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УСТУП

У кожнага народа існуюць свае традыцыі 
харчавання, якія з’яўляюцца адметнай рысай 
яго культуры. У межах адной краіны ў розных 
рэгіёнах кухня можа моцна адрознівацца. 
Народная кулінарыя Браслаўшчыны захавала 
рэцэпты розных этнічных груп, што жывуць на 
яе тэрыторыі, – беларусаў, палякаў, рускіх, 
літоўцаў, украінцаў, татараў, габрэяў і інш. На 
кулінарныя традыцыі паўплывалі і геаграфічнае 
размяшчэнне рэгіёна (памежжа з Літвой ды 
Латвіяй), і прыродныя ўмовы, якія вызначалі 
асноўныя гаспадарчыя заняткі людзей.

Кніга “Кулінарная спадчына Браслаўшчыны” 
складзена на падставе шматлікіх фальклорных 
экспедыцый і размоў з мясцовымі жыхарамі (ад 
1911 да 1990 года нараджэння), якія ад матуль 

або бабуль засвоілі рэцэпты традыцыйных 
страў. Гэта жыхары Браслава, г. п. Відзы, вёсак 
Аколіца, Ахрэмаўцы, Баравыя, Барадзінічы, 
Богіна, Булавішкі, Гайлешы, Далёкія, Дамашы, 
Друйск, Друя, Дрысвяты, Замошша, Зарачча, 
Ікажня, Казяны, Карасіна, Лабуцеўцы, Лапяны, 
Мількі, Мяжаны, Пагошча, Плітнікі, Плюсы, 
Рожава, Слабодка, Стаўрова, Цілеўцы, Шалтэні 
і інш.

Гатаванне страў традыцыйна адбывалася ў хатніх 
печках рускага тыпу ці на прыпечку. У летні 
час – на панадворку хаты ці каля сажалак на 
спецыяльных каваных трыногах. 
Распаўсюджаным сярод пастухоў было 
выпяканне бульбы, мяса, рыбы на вуглях ці на 
адкрытым вогнішчы. З сярэдзіны ХХ стагоддзя 
рускія печы пачалі рабіць з убудаванымі 
плітамі, што дало магчымасць гатаваць ежу 
хутчэй і на моцным агні. Агонь да раніцы 
захоўвалі ў выглядзе гарачага вуголля, 
прысыпанага попелам у спецыяльнай ямцы 
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на прыпечку ці ў пячурцы (нішы з боку 
прыпечка). Калі агонь патухаў – пазычалі 
гарачыя вугольчыкі ў суседзяў.

Кут каля печы называўся “качарэжнік”. У ім 
заўжды стаялі чапяла, вілкі, кісялёўка (доўгая 
драўляная палка з загнутым канцом, якая 
выкарыстоўвалася для перамешвання кісялю ці 
поліўкі). Вялікая драўляная лапата для хлеба 
і маленькая – для выпякання булачак – стаялі 
ў калідоры і абкручваліся кавалкам ільняной 
тканіны. Для прыгатавання супоў з падкалотай 
ужывалася калатоўка, якую рабілі з верхавіны 
хваёвага ствала. Для вымятання пода ў печцы 
рабілі памяло з сасновых галінак, якое 
прымацоўвалі да доўгай палкі. Прыпечак 
вымяталі птушыным крылом.

Для прыгатавання ежы ў печцы ўжываліся 
гліняныя гаршкі, пазней – алюмініевыя чыгуны 
розных памераў, чыгунныя патэльні. 
З кухоннага начыння ўжывалася гаспадынямі 

металічная бляха для пражання зерня, бобу, 
гароху. Для закваскі жытняга хлеба рабілася 
драўляная дзяжа – хлебніца – памерам на 
3–4 вядры. Казалі, што ў кожнай дзяжы свая 
“кісля”. Хлебніца накрывалася зверху вечкам 
і, калі ў ёй не было цеста, стаяла ў каморы. 
Цікавым быў асартымент посуду для 
захоўвання розных прадуктаў. Малако трымалі 
ў стаўбунах – гаршках са слаба прафіляванымі 
сценкамі. Пукатыя гаршкі вялікіх памераў 
(5–10 літраў) называліся “слоікі”, у іх квасілі 
агуркі, грыбы, капусту. Гляк – гаршчок з вузкім 
горлам – выкарыстоўваўся для самагонкі ці 
алею. Збанок – гаршчок з ручкай на 1,5–2 літры, 
які выкарыстоўваўся для налівання малака ці 
квасу. Смятаннік – невялікі гаршчэчак на 
паўлітра для збору вяршкоў. Рашчыновік – 
гліняны гаршчок з ручкай на 1–1,5 літра, у якім 
рашчынялі аўсяны кісель. У гліняных сценках 
рашчыновіка добра захоўвалася закваска. 
Тварог збіралі ў дубовыя драўляныя кадушкі на 
адно ці два вядры. Мёд зімой трэба было 

’
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захоўваць у берасцянках (гаршках, аплеценых 
бяростай), бо, калі мёд стаіць у халодным, яго 
“распіраіць” і могуць лопнуць сценкі, а калі 
гаршчок аплецены бяростай, такога не 
здараецца.

Стравы ўмоўна можна падзяліць на:

• стравы паўсядзённага спажывання; 
• святочныя; 
• абрадавыя.

Галоўным прадуктам харчавання быў хлеб, які 
выпякалі з жытняй мукі. Хлеб пяклі раз на 
тыдзень па 6–7 трохкілаграмовых булак. 
Колькасць буханак залежала ад велічыні сям’і.

Хлеб адыгрываў важную ролю падчас абрадаў. 
З ім ездзілі ў сваты, хлебам з соллю сустракалі 
маладых з царквы. Хлебны бохан, спечаны 
з зерня новага ўраджаю, бралі з сабой на 
поле, калі ішлі засяваць жыта. Хлеб і соль 
закопвалі ў зямлю, калі пачыналі і заканчвалі 

жаць жыта. Хлеб быў галоўнай стравай, яго 
клалі ў цэнтр стала. Паміж трапезамі ён ляжаў, 
загорнуты ў сурвэтку ці ручнік.

Існаванне натуральнай гаспадаркі на вёсках, 
гадаванне свойскай жывёлы і заняткі 
земляробствам, збіральніцтвам, бортніцтвам, 
рыбалоўствам і паляваннем давалі 
разнастайны рацыён харчавання: яго складалі 
мясныя і рыбныя стравы, малочныя стравы, 
птушыныя яйкі, разнастайныя злакі, мёд, 
гародніна, дзікарослыя травы, ягады, грыбы, 
арэхі.

У залежнасці ад сезона, каляндарных.свят.
змяняўся склад страў. Найцікавейшымі 
і найбольш архаічнымі з’яўляюцца стравы, якія 
ўжываліся падчас посту. Мясцовае 
насельніцтва прытрымлівалася на працягу года 
чатырох пастоў. У гэты час са стала знікалі 
такія стравы, як мяса, тлушч, малако, яйкі. 
Мясцовыя гаспадыні ведалі і ведаюць вялікую 
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колькасць посных страў: суп “Раман”, аўсяны 
кісель, раўгеня, талакно, гульбішнікі, ценцяляк, 
кулага, рулі і інш.

У вёсках, якія знаходзіліся ля азёраў, жыць было 
лягчэй, бо замест мяса ў рацыёне была рыба. 
Дробную рыбу сушылі ў печцы на саломе, 
а пасля трымалі яе ў мяхах у сухім месцы. 
Выкарыстоўвалі рыбу як прыправу да супу, 
а таксама тушылі яе з бульбай. 

Цыкл каляндарных свят і абрадаў распачынаюць 
Каляды. Перад імі вечарам адзначалі посную 
Куццю. Па традыцыі яна павінна была 
складацца з 12 страў:

1) куцця; 
2) селядзец; 
3) бульба; 
4) смажаная рыба; 
5) капуста сырая; 
6) маслюк (піражкі з хлеба і канапель); 
7) грыбы; 

8) сліжыкі (клёцкі з макам); 
9) хлеб; 
10) сухарыкі або баранкі; 
11) кісель з журавін; 
12) аплаткі

Перад Калядамі білі кабана, на стале з’яўлялася 
шмат мясных страў: халадзец, рулеты, 
вантрабянка, галавізна, крывянка. З мяса 
і капусты рабіліся капусцянікі (галубцы). Яшчэ 
на Каляды рабілі дзяшуры. Казалі, калі на стале 
іх няма, значыць бедна жывеш. З’яўляліся 
і мочаныя яблыкі, галоўкі кіслай капусты, 
парэзаныя і аблітыя алеем.

На Саракі гаспадыні варылі клёцкі з душамі. 
Павінна быць 40 клёцак. Падаюць іх на вячэру. 

На Запусты (у каталікоў) трэба есці 12 разоў на 
дзень і да 12 гадзін ночы. У гэты дзень 
гаспадыні гатавалі бліны розных гатункаў.
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Абавязковай стравай велікоднага стала 
з’яўляліся свянцоныя яйкі, соль, булкі, 
вэнджаніна, хрэн.

На Купалле абавязковай была куцця 
з клёцкамі, пілі раўгеню, пяклі бліны, кісель 
з журавін.

На Дажынкі спраўляўся Раёк. Калі заставаўся 
невялікі кавалак жыта, жнеі садзіліся ў кола, 
звязвалі ў пучок жменьку нязжатага жыта 
і спявалі. Гаспадыня даставала з хусцінкі 
кавалак хлеба, пасыпала соллю, хрысціла яго 
і зямельку, сярпом раскопвала зямлю пад 
нязжатым пучком жыта, клала ў ямачку хлеб, 
дзякавала зямлі за ўраджай ды закопвала. 
Жнеі ў гэты час зразалі каласкі і спляталі іх 
у вяночак, а на пакінутай саломцы прыладжвалі 
кветкі і так пакідалі на ніве. Усе накіроўваліся 
да хаты гаспадыні з песняю “Ішоў Раёк 
дарогаю”. Гаспадыня сустракала на ганку каля 
парога, у руках трымала талерку з вялікім 

пірагом. Тады жнеі спявалі: “Выйдзі, паня, 
ў аксаміце, прыймі вянок у золаце”. З песняю 
клалі вянок на талерку, а гаспадыня падавала 
ім пірог і запрашала ў хату. Частавала тушанай 
маладой бульбай з мясам, сырнікамі са 
смятанай, блінамі, рэзала пірог, які ўсе мачалі 
ў мёд. Былі на стале сыр ды масла.

Пасля збору ўраджаю яравых рыхтавалі глебу да 
зімы. Гаспадар наймаў хлопцаў і дзяўчат. Было 
5–6 падвод коней. Хлопцы кідалі на падводы 
гной, а дзяўчаты адвозілі на поле. Абавязкова 
ў гэты дзень хлопцы і дзяўчаты абліваліся 
вадой, што азначала заканчэнне бруднай 
працы. Гаспадар варыў піва з ячменю, частаваў 
ім усіх. Калі піва было гатовае, цадзілі яго праз 
кулявую салому, пакладзеную на века бочкі 
ў некалькі радоў уздоўж і ўпоперак. Піва было 
трох гатункаў. Першы – цёмнае піва, хмельнае 
(12 %), другі – калі зерне залівалі кіпнем яшчэ 
раз і яно хадзіла 2 дні. Трэці гатунак – калі 
залівалі па трэцім коле, але піва атрымлівалася 
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на смак як квас. Рабілі піва часцей летам, як 
малацілі зерне, спраўлялі вяселлі.

На Прачыстую з пшанічнай мукі пяклі пірагі 
і качак для дзяцей.

На вяселле пяклі вясельны каравай. Для гэтага 
запрашалі галоўную каравайніцу. Рашчынялі 
цеста ў чацвер у абед, каб да вечара яно 
ўзнялося. Каравай пяклі вялікі, прадаўгаватай 
формы. Упрыгожвалі яго ляндрынкамі, 
сярэдзіну – галубкамі альбо вылеплівалі 
сашчэпленыя рукі, па краях – ланцужок. 
Каравай стаяў у цэнтры стала і абкладваўся 
галінкамі “шпарака” (аспарагуса). Акрамя 
вялікага “нявесцінага” каравая, пяклі і караваі 
малыя, а яшчэ гусачак, ружы, сухарыкі. На 
выпечку каравая гаспадары давалі муку, яйкі 
і ўсё астатняе. Каравай знаходзіўся ў маладой, 
дзяліў яго ў першы дзень вяселля сват, 
парэзаўшы на маленькія кавалачкі. Усе госці 
ішлі на вяселле з падарункамі і грашамі 

і выкуплівалі каравай. Сват браў падарункі, 
а гасцям даваў па кавалку каравая. 
У наваколлі Друйска каравай пяклі белы альбо 
шэры. Упрыгожвалі яго міртам.

На вяселле гатавалі наступныя стравы: студзень, 
кісель, аладкі ў смятане з цукрам, каўбасы, 
капусту, вінегрэт, клёцкі, тушаную кураціну, 
мяса. Пілі піва, квас, морс. Гарэлку сталі піць 
толькі ў канцы 1950-х гадоў. Раней на вяселлі 
пілі мала, толькі па адным кілішку – калі 
завівалі вянок і калі ехалі з касцёла. Збольшага 
пілі разведзены спірт, бо ён прадаваўся 
ў крамах.

На хрэсьбіны госці прыносілі ежу з сабой: 
бліны, выпечку. Гарэлкі пілі мала, частаваліся 
больш гарбатай. На стале былі бліны 
з тварагом, мясам, дранікі, амлет, скваркі. Так 
званая бабіна каша падавалася пад канец 
хрэсьбін (так завецца, бо яе падавала на стол 
бабуля). Каша варылася салодкая з проса 
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альбо панцаку. Падавалася ў гліняным посудзе, 
завязаным у абрус. За кашу плацілі грашамі 
бабульцы. Тады кум разбіваў гаршчочак кашы. 
Калі госці выкуплівалі яе, жадалі багацця, 
здароўя, павагі, прыгажосці, розуму, “каб 
у пары быў, доўга жыў, бацькоў паважаў, 
суседзяў не забываў”. У пасляваенныя гады 
бабінай кашай пачалі называць рознае 
салодкае печыва (сухары, бліны), што ляжала 
на талерцы і якое выкуплівалі за грошы.

На памінальным.стале першай стравай была 
куцця з панцаку альбо рысу ці кіслая капуста, 
вараная з мясам. З мясных страў на стол ставілі 
рэзаны кумпяк, іншым разам каўбасы. Калі 
сям’я была багатая, то маглі падавацца 
катлеты,  “сухары” (простае печыва), гарбата. 
Гарэлку на памінальным стале пачалі ўжываць 
толькі пасля Другой сусветнай вайны. 
У старавераў на памінальным стале не елі мяса, 
куцця была толькі з цэлых зярнят пшаніцы, 
абавязкова падавалі драчоны.

Традыцыйныя.трапезы.і.культура.
народнага.харчавання,.застолле

Па сведчаннях інфарматараў, вясковая сям’я на 
Браслаўшчыне збіралася  за сталом тры разы 
на дзень. Адпаведна гэтаму трапезы – 
сняданне, абед і вячэра. Паміж абедам 
і вячэрай быў невялікі перакус, які называўся 
падвячоркам. На сняданне елі вараную бульбу 
з салёнымі агуркамі, кашы з круп, бліны са 
скваркамі. Ежа была хуткага прыгатавання – 
усё тое, што можна было зрабіць у печы на 
вялікім агні. Пілі малако, ваду. Падчас 
прыгатавання снядання ў печ ставіліся гаршкі 
для гатавання абеду, бо гэтыя стравы 
патрабавалі працяглага ўварвання ці тушэння. 
На абед гаспадыня падавала звараную кіслую 
капусту, якую елі з хлебам ці адваранай 
бульбай. Варылі суп з квашаных буракоў, 
поліўкі. Елі бульбяную кашу, дранку, забеленыя 
крупы. Падвячорак складаўся з кавалка хлеба 
і кубка малака ці маслёнкі. На вячэру даядалі 
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тое, што заставалася ад абеду. Калі ўвечары 
быў час, гатавалі хутка ежу на прыпечку на 
трынозе: смажылі сырую бульбу, варылі 
зацірку, кулеш. Пілі гарбату з зёлак. Стравы 
запраўляліся тлушчам ці скваркамі, падчас 
посту – канапляным ці льняным алеем. 
З прыпраў ужывалі кроп, кмен, лаўровы ліст 
(калі быў), цыбулю, сырую ці смажаную на алеі 
або тлушчы.

Мяса ўжывалася рэдка, у асноўным падчас 
святочнага стала. Склад ежы ў зімовы час 
адрозніваўся ад летняга. Узімку больш елі 
стравы з бульбы, круп, а таксама квашаную 
капусту, агуркі, буракі, салёныя грыбы. Зімой 
малака і яек амаль не было, бо куры несліся 
дрэнна, каровы запускаліся ў хлеў. Зрэшты, 
падчас посту малочныя прадукты, мяса, яйкі не 
ўжываліся. Яйкі збіралі на Вялікдзень, складвалі 
ў вёдры пластамі і перасыпалі попелам. Пілі 
кісель з журавін, узвар з сушаных яблыкаў 
і груш.

У летнім рацыёне харчавання пераважалі 
малочныя стравы: тварог, сыры, масла. Тварог 
рабілі з малака, ссыпалі яго ў драўляныя 
бочачкі-кадушкі. Калі бочка набіралася 
поўная, тварог залівалі гарачым малаком. Елі 
яго пасля посту аж да самага лета. Таксама 
забельвалі крупы. Варылі супы з крапівы, 
шчаўя, бацвіння. Ужывалі свежую бульбу 
з кіслым малаком, мучныя бліны. З мясных 
страў летам на святочным стале зрэдку 
з’яўлялася вэнджанае мяса. Калі прыязджалі 
госці, білі курыцу. Пілі хлебны і бярозавы квас.

Святочныя сталы называліся “бяседа”, “баль”, 
“госці”. Падчас царкоўных свят ездзілі ў госці 
наведаць сваякоў, дамаўляліся, да каго на якое 
свята ехаць. Госці заўсёды прывозілі з сабой 
ежу і пітво. З нагоды будаўніцтва новай хаты 
маглі сабраць талаку, а пасля для ўсіх 
работнікаў ладзілі “баль”, запрашалі нават 
музыкаў. Калі ладзілі хрэсьбіны, застолле 
называлася “бяседа”. Калі завяршалі жаць 
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жыта, спраўлялі Раёк, калі завяршалі капаць 
бульбу – “Дакопкі”. Талокі збіралі для вывазу 
гною, абмалоту зерня, капання бульбы, 
завяршэння жніва, у часы сенакосу, апрацоўкі 
льну. Моладзевыя застоллі ладзіліся падчас 
абраду “Жаніцьба Цярэшкі”, пасля абходу 
валачобнікаў, пры “завіванні вянка”, на 
“вечарушках”.

Кулінарная спадчына Браслаўшчыны – адна 
з найбагацейшых частак нашай нацыянальнай 
культуры. Яна патрабуе далейшага вывучэння, 
неабходнага для разумення багатага 
гістарычнага вопыту народа, а таксама для 
прапаганды і вяртання кулінарных традыцый 
у сучасны побыт.

Элеанора Зінкевіч, 
Вольга Букіс
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ХАТНІ.ХЛЕБ

Хлеб заўсёды займаў галоўнае месца на стале 
браслаўцаў. Кожны кавалачак беражліва 
захоўваўся. Да яго ставіліся як да жывога 
чалавека, у яго прасілі прабачэння і дапамогі, 
ім надзялялі маладых. Кавалачак хлеба бралі 
ў дарогу для аховы ад бяды. Выпраўляючы сына 
ў войска, маці абавязкова давала яму з сабой 
кавалачак хлеба, які сын захоўваў цягам усёй 
службы і вяртаўся з ім дадому. У наведзіны 
лічылася кепскім, калі госці прыходзілі без 
хлеба. Нават крошачкі старанна збіраліся 
і аддаваліся свойскай жывёле.

Яшчэ зусім нядаўна магчыма было, ідучы па 
мясцовых вулачках, адчуць духмяны водар 
хлеба. Толькі дзякуючы паху хлеба можна 
вызначыць хату, у якой ён пёкся. Мясцовыя 
гаспадыні пяклі хлеб у запас. З аднаго замесу 

часцей за ўсё атрымлівалася каля 10–11 
боханаў прыблізна па кілаграму ці больш. 
Хатні хлеб вельмі добра захоўваўся, не 
чарсцвеў і вельмі адрозніваўся ад сучаснага. 
Дастаткова было агарнуць бохан злёгку 
намочаным ручніком, і ён адразу ж рабіўся 
мяккім і свежым. Сталыя гаспадыні нават цяпер 
кажуць, што не могуць ужываць пакупны хлеб, 
бо яго смакавыя ўласцівасці вельмі 
адрозніваюцца ад хатняга хлеба. 

На кожны дзень выпякаўся хлеб пераважна 
з аржаной мукі, а вось на святы пяклі і пшанічны 
хлеб. Гэта была вельмі клапатлівая праца, што 
займала шмат часу. Мясцовыя гаспадыні нават 
адзначалі, што спазненне на працу ў калгасе 
праз выпяканне тыднёвага запасу хлеба 
лічылася дастатковым апраўданнем. 
У пасляваенныя часы, падчас голаду, хлеб быў 
асноўнай стравай, толькі адрозніваўся 
дадаваннем у цеста апілак, шамоту і інш. 
Прытым рэцэпт прыгатавання хлеба ў кожнай 
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гаспадыні быў свой, часцей за ўсё ён 
перадаваўся з пакалення ў пакаленне ад маці 
дачцэ. Самым жа распаўсюджаным быў рэцэпт 
хатняга хлеба на кляновым або аеравым лісці.

Каб згатаваць гэтакі хлеб, трэба замясіць цеста 
з вечара, а пячы ўжо зранку. Спярша ў муку 
дадаюць ваду і замешваюць, каб атрымалася 
не дужа густое цеста. Каб яно закісла і добра 
“падышло”, яго накрывалі вечкам і ставілі 
нанач у цёплае месца. Квасілі з дапамогай 
рошчыны, якой звычайна быў невялікі 
кавалачак цеста, што застаўся з мінулай 
выпечкі. Зранку ў цеста дадавалі муку і соль, 
замешвалі яго кулакамі. Каб добра адліпала ад 
рук, перыядычна іх змочвалі ў вадзе. На 
драўляную лапату, абсыпаную мукой, клалі 
кавалак цеста, прыгладжвалі і засоўвалі 
ў гарачую печ. На цесце перад печчу 
абавязкова малявалі крыж. Хлеб лічыўся 
гатовым, калі пара ад яго ўздымалася роўна 
ўгару.

ХЛЕБ.КІСЛА-САЛОДКІ

Адрозна ад найбольш традыцыйнага варыянта 
хлеба, кісла-салодкі хлеб на Браслаўшчыне 
пачалі выпякаць латышы – перасяленцы 
з памежных тэрыторый. Часткова рэцэпт 
гатунку такога хлеба перанялі дзяўчаты, якія 
ў даваенны і пасляваенны час хадзілі ў заробкі 
ў Латвію. Часцей за ўсё туды аддавалі 
падлеткаў ва ўзросце 11–14 год. Асноўным 
заняткам для іх была дапамога ў вядзенні 
гаспадаркі. Хлопчыкі пасвілі скаціну, касілі 
сенажаці, хадзілі з гаспадарамі ў дровы і г. д. 
Заняткам дзяўчат была праца на кухні.

Кісла-салодкі хлеб рабілі з аржаной мукі на 
дрожджавай рошчыне ці на сыроватцы, часам 
з дадаткамі ў выглядзе бульбы. У печы ставілі 
бляхі, на якіх і выпякалі хлеб. Пяклі адразу на 
тыдзень наперад.
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АКРОШКА
(ХАЛАДНІК.НА.КВАСЕ)

Страва вядомая яшчэ з XVIII стагоддзя. Фактычна 
гэта суп з дробна нарэзаных розных відаў мяса 
ці рыбы, гародніны і саленняў з дадаваннем 
цыбулі, кропу і запраўлены квасам ды 
смятанай.

Мяса для акрошкі мусіць выкарыстоўвацца 
адварное ці смажанае (ялавічына і кураціна), 
з рыбы для супу абіраюць ліня, судака ці 
асятровых. Рыбу папярэдне крыху адварваюць 
і наразаюць кавалкамі. Усё гэта змешваюць 
са свежымі або салёнымі гуркамі ці адварной 
бульбай з морквай, тады даюць выстаяцца на 
холадзе каля гадзіны, дадаюць зеляніну 
і заліваюць квасам. Квас робіцца несалодкі, 
з жытняй мукі і жытняга соладу. Падаюць са 
смятанай.

БАРКАНІЦА

Традыцыйны малочны суп. Спярша моркву 
дзяром на дробную тарку, абабіраем бульбу 
і наразаем на дробныя кавалкі. Тады ўсё разам 
адварваем, солім на смак і ў канцы забельваем 
малаком.

БАЦВІННЕ
Бацвінне заквашваем або марынуем. Калі страва 

гатуецца са свежага бацвіння, то трэба дадаць 
лімонную кіслату або воцат. Булён варым на 
вэнджаных вушах або костачках, дадаём кмен, 
бульбу, моркву, зеляніну, у канцы крышым 
варанае яйка. Варым яшчэ паўгадзіны. Потым 
гатуем запраўку з вадой і смятанай на 
абсмажанай муцэ, усё гэта дадаём у булён.
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ЗАЦІРКА.
(СПУШЧАНІКІ)

Малочны суп з мучнымі клёцачкамі, 
які гатуецца за 10 хвілін. Бяром 
2 шклянкі мукі, разбіваем туды 
яйка і паступова даліваем вады. 
Цеста павінна атрымацца 
напаўвадкае. Тады ў рондалі грэем 
малако, але не даводзім яго да 
кіпення, дадаём соль на смак 
і пачынаем закідваць лыжкай 
цеста. Варым 5 хвілін і даём 
прастыць.
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КАПУСТА
Адварваем у касцяным булёне 300 г кураціны, 

нарэзанай кавалачкамі. Дадаём і варым да 
размякчэння 300 г квашанай капусты. Асобна 
робім зажарку з цыбулі. Кладзём гародніну 
ў булён з мясам, дадаём лаўровы ліст, перац 
гарошкам, кмен, трохі цукру і солі на смак. 
Гатовую капусту запраўляем мукой, 
разведзенай ахалоджаным булёнам, і варым 
8–10 хвілін. Падаём на стол са смятанай 
і здробненай зелянінай.

КАПУСТА.БЕЛЕНАЯ
Нашаткоўваем капусту саломкай, кубікамі 

наразаем цыбулю, бульбу і моркву. Наразаем 
і крыху падсмажваем курынае мяса. Усё 
кладзём у рондаль, у якім папярэдне варта 

растапіць крыху масла. Заліваем вадой і варым 
каля 15 хвілін. Дадаём цукар і соль на смак, 
уліваем шклянку малака, засыпаем дробна 
нарэзаную зеляніну і варым далей. Калі суп 
гатовы, кладзём лаўровы ліст, дробна пасечаны 
часнок, закрываем накрыўкай і даём пастаяць.

КРУПЕНЯ.(КРУПЕНЕЦ)
Траціну рондаля запаўняем мясам на костцы 

(свініна, казляціна ці бараніна), засыпаем 200 г 
прамытых ячных ці прасяных круп, 100 г 
замочанай фасолі, 1–2 абабраныя 
непарэзаныя цыбулі і некалькі непарэзаных 
невялікіх бульбін. Усё заліваем вадой па самы 
край. На смак дадаём соль, перац, лаўровы 
ліст. Калі крупы праварыліся і мяса саслізгвае 
з косткі, суп гатовы. Накрыты рондаль ставім 
у напаленую печ на 4 гадзіны. На пачатку 
трэцяй гадзіны правяраем, каб не выкіпела 
вада, калі трэба – даліваем зноў да краю.
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МУРЦЫ.(РУЛІ)

Посная страва. У вялікую місу 
наліваем халоднай вады, на смак 
дадаём соль, потым дробна 
наразаем цыбулю, дадаём крыху 
канаплянага (ці сланечнікавага) 
алею і крышым хлеб. Па жаданні 
можна дадаць сыроваткі. Усё 
перамешваем і разліваем па 
талерках.
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ПОЛІЎКА

Бяром мяса на костцы або хатнюю 
каўбаску і, заліўшы халоднай 
вадой, ставім варыць. Пакуль 
варыцца, наразаем 1–2 цыбуліны 
і 2–3 бульбіны. Усё гэта таксама 
дадаём у рондаль і працягваем 
варыць каля 30–40 хвілін. У канцы 
для гушчыні дадаём 2 сталовыя 
лыжкі мукі, разведзеныя 
з малаком. Даём закіпець 
і разліваем па талерках. У поліўку 
можна дадаваць смятану ці кіслае 
малако з зялёнай цыбуляй ды 
кропам.
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ПОЛІЎКА.З.КУРЫЦАЙ

Для прыгатавання стравы спатрэбіцца кавалачак 
курынага мяса, некалькі бульбін, моркаўка 
і цыбуля, масла і вяршкі 33 %, а таксама 
малако ды алей.

Спярша абабіраем і адварваем бульбу, 
наразаем цыбулю і шаткуем моркву. Цыбулю 
з морквай абсмажваем. Тады адварваем 
курынае мяса і наразаем яго невялікімі 
кавалачкамі. Усё разам кладзём у рондаль, 
дадаём малако, вяршкі, соль і цукар на смак, 
змешваем і здрабняем. Даводзім суп да кіпення 
і варым каля 5 хвілін. Перад падачай дадаём 
у яго некалькі кропель алею і ўпрыгожваем 
зелянінай

ПОЛІЎКА..
СТАРАВЕРСКАЯ.ГРЫБНАЯ

Гэта поліўка магла быць з мясам або, у пост, без 
яго. Усё як у рэцэпце поліўкі, але ў суп 
дадаюцца грыбы і асобна робіцца зажарка: 
у халоднай вадзе разводзім аржаную муку, 
дадаём смажаную цыбулю.
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РАСОЛЬНІК

Расольнік – традыцыйны суп на Браслаўшчыне, 
які можа гатавацца з курыцай або з грыбамі 
замест мяса.

Варым тушку курыцы. На таплёным масле 
смажым моркву, цыбулю. Абабіраем бульбу 
і наразаем кубікамі. Салёныя агуркі рэжам 
саломкай. У булён з курыцай дадаём ячныя 
крупы, бульбу, агуркі, лаўровы ліст, перац 
гарошкам і агурковы расол. Даводзім да 
гатоўнасці, тады вымаем курыцу, разразаем яе 
на некалькі частак. Пры падачы ў кожную 
талерку кладзём курыцу, смятану, парэзаную 
зеляніну (кроп).

РЫБНЫ.БОРШЧ.

Чысцім рыбу (сазан, судак, ці любая іншая), 
солім, ставім у печ. У рондаль набіраем вады, 
дадаём замочаную фасолю, даводзім да 
кіпення.

Абабіраем буракі і моркву, дадаём іх цэлымі 
ў рондаль, варым 30 хвілін. Тады варым 
сушаныя грыбы, булён не зліваем.

Выцягваем моркву і буракі, наразаем саломкай 
і зноў кідаем у рондаль варыцца 10 хвілін. 
Робім зажарку з цыбулі і морквы, дадаём яе 
ў рондаль. Затым кладзём рыбу, грыбы, 
нашаткаваную капусту, парэзаную саломкай 
бульбу і пакідаем на агні на 20 хвілін. Соль, 
цукар і перац дадаём на смак, уліваем грыбны 
булён, дадаём цукар, пакідаем крыху пастаяць.
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СУП.БУЛЬБЯНЫ..
З.ЯЧНЫМІ.КРУПАМІ

Прамытыя ячныя крупы заліваем гатаванай вадой 
і ставім нанач, каб разбухлі. Назаўтра кладзём 
крупы ў мясны булён, а праз 10–15 хвілін 
дадаём нарэзаную кубікамі бульбу, зажарку з 
цыбулі, соль, перац і лаўровы ліст ды варым да 
гатоўнасці.

Перад падачай да стала пасыпаць дробна 
насечанай зелянінай кропу ці пятрушкі.

СУП.З.СУШАНАЙ.РЫБЫ

Узімку сушаную рыбу часта дадавалі ў супы 
разам з бульбай, морквай, смажанай цыбуляй. 
Для гэтага варта свежую прасоленую рыбу 
пакласці на бляху, засланую саломай ці 
дробнымі бярозавымі галінкамі, паставіць у не 
вельмі гарачую печ і сушыць некалькі дзён 
(можна пакідаць нанач). 
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СУП..
“РАМАН”

У рондаль з кіпнем закідваем 
сушаныя грыбы (пажадана 
баравікі) і варым на малым агні 
каля гадзіны. Потым крышым 
2–3 бульбіны, дадаём 
абсмажаную цыбулю і моркву 
і варым яшчэ 20 хвілін. Асобна 
размочваем кавалак хлеба 
ў сыроватцы і ўліваем у рондаль. 
Варым яшчэ 5 хвілін, солім, 
перчым і разліваем па талерках. 
Можна падаваць са смятанай.
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СУП.СА.ШЧАЎЯ.(КРАПІВЫ)

Наразаем мяса (рэбры), заліваем яго вадой 
і ставім на агонь. Калі вада закіпіць, здымаем 
пену і варым на слабым агні каля гадзіны. 
Затым дадаём нарэзаныя кубікамі моркву 
і бульбу, гатуем яшчэ 15–20 хвілін.

Шчаўе (крапіву) перабіраем, выдаляем чаранкі, 
прамываем, рэжам і дадаём у булён разам 
з нашаткаванай цыбуляй. Запраўляем суп 
мукой, падсмажанай на масле і разведзенай 
булёнам, дадаём соль і перац на смак. 
Напрыканцы варкі разбіваем сырое яйка 
і перамешваем.

Падаём з дробна нарэзанай зелянінай, 
запраўляем смятанай.

Ёсць і посны варыянт супу – без мяса.

ХАЛАДНІК

Бяром абабраныя, старанна прамытыя, 
нарэзаныя саломкай або кубікамі маладыя 
буракі (разам з дробна нарэзанымі 
хвосцікамі), адварваем у невялікай колькасці 
вады з квасам. Хвілін за 10 да канца варэння 
дадаём троху нарэзанага маладога бацвіння, 
солім і астуджваем.

Мыем свежыя агуркі, наразаем іх кубікамі. 
Асобна наразаем зялёную цыбулю, кроп, 
радыску і вараныя яйкі. У астуджаны адвар 
з буракоў уліваем квас, дадаём соль, цукар, 
нарэзаныя вышэй прадукты. Падаём 
са смятанай.
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ХЛЕБНЫ.СУП

Традыцыйная латышская страва, якая прыжылася 
і на Браслаўшчыне. Яго робяць з размочанага 
ў кіпні чэрствага ржанога хлеба, які праціраюць 
праз сіта. У суп дабаўляюць разынкі, яблыкі, 
журавіны, цукар. І асобна падаюць вяршкі.

ЮШКА

Кладзём у ваду любую дробную пачышчаную 
рыбу (плотка, акунь, падлешчык). Варым да 
гатоўнасці рыбы, каля 30 хвілін. У булён 
дадаём цэлую цыбуліну (здымаем верхні пласт 
шалупіння, але не цалкам, тады булён 
атрымаецца залацістага колеру), цэлую 
абабраную моркву, чорны перац, соль на смак.

Калі булён зварыцца, працэджваем праз 
друшляк, дадаём рыбу, парэзаную бульбу, 
моркву і варым яшчэ 30 хвілін. За 5 хвілін да 
гатоўнасці дадаём лаўровы ліст і кроп.

ЮШНІК..
(КРЫВАВЫ.СУП)

 Кіпяцім трохлітровы рондаль вады 
і, памешваючы, заліваем паўлітра свіной ці 
бычынай крыві (калі ўліць усю кроў адразу, яна 
зварыцца адным кавалкам). Варыць трэба 
доўга. Напрыканцы дадаём пару лыжак кіслага 
малака ці сыроваткі, дробненька крышым 
хлебны мякіш. Можна дадаць лаўровы ліст ці 
перац.
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БЛІНЫ.КІСЛЫЯ

Замешваем густое цеста на сыроватцы або 
кефіры, дадаём трохі солі і соды і пакідаем 
у цёплым месцы на палову дня (мінімум на 
3 гадзіны). Потым на дробнай тарцы трэба 
надраць бульбы (4–5 штук на 3 літры цеста), 
дадаць у цеста і зноў пакінуць на пару гадзін. 
Смажыць пажадана на чыгуннай патэльні.

Бліны можна падаваць са смажаным мясам, 
салам і цыбуляй.

БУЛЬБА.ТВАРОЖНАЯ

У чыгунку варым бульбу ў мундзірах, абабіраем, 
наразаем кавалачкамі і абсмажваем на 
патэльні ці ў печцы. Тады абсмажваем тварог, 
разбаўляем яго да гушчыні смятанай і потым 
гэтай тварожнай масай заліваем бульбу. 
Зверху можна пасыпаць зелянінай.
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ВАРЭНІКІ.З.БУЛЬБАЙ

Варэнікі часцей за ўсё лічацца традыцыйнай 
украінскай стравай. На Браслаўшчыне яны, 
хутчэй за ўсё, з’явіліся дзякуючы ўкраінцам. 
Яшчэ ў савецкія часы сюды прыязджала шмат 
украінскіх дзяўчат. Асноўнай мэтай гэтых 
паездак была дапамога ў сельскагаспадарчай 
працы мясцовым калгасам. Канечне, моладзь 
сялілі на кватэрах з мясцовымі, і шматлікія 
браслаўскія кавалеры жаніліся з украінскімі 
дзяўчатамі, якія заставаліся тут. Менавіта гэтыя 
гаспадыні, захоўваючы свае традыцыі, гатавалі 
знаёмыя стравы ў сем’ях і частавалі імі 
суседзяў. У свой час гэта прывяло да таго, што 
страва стала распаўсюджанай, і цяпер 
гатаваннем варэнікаў займаюцца не толькі 
гаспадыні ўкраінскага паходжання, але і іншыя 
браслаўчанкі, незалежна ад нацыянальнасці.

Ёсць у мясцовых варэнікаў і свая асаблівасць. 
Мясцовыя гаспадыні вельмі беражлівыя, і таму 
гатуюць у асноўным варэнікі з бульбай. Часцей 
за ўсё ў начынне трапляе тоўчаная бульба, якая 
засталася са снядання або вячэры.

Сустракаюцца на Браслаўшчыне і варэнікі, якія 
напачатку вараць, а потым ужо смажаць на 
патэльні з алеем, дадаўшы дробна парэзаную 
цыбулю. Ёсць бабулі, якія па старой памяці 
гатуюць гэтую страву ў печы. Канечне, 
сустракаюцца і варэнікі з іншым начыннем – 
сочывам, тварагом, грыбамі, яйкам і іншыя. 
Тады іх пасыпаюць нарэзаным пер’ем цыбулі 
і іншай зелянінай. Некаторыя паліваюць 
смятанай. Але сапраўды браслаўскімі сталі 
варэнікі з тоўчанай бульбай, палітыя смажаным 
салам і цыбуляй.

Для таго каб зрабіць такія варэнікі, трэба 
змяшаць шклянку вады з яйкам і паўлыжкай 
солі. Тады паступова дадаць 2 шклянкі 
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прасеянай мукі і добра вымешваць, пакуль 
цеста не перастане ліпнуць да рук.

Ужо гатовае цеста раскатаць пластам і парэзаць 
на кавалачкі: галоўнае, каб пласт атрымаўся не 
вельмі тонкім і не рваўся падчас начыньвання. 
Для начынкі выкарыстоўваецца тоўчаная 
бульба. Кавалачак таўчонкі кладзецца на 
цеста і залепліваецца, як пельмень. Гатовыя 
варэнікі апускаюць у злёгку падсолены кіпень 
і вараць прыблізна 5–10 хвілін, пакуль усе не 
ўсплывуць на паверхню. Падаюцца варэнікі 
абсмажанымі з цыбуляй і кавалачкамі салёнага 
сала.

ВЭНДЖАНАЕ.МЯСА
Каля паўкілаграма сажы ад дроў усыпаем 

у трохлітровы слоік, дадаём ваду і варым пад 
накрыўкай, пакуль не выпарыцца палова вады. 
Здымаем з агню, настойваем на працягу ночы. 
Назаўтра асцярожна зліваем зверху чыстую 
ваду, працэджваем праз сіта (вадкасць павінна 
мець колер моцнай кавы). Усыпаем у ваду 
жменю солі; калі соль распусціцца, старанна 
размешваем і апускаем у расол мяса, 
прыгатаванае для вэнджання, так, каб яно было 
пакрыта вадой.

Вялікі кавалак свініны мусіць мокнуць амаль суткі, 
кавалкі сала – 4–6 гадзін, каўбасы – 4–5 
гадзін. Затым прадукты неабходна павесіць на 
скразняку, каб яны добра папрасыхалі, 
і захоўваць у сухім месцы. Прыгатаваная 
гэтакім чынам свініна вельмі смачная і доўга 
захоўваецца.
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ВЭНДЖАНЫ.ВУГАР
Свежую рыбу скрабём, старанна трыбушым 

і прамываем. Абавязкова выдаляем усю слізь, 
інакш мякаць гатовай рыбы будзе шэрай. 
Перад вэнджаннем вугра трэба засаліць 
у расоле. Расол гатуем з вады і солі. Апускаем 
рыбу на дзве гадзіны, потым раствор зліваем 
і пасыпаем вугра злёгку соллю.

Салёных вугроў падвешвалі на гаплікі для 
абсушкі.

Потым адпраўляем у вяндлярню. Каб рыба 
набыла мяккі водар без моцнага паху дыму, 
закладваем у печ для вэнджання галінкі бярозы, 
бяросту і салому.

Раскладваем вугра на “прутах”, уважліва сочым, 
каб дровы ледзь тлелі. Чакаем. У гатовага 
вугра шырока раскрываецца жывот, а на 
патыліцы ўтвараюцца зморшчыны.

Вэнджанага вугра можна падаць з зялёнымі 
лістамі салаты, з варанай бульбай, свежымі 
памідорамі.

ГАРБУЗЯНКА
Гарбуз разразаем напалову, лыжкай выбіраем 

семкі (дарэчы, на “вантробах” гарбуза робяць 
настойку). Далей чысцім ад скуры і рэжам на 
кубікі. Кладзём у рондаль, заліваем вадой, 
дадаём цукар. Варым да гатоўнасці, размінаем 
відэльцам ці таўкачом.

Бяром прасяную крупу, прамываем і адварваем. 
Дадаём адвараную гарбузовую масу, 
перамешваем і заліваем малаком. На смак 
дадаём цукар. Даводзім да кіпення.
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ГАРОХАЎКА.
(БЛІНЫ.З.ГАРОХУ)

Гэта страва звычайна гатавалася 
ў пост, але была вельмі сытнай.

Спярша перабіраем і прамываем 
гарох, заліваем яго вадой 
і пакідаем на 4–6 гадзін. Затым 
мяняем ваду, дадаём цукар і варым 
да мяккасці. У працэсе ваду можна 
даліваць, але толькі гарачую, а не 
халодную, інакш гарох не будзе 
мяккім. Пасля варкі таўчом гарох 
у аднародную, не дужа густую 
масу. Астуджваем, дадаём соль, 
перац, яйка. Добра змешваем. 
Затым уліваем кефір і зноў 
перамешваем.

Усыпаем муку, старанна 
перамешваючы, каб у масе не 
было камячкоў. Цеста павінна быць 
не занадта густым. Пакідаем на 
5–10 хвілін. Апалонікам наліваем 
цеста на гарачую патэльню, злёгку 
змазаную алеем. Абсмажваем да 
залацістага колеру з двух бакоў. 
Да бліноў магла падавацца 
зажарка з цыбулі.
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ГРЫБАБУЛІ

Яшчэ адна посная страва. Папярэдне адвараныя 
боб і грыбы трэба здрабніць на мясарубцы, 
дадаць яйка і пару лыжак мукі, пасаліць 
(прыправіць па жаданні), зляпіць катлеткі 
і абсмажыць на алеі.

ГУЛЬБІШНІКІ

Адварваем бульбу ў мундзірах, абабіраем 
і таўчом у місцы (найлепей таўчэцца, пакуль 
гарачая). Калі састыне, дадаём яйка і муку, каб 
атрымалася цеста на раскатку. Раскатваем 
пласт, разразаем на кавалкі і начыняем мясам, 
ліверам, тушанай капустай або грыбамі. Потым 
абсмажваем на алеі.

ДРАЧОНІКІ

Абабіраем бульбу і цыбулю. Дзяром іх на буйной 
тарцы ў адну місу. Абавязкова перакідваем на 
сіта і вытрымліваем мінімум 5 хвілін, каб сцякла 
лішняя вадкасць, ці проста працэджваем праз 
марлю. Дадаём муку, соль і перац.

Разаграём алей на сярэдне-моцным агні. 
Выкладваем драчонкі вялікай лыжкай на 
патэльню і злёгку прыціскаем лапаткай. 
Смажым з кожнага боку, пакуль не пакрыюцца 
залатой скарынкай.
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ЗАПЯКАНКА.З.СЕЛЯДЦОМ

Нашаткоўваем бульбу на сярэдняй тарцы. 
Дадаём у міску алей, соль, перац і перасыпаем 
туды бульбу. Перамешваем. Тады наразаем 
цыбулю на тоненькія колцы. Селядзец 
наразаем на невялікія лустачкі. 

Далей выкладваем усё ў форму пластамі: бульба, 
кольцы цыбулі, лустачкі селядца, затым зноў 
бульба, кольцы цыбулі, селядзец. Робім заліўку: 
разбіваем два яйкі, дадаём муку, соль, перац 
і заліваем усё вяршкамі. Узбіваем венцам так, 
каб не было камячкоў. Заліваем прыгатаванай 
сумессю выкладзенае пластамі ў форме. Ставім 
форму ў загадзя разагрэтую печ ці духоўку 
і запякаем.

КАКОРЫ
Гэтыя посныя блінцы пякуцца з аржаной мукі. Іх 

ядуць з алеем або зверху змазваюць сочывам. 
Звычайна какоры запіваюць квасам. 

КАЛАТУХА

Дзве шклянкі вады даводзім да кіпення, солім 
і засыпаем у яе паступова муку, памешваем – 
павінна атрымацца кашка. Тады чакаем, калі 
закіпіць, потым закідваем яшчэ лыжку мукі, 
зноў даводзім да кіпення і г. д. Напрыканцы 
заліваем у атрыманую масу малако, можна 
цукар і масла на смак.
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КАМЫ.КІДАНЫЯ
Малочны суп з цёртымі бульбянымі клёцкамі, якія 

робяцца з дранай бульбы, у якую дадаюцца яйка 
і соль. Клёцкі варта закідваць у гарачае малако.

КАПУСЦЯНІКІ

Качан капусты ачышчаем ад верхніх лістоў, 
затым разаграваем вялікі рондаль з вадой 
і, накалоўшы качан на відэлец, апускаем яго 
ў кіпень на 3 хвіліны. Акуратна здымаем 
з капусты мяккія лісты. Калі бліжэй да цэнтра 
лісты засталіся жорсткімі, паўтараем працэдуру 
з кіпнем. Далей дзяром моркву на буйной 
тарцы, нашаткоўваем цыбулю. Разаграваем 
патэльню з алеем і абсмажваем моркву 
з цыбуляй да лёгкага залацістага колеру.

У вялікую міску перакручваем праз мясарубку 
ялавічыну, дадаём абсмажаныя моркву 
і цыбулю, рыс, соль і перац на смак, старанна 
перамешваем фарш. Выкладваем на стол 
размякчаныя капусныя лісты, у цэнтр кожнага 
ліста дадаём фарш і згортваем рулецік.

Рулецік з капусных лістоў з фаршам выкладваем 
у рондаль з тоўстымі сценкамі. Змешваем 
у місцы ваду з таматнай пастай, солім і перчым 
на смак. Заліваем соусам так, каб верхавіны 
капусцянікаў засталіся непакрытымі, даводзім 
да кіпення, потым памяншаем агонь да мінімуму 
і тушым пад накрыўкай каля гадзіны.
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КЛЁЦКІ.З.ДУШАМІ
Клёцкі з душамі займаюць пачэснае месца ў спісе 

нематэрыяльнай культурнай спадчыны 
Беларусі. Страва распаўсюджана на тэрыторыі 
ўсёй Віцебскай вобласці. На Браслаўшчыне 
клёцкі – настолькі традыцыйная страва, што без 
іх не абыходзіцца ніводнае святочнае застолле. 

У пошуках традыцыйнага рэцэпта высвятляецца, 
што браслаўскія клёцкі маюць шматлікія 
варыяцыі. Найбольш распаўсюджаныя клёцкі 
(камы) з дранкі, якія могуць быць з начынкай 
або без яе. 

Засяродзім увагу на клёцках, для прыгатавання 
якіх патрэбная дзёртая бульба. Які беларус 
абыходзіцца без яе? Яна – наш другі хлеб, 
і менавіта таму шматлікія і разнастайныя стравы 
браслаўцаў не выключэнне з гэтага правіла. 

Так атрымалася і ў выпадку з клёцкамі. 
Кабанчыка нашы продкі білі толькі адзін або 

два разы на год. Гэта часцей за ўсё адбывалася 
напярэдадні Калядаў і перад Вялікаднем. Вось 
тады ўзнікала патрэба ў такіх стравах, як 
клёцкі, дзе мяса або сала выкарыстоўвалася 
толькі ў начынцы і дазваляла больш эканомна 
выкарыстоўваць прадукты.

Прыгатаванне клёцак з душамі – дастаткова 
клапатлівая дзея. Таму гатавалі клёцкі, чакаючы 
гасцей, на святы, для талакі і г. д. Непаўторны 
смак мясцовых клёцак з душамі заўсёды 
падабаўся браслаўцам, а таксама 
прадстаўнікам этнічных меншасцей, якія 
пасяліліся на тэрыторыі раёна. Сёння гэта 
шыкоўная страва займае адно з галоўных 
месцаў на сталах мясцовых жыхароў. Таму 
браслаўскія клёцкі з душамі апынуліся 
ў дзяржаўным спісе нематэрыяльных 
каштоўнасцей.

Ёсць на Браслаўшчыне іншыя варыянты 
прыгатавання клёцак, якія, на жаль, адрозна ад 
папярэдніх, не трапілі ў спіс нематэрыяльнай 
культурнай спадчыны, але ўсё адно займаюць 
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заўважнае месца на сталах браслаўчан. 
Некаторыя мясцовыя жыхары іх таксама 
называюць клёцкамі з душамі. Але адрозненне 
ў тым, што начыняецца не дранка, а цеста. Такія 
клёцкі магчыма параўнаць са 
стараабрадніцкімі сканцамі, бо гатаваліся яны 
ў асноўным на памінальны стол у колькасці 
40 адзінак. З гэтага сакральнага прызначэння 
і атрымалі клёцкі свой дадатак у назве – 
“з душамі”.

У мясцовых жыхароў нават існуе жарт пра клёцкі. 
Калі хтосьці пачынае казаць, што ў хуткім часе 
будзе паміраць, то яму адказваюць: “Добра, 
хоць клёцак паядзём...”

• Для прыгатавання начынкі бяром прыблізна 
200 г тлустага мяса або салёнага сала, рэжам 
на дробныя кавалачкі, дадаём на смак соль, 
чорны молаты перац, перамешваем і кладзём 
у лядоўню (не ў маразілку). Дзяром на дробнай 
тарцы 10–11 бульбін сярэдняга памеру, бяром 
марлю і адціскаем дзёртую бульбу. Ваду 

зліваем, крухмал дадаём у цеста, 
перамешваем, солім. Усё робім рукамі, без 
лыжак. Тады дастаём начынку з лядоўні і робім 
клёцкі. У цеста ўкручваем начынне і кідаем 
у падсолены кіпень, варым прыблізна 10 хвілін, 
пакуль не ўсплывуць, вымаем на талерку 
і паліваем зажаркай з салёнага сала і цыбулі 
або падаём са смятанай ці маслам.

• Для прыгатавання клёцак.з.душамі.
ў цесце бяром дзве шклянкі прасеянай мукі, 
дадаём 2 яйкі, палову чайнай лыжкі солі і трохі 
вады. З гэтага замешваем цеста, як на пельмені. 
З добра вымешанага цеста робім невялічкія 
ляпёшачкі, у якія кладзём начынку з рэзанага 
кавалачкамі салёнага сала і цыбулі, 
залепліваем і кідаем у падсолены кіпень. 
Варацца яны таксама да ўсплыцця на паверхню 
і падаюцца на стол палітыя смятанай або са 
смажанымі скваркамі і цыбуляй. Некаторыя 
гаспадыні пасыпаюць клёцкі сечаным пер’ем 
цыбулі.
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КЛЁЦКІ.
КАТАНЫЯ

Катанымі клёцкі пачалі звацца 
з нагоды спосабу іх гатавання. 
Гаспадыні старанна каталі між 
далонямі роўненькія шарыкі 
невялікіх памераў з цеста.

На цеста нам спатрэбіцца 2 шклянкі 
мукі, 2 яйкі, паўлыжкі солі, крыху 
вады. Цеста павінна атрымацца 
як на пельмені. Усё робіцца 
рукамі, без лыжак. Адрываем ад 
асноўнага цеста кавалачак 
і катаем у далоні, пакуль не 
атрымаецца роўны шарык. Калі 
ў цесце не хапае солі, дык солім 
ваду, у якой варацца клёцкі. 
Падаем гарачымі са смажанымі 
скваркамі і цыбулькай.
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КЛЁЦКІ.

МАЛОЧНЫЯ.

Таксама варацца з парэшткаў 
цеста або спецыяльна 
падрыхтаванай дранкі 
ў падсоленай вадзе. Толькі самі 
клёцачкі робяцца маленькага 
памеру і без начынкі. 
Напрыканцы варкі трэба заліць 
усё малаком.
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КЛЁЦКІ.РЫБНЫЯ

Рыбу (шчупак, падлешчык, лешч, 
судак) паскрэбці, выбраць філе 
і прапускаем праз мясарубку 
2 разы. У фарш дадаём цыбулю, 
свежае сала, спецыі, яйка 
і манныя крупы.

Варым у кіпні ці тушым на патэльні 
на невялікім агні. Падаваць 
можна з зелянінай.
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КУРНІК

Вельмі смачны пірог з курыцай. Для 
цеста бяром шклянку кефіру, 
соль, цукар, паўлыжкі соды і мукі, 
каб добра ляпілася. Раскатваем, 
укладваем начынку (морква 
дзярэцца на тарцы, цыбулька 
абсмажваецца, курыца 
абсмажваецца на алеі, 
падсольваецца). Краі 
залепліваем, хвілін 30–45 
запякаем пры тэмпературы каля 
180 градусаў.
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ЛІНЬ.У.СМЯТАНЕ

Перш чым прыступіць да гатавання, ліня 
трыбушым, скрабём, мыем. Разразаем рыбіну 
на кавалкі, солім, перчым. Муку па жаданні 
змешваем са спецыямі для рыбы. Абвальваем 
кавалачкі ліня ў гэтай сумесі. Смажым на 
сярэднім агні да апетытнай скарынкі. 
Пераходзім да гатавання запраўкі: змешваем 
смятану, дробна пасечаны часнок і перац. Па 
жаданні можна дадаць свежую зеляніну. 
Заліваем смажаную рыбу гэтым соусам, 
дадаём лаўровы ліст і ставім на павольны агонь 
тушыцца хвілін на 15–20. Закрываем 
накрыўкай і даём прастыць.

МОЧНІКІ.(МОЧНІЦА)

Бяром муку, дадаём вады, робім густое цеста, як 
на пельмені, тады раскатваем і выпякаем 
тоненькія бліны. Калі яны прастынуць, рэжам 
палоскамі, потым кладзём пасохнуць і далей 
варым як макарону.

МУШНІК

Своеасаблівая каша, чымсьці падобная да 
заціркі. Каб яе згатаваць, варым у малацэ муку, 
дадаём мёд, любое сочыва, цукар.



50

ПЕЧАНЫ.БОБ

Бабы прамываем у вадзе, зліваем і зноў заліваем 
халоднай вадой, у якой размяшана 1 лыжка 
соды (такая колькасць соды бярэцца на 
3 шклянкі бабоў). Вада павінна добра 
пакрываць бабы, бо яны разбухнуць, а ў вадзе 
яны павінны мокнуць амаль суткі. Пасля таго як 
бабы выстаялі, прамываем іх, адкідваем на 
друшляк і даём добра сцячы вадзе, трошкі 
абсушваем. Далей бяром кожны боб 
і надразаем яго нажом з аднаго боку да 
сярэдзіны. Бяром казан, наліваем у яго алей 
і добра награваем. Смажым бабы дробнымі 
порцыямі да залацістага колеру па 5–7 хвілін. 
Кожную порцыю пасыпаем соллю і змешваем.

ПІРОГ.
МАСКОЎСКІ.РЫБНЫ

Наразаем цыбулю дробнымі кубікамі 
і абсмажваем на патэльні. Тады бяром рыбнае 
філе (падыдзе любая рыба) і наразаем на 
кубікі памерам з пачак запалак. Дадаём рыбу 
да цыбулі на патэльню. Солім і перчым. Смажым 
5–7 хвілін.

Асобна ў місцы змешваем яйкі, смятану, дробна 
насечаную зеляніну (кроп і пятрушка). Соль 
і перац – на смак.

Абсмажаныя кавалачкі рыбы з цыбуляй 
перакладаем у гэтую міску, змешваем і кладзём 
у форму, змазаную алеем. Выпякаем у духоўцы 
(180–190 градусаў) каля 25–30 хвілін.
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ПЛОЎ

Мыем мяса (бараніну ці свініну), сушым, 
разразаем на кавалачкі. Потым абабіраем, 
мыем і наразаем тонкімі паўколамі цыбулю. 
Моркву абабіраем і наразаем саломкай.

Робім зажарку з цыбулі, тады падсмажваем 
падрыхтаванае мяса, пакуль не пакрыецца 
залацістай скарынкай. Дадаём моркву 
і таксама яе абсмажваем.

Заліваем кіпнем абсмажаныя гародніну і мяса 
(вада павінна пакрываць мяса з гароднінай 
дзесьці на 2 см). Солім, перчым і тушым на 
сярэднім агні 20 хвілін.

Кладзём рыс, асцярожна разраўноўваем яго па 
паверхні (але не змешваем!). Усярэдзіну 
змяшчаем галоўку часнаку. Даліваем вады так, 
каб яна пакрывала рыс вышэй на 2 см. Варым 

плоў на максімальным агні без накрыўкі амаль 
да поўнага выпарэння вадкасці, каля 10–15 
хвілін.

Як толькі вада выпарыцца, трэба зрабіць 
мінімальны агонь. У плове робім некалькі 
адтулін лыжкай. Накрываем накрыўкай 
і пакідаем упарвацца на 15 хвілін.

ПШАНІЧНІЦА

Перад тым як стараверы елі мясное на Вялікдзень, 
абавязкова спярша ўжывалі пшанічніцу.

Размочваем хлеб. Асобна варым пшаніцу 
з соллю і малаком. Затым пшаніцу змешваем 
з хлебам.
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РОЙКА..
(КІШКА,.НАЧЫНЕНАЯ.БУЛЬБАЙ)

Нашы продкі былі вельмі беражлівымі, і калі 
забівалі хатнюю жывёлу, то выкарыстоўвалі 
амаль усе яе часткі. Датычыцца гэта і кішак, якія 
старанна вычышчаліся і выкарыстоўваліся на 
працягу доўгага часу. Дапамагалі ў гэтай 
справе і дзеці, але былі асобныя моманты, 
у якіх дапускалі да ўдзелу толькі пільных 
і вельмі руплівых працаўнікоў. 

Загатоўка кішак патрабавала доўгай 
і карпатлівай працы. Напачатку іх старанна 
вычышчалі, часцей за ўсё гэта рабілі на дэнцы 
нажом, перагорнутым вастрыём да верху, бо, 
калі вадзіць па кішцы вострым бокам, яна 
парвецца. Трэба было кожную кішачку 
праскрабсці ўздоўж, каб яна стала празрыстай, 
і толькі затым іх старанна прамывалі 

і прадзьмувалі. Падчас надзьмування кішак 
высвятлялі, дзе атрымалася дзірачка, а дзе 
кішка засталася цэлай, што вырашала яе 
далейшае выкарыстанне. Цэлыя кішкі перш за 
ўсё выкарыстоўвалі пры вырабе хатніх каўбас, 
а кароценькія і дзіравыя ішлі на прыгатаванне 
ройкі.

Было распаўсюджана засольваць у слоіку рэшткі 
кішак, якія выкарыстоўваліся на працягу года 
або да наступнай пагалоўшчыны. Каб кішка не 
лопалася падчас набівання дранкай, яе 
абдавалі кіпнем, а каб яна мела светлы колер, 
некаторыя гаспадыні дабаўлялі ў яе лыжачку 
смятаны.

На Браслаўшчыне былі распаўсюджаны талокі, 
калі суседзі або сваякі збіраліся, каб дапамагчы 
адзін аднаму пасадзіць або выкапаць бульбу, 
касіць сена і інш. Вось падчас частавання 
ўдзельнікаў талакі і пяклі ройку, якую ўжывалі 
пераважна са смятанай або макачкай.
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Складана сказаць, калі на Браслаўшчыне пачалі 
гатаваць ройку і да якой нацыянальнай кухні яе 
аднесці, але пачэснае месца на сталах 
браслаўскіх гаспадынь ёй было забяспечана 
заўсёды.

Дзяром, як на дранікі, 1 кг бульбы, троху 
сцэджваем сок і дадаём соль, кмен, каляндру. 
250–300 г сала і 1–2 вялікія цыбуліны 
наразаем кавалачкамі і абсмажваем на 
патэльні, дадаём абсмажанае сала з цыбуляй 
у дранку. Рыхтуем кішку даўжынёй 1,5–2 м. 
Для гатавання можна выкарыстоўваць 
спецыяльную насадку для набівання каўбас або 
абрэзаць пластыкавую бутэльку, каб 
атрымалася варонка. Можна, канечне, і проста 
расцягнуць кішку пальцамі, але лепш за ўсё 
нацягнуць кішку гармонікам на насадку, 
а кончык замацаваць запалкай або шчэпкай ці 
завязаць вузельчыкам.

Начыняем кішку, выкладваючы дранку па 
лыжачцы ў варонку і праціскаючы ўсярэдзіну. 
Начыненая кішка пачне сама злазіць, даючы 
месца наступнай порцыі. Адзіная ўмова: кішка 
павінна набівацца не шчыльна, інакш яна лопне 
пры запяканні. Другі канец кішкі таксама трэба 
замацаваць запалкай або завязаць.

Падрыхтаваныя каўбаскі выкладваем на бляху, 
змазаную алеем. Ставім у печ або духоўку на 
45–60 хвілін пры тэмпературы 180–200 
градусаў. Час прыгатавання залежыць ад 
таўшчыні ройкі. Праз 10–15 хвілін трэба 
пакалоць паверхню ройкі завостранай 
запалкай, каб выпусціць пару. Страва гатовая.
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РУЛЕТ

Дастаём з курыцы косткі, солім і перчым мяса, на 
нейкі час пакідаем яго. Для начынкі 
абсмажваем пячонку, солім. Па цэнтры 
курынага мяса выкладваем парэзаную пячонку. 
Вельмі асцярожны шчыльна згортваем рулет у 
некалькі слаёў харчовай плёнкі, перавязваем 
ніткай. У вялікі рондаль наліваем вады. Калі 
вада закіпіць, асцярожна апускаем рулет 
і варым 40–50 хвілін.

З астуджанага рулету здымаем плёнку, змазваем 
яго мёдам і ставім у разагрэтую духоўку на 
15 хвілін. За гэты час рулет пакрыецца 
залацістай скарынкай.

САЛЁНАЕ.САЛА

Сала наразаем кавалкамі, каб яны спакойна 
ўваходзілі ў слоік.

Асобна ў місцы змешваем соль і перац. Націраем 
кожны кавалак гэтай сумессю. Затым 
абкачваем сала ў спецыях з боку мясной 
праслойкі. У слоік кладзём адзін лаўровы ліст, 
два нарэзаныя зубчыкі часнаку і 2–4 гарошыны 
чорнага перцу.

Запаўняем слоік кавалкамі сала. Зверху таксама 
кладзём лаўровы ліст, часнок і перац. 
Закрываем слоік накрыўкай і прыбіраем 
у лядоўню на 3 дні. Перыядычна зліваем 
вадкасць, якая будзе з’яўляцца ў слоіку.

Гатовае сала наразаем і падаём да стала. 
Астатняе загортваем у паперу і прыбіраем 
у маразілку, выкарыстоўваем па меры патрэбы.
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САЛЬЦІСОН

Свіны трыбух добра вычышчаем 
і вымываем. Лёгкія, ныркі, скуру 
і галавізну адварваем, скручваем 
на мясарубцы ці дробна рэжам. 
У гэты фарш дадаём здробненае 
сырое сала, солім, прыпраўляем 
перцам, кменам і начыняем 
трыбух. Добра ўтрамбоўваем, 
зашываем трыбух і ставім варыць 
на пару гадзін. Звараны 
сальцісон “падціскаем” (ставім 
пад гнёт) на суткі.
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СВІНЫЯ.НОГІ.Ў.ПАНЦАКУ

Традыцыйны браслаўскі “халадзец”, які каталікі 
абавязкова варылі на Шоснік. Спярша 
абмываем свіныя ногі, старанна вычышчаем 
і заліваем кіпнем. Тушым у печцы 1,5–2 гадзіны, 
падліваючы ваду, пакуль мяса не пачне 
аддзяляцца ад косткі. Потым дадаём папярэдне 
замочаны панцак і датушваем. Да стравы 
можна зрабіць зажарку з цыбулі.

СЕЧАНКА

Традыцыйная страва беларусаў – сырая 
пасечаная бульба, запраўленая крупамі 
і тушаная ў печцы. Часцей за ўсё тушыцца 
з ячнымі крупамі.
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СКРЫЛІ

Скрылямі на Браслаўшчыне 
называюць аналаг чыпсаў. Для 
прыгатавання бяруць буйную 
бульбу, рэжуць не вельмі тоўстымі 
круглымі скрылямі і смажаць 
у алеі. Падаецца з зелянінай 
(кропам).
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СМАЖАНАЯ.РЫБА

Рыбу скрабём, вытрыбушваем, аддзяляем галаву 
і плаўнікі. Прамываем пад халоднай вадой. 
Наразаем на парцыённыя (не большыя за 3 см) 
кавалачкі. Кожны з іх неабходна пасаліць і 
паперчыць на свой густ, затым абкачаць з двух 
бакоў у муцэ. Смажым на алеі каля 10 хвілін 
з аднаго боку (да румянай скарынкі). Затым 
акуратна пераварочваем лапаткай і такім жа 
чынам падсмажваем рыбу з іншага боку. 
Гатовую смажаную рыбу перакладаем на 
папяровую сурвэтку для выдалення лішняга 
тлушчу. Падаваць з зелянінай.

СМАЖАНЫ.ТРЫБУХ

Курыныя страўнікі мыем, ачышчаем ад плёнак, 
выкладваем на патэльню з накрыўкай, заліваем 
шклянкай вады, накрываем і тушым 2 гадзіны. 
Калі вада будзе выпарацца, падліваем яшчэ. 
Час ад часу памешваем. Можна замест таго, 
каб тушыць, проста зварыць страўнікі 
ў падсоленай вадзе да мяккасці.

Цыбулю абабіраем, наразаем паўколамі 
і абсмажваем да гатоўнасці – да залацістага 
колеру на алеі. Калі страўнікі цалкам 
размякчацца, даём вадзе выкіпець 
і абсмажваем іх злёгку на алеі. Солім на смак, 
перчым. Засыпаем гатовыя страўнікі смажанай 
цыбуляй.

Падаваць можна са смятанай і з любым гарнірам.
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СТАРАВЕРСКАЯ.КУЦЦЯ

Варым азімую пшаніцу, якую кладзём у міску, 
тады дадаём мёд. Усё заліваем цёплай 
гатаванай вадой, перамешваем.

Звычайна такую куццю падавалі напярэдадні 
Калядаў, але часам і на 40 дзён па памерлым 
(на Радаўніцу заносілі ў малельню).

СЯНЯНКА

Вараную бульбу трэба насекчы кавалкамі, 
дадаць запаранай лебяды ці крапівы 
і напрыканцы заліць усё малаком.

ТАЛАКНО

Так традыцыйна называецца мука з суцэльнага 
аўса. Раней яе атрымлівалі шляхам таўчэння 
аўса ў ступках – адсюль і назва. Ад звычайнай 
аўсянай мукі гэты прадукт адрозніваецца 
менавіта тым, што атрымліваецца ён 
з суцэльнага збожжа, у той час як для мукі 
выкарыстоўваецца збожжа без абалонкі 
і зародка, бо ў іх утрымліваецца найбольшая 
колькасць каштоўных рэчываў. Гэтую аўсяную 
муку традыцыйна выкарыстоўвалі як аснову для 
многіх страў і напояў. З яе варылі кашы, супы, 
кісялі, пяклі бліны, яе елі з квасам, ягадамі.

Абсмажыўшы ў печы, тоўчаны авёс 
выкарыстоўвалі для напояў (яго можна было 
разводзіць цёплым малаком або вадой, нават 
не кіпяцілі). Гэта быў адзін з першых прадуктаў, 
які ўводзілі ў рацыён немаўлятак.
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ФАРШМАК

Традыцыйная страва габрэяў 
Браслаўшчыны. Пры яго гатаванні 
галаву і хвост рыбы не 
выкарыстоўваюць. Салёны 
селядзец вымочваем у малацэ 
або гарбаце, тады яго чысцім, 
выбіраем костачкі. Рыбу 
прапускаем праз мясарубку, у яе 
дадаём булачку і змешваем 
з абсмажанай на алеі да 
залацістага колеру рэпчатай 
цыбуляй і кавалачкам масла. 
У гэтую страву абавязкова 
дадаюць падзёрты на тарцы 
яблык і смятану (ці сланечнікавы 
алей).

Можна падаваць як салату або 
намазваць на хлеб.
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ФАРШЫРАВАНЫ.
ШЧУПАК

“Берацца.галава.шчупака,.дадаецца.
морква,.капуста,.рыбнае.мяса.ў.галаву.
і.варыцца..А.потым.рот.шчупака.
адкрываецца,.дастаецца,.рэжацца,.
і.галаву.можна.выкінуць..Вось.гэдак.
колісь.рабілі...”

На дно ёмістасці, у якой будзе таміцца 
фаршыраваная рыба, для колеру і прысмаку 
кладуць шалупінне цыбулі. Некаторыя кладуць 
у вадкасць моркву ці буракі. Пры дадаванні 
буракоў у працэсе гатавання фаршыраванай 
рыбы не патрэбна падсыпаць цукар. Гатаванне 
гэтай стравы – працаёмкі працэс, які патрабуе 
пэўных навыкаў пры разбіранні тушкі. У фарш 
абавязкова кладуць соль і перац. Лічылася, што 
чалавека дрэнна пакармілі, калі ў страве іх 

няма (ці недастаткова). Таксама нельга было 
доўга мыць рыбу, каб яна не губляла  свайго 
смаку. Як лічаць габрэі, у фарш для напаўнення 
рыбы лепш за ўсё дадаваць не белую булку, 
а.перакручаную ў мясарубцы мацу. У працэсе 
варэння яна набухне, і выгляд стравы будзе 
больш прывабным.

У фарш таксама дадаецца яйка і часам вада. На 
дно рондаля некаторыя выкладваюць добра 
прамытыя рыбіны галовы (без вачэй і жабраў), 
хвост, косці, плаўнікі і нават луску ў марлечку. 
Гэтыя часткі даюць жэле, з’яўляецца клейкасць 
у булёне.

Спачатку ўсё гэта варыцца гадзіны паўтары. 
Лічыцца, што потым «пагасіць трэба». 
Халодную ваду ў тры прыёмы з раўнамернымі 
часавымі прамежкамі па сценках дадаюць 
у.булён. Варыцца фаршыраваная рыба больш 
за дзве гадзіны. Потым абавязкова трэба даць 
ёй прастыць.
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ХАЛАДЗЕЦ

Яго гатавалі пасля пагалоўшчыны, але і на святы. 
Туды кідалі вушы, хвасты, ногі, маглі галавізну. 
У печы халадзец таміўся цэлы дзень, пакуль не 
размякне. У яго дадавалі часнок, а зверху – 
пёры цыбулі, соль. Усё праварвалася 
і.пратушвалася да такой ступені, пакуль не 
пачыналі тырчаць голыя косткі. Тады злівалі 
ваду, сцягвалі з костак шкуркі, сала. Потым 
ставілі ў халоднае месца і перад падачай 
рэзалі кубікамі.

ХАТНІ.ШПІК

Для гатавання шпіку лепш за ўсё выкарыстоўваць 
замарожанае сала, бо яго зручней наразаць 
і.прапускаць праз мясарубку. Калі на сале 
шмат мяса, трэба яго абрэзаць. Сала наразаем 
на невялікія кавалкі. Зубчыкі часнаку 
абабіраем і таксама наразаем на кавалачкі. 
Прапускаем сала і часнок праз мясарубку.

Далей дадаём да пералічаных інгрэдыентаў соль 
і чорны молаты перац на смак. А затым 
змешваем усе кампаненты паміж сабой 
з.дапамогай відэльца. Раскладаем шпік па 
маленькіх слоічках, захоўваем у маразільнай 
камеры. Есці яго смачней за ўсё з чорным 
хлебам, намазваючы, як паштэт.
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ХАТНЯЯ.
КАЎБАСА

“Дома.мы.робім.свіную.
каўбаску,.і.ў.яе.склад.
дадаем.ялавічыну..А.да.
святаў.дадаем.кураціну,.
свініну,.ялавічыну..Мяса.
перакручваецца.(усё.па.
кілаграме.бярэцца).потым.
дадаюцца.ўсе.спецыі.(соль,.
перац),.шклянка.вады,.
цукар..Кіўбаскі.
атрымліваюцца.як.
сардзелечкі.свіныя..У.мяне.
ў.мясасечцы.ёсць.на.чатыры,.
ёсць.на.два.нажы..І.вось.
менавіта.праз.два.
атрымліваюцца.такія.
кавалачкі,.не.пераціснутыя.
нажамі,.–.гэта.для.свіных.
каўбасаў”.
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ЦЭПЕЛІНЫ

Цэпеліны – літоўская нацыянальная страва, якая 
прыжылася на Браслаўшчыне. Яны робяцца 
з дзёртай бульбы і, як правіла, начыняюцца 
мясам. Часам у якасці начынкі 
выкарыстоўваюць тварог або грыбы. Названыя 
цэпеліны так, бо падобныя да паветраных 
караблёў-цэпелінаў. Іх даўжыня сягае ад 10 да 
20 см, памер залежыць ад месца гатавання. Іх 
падаюць цёплымі, палітымі смятанай або 
соусам.

Каб прыгатаваць гэтую страву, ачышчаную 
бульбу дзяром на тарцы і адціскаем. Сок не 
варта выліваць, трэба пачакаць, пакуль асядзе 
крухмал. Вараную бульбу расціскаем, 
змешваем з крухмалам і солім. Тады трэба 
ўзяць па 80 грамаў цеста, з якога робім аладку 
(на далоні), закладваем начынку, краі добра 
прыціскаем і фармуем даўгаваты цэпелін. 
Кідаем у кіпячую падсоленую ваду і варым 
20–25 хвілін.

Для начынкі выкарыстоўваем 300 г мяса, 
1 сталовую лыжку смятаны, молаты перац, соль.
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АЛАДКІ

Змешваем муку, яйкі, соль, цукар, кефір, 
пагашаную соду. На разагрэтую патэльню 
з алеем сталовай лыжкай выкладаем цеста. 
Абсмажваем з двух бакоў да залацістага 
колеру. Падаём з варэннем або смятанай. 
Таксама можна дадаць журавіны і яблыкі.

БЛІНЫ.З.МЁДАМ

Яйка разбіваем у міску, дадаём трошку соды, 
чайную лыжку солі, 0,5 л малака. Узбіваем 
венчыкам, дадаём муку (1,5 шклянкі) да 
атрымання густой смятанападобнай масы. 
Працягваючы ўзбіваць, павольна ўліваем 0,5 л 
гарачай вады (70–80 градусаў) або малака, 
каб цеста не заварылася. Змешваем 0,5 л 
густой смятаны і 1 шклянку цукру.

Наліваем цеста на патэльню тонкім слоем, 
запякаем з двух бакоў. Бліны павінны 
атрымлівацца тонкія, акуратныя, усе 
ў дзірачках. Гарачыя бліны змазваем: на кожны 
блін кладзецца 1 сталовая лыжка смятаны 
з цукрам, бліны складваем 2 разы, змяшчаем 
у глыбокі посуд, накрываем накрыўкай, каб 
бліны ўвабралі смятану. У канцы намазваем 
мёдам.
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ВЯСЕЛЬНЫЯ.
БАРАНЫ.ДЫ.ЗАЙЦЫ

Падаграваем літр малака 
і рашчыняем у ім 75 г жывых 
замарожаных дражджэй. 
У рашчынне дадаём яйка, соль 
і цукар. Добра перамешваем, 
дабаўляем прасеяную муку 
вышэйшага гатунку і траціну 
пачка масла. Добра ўсё 
вымешваем, каб не ліпла да рук. 
Прыкрываем ручніком і даём 
пастаяць 30–40 хвілін, каб 
паднялося. Форму добра 
змазваем алеем і закладваем 
цеста ў адну палову, накрываем 
другой і па канцах скручваем 
дротам. Начыненую форму ставім 
у духоўку на 25–30 хвілін пры 
тэмпературы 200 градусаў, 
потым пераварочваем і пячом 
яшчэ 10–15 хвілін. Раскручваем 
і вытрасаем барана або зайца.

Вочкі робяцца з кававага зерня, 
вусы зайца – з макароны або 
жылкі. Для размалёўкі ўзбіць 
яечны бялок з цукровай пудрай.
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ЗАПЯКАНКА
Размінаем тварог з малаком, 

дадаём яйка і цукар. Старанна 
змешваем, дадаючы манку. 
Пакідаем на 10 хвілін для 
загушчэння. Керамічную форму 
намазваем алеем і пасыпаем 
манкай.

Яшчэ раз перамешваем, сумесь 
павінна мець кансістэнцыю 
нятлустай смятаны. Выліваем у 
форму і пасыпаем ягадамі (яны не 
павінны патануць).

Ставім у разагрэтую да 
200 градусаў духоўку, гатуем 
50 хвілін.
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КУЛАГА

Гэта салодкая страва гатуецца вельмі проста: 
свежыя ягады (чарніцы, брусніцы, каліны, 
рабіны, маліны) ставім на агонь. Калі яны 
разварацца, дадаём пшанічную муку, 
разведзеную ў невялікай колькасці вады, 
а таксама мёд або цукар. Змешваем і варым на 
слабым агні, пакуль страва не набудзе 
кансістэнцыю кісялю. Падаваць лепш за ўсё 
з блінамі, белым хлебам і малаком.

МОЧАНЫЯ.БРУСНІЦЫ

Мыем брусніцы і посуд, у якім плануецца іх 
замочваць. Вельмі добра падыходзіць для гэтай 
мэты шкляны слоік. Для надзейнасці яго лепш 
прастэрылізаваць.

Кладзём брусніцы на дно. Кіпяцім, а потым 
астуджваем да пакаёвай тэмпературы ваду. 
Заліваем ёй ягады.

Закрываем слоік пергаментнай паперай або 
капронавай накрыўкай з прарэзам (прарэз 
можна зрабіць вострым нажом) ці круглымі 
адтулінамі (такія вечкі звычайна 
выкарыстоўваюць пры кансервацыі для зліву 
марынаду са слоікаў). Дадаткова накрыўку 
можна накрыць марляй для абароны ад 
вусякоў.

Ставім у цёмнае халоднае месца, і неўзабаве іх 
можна будзе есці.
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ПІРАЖКІ.
З.ЯБЛЫКАМІ

Бяром вялікую міску, наліваем ваду, 
распускаем у ёй соль, заліваем 
алей, крыху ўзбіваем. Невялікімі 
порцыямі падсыпаем прасеяную 
муку. Замешваем мяккае 
эластычнае цеста, якое 
загортваем у харчовую плёнку 
і пакідаем на 30 хвілін пастаяць.

Яблычную начынку для піражкоў 
гатуем з дзёртых на буйной 
тарцы яблыкаў, у якія дадаём 
цукар і карыцу, і змешваем.

Дзелім цеста на роўныя часткі, 
і кожны кавалачак тонка 
раскатваем, кладучы наверх 
начынку. Атрымліваюцца 
невялічкія рулецікі. Гэткія піражкі 
выкладваем на бляху, змазаную 
алеем, і выпякаем у духоўцы пры 
тэмпературы 180 градусаў каля 
20–25 хвілін да залацістага 
колеру.
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ПІРОГ.З.РАБАРБАРАМ

Ачышчаем рабарбар і наразаем маленькімі 
кубікамі. Заліваем цукрам і адкладваем, каб 
даваў сок. У гэты час гатуем цеста: пераціраем 
алей з цукрам, дадаём адно яйка і атрыманую 
масу яшчэ раз добра змешваем. Дадаём 
прасеяную муку і замешваем цеста сярэдняй 
вадкасці. Каб пакласці цеста ў форму для 
выпечкі, трэба дадаць крыху мукі (рукі не 
будуць ліпнуць). Форму папярэдне намазваем 
алеем і прысыпаем молатымі сухарамі. 
Духоўку разаграваем да 185–190 градусаў. 

На цеста выкладваем рабарбар і выліваем ягоны 
сок. Выпякаць варта крыху больш за 
паўгадзіны. Не хвалюйцеся, калі пірог будзе 
шыпець: гэта сок рабарбару кіпіць і 
прасочваецца ў цеста.

Пакуль пірог пячэцца, робім верхні слой: 
узбіваем 2 яйкі, дадаём смятану. Выняты пірог 

абліваем прыгатаванай масай і выпякаем яшчэ 
15–20 хвілін (паверхня пірага павінна 
зацвярдзець). Зверху можна пасыпаць 
цукровай пудрай.

ПОНЧЫКІ.ТВАРОЖНЫЯ
Узбіваем яйкі з цукрам, выкладваем у міску 

тварог і дадаём да яго гэтую яечную сумесь, 
а таксама соду, гашаную лімонным сокам, муку 
і крыху солі. Хутка і старанна змешваем усе 
інгрэдыенты да атрымання аднастайнай 
кансістэнцыі. Цеста атрымаецца ліпкім. З яго 
фармуем маленькія шарыкі. Награваем 
духоўку, памяншаем агонь да сярэдняга. 
Абсмажваем тварожныя шарыкі на блясе на 
працягу 2–3 хвілін да раўнамернага румянага 
колеру, пераварочваючы іх шумоўкай. Гатовыя 
пончыкі выкладваем на папяровы ручнік, каб 
сцёк лішні алей. Перад падачай пасыпаем 
пончыкі цукровай пудрай.
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СКАНЦЫ

Яшчэ пасля расколу праваслаўя пры патрыярху 
Нікане вялікая колькасць стараабрадцаў 
выкупалі на Браслаўшчыне ў палякаў 
зямельныя надзелы і перасяляліся на мясцовыя 
хутары. Прыйшлі яны, напэўна, з тэрыторыі 
сучаснай Карэліі, бо візітоўкай браслаўскіх 
стараабрадцаў заўсёды былі сканцы. Яны мелі 
разнастайную начынку, а часцей за ўсё 
рабіліся з тварагом.

Канечне, браслаўскія сканцы маюць свае 
адметныя рысы, але асноўныя этапы 
прыгатавання захавалі адзінства з карэльскімі. 
У сям’і кожнага браслаўскага стараабрадца 
прысутнічаюць сканцы. І гэта мае свой 
сакральны сэнс, бо напачатку яны пякліся па 
сорак адзінак і ўжываліся падчас памінак або 

падчас святкавання Саракоў клаліся за акно як 
пачастунак для жабракоў.

На сёння таксама прысутнічае магічны складнік 
гэтай стравы, але з цягам часу сканцы сталі 
смачнай святочнай ежай мясцовых 
стараабрадцаў, браслаўчан і іх гасцей. 

Сканцы пякуцца ў рускай печы, выпаленай 
бярозавымі дровамі. У паўлітра малака трэба 
дадаць пачак маргарыну і паставіць на 
прыпечак, каб ён растаў. Тым часам муку 
абавязкова прасейваем праз сіта. Калі 
маргарын растане, варта зняць малако з 
прыпечка, крыху падстудзіць і прыпусціць туды 
паўпачка замарожаных дражджэй, дадаць 1–2 
лыжкі мукі, цукар, соль. Усё гэта накрыць 
ільняной тканінай і паставіць апару на лаўку 
каля печы. Як толькі цеста ажыве, падымецца, 
трэба дадаць 4–5 узбітых яек, крыху мукі і зноў 
накрыць ільняной тканінай – даць яшчэ раз 
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падняцца. На трэці раз дадаецца 100 г алею 
і мука. Мукі трэба сыпаць столькі, колькі возьме 
цеста. Вымешваць цеста трэба да той пары, як 
яно стане мяккім і рыхлым. І зноў накрыць 
ільняной тканінай і пакінуць на гадзіну, каб 
паднялося. Стол пасыпаць мукой, выкласці 
цеста, абмяць і падзяліць на жгуты, парэзаць 
жгуты на кавалачкі. Кожны кавалачак рукамі 
размяць на ляпёшкі, укласці начынку (тварог, 
яблыкі, мак, капуста, морква і інш.), зашчапіць 
і выкласці на бляху. Паставіць у печ на 30–40 
хвілін. Пакуль сканцы пякуцца, трэба растапіць 
у гаршчочку масла. Ужо гатовыя сканцы 
выкладаюцца ў вялізную гліняную місу, 
паліваюцца растопленым маслам. Потым трэба 
патрэсці некалькі разоў і паставіць на ляжак 
печы, каб таміліся. Найбольш распаўсюджаныя 
сканцы з тварожнай і макавай начынкай.

Тварожная начынка: змяшаць паўкілаграма 
тварагу, шклянку цукру і драбок крухмалу 
(у некаторых выпадках дадаюць яйка).

Макавая начынка: заліць кіпнем шклянку маку 
і даць яму запарыцца на працягу паўгадзіны. 
Потым мак перакласці ў медную ступку, дадаць 
шклянку цукру і старанна перацерці ступкай да 
ўзнікнення белаватай пены.
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СЛІЖЫКІ

Спярша замешваем цеста: 
дрожджы, ваду, цукар, соль. 
Цеста робіцца напаўкрутым, 
раскатваецца ў жгут 
і наразаецца маленькімі 
кавалачкамі 30–40 г. Яны 
выпякаюцца ў печцы, 
атрымліваюцца ў выглядзе 
булачак.

Гэтыя булачкі кладуцца ў міску 
і заліваюцца макавай заліўкай 
(мак распарваецца кіпнем 
і таўчэцца ці мелецца, дадаецца 
цукар ці мёд). Падаюцца залітыя 
макавай заліўкай да гарбаты.
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СЫР.ЗАВАРНЫ.
З.КМЕНАМ

Кілаграм тварагу змешваем 
з літрам малака, награваем на 
павольным агні, бесперапынна 
памешваючы да з’яўлення 
сыроваткі, якую трэба адцадзіць. 
У гарачую масу дадаём чайную 
лыжку солі, чайную лыжку соды, 
2 сталовыя лыжкі масла, 1–2 яйкі, 
перамешваем, падаграваючы на 
павольным агні. Выкладваем 
у форму, змазаную алеем.
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СЫР.КЛІНКОВЫ

6 літраў малака даводзім да 
кіпення, тонкім струменьчыкам 
уліваем туды, бесперапынна 
памешваючы, 100 г сталовага 
воцату (9 %). Тварожную масу, 
якая аддзялілася ад сыроваткі, 
адкідваем у клінок, дадаём 
палову сталовай лыжкі солі, 
змешваем, кладзём пад прэс.
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СЫРНІКІ.
СА.СМЯТАНАЙ

У тварог дадаём 1–2 яйкі, цукар 
і соль, муку і змешваем усе 
інгрэдыенты да атрымання 
аднастайнай масы. З яе лепім 
некалькі невялікіх блінцоў, якія 
абсмажваем з абодвух бакоў да 
залацістай скарыначкі. Каб 
сырнікі атрымаліся больш 
сакавітымі, у канцы патрымайце 
іх пад накрыўкай на павольным 
агні на працягу 2–3 хвілін. 
Падаваць на стол варта са 
смятанай.
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ЧАК-ЧАК
Традыцыйная страва браслаўскіх татараў.

Яйкі злучаем з цукрам (30 г), на вадзяной лазні 
награваем масла і дадаём да яек, змешваем 
і ўсыпаем прасеянай мукі, каб цеста 
атрымалася мяккім, але шчыльным. Накрываем 
цеста і пакідаем яго на 15 хвілін. Потым рукамі 
набіраем слой таўшчынёй 1 см і наразаем на 
палосы шырынёй 1–1,5 см. Скручваем з цеста 
жгуцікі дыяметрам прыкладна 0,5 см. Жгуцікі 
атрымліваюцца даволі доўгімі, таму іх можна 
разрэзаць на некалькі частак, фармуючы 
маленькія палачкі.

У глыбокай патэльні або рондалі з тоўстым дном 
награваем алей. Апускаем тады палачкі, калі 
ён закіпіць. Смажым, памешваючы, да 
залацістага колеру (2–3 хвіліны). 

Для прыгатавання мядовай карамелі мёд уліваем 
у рондаль, змешваем з пакінутым цукрам 

(120 г). На невялікім агні даводзім сумесь да 
кіпення. Варым, памешваючы, 3–5 хвілін. 
Цукар павінен распусціцца, а сама карамель 
злёгку згаснуць.

Палачкі перакладваем на бляху або ў шырокую 
форму і паліваем гарачым мёдам. Акуратна, 
але старанна перамешваем. Выкладваем на 
страву ў выглядзе піраміды.

ЯБЛЫКІ.ПЕЧАНЫЯ

Бляху змазваем алеем ці салам. Тады 
раскладваем лусты чорнага жытняга хлеба. На 
лусты хлеба кладзём памытыя яблыкі. 
Папярэдне трэба абрэзаць хвосцікі і зверху 
вузкім нажом выбраць асяродак з косткамі. 
Выразаную прастору запаўняем цвёрдым 
мёдам. Запякаем у печы ад 20 да 30 хвілін. Але 
трэба глядзець, каб яблыкі не распаўзліся праз 
15 хвілін.
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ЯБЛЫЧНЫ.ПІРОГ.

Яйкі доўга ўзбіваем з цукрам, 
паволі дадаём муку і ўсё 
змешваем. Форму праграваем 
і намазваем маслам, на дно 
кладзём кубікі абабраных 
яблыкаў (напрыклад, антонаўкі), 
пасыпаем карыцай, заліваем 
цестам. Выпякаем каля 40 хвілін.
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АГУРКІ.САЛЁНЫЯ.
СА.СМЯТАНАЙ

Бяром салёныя агуркі, наразаем кубікамі, 
запраўляем свежай смятанай. Салата 
ўжывалася пераважна з бульбай. 

ВІНЕГРЭТ

Традыцыйная посная страва браслаўскай кухні.

Спярша варым бурак, пару морквін, якія 
наразаюцца кубікамі, туды дадаём каля 150 г 
квашанай капусты, салёны агурок, парэзаны 
кубікамі, бульбу вараная ў мундзірах і ўсё 
запраўляем алеем.
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ГРЫБЫ.
МАРЫНАВАНЫЯ

ГГрыбы перабіраем, мыем, 
засольваем на 3 дні. Пасля гэтага 
гатуем расол. У кіпячы расол 
апускаем па адным грыбе на 
1 хвіліну, выцягваем і адразу 
кладзём у стэрылізаваныя слоікі. 
Заліваем расолам і закручваем. 
Перад гэтым накрыўкі 
апрацоўваем воцатам. Састылыя 
грыбы ставім у халоднае месца, 
каб доўга захоўваліся.
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КВАШАНАЯ.
КАПУСТА

Капусту ачышчаем ад брудных 
і пашкоджаных лістоў, тонка 
нашаткоўваем. Моркву 
вымываем, ачышчаем, наразаем 
тонкай саломкай або дзяром на 
буйной тарцы. Капусту і моркву 
змешваем. Падрыхтаваную 
гародніну выкладваем 
у эмаліраваны посуд.

Гатуем расол (у цёплай вадзе 
распускаем соль і цукар), 
даводзім яго да кіпення. Затым 
заліваем ім сумесь капусты 
з морквай. Вытрымліваем пры 
пакаёвай тэмпературы на 
працягу 2 дзён, а затым 
перастаўляем квашаную капусту 
ў халоднае месца.
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КВАШАНЫ.БУРАК

Квашаны бурак добры для баршчу, прычым 
расол выкарыстоўваюць таксама. Бяром дужыя, 
здаровыя караняплоды, адсартоўваем па 
памерах. Адразаем галоўкі і хвосцікі, здымаем 
скурку, мыем, складваем у тару, кладзём 
тканіну, драўлянае вечка і гнёт і заліваем 
расолам. Расол павінен выступаць над 
накрыўкай на 10–15 см. Квашанне ідзе пры 
тэмпературы 20 градусаў. Трэба перыядычна 
мыць накрыўку, выдаляць пену і цвіль. На 15-ы 
дзень расол набывае цёмна-карычневы колер – 
бурак гатовы да ўжывання. Захоўваць квашаны 
бурак трэба ў халодным месцы.

КІСЛАЯ.КАПУСТА.З.БОБАМ
Боб папярэдне замочваем, тушым у печцы, 

а ў канцы да яго дадаём кіслую капусту.

МАКАЧКА..
(ДА.БЛІНОЎ,.ДРАНКІ,.КІШКІ)

Смажым скваркі з цыбуляй. Пакуль патэльня 
стаіць на агні – да скварак кладзём пару лыжак 
смятаны, перамешваем і адразу здымаем 
патэльню з агню.

МАЧОНІКІ.Ў.СМЯТАНЕ

Грузды мочым, засыпаем соллю, дадаём кропу, 
а наверх кладзём накрыўку і камень, каб 
націснуць. Праз некалькі дзён прамываем 
і зноў паўтараем працэс. Другі варыянт: можна 
і не прамываць, а проста даць пастаяць грыбам 
больш. Узімку гэтыя грыбы дробна шаткаваліся, 
туды дадавалася дробненька пакрышаная 
цыбулька і смятана. Елі страву звычайна 
з бульбай.
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РЭДЗЬКА.Ў.СМЯТАНЕ
На пачатку чэрвеня браслаўцы саджалі чорную 

рэдзьку. Па восені выразалі ў ёй дупло, туды 
клалі мёд, які настойваўся. Па лыжачцы дзецям 
давалі ад прастуды.

Яшчэ рэдзьку дзерлі дробна на тарцы, 
падсольвалі, дадавалі цыбулькі і смятану. 
Падавалі да другіх страў.

ХАТНІ.ХРЭН
Ачышчаем падрыхтаваны хрэн, здрабняем яго, 

прапусціўшы праз мясарубку. Змешваем 
здробнены корань хрэну з соллю і цукрам. 
Кіпяцім ваду і заліваем хрэн кіпнем, 
размешваем.

Стэрылізуем невялікія слоікі і раскладваем у іх 
атрыманую масу. У кожны слоічак уліваем 
крыху лімоннага соку: не больш за чайную 
лыжку на слоік ёмістасцю 0,2 л. Сок не дасць 
хрэну пацямнець. Але шмат соку не трэба, каб 
страва не атрымалася кіслай – па традыцыйным 
рэцэпце такой яна быць не павінна.

Закрываем шчыльна слоікі і ставім у халадзільнік. 
Падаюць да другіх страў.

ЦЫБУЛЯ.СА.СМЯТАНАЙ

Пер’е цыбулі дробна крышым у смятану. 
Падаюць як соус да другіх страў.
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АЎСЯНЫ.КІСЕЛЬ

Перамолваем аўсяныя крупы. На 5 л гарачай 
гатаванай вады (не кіпню!) закідваем 500 г 
крупаў. Заліваем і пакідаем заквашвацца 
мінімум на суткі, а лепш на двое. Ад атрыманай 
масы мусіць ісці прыемны кіславаты пах.

Калі авёс заквасіцца, макуху  трэба адцадзіць 
праз марлю і выкінуць, а кісель паварыць на 
невялічкім агні, пакуль не загусцее. Смак 
у гэтага кісялю спецыфічны, для сучаснага 
чалавека нязвыклы. Калі кісель крыху састыне, 
можна дадаць да яго вяршкоў, мёду (толькі не 
цукру!), карыцы і крыху ўзбіць.

БЯРОЗАВЫ.КВАС

Свежы бярозавы сок разліваем па чыстых 
шкляных слоіках (можна і ў дубовую дзяжу, 
калі такая ёсць). Дадаём цукар і прамытыя 
разынкі. У кожны слоік кідаем трохі бярозавых 
трэсак – літаральна 3–4 штучкі памерам 
з запалку. Яшчэ можна дадаць абсмажанае на 
сухой патэльні пшанічнае ці ячменнае збожжа.

Закрываем слоікі капронавымі накрыўкамі 
і пакідаем у прахалодным месцы для 
зброджвання. Праз некалькі дзён 
атрымліваецца прыемны на смак, кіслявы, 
моцна газаваны напой. Захоўваем у лядоўні ці 
склепе.
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ЖУРАВІНАВЫ.
КІСЕЛЬ

Журавіны (250 г) перабіраем, 
прамываем, праціраем праз сіта, 
адціскаем сок. Ягады заліваем 
гарачай вадой (6–7 шклянак), 
даводзім да кіпення, 
працэджваем. Частку адвару 
ахалоджваем, разводзім у ім 
крухмал (4–6 сталовых лыжак). 
У адвар, які застанецца, кладзём 
цукар (6–8 сталовых лыжак), 
кіпяцім яго, затым уліваем 
разведзены крухмал, адціснуты 
сок і даводзім да кіпення.

Гатовы кісель разліваем у кубкі, 
пасыпаем цукровым пяском, каб 
не ўтварылася плеўка, 
і ахалоджваем.
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ЗБІЦЕНЬ

Карысны напой, які можа быць алкагольным ці 
безалкагольным. Збіцень быў папулярны ў 
Беларусі ў XVIII–XIX стагоддзях. У народнай 
медыцыне выкарыстоўваўся супраць прастуды. 
Цудоўна спаталяе смагу і вельмі смачны. Пры 
гэтым рэцэптаў збітню мноства. Сёння ён 
збольшага асацыіруецца з ахаладжальнымі 
напоямі (менавіта ў халодным выглядзе яго 
можна купіць у некаторых крамах), але 
класічны збіцень ужываўся вельмі гарачым.

Каб згатаваць напой, трэба закіпяціць ваду 
з мёдам (можна з цукрам або патакай), 
пакласці туды перац, цвічку, лаўровы ліст, 
цёрты мускатны арэх, а таксама іншыя 
прыправы на смак. Часам у збіцень дадавалі 
піва ці спірт.
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ЗЁЛКІ

Акром кісялю і квасу, браслаўцы 
часта запарвалі разнастайныя 
зёлкі – рамонак, канюшыну, 
скрыпень, лісце чарніцы, чабор, 
святаяннік, маліну і інш. Пры 
гатаванні напояў для водару 
магчыма дадаць лісце чорных 
парэчак. Сыравінай для летніх 
нарыхтовак на гарбату могуць 
служаць кветкі ліпы і яблыні.
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КРУПНІК

Сакральны напой беларусаў і браслаўцаў у 
прыватнасці. Варылі на святы, вяселле ці іншыя 
значныя даты. У кіпень дадавалі розныя зёлкі 
(ліпа, зверабой, мята, чорны перац, імбір), 
гарэлку і мёд. Піць трэба гарачым.

ПІВА

Бяром 3–3,5 кг ячменю і, пастаянна памешваючы, 
высушваем зерне так, каб яно нават не 
падсмажылася. Для гэтага найлепш сушыць 
зерне ў рускай печы праз некалькі гадзін пасля 
распалкі.

Тады трэба яго растаўчы, засыпаць у кацёл 
і заліць 15 літраў вады, нагрэтай да 
65 градусаў. Добра ўсё перамяшаць, даць 
пастаяць 3 гадзіны і асцярожна зліць вадкасць 
у іншую пасудзіну. Зноў заліць зерне, якое 
засталося ў катле, ужо 12 л вады, нагрэтай да 
72 градусаў і праз 2 гадзіны зліць вадкасць. 
Яшчэ раз заліць зерне 12 л ужо халоднай вады 
і зліць вадкасць праз паўтары гадзіны. Усе тры 
злітыя вадкасці перамяшаць між сабой. Потым 
у 2,5 вёдрах цёплай вады развесці 6 кг патакі, 
даліць у змяшаную вадкасць, дадаць 200 г 
хмелю і ўсё гэта, памешваючы, давесці да 
кіпення. Праз 2 гадзіны, калі вадкасць састыне, 
уліць у яе 2 шклянкі разведзеных дражджэй, 
перамяшаць і пакінуць пры хатняй 
тэмпературы.

Калі скончыцца працэс актыўнага браджэння, 
трэба пераліць піва ў бочку і пакінуць яе 
адкрытай на трое сутак. Потым закалаціць 
коркам і праз 2 тыдні атрымаецца гатовае піва.
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РАЎГЕНЯ
Пераважна ў сельскай мясцовасці 

сярод сталых людзей захаваўся 
рэцэпт мясцовай саладухі – 
“раўгені”.

Каб згатаваць гэты напой, бяром 
150 г жытняй мукі (пажадана 
з жыта, якое вырасла на агародзе 
і было змолатае ў жорнах), 
разводзім яе калодзежнай вадой 
да гушчыні смятаны і ставім на 
прыпечак, каб ёй было цёпла, але 
не горача.

Кожны дзень на працягу 5 дзён 
трэба падліваць ваду па 
0,7–0,8 л, размешваць 5 разоў 
на дзень і ставіць у цёплае месца. 
У выніку раўгеня павінна стаць аж 
чырвонай. У апошні дзень трэба 
дадаць крыху цукру (2–3 
сталовыя лыжкі), старанна 
размяшаць і зноў паставіць 
у цёплае месца. Потым 
перацадзіць на марлю і паставіць 
у халоднае месца. Можна 
ўжываць як самастойны напой 
або з бульбай.



96

УЗВАР.З.СУШАНЫХ.
ЯБЛЫКАЎ.І.ГРУШ

Бяром жменю сушаных яблыкаў і жменьку груш. 
Апарваем іх кіпнем. На 5 л вады бяром шклянку 
цукру, дадаём у пачатку варкі. Варым і кіпяцім. 
Таксама ў амаль гатовы ўзвар можна дадаць 
пару лыжак крухмалу для гушчыні.

ХЛЕБНЫ.КВАС.

З аржаной мукі і вады, солі, цукру выпякаюцца 
какоры: у тоўстым бліне пальцам робяцца 
дзіркі, тады ён выпякаецца да румянай 
скарынкі, можа нават крыху падгарэць. 
Звычайна гэтыя какоры захоўваліся ў мяшку на 
печцы. Улетку з іх рабілі квас. Какоры ламалі 
на буйныя кавалкі, клалі ў бочку (абавязкова 
драўляную), залівалі цёплай вадой і пакідалі 
ў цёплым месцы заквашвацца. Дадавалі 
разынкі, сушаныя яблыкі і мяту. Калі напой 
закісаў, выносілі ў халоднае.
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