
Літературна майстерня 

Євген Гуцало «Запах кропу» 

Смачно готує в цю пору мати. Як вона 

ворожить над борщем! Встає ще вдосвіта, 

чистить і промиває буряки, шаткує їх; нарізає 

картоплі; січе ножем капусту. Всього потроху 

добавляє в горщик — і помідор кине, і петрушки 

всипле, і цибулину, і стручок перцю, і листок 

лаврового листя. А м’ясо кладе з кісткою, кістка 

щоб була з мозком, а коли засмачує — то неодмінно старається засмачити 

старим салом, щоб чулось. Ех, і борщ же тоді виходить такий, що поки 

дочекаєшся обіду, то ладен власний язик проковтнути.  

Чим же корисний борщ для організму? 

Борщ — це улюблений суп, який популярний серед східних слов’ян. Без 

нього важко уявити українську кухню, адже це її традиційне блюдо. Воно дуже 

ситне і смачне, про нього багато чули.  

Що ж це за страва? 

В першу чергу це головна страва української кухні. Борщ відомий на 

весь світ, а його смакові якості хвалить кожен, хто його пробував. Існує 

величезна кількість різновидів цього супу, тому що раніше українські землі 

були роз’єднані. 

Тому борщ готується не тільки на свинячому бульйоні, його можна 

приготувати з: 

• баранини; 

• гусятини; 

• шинки; 

• качатини; 

• сосисок; 

• яловичини; 



• курятини. 

Також цей суп можна приготувати на 

кістковому бульйоні. 

З чого готується борщ? 

Кожен турист, який відвідав Україну, 

обов’язково спробує це національне блюдо, 

яке є візитною карткою країни. 

До його складу входять такі інгредієнти: 

• червоний буряк; 

• морква; 

• капуста; 

• картопля; 

• цибуля; 

• сметана, якою він заправляється. 

Також до нього прийнято додавати м’ясо і квасолю. Незважаючи на те, що 

рецептів його приготування досить багато, склад блюда завжди залишається 

повноцінним, корисним і дуже смачним. 
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