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П А К А Ш Т У Й Ц Е У М Е Л Ы Я  Р У Ч К І

Вянд лі на «з Па рмы»
Спат рэ біц ца: сві ная вы раз ка або ла пат ка — 500-
600 г; 500 г буй ной мар ской со лі; 3 лаў ро выя ліс-
ты; су месь пра ван скіх траў; 1 ст.л. чор на га пер цу 
га рош кам; 1 ч.л. ру жо ва га пер цу.

Тра вы і лаў ро вы ліст здраб ніць, змя шаць з сол лю. 
На дно по су ду для за сол кі вы сы паць па ло ву со лі, 
па клас ці вы раз ку, звер ху за сы паць ас тат няй сол лю, 
па клас ці не вя лі кі груз і пры браць у ха ла дзіль нік не 
менш чым на 12 га дзін (лепш дні на 2). Пас ля вы-
раз ку ачыс ціць ад со лі і аб ка чаць у су ме сі чор на га 
і ру жо ва га пер цу, якія не аб ход на па пя рэд не здраб-
ніць. Пас ля та го, як вы раз ку аб ка ча е це ў пер цы, 
яе трэ ба за гар нуць у тка не вую сур вэт ку і пры няць 
у ха ла дзіль нік. Час ад ча су яе трэ ба агля даць і, у 
вы пад ку не аб ход нас ці, мя няць сур вэт ку на су хую. 
Праз 4 тыд ні вянд лі на га то вая да ўжы ван ня. Смак 
— фан тас тыч ны!

Сум ка-ха ла дзіль нік 
сва і мі ру ка мі

Па сут нас ці, тэр мо сум ка — гэ та звы чай ная сум ка 
з ушы тым уся рэ дзі не уцяп ляль ні кам, які хо лад 
не вы пус кае, а цяп ло звон ку не пра пус кае.

Для па чат ку трэ ба на быць уцяп ляль нік. Лепш за ўсё 
для гэ та га па ды дзе ўс пе не ны по лі эты лен, аб кле е ны 
фоль гай. Пра да ец ца ва ўсіх бу даў ні чых кра мах. Толь-
кі па жа да на на бы ваць з двух ба ко вай фоль гай (каб 
не толь кі хо лад не вы пус каў, але і не ўпус каў цяп ло) і 
таў шчы нёй не менш за 5 мм (чым таў сцей шы, тым даў-
жэй бу дзе за хоў вац ца хо лад). Яшчэ нам спат рэ біц ца 
скотч (чым шы рэй шы, тым леп шы). Ну і сум ка, якую 
мы за ду ма лі пе ра тва рыць у ха ла дзіль нік.

Пры сту па ем да вы крой ван ня пе на по лі э ты ле ну па 
па ме ры сум кі. Пра цэс 
рас крою да во лі прос-
ты — гэ та як кле іць 
звы чай ную скры нач-
ку. Толь кі ра бі це з та-
кім улі кам, каб гэ тая 
скры нач ка маг ла сва-
бод на ўлез ці ў ва шу 
сум ку. І пры пра ек та-
ван ні не за будзь це ся 
пра на крыў ку. Уцяп-
ляль нік дрэн на гнец ца, 
та му на крыў ку лепш 
ад рэ заць і пры кле іць 
скот чам. Тыя ча ты ры 
ка ва лач кі пе на по лі э-
ты ле ну, што за ста лі ся 
пры «рас кроі», мож на 
пры кле іць у мес цах 
сты каў ба ка він: са-
гнуць кож ны квад рат 
па ся рэ дзі не пад 90 
гра ду саў і за фік са-
ваць скот чам.

Устаў ля ем тэр ма-
кан тэй нер у сум ку 
— і атрым лі ва ем ха-
ла дзіль нік, які па сва іх якас цях не бу дзе са сту паць 
па куп ным.

Але са ма па са бе гэ тая сум ка вы раб ляць хо лад не 
бу дзе. Для ства рэн ня хо ла ду мож на вы ка рыс тоў ваць 
ва ду, за ма ро жа ную ў паў літ ро вых плас ты ка вых бу-
тэль ках. Ка лі лёд рас та не, бу дзе піт ная ва да. А ка лі 
ў бу тэль кі за лі ваць не прос та ва ду, а со ле вы рас твор 
(на літр ва ды — 6 ста ло вых лы жак со лі), то тэм пе-
ра ту ра рас та ван ня змя ня ец ца да 8 гра ду саў. Мож на 
на поў ніць со ле вым рас тво рам ста рыя грэл кі і так са ма 
іх за ма ро зіць.

Усе пра дук ты скла дай це шчыль на, ста рай це ся, каб 
у су мцы не бы ло воль на га мес ца. Але га лоў нае пра-
ві ла, каб хо лад за хоў ваў ся як ма га даў жэй, — ра дзей 
за зі рай це ў сум ку і шчыль на за кры вай це яе.

АВЕН. За ду май це ся пра бу ду-
чы ню: па ра ды сяб роў і ка лег па 
пра цы, якім вы да вя ра е це, бу-
дуць у гэ тым вы пад ку не ліш ні мі. 

А вось для ўклад ван ня гро шай у су мес ны 
біз нес ця пер не са мы зруч ны мо мант. Нер-
во выя пе ра груз кі не аб ход на зды маць, та-
му не ад маў ляй це ся ад су стрэч з сяб ра мі і 
па больш зай май це ся твор час цю.

ЦЯ ЛЕЦ. З'я віц ца ня ма ла спо са-
баў да маг чы ся жа да на га і рэ-
аль ны шанц пра су нуц ца па кар'-
ер най лес ві цы. У се ра ду свар кі 

і кан флік ты не па жа да ны, на вы па ды 
ня доб ра зыч ліў цаў у гэ ты дзень лепш не 
звяр таць ува гу. У вы хад ныя лепш ад па-
чыць як ма га да лей ад до ма, кар ды наль на 
змя ніў шы аб ста ноў ку.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Каб не стра ціць 
у блі жэй шыя дні ўзя та га ва мі 
тэм пу, пра цяг вай це кры тыч-
на ана лі за ваць пра па но вы і 

ін фар ма цыю, якія па сту па юць, інакш 
спра вы, якія так доб ра іш лі па на ез джа-
ным шля ху, мо гуць за бук са ваць з-за 
не пра ду ма на га дзе ян ня. У дру гой па ло-
ве тыд ня бу дзе це схіль ныя не да рэ чна 
крыў дзіц ца на на ва коль ных, так што па-
спра буй це пры клас ці мак сі мум на ма ган-
няў для ўтай ма ван ня не кант ра ля ва на га 
раз драж нен ня.

РАК. Не вы клю ча ны зу сім не ча-
ка ныя праб ле мы ў сфе ры дзе-
ла во га парт нёр ства. А вось пры 

зно сі нах не з парт нё ра мі, а з на ва коль ны-
мі людзь мі, мо жа це раз ліч ваць на поў нае 
па ра зу мен не. Ва ша ўлас ная ін тэ ле кту аль-
ная ак тыў насць і дзе ла вая хват ка ака жуц-
ца на вы шы ні. Аба вяз ко ва да вай це вы хад 
эмо цы ям, але не да зва ляй це жа дан ням 
атры маць над ва мі верх.

ЛЕЎ. Па спра буй це быць дыс-
цып лі на ва ны мі і пунк ту аль ны мі 
да смеш на га, у гэ тым вы пад ку 
мно гія праб ле мы вы ра шац ца па-

спя хо ва, ад кры ва ючы да ро гу да но вых 
да сяг нен няў. З'я віц ца мност ва но вых маг-
чы мас цяў для рэа лі за цыі ідэй і ажыц цяў-
лен ня пла наў. Ва ша пра ца здоль насць і 
іні цы я ты ва бу дуць ацэ не ны па вар тас ці.

ДЗЕ ВА. Ты дзень спры яль ны 
для па вы шэн ня пра фе сій на га 
ўзроў ню. Ва ша здоль насць вы-
ра шыць амаль усе свае спра вы 

за ста нец ца пры вас, але ад бя рэ ма су сіл, 
та му час на пра цу і на ад па чы нак раз мяр-
коў вай це ра цы я наль на. Пры афарм лен ні 
афі цый ных па пер па спра буй це быць асця-
рож ны мі і абач лі вы мі. Са мы час пра явіць 
іні цы я ты ву на пра цы.

ША ЛІ. У па ня дзе лак вель мі вя-
лі кая ры зы ка знач ных страт, 
та му па спра буй це не ўвяз вац-
ца ў аван ту ры. Не будзь це абы-

яка вы мі да на тхнен ня, якое ў вас уз ні кае, 
па стаў це ся да яго як ма га больш бе раж-
лі ва, і яно даб ра твор на ада б'ец ца на ва-
шай дзей нас ці. Са мы мі скла да ны мі дня мі 
тыд ня мо гуць ака зац ца аў то рак і се ра да. 
У вы хад ныя дні па спра буй це па збя гаць 
за ліш няй мі тус ні.

СКАР ПІ ЕН. Не бой це ся ры зы ка-
ваць і дзей ні чай це, не губ ля ю чы 
ча су, бо ця пер з'я віц ца маг чы-

масць рэа лі за ваць свае на ват са мыя не-
ве ра год ныя пла ны. Тым не менш па спра-
буй це не іг на ра ваць дум ку ка лег па пра-
цы, ва шы пос пе хі не па він ны ад бі вац ца на 
іх ін та рэ сах. Па дзеі тыд ня бу дуць раз на-
стай ны мі, але вель мі ня роў ны мі. Спра віц-
ца з мно гі мі праб ле ма мі да па мо жа ары-
гі наль насць, жва васць і ад кры ты ро зум, 

а дып ла ма тыч насць дасць маг чы масць 
вы ра шыць ма тэ ры яль ныя цяж кас ці.

СТРА ЛЕЦ. Аб' ём на груз кі на 
пра цы па жа да на пла на ваць 
больш ста ран на, а са бра насць і 

за ся ро джа насць да зво ляць ра біць цу ды. 
Пас ля на пру жа на га пра цоў на га дня не 
спя шай це ся зай мац ца хат ні мі спра ва мі 
ці кар пат лі вай пра цай, па доб ная ру ці на 
мо жа пры му сіць са рвац ца і ўстро іць скан-
дал.

КА ЗЯ РОГ. У спра вах ве ра год-
ныя не ка то рыя цяж кас ці, мо жа 
з'я віц ца не аб ход насць да ка-
заць сваю пра фе сій ную кам пе-

тэнт насць як у буй ных, так і ў ня знач ных 
пы тан нях. Ка лі вы з гэ тым спра ві це-
ся, то гэ та па спры яе пра соў ван ню па 
кар' ер най лес ві цы і рос ту аў та ры тэ ту. 
Адзі нае, што пры ня се вам за сму чэн-
не ў блі жэй шы час — гэ та маг чы мыя 
ўсклад нен ні ва ўза е ма ад но сі нах з бліз-
кі мі і род ны мі.

ВА ДА ЛЕЙ. Бу дзе це схіль ныя да 
спан тан ных дзе ян няў, што мо жа 
тро хі пе ра шка джаць. Ма гут ную 
энер гію се ра ды бу дзе ра зум ным 

на кі ра ваць у твор чае рэ чы шча. Па спра-
буй це не абя цаць ліш ня га. Па збя гай це 
су пя рэч нас цяў з на чаль ствам і за хоў вай це 
пунк ту аль насць.

РЫ БЫ. На гэ тым тыд ні вам на-
ка на ва на стаць цэнт рам усе-
агуль най ува гі, да ва шых ідэй 

бу дуць уваж лі ва пры слу хоў вац ца, але 
знай сці парт нё раў для іх рэа лі за цыі змо-
жа це не ад ра зу. Аба вяз ко ва вы ра шы-
це для ся бе, ча го кан крэт на вы хо ча це 
да сяг нуць, і дак лад на рас пла нуй це час, 
гэ та да зво ліць ра цы я наль на раз мер ка-
ваць сі лы.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Варэнне з мя ты
С п а т  р э  б і ц  ц а : 

400 г мя ты (ліс ця), 
1 ч. л. лі мон най кіс-
ла ты, ва да, 1 кг цук-
ру.

Збі ра ем ліс це 
мя ты і пра мы ва ем у 
ха лод най ва дзе, ад-
кід ва ем на сі та і на 
ста ле пра суш ва ем 
па пя ро вым руч ні-

ком; кла дзём у каст ру лю ліс це мя ты, пе ра сы па ем 0,5 
кг цук ру, па лі ва ем рас тво рам лі мон най кіс ла ты з ва дой, 
пад тра са ем для лёг ка га пе ра меш ван ня, на кры ва ем 
веч кам і па кі да ем на 6 га дзін; ас тат нія 0,5 кг цук ру за-
лі ва ем 1 шклян кай ва ды, ва рым сі роп, зды ма ем пе ну і 
за лі ва ем ім ліс це, якое па він на са мо пус ціць сок; пас ля 
6 га дзін на стой ван ня, ста вім на сла бы агонь, кі пя цім 5 
хві лін, га ра чым раз лі ва ем мят нае ва рэн не ў стэ ры лі за-
ва ныя сло іч кі і за кат ва ем.

Ча бу рэ кі з буль бай
Для цес та спат рэ біц ца: 300 мл во ды, 3 ст.л. ман ных 

круп, соль на смак, му ка. Для на чын кі: буль бя ное пю рэ 
са сма жа най цы бу ляй.

Ро бім цес та: у пад со ле ную ва ду трэ ба па клас ці ман-
ныя кру пы і даць ім на брак нуць. За тым, да даў шы му ку, 
за мя сіць кру тое цес та. Па дзя ліць яго на роў ныя не вя-
лі кія част кі. З кож най част кі рас ка чаць не вя лі кі кру жок 
(па ме рам са спо дак). На ся рэ дзі ну па клас ці буль бя ное 
пю рэ з цы бу ляй, пры крыць ад ным бо кам цес та і за-
шчы паць вост рай част кай ві дэль ца так, каб за ста ва-
лі ся сля ды ад зуб цоў. Вы пя каць на па тэль ні ў алеі да 
за ру мянь ван ня.

С Е З О Н  Н А Р Ы Х Т О В А К

1223 год — на паў днё вым ус хо дзе су час най 
Укра і ны, на ра цэ Кал ка, ад бы ла ся біт ва 

аб' яд на на га вой ска ру сі чаў і по лаў цаў з ман го ла-та-
та ра мі. Рус кае во ін ства 
ўзна чаль ва лі вя лі кія 
кня зі Мсці слаў Ра ма-
на віч Кі еў скі, Мсці слаў 
Мсці сла ва віч Га ліц кі, 
Мсці слаў Свя та сла ва віч 
Чар ні гаў скі. Не да ацэн ка 
сіл во ра га і ня ўзгод не-
насць дзе ян няў пры вя лі 
да па ра жэн ня ру сі чаў і по лаў цаў. 

1859 год — па чаў ад лік ча су га лоў ны га дзін нік 
Бры тан скай ім пе рыі — Біг Бэн, скан стру-

я ва ны Эд мун дам Бэ ке там. Стро га ка жу чы, Біг Бэн — 
гэ та не га дзін нік на бу дын ку анг лій ска га пар ла мен та ў 
Вест мінс та ры і не ве жа, а адзін з пя ці зва ноў Вя лі кай 
га дзін ні ка вай ве жы ва гой у 13 тон. Іс нуе дзве вер сіі 
па хо джан ня наз вы Біг Бэн: гэ та аль бо імя стар шы ні 
пар ла менц кай ка мі сіі Бен джа ме на Хо ла, які ў той час 
кі ра ваў бу даў ніц твам, аль бо імя зна ка мі та га бак сё ра 
Бен джа мен Ка ун та. Бой Біг Бэн лі чыц ца сім ва лам Вя-
лі ка бры та ніі, яго мож на па чуць як сіг нал дак лад на га 
ча су па ра дыё сет цы ВВС.

1948 год — на ра дзі ла ся (Укра і на) Свят ла на Аляк-
санд раў на Алек сі е віч, бе ла рус кая пісь мен-

ні ца. Аў та рка кніг «У вай ны не жа но чы твар...», «Апош-
нія свед кі», «Цын ка выя хлоп чы кі», «Чар но быль ская 
ма літ ва» і ін шых. Па вод ле яе сцэ на ры яў па стаў ле ны 
спек так лі і да ку мен таль ныя філь мы. Лаў рэ ат Дзяр жаў-
най прэ міі СССР (1985), прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 
Бе ла ру сі (1986).

На слы хуНа слы ху  ��

ХО ЧАШ СЛА ВЫ? 
ПРЫЙ ДЗІ І ВАЗЬ МІ

У но вы муж чын скі су пер гурт мо гуць тра піць бе ла ру сы
«Лас ка вы май» і «Backstreet Boys», «Іва-
нуш кі Іnternatіonal» і «N Sync», «На-На» і 
на ват «The Beatles»... Іх аб' яд ноў вае не 
толь кі пе ра жы тая ша лё ная па пу ляр насць 
і верх нія рад кі му зыч ных рэй тын гаў, але 
пе рад усім тое, што ўсё гэ та спя ва ю чыя 
хлап чу ко выя ка лек ты вы, або бойз-бэн ды. 
У пэў ны пе ры яд, праў да, іх іс тот на па цяс-
ні лі ана ла гіч ныя дзя во чыя гур ты — квар-
тэ ты, трыа і ду э ты, у якіх ча сам са ліст кі змя ня лі ся хут чэй, 
чым з'яў ля лі ся но выя пес ні ў рэ пер ту а ры...

Да даць поп-сцэ не кры ху муж нас ці, зра біць з ва ка ліс таў-са ма род-
каў са праўд ныя дыя мен ты, ства рыць «уні каль ны су пер-бойз-бэнд» і 
раз біць не ад но дзя во чае сэр ца абя цае вя до мы прад зю сар Кан стан цін 
Ме ла дзэ ўжо гэ тай во сен ню. Цал кам маг чы ма, што ў склад но ва га 
хла пе ча га гур та тра пяць і бе ла ру сы — маш таб нае тэ ле ві зій нае шоу 
«Ха чу да Ме ла дзэ» стар туе ад ра зу ў не каль кіх кра і нах: Ра сіі, Укра і не, 
Бе ла ру сі і Ка зах ста не.

Кры ху ад па чыў шы пас ля рэ ін кар на цыі свай го са ма га вя до ма га пра-
ек та — жа но ча га трыа «ВІА Гра», Кан стан цін Ме ла дзэ за пус кае но вае 
рэ алі ці-шоу, на гэ ты раз вы ключ на для муж чын. Дак лад ней, удзель ні-
кам па він на быць не менш чым 16 га доў, а прай сці ад бор яны змо гуць 
як аса біс та, так і праз ін тэр нэт. У пер шым вы пад ку кан ды да там трэ ба 
бу дзе пад рых та ваць тры ну ма ры: пес ню вя до ма га бойз-бэн да, ды на міч-

ную пес ню і та нец, а так са ма 
па воль ную пес ню на род най 
мо ве. Да твор чай част кі пры-
кла да ец ца аба вяз ко вая па пя-
ро вая — за поў не ная ан ке та. 
Па пя рэд ні ад бор удзель ні каў, 
са браў шы больш чым ты ся чу 
ма ла дых лю дзей (вось ва ен-
ка мы па зайз дрос ці лі!) ужо 
прай шоў 17 мая ў Кі е ве. 31 
мая кан ды да ты ў но выя ге-
роі шоу-біз не су па спы та юць 
шчас ця ў Маск ве і Ал ма ты. 
У Мін ску ж гэ ты ад бор, як і 

ле таш ні кас тынг «Ха чу ў ВІА Гру», ла дзіц ца з да па мо гай тэ ле ка на ла 
АНТ і прой дзе 7 чэр ве ня, па чы на ю чы з 9 ра ні цы, у До ме ве тэ ра наў (вул. 
Я. Ку па лы, 21). 

Той жа, хто па ней кіх пры чы нах не змо жа прый сці на ад бор аса біс та, 
па ві нен бу дзе зра біць 2 све жыя фо та здым кі (парт рэт і ў поў ны рост), 
не вя ліч кую ві дэа прэ зен та цыю і ві дэа за піс 2 пе сень а ка пэ ла (без ін-
стру мен таль на га су пра ва джэн ня) — па воль най і ды на міч най з тан цам. 
Фо та, а так са ма спа сыл кі на ві дэа для ан лайн-пра гля ду, кан такт ныя 
звест кі і за поў не ную ан ке ту трэ ба да 7 чэр ве ня да слаць на элект рон-
ную скры ню hochukmeladze@gmaіl.com

Пра са мо бу ду чае шоу вя до ма па куль што не шмат. Фар мат яго, 
па вод ле слоў крэ а тыў на га прад зю са ра, вя до ма га ўкра ін ска га рэ жы-
сё ра і кліп мей ке ра Ала на Ба до е ва, бу дзе на гад ваць пра ект «Ха чу ў 
«ВІА Гру», але ста не больш жорст кім і эма цы я наль на на сы ча ным. 
«Мы шу ка ем хлоп цаў не для шоу, а для шоу-біз не су. Га лоў нае 
па тра ба ван не — каб гэ та бы ла асо ба, ста рэй шая за 16 га доў і — 
муж чын ска га по лу. А пра фе сія, ся мей нае ста но ві шча, сек су аль ная 
ары ен та цыя — усё гэ та не мае зна чэн ня, так што паў дзель ні чаць 
у ад бо ры мо жа на ват Кан чы та Вурст», — па да грэ лі страс ці ва кол 
ад бо ру яго ар га ні за та ры. 

Усе ас тат нія пад ра бяз нас ці па кры ты змро кам: пра тое, як бу дзе 
на зы вац ца «куль та вы бойз-бэнд», коль кі ўдзель ні каў і яко га ўзрос ту 
для яго па тра бу ец ца, які рэ пер ту ар яны бу дуць вы кон ваць, ства раль ні кі 
пра ек та не па ве дам ля юць.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Гурт "Backstreet Boys" лі чыц ца са мым па пу ляр ным 
і ка мер цый на па спя хо вым бойз-бэн дам усіх ча соў 
і на ват уне се ны ў Кні гу рэ кор даў Гі нэ са. 

РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» смуткуе з на-
годы смерці пасля цяжкай і працяглай хваро-
бы беларускага паэта, лаўрэата Дзяржаўнай 
прэміі Беларусі Генадзя БУРАЎКІНА і выказвае 
спачуванні родным і блізкім нябожчыка.


