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Сапраўдная 
беларуская 

кухня

Прыватныя 
абвесткі

Кемікі

Прыватныя абвесткі ў «НН» 
(не больш за 15 словаў) можна 
падаць бясплатна. Дасылайце 
поштай (а/с 537, 220050, Мінск) 
ці праз e-mail (nn@nn.by) або 
размяшчайце на форуме сайта 
www.nn.by. Дык скарыстайцеся!

1) Якіх камянёў няма 
ні ў адной рэчцы?

2) Што можа быць 
у парожняй кішэні?

3) Што наймілейшае 
на свеце?

4) Ты стаіш — ён 
ляжыць, а ідзеш — ён за 
табою па зямлі сцелецца.

Сабрала Валянціна Карнялюк
Адказы глядзі на старонцы 16.

Кальрабі фаршаваная

6—8 штук кальрабі, 2 лыжкі масла, 2 
яйкі, 200 г астаткаў цялячай смажаніны 
або нырак, 0,5 французскай булкі, трохі 
шпіку, 2 лыжкі смятаны, трохі солі. Да 
гэтага масляны соус.

Абраць і прамыць маладую 
кальрабі; зрэзаць верх і асцярожна 
выбраць у кожнай кальрабі сярэдзіну, 
каб стварыліся досыць вялікія і кру-
глыя дзіры для запаўнення фаршам. 
Вынятую сярэдзіну дробна пасекчы, 
падсмажыць на масле да мяккасці, 
дадаць дробна пасечаную цяляціну 
(смажаніну) або ныркі, шпік, нацер-
тай і падсмажанай у масле булкі, па-
ру яек, смятану, пасаліць усё і добра 
перамяшаць. Прыгатаваным фаршам 
напоўніць кальрабі, закрыць кожную 
зрэзаным верхам, абвязаць моцнай 
ніткай, размясціць адна каля другой у 
рондлі і патушыць да гатоўнасці. Пры 
падачы ніткі зняць, заліць кальрабі 
масляным соусам.

З кнігі Вінцэнты Завадскай  
«Літоўская кухарка», 1854 г.

Падрыхтавала НБ

ВітАННі
Віншуем кіраўнічку Міжнароднага грамадскага аб’яднання 
«Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алену 
Макоўскую з днём народзінаў. Жадаем моцнага здароўя, 
вытрымкі і аптымізму.

КАНтАКты
Асобаў, якія фільмавалі на фота і відэа наш шпэктакль 
«Здані з батлейнай скрыні» ў Наваградку, вельмі просім, 
падзяліцеся з намі здымкамі або сплатай за іх. Гэтак вы 
ўшануеце нашы аўторскія правы, якія пагвалцілі, здымаючы 
без дазволу. Т.: (033) 638-98-03. Пан Скіргайла

НАБуду КНігу 
«Беларусь» Кастуся тарасава. Гістарычнае падарож-
жа для дзяцей. Мінск, «Лекцыя», «Бацькаўшчына», 2000. 
nikolay@tut.by, Velcom: (044) 714-72-33

СПАчуВАННі
Смуткуем разам з Валерам Булгакавым з прычыны 
вялікага гора — смерці бацькі, Уладзіміра Булгакава, пасля 
доўгай пакутлівай хваробы. Сябры
Шаноўны Валер Булгакаў! Прыміце самыя шчырыя 
спачуванні. Трымайцеся. Смуткуем разам з Вамі. Юрась 
Каласоўскі
Прэзідыум Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі 
(Грамады) выказвае глыбокае спачуванне старшыні БСДП 
Анатолю Ляўковічу з прычыны гора, якое напаткала яго, 
— смерці маці.
Прэзідыум Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі 
(Грамады) выказвае шчырыя спачуванні сябрам БСДП Аляк-
сандру і Сяргею Ляўковічам з прычыны гора, якое напатка-
ла іх, — смерці бабулі.

Мабільнікі на 2 сім-карткі 
за $100 — браць ці не?

Сучасныя карыстальнікі мабільнай 
сувязі ўсё часцей лавіруюць паміж 
некалькімі аператарамі. Напрыклад, 
Velcom — для размоў з калегамі па пра-
цы, а МТС — з сям’ёй.

Трымаць два мабільныя тэлефоны 
нязручна, яны так і імкнуцца згубіцца 
ці разрадзіцца адначасова. Апараты, 
якія дазваляюць карыстацца адразу 
дзвюма сімкамі, раней былі прадме-
там раскошы. Высокая цана разам з 
ненадзейнасцю і складанасцю рамон-
ту адштурхоўвалі абанентаў ад іх.

Сітуацыя змянілася карэнным чы-
нам са з’яўленнем недарагіх кітайскіх 
тэлефонаў ад невядомага вытворцы. 
Як бы смешна ні гучала, але даве-
дацца, якая кампанія зрабіла апарат, 
амаль немагчыма. Кітайцы «косяць» 
пад еўрапейскія і амерыканскія брэн-
ды. Так на рынак трапілі «неданокіі» і 
«недаайфоны». Прапанова зашкаль-
вае. Інтэрнэт-аб’явы, як і рынкі кштал-
ту мінскіх Ждановічаў, перапоўненыя 
мабільнымі «кітайцамі».

Іх невысокая цана — каля $100 — 
абумоўленая таннай працоўнай сілай 
азіятаў. Што застаецца ад вядомага 
арыгінала? Выгляд. А вось унутры — 
сапраўдны вэрхал. Распрацоўшчыкі 
прытрымліваюцца жалезнага правіла 
— чым больш функцый, тым лепш.

Купіць кітайскую копію тэлефона 

Пан ці прапаў з кітайскім тэлефонам
— вялікая рызыка. Нягледзячы на тое, 
што мабільнікі ўдасканальваюцца 
ўвесь час, ніхто не гарантуе, што 
менавіта ваш апарат акажацца пра-
цаздольным. Якія перавагі і недахо-
пы маюць апараты?

Пазітыў
Самае галоўны аргумент у пад-

трымку неданокій — цана. Больш 
нідзе не знойдзеш тэлефона на дзве 
сім-карты, з тэлевізарам, дыктафонам, 
радыёпрымачом, фота- і відэакамерай 
за $100-150. Прытым што сапраўдны 
айфон каштуе ад $500… Ды ў дадатак 
з падтрымкай картак памяці, сэнсар-
ным дысплэем і блютусам!

Хоць некаторыя прадаўцы 
і даюць за дадатковую 
аплату так званую гарантыю, 
сэрвісных цэнтраў 
па рамонце такіх мабільнікаў 
няма.

Мабільнікі проста перапоўне-
ны ўсялякай прыемнай дра-
бязой накшталт ліхтарыка і 
відэапрайгравальніка.

Тэлевізар, у існаванне якога мала 
хто верыць, працуе даволі ўпэўнена. 
Напрыклад, у Мінску антэна ловіць 

восем тэлеканалаў, хоць і ў не вельмі 
добрай якасці. Чэмпіянат свету хут-
чэй не глядзіш, а слухаеш. Але і гэта-
га дастаткова, каб хутчэй за астатніх 
даведвацца апошнія навіны на вуліцы 
ці ў транспарце. 

Негатыў
Як ні прыемна ашчаджаць гро-

шы пры куплі, варта памятаць пра 
небяспеку застацца праз тыдзень з 
непрацоўным мабільнікам. Кітайскі 
тэлефон — кот у мяху. Ніхто не ведае, 
якога выбрыку ад яго чакаць. Можа, 
заўтра ўключыцца, а можа, і не. Хоць 
некаторыя прадаўцы і даюць за дадат-
ковую аплату так званую гарантыю, 
сэрвісных цэнтраў па рамонце такіх 
мабільнікаў няма.

На камерах такіх тэлефонаў звы-
чайна напісана «5 мегапікселяў» ці 
нават «8 мегапікселяў». Прытым 
што ў рэальнасці здымкі выход-
зяць у жахлівай якасці і памерам 
640*480. Тэлефоны пакуль што не 
падтрымліваюць платформы Java, та-
му гульні ці праграмы кшталту ICQ 
ці Opera на тэлефоне не запусцяц-
ца. Дый інтэрнэт працуе не заўсёды.  
Настройкі для яго трэба шукаць асоб-
на. Якім бы моцным ні быў акумуля-
тар, доўгі прагляд тэлевізара пасадзіць 
яго за гадзіну.

Метадам спроб і памылак народ-
ныя ўмельцы робяць мабільнікі 
зручнейшымі — знаходзяць якасней-

шыя прашыўкі і корпаюцца ўнутры 
апарата. Для студэнта-самавука на-
быццё кітайскага мабільніка стане 
добрай эканоміяй і бясконцым полем 
для дзейнасці, а вось тым, хто цэніць 
найперш камфорт у карыстанні, 
наўрад ці спадабаецца.

Яўген Васількоў

чАЛАВеК і ПрыродА

у гродне 
пару сокалаў 

назвалі 
ў гонар 
караля 
і святой

За жыццём птушак можна 
сачыць у сеціве ў рэжыме 

онлайн.

Пары пустэльгаў, што 
пасялілася на фасадзе бернар-
дынскага касцёла ў Гродне, 
вырашылі даць імёны.

Самку назвалі Аленай, у го-
нар святой, за статуяй якой жы-
вуць птушкі. Самца — Стэфа-
нам, у памяць пра караля Рэ-
чы Паспалітай Стэфана Бато-
рыя.

Пра гэта расказаў старшыня 
Гродзенскага абласнога аддзя-
лення грамадскай арганізацыі 
«Ахова птушак Бацькаўшчыны» 
Зміцер Вінчэўскі. Беларусы дзя-
куючы вэб-камеры назіраюць за 
іх гняздом.

Летась сокал-пустальга быў 
названы Птушкай 2010 го-
ду. Агульная колькасць віду ў 
Беларусі ацэньваецца ў 1400—
2000 пар.

СП

КоЛы

Чарговае маштабнае даследаванне правяло брытан-
скае аддзяленне агенцтва J.D. Power. Агенцтва апытала 
аўтаўладальнікаў, якія набылі свае аўтамабілі больш за 
год таму і ў сярэднім наездзілі ля 30 000 км. Вялізную ан-
кету запоўнілі 17 200 аўтамабілістаў.

Яны ацэньвалі і надзейнасць, і зручнасць, і камфор-
тнасць машын.

Англічане традыцыйна недалюбліваюць французаў, та-
му «рэно», «пежо» і «сітраэны» ў даследаванні аказаліся 
недаацэненымі. Аднак агульныя вынікі ўсё адно ўяўляюць 
цікавасць.

Найлепшыя аўтамабілі — 2010 па версіі кіроўцаў

гарадскія мікралітражкі

№ Мадэль Вынік Месца

1 Toyota Augo 80.7% 31

2 Fiat Panda 80.4% 43

3 Smart Fortwo 80.2% 46

4 Fiat 500 79.4% 52

5 Volkswagen Fox 78.3% 66

6 Citroen C1 76.4% 90

7 Chevrolet Matiz 76.1% 93

8 Kia Picanto 75.5% 98

9 Peugeot 107 75.2% 99

10 Ford Ka 73.3% 104

гарадскія кампактныя хэтчбэкі і кампактвэны

1 Honda Jazz 83.1% 7

2 Toyota Yaris 83.1% 8

3 Mazda 2 81.1% 26

4 Mini 80.8% 30

5 Skoda Fabia 80.5% 37

6 Nissan Note 80.3% 45

7 Volkswagen Polo 80.2% 46

8 Mitsubishi Colt 79.5% 51

9 Ford Fusion 78.9% 57

10 Citroen C2 78.6% 63

Аўтамабілі С-класа

1 Kia Cee’d 83.8% 4

2 BMW 1 Series 82.4% 11

3 Skoda Octavia 82.4% 12

4 Honda Civic 82.0% 18

5 Volkswagen Jetta 81.6% 21

6 Volvo C30 81.3% 23

7 Mercedes-Benz A-Class% 81.2% 25

8 Volkswagen Golf 80.6% 35

9 Audi A3 80.5% 37

10 Toyota Auris 79.3% 53

Аўтамабілі D-класа

№ Мадэль Вынік Месца

1 Honda Accord 83.7% 5

2 Toyota Prius 83.4% 6

3 Volvo S40 82.4% 11

4 Toyota Avensis 80.6% 35

5 Mazda 6 80.4% 43

6 Volvo 50 80.2% 46

7 Ford Mondeo 80.1% 49

8 Volkswagen Passat 80.0% 50

9 Citroen C5 78.8% 59

10 Vauxhall Vectra 77.3% 78

Кампакт-прэміум

1 Lexus IS 83.9% 2

2 Mercedes-Benz C-Class 82.3% 14

3 Audi A5 81.7% 20

4 Jaguar X-type 81.0% 27

5 BMW 3 Series 80.7% 31

6 Audi A4 80.5% 37

7 Saab 9-3 78.6% 63

Мінівэны

1 Mercedes-Benz B-Class 81.4% 22

2 Citroen Crand C-4 Picasso 80.9% 28

3 Toyota Verso 80.7% 31

4 Citroen C4 Picasso 80.5% 37

5 Volkswagen Golf Plus 80.5% 37

6 Volkswagen Touran 78.4% 65

7 Renault Scenic 78.2% 68

8 Ford S-Max 77.8% 72

9 Ford C-Max 77.5% 76

10 Renault Grand Scenic 77.4% 77


