Японський кухар готує
страви з багнюки

Художниця створює мозаїку
на пляжах

Відомий фахівець у галузі французької кухні Тосіо
Танабе близько восьми років тому вперше запропонував гостям вечерю з багна. Зі слів кухаря,
найскладніше в приготуванні такої їжі — це
пошук інгредієнтів, землі, яка не була б отруєна
добривами. Ґрунт Танабе готує за спеціальною
технологією, щоб позбавити його сторонніх запахів. Зараз клієнт може спробувати грязьовий суп,
грінки з багна і ґрунтовий шербет. Гордістю повара є немита картопля, фарширована трюфелями.

Українська художниця Світлана Іванченко створює
прекрасну мозаїку з піску та морських черепашок, а
також іншого «матеріалу», який знаходить на пляжах.
Кожен портрет акуратно збирається вручну. Жодних фарб, лише майстерно підібрані за кольором і
формою черепашки і пісок, а іноді кора дерева або
якісь рослини. Світлана народилась і зростала в Ялті,
на березі Чорного моря. Зараз вона живе в Дніпропетровську. Її роботи прикрашають приватні колекції
поціновувачів мистецтва в Україні, Росії, Німеччині.
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Дозвілля

 АНЕКДОТИ НАРОДЖЕНІ З... ПІНИ ПИВНОЇ

«Н

а це судове засідання (у справі
Щербаня) можна
було
привести Гарика Кричевського. Він
співав би «Мій
номер 245» — і
це було б більш
ефективно для
державного обвин у в ачення,
ніж сьогодні з
нафталіну витягнули людину».

Пожежна частина. Заходить командир підрозділу, позіхає потягуючись і каже: «Там податкова горить.
Хлопці, ви потроху збирайтесь, а я
піду нам чаю заварю».


Шлюб — союз двох людей для
спільного подолання проблем, яких
би у них не було, якби не було цього
союзу.


Для мене проблема азійських
фільмів у тому, що всі герої на одне
обличчя: три хвилини тому його
вбили, а тут він знову бігає...

Геннадій
Москаль, ВО
«Батьківщина»





Оголошення по міському радіо:
«Шановні городяни! З міського зоопарку втік єнот. Усі, хто бачив єнота,
терміново заплатіть у касу зоопарку
п’ять гривень».



є?
— Зараз я подивлюся, мене просто мама збирала.


«Це була гра в наперстки у виконанні Партії регіонів. Присутні
стали свідками замкненого циклу
еволюції — від наперсточників у
народні депутати і назад».

На столі лежало дві книги — товста і тонка. На тонкій написано «Логіка». На товстій — «Жіноча логіка.
Том перший».

Андрій Пишний, ВО «Батьківщина»
про публічне тестування системи
для голосування «Рада-3»

«Україна за кількістю смертей
і травм на дорогах — у лідерах
Європи. А те, що пропонує КМУ,
— це як дитяча присипка або мінеральна вода, яка не приносить ні
користі, ні шкоди».
Геннадій Москаль, ВО «Батьківщина» про нову редакцію Правил
дорожнього руху

«Парламент, як якась забігайлівка: по ночах горілку п’ють, варениками закусюють. Такого паплюження парламенту ще не було!
Разом із громадськістю ми змусимо їх працювати…»
Михайло Чечетов, ПР

«Скоро комусь цей вареник поперек горла застрягне! Ми на п’ять
хвилин розблокуємо Верховну
Раду, як на «харківських угодах» —
інтелігентно, культурно, щоб нікому зачіску не зіпсувати, ухвалимо
зміни до закону та підемо на перевибори по мажоритарній системі».
Михайло Чечетов, ПР

«Це надзвичайно важливо в
умовах, коли опозиції протистоїть
мафія, набрякла краденими мільярдами та готовими на все силовими структурами».
Юрій Луценко, екс-міністр МВС
заявив, що об’єднана опозиція
демонструє добру командну гру

«Про який тиск ми взагалі
говоримо? Йому що, паяльник у
вухо вставляли, прищемили пальці дверима?»
Вадим Колесніченко, Партія регіонів про те, що вірити заявам Валерія
Іващенка щодо погроз переслідування в Україні не можна



Уночі на сіннику лежать двоє —
він і вона. Він і каже:
— Бачиш оту зіроньку на небі?
— Бачу.
— Оце ти. А бачиш он ту зіроньку?
— Бачу.
— Це я. А бачиш ті дві зірочки,
що одна на одній?
— Бачу.
— А це я на мопеді!

Чоловік у неї був зовсім молодий
— ріжки тільки-но пробивалися...
— Що везете? Зброя, наркотики

 ПОЛІТИЧНІ ПЕРЛИ

Батько так хотів, щоб його син
став фізиком, що бив його не ременем, а струмом.



Знаєте, для чого в «Ладі» підігрів
заднього скла? Все просто: щоб руки
не мерзли, коли штовхаєш.



Якщо начальник завжди лає вас
за запізнення, скажіть, що ви —
сова. Для переконливості страшно
витріщіть очі та зжеріть польову
мишу.


Баба з дідом знайшли у Колобка
під подушкою журнали з булочками.




Напис у маршрутці: «За проїзд
без квитка — вихід без зупинки!».

Осінь. 13 градусів вище нуля:
«Де пальто, чоботи, шарф, кофта,
колготки, шапка?».
Весна. 13 градусів: «Супер, піду в
шортах!».

Третя година ночі. Сусід, скотина, гупає кулаком у двері. Я так
перелякався, що аж дриль із рук випустив!







— Коли жінки найменше говорять?
— У лютому.
— Чому?
— Це найкоротший місяць.

Краще закінчення суперечки з
жінкою — прикинутися мертвим.



Зняти недорогу квартиру в Києві
можна тільки на фотоапарат.




Сталась аварія, автобус врізався
в дерево. Перші слова водія: «Дідько!
Копійки порозсипалися!».


— В тебе зайві кілограми.
— Вони не зайві, а запасні!

Теперішня молодь на дачі може
посадити хіба печінку.

Пивний клуб
«Оболонь»



Всі оперні театри в світі побудували молдавани: тільки молдавани
могли побудувати будинок із балконами всередині.

м. Луцьк, вул. Коперніка, 8а.
Телефон для довідок:
(0332) 72-33-53.
www.morepiva.com;
e-mail:obolon@morepiva.com

 АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ НА 25 ЛЮТОГО — 3 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Ви дуже вразливі та схильні здаватися
ще до того, як розпочнеться протистояння. Втім, у вас достатньо сил, щоб узяти
гору над недоброзичливцями. Не опускайте руки.

ТЕЛЕЦЬ
Люди, з якими доведеться мати справу
цього тижня, не дуже вам сподобаються.
Ті, хто намагатиметься поділитися своїм
багатим життєвим досвідом, лише роздратують вас.

БЛИЗНЮКИ
Здавалося б, ви маєте все, що потрібно
для успіху — винахідливість, розум, спостережливість, уміння ладнати з людьми, та не вистачає одного — бажання
діяти.

РАК
Вас переповнюватимуть суперечливі
емоції, опанувати себе, віддихатися та
повернутися до звичного ритму життя
буде не так уже й легко. Що раніше розберетесь у собі, то краще.

ЛЕВ
Цього тижня зробите чимало доброго, та
навряд чи це одразу оцінять. Навіть гірше: що більше старатиметеся, то більше
на вас нарікатимуть. Але не зважайте на
критику, маючи благородну мету.

ДІВА
Нервове напруження буде високим: ви
не знаєте, чого очікувати, і це вас лякає.
Не поспішайте: тактика розумного вичікування набагато ефективніша за шквал
емоцій і натиск.

ТЕРЕЗИ
Навряд чи рішення, прийняті під впливом
емоцій, будуть правильними. Це один із
тих тижнів, коли перед тим, як братися
за ножиці, потрібно відміряти не сім, а
сімдесят разів.

СКОРПІОН
За жодну справу цього тижня Скорпіонам не варто братися самотужки: вам
справді потрібна допомога, і що раніше
ви собі у цьому зізнаєтеся, то краще. Не
ризикуйте і уникайте авантюр.

СТРІЛЕЦЬ
Хочеться отримати все й одразу? Не
вийде. Принаймні зараз. Це тиждень
численних і нелегких виборів: вам доведеться вирішувати, чим ви ладні пожертвувати, а чим — ні.

КОЗОРІГ
Все у вас вийде, хоча й не одразу. Не
чекайте допомоги — беріться за роботу,
навіть якщо ніхто вас не підтримує. Чинячи по-своєму, ви впораєтеся з тим, що
було не по зубах іншим.

ВОДОЛІЙ
Незначні, але не дуже приємні зміни
відбуваються у стосунках із близькими
людьми: стає менше довіри та розуміння. Не ламайте голову, в чому причина,
а прямо запитайте.

РИБИ
Що менше цього тижня говоритимете,то
краще: мовчати як риба корисно як ніколи. Не варто довіряти неперевіреним
людям: навряд чи вони дотримають обіцянку мовчати.

