
Стравы з таркаванай бульбы –
дранікі, бульбяныя бліны, бабкі і іншыя –

традыцыі прыгатавання і ўжывання 
Комплексная прапанова
аб наданні статусу 
гісторыка-культурнай 
каштоўнасці ад 
Брэсцкай вобласці
Віцебскай вобласці
Гомельскай вобласці 
Гродзенскай вобласці 
Магілёўскай вобласці 
Мінскай вобласці



Колькасны аналіз матэрыялаў прапановы
«Стравы з таркаванай бульбы – дранікі, бульбяныя бліны, бабка 

і іншыя – традыцыі прыгатавання і ўжывання»

ВОБЛАСЦІ
Колькасць

Колькасць раёнаў,
дзе гатуюць

носьбітаў рэцэптаў дранікі бульбяныя 
бліны 

бабку, 
дранку, 

кішку і інш. 

БРЭСЦКАЯ 50 40 8 6 2
ВІЦЕБСКАЯ 173 50 15 6 4

ГОМЕЛЬСКАЯ 89 42 15 4 5
ГРОДЗЕНСКАЯ 30 32 8 4 3
МАГІЛЁЎСКАЯ 102 46 17 2 4

МІНСКАЯ 60 25 3 2 2
УСЯГО 504 235 66 24 20





Агульная традыцыя 
вёскі і горада



Асноўныя віды страў 
з таркаванай бульбы:

БАБКА 
ў гаршчочку



Асноўныя віды страў 
з таркаванай бульбы:

БАБКА і КІШКА, 
запечаныя на патэльні



Асноўныя віды страў 
з таркаванай бульбы:
БУЛЬБЯНЫЯ   БЛІНЫ



Асноўныя віды страў з таркаванай бульбы:
ДРАНІКІ 

смажаныя



Асноўныя віды страў 
з таркаванай бульбы:

ДРАНІКІ тушаныя ў гаршчочку



Асноўныя віды страў 
з таркаванай бульбы:
ДРАНІКІ з начыннем



Стравы, якія традыцыйна 
падаюцца да дранікаў 

і бульбяных бліноў



Лакальныя назвы дранікаў і бульбяных бліноў
на Брэстчыне 
ДЭРУНЫ
КАРТОПЛЯНЫКЫ
ПОЛЮБЭНЫКІ 
БУЛЬБЯНЫЯ 

ВОЖЫКІ
ПІРАГІ КІСЛЫЯ
БУЛЬБЯНЫЯ 

АЛАДКІ
КАРТАПЛЯНЫЯ 

БЛІНЫ

на Гомельшчыне
ДЗЯРУНЫ
ДРАЧОНІКІ
ВЯСКОВЫЯ 

ВОЖЫКІ
КАРТАПЛЯНЫЯ 

ХАПУНЫ
БРАМБАРАКІ
КНЫШЫ
ЯЗЫЧКІ



Лакальныя назвы страў з таркаванай бульбы
На Віцебшчыне
• БУЛЬБЕШНІКІ
• БУЛЬБЯШЫ
• БУЛЬБЯНІКІ
• ПАЦЁРКІ
• ЖУЛІКІ
• ДРАЧОНЫ
• ДЗЕРУНЫ 
• ДРАЧЫ
• ДРАННЁ
• ДЗЯРОНІКІ 
• ДЗЯРОНЫЯ БЛІНЫ
• «ШЛЁП НА ШЛЁП»

На Гродзеншчыне
• БАНДЫ 
• БОНДЫ 
• БАГАТАЯ БОНДА
• ДЗІРУНЫ 
• ДЗЕРУНЫ 
• АГЛАДКІ З БУЛЬБЫ
• КАРТАФЛЯНІКІ
• КАРТАПЛЯНЫЯ АЛАДКІ
• БУЛЬБЯНЫЯ ПРАНІКІ
• ДРАНІКІ-ЗАПАРНІКІ
• ДРАНКА



Лакальныя назвы страў з таркаванай бульбы
На Магілёўшчыне
АСЯНІКІ
ТАРКАВАНЦЫ
ЦЕРУНКІ 
ЁЖЫКІ
ДРАЧАНЫ
ДРАЧОНЫ
ДРАЧЫ
ДРАНКА
БУЛЬБЯНІКІ 

На Міншчыне
ТАРКАВАНІКІ
ЛЯНІВІЦЫ
ВОЖЫКІ
КАРТАФЛЯНІКІ
ДРАЦЁНКА
СКАВАРОДНІКІ
КАРТАПЛЯНЫЯ 

АЛАДКІ
ДРАЧОНКІ
КАЛДУНЫ



Утварэнне новых лакальных назваў 
на прыкладзе аграсядзіб Гродзенскай вобласці

• дранікі Кубанскія 
(аграсядзіба “Куба” ў Зэльвенскім раёне)

• дранікі па-лелюкінску 
(аграсядзіба “Мільва” Лелюкінскага с/с 
Іўеўскага раёна)

• Нацкія дзеруны 
(аг. Нача Воранаўскага раёна)



Мясцовыя фестывалі і святы традыцынай кухні, 
прысвечаныя бульбяным прысмакам 

(на прыкладзе Мінскай вобласці)
«Бульба Фэст» на базе 
Грабянецкай сельскай 
бібліятэкі ДУК «Чэрвеньская 
цэнтральная раённая 
бібліятэка» 

«Соснаўскі кірмаш –
Бульбаш» – свята бульбы ў 
аг.Сосны у Любанскім раёне

«Тыдзень дранікаў-
картаплянікаў» у Любанскім 
раёне



Сучасныя 
(не традыцыйныя) 

формы прэзентацыі 
дранікаў і іншых 

бульбяных страў



Раённымі і абласнымі ўстановамі культуры 
распрацаваны шэраг мерапрыемстваў па прэзентацыі 
мясцовых бульбяных прысмакаў, у якіх удзельнічаюць 
больш за 70 арганізацый культуры

 «Дзвінскі смак» фестываль беларускай нацыянальнай кухні ў 
м. Здраўнёва) Віцебскага раёна

 «БульбаСаміт» раённы гастранамічны фэст у Быхаўскім раёне;
 «Прысмакі» фестываль нацыянальных страў у Касцюковіцкім 

раёне;
 «Бульба, бульбачка мая» свята ў аг.Белагурна, 

«Бульбяны край» свята ў аг.Хвінявічы Дзятлаўскага раёна
 «Тыдзень смаку» ў Пастаўскім раёне (запланаваны);
 «Смачны горад» фестываль ежы у г.п. Лоеў (запланаваны)



Дранік-фэст у Магілёве
2014 – 2019 

https://dranikfest.by/
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