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Май стар-клас 
пра во дзіў ся 
ў пер шай ку лі нар най 
шко ле «Oede» (Мінск). 
На гэ ты раз ста ліч ныя 
жур на ліс ты га та ва лі, 
акра мя кар па, 
са ла ту з га род ні ны, 
пі рог з кру шан ка мі 
і как тэйль на асно ве 
аў ся на га кі ся лю. 
Ад ра зу за ўва жу, 
што аў та ру гэ тых 
рад коў да зво лі лі 
зай мац ца 
(пад кі раў ніц твам 
шэф-ку ха ра) вы ключ на 
кар пам, та му ме на ві та 
на гэ тую стра ву 
мы і звер нем 
асноўную ўва гу.

Не шка да ваць 
мас ла

Уво гу ле та ко га кар па на-
зы ва юць «ка ра леў скім» за 
да лі кат ны смак і па раў наль-
ную да ра гоў лю ін грэ ды ен таў. 
Да зво ліць са бе гэтую страву 
маг лі толь кі за мож ныя сем'і 
з-за вя лі кай коль кас ці топ ле-
на га мас ла, не аб ход на га для 
сма жан ня ры бы.

Але на Мі куль чык лі чыць, 
што топ ле нае мас ла і ёсць 
га лоў ны сак рэт да лі кат на-
га сме тан ко ва га сма ку, так 
што мя няць яго на алей ка-
тэ га рыч на не рэ ка мен ду ец ца. 
Ёсць яшчэ адзін ар гу мент на 
ка рысць топ ле на га мас ла — 
гэ та яго ка рыс ныя ўлас ці вас-
ці. У Аюр ве дзе яно лі чыц ца ці 
не ад ным з са мых ка рыс ных 
пра дук таў для ва ша га ар га-
ніз ма ў цэ лым і пе ча ні ў пры-
ват нас ці. На шы прод кі, не су-
мнен на, ве да лі пра га ю чыя 
ўлас ці вас ці топ ле на га мас ла, 
але бы ла яшчэ ад на пры чы на 
яго па пу ляр нас ці: яго мож на 
за хоў ваць без ха ла дзіль ні ка 
не каль кі ме ся цаў, а ў ха лод-
ным мес цы — да паў го да.

Зра біць та кое мас ла не скла-
да на, гэ та па тра буе толь кі ча су 
і аку рат нас ці. Вам трэ ба ку піць 
звы чай нае мас ла, лепш вя лі кай 
тлус тас ці, па рэ заць на ка вал кі, 
вы клас ці ў рон даль з тоў стым 
дном і па ста віць на не вя лі кі 
агонь. Яно рас та не, і з'я віц ца бе-
лая пе на. Гэ та ма лоч ны бя лок і 
цу кар. Ва ша за да ча — зды маць 
гэ ты на кіп да та го ча су, па куль 
вад касць не бу дзе ад на стай на га 
ко ле ру, без пры ме шак. Да рэ чы, 
не спя шай це ся вы кі даць тое, 
што са бра лі: гэ та бу дзе доб рай 
за кра сай ва шых ра ніш ніх каш, 
смак у рэшт ках са лад ка ва ты і 
да лі кат ны. Толь кі вось яны, у ад-
роз нен не ад топ ле на га мас ла, 
доў га не за хоў ва юц ца.

Топ ле нае мас ла мож на 
пры га та ваць за га дзя: хай 
ста іць у ха ла дзіль ні ку і ча кае 

свай го ча су, бо яго мож на вы-
ка рыс тоў ваць не толь кі ў гэ-
тым рэ цэп це. На прык лад, ка лі 
аб сма жыць для бу тэрб ро даў 
бе лы хлеб на та кім мас ле, то 
ён бу дзе смач ней шым, чым 
на алеі, прос тая яеч ня на ім 
бу дзе больш дух мя най.

Пра ві ла «трох П»
Та кім чы нам, са мае га лоў-

нае і скла да нае мы ўжо зра бі-
лі — ма ем пад ру кой цёп лае 
топ ле нае мас ла. Пры сту па ем 
да ры бы. Мож на вы ка рыс тоў-
ваць і не вя лі кія цэ лыя ры бі ны, 
але ка лі вы не хо ча це пе ра-
бі раць ўсю тра пе зу кос тач кі, 
то лепш узяць фі ле кар па. 
Зра зу ме ла, што стра ва бу дзе 
больш смач най, ка лі фі ле вы-
ра заць не па срэд на са све жай 
ры бы, ад нак не кож ны з нас 
мо жа гэ та ра біць са праў ды 
пра фе сій на і хут ка. А ў кра-
мах сён ня пра да ец ца за ма-
ро жа нае фі ле на ша га ай чын-
на га кар па.

Да лей наш экс перт на га-
даў пра ві ла «трох П» га та-
ван ня ры бы: па са ліць, па-
пер чыць і па лі мо ніць. За тым 
ка ва лач кі ры бы аб ка чаць у 
му цэ, по тым ва ўзбі тых яй-
ках і ў су ха рах. Пры чым не 
трэ ба шка да ваць ні яек, ні 

су ха роў: ад гэ та га за ле-
жыць, на коль кі хрумс ткай 
атры ма ец ца скур ка, а гэ-
та, як вя до ма, са мая смач-
ная част ка ры бы. Вы клас ці 
пад рых та ва нае фі ле ў ра-
за грэ тае топ ле нае мас ла і 
на не вя лі кім аг ні аб сма жыць 
да пры го жа га за ла ціс та га 
ко ле ру. Ад ра зу ад кі нуць на 
сур вэт ку, каб уваб ра ла ся 
ліш няе мас ла, а за тым па да-
ваць як са ма стой ную стра ву 
або з са ла тай. Не па срэд на 
ў на шым вы пад ку на га та-
ван не ўсіх страў бы ло ад-
ве дзе на толь кі тры га дзі ны, 
та му я аб смаж ваў ка ва лач кі 
кар па ад ра зу на ча ты рох па-
тэль нях і да во лі хут ка. Ад нак 

по тым мы гэ та га кар па змяс-
ці лі лі та раль на на 10 хві лін 
у ду хоў ку, дзе ён цал кам і 
«дай шоў». Ад ся бе аса біс та 
да дам, што ў ідэа ле пра цуе 
пра ві ла «ча ты рох П», ка лі 
трэ ба па ес ці. Мы гэ та зра-
бі лі — смак дзі вос ны...

Бе ла рус кія ка ра ні 
чып саў

А яшчэ нам па ка за лі, як 
ра біць су час ны фур шэт з на-
цы я наль ным ка ла ры там. На 
ста ле раз мяс ці лі ся не вя лі кія 
пор цыі за ку сак па рэ цэп тах 
XІX ста год дзя. Гэ та кны шы з 
буль бай, вір гу ны (хру шчы) з 
чыр во ным пер цам, скіб кі, ку-
ры ны паш тэт і... чып сы.

Скіб ка — бе ла рус кая наз-
ва бу тэрб ро даў. Ле ген да га во-
рыць аб тым, што бу тэрб род 
пры ду маў Мі ка лай Ка пер нік, 
ад нак бе ла ру сы па ча лі жа-
ваць свае скіб кі знач на ра-
ней, лі чыць Але на Мі куль чык. 
Уво гу ле, скіб ка — гэ та лус та 
хле ба. У нас бы лі скіб кі са шпі-
на там, бо зі ма. А вяс ной на 
хлеб кла дуць кра пі ву і сніт ку 
(рус. «сныть».). Гэ тае зя ле ні-
ва, уме ла пры га та ва нае, па-
вод ле слоў на ша га экс пер та, 
вель мі смач нае і ка рыс нае.

Ува га, чып сы! Спа да ры-
ня Мі куль чык ужо больш за 
15 га доў збі рае ста ра жыт ныя 
бе ла рус кія рэ цэп ты, та му яна 
дак лад на ве дае, што чып сы 
пры ду ма лі на шы лю дзі. У ся рэ-
дзі не XІX ста год дзя бы ла та кая 
стра ва — лок шы на. Да гэ та га 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі з'я ві ла-
ся буль ба (пры клад на на 50-70 
га доў ра ней, чым у Ра сіі). Та му 
з буль бя но га крух ма лу ра бі лі 
то нень кія блін цы, якія по тым 
су шы лі і за хоў ва лі. Гэ та быў 
фаст фуд та го ча су. Яго бра лі з 
са бой у да ро гу, каб у воль ную 
хві лін ку па хрумс таць. Ка лі та-
кую лок шы ну за ліць ма ла ком, 
то атрым лі ва ец ца цу доў ны 
ма лоч ны суп. Мож на лок шы ну 
па рэ заць на па лос кі і па клас ці 
ў бу лён.

Рэ дак цыя «Звяз ды» шчы-
ра дзя куе прэс-служ бе кам-
па ніі Vіsa ў Бе ла ру сі за ар га-
ні за цыю май стар-кла са.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу
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СВЯ ТОЧ НЫ КАРП 
«ПА-КА РА ЛЕЎ СКУ»

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» з ка ле га мі на прак ты цы спаз на ваў сак рэ ты тра ды цый ных 
ка ляд ных страў пад кі раў ніц твам вя до ма га экс пер та бе ла рус кай кух ні Але ны Мі куль чык

На рэ заць па мі до ры, 
агур кі і ра дыс ку, са ла ту 
«Ай сберг» па рваць ру ка-
мі і за пра віць пад ліў кай. 
У бюд жэт ным ва ры ян це 
за мест «Ай сбер га» мож на 
ўзяць пе кін скую ка пус ту.

Для пад ліў кі бя рэц ца 
100 мл аліў ка ва га алею, 
30 мл ільня но га алею, сок 
1 лі мо на (мож на за мя ніць 
1 лыж кай яб лыч на га во-
ца ту), сок 1 апель сі на, 
лыж ка фран цуз скай гар-
чы цы (у зяр нят ках), лыж-
ка мё ду, соль і пе рац на 
смак.

Са стаў: 250 г мар га ры ну, 300 г цук ру, 1 яй ка, 450 г му кі, 
1 чай ная лыж ка су хой мо ла тай цэд ры апель сі на, 1/2 чай най 
лыж кі со ды, 1 ста ло вая лыж ка во ца ту, у тры паль цы со лі, 
300-400 г све жых або за ма ро жа ных чар ніц.

Мар га рын раз рэ заць на ка ва лач кі і ста ран на рас цер ці з 
цук рам (200 г) пры да па мо зе ві дэль ца да ад на стай най ма сы. 
За тым да ба віць яй ка, соль, мо ла тую цэд ру, со ду, га ша ную 
во ца там, доб ра змя шаць. У пад рых та ва ную ма су ўсы паць 
400 г му кі і хут ка за мя сіць цес та. Яно атрым лі ва ец ца да-
лі кат ным, плас тыч ным, доб ра пры мае і за хоў вае фор му, з 
яго мож на ля піць роз ныя фі гур кі. Ад дзя ліць ад атры ма на га 
цес та 1/3 — гэ та бу дуць на шы кру шан кі.

Для на чын кі чар ні цы змя шаць са 100 г цук ру, 50 г му кі. Му-
ка па трэб на для та го, каб на чын ка не бы ла за над та рэд кай.

Цес та рас ка чаць у алад кі таў шчы нёй ка ля ад на го сан ты-
мет ра, асця рож на па клас ці яго ў фор му для за пя кан ня або 
па тэль ню, афор міць бор цік і вы клас ці на чын ку. У па кі ну ты 
ка ва ла чак цес та да ба віць тро хі му кі, каб яно ста ла больш 
кру тым, і рас кры шыць над пі ра гом (або ад ры ваць ад цес та 
ма лень кія ка ва лач кі і ўклад ваць іх на на чын ку). Вы пя каць 
пі рог у ра за грэ тай да 180-200°С ду хоў цы 30-40 хві лін да 
за ла ціс та га ко ле ру.

Ка лі гас па ды ня ста ві ла 
на стол кі сель, то гос ці 
дак лад на ве да лі, што ўсё 
смач нае скон чы ла ся 
і трэ ба іс ці да до му.

Скіб ка — бе ла рус кая 
наз ва бу тэрб ро даў. 
Ле ген да га во рыць 
аб тым, што бу тэрб род 
пры ду маў Мі ка лай 
Ка пер нік, ад нак 
бе ла ру сы па ча лі жа ваць 
свае скіб кі знач на ра ней.

Ён ро біц ца на асно ве аў ся на га кі ся лю. Для кі ся лю: на 5 
літ раў ва ды — 500 г аў ся ных круп. Для как тэй лю: 500 мл га-
то ва кі ся лю, 200 мл вярш коў (ад 20% тлус тас ці), 3 ста ло выя 
лыж кі мё ду, 1/2 ч. лыж кі ка ры цы, мя та пры па да чы.

Га ту ем кі сель. У га ра чую га та ва ную ва ду (60-70) да ба віць 
змо ла тае ў ка ва мол цы зер не аў су. Па кі нуць на 2-3 дні для 
за кі сан ня ў цёп лым мес цы. Па за кан чэн ні гэ та га ча су за квас-
ка на бу дзе пры ем ны кіс ла ва ты пах. Вад касць пра ца дзіць 
праз не каль кі сла ёў мар лі. Жа ме ры ны вы кі нуць, а за квас ка 
мо жа за хоў вац ца ў ха ла дзіль ні ку да 2 тыд няў у за кры тым 
по су дзе. Для кі ся лю за квас ку па ста віць на плі ту і, па ста ян на 
па меш ва ю чы, да вес ці да кі пен ня, ка лі кі сель пач не гус цець. 
Чым леп шая якасць аў са, тым гус цей шы кі сель.

У асты лы да 40-30 гра ду саў кі сель да ба віць вярш кі, мёд, 
ка ры цу. Ка лі кі сель вель мі гус ты, то мож на ўліць ха лод най 
га та ва най ва ды. Па да ваць ха лод ным з мя тай. Пра пор цыі 
кі ся лю, вярш коў, ка ры цы і мё ду мо гуць вар' і ра вац ца ў за-
леж нас ці ад ва ша га гус ту.

Аў ся ны кі сель пры сут ні чаў на ўсіх бя се дах без вы клю чэн-
ня. Яго па да ва лі заў сё ды апош нім. Ка лі гас па ды ня ста ві ла на 
стол гэ ты кі сель, то гос ці дак лад на ве да лі, што ўсё смач нае 
скон чы ла ся і трэ ба іс ці да до му. Та му ў на ро дзе гэ ты на пой 
на зы ва лі «вы кі дай ла» або «вы га няй ла».

Дзве звяз доў скія ру кі на ча ты ры па тэль ні.

Кар па «па-ка ра леў ску» і па да ваць трэ ба шы коў на.

Бе ла рус кая лок шы на — пра ма ці ўсіх чып саў.
Кі сель лепш упры го жыць елач кай 
з карыцы.

Са ла та з га род ні ны 
з мя до ва-гар чыч ным 
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Пі рог з кру шан ка мі ў вы гля дзе ко шы каў

Как тэйль «Вы кі дай ла» з мё дам і мя тай


