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На Бе ла ру сі Ка ля дою, улас на, на-
зы ва юць тры дні: дзень пе рад Рас-
твом, пе рад Но вым го дам (Ва сіл ле) 
і пе рад Ва дох ры шчам. Гэ тыя тры 
Ка ля ды яшчэ на зы ва юць Куц цёй. 
Пер шая і апош няя — Пос ная ка ля-
да, аль бо Пос ная куц ця. Ва дох ры-
шчан скую куц цю яшчэ на зы ва юць 
Бед най. У гэ тыя дні па да юць пос ныя 
стра вы. А ў дзень пе рад Но вым го-
дам — Тоў стая ка ля да, аль бо Шчод-
рая куц ця, та му і на зы ва юць яшчэ 
свя та Шчад рэц. Ра ней гэ ты дзень 
са праў ды пры па даў на Но вы год, а 
ця пер пра ва слаў ныя ад зна ча юць яго 
з 13 на 14 сту дзе ня.

На ўсе куц ці заў сё ды га ту ец-
ца ба га тая вя чэ ра. Пры чым, ка лі 
га ту юць пос ную ежу, гэ та не зна-
чыць, што стол бед ны. Та кіх страў 
ро бяць шмат, і яны смач ныя. Ёсць 
сма коц ці, якія па він ны аба вяз ко ва 
пры сут ні чаць на ста ле. Па-пер шае, 
«ца ры ца» ста ла — са ма куц ця. Гэ-
та ка ша з аб тоў ча ных яч ных круп. 
Склад куц ці за ле жаў не толь кі ад 
пос ту, але і ад даб ра бы ту сям'і. Ка лі 

яна бы ла бед ная, то ва ры ла ся прос-
та пад са ло джа ная мё дам (сы той) 
ка ша. Тра ды цый ная куц ця, апроч 
мё ду, за праў ля ла ся яшчэ але ем. А 
на Шчад рэц мож на бы ло га та ваць 
яе з са лам. Так са ма Ва сі лё ва куц ця 
мо жа га та вац ца з ма кам, арэ ха мі і 
су ха фрук та мі. Пры чым на ўсе тры 
дні куц ця ва рыц ца з ад ноль ка вай 
коль кас ці круп, у ад ным гарш ку. 
На стол яна па да ец ца пер шай, але 
ядуць куц цю апош няй. Верх нюю яе 
част ку зды ма юць і ад да юць ку рам 
і ін шай свой скай жы вё ле, каб яна 
бы ла зда ро вай. Ні пад час пры га та-
ван ня, ні пад час та го, як куц ця «ча-
кае» на по ку ці свай го ча су, яе нель га 
каш та ваць. Акра мя ін ша га, яе ядуць 
заў сё ды ха лод най.

Аба вяз ко ва на свя точ ным ста ле па-
він ны пры сут ні чаць аль бо блі ны, аль бо 
алад кі — пос ныя ці ба га тыя. Ка за лі: 
«Ка ляд кі — вя сё лыя свят кі: блі ны ды 
алад кі». Яны сім ва лі за ва лі сон ца.

Апроч аба вяз ко вых сма коц цяў, 
на шы прод кі па да ва лі на свя точ ны 
стол тыя, што бы лі ха рак тэр ны для 

іх мяс цо вас ці. Вель мі доб рай тра-
ды цы яй лі чы ла ся ра біць све жы ну. 
Трэ ба бы ло за ка лоць ка бан чы ка і 
за га дзя на рых та ваць пэў ных страў: 
вант ра бян ку (аль бо саль ці сон), паль-
цам пха ныя каў ба сы. Ра бі лі роз ныя 
мяс ныя стра вы, ха лад цы, пры чым не 
толь кі з мя са, але і з ры бы.

У бе ла ру саў бы ла вель мі ці ка вая 
тра ды цыя на Шчад рэц, на жаль, ужо 
стра ча ная. Вы піў шы пер шую чар ку, 
гас па дар ка заў: «Су дзі, Бо жа, каб на 
дру гі год пры жда лі ў шчас ці, у до лі і 
ўся кай доб рай па мыс нас ці, каб жы вы 
і зда ро вы бы лі, каб ра зам свя тую куц-
цю спраў ля лі; су дзі, Бо жа!» Яму ад каз-
ва лі ўсе: «Су дзі, Бо жа!» Гэ так па чар-
зе, пры ма ю чы чар ку з рук у ру кі, усе 
вы каз ва лі свае най леп шыя зы чэн ні, 
але ўжо ін шы мі сло ва мі, і вы пі ва лі чар-
ку. Ні хто пры гэ тым не вы пі ваў ліш ку: 
піў толь кі той, хто га ва рыў. Уво гу ле, да 
спірт но га ста ві лі ся ра ней па-ін ша му, 
быць п'я ным бы ло не пры стой на.

З ча сам тра ды цыі свят ка ван няў і 
свя точ най ежы ў нас моц на па мя ня-
лі ся. На ту раль на, мы ўжо ў боль шас-
ці сва ёй не мо жам га та ваць у пе чы. 
Але ця пер ёсць муль ты вар кі, у якіх 
ежа атрым лі ва ец ца вель мі бліз кай 
да «пяч ной». Ка лі ка заць пра 1960-я 
га ды, я ўзгад ваю, як у го ра дзе свят-
ка ваў ся Но вы год (на вёс цы ста рэй-
шае па ка лен не яго не ад зна ча ла). 
Сва я кі ха дзі лі ад но да ад на го ў гос ці, 
і стол ла міў ся ад роз най ежы. І гэ тая 
тра ды цыя вель мі ста ра жыт ная: лі чы-
ла ся, коль кі страў на Ва сіл ле пры сут-
ні чае на ста ле, столь кі і даб ра бы ту 
бу дзе цэ лы год. Хоць не ка то рых пра-
дук таў та ды бы ло не знай сці, той жа 
ма я нэз ра бі лі са мі. І ста ра лі ся на кі-
даць на стол роз ных са лен няў, мя са 
і гры боў, ад нак гэ та ня пра віль на, бо 
так ес ці — шкод на для зда роўя. Та му 
я вель мі ві таю, што ў апош нія га ды 
лю дзі не га ту юць столь кі ежы, а імк-
нуц ца больш ру хац ца ў на ва год нюю 
ноч, хо дзяць свят ка ваць ку дысь ці.

Га туй сваёГа туй сваё  ��

ШЛЯ ХЕТ НАЯ ГУСЬ І ВІН НЫЯ АНД РУ ТЫ
Як на крыць свя точ ны стол у на цы я наль най тра ды цыі?

Рэ цэп ты, якія пра па нуе Ла ры са Мят леў ская да на ва год ня-
га ста ла, яна знай шла ў пер шай бе ла рус кай ку лі нар най кні зе 
«Лі тоў ская ку хар ка» Він цэн ты За вад скай.

Да след чы ца ра іць не аб мі нуць у Но вы год пер шыя стра вы, 
на прык лад квас з ры бай. Квас — гэ та не той на пой, які мы ве-
да ем сён ня, а ста ра жыт ная кіс лая стра ва. Кіс лае да па ма гае 
за свой ваць сыт ную ежу. А вось гры бы, хоць і з'яў ля юц ца ад ным 
з асноў ных пра дук таў бе ла рус кай кух ні, вар та па да ваць у не-
вя лі кай коль кас ці, бо гэ та вель мі цяж кі пра дукт.

Не аба вяз ко ва на свя та га та ваць шмат на цы я наль ных 
страў. Хай яна бу дзе ад на, а ас тат нія яе бу дуць ад ця няць. 
Пра па ну ем чы та чам не каль кі рэ цэп таў ад спа да ры ні Ла-
ры сы.

Гус тая куц ця з ма кам, 
або Ва сі лё ва куц ця

Спат рэ біц ца: 2 шклян кі пан ца ку або пша ні цы, 1,5 шклян-
кі ма ку, мёд на смак.

Кру пы доб ра пра мыць і за ма чыць на ноч. Па ста віць на 
агонь і ва рыць да га тоў нас ці. Мак за ліць дзвю ма шклян ка мі 
кі пе ню, па ва рыць 10 хві лін і асту дзіць. Зліць ва ду і доб ра 
рас цер ці. Най лепш для гэ та га па ды дзе глі ня ная ма кот ра. 
Змя шаць кру пы з ма кам і сы той. Мож на да ба віць кры ху 
тоў ча ных арэ хаў. Сы та га ту ец ца з мё ду, раз ве дзе на га га-
та ва най ва дой.

Квас з ры бай
Квас з су ша най ры бай ва рыц ца ў не каль кі эта паў, і для 

яго га та ван ня ў пе чы спат рэ бяц ца цэ лыя су ткі. Акра мя со лі і 
спе цый, вы ка рыс тоў ва юць толь кі хат нія пра дук ты. Ка лі ня ма 
маг чы мас ці зва рыць рыб ны квас у пе чы, то асноў ныя эта пы 
га та ван ня мож на ажыц ця віць у муль ты вар цы, а ў кан цы ска-
рыс тац ца плі той, да ва рыў шы гэ тую стра ву на ёй.

Спат рэ біц ца: 250 г ка пус на га ра со лу, 200 г яч ных круп, 
6-8 шт. су хіх гры боў, 1 цы бу лі на, пу чок зя лё на га кро пу з су квец-
ця мі, 3 шт. су хой ры бы, 200 г са лё на га са ла, 1,2 л ва ды, 0,5 ст. 
лыж кі со лі, 8-12 га ро шын пер цу, 3 шт. лаў ро ва га ліс та.

З ве ча ра за ма чыць у цёп лай ва дзе кру пы і гры бы. Ра ні цай 
гры бы ад ца дзіць і на шат ка ваць. У чы гу нок на 2,5 л усы паць 
кру пу і гры бы, за ліць да па ло вы ва дой і ўста віць у га ра чую печ 
ва рыц ца да га тоў нас ці. Тым ча сам дроб на на кры шыць цы бу лю, 
каб яна цал кам раз ва ры ла ся ў ква се, і на рэ заць ку бі ка мі са ла. 
Да стаць з пе чы чы гун і ў зва ра ны круп нік да ба віць цы бу лю, са-
ла, ры бу і не каль кі су квец цяў кро пу, за ліць ра сол, да ліць яшчэ 

трош кі ва ды і ўста віць ва рыц ца яшчэ на 10 хві лін пры тэм пе ра-
ту ры 150 °C. За 5 хві лін да га тоў нас ці ва ры ва да стаць, усы паць 
соль і ўклас ці спе цыі: чор ны пе рац, лаў ро вы ліст і скры ша ны 
кроп. Ста вім да вар вац ца на 5 хві лін.

Раз лі ва ю чы квас па міс ках, у кож ную кла дуць гры бок і ка-
ва ла чак рыб кі. Ядуць рыб ны квас з буль бя ной ка шай, якая 
на зы ва ец ца таў ке няй. Лыж ку ка шы за яда юць дзвю ма лыж-
ка мі ква су.

Гусь пе ча ная 
з яб лы ка мі і пад ліў кай 

па-лі тоў ску
Спат рэ біц ца: 1 гусь, соль, 0,5 ст. лыж кі кме ну, 2 цы бу лі ны, 

20 дроб ных і 10 вя лі кіх яб лы каў, 1 ст. лыж ка му кі.
З укорм ле най гу сі зняць за ліш ні тлушч, на цер ці яе сол лю і 

кме нам звер ху і з ся рэ дзі ны, на чы ніць дроб ны мі яб лы ка мі і пя чы 

на па ма за най тлу шчам бля се, пад сы паў шы па пя рэд не жме ню 
се ча най цы бу лі і па лі ва ю чы спа чат ку бу лё нам, а по тым со кам, 
які бу дзе вы ця каць з гу сі. Пры па да чы аб клас ці спе ча ны мі 
асоб на яб лы ка мі, па клас ці і тыя, што бы лі ў ся рэ дзі не гу сі. Со ус 
за пра віць лыж кай му кі. Моц на за кі пя ціць і аб ліць гусь, рэш ту 
со у су па даць у со ус ні цы.

За мест яб лы каў гусь мож на на чы ніць ту ша най чыр во най 
ка пус тай.

Які свя точ ны стол без са лод ка га? З на по яў на бе ла рус кім 
свя точ ным ста ле заў сё ды пры сут ні чаў узвар з су ха фрук таў 
(да рэ чы, на шым прод кам доб ра вя до мы бы лі апель сі ны, якія 
вы рошч ва лі ся ў пан скіх фаль вар ках. Гэ тыя пла ды на зы ва-
лі аран жы ка мі, і іх су хія скур кі так са ма да баў ля лі ў кам пот 
для во да ру).

За мест пі ра га Ла ры са Мят леў ская ра іць пры га та ваць 
анд ру ты. Так на Бе ла ру сі на зы ва лі... ва фель ныя тру ба чкі. 
Ёсць ці ка вы рэ цэпт.

Анд ру ты з ві ном
Спат рэ біц ца: 2 яй кі, 180 г му кі, 185 г ма ла ка, 165 г цук ру, 

150 г бе ла га ві на, 0,5 ст. лыж кі мас ла.
Ма ла ко аль бо вярш кі, па тоў ча ны цу кар, ві но, яй кі моц на 

ўзбіць мік се рам, па сту по ва да баў ля ю чы су хую му ку, каб 
ма са атры ма ла ся, як рэд кая смя та на. Бо, ка лі яна бу дзе 
за над та гус тая, то ўсе 180 гра маў му кі не спат рэ бяц ца. Ра-
за грэць фор му для анд ру таў, на шма ра ваць пча лі ным вос кам 
аль бо мас лам, па клас ці ста ло вую лыж ку ма сы і вы пя каць 
яе да за ла то га ко ле ру. Аб рэ заць цес та, што вы хо дзіць за 
фор му, і ад ра зу ж, да стаў шы, згар нуць на ка чал цы ў тру-
ба чку аль бо ко нус.

«Ма наш кі» з ві ном
Стра ва ХІХ ста год дзя. Вель мі прос та га ту ец ца. На лі це 

ві но ў глы бо кую мі сач ку. На ма чы це ў ім аба ра на чкі так, каб 
яны доб ра на бры ня лі, але не раз ва лі лі ся. Аку рат на вы кла дзі-

це іх на па тэль ню і смаж це ў га ра чым мас ле або алеі з абод вух 
ба коў, каб утва ры ла ся за ла ціс тая ска рын ка. Пры па да чы на 
стол вар та пры пуд рыць сцям не лыя ад ві на «ма наш кі» цук рам 
з ка ры цай. Да рэ чы, ка лі сма жыць на сме тан ко вым мас ле бу дзе 
смач ней. Толь кі са чы це, каб не пры га рэ лі. За пар це гар ба ту і 
ла суй це ся на зда роўе!

А за гэ ты мі сло ва мі свят куй це зда ро вы мі! Ды з ся мей каю, 
ды з вя сё лень каю! Смач на ес ці!

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. seradzyuk@zvіazda.by

�

— У ма ёй сям'і са мы мі лю бі мы мі свя та мі 
бы лі Ка ля ды і Вя лік дзень. Аба вяз ко ва ўсе па він ны бы лі 
пры сут ні чаць за ка ляд ным ста лом, 
бо лі чы ла ся, што та ды бу дзе шчас лі вы год. 
І я на зі ра ла, як рых та ва лі ся да свя та, — 
рас каз вае да след чы ца на цы я наль най кух ні 
Ла ры са МЯТ ЛЕЎ СКАЯ. — 
Па-пер шае, баць кі ста ра лі ся за ка лоць ка бан чы ка. 
Бо яшчэ ў языч ніц кія ча сы свін ню пры но сі лі ў якас ці 
ах вя ры ба гам. З тых ча соў для на шай тра ды цыі свін ня — 
гэ та сім вал даб ра бы ту. А яшчэ бы лі ко зы. 
Ад ной чы ў мя не бы лі ча роў ныя Ка ля ды! 
Май му сы ну бы ло га доў во сем. 
І ка лі сцям не ла і з'я ві ла ся пер шая зор ка, 
пе рад тым, як сес ці за стол, 
мы пай шлі ў хлеў усе ра зам да іць ка зу. 
На два рэ — ма роз трас ку чы, а мы з сы нам за ры лі ся ў се на. 
Ці шы ня ў хля ве, толь кі стру мень чы кі ма ла ка аб вяд ро 
цыр ко чуць. І я па ду ма ла: «Вось яно, шчас це!»

Што па даць на стол у свя та?


