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Ку ры ная па стра ма
Спат рэ біц ца: ку ры ная груд ка — 400 г; вад кі мёд — 

2 чай ныя лыж кі; ма ла ко — 250 мл; со е вы со ус — 1 ч. 
лыж ка; са лод кая мо ла тая па пры ка — 2 ч. лыж кі; вост-
рая па пры ка — 0,5 ч. лыж кі; кур ку ма — 0,25 ч. лыж кі; 
соль — 1 ч. лыж ка; мо ла ты мус кат ны арэх — 0,25 ч. 
лыж кі; мо ла тая зі ра — 0,2 ч. лыж кі; аліў ка вы алей — 
2 ста ло выя лыж кі; час нок — 2 зуб кі.

Ку ры ную груд ку трэ ба доб ра пра мыць пад пра точ-
най ва дой і па клас ці ў міс ку. За ліць ма ла ком з раз-
ве дзе най у ім сол лю. Верх міс кі аб гар ні це хар чо вай 
плён кай і пры мі це міс ку на ноч у ха ла дзіль нік.

Змя шай це вост рую і са лод кую па пры ку, кур ку му, 
мо ла ты мус кат ны арэх, зі ру. Да спе цый да дай це 
со е вы со ус, вад кі мёд, аліў ка вы алей і здроб не ны 
час нок. Змя шай це. Атры ма най су мес сю доб ра з усіх 
ба коў аб маж це ку ры нае мя са і па кінь це на 30 хві-
лін пра ма ры на вац ца. У ра за грэ тую ду хоў ку (220 °C) 
па кла дзі це груд ку і за пя кай це хві лін 25–30. Час вы-
пя кан ня за ле жыць ад па ме ру груд кі. Ка лі за пя каць 
за над та доў га, па стра ма мо жа атры мац ца су хой. 
Га то вую асты лую па стра му на ра за юць і па да юць 
да ста ла.

Вя ле ная яла ві чы на
Спат рэ біц ца: яла віч ная вы раз ка (не вя лі кая, 3–5 см 

у дыя мет ры), буй ная мар ская соль і све жа мо ла ты 
чор ны пе рац; су хія (!) спе цыі на вы бар: кмен, ку мін, 
ка лянд ра, шал фей, раз ма рын, су ша ны час нок, па-
пры ка, ча бор.

Чыс цім мя са ад 
уся го ліш ня га. У 
пры дат ны ла ток 
на сы па ем на дно 
пласт со лі з чор-
ным мо ла тым пер-
цам. Кла дзем мя са, 
звер ху зноў пры сы-
па ем сол лю. Дроб-
ная соль не па ды-
хо дзіць для за сол кі мя са, бо яна ўбі ра ец ца за над та 
хут ка і ў боль шай, чым трэ ба, коль кас ці. За мест 
мар ской мож на ўзяць звы чай ную ка мен ную. На кры-
ва ем ла ток з мя сам плён кай і вы но сім на хо лад (ці 
ў ха ла дзіль нік) на 12 га дзін. Да ста ем пра со ле нае 
мя са, счы шча ем соль. Аб суш ва ем па пя ро вым руч-
ні ком. Змеш ва ем вы бра ныя спе цыі і на ці ра ем імі 
мя са. За горт ва ем вы раз ку ў чыс тую су хую мар лю 
(або тон кі ку хон ны руч нік). Змя шча ем у пра ха лод-
нае мес ца з доб рай вен ты ля цы яй. Мож на так са ма 
па клас ці мя са ў ха ла дзіль нік, не за бы ва ю чы яго пе-
ра ва роч ваць двой чы на дзень. Праз ты дзень мя са 
га то ва. Вя до ма, гэ та не азна чае, што яго не аб ход на 
спа жыць ад ра зу і ў поў ным аб' ёме. Вя ле нае мя са мо-
жа за хоў вац ца вель мі доў га, га лоў нае — за хоў ваць 
тэм пе ра тур ны рэ жым, не да ваць яму па пса вац ца 
ад віль га ці.

Гар дэ роб для «гру шы»
Для кож на га ты пу фі гу ры іс ну юць пэў ныя пра-
ві лы пад бо ру адзен ня, якія да па мо гуць сха ваць 
за га ны і пад крэс ліць вар тас ці та го ці ін ша га 
це ласк ла ду. Га лоў нае пра ві ла для ўла даль ніц 
фі гу ры ты пу «гру ша» — пе ра соў ван не ак цэн ту 
на верх нюю част ку це ла. Гэ та не аб ход на для 
та го, каб вон ка ва ўраў на ва жыць аб' ём ныя клу-
бы і ма лыя пле чы. Асаб лі вым го на рам жан чын 
з та кой фі гу рай лі чыц ца та лія, якая так са ма 
па тра буе ўва гі. Яе не аб ход на пад крэс лі ваць па-
пру га мі або па яса мі.

Су кен кі трэ ба вы бі раць та ко га 
крою, каб тро хі пры ста ва лі да фі-
гу ры, а так са ма фа со ну тра пе цыя, 
з пад плеч ні ка мі, з ру ка ва мі «ка-
жан» або «ліх та рык», на шы ро кіх 
шлей ках. Да рэ чны бу дзе ба га ты 
дэ кор і буй ныя прын ты ў воб лас ці 
гру дзей. Вы раз гар ла ві ны на су кен-
цы ві та ец ца V-па доб ны або квад-
рат ны. У кам бі на ва ных ма дэ лях з 
двух ко ле раў цём ныя ад цен ні па він-
ны быць зні зу, а свет лыя — звер ху. 
Вар та ад мо віц ца ад су ке нак-фу та-
ра лаў, а так са ма пра ма лі ней ных 
фа со наў, па збя гаць тон кіх шле ек і паў круг лых вы-
ра заў.

Шта ны ві та юц ца шы ро кія і пра мыя, а вось за ву жа-
ныя ма дэ лі на сіць не вар та, яны аб ця жар ва юць фі гу ру, 
ро бяць яе не пра пар цы я наль най. Не вар та на бы ваць 
шта ны з на клад ны мі кі шэ ня мі, буй ны мі прын та мі і 
ўзо ра мі на сцёг нах. Мэ та згод ней ад даць пе ра ва гу 
ад на тон ным ма дэ лям з пра раз ны мі кі шэ ня мі.

Спад ні цы па жа да ныя з лёг кіх ма тэ ры я лаў або з 
тон ка га тры ка та жу. Гэ та мо гуць быць пра мыя або 
тра пе ца па доб ныя фа со ны. Ме ха ва тыя ма дэ лі, спад-
ні цы фа со наў «цюль пан», «сон ца» або «паў сон ца» 
ка тэ га рыч на су праць па ка за ны. Вы ра бы з за вы ша най 
та лі яй так са ма не пры маль ныя.

На фі гу рах ты пу «гру ша» да во лі гар ма ніч на гля-
дзяц ца то пы, блу зы і пу ло ве ры з глы бо кім дэ каль тэ 
або пра ста кут ным вы ра зам. Пры цяг нуць ува гу да 
верх няй част кі ту ла ва мож на з да па мо гай галь шту каў, 
буй ных бро шак, па це рак і лан цуж коў, якія не толь кі 
да поў няць воб раз, але і на да дуць яму ад мет насць.

За над та сва бод ныя ка шу лі і фут бол кі, як і за ліш-
не ў аб ліп ку не па су юць. Жа ке ты і кар ды га ны па він ны 
быць пры та ле ныя, даў жы нёй да та ліі або да ся рэ дзі ны 
сцяг на.

Пры вы ба ры ку паль ні ка вар та ад даць пе ра ва гу не-
раз раз ным ад на тон ным ма дэ лям з шы ро кі мі шлей ка мі 
або без іх. Так са ма па ды дуць су цэль ныя ку паль ні кі з 
па дзе лам на два ка ля ро выя бло кі: ніж ні — цём ных 
ад цен няў, верх ні — яр кіх або з буй ным ма люн кам.

Фі гу ра ты пу «гру ша»: вуз кія пле чы, не вя лі кія гру дзі, 
тон кая та лія, шы ро кія клу бы і поў ныя но гі.

АВЕН. На гэ тым тыд ні вы, на рэш це, 
змо жа це знач на пра су нуц ца на пе рад, 
трэ ба толь кі вы браць пра віль ны кі ру-
нак. Да вя дзец ца ўзяць свой тэм пе ра-

мент пад асаб лі вы кант роль, інакш ён сыг рае з 
ва мі злы жарт. У пра цы бу дзе вель мі яр ка вы яў-
ле ны дух са пер ніц тва. Ва ша бур ная дзей насць 
ака жац ца вель мі па спя хо вай, ад нак па збя гай це 
праз мер ных пе ра гру зак, яны здоль ны па да рваць 
зда роўе.

ЦЯ ЛЕЦ. Пры свя ці це па ня дзе лак ак-
тыў най пра цы, а вы нік бу дзе роў ны 
вы дат ка ва ным на ма ган ням. У аў то рак 
мо жа це не ча ка на лёг ка да сяг нуць сва іх 

мэ таў, ка лі дак лад на па ста ві це іх пе рад са бой, і 
па спра буй це ў гэ ты дзень не за ста вац ца ў адзі-
но це. Сур' ёз насць і га тоў насць пай сці на апраў-
да ную ры зы ку аба вяз ко ва пры цяг не да вас ува гу 
на чаль ства і вы клі ча яго па ва гу. Не спя ша й це ся 
на вяз ваць сваю во лю бліз кім лю дзям, атры ма е це 
знач на леп шы вы нік.
БЛІЗ НЯ ТЫ. Мае сэнс па ву чыц ца са ма дыс цып-

лі не, бо вам лёг ка ўда ец ца аказ ваць 
уплыў, але ён не заў сё ды той, які вар та 
аказ ваць. Па жа да на пра ана лі за ваць, 
ці ўсё вы пра віль на ро бі це і ці да тых 

мэ таў імк няце ся. У чац вер ні ў якім вы пад ку не 
зга джай це ся на аван тур ныя пра па но вы. Су бо ту 
мож на пры свя ціць спра вам, звя за ным з бу даў-
ніц твам або ра мон там до ма, а ня дзе ля — не 
са мы пры дат ны час для за ня ткаў не зна ё май 
дзей нас цю.

РАК. Ака ліч нас ці мо гуць за па тра ба-
ваць све жа сці ў дум ках і за ся ро джа-
нас ці ва ўчын ках. Ця пер са мае га лоў-

нае — не пе ра аца ніць свае маг чы мас ці, бо 
па зі цыі парт нё раў мо гуць не ча ка на ака зац ца 
мац ней шы мі. Чац вер — адзін з са мых спры-
яль ных дзён тыд ня, та му без шка да ван ня га-
ні це ля но ту прэч ад ся бе, і та ды не вы пус ці це 
птуш ку ўда чы.

ЛЕЎ. Па спра буй це быць пас ля доў ным 
у дзе ян нях. У па чат ку тыд ня вы па він-
ны быць ад кры ты для но вых пра па ноў, 
хут чэй за ўсё, яны пач нуць па сту паць 

да вас у на рас таль ным тэм пе. Уся да ступ ная ў 
гэ тыя дні ін фар ма цыя ака жац ца ка рыс най і вель-
мі па трэб най. А вось у пят ні цу не пад піс вай це 
ні я кіх па пер без край няй на тое не аб ход нас ці, 
у ад ва рот ным вы пад ку ста ран на пра вя рай це ў 
лі та раль ным сэн се кож ную лі та ру і ліч бу.

ДЗЕ ВА. У па чат ку тыд ня но выя ідэі і жа-
дан не бу да ваць пла ны на іх асно ве бу дуць 
на вед ваць асаб лі ва час та. Пры гэ тым не 
вы клю ча на, што да вя дзец ца вы бі раць па-

між пры ваб най і вель мі пры ваб най пра па но вай, але 
не за бы вай це, што ад доб ра га леп ша га не шу ка юць. 
У ся рэ дзі не тыд ня без уваж лі васць мо жа са слу жыць 
дрэн ную служ бу, будзь це вель мі ўваж лі выя, асаб-
лі ва пра цу ю чы з но вы мі да ку мен та мі.

ША ЛІ. На рэш це вы зру шы це ся з мёрт ва-
га пунк та, за вяр ша ю чы ха джэн не па ко-
ле. Ця пер у вас па він ны з'яў ляц ца но выя 
ці ка выя ары гі наль ныя ідэі, ува саб ляй це 

іх у жыц цё, па куль час пра цуе на вас. Да стат ко ва 
доб рыя дні для за меж ных па ез дак, так са ма маг-
чы мыя час тыя і ка рот кія мяс цо выя пе ра мя шчэн ні, 
у якіх не вы клю ча ны праб ле мы з транс пар там. 
Па жа да на пра во дзіць больш ча су до ма з сям' ёй: 
пры ду май це, як раз на ста іць воль ны час.

СКАР ПІ ЁН. На па чат ку тыд ня вель-
мі ве ра год ныя цяж кас ці ў ста сун ках з 
су се дзя мі і сва я ка мі. Па ве дам ляць ім 
пра свае жыц цё выя па зі цыі бес ка рыс-

на, яны вас усё роў на не па чу юць. Ка лі рап там 
па чуц цё ня ўпэў не нас ці пач не пе ра шка джаць за-
ся родж вац ца, то па вер це, у вас знач на больш 
сіл і ве даў, чым вы ду ма е це. У пят ні цу гра шо выя 
пы тан ні мо гуць рап там апы нуц ца ў цэнт ры ўва-
гі: па спра буй це да ка пац ца да са май сут нас ці 
праб ле мы, каб яна не ства ра ла не пры ем ных 
сі ту а цый.

СТРА ЛЕЦ. Маг чы ма вас за про сяць 
удзель ні чаць у шмат абя цаль ным пра ек-
це, та му па спра буй це доў га не раз гой-

двац ца, інакш лёг ка стра ці це доб ра зыч лі васць 
пос пе ху. Пер шыя кро кі па жа да на рас па чаць ужо 
ў па ня дзе лак. У аў то рак і се ра ду сур' ёз ных ме ра-
пры ем стваў лепш не пла на ваць, за тое ў дру гой 
па ло ве тыд ня прак тыч на ўсё за ду ма нае бу дзе 
атрым лі вац ца з лёг кас цю. Су бо та мо жа на тхніць 
на гас па дар чыя спра вы, а вось ня дзе ля бу дзе 
схі ляць да адзі но ты.

КА ЗЯ РОГ. Мо жа з'я віц ца жа дан не на-
вес ці на пра цы па ра дак і пры га жосць. 
На за па ша ныя ве ды і во пыт бу дуць 
спры яць ума ца ван ню аў та ры тэ ту, ад-

нак не вар та за ліш не бра ві ра ваць імі пе рад ка-
ле га мі. Не спя ша й це ся брац ца за спра ву, ка лі 
не ад чу ва е це ся бе ў гэ тай га лі не моц ным пра-
фе сі я на лам. Вам мо жа ча со ва ад мо віць ва ша 
звы чай ная пра нік лі васць, та му не спя шай це ся 
це шыць ся бе ілю зі я мі і ад моў це ся ад пры няц ця 
сур' ёз ных ра шэн няў.

ВА ДА ЛЕЙ. Па спя хо васць дзе ян няў ця-
пер на ўпрост за ле жыць ад іх дак лад нас-
ці і пас ля доў нас ці. Жыц це ра дас насць і 
ап ты мізм бу дуць пры ваб лі ваць лю дзей 

і спры яць рос ту ва шай па пу ляр нас ці. У пят ні цу 
ці су бо ту не ўпус ці це па до ра ны лё сам шанц, яго 
вар та вы ка рыс таць, каб ума ца ваць свае па зі-
цыі не толь кі ў ма тэ ры яль ным, але і ў ду хоў ным 
пла не. Пры слу хоў вай це ся да го ла су ін ту і цыі, яна 
пад ка жа пра віль нае ра шэн не.

РЫ БЫ. З лёг кас цю спраў ляц ца на ват 
з са мы мі скла да ны мі за да ча мі да па мо-
жа па зі тыў ны по гляд на свет. У аў то рак 

да зволь це са бе ад па чыць ад мі тус ні і кло па таў, 
ад чуй це смак да жыц ця. Су стрэ чу з кі раў ніц твам 
па спра буй це вы ка рыс таць у сва іх мэ тах, да ня сі це 
свае ідэі, ва шу іні цы я ты ву аба вяз ко ва пад тры ма-
юць. У ня дзе лю вас мо жа на ве даць ці ка вая ідэя 
па пе ра ўлад ка ван ні до ма.
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АЎ ТА МА БІ ЛІ
ДЛЯ СВЯ ТА ХА КЕЯ
Ге не раль ны спон сар чэм пі я на ту све ту па ха кеі,
кам па нія Skоdа, пе рад ала ды рэк цыі ха кей на га 
пер шын ства ў Мін ску 46 аў та ма бі ляў 

Кам па нія ўжо на пра ця гу 22 га доў з'яў ля ец ца га лоў ным 
спон са рам пла не тар на га пер шын ства. Гэ та са мае доў гае 
ге не раль нае спон сар ства ў гіс то рыі між на род ных спар тыў-
ных спа бор ніц тваў.

Кож ны год ар га ні за та рам чэм пі я на ту пра да стаў ля ец ца ад 40 да 
50 аў та ма бі ляў. На пра ця гу 22 га доў су мар ны пра бег гэ тых ма шын 
склаў ка ля 5,5 млн км пад час іх афі цый на га вы ка ры стан ня на чэм-
пі я на тах.

Як ад зна чыў на мес нік ды рэк та ра «Ды рэк цыі па пра вя дзен ні 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі з шай бай» Аляк сандр ШЭ ВЕЛЬ, пе ра-
да дзе ныя аў та ма бі лі бу дуць вы ка рыс тоў вац ца для пе ра мя шчэн ня 
афі цый ных асоб і га на ро вых гас цей чэм пі я на ту. Так са ма імі мо гуць 
ска рыс тац ца ўсе прад стаў ні кі Між на род най фе дэ ра цыі ха кея, па чы-
на ю чы ад прэ зі дэн та Рэ нэ Фа зе ля і за кан чва ю чы звы чай ным су пра-
цоў ні кам і ўдзель ні кам спа бор ніц тваў. Аў та ма бі лі так са ма бу дуць у 
«Мінск-Арэ не» і «Чы жоў ка-Арэ не», ад на ма шы на бу дзе зна хо дзіц ца 
ў аэ ра пор це Мін ска.

Пла ну ец ца, што пас ля за вяр шэн ня чэм пі я на ту ўсе ма шы ны бу дуць 
рэа лі за ва ныя. Зніж ка на іх скла дзе не менш за 20%.

Аляк сандр Шэ вель рас па вёў пра тое, як пра хо дзіць за вяр шаль ная 
ста дыя пад рых тоў кі чэм пі я на ту све ту:

— Ця пер па чы на ец ца са мая га ра чая па ра для ар га ні за цый на га ка-
мі тэ та чэм пі я на ту. З уча раш ня га дня ўсту піў у сі лу ўказ аб бяз ві за вым 
уез дзе ў Бе ла русь гас цей і ўдзель ні каў спа бор ніц тваў. Ужо га то вы 
ўсе да га во ры па аб слу гоў ван ні і хар ча ван ні спарт сме наў. Ка ман ды-
ўдзель ні цы пры бу дуць у Мінск 6–7 мая.

На мес нік ды рэк та ра так са ма ад зна чыў, што за вяр ша ец ца і рэа лі-
за цыя бі лет най пра гра мы на чэм пі я нат, рас пра да дзе на ка ля 80% усіх 
квіт коў. Праб лем з на вед валь нас цю мат чаў не ча ка ец ца. Па вод ле 
яго слоў, на чэм пі я нат све ту ў Мін ску ўжо акрэ ды та ва на 260 жур на-
ліс таў і 130 фо та ка рэс пан дэн таў, та кім чы нам, агуль ная кво та Між-
на род най фе дэ ра цыі ха кея ў 400 акрэ ды та ва ных прад стаў ні коў СМІ 
ўжо прак тыч на за поў не на. За раз за вяр ша юц ца ра бо ты па ства рэн ні 
інф ра струк ту ры на ха кей ных арэ нах і ў фан-зо нах. Што ты чыц ца цы-
ры мо ніі ад крыц ця чэм пі я на ту, Аляк сандр Шэ вель не змог рас крыць 
усіх сак рэ таў, ска заў шы толь кі, што прад стаў лен не, згод на з між-
на род ным рэг ла мен там, зой ме 15 хві лін і ад бу дзец ца 9 мая пе рад 
мат чам Бе ла русь — ЗША.

— Чэм пі я нат све ту па ха кеі — гэ та вель мі важ ная для ўсіх нас і вас 
па дзея. Спа бор ніц твы бу дуць транс ля вац ца ў 120 кра і нах па 300-х тэ-
ле ві зій ных стан цы ях. Упер шы ню з 2006 го да су свет нае пер шын ство 
па ха кеі пра хо дзіць у ад ным го ра дзе, і я вель мі ўра жа ны Мінск ам. У 
вас фан тас тыч ная інф ра струк ту ра і вы дат ныя арэ ны, гэ та леп шая 
кам бі на цыя, якую я ба чыў за апош нія 10 га доў. Го рад га то вы для 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту, — ад зна чыў Крыс тоф МАЎ ЭР, ды рэк тар 
па зі мо вых ві дах спор ту кам па ніі «Ін фронт», ка мер цый на га парт-
нё ра чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў Мін ску.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ
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ФактФакт  ��

Навіны сталіцыНавіны сталіцы  ��

Пункт прыёму
для... батарэек

У Мінску пла ну ец ца
ства рыць вы твор часць 

па пе ра пра цоў цы ба та рэ ек

Та кі пра ект за ка за ны На цы я наль-
най ака дэ мі яй на вук. Ужо вы ву ча ны 
тэх на ло гіі, якія пры мя ня юц ца ў све це, 
і вы бра ны тыя, якія мож на адап та ваць 
у Бе ла ру сі. Але каб увес ці ў экс плу а-
та цыю но вае прад пры ем ства, аб' ём 
утва рэн ня ад хо даў ба та рэ ек па ві нен 
склас ці не менш як 100 т за год. Да 
та кіх ліч баў кра і на па куль не да рас-
ла. Каб сты му ля ваць жы ха роў ста-
лі цы і ін шых га ра доў збі раць ста рыя 
ба та рэй кі, ва Указ «Аб не ка то рых пы-
тан нях абы хо джан ня з ад хо да мі спа-
жы ван ня» ўня суць зме ны. Пры зда чы 
ад пра ца ва ных эле мен таў сіл ка ван ня 
ў кра мы лю дзі бу дуць атрым лі ваць 
зніж ку на на быц цё но вых та ва раў. 
Пла ну ец ца так са ма ад крыць но выя 
пры ём ныя пунк ты і па вы шаць за ку-
пач ныя цэ ны на дру гас ную сы ра ві ну.

Лю боў ЯГО РАН КА ВА,
«Мінск-На ві ны»
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