка лi: 2. План. 3. Ступ ка. 
4. Студ ня. 5. Хлеў. 7. Ка роль. 9. Храм. 
10. Анiс. 11. Ка ра вай. 12. Сiдр. 13. Танк. 
17. Ша на ван не. 18. Га ла ва сек. 22. Цэ-
бар. 23. За пас. 26. Ча ра вiк. 29. Та ла ка. 
30. Ра са. 31. Бэ ра. 34. Торп. 35. Ру жа. 
36. Ча ра да. 37. Акра са. 41. Ча ры. 43. 
По ле.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Толь кi ця пер я зра зу меў, што ўжо да-
рос лы. I нi хто, нi хто не мо жа пе ра шко дзiць 
мне ку пiць i з'ес цi ад ра зу ДЗВЕ пор цыi 
ма ро зi ва! Цi ТРЫ!

Жон ка, за свя точ ным ста лом, вель мi 
за сму ча ная:

— Я ж ха це ла ў па да ру нак не тру сi-
нае, а нор ка вае фут ра!

Муж:
— Бу дзе год нор кi — нор ка вае па-

да ру!

Тым, хто доў га не п'я нее, ве ча рын ка 
абы хо дзiц ца да ра жэй.

Муж вяр та ец ца да до му ў ча ты ры ра-
нi цы. Жон ка з па ро га:

— Дзе ты быў?
— У кi на тэ ат ры, i я бу ду цвёр да пры-

трым лi вац ца гэ тай вер сii!
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УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

УНП 100055817

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем!
Обращаться по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 20а

Тел.: 327 67 52

СПЕЦИАЛИСТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ):

� МАСТЕР 
УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональная, 4) 
УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6) 
УП ЖЭС 34 (пр. Независимости, 27а) 
УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

� ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
� ИНЖЕНЕР 
 в технический отдел на период декретного отпуска

� ИНЖЕНЕР 
 ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
� ПАСПОРТИСТ (ул. М. Танка 36/1)

Возможен карьерный рост!

РАБОЧИЕ:

� ТРАКТОРИСТ
� НАЛАДЧИК КИП и А
� СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
 УП ЖЭС
� КРОВЕЛЬЩИК 
 по металлическим 
 кровлям УП ЖЭС
� МАЛЯР УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР
 УП ЖЭС 
(Требования 3-4 разряд)

� ОПЕРАТОР ПЭВМ 
(б-р Шевченко, 20)

� СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
 по ремонту 
 электро-  
 оборудования 
(ул. Нововиленская, 10а)

� ГРУЗЧИК 
(ул. Новаторская, 53а)

� РАБОЧИЕ 
по комплексной 
уборке УП ЖЭС

Возможно обучение и повышение квалификации 
по указанным профессиям на производстве

СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ 
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок 
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!
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Для 
ма лень ка га 
хлоп чы ка 

з ма ла тком

Па га ры зан та лi: 1. Наз ва трох жнi вень скiх цар коў-
ных свят. 4. Даў ней шая зем ля роб чая пры ла да. 6. Пя рэ-
да дзень пос ту. 8. Ад зна ка, ка ра лём якой у фран цу заў 
аб' яў ляў ся жнец, што пер шым зра заў апош нiя ка ла сы. 
14. Ус хо ды, па се вы азi мых куль тур. 15. Дзе ян не, з яко-
га звы чай на пча ляр па чы наў спа саў скi ме даз бор. 16. 
Адзiн з ся мi дзе ся цi апост алаў, па пра ва слаў ным ка-
лен да ры ён уша ноў ва ец ца 12 жнiў ня. 19. В. Цвiр ка як 
ства раль нiк кар цi ны «Зба жы на ўбра на». 20. Ус ход няя 
част ка царк вы з пра сто лам, ад дзе ле ная ад агуль на га 
па мяш кан ня iка на ста сам. 21. Ста рац, яко га зда вён 
на Спа са шчод ра час та ва лi мё дам, са да вi ной. 24. Плод, 
якi ў не ка то рых мяс цо вас цях асвя ча лi ў хра ме на трэ цi 
Спас. 25. Апош нi сна пок, зер нем яко га пас ля Пра чыс тай 
па чы на лi за сеў кi. 27. Лет не-асен нi ядо мы грыб. 28. Дак-
лад ны ка лян дар ны час свя та. 30. Дрэ ва, што да ло наз ву 
на валь нiч най но чы ў Спа саў скую па ру. 32. Ста ра даў няе 
зем ля роб чае свя та бе ла ру саў, якое спраў ля ец ца пас ля 
за кан чэн ня жнi ва. 33. Цук рыс ты сок рас лiн — га лоў ны 
зда бы так ме да нос най пча лы. 38. Руч ная пры ла да, якой 
за жы на юць пер шы сноп у жнi вень скiм по лi. 39. Сорт 
лет няй яб лы нi з буй ны мi кiс ла-са лод кi мi пла да мi. 40. 
Сiм вал хрыс цi ян скай ве ры. 43. Пра яго баць кi не ка лi 
да маў ля лi ся пад час змо вiн на кiр ма шы ў «ма лень кi свя-
ток». 44. Гуль ня, якую ў Нар ман дыi на ладж ва лi ля «ка-
ра ле вы» — апош ня га сна па. 45. Тра ды цый ная пос ная 
стра ва ў Спа саў ку. 46. Тлушч, што вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў цар коў ным абы ход ку.

Па вер ты ка лi: 2. Па ра дак, пра гра ма пра вя дзен ня 
свя та ўра джаю, якiм тра ды цый на за вяр ша ец ца жнi во. 

3. Не вя лi кая па су дзi на для рас цi ран ня ма ку. 4. Вод ная 
кры нi ца, якую аба вяз ко ва асвя ча лi на пер шы Спас. 
5. Гас па дар чая па бу до ва, на Ту раў шчы не яе асы па лi 
асвя чо ным ма кам. 7. Ты тул пе ра мож цы за ба вы «бiць 
пеў ня», якую па ля кi ла дзяць на да жын ках. 9. Мес ца, 
з на вед ван ня яко га па чы на юц ца спа саў скiя свя ты. 
10. Вост ра рух мя ная рас лi на, вы ка рыс тоў ва ец ца ў 
кан ды тар скай, хле ба пя кар най, лi кё ра-га рэ лач най вы-
твор час цi. 11. Пi рог да да жы нак. 12. Сла ба ал ка голь ны 
на пой з яб лыч на га со ку. 13. Бе ла рус кi па эт, аў тар 
«Прыт чы пра хлеб». 17. Глы бо кая па ва га. якая ў на-
ро дзе на да ец ца мё ду ў спа саў скае свя та. 18. Асен нi 
пры свя так, ка лi па па вер'i нель га бы ло рэ заць, ся чы 
ка пус ту, буль бу, на огул усё круг лае. 22. Шы ро кая 
круг лая па су дзi на з клё пак для гас па дар чых мэт. 23. 
На рых та ва ны на зi му ўра джай. 26. Прад мет убо ру 
ма ла дой, ку ды пе рад вян цом на сы па лi ў якас цi абя-
рэ га асвя чо ны мак. 29. Апя кун ка жнi ва i ўрад лi вас цi, 
у даў ней шы час ша на ва ла ся ва ўсёй Бе ла ру сi. 30. 
Пас ля пер ша га Спа са, па на род ных пры кме тах, яна 
ста но вiц ца ўжо ха лод най. 31. Па шы ра ны на Бе ла ру сi 
сорт поз няй гру шы. 34. Вя лi кая сцiр та сна поў або са ло-
мы, скла дзе ная асаб лi вым чы нам для за хоў ван ня пад 
ад кры тым не бам. 35. Дэ ка ра тыў ная рас лi на з шы ро ка-
пя лёст ка вы мi па ху чы мi квет ка мi, якая ад цвi тае пас ля 
пер ша га Спа са. 36. Гру па пту шак, што збi ра юц ца ра-
зам для ад лё ту ў вы рай. 37. Аздо ба свя точ на га ўбо ру. 
41. Ча раў нiц тва. 42. «Прый шла Пра чыс тая — ста ла … 
чыс тае» (прык.).

Склаў Iо сiф КАР ПЫ ЗА, г. Ля ха вi чы.

«СПАС — УСЯ МУ ЧАС»

«БІТ ВА» НА ПА ТЭЛЬ НЯХ 
Ка лі ле таш ні, пер шы фэст 

быў свое асаб лі вым «тэс та вым» 
ме ра пры ем ствам, то сё ле та ён 
знач на па шы рыў ся: Мінск на-
ве да лі гос ці з ЗША, Іта ліі, Ра сіі, 
Укра і ны, Літ вы, Гру зіі, Ка зах ста-
на, Уз бе кі ста на. А ад ной з га-
лоў ных па дзей фес ты ва лю ста-
ла пра вя дзен не кон кур су «За-
ла ты кі цель-2013» на зван не 
леп ша га ку ха ра Бе ла ру сі.

— Я ба чу вя лі кую кан ку рэн-
цыю і вы со кую якасць гэ тай 
кан ку рэн цыі, — па дзя ліў ся з 
ка рэс пан дэн там «Звяз ды» 
член жу ры кон кур су «За ла ты 
кі цель-2013», май стар італь ян-
скай кух ні Ін сты ту та «Caterіna 
de Medіcі» Габ ры эль За нар дэ-
лі, які ле тась сам удзель ні чаў 
у фес ты ва лі.

Кон курс скла даў ся з не каль-

кіх сек цый, у якіх удзель ні кі з 
ад ноль ка ва га на бо ру пра дук таў 
па він ны бы лі пры га та ваць дзве 
пор цыі ад ной стра вы: ад ну — 
для жу ры, ад ну — для гле да чоў. 
На пры га та ван не ку ха рам да ва-
ла ся га дзі на. Пе ра мож цу ча каў 
ты тул леп ша га ку ха ра Бе ла ру сі, 
маг чы масць па ехаць на найбуй-
ней шую су свет ную спе цы я лі за-
ва ную вы ста ву Host 2013 у Мі-
лан, а так са ма прай сці на ву чан не 
ў Кі еў скай ку лі нар най ака дэ міі.

Для кон кур су не да лё ка ад 
цэнт раль на га ўва хо да пад вя лі-
кім на ве сам бы ла ар га ні за ва на 
са праўд ная вя лі кая кух ня з ра-
бо чы мі ста ла мі, ва рач ны мі па-
верх ня мі і ду ха вы мі ша фа мі.

Пер шай ка тэ го ры яй спа-
бор ніц тваў бы лі стра вы з мя-
са. Пай шоў ад лік ча су, і ку ха-
ры ўзя лі ся за спра ву: рэ за лі, 
ад бі ва лі, ма ры на ва лі мя са, 

на ра за лі га род ні ну, сма жы лі і 
за пя ка лі, га та ва лі соусы…

Не ка то рыя гле да чы за ста лі-
ся глы таць слін кі ка ля га ра ча-
га — у пра мым і пе ра нос ным 
сэн се — цэ ху, а нех та пе ра-
мяс ціў ся да сцэ ны на су праць, 
дзе ку хар Яў ген Га лец кі ў гэ-
ты час да ваў май стар-клас па 
га та ван ні са праўд най італь ян-
скай пі цы. Шэф так спрыт на 
кру ціў, пад кід ваў у па вет ра і 
ла віў асно ву з цес та, што, зда-
ва ла ся, яна вось-вось па він на 
вы сліз нуць з рук ці па рвац ца. 
Пас ля на яго мес ца прый шоў 
Іван Фя ды шын — на гэ ты раз 
з май стар-кла сам па акрош цы 
на ке фі ры. Не ка то рым уда ло ся 
на ват пра дэ гус та ваць стра ву. 
Ка за лі, атры ма ла ся смач на.

Тым ча сам кан кур сан ты па-
ча лі адзін за ад ным за  яў  ля ць 
аб га тоў нас ці сва іх страў. Па 
чар зе май стры спа чат ку прад-
стаў ля лі свае ку лі нар ныя шэ-
дэў ры (знеш не яны вы гля да лі 
як са праўд ныя мас тац кія тво ры, 
дзе бы лі ўлі ча ны на ват кам па-
зі цыя і ка ля ро вая га ма ін грэ-
ды ен таў) на суд жу ры, слу ха лі 
за ўва гі, а пас ля вы стаў ля лі пе-
рад гле да ча мі. Праў да, аца ніць 
кон курс ныя стра вы, на жаль, 
мно гім на вед валь ні кам да вя-
ло ся толь кі знеш не.

Кан кур сант Яў ген Та лай коў скі 
з Грод на на фес ты ва лі ўпер шы-
ню. На пы тан не, ча му вы ра шыў 
узяць удзел у спа бор ніц твах, ад-
ка заў прос та: «Люб лю га та ваць». 
Пра фе сій на Яў ген зай ма ец ца 
гэ тай спра вай ужо пяць га доў. 
На кон кур се ён га та ваў сві ні ну 
па-вяс ко ва му з шыі і гру дзін кі з 
грыб ным со у сам і дра ні ка мі. Ад 
ад ной толь кі наз вы ўжо па чы нае 
смак таць пад лы жач кай. Але…

— Жу ры кры ху рас кры ты ка-
ва ла маю стра ву, бо яе па да ча 
не ад па вя дае кон кур су, — па-
дзя ліў ся Яў ген. — Стра ва па-
він на быць ад кры тай, а я пры-
га та ваў, па вод ле бе ла рус кіх 
тра ды цый, у гар шчэч ку.

Тым не менш ку хар не за сму ціў-
ся, бо га лоў нае ў кон кур се, на яго 
дум ку, не пе ра мо га, а ўдзел.

Май стры ку лі на рыі яшчэ 
доў га спа бор ні ча лі: ім трэ ба 
бы ло пры га та ваць стра вы з 
птуш кі, ры бы… Па вы ні ках кон-
кур су, зван не леп ша га ку ха ра 
Бе ла ру сі атры маў шэф-по вар 
з Мін ска Вя ча слаў Фя дзюк.

«ЗОР КІ» З АПА ЛО НІ КА МІ 
І КУ ЛІ НАР НЫ РЭ КОРД 

Дзвю ма вы шэй зга да ны-
мі пля цоў ка мі ку лі нар ны фэст 
не аб мя жоў ваў ся. На пра ця гу 
ўсёй алеі ўздоўж Свіс ла чы ста я-
лі па віль ё ны ад рэ ста ра наў і ка-
вяр няў, на ве сы, дзе пра да ва лі ся 
спе цыі, со у сы, кні гі па ку лі на рыі. 
У ад ным з та кіх кніж ных па віль-
ё наў ад бы ва ла ся аў то граф-се-
сія ар га ні за та ра фес ты ва лю і 
аў та ра ку лі нар ных кніг Тац ця-
ны На за рук. Пад час фэс ту яе 
вель мі цяж ка бы ло «вы ла віць», 
бо Тац ця на не толь кі зай ма ла ся 
«лі та ра тур най» част кай, але і 
да па ма га ла ар га ні зоў ваць спа-
бор ніц твы.

— Мы ладзім Між на род ны 
ку лі нар ны фес ты валь для та-
го, каб раз ві ваць мас тац тва 
ку лі на рыі і са дзей ні чаць па-
вы шэн ню якас ці гра мад ска га 
хар ча ван ня, якая ў нас, шчы ра 
ка жу чы, не на высокім уз роў-
ні, — рас па вя ла Тац ця на На-

за рук. — Сё ле та фес ты валь 
доў жыц ца два дні. Упер шы ню 
пра хо дзіць пра фе сій ны кон-
курс шэф-ку ха раў. Так са ма на-
він кі — май стар-кла сы ад ку ха-
раў і фі нал кон кур су «Чэм пі ён 
сма ку», за сна ва ны на гля дац-
кай дэ гус та цыі пра дук таў хар-
ча ван ня. Акра мя та го, мы вы-
еха лі ў цэнтр Мін ска, зра біў шы 
фес ты валь больш да ступ ным, 
чым ле тась, ка лі ён пра хо дзіў 
у Дзяр жын скім ра ё не.

Ад пра анан са ва най Тац ця най 
«на род най дэ гус та цыі» пра дук-
таў хар ча ван ня не ка то рых вы-
твор цаў ка рэс пан дэнт «Звяз-
ды» вы ра шы ла ад мо віц ца, бо 
ры зы ка ва ла быць за ду ша най 
ама та ра мі бяс плат най пра дук-
цыі. Не па ды сці бы ло і да стэн да 
кар вінг-клу ба, дзе Жан на Дзят-

ла ва пра во дзі ла май стар-клас 
па мас тац кім вы ра за нні фан тас-
тыч ных кве так з кі ві, ман да ры-
наў, яб лы каў і ін шых пра дук таў. 
А не па да лёк ад кар вінг-пля цоў кі 
май стар бар бе кю Па вел Га лян-
коў дзя ліў ся сва і мі сак рэ та мі.

— Лю бое мя са па жа да на 
ма ры на ваць за 12—14 га дзін 
да га тоў кі, ры бу — за 3—4 га-
дзі ны, га род ні ну — за 5—10 хві-
лін, — рас па вя даў ён, рых ту-
ю чы для сма жан ня ка ва лак 
мяс но га стэй ка.

Пры ем ным сюр пры зам для 
гле да чоў ста ла ку лі нар ная біт ва 
ме ды я пер сон, якая ад бы ва ла ся 
на дру гі дзень свя та. На дзве ка-
ман ды па дзя лі лі ся спя вак Аляк-
сей Хляс тоў, рэ дак тар ча со пі-
са «Пінг він» Іры на Ка бак са кал, 
бія тла ніст ка, алім пій скі пры зёр 
Да р'я До мра ча ва, пісь мен ні ца і 
жур на ліст Та ма ра Лі сіц кая, ра-
дыё вя ду чы Глеб Ма ро заў, тэ-
ле вя ду чы Дзміт рый Уран гель, 
вя ду чая на він спор ту Ган на 
Эй смант і сты ліст На та лі Ра шэ. 
Зна ка мі тас ці атры ма лі 1,5 га-
дзі ны, каб пры га та ваць ча ты ры 
стра вы — з кож на га ўдзель ні ка 
па ад ной. Ад нак «зор кі» «пе ра-
вы ка на лі план» і за ад ве дзе ны 
час зра бі лі яшчэ не каль кі да-
дат ко вых смач нас цяў. «Ча ты ры 
стра вы за га дзі ну — нар маль-
ная сі ту а цыя, ве се ла бы ло», — 
пра ка мен та ва ла спа бор ніц твы 
Та ма ра Лі сіц кая, якая ўзя ла са-
бе ў па моч ні кі двух сва іх дзя цей. 
А вось Аляк сей Хляс тоў, ня гле-
дзя чы на тое, што яго ка ман да 
прай гра ла, за стаў ся за да во ле-
ны кон кур сам.

— Гэ та да во лі ці ка вае і пры-
ем нае баў лен не ча су, маг чы-
масць пры віць лю дзям густ 
да пра віль на га хар ча ван ня. 
Я па га дзіў ся на ўдзел у спа-
бор ніц тве, бо люб лю га та ваць 
і смач на ес ці, — рас па вёў спя-
вак «Звяз дзе».

Так, у су пра ва джэн ні кон-
кур саў, май стар-кла саў і за баў-
ляль най кан цэрт най пра гра мы 
прай шоў ку лі нар ны фес ты валь. 
Яго куль мі на цы яй ста ла пры га-
та ван не са май вя лі кай у све це 
па сты даў жы нёй у 103 мет ры, 
для якой пад рых та ва лі 30 кі ла-
гра маў цес та. Пас ля ўста ля ван-
ня ку лі нар на га рэ кор ду стра ву 
раз да лі ўсім ах вот ным.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ
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Смач на ес ці!Смач на ес ці!  ��

Зна ка мі тас ці атры ма лі 1,5 га дзі ны, 
каб пры га та ваць ча ты ры стра вы — 
з кож на га ўдзель ні ка па ад ной. Ад нак «зор кі» 
«пе ра вы ка на лі план» і за ад ве дзе ны час зра бі лі 
яшчэ не каль кі да дат ко вых смач нас цяў.

ЛІ НУЎ НА АГОНЬ 
ГА РУ ЧУЮ ВАД КАСЦЬ...

У Мін ску муж чы на атры-
маў сур' ёз ныя апё кі, пе-
ра блы таў шы га ру чую 
вад касць з ва дой.

На тэ ры то рыі Мінск ага 
эс пе ры мен таль на-фур ні-
тур на га за во да 60-га до вы 
сле сар вы ра шыў па ту шыць 
за га ран не рыз зя на кан тэй-
нер най пля цоў цы, для ча-
го вы ка рыс таў вад касць 
з бу тэль кі, што ля жа ла 
не па да лё ку, па лі чыў шы, 
што гэ та ва да. Ад нак вад-
касць ус пых ну ла, муж чы-
на па спра ба ваў за тап таць 
по лы мя, але на ім загарэ-
лася адзенне. Агонь за ту-
шы лі ві да воч цы зда рэн ня. 
Па цяр пе лы атры маў апё кі 
50% па верх ні це ла.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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ЗдарэннеЗдарэнне  ��

На пры кан цы фес ты ва лю — На пры кан цы фес ты ва лю — 
ку лі нар ны рэ корд.ку лі нар ны рэ корд.

Шо у мен Дзміт рый Уран гельШо у мен Дзміт рый Уран гель
кан суль ту ец ца з пра фе сій ным по ва рам.кан суль ту ец ца з пра фе сій ным по ва рам.

Пад час спа бор ніц тваПад час спа бор ніц тва
«За ла ты кі цель-2013».«За ла ты кі цель-2013».

За ку лі нар най плі той —За ку лі нар най плі той —
Да р'я До мра ча ва.Да р'я До мра ча ва.

Гле да чы з за да валь нен нем пра дэ гус та ва лі стра вы.

ШТО ГАТУЮЦЬШТО ГАТУЮЦЬ
ЗНАКАМІТАСЦІ?ЗНАКАМІТАСЦІ?
«Ві но — гэ та вель мі до ра га. Вы не спра ба ва лі га та ваць, да да ючы гра на та-
вы сок?» — раз мо вы та ко га ха рак та ру ця гам двух дзён мож на бы ло па чуць 
у ста ліч ным пар ку Гор ка га. Ку ха ры-пра фе сі я на лы, ама та ры га та ваць і прос та 
смач на па ес ці са бра лі ся тут на ІІ Між на род ны ку лі нар ны фес ты валь, каб па спа-
бор ні чаць, па дзя ліц ца сак рэ та мі май стэр ства і паў дзель ні чаць у дэ гус та цы ях. 
Свя та, ар га ні за ва нае ін тэр нэт-пра ек там «Смач ны блог» і Гіль ды яй ку ха раў і 
шэф-ку ха раў Бе ла ру сі, прый шло ся мін ча нам да сма ку.


