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— Акра мя цук ру, сён ня вы твор-
цы са май роз най пра дук цыі «пе ра-
корм лі ва юць» нас і сол лю.

— Соль со лі не роў ная. На прык-
лад, у мар ской пры сут ні чае 81 эле-
мент (для па раў на ння ў ча ла ве чым 
ар га ніз ме — 82), утрым лі ва юц ца 
вель мі ка рыс ныя мі не ра лы і мік ра-
эле мен ты. Хло рыс та га ж на трыю ў 
ёй ка ля 80 пра цэн таў, а ў ка мен най 
со лі, якую мы час цей ужы ва ем, — 
ка ля 99. Акра мя та го, у ка мен ную 
соль да да ец ца ан ты кам ка валь ны 
агент — фе ра цы я нід ка лію, што так-
са ма ня доб ра. Як ба чы це, мож на вы-
бі раць роз ныя пра дук ты. На прык лад, 
з але яў вель мі каш тоў ным з'яў ля ец-
ца рап са вы. Пра яго ка рысць ужо 
ба га та ска за на, але лю дзі ўсё яшчэ 
рэд ка яго вы ка рыс тоў ва юць...

— Што мож на ад нес ці да «ан-
ты пра дук таў»?

— Усе тэр мі за ва ныя ёгур ты. 
Пад мар кай не ча га ка рыс на га пра-
да ец ца не зра зу ме ла што з вя лі кім 
утры ман нем цук ру, эмуль га та раў, 
за гу шчаль ні каў, кан сер ван таў і ара-
ма ты за та раў.

На пэў на, да ан ты пра дук таў мож на 
ад нес ці і па ке та ва ныя со кі. Там утрым-
лі ва ец ца ка ла саль ная коль касць цук-
ру. З пос пе хам пад іх вы гля дам пра-
да юц ца і ней кія пад роб кі. Мне да во дзі-
ла ся каш та ваць роз ныя кан цэнт ра ты 
со каў, не ка то рыя за меж ныя ўзо ры 
на огул не бы лі па доб ныя на со кі.

Уся вы печ ка ў нас сён ня на піч-
ка на гід ра ге ні за ва ны мі тлу шча мі. У 
ЗША, на прык лад, пры ма ец ца за кон 
аб за ба ро не вы ка ры стан ня мар га-
ры ну ва ўсіх хар чо вых пра дук тах, 
і гэ та ў кра і не, для якой біз нес на 
пер шым мес цы.

Гід ра ге ні за ва ныя тлу шчы 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў ежу ўжо 
больш за сто га доў. Транс тлу-
шчы, што ства ра юц ца пры 
іх вы твор час ці, пра ва ку юць 
сар дэч на-са су дзіс тыя за хвор-
ван ні. У 2003 го дзе Су свет ная 
ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 
пры зна ла шкод насць транс-
тлу шчаў, а ў 2009-м рэ ка мен-
да ва ла іх поў нае вы клю чэн не 
з хар чо вых пра дук таў.

— На што трэ ба звяр таць ува гу 
на эты кет ках?

— З асця ро гай трэ ба ста віц ца 
да пра дук таў, на якіх на пі са на «з 
фрук то вым сма кам». Час та на огул 
не вы не се на, за кошт ча го ён ства-

ра ец ца. Так, на ад ным з за во даў та кі 
«смак» да ва ла да баў ка з не вя лі кай 
коль кас цю со ку, пад са лодж валь ні-
ка мі і ара ма ты за та ра мі не вя до ма га 
па хо джан ня. Вы ву чэн не хар чо вых 
да ба вак, якія сён ня пры мя ня юц ца, 
ідзе ў аб ме жа ва ным аб' ёме. Утры-
ман не не ка то рых з іх не кант ра лю-
ец ца. Не вы зна ча ны да пу шчаль ныя 
да зі роў кі, як, на прык лад, з ты мі ж са-
мы мі транс іза ме ра мі тлус тых кіс лот. 
Тое, што «па на ва роч ваў» ча ла век, 
каб рэа лі за ваць свае ідэі аль бо зра-
біць пра дукт больш тан ным, мо жа 
абяр нуц ца праз мно га га доў вя лі кі мі 
праб ле ма мі. Маг чы ма, на ват ге не-
тыч на лю дзі не пры ста са ва ныя для 
ўжы ван ня та кіх «хіт рых» рэ чаў.

— Дык мо жа з га зі ра ва ны мі на-
по ямі, роз най «са лод кай атру тай» 
трэ ба ўжо зма гац ца, як з цы га рэ-
та мі: за ба ра няць про даж не паў на-
лет нім, ра біць за кры тую вы клад ку 
та ва ру аль бо ўнес ці аб ме жа ван ні 
на раз мя шчэн не асаб лі ва не бяс-
печ ных пры сма каў (каб яны не 
пра да ва лі ся по бач з ка са мі, у дзі-
ця чых па лі клі ні ках)?

— Праб ле му з ужы ван нем дрэн-
ных пра дук таў трэ ба раз гля даць з 
пунк ту гле джан ня эка но мі кі. Сён ня 
на пе рад вы хо дзяць ней кія ла каль-
ныя ін та рэ сы, атры ман не пры быт-
ку. Не ўліч ва ец ца са мае га лоў нае, 
што зда роўе — так са ма эка на міч-
ная каш тоў насць. Без яго не бу дзе 
нар маль най пра цоў най сі лы, па ве-
лі чэн ня пра цяг лас ці жыц ця. І ка неш-
не, за ба ро най ні ко лі ні чо га не вы-
ра ша ец ца. Ус пом нім, чым у са вец кі 
час за кон чы ла ся ба раць ба з ал ка-
га ліз мам. На огул, лепш, каб та кая 
пра дук цыя, як цы га рэ ты і ал ка голь, 
пра да ва ла ся ў асоб ных ма га зі нах. 
Так не бу дзе ліш няй «пра па ган ды», 
бо ў агуль най чар зе ра зам з ты мі, хто 
на бы вае, на прык лад, га рэл ку, час та 
ста яць дзе ці.

Хар чо вая аду ка цыя
Як ака за ла ся, за ба ро на про да жу 

тых жа са мых чып саў ці га зі ра ва ных 
на по яў у шко лах так са ма ні на што 
не паў плы ва ла, вуч ні на бы ва юць усё 
па-за іх ме жа мі. І ву чо ныя ўпэў не ны, 
што тут трэ ба іс ці ін шым шля хам, а 
най перш мя няць псі ха ло гію, гра мад-
ства ў цэ лым. І ка лі ў мно гіх сем' ях 
ні чо га не ро біц ца для фар мі ра ван ня 
зда ро вай куль ту ры хар ча ван ня, не-
аб ход на ўво дзіць спе цы яль ныя аду-
ка цый ныя пра гра мы ў шко ле. Гэ та 
мо гуць быць не толь кі за ня ткі, на 

якіх да юц ца ве ды аб не бяс печ ных і 
зда ро вых пра дук тах. Дзя цей мож на 
ву чыць га та ваць, скла даць ме ню.

У Фін лян дыі вуч ні пры жа дан ні 
мо гуць пра ца ваць ў школь най ста-
ло вай, ста рэй шыя школь ні кі час та 
да па ма га юць ма лод шым вы бі раць 
стра вы. Спра ва ў тым, што ў гэ тай 
кра і не ў шко лах хар ча ван не ар га ні-
за ва на па прын цы пе са ма аб слу гоў-
ван ня. На стаў ні кі і пер са нал ста лоў кі 
да юць рэ ка мен да цыі дзят ве і та кім 
чы нам зна ё мяць з прын цы па мі зда-
ро ва га хар ча ван ня...

Ска жа це, пра та кое ў Бе ла ру сі 
мож на толь кі ма рыць? Тым не менш 
у не ка то рых шко лах ужо пра во дзі-
лі ся экс пе ры ме нты, ка лі дзе ці маг-
лі вы бі раць ме ню і атрым лі ва лі тыя 
стра вы, якія ім па да ба юц ца.

Улас на, раз мо вы пра тое, што 
трэ ба неш та ра біць з хар ча ван нем 
у дзі ця чых уста но вах, апош нім ча-
сам гу чаць асаб лі ва час та. Пэў ных 
зру хаў пад уплы вам гра мад скас ці 
ўда ло ся да сяг нуць — так, са сіс кі 
ста лі ра дзей з'яў ляц ца ў школь ных 
ста лоў ках. Але, на дум ку ву чо на га, 
пе рай сці ад дыс ку сій да спра вы мож-
на, ка лі ў кра і не з'я віц ца На цы я наль-
ны са вет па пы тан нях хар ча ван ня (як 
гэ та пры ня та ў еў ра пей скіх кра і нах), 
што бу дзе ка ар ды на ваць дзей насць 
усіх уста ноў і ве дам стваў. Ся род яго 
функ цый — кант роль за бяс пе кай 
пра дук таў, на ву ко выя да след аван ні, 
рас пра цоў ка рэ ка мен да цый і на ву-
чан не зда ро ва му хар ча ван ню.

Па ста тыс ты цы ў Бе ла ру-
сі ся род дзя цей ва ўзрос це 
ад 7 да 17 га доў зда ро выя не 
больш за 25%. Пры гэ тым да 
15 га доў пра цэнт школь ні каў з 
хра ніч ны мі за хвор ван ня мі па-
вя ліч ва ец ца ў па раў на нні з да-
шка ля та мі амаль у два ра зы.

Як ад зна чае Ва ле рый Ві кенць е віч, 
на ву ка ідзе на пе рад, а рэ цэп ту ры ў 
дзі ця чым ар га ні за ва ным хар ча ван ні 
за ста лі ся з мі ну ла га:

— Ды рэк тар са на то рыя «Жу ра-
вуш ка» па скар дзі ла ся нам, што скла-

да на змя ніць ме ню, бо да во дзіц ца 
пра ца ваць з рэ цэп ту ра мі, рас пра ца-
ва ны мі яшчэ ў 80-х га дах. У іх за кла-
дзе ны тыя пра дук ты, што на той час 
бы лі ў Са вец кім Са ю зе. А сён ня ўжо 
не ў дэ фі цы це, на прык лад, ба на ны, 
з'я ві ла ся ін шая сы ра ві на, бе ла рус кія 
ву чо ныя па ста ян на рас пра цоў ва юць 
но выя рэ цэп ту ры. Ча му не да даць у 
якас ці кам па не нта, на прык лад, та кі 
ка рыс ны та пі нам бур, які ба га ты на 
хар чо выя ва лок ны? Што пе ра шка-
джае па да ваць у школь ных ста ло-
вых і бу фе тах «кіс ла ма лоч ку» з пра- і 
прэ бі ё ты ка мі?

Ці каў лю ся ў ву чо на га, ча му ста лі 
ўзні мац ца пы тан ні аб якас ці бу ты-
ля ва най ва ды і ці мож на да ваць яе 
дзе цям?

— На са мрэч, у Бе ла ру сі ня ма 
дзі ця чай ва ды. Гэ та мар ке тын га вы 
ход, ка лі неш та па да ец ца пад яе 
вы гля дам. Ёсць пэў ныя па тра ба-
ван ні да та кой пра дук цыі, усё дзі-
ця чае хар ча ван не па нар ма тыў ных 
да ку мен тах па він на вы раб ляц ца 
на асоб ных лі ні ях. Але мы пла ну-
ем па чаць раз лі ваць дзі ця чую ва ду 
ў Мар' і най Гор цы. Ся род на ві нак, 
якую пра па нуе наш ін сты тут, і мі-
не раль ная ва да «Mіnеrаlіtа», якая 
зда бы ва ец ца са свід ра ві ны са на то-
рыя-пра фі лак то рыя «Сос ны». Гэ та 
дру гая ў кра і не ля чэб ная мі не раль-
ная ва да. Яна ад роз ні ва ец ца тым, 
што ўтрым лі вае вя лі кую коль касць 
каль цыю, маг нію, суль фа таў. Та-
кая рас пра цоў ка зроб ле на ў ме жах 

пра гра мы па пе ра адо лен ні на ступ-
стваў ава рыі на ЧА ЭС. Ва да мо жа 
вы ка рыс тоў вац ца пры ля чэн ні дзя-
цей, што пра жы ва юць на за бру джа-
ных тэ ры то ры ях, але яна ка рыс ная 
для ўсіх, бо да па ма гае пры мно гіх 
за хвор ван нях.

Лоў-фуд за мест 
фаст-фу ду

Маг чы ма, мы змо жам вяр нуц-
ца да смач най і ка рыс най ежы, ка-
лі пе ра ста нем спя шац ца. У Іта ліі, 
на прык лад, больш па пу ляр ная ідэя 
па воль на га ўжы ван ня — лоў-фуд, 
дзе на род лю біць пра во дзіць час 
за раз мо ва мі ў ка вяр нях. Не трэ ба 
за бы вац ца, што пры пры ёме ежы 
важ ныя і яе знеш ні вы гляд, і тое, 
якая ат мас фе ра на во кал, і на ват 
му зы ка. Хі ба гам бур гер у шум ным 
мі тус лі вым рэ ста ра не фаст-фу ду 
змо жа су праць ста яць пры го жа па-
да дзе най стра ве?

Тыя ж ша ка лад ныя ба тон чы кі, якія 
ў рэ кла ме па да юц ца для пе ра пын ку — 
пе ра ку су, хі ба не пры ву ча юць нас 
хар ча вац ца на ха ду? На пэў на, ежа 
ста ла больш пра мыс ло ва апра ца-
ва най ме на ві та та му, што лю дзі пе-
ра ста лі атрым лі ваць за да ва лен не ад 
яе. І, на пэў на, ба раць бу за зда ро вае 
хар ча ван не трэ ба па чы наць з по шу-
ку аль тэр на тыў фаст-фу ду. І ад ной з 
іх мо жа стаць... вяр тан не да на цы я-
наль най кух ні.

— На шы прод кі па кі ну лі ты ся чы 
рэ цэп таў, — за ўва жае Ва ле рый Ві-
кенць е віч. — Іх трэ ба пра соў ваць, 
рэ кла ма ваць ад мет ныя спра вы. Та-
кім чы нам мы змо жам быць больш 
пры ваб ны мі для лю дзей, якія пры яз-
джа юць да нас з-за мя жы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ. 
dzіаdzіulа@zvіаzdа.bу

«Ма ла хто за дум ва ец ца 
аб тым, коль кі на огул цук ру 
мы атрым лі ва ем 
з пра дук та мі. На прык лад, 
толь кі ў ад ной бу тэль цы 
з га зі ра ва ным на по ем яго
5 ста ло вых лы жак...»

«З але яў вель мі каш тоў ным 
з'яў ля ец ца рап са вы. Пра яго 
ка рысць ужо ба га та ска за на, 
але лю дзі ўсё яшчэ рэд ка яго 
вы ка рыс тоў ва юць...»

У ну ма ры «Звяз ды» ад 7 снеж ня мі ну ла га 
го да ў руб ры цы «Пы таль нік» быў зме-
шча ны ма тэ ры ял «Ка ро ва пры ват ная. 
А кло пат пра яе? Ці па ві нен ве ту рач сель-
гас прад пры ем ства аказ ваць да па мо гу 
хво рай жы вё ле з пад вор ка вяс коў ца». 
Пад ста вай для яго пад рых тоў кі ста ла 
скар га Га лі ны Аляк санд раў ны Яго ра вай 
з вёс кі Ка рацк Клец ка га ра ё на. Амаль за 
год да ліс та за яў ні цы ў рэ дак цыю ў яе 
зда ры ла ся бя да: за гі ну ла ка ро ва. Па сло-
вах жан чы ны, у пэў най сту пе ні ў тым быў 
ві на ва ты ве ту рач мяс цо вай гас па дар кі, 
які быц цам бы ад мо віў ся да па маг чы. І 
яго на па чат ку за гэ та па ка ра лі, але по-
тым спаг нан не пра ку рор... ад мя ніў. Сам 
ве ту рач вы ка заў ня зго ду з пер ша па чат-
ко ва пры зна ча ным штра фам, за зна чыў-
шы, што ён і не па ві нен быў аказ ваць ве-
тэ ры нар ную да па мо гу жы вё ле жы хар цы 
вёс кі, «па коль кі я з'яў ля ю ся ра бот ні кам 
юры дыч най асо бы і за стан і ля чэн не 
ска ці ны, раз ме шча най на пры ват ным 
пад вор ку, я не ад каз ваю».

Ка неш не, за яў ні цы вар та бы ло най перш 
звяр тац ца па да па мо гу ў мяс цо вую ра ён ную 
ве тэ ры нар ную стан цыю, але, па вод ле яе слоў, 
там быў вы хад ны. Праў да, прад стаў ні кі апош-
няй за яві лі нам, што пад час вы хад ных у іх ар-

га ні за ва на дзя жур ства. Тым не менш пы тан не, 
вы не се нае ў пад за га ло вак ма тэ ры я лу за ста-
ва ла ся: ці па ві нен ве ту рач сель гас прад пры-
ем ства аказ ваць да па мо гу жы вё ле з пры ват-
ных пад вор каў на сель ніц тва, якое пра жы вае 
ў ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль най адзін цы? 
Па га дзі це ся, вет стан цыя вет стан цы яй, але 
вяс ко вы ча ла век здаў на пры вык звяр тац ца 
па да па мо гу да та го спе цы я ліс та, які жы ве і 
пра цуе по бач. І ў гэ тым кан тэкс це праб ле ма 
вы хо дзі ла за рам кі асоб на ўзя тай скар гі кан-
крэт най за яў ні цы, бо ў та кую ж сі ту а цыю мо жа 
тра піць лю бы ін шы ўла даль нік ка ро вы ў лю бым 
кут ку кра і ны. Та му рэ дак цыя і па спра ба ва ла 
ра за брац ца ў ёй.

Ад ра зу пры зна ем ся, што зра зу ме ла га ад-
ка зу (як і ў свой час са мой за яў ні цы Га лі не 
Аляк санд раў не) атры маць не ўда ло ся. Вы-
хо дзі ла так, як тлу ма чы лі ра бот ні кі Клец кай 
ра ён най ве тэ ры нар най стан цыі, што гэ тае 
пы тан не па він на бы ло быць пра пі са ным у 
ка лек тыў ным да га во ры сель гас прад пры ем-
ства: як, на якіх умо вах трэ ба аб слу гоў ваць 
на сель ніц тва. Вось, па да ва ла ся б, і ра шэн-
не праб ле мы! Ад нак тут жа вы свет лі ла ся, 
што сель гас прад пры ем ства, дзе пра ца ваў 
ве т урач, які быц цам бы ад мо віў ся да па маг-
чы жы хар цы вёс кі ў яе бя дзе, — за меж нае. 
Ін шы мі сло ва мі, вы хо дзі ла, што на яго тыя 
за пі сы ў ка лек тыў ным да га во ры не рас паў-

сюдж ва лі ся, і спе цы я ліст меў пра ва ад мо віць 
за яў ні цы ў яе прось бе.

Яшчэ мы да ве да лі ся, што з 1995 го да ў 
кра і не дзей ні чаў Ве тэ ры нар ны ко дэкс, у якім 
бы ло пра пі са на, што ве ту рач гас па дар кі па-
ві нен аказ ваць да па мо гу на сель ніц тву, якое 
пра жы вае ў ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль най 
адзін цы. Ад нак у 2014 го дзе яго ад мя ні лі, а но-
ва га да гэ туль ня ма. Ка ра цей, пы тан ні ўзні ка лі, 
а ад ка заў на іх па-ра ней ша му не бы ло: ця гам 
двух тыд няў так і не атры ма ла ся да тэ ле фа на-
вац ца да спе цы я ліс таў Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня, каб яны пра ка мен та-
ва лі сі ту а цыю не столь кі ў кан тэкс це кан крэт-
на га зда рэн ня з ка ро вай жы хар кі вёс кі Ка рацк, 
а ўво гу ле. Мар на, труб ку так і не зня лі. Та му 
рэ дак цыя му сі ла на кі ра ваць на дру ка ва ны ма-
тэ ры ял на рэ ага ван не ўжо пош тай. На рэш це 
мы атры ма лі ад каз. Пры во дзім яго цал кам...

«У ад па вед нас ці з ар ты ку лам 25 За ко на 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 2 лі пе ня 2010 го да «Аб 
ве тэ ры нар най дзей нас ці», ве тэ ры нар ныя па-
слу гі аказ ва юц ца юры дыч ны мі асо ба мі і ін ды-
ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі, якія ма юць 
спе цы яль ны да звол (лі цэн зію) на ажыц цяў лен-
не ве тэ ры нар най дзей нас ці, ка лі ін шае не ўста-
ноў ле на за ка на даў чы мі ак та мі, а так са ма дзяр-
жаў най ве тэ ры нар най служ бай. Не па срэд нае 
ака зан не ве тэ ры нар ных па слуг ажыц цяў ля юць 
спе цы я ліс ты ве тэ ры нар най служ бы.

Па ста не на 29.12.2016 го да 65 ар га ні за-
цы ям пры ват най фор мы ўлас нас ці вы да дзе-
ны спе цы яль ны да звол (лі цэн зія) на пра ва 
ажыц цяў лен ня ве тэ ры нар най дзей нас ці, што 
ўклю чае ра бо ты і па слу гі па ды яг нос ты цы, пра-
фі лак ты цы за хвор ван няў і ля чэн ні сель ска гас-
па дар чых жы вёл, жы вёль ных кам пань ё наў, 
жы вёл, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў куль тур ных 
ме ра пры ем ствах, заа пар ках, цыр ках, звя рын-
цах, служ бо вых і ла ба ра тор ных жы вёл.

Ака зан не плат ных ве тэ ры нар ных па слуг 
дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бай ажыц цяў-
ля ец ца ў ад па вед нас ці з Па ла жэн нем аб па-
рад ку ака зан ня плат ных ве тэ ры нар ных па слуг 
дзяр жаў най ве тэ ры нар най служ бай, за цвер-
джа ным па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь ад 27.06.2012 го да №594.

У вы пад ку за хвор ван ня свой скіх жы вёл 
ула даль нік мо жа звяр нуц ца па ака зан не ве-
тэ ры нар ных па слуг у ра ён ную ве тэ ры нар ную 
стан цыю ад па вед на га ра ё на ці яе ўчаст ко вую 
ве тэ ры нар ную ля чэб ні цу, або ў ар га ні за цыю 
пры ват най фор мы ўлас нас ці.

Дэ парт амен там ве тэ ры нар на га і хар чо ва-
га на гля ду Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня пра па на ва на ка мі тэ там па сель-
скай гас па дар цы і хар ча ван ні абл вы кан ка маў 
пе ры я дыч на ін фар ма ваць на сель ніц тва кра і ны 
праз срод кі ма са вай ін фар ма цыі аб па рад ку 
зва ро таў гра ма дзян па ака зан не ве тэ ры нар-
ных па слуг у вы пад ку за хвор ван ня іх свой скіх 
жы вёл».

Уваж лі вы чы тач зра зу меў: ча ка ных ад ка заў 
мы так і не атры ма лі. Да дзе на толь кі агуль-
ная ін фар ма цыя, а кан крэт нае пы тан не — 
дык ці па ві нен ве ту рач сель гас прад пры ем ства 
аказ ваць да па мо гу ска ці не з пры ват на га пад-
вор ка — так і па віс ла ў па вет ры...

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Вяр та ю чы ся да на дру ка ва на гаВяр та ю чы ся да на дру ка ва на га  ��

АН ТЫ ПРА ДУК ТЫАН ТЫ ПРА ДУК ТЫ

ЧЫЯ КА РО ВА, ТА ГО І КЛО ПАТ ПРА ЯЕ?
Ад каз з мі ніс тэр ства ўнёс ма ла яс нас ці ў гэ тае пы тан не


