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Приємне жовтневе тепло поступово змінюється 
похмурими, прохолодними днями початку листо-
пада. Хтось, можливо, засумує, хтось нарікати-
ме на осінню депресію, та тільки не члени клубу 
«Любисток». Адже ці мудрі жінки та поважні 
чоловіки добре знають, що по-справжньому щас-
ливий лише той, хто вміє з радістю зустрічати 
кожен день і з вдячністю приймати все, що пода-
ровано нам долею.

ХОДИТЬ ГАРБУЗ...

Світлана Гребень, 
координатор клубу 

«Любисток» 

Тому й чергову свою зустріч при-
святили дарункам осені  -  прово-
джаючи бабине літечко, дякували 
за щедрий урожай овочів. Як тут не 
пригадати улюблений із дитинства 
віршик «Ходить Гарбуз по городу»?

Групкою активістів було постав-
лено театральне дійство, у якому 
кожен представляв окремий по-
пулярний в Україні овоч. Цікаво й 
смішно було спостерігати, як по-
важний Гарбуз шукав своїх родичів, 
а дбайлива Господиня-городниця 
розповідала історію появи в Україні 
кожної культури та значення назви. 

Зустрічав Гарбуз  і Диню, й Огірочки, 
і Картопельку нерозумну, що історії 
своєї не знала, а начитана Капус-
точка її  научала… Морква, Горох, 
Кукурудза,Часник… -  усі побували 

на нашому святі.
А яких красивих героїв цього твору 

зробила Любов Степанівна Ліпченко 
зі свіжих овочів!!! Ці кумедні фігур-
ки не лише радували око кожного, 
а й стали справжньою окрасою 
святкового столу.  А тут уже фан-
тазії наших господинь немає меж! 
Пригадуєте героїню чудової комедії 
«Дівчата», яка із запалом називала 
відомі їй страви з картоплі? Випус-
книці кулінарного училища, моло-
денькій Тосі, не завадило б відвідати 
майстер-клас у наших пані. Страви 
з гарбуза та картоплі дивували не 
лише смаком, а й оформленням. 
Чого варте тільки порося з карто-
пляного пюре, фаршироване м’ясом! 
А як вам картопля зі шматочками 

щуки?
Словом, було цікаво, гарно, весело 

і смачно. Осені подякували, тепер із 
нетерпінням чекатимемо наступної 
зустрічі.

Недарма кажуть: якщо людина талановита, вона 
талановита в усьому. Ось і наші академісти - і 
співати, і танцювати, і в’язати, і вишивати... Від-
значились і  тут: приготували свої кулінарні ше-
деври й  зуміли їх так презентувати, що журі за-
сумнівалося, кому ж віддати перевагу. Хіба мож-
на відзначити найкращих, якщо в усі страви було 
вкладено стільки любові, уміння й душі?!

ДІАМАНТОВІ ШЕДЕВРИ

Наталія  Пащенко,
кореспондент клубу «Діамант»

І знову в «Діаманті» проста, здаєть-
ся, подія – День національної кухні, 
а її організатори та члени клубу 
створили справжнє свято.

Галина Ткаченко приготувала 
м’ясо з грибами, запечене в гарбузі, 
і розповіла про всі корисні власти-
вості цієї дивовижної культури, що 
прийшла до нас із Америки. Галина 
Вот презентувала фаршировані гри-
бочки і радо поділилась рецептом 
приготування. Валентина Заріцька 
з гумором та піснею запросила по-

куштувати коропа, запеченого з 
капустою.

Любов Гула, Каріне Агріянц та 
Марія Христюк приготували плов 
по- узбецьки. Ніби звична страва, 
але Каріне жила в Узбекистані, тому 
намагалася переконати всіх, що у 
них справжній узбецький плов.

Смачними українськими варени-
ками пригостила присутніх Галина 
Моісеєва - з капустою, із сиром, із 
картоплею.

Людмила Комендант розпочала 
виступ своєї групи словом про хліб: 
«Хліб — символ життя. З давніх-
давен він у великій пошані в народі. 

Недаремно у молитві до Бога «Отче 
наш...» люди, як великої милостині, 
просили не позбавити їх хліба, бо він 
не просто основа життя. Споконвіку 
хліб називають святим. Він завжди 
лежав на столі. Яке щастя, яке добро, 
що він є на світі». Кожен із присут-
ніх зміг покуштувати по шматочку 
свіжовипеченої хлібини.  

Галина Лиманчук з Валентиною 
Ригас вразили фаршированою ри-
бою по-єврейськи. А пісня «Хава 
нагіла» у їх виконанні ще більше 
запалила аудиторію.

Дуже цікаво презентувала страви 
італійської кухні група Галини Федо-
рової. Овочевий салат по-італійськи, 

до нього - найпопулярніший десерт 
у світі «Тирамісу». Навряд чи хто з 
присутніх знав, що назва «тирамісу»  
дослівно - «піднеси мене». Якщо за-
вгодно - для підняття настрою.

Отож з піднесеним настроєм, 
під мелодію пісні італійського со-
ловейка Робертіно Лоретті члени 
групи задекорували стіл червоною 

атласною скатертиною, оздобили 
білою атласною смужкою, згідно 
італійських традицій, сервірували і 
поступово виставляли приготовлені 
італійські страви. За що й одержали 
перше місце. Як кажуть, уміла готу-
вати, уміла й подавати.

Як завжди, за столами лунали жар-
ти, пісні, побажання. 

Підбиваючи підсумки кулінарно-
го конкурсу, наш куратор Валерій 
Миколайович Матвієць щиро приві-
тав усіх учасників, вручив пам’ятні 
подарунки й побажав подальших 
творчих перемог. Усі задоволені, 
щасливі! 

Приємно спілкуватися з людьми, 
які й у  зрілому віці так цінують 
життя, так люблять його, такі невга-
мовні і в праці, і в розвагах.

Академія пенсіонерів – це джерело 
життя і натхнення, це молодість 
зрілого віку.

Валерій Матвієць, куратор клубу 
«Діамант»:

- Я щоразу дивуюся нескінченній 
творчій насназі моїх академісток! 
Такий оптимізм, вогник в очах, а в 
душі буяє молодість. Кожна з них - це 
справжній діамант! Дай їм, Боже, з 
роси і води!

Короп, запечений 
із капустою...

Фаршировані грибочки...

Подарунок від куратора 
Валерія Матвійця

Членкині клубу «Діамант». 
Це їхніми золотими руками приготовлені кулінарні шедеври 

Дружні любистківці разом із куратором Сергієм Муковозом 
дякували Осені, сидячи за щедрим столом

Узбецький плов...


