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Ай чын нае — да та го ж і якас-
нае. Спе цы я ліс ты рэ ка мен ду-
юць звяр таць на яго асаб лі вую 
ўва гу — час цей на бы ваць, да-
ваць сва ім дзе цям і на ват ужы-
ваць са мім. І вось ча му...

У но вых цэ хах вы пус ка юц ца сён-
ня вад кія і па ста па доб ныя ма лоч ныя 
пра дук ты на ваў ка выс кім «Бел лак-
це», кан сер вы на мяс ной асно ве — 
на Ар шан скім мя са кан сер ва вым 
кам бі на це. «Бел лакт», да рэ чы, 
мае поў ную лі ней ку су хо га дзі ця-
ча га хар ча ван ня для карм лен ня 
дзя цей ран ня га ўзрос ту, у тым лі ку 
ля чэб ныя і пра фі лак тыч ныя су ме сі 
і пра дук ты пры кор му. Асар ты мент 
су хо га дзі ця ча га хар ча ван ня з улі-
кам рас фа соў кі і ўпа коў кі на ліч вае 
65 най мен няў, 22 з якіх — ка шы.

Рэ кан стру я ва ны ў па пя рэд нія га-
ды і цэ хі па вы твор час ці пра дук таў 
для дзі ця ча га хар ча ван ня на «Ма-
лоч ных пра дук тах» і «Ма зыр скіх 
ма лоч ных пра дук тах». У кра мах 
дзя ку ю чы гэ та му ця пер мож на ад-
шу каць са мы шы ро кі асар ты мент
та го ж стэ ры лі за ва на га ма ла ка 
(з лак ту ло зай, прэ бі ё ты ка мі і г. д.), ке-
 фір, бія ке фір, бі фі тат, бі фі да бакт, 
ёгур ты, тва рог і тва рож ныя вы ра-
бы... Пра дук цыю для да школь ні каў 
і школь ні каў вы раб ля юць прак тыч-
на ўсе «на ту раль на ма лоч ныя вы-
твор цы».

У кра і не ство ра ны та кія вы твор-
чыя ма гут нас ці, якія да зва ля юць 
за бяс пе чыць па трэ бы ў ма лоч ным, 
мяс ным і пло да а га род нін ным дзі-
ця чым хар ча ван ні. Апош няе вы-
раб ля юць двое вы твор цаў, якія 
ўва хо дзяць у склад кан цэр на «Бел-
дзярж харч прам», а так са ма двое 
пры ват ні каў. Удзель ная ва га ай чын-
на га дзі ця ча га хар ча ван ня ў агуль-
 ным аб' ёме спа жы ван ня скла дае 
85 пра цэн таў. Асар ты мент ны пе ра лік
на ліч вае ка ля 600 най мен няў. Гэ та 
мо на- і шмат кам па не нтнае пю рэ з 
цук рам, з па ні жа най коль кас цю цук-
ру і без яго, з да баў лен нем ма ла ка, 
вярш коў, мас ла, тва ра гу, ёгур ту, з 
кру па мі — ман най, аў ся най, грэц-

кай, ры са вай, ку ку руз най, гэ та со кі 
і нек та ры, пю рэ і со ка вая пра дук цыя 
з вы ка ры стан нем тра піч ных і суб-
тра піч ных пла доў, а так са ма со кі, 
уз ба га ча ныя ві та мі на мі, фрук то ва-
ма лоч ныя как тэй лі, мор сы, со кі пра-
мо га ад ціс кан ня... Усё бе ла рус кае 
пло да а га род нін нае дзі ця чае хар ча-
ван не з'яў ля ец ца на ту раль ным — 
не змя шчае ара ма ты за та раў, фар-
ба валь ні каў, за гу шчаль ні каў.

Па вод ле слоў на чаль ні ка ад дзе-
ла кан сер ва вай га лі ны ўпраў лен ня 
ка ар ды на цыі і раз віц ця цук ро вай 
і кан сер ва вай га лін Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га кан цэр на хар чо вай 
пра мыс ло вас ці «Бел дзярж харч-
прам» Але ны АНД РЭ Е ВАЙ, у ар-
га ні за цы ях кан цэр на за бяс печ ва-
ец ца поў ны цыкл вы твор час ці — ад 
на рых тоў кі і пе ра пра цоў кі све жай 
сы ра ві ны да вы пус ку га то вай пра-
дук цыі. Акра мя та го, для пад тры-
ман ня асар ты мент най лі ней кі на 
пра ця гу го да ў гэ тых ар га ні за цы ях 

уста ноў ле ны лі ніі па вы твор час ці 
пю рэ-паў фаб ры ка та асэп тыч на га 
кан сер ва ван ня. Для за бес пя чэн ня 
пе ра пра цоў чых вы твор час цяў сы-
ра ві най з за да дзе ны мі па каз чы ка мі 
ААТ «Га ма сма ку» ства ры ла ўлас-
ную сы ра він ную зо ну па вы рошч-
ван ні пла доў і ягад. «Ма ла рыц кі 
кансерваагароднінасушыльны 
кам бі нат» для ака зан ня вы твор цам 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі па-
слуг у па са дцы і ўбор цы ўра джаю 
на быў сель ска гас па дар чую тэх ні ку. 
Пры ват ныя кам па ніі не ма юць аб-
ста ля ван ня па пе ра пра цоў цы све-
жай сы ра ві ны, вы пус ка юць дзі ця чае 
хар ча ван не з па куп ных ай чын ных 
і ім парт ных пю рэ-паў фаб ры ка таў і 
кан цэнт ра ва ных со каў...

Ар шан скі мя са кан сер ва вы кам-
бі нат па шы рае пе ра лік пра дук цыі 
спе цы я лі за ва на га пры зна чэн ня для 
хво рых з фе ніл ке та ну ры яй і цэ лі я-
кі яй. Ва ра ная каў ба са без глю тэ ну 
для хво рых на цэ лі я кію вы пус ка ец-

ца не толь кі ў Ор шы, але і ў Мін ску. 
Та кая пра дук цыя, да рэ чы, мо жа вы-
ка рыс тоў вац ца ў хар ча ван ні і зда-
ро вых, бо яна не змя шчае ара ма-
ты за та раў, фар ба валь ні каў і ін шых 
«ліш ніх» кам па не нтаў.

Для да школь ні каў і школь ні каў 
рас пра ца ва ны цэ лы шэ раг стан дар-
таў на каў бас ныя вы ра бы і са сіс кі, 
якія мо гуць уз ба га чац ца ві та мі на мі, 
мік ра эле мен та мі, хар чо вы мі ва лок-

на мі. Ёсць стан дарт і на паў фаб ры-

ка ты руб ле ныя — кат ле ты, шні ца лі, 

бі точ кі, біфш тэк сы, якія так са ма мо-

гуць вы раб ляц ца з уз ба га чэн нем.

— Нам ха це ла ся б, каб да школь-

ныя і школь ныя ўста но вы за бяс печ-

ва лі ся сён ня пра дук та мі пра мыс ло-

вай вы твор час ці — як каў бас ны мі 

вы ра ба мі, так і паў фаб ры ка та мі 

руб ле ны мі, якія вы раб ля юц ца па 

стан дар тах, але не па стаў ля юц ца 

на кам бі на ты школь на га хар ча ван-

ня, — ад зна чае за гад чык ад дзе ла 

тэх на ло гій мяс ных пра дук таў Ін-

сты ту та мя са-ма лоч най пра мыс-

ло вас ці НАН Бе ла ру сі Свят ла на 

ГАР ДЫ НЕЦ. — Во пыт та кі, праў-

да, быў: ар шан скі кам бі нат па стаў-

ляў сваю пра дук цыю ў тры шко лы, 

дзе ці да ва лі ёй са мыя ста ноў чыя 

ацэн кі. Ад нак па куль гэ ты кі ру нак 

на атры маў на леж на га раз віц ця, 

прад пры ем ствы не так моц на за ці-

каў ле ны ў па ве лі чэн ні аб' ёмаў пра-

дук цыі, вы раб ле най па ад па вед ным 

стан дар це.

У ін сты ту це тым ча сам пра цяг ва-

ец ца ра бо та над ства рэн нем лі ней кі 

мяс ных пра дук таў з па ні жа най коль-

кас цю со лі. На зме ну за вы ша ным 

ліч бам со лі па він ны прый сці дух мя-

ныя кам па зі цыі з вы ка ры стан нем 
спе цый, зя ле ні ва, якія зні жа юць са-
ля вую ад чу валь насць. Ужо ў на ступ-
ным го дзе прад пры ем ствы па він ны 

атры маць та кія рэ цэп ту ры і па чаць 
вы пуск менш са лё най пра дук цыі.

Больш за 20 га доў у кра і не іс нуе 
ўлас ная ка лек цыя ма лоч на кіс лых 
мік ра ар га ніз маў — бі фі да бак тэ рый 
і пра бі ё ты каў, чыя ка рысць клі ніч-
на да ка за на і на асно ве якіх бы лі 
рас пра ца ва ны тэх на ло гіі для дзі-
ця чых бія пра дук таў. Іх рэ гу ляр нае 
ўжы ван не нар ма лі зуе мік ра фло ру 

кі шэч ні ка. Гэ та, на прык лад, «Лі са-

ве та» — з па вы ша най коль кас цю 

бял коў. Та кіх рас пра цо вак да стат-

ко ва, ад нак прад пры ем ствы, якія 

іх вы раб ля юць, не мо гуць са бе да-

зво ліць агрэ сіў ную мар ке тын га вую 

па лі ты ку. Ад сюль ніз кі по пыт, а сле-

дам — і не вя лі кія аб' ёмы вы ра бу.

— У мі ніс тэр ствы аду ка цыі і ахо-

вы зда роўя мы пла ну ем на кі ра ваць 

пе ра лік мяс ных і ма лоч ных пра дук-

таў для ўклю чэн ня ў ра цы ён хар ча-

ван ня ў ар га ні за ва ных ка лек ты вах, 

— ка жа за гад чык ад дзе ла бія тэх-

на ло гій Ін сты ту та мя са-ма лоч най 

пра мыс ло вас ці НАН Бе ла ру сі На-

тал ля ЖА БА НОС. — Сён ня дзей ні-

чае до сыць сціп лы пе ра лік тых жа 

ма лоч ных пра дук таў — гэ та ўся го 

тры па зі цыі: ма ла ко стэ ры лі за ва-

нае, ке фір дзі ця чы ды ёгурт. Як 

быц цам, нар ма тыў на не апраў да на 

ўво дзіць у ра цы ён штось ці ін шае. 

Да рэ чы, мы па він ны звяр нуць ува гу 

на тое, што да лё ка не ў кож най сям'і 
дзе ці ўжы ва юць той жа ке фір — 
на столь кі яны пры звы ча і лі ся да са-
лод ка га сма ку. Між тым лю бо му 
ар га ніз му, тым больш дзі ця ча му, 
вель мі не аб ход ны пра дук ты з бі фі-
да бак тэ ры я мі, пра- і прэ бі ё ты ка мі. 
Той жа іну лін да па ма гае за сва ен ню 
каль цыю — мож на ска заць, за мя няе 
ві та мін Д, дэ фі цыт яко га за ста ец ца 
ак ту аль най праб ле май для нас...



Зда ро вае хар ча ван неЗда ро вае хар ча ван не  

Дзе ві та мі ны?
Га то вае дзі ця чае хар ча ван не — ай чын нае і ім парт нае — па він на 

ад па вя даць нар ма тыў ным да ку мен там па цэ лым шэ ра гу па каз чы каў 
бяс пе кі і мік ра бія ло гіі. Пра вя ра ец ца так са ма якасць ажыц цяў лен ня 
тэх на ла гіч на га пра цэ су.

Як па ве дам ля юць у Рэс пуб лі кан скім кант роль на-вы пра ба валь ным 
комп лек се па якас ці і бяс пе цы пра дук таў хар ча ван ня На ву ко ва-прак-
тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па хар ча ван ні, ай чын ная пра дук цыя 
цал кам ад па вя дае ўста ноў ле ным нор мам не толь кі бяс пе кі, але і якас ці. 
А вось па ста ян ны ма ні то рынг ім парт на га дзі ця ча га хар ча ван ня ча сам 
вы яў ляе не ад па вед нас ці та го, што ўка за на на эты кет цы. Ка ля 20 пра-
цэн таў за ве зе ных у кра і ну фрук то вых і га род нін ных кан сер ваў, со каў, 
пю рэ не ад па вя да юць, на жаль, за яў ле най на эты кет цы коль кас ці 
ві та мі наў. Мяр ку ец ца, што вы твор цы ўсё яшчэ ка рыс та юц ца са ста рэ-
лы мі да вед ні ка мі па са ста ве сы ра ві ны. Па хар чо вых да баў ках, фар ба-
валь ні ках, ара ма ты за та рах, кан сер ван тах па ру шэн няў не вы яў ля ец ца. 
Ад па вя да юць нор ме коль касць лі мон най і яб лыч най кіс лот і ін шых 
па каз чы каў, якія ха рак та ры зу юць на ту раль насць пра дук ту.

Цу кар, соль, тлушч у дзі ця чым хар ча ван ні — аба вяз ко ва ў мен шай 
коль кас ці. Што да цук ру ў тых жа со ках, то ў фрук то выя ён не да да-
ец ца на огул. Мі ні маль нае пад са лодж ван не да пус ка ец ца ў фрук то ва-
га род нін ных, га род нін ных і га род нін на-фрук то вых. Со кі з ага род ні ны 
ў нас ча мусь ці не ка рыс та юц ца вя лі кім по пы там, хоць ва ўсім све це 
вы пус ка ец ца вя лі кі асар ты мент, у тым лі ку шмат кам па не нтных, з да-
да ван нем на ват зя ле ні ва — кро пу, пят руш кі. Рас пра цоў ва юц ца та кія 
рэ цэп ту ры і ў нас.

У 
лю бым вы пад ку ра біць пры шчэп-
ку трэ ба пры доб рым са ма ад чу-
ван ні, а чым глы бей у во сень, тым 

больш шан цаў пад ха піць які-не будзь 

рэ спі ра тор ны ві рус. Да рэ чы, су праць-

гры поз ныя вак цы ны, прад стаў ле ныя на 

бе ла рус кім рын ку, змя шча юць іму на ма-

ду ля та ры, што зні жае ры зы ку раз віц ця 

вост рай рэ спі ра тор най ві рус най ін фек-

цыі, аб умо віць якую мо гуць ка ля 200 

па та ген ных ві ру саў і бак тэ рый.

Пры шчэп ка ад гры пу не азна чае, што вы 

не за хва рэ е це на грып ці ВРВІ на огул, ад нак 

за хвор ван не бу дзе пра хо дзіць у лёг кай фор-

ме, без на ступ стваў, якія ня суць з са бой на ват 

смя рот ную па гро зу. Грып, як вя до ма, мо жа 

вы клі каць цяж кія пнеў ма ніі. Во пыт па каз вае, 

што той, хто пе ра жыў та кі стан, ужо ні ко лі не 

ад маў ля ец ца ад пра фі лак тыч най пры шчэп кі, 

якая за бяс печ вае іму ні тэт лі та раль на праз 

2—3 тыд ні. Эфект за хоў ва ец ца дзесь ці ка ля 

паў го да, пас ля сла бее і да на ступ на га ха лод-

на га се зо на цал кам зні кае. Та му пры шчэп-

лі вац ца не аб ход на кож ны год. Акра мя та го, 

ві рус гры пу мя ня ец ца, што аба вяз ко ва ўліч ва-

юць вы твор цы вак цын, пра па ну ю чы ме на ві та 
тое, што па трэб на ў но вым се зо не.

Па вод ле слоў на мес ні ка на чаль ні ка ад-

дзе ла гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і пра фі лак ты кі 

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя Бе ла ру сі Іны 

КА РА БАН, эпі дэ міі ў Бе ла ру сі ня ма вось ужо 

не каль кі га доў — толь кі пад' ём за хва раль нас-

ці пры клад на ў кан цы зі мы. Да сяг нуць гэ та га 

ўда ло ся дзя ку ю чы больш вы со ка му па каз чы-

ку пры шчэп ле ных: ка лі ў 2007 го дзе гэ та бы-

ло ўся го 5 пра цэн таў на сель ніц тва, то ця пер 

40. Мяр ку ец ца, што і сё ле та бу дзе да сяг ну ты 

ад па вед ны па каз чык. Але на огул, лі чаць спе-

цы я ліс ты, ме жаў тут не іс нуе — хоць бы і 80. 

У про ці ста ян ні гры пу вель мі важ ным бу дзе 

ка лек тыў ны іму ні тэт. Чым больш лю дзей пры-

шчэп ле на ў кан крэт най сям'і, ра бо чым ка лек-

ты ве, сад ку, шко ле, кра і не, тым вы шэй шая 

маг чы масць та го, што эпі дэ міі не бу дзе.

Бяс плат на мо гуць атры маць пры шчэп ку 

гру пы ры зы кі (тут коль касць вак цы на ва ных да-

ся гае 75 пра цэн таў) — гэ та дзе ці ад 6 ме ся цаў 

да 3 га доў, ад 3 га доў з хра ніч най па та ло гі яй, 

лю дзі з атлус цен нем, іму на суп рэ сі яй, школь-

ні кі і сту дэн ты, тыя, хто ў сі лу пра фе сій ных 

аба вяз каў пад трым лі вае кан так ты з вя лі кай 

коль кас цю лю дзей (прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў 

ахо вы зда роўя, унут ра ных спраў і інш.). Зра-

біць пры шчэп ку мож на і трэ ба кож на му — так 

мы га ран ту ем са бе, што на ша су тык нен не з 

ві ру сам гры пу не скон чыц ца цяж кі мі на ступ-

ства мі, рэ ані ма цы яй. На шэ ра гу прад пры ем-

стваў вак цы на цыя бу дзе пра во дзіц ца за срод кі 

са міх ра бо та даў цаў. Цал кам да ступ ная і вак-

цы на цыя за ўлас ны кошт. На гэ та аба вяз ко ва 

па він ны звяр нуць ува гу ўсе ця жар ныя, баць кі 

дзя цей ад 6 ме ся цаў, а так са ма па жы лое на-

сель ніц тва ва ўзрос це ад 60—65 га доў.

На шчас це, ле тась не за рэ гіст ра ва на ні-

вод на га вы пад ку гі бе лі, звя за на га з гры пам. 

А вось цяж кія па цы ен ты бы лі. У пер шую чар гу 

ся род дзя цей і да рос лых, якія іг на ра ва лі маг чы-

масць вак цы на цыі (на зі ран ні па каз ва юць, што 

хва рэе ўся го 2—3 пра цэн ты вак цы на ва ных), а 

так са ма ся род схіль ных да на бо ру ва гі.

Звы чай на грып цяж ка пе ра блы таць з лю-

бой ін шай ін фек цы яй: яго сімп то мы — вы со-

кая тэм пе ра ту ра, хва ра ві ты ка шаль (тра хе іт) 

і моц ная ін так сі ка цыя (пра яў ля ец ца бо лем ва 

ўсім це ле) — з'яў ля юц ца да во лі рэз ка і прос та 

ва ляць з ног у ло жак. А стаць ах вя рай гры-

поз най ін фек цыі мож на не аба вяз ко ва пад 

ка нец зі мы — роз ныя ты пы гры пу акру жа юць 

нас увесь год. Але ж ме на ві та з на ступ лен нем 
ха ла доў ві ру сам ляг чэй ата ка ваць. Асаб лі ва 
ка лі мы іг на ру ем са мы эфек тыў ны спо саб 
пра фі лак ты кі — не ро бім пры шчэп ку. Бо ўсе 
ін шыя ме ры зні жа юць ры зы ку за хвор ван ня 

вель мі ад нос на. Тым не менш не бу дзем за-
бы ваць і пра іх.

 У мо мант аб' яў лен ня пад' ёму за хва-
раль нас ці па збя гай це шмат люд ных мес цаў: 
менш лю дзей — менш ві ру саў.

 Час цей бы вай це на све жым па вет ры: ві-
ру сы лю бяць за кры тыя па мяш кан ні, дзе рэд ка 
пра вет ры ва юць, а та му тэм пе ра ту ра па вет ра 
вы шэй шая за ап ты маль ныя 16—22 гра ду сы, 
віль гот насць не ад па вя дае 40—70 пра цэн там.

 Не кан так туй це з хво рым: не вар та ві-
тац ца з та кім ча ла ве кам за ру ку, а ка лі гэ та 
нех та з хат ніх, то ме ры гі гі е ны для ўсіх ся мей-
ні каў па він ны вый сці на пер шы план.

 Слі зіс тая но са не па він на быць су хой, а 
да сяг нуць гэ та га да па мо жа што дзён нае вы-
ка ры стан не спе цы яль ных ма зяў і рас тво раў, 
ба га ты вы бар якіх пра па ну юць ап тэ кі. Мож на 
пры га та ваць са лё ны рас твор і са мім. Віль гот-
най слі зіс тай ляг чэй про ці ста яць ві ру сам.

 Не ху тай це дзя цей так, каб ім бы ло 
го ра ча. За гар та ва ны ар га нізм лепш рас праў-
ля ец ца з ін фек цы яй 
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А ВА ШЫ ДЗЕ ЦІ 
ЛЮ БЯЦЬ КЕ ФІР?
Дзі ця чае хар ча ван не, якое мы сён ня ба чым на па лі цах у кра мах, — 
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ЧАС ПРЫ ШЧЭП КІ
Пры шча піц ца ад гры пу мож на ўжо за раз, 

хоць афі цый ны старт вак цы на цыі бу дзе да дзе ны 1 каст рыч ні ка


