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СМАЧ НЫ ПРЫ ГА ВОР
Ідзеш на ін тэр в'ю на кан ды тар-

скую фаб ры ку і ў якас ці ге ра і ні ча-

ка еш уба чыць са ма ві тую жан чы ну 

ся рэд ніх га доў у чап цы. Але на су-

пе рак стэ рэа ты пам на пра хад ной 

на раў лян ска га прад пры ем ства 

«Чыр во ны ма зы ра нін» мя не су-

стра кае па да зро на строй ная дзяў-

чы на Воль га Піс кун.

— Вы дак лад на тэх но лаг? — за-

пыт ва ю ся на ўся ля кі вы па дак.

— На чаль нік тэх на ла гіч на га 

ад дзе ла, — удак лад няе Воль га з 

усмеш кай і, зра зу меў шы, у чым 

ха ва ец ца мой не да вер, ка жа: 

— За над та ху дая? Дык я ж тут 

толь кі тры га ды пра цую!

Для тых, хто не ве дае, тлу ма-

чу: тэх но лаг-кан ды тар зай ма ец ца 

і рас пра цоў кай но вых рэ цэп тур, і 

со чыць за якас цю пра дук цыі. На 

ім ля жыць ад каз насць за сот ні кі-

ло цу ке рак і мар ме ла дак, то ны зе-

фі ру і па сці лы, якія бес пе ра пын на 

сы хо дзяць з кан ве е ра. Ме на ві та 

тэх но ла гі зды ма юць про бу на роз-

ных эта пах. А іх ка бі нет на гад вае 

ап тэ ку з сот ня мі скля на чак і скры-

няў, дзе ха ва юц ца са мыя леп шыя 

«ле кі» ад дрэн на га на строю. Пра-

фе сія для ра ман ты каў, ні чо га не 

ска жаш.

— Во ля, вы зай ма е це ся тым, 

пра што мно гія ма ры лі ў дзя цін-

стве, — пра цу е це на кан ды тар-

скай фаб ры цы. Як сю ды тра пі-

лі?

— Спе цы яль на не пла на ва ла. 

Я са ма з Ма зы ра, ву чы ла ся ў Ма-

гі лёў скім дзяр жаў ным уні вер сі-

тэ це хар чо вай пра мыс ло вас ці, а 

сю ды прый шла на раз мер ка ван-

не. Ча му б і не? У Бе ла ру сі не так 

шмат та кіх прад пры ем стваў, мне 

па шчас ці ла тра піць на ад но з іх. 

На роў ля — го рад спа кой ны, да 

баць коў у Ма зыр мож на ў лю бы 

мо мант па ехаць. Але га лоў нае — 

ці ка вая ра бо та.

— А мне заў сё ды зда ва ла ся, 

што, каб пры дум ляць но выя цу-

кер кі, трэ ба быць вель мі во пыт-

ным спе цы я ліс там.

— Склад і тэх на ло гія ства рэн ня 

кла січ ных кан ды тар кіх вы ра баў, па 

вя лі кім ра хун ку, ня змен ныя. Гэ та 

стан дар ты, па якіх усе прад пры-

ем ствы пра цу юць не ад но дзе ся-

ці год дзе. Так, зе фір — гэ та заў-

сё ды цу кар, яб лыч нае пю рэ, яеч-

ны бя лок, па та ка, пек цін, кіс ла та 

і ара ма ты за тар. Раз на стай насць 

на пры лаў ках да ся га ец ца ўсе-

маг чы мы мі аб сып ка мі, гла зу ра мі, 

дэ ко рам. Плюс кож ная фаб ры ка 

мае свае «сак рэ ці кі». Та му ўваж лі-

вы па куп нік не зблы тае го мель скі і 

мін скі грыль яж, за ўва жыць роз ні цу 

па між на раў лян скім і баб руй скім 

зе фі рам.

— Пра сіць рас крыць сак рэт-

ныя ін грэ ды ен ты не бу ду. Ад нак 

ці ка ва, як за ста вац ца на рын ку 

ва ўмо вах жорст кай кан ку рэн-

цыі. Гэ та ж трэ ба па ста я на ге не-

ры ра ваць но выя ідэі!

— Трэ ба, але яны па він ны ўпіс-

вац ца ў кан цэп цыю прад пры ем ства. 

Толь кі на пер шы по гляд зда ец ца, 

што па лёт фан та зіі кан ды та ра ў 

наш час бяз меж ны. Але гэ та не зу-

сім так. На прык лад, «фіш ка» на шай 

фаб ры кі — на ту раль насць. Гэ та 

для мя не вельмі ўсклад няе пад бор 

ін грэ ды ен таў для но вых рэ цэп таў.

Спра ва ў тым, што сён ня вя лі кія 

прад пры ем ствы імк нуц ца зра біць 

цу кер ку тан най. Та му і да да юць у 

са стаў сін тэ тыч ныя за гу шчаль ні кі, 

ста бі лі за та ры, эмуль га та ры і да лей 

па спі се. Ча сам зір неш на зва рот-

ны бок аб горт кі і мо жаш уба чыць 

паў таб лі цы Мен дзя ле е ва.

СА ЛОД КІЯ ФОР МЫ 
І ФОР МУ ЛЫ

— Як на ра джа ец ца но вая цу-

кер ка? Ці ёсць на ма са вай вы-

твор час ці мес ца ін ды ві ду аль на-

му на тхнен ню?

— Усё да во лі пра за іч на. На фаб-

ры цы ёсць экс перт на-мас тац кі са-

вет (у яго ўва хо дзяць су пра цоў ні-

кі ўсіх ад дзе лаў), дзе дэ гус ту юць 

на він кі, вы стаў ля юць ад зна кі і вы-

ра ша юць — ста вім на лі нію ці не. 

Але ўсё па чы на ец ца з ідэй. Іх, як 

пра ві ла, ге не ру юць мар ке то ла гі: 

яны час та ез дзяць на пра фе сій-

ныя фо ру мы і вы стаў кі, каш ту юць 

за меж ную пра дук цыю, тры ма юць 

су вязь з ка ле га мі. Як толь кі ім 

трап ля ец ца неш та не звы чай нае, 

ча го ня ма на бе ла рус кім рын ку, 

яны пры хо дзяць у наш ад дзел. За-

да ча тэх но ла гаў — рас пра ца ваць 

рэ цэп ту ру, пра ду маць знеш ні вы-

гляд пра дук та, але са мае га лоў-

нае — ува со біць гэ та на на шым 

аб ста ля ван ні. Ад на спра ва, ка лі 

до ма ў печ цы фрук то вую па сці лу 

су шыш, ін шая — у цэ ху. Або ду ма лі 

не як зра біць зе фір з су ша ны мі яга-

да мі. Сма ка та і вы гля дае пры го жа! 

Ад нак чар ні цы не пра хо дзі лі праз 

га лоў кі, якія ад са джва юць зе фір 

на лі нію.

— Атрым лі ва ец ца, на ват ця-

пер ма шы на мо жа спра віц ца не 

з усім?

— Зразумела! Руч ной пра цы 

ха пае. Па-пер шае, да лё ка не ўсё 

аб ста ля ван не фаб ры кі но вае. Пра-

цэс ства рэн ня вя до мых усім яшчэ з 

са вец кіх ча соў мар ме лад ных до лек 

та кі: асоб на фар мі ру ец ца сар ца ві-

на, якая толь кі пас ля па кры ва ец ца 

ска рын кай, і гэ та ро бяць ру ка мі. 

Ма шы на толь кі на ра зае. Са браць 

і ад пра віць на суш ку — зноў жа 

спра ва лю дзей. Па-дру гое, па куп-

ні кі сён ня кап рыз ныя. Хо чуць не 

прос та смач ную і на ту раль ную, але 

і пры го жую цу кер ку. Як, ду ма е це, 

ро бяць зе фір у аб сып цы на гла-

зу ры? Толь кі ру ка мі, пры чым так, 

каб спа жы вец на ват не за ўва жыў, 

што яго тры ма лі спе цы яль ны мі ві-

дэль ца мі. Ад но ра дуе — ця пер не 

трэ ба ру ка мі ўзбі ваць «пту шы нае 

ма ла ко».

— На ват суф ле руч ное?

— Да з'яў лен ня но вай аў та ма-

тыч най лі ней кі на шы кан ды та ры 

ру ка мі ўзбі ва лі па 20 кі ла гра маў 

ма сы. Вель мі доў га і цяж ка фі зіч-

на. Але што та кое 20 кі ло цу ке рак? 

Кроп ля ў мо ры!

— Як вы бі ра юц ца склад ні кі?

— Два ра зы ў год на тэн дар най 

асно ве. Да нас пры хо дзяць так 

зва ныя проб ні кі — не вя лі кая коль-

касць пра дук таў, якія мы тэс ці ру-

ем, а пас ля ад бі ра ем леп шыя. На 

жаль, не ўся сы ра ві на бе ла рус кая. 

Пек цін у нас уво гу ле не вы раб ля-

юць, та му за куп ля ем яго ў кі тай-

цаў, іс пан цаў. Па та ка — лі тоў ская. 

Бя лок — поль скі або ра сій скі. Агар 

ад туль жа. Ша ка лад ная гла зу ра — 

па куль укра ін ская, бе ла рус кая за-

над та ця ку чая, але спа дзя ём ся, 

што ў хут кім ча се неш та зме ніц-

ца. Бо, вядома, мы за ці каў ле ныя 

ў сва ім. Ас но ва для лю бо га кан-

ды тар ска га вы ра бу — цу кар — 

у нас ай чын ны.

— Ка лі пэў ных ін грэ ды ен таў у 

Бе ла ру сі ня ма, як жа без іх абы-

хо дзі лі ся ра ней, у са вец кі час?

— Для пры кла ду возь мем пек-

цін. Ён утрым лі ва ец ца ў са да ві не 

і вы ка рыс тоў ва ец ца ў якас ці на-

ту раль на га за гу шчаль ні ка. Ра ней, 

ка лі не бы ло спе цы яль ных тэх на-

ло гій, якія яго вы ціс ка лі з яб лы каў 

і цыт ру са вых, у зе фір прос та кла лі 

шмат яб лыч на га пю рэ. Ад нак ад гэ-

та га ко лер ла сун ка быў ру да ва ты, 

ды да во дзі ла ся шмат ча су губляць 

на ча кан не, па куль зе фі рын кі пры-

муць пэў ную фор му. Ця пер увесь 

пра цэс зай мае ка ля 40 хві лін. Па-

пя рэд нія па ка лен ні кан ды та раў пра 

та кое маг лі толь кі ма рыць.

— Коль кі ча су пра хо дзіць ад 

ідэі да ма са вай вы твор час ці?

— Не каль кі ме ся цаў. Акра мя 

са мой рас пра цоў кі, трэ ба прай сці 

тэс ты ў ла ба ра то рыі, афор міць да-

ку мен ты. Асаб лі вая ўва га на да ец-

ца вы яў лен ню тэр мі ну за ха ван ня 

пра дук ту.

ЦУК РО ВЫЯ ЖАРС ЦІ
— Вы той ча ла век, які дак-

лад на ве дае, з ча го і як ро бяц ца 

цу кер кі. Якія са мыя лю бі мыя?

— У пер шыя ме ся цы ра бо ты ха-

це ла ся па каш та ваць усё, та му я 

па сма ка ва ла 150 най мен няў. Ця-

пер мя не ні чым не здзі віць. Ра дас ці 

ма ла, ка лі трэ ба кож ную вар ку (раз 

у га дзі ну) па ды хо дзіць і спрабаваць 

кан ды тар скую ма су. Ра зам з тым 

я ад да ны фа нат кла січ най «Ка-

роў кі». Ад кус ва еш, а яна аж цяг-

нец ца знут ры! Да рэ чы, да сяг нуць 

та ко га эфек ту ня прос та, асаб лі ва 

з на ту раль ны мі ін грэ ды ен та мі. Цу-

кар па чы нае крыш та лі за вац ца ўжо 

праз ме сяц, а тэр мін за хоў ван ня 

цу кер кі — тры. Заў сё ды ёсць ры-

зы ка на рвац ца на быц цам не зу сім 

све жы пра дукт.

Не так даў но су мес на з На ву-

кова-прак тыч ным цэнт рам хар чо-

вай пра мыс ло вас ці Ака дэ міі на-

вук мы рас пра ца ва лі рэ цэп ту ру 

цу ке рак з за па во ле ным пра цэ сам 

чарс цвен ня. Да да лі алі гаф рук то-

зу і бія ін верт (пры род ны по лі са ха-

рыд. — Аўт.), і гэ та да ло пэў ныя 

вы ні кі. Хоць, без умоў на, са штуч-

ны мі да баў ка мі ў гэ тым пла не бы ло 

б пра сцей.

— Ча го вар та ба яц ца ў са ста ве 

кан ды тар скіх вы ра баў? Толь кі 

шчы ра!

— Нель га ска заць ад на знач на. 

Ёсць стан дар ты, якія рэг ла мен ту-

юць да пу шчаль ную кан цэнт ра цыю 

тых ці ін шых рэ чы ваў, без якіх скла-

дан на абы сці ся су час на му кан ды-

та ру. Ска жам, па куп ні кі ах вот ней 

бя руць ла сун кі яр кіх ко ле раў. Але 

ма ла хто за дум ва ец ца, што та кі 

эфект мож на да сяг нуць толь кі сін-

тэ тыч ны мі фар ба валь ні ка мі. Хоць 

гэ та не са мае страш нае.

На бе ла рус кіх пры лаў ках да во-

лі шмат пра дук цыі з су сед ніх кра-

ін, дзе стан дар ты на са стаў ду жа 

ад роз ні ва юц ца ад на шых. Та му 

пры воз ныя цу кер кі, пе чы ва, зе фір 

у ра зы тан ней шыя! Але да стат ко-

ва зір нуць у склад нік — і ўба чыш 

спіс з не каль кіх дзя сят каў ін грэ ды-

ен таў, што са мо па са бе не мо жа 

быць нор май.

— У наш час ста ла мод на ад-

маў ляц ца то ад мя са, то ад цук ру.

— Трэн ды пры хо дзяць і сы хо-

дзяць, а са лод ка га хо чац ца заў-

сё ды! (Смя ец ца.) Да рэ чы, не так 

даў но па тэ ле фа на ваў муж чы на з 

Пін шчы ны і ска заў, што ў нас пра-

дук цыя «за над та са лод кая». Па ча лі 

яму тлу ма чыць, што цук ро выя кан-

ды тар скія вы ра бы і па він ны та кі мі 

быць, а ён абу рыў ся: «У вас там 

яшчэ і цу кар?!» Гэ та тое ж са мае, 

ка лі б ён здзі віў ся на яў нас ці мя са ў 

стэй ку. Да та кіх дзіў ных раз ва жан-

няў лю дзей як раз пры во дзіць мо да 

і не зу сім праў дзі вы мар ке тынг. Па-

стаў шчы кі не як пра па ноў ва лі нам 

клят чат ку для зе фі ру. Маў ляў, сён-

ня гэ та мод на, мож на да даць яе 

ў са стаў і на пі саць на ўпа коў цы, 

што пра дукт «фіт нэс» і «эка». Яно, 

ка неш не, мож на, але на вош та лю-

дзям ду рыць га ла ву? Зе фір, ён і ў 

Аф ры цы зе фір.

Ган на КУ РАК, фота аўтара. 

г. На роў ля.

DOLCE VІTA ПА-БЕ ЛА РУС КУ

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ХА ЛАД НІ ЧОК ПАД КНЫ ШЫ
З 19 да 25 жніў ня прой дзе чар го вы, 
20-ы па лі ку, Ты дзень бе ла рус кай кух-
ні, у якім пры муць удзел 50 аб' ек таў 
гра мад ска га хар ча ван ня роз ных фор-
маў улас нас ці, па ве дам ляе га лоў нае 
ўпраў лен не спа жы вец ка га рын ку Мін-
гар вы кан ка ма.

У рам ках пра вя дзен ня Тыд ня бе ла рус кай 
кух ні гас цям бу дуць пра па на ва ныя пяць страў 
на цы я наль най кух ні. Гэ та агу роч ны ха лад нік 
за 2,5 руб ля, рыб ныя гал кі за 10 руб лёў, шу пе-
ня са сві ні най за 7,5 руб ля, кны шы з буль бай 
і гры ба мі за 4,5 руб ля, сыр ні кі са смя тан на-
ма ка вым со у сам за 5 руб лёў.

Стра вы бу дуць га та вацца па адзі ных рэ-
цэп ту рах і рэа лі зоў вац ца па ад ноль ка вых 
цэ нах. Са мі яны рас пра ца ва ны з удзе лам пе-

ра мож цы га рад ско га кон кур су пра фе сій на га 

май стэр ства «Мін скі май стар — 2019».

МУ ЗЫЧ НЫЯ ІН СТРУ МЕН ТЫ — 
У ЛАМ БАРД

25-га до вы гра ма дзя нін Азер бай джа на 

на пра ця гу трох ме ся цаў браў у арэн ду 

му зыч ныя ін стру мен ты, не ма ю чы на-

ме ру іх ад да ваць. Су ма шко ды скла ла 

больш за 2,5 ты ся чы до ла раў.

Ма ла ды ча ла век, пра цу ю чы ў ста ліч ным 
клу бе ды-джэ ем, вы ра шыў пад за ра біць на 
му зыч най апа ра ту ры. Ён браў ін стру мен ты ў 
арэн ду, а по тым іх пе ра пра да ваў. Арэн да даў-
цаў зла мыс нік вы бі раў не вы пад ко ва: па пры-
чы не доў га га су пра цоў ніц тва з ім і аса біс та га 
да ве ру кам па ніі да ва лі зла мыс ні ку апа ра ту ру 
без да мо вы. Атры маў шы не аб ход ную тэх ні-
ку, ма ла ды ча ла век ад ра зу ж на кі роў ваў ся ў 
лам бар ды ста лі цы, дзе і зда ваў яе.

Як па ве дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 
вя до ма, што част ку аран да ва на га муж чы-

на пе ра пра да ваў у Ра сій скую Фе дэ ра цыю. 

Ад дзе ян няў фі гу ран та па цяр пе ла мі ні мум 

шэсць гра ма дзян. Уста ноў ле на, што атры-

ма ныя гро шы зла мыс нік мар на ваў у ка-

зі но.

РА БІЎ СТАЎ КІ 
З ЧУ ЖОЙ КАРТ КІ

У ста ліч ную мі лі цыю звяр нуў ся ма ла-

ды ча ла век з за явай пра тое, што ў 

мо мант, ка лі ён не вы ка рыс тоў вае бан-

каў скую карт ку, з яе зні ка юць гра шо-

выя срод кі. Мін ча нін па тлу ма чыў, што 

ра ней ён ні ко му не пе ра да ваў сваю 

карт ку і не вы да ваў з яе аса біс тыя 

звест кі. Ад нак пры га даў, што, жы ву чы 

ў ін тэр на це, мог пе ры я дыч на па кі даць 

свае аса біс тыя рэ чы ў не за чы не ным 

па коі і сы хо дзіць па спра вах.

Апе ра тыў ні кі гру пы па рас крыц ці зла-

чын стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій уста-

на ві лі, што пры чы най знік нен ня гра шо вых 

срод каў па слу жы ла пры вяз ка карт кі да 

ад на го з акаў нтаў ан лайн-ка зі но. Як паз-

ней ста ла вя до ма, ула даль ні кам улі ко ва га 

за пі су ака заў ся 19-га до вы су сед па цяр пе-

ла га.

Па ін фар ма цыі Мас коў ска га РУ УС ста-

лі цы, фі гу рант пры знаў ся ў зроб ле ным, а 

так са ма рас ка заў, што, ка лі ў адзін з дзён 

па цяр пе лы ады шоў па спра вах, ён уба чыў 

ад чы не ныя ў па кой дзве ры, а на ста ле — 

бан каў скую карт ку. Су сед сфа та гра фа ваў 

яе да ныя, а пас ля пры вя заў да аса біс та га 

акаў нта ан лайн-ка зі но і не ад на ра зо ва вы-

ка рыс тоў ваў гра шо выя срод кі, каб ра біць 

стаў кі і гу ляць. Агуль ная су ма шко ды скла ла 

ка ля 500 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


