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СІ ЛА Ў СВЕ ЖА СЦІ
Не за доў га да на шай су стрэ чы ды-

рэк тар ААТ «Ашмян скі мя са кам бі нат» 
Іван ЛУ ПІШ вяр нуў ся з ра бо чай па езд кі 
ў Азер бай джан, дзе прад ста віў пра дук-
цыю свай го прад пры ем ства. І пры ня лі 
яе чар го вы раз вель мі доб ра. Ці ка васць 
да на шых мяс ных, ма лоч ных, хле ба бу-
лач ных пра дук таў, на по яў на столь кі 
вы со кая, што ў Ба ку на ват дзей ні чае 
сет ка крам, якія так і на зы ва юц ца, — 
«Бе ла рус кія».

Пы тан не ды вер сі фі ка цыі рын каў 
збы ту для прад пры ем ства за раз з'яў-
ля ец ца ад ным з клю ча вых. Ка лі ця пер 
у Ра сій скую Фе дэ ра цыю ідзе ка ля 90% 
уся го экс пар ту, то ў пла нах зні зіць гэ ты 
па каз чык на 15%, а ў перс пек ты ве і на 
30%. І ўжо ёсць кра і ны, га то выя з за да-
валь нен нем пры няць бе ла рус кія мяс ныя 
пра дук ты: гэ та і той жа Азер бай джан, і 
Ка зах стан, і В'ет нам, і Кі тай. Ме на ві та 
Пад ня бес ная ця пер з'яў ля ец ца ад ным 
з най больш перс пек тыў ных на прам-

каў ганд лю. Ужо бы лі ажыц цёў ле ны 
проб ныя па стаў кі праз Ган конг, а пас ля 
апош ня га ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў 
Кі тай, ка лі ад но сі ны па між дзвю ма кра і-
на мі яшчэ больш ума ца ва лі ся, прад пры-
ем ства па да ло да ку мен ты на сер ты фі-
ка цыю па ста вак на пра мую.

Ра ней мяс ныя пра дук ты іш лі па мо-
ры — праз Між зем на мор'е, Су эц кі ка нал, 
ва кол Ара вій ска га паў вост ра ва — ка ля 

двух ме ся цаў, а пе ра адо лен не Шаў ко-

ва га шля ху па чы гун цы бу дзе зай маць 

кры ху больш за ты дзень.

— Гэ та той рэ гі ён, які не аб ход на 
асвой ваць. Толь кі ў Кі таі жы ве ка ля 
1,4 міль яр да ча ла век, а па блі зу яшчэ і 
Ін дыя з пры клад на та кой жа коль кас цю 
ча ла век. Да та го ж са мі кі тай цы вель мі 
за ці каў ле ны ў на шай пра дук цыі. Яны 
заў сё ды ад зна ча юць яе на ту раль насць 
і эка ла гіч насць, — за ўва жыў Іван Лу-
піш.

У перс пек ты ве ў Кі тай мо гуць пай сці 
ін ды ві ду аль на за ма ро жа ныя паў фаб ры-
ка ты, на прык лад га лён ка, гру дзін ка, рэ-

бры. Па куль ня ма тэх ніч най маг чы мас-
ці да стаў ляць ту ды све жае мя са, але 
цал кам маг чы ма, што хут ка яна з'я віц-

ца, бо яшчэ дзе сяць га доў та му бы ло 

цяж ка ўя віць, што аха ло джа нае мя са 

ААТ «Ашмян скі мя са кам бі нат» мож на 

па стаў ляць у Ра сію. А за раз — ме на ві та 

на яго са мы вы со кі по пыт.

— За паў та ры га дзі ны ту ша на под-

ве се гру зіц ца ў ма шы ну, яна з'яз джае, 

а на на ступ ную ра ні цу на ша пра дук цыя 

ўжо пра да ец ца ў Маск ве. Мы на ват у Ка-

зах стан, ку ды фу ры за 3–4 дні за яз джа-

юць, па чы на ем па стаў ляць аха ло джа-

нае мя са. Так, гэ та скла да на, тэр мі ны 

пры дат нас ці на шмат мен шыя, але за тое 

і цэ ніц ца яно больш. Гэ та па тра ба ван-

ні ча су. З аха ло джа на га мя са мож на 

пры га та ваць больш страў, ва лок ны не 

губ ля юць сва ёй пруг кас ці ў вы ні ку раз-

ма роз кі і мяс ны сок не зні кае, так што і 

сма ка выя якас ці, без умоў на, ін шыя, — 

раз ва жае ды рэк тар прад пры ем ства.

Ся род га лоў ных за дач кі раў ніц тва 

прад пры ем ства ба чыць тэх ніч нае пе-

ра аб ста ля ван не для па вы шэн ня якас ці 

пра дук цыі і па шы рэн ня асар ты мен ту. 

Пра цэс ужо за пу шча ны, на па рад ку 

дня — аб наў лен не цэ ха першаснай 
пераапрацоўкі з па шы рэн нем ма гут-
нас цяў ха ла дзіль ні ка. І, як вы нік, вы хад 
на но выя перс пек тыў ныя рын кі.

ШЛЯХ ДА СТА ЛА
Пер шы раз апы нуў шы ся ў свя тая 

свя тых прад пры ем ства — вы твор чым 
цэ ху, не пе ра ста еш здзіў ляц ца дак лад-

нас ці дзе ян няў усіх ра бот ні каў. Ча сам 
на ват ства ра ец ца ўра жан не, што так 
зла джа на пра ца ваць мо гуць толь кі ро-
ба ты. Але не — гэ та ста ран ныя і во пыт-
ныя су пра цоў ні кі кам бі на та, якія, мож-
на ска заць, прак тыч на без пе ра пын ку 
ства ра юць мяс ныя шэ дэў ры: па буд нях 
за вод пра цуе ў тры зме ны.

Да рэ чы, адзін з са мых скла да ных 
ві даў ра бот на прад пры ем стве — раз-
дзел ка мя са. Са праўд ныя спе цы я ліс ты 
вель мі цэ няц ца, бо ў гэ тай спра ве не 
абы сці ся без «ча ла ве ча га фак та ру» — 
сак рэ ты май стэр ства па куль не мо жа 
за сво іць ні ад на ма шы на.

А вось у вы твор чым цэ ху па нуе яго 
вя лі касць ку тар. Гэ та ўну шаль ных па-
ме раў аб ста ля ван не, пры зна ча нае для 
драб нен ня мя са і змеш ван ня яго з ін-
шы мі ін грэ ды ен та мі. Пра сцей ка жу чы, 
пры ста са ван не на кшталт гі ганц кай мя-
са руб кі, якой цал кам мог бы ка рыс тац ца 
Гу лі вер.

Рас ка заць пра пе рад гіс то рыю з'яў-
лен ня на на шых ста лах сы ра вэн джа-
най каў бас кі па га дзі ла ся на чаль нік 
вы твор час ці Соф'я РЫЗ ВА НО ВІЧ. 
Зы хо дзя чы з рэ цэп ту ў ку тар па да ец ца 
роз ная сы ра ві на, якая со ліц ца-пер чыц-
ца і змеш ва ец ца на пра ця гу не каль кіх 
хві лін. Да лей фарш ідзе на фар моў ку. 
Ад нак — гэ та яшчэ не кан чат ко вы вы-
гляд пра дук цыі. Аба вяз ко вы пра цэс 
асад кі каў бас, пад час яко га яны зна-
хо дзяц ца ў ка ме ры пры на леж ным тэм-
пе ра тур на-віль гот ным рэ жы ме. У гэ ты 
час фарш ушчыль ня ец ца і ста но віц ца 
больш на сы ча ным па ко ле ры.

Пас ля гэ та га на пра ця гу трох-ча ты-

рох су так каў ба сы зна хо дзяц ца ў клі-

ма ка ме ры, дзе апра цоў ва юц ца тэр міч-

на. Фі наль ны этап — суш ка да пэў на га 

ўзроў ню віль гот нас ці. Вы зна ча ец ца 

га тоў насць каў ба сы да ўжы ван ня ў ла-

ба ра тор ных умо вах. За ста ец ца толь кі 

пра мар кі ра ваць яе і ад пра віць на рэа-

лі за цыю. Не здар ма сы ра вэн джа ныя 

каў ба сы лі чац ца да лі ка тэ сам — абы-

хо дзіц ца з імі трэ ба да лі кат на, а пра-

цэс вы твор час ці до сыць пра цяг лы, у 

ся рэд нім ён зай мае 20–25 дзён. За тое 

і за хоў вац ца та кія пры сма кі мо гуць ад 

ад на го да трох ме ся цаў, не вы пад ко ва 

бу тэрб ро ды з каў ба сой – лю бі мая «сса-

бой ка» ўсіх па да рож ні каў.

Са праўд ная «фіш ка» ААТ «Ашмян скі 

мя са кам бі нат» — са ка ві тыя пель ме ні. 

Ця пер пры вы твор час ці гэ та га пра дук-

ту ўсё час цей вы ка рыс тоў ва юць больш 

су хія цес та і на чын ку, а вось у Ашмя-

нах пель ме ні пра цяг ва юць вы раб ляць 

па тэх на ло гіі, бліз кай да са вец кіх стан-

дар таў. Та му і атрым лі ва юц ца яны з 

тым са мым да маш нім сма кам. На здзіў-

лен не ўсім гас па ды ням, якія звык лі ся, 

што пель ме ні — гэ та «на цэ лы дзень», 

на кам бі на це іх ро бяць вель мі хут ка, 

пры гэ тым — ідэа льнай фор мы. Пас-

ля фар моў кі вы ра бы пра хо дзяць праз 

хут ка ма ра зіль ны ту нэль, пас ля ча го 

ад ра зу ж па ку юц ца і зда юц ца. За зме-

ну з васьмі ра ні цы да чатырох ве ча ра 

вы раб ля ец ца 900 кі ла гра маў пель ме-

няў — ха пі ла б, каб на кар міць га лод ных 
сту дэн таў цэ ла га ўні вер сі тэ та.

«Мя до вая», «Па соль ская», «Да лі ка тэс ная», «Це шчы на»... Усе гэ тыя 
наз вы доб ра зна ё мыя ама та рам па ла са вац ца смач най каў бас кай. 
А ін шую, акра мя вы са ка я кас най, пра дук цыю ААТ «Ашмян скі мя-
са кам бі нат» і не вы пус кае: са мым леп шым га ран там вы ключ ных 
улас ці вас цяў мяс ных вы ра баў з'яў ля ец ца без ма ло га 120-га до вая 
гіс то рыя прад пры ем ства. Мы па бы ва лі на кам бі на це і вы свет лі лі, 
у чым сак рэт асаб лі вых ашмян скіх пель ме няў, якую пра цу па куль 
не мо жа вы кон ваць ні адзін ро бат і чым кі тай цаў так пры цяг вае бе-
ла рус кая пра дук цыя.

НАЙ ЛЕП ШЫЯ МЯС НЫЯ ПРЫ СМА КІ — 
У АШМЯ НАХ!
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З па ва гай да якас ці і з ува гай З па ва гай да якас ці і з ува гай 
да па тра ба ван няў ча суда па тра ба ван няў ча су

ШТО ДНЯ — «СА МА ЛЁТ» З КАЎ БА СЫ
ААТ «Ашмян скі мя са кам бі нат» мо жа па хва ліц ца ста біль нас цю, пры чым не 

прос та ў за ха ван ні доб рых эка на міч ных па каз чы каў, а ў іх па ста ян ным па ляп-
шэн ні. Як рас ка за ла га лоў ны эка на міст прад пры ем ства Але на ЛЯ ШЧЭ ВІЧ, 
у гэ тым го дзе ўжо ўда ло ся за бяс пе чыць рост вы твор час ці асноў ных ві даў 
пра дук цыі ў дзеючых цэнах на 12%, па каў ба сах і вэнджаніне ў натуральным 
выражэнні на 5%. Рэн та бель насць продажаў па вы ні ках мі ну ла га го да скла ла 
больш за 13%.  За 2016 год бы ло вы раб ле на 13 тысяч то н мя са і суб пра дук таў, 
больш за 6 тысяч тон каў бас і вэнджаніны, каля 2 тысяч то н паў фаб ры ка таў. 
І ўсё гэ та сі ла мі менш чым вась мі сот няў ча ла век, якія за дзей ні ча ны не толь кі 
на вы твор час ці, але і ў апа ра це кі ра ван ня, ганд лі, транс парт най сфе ры. Уя ві це, 
толь кі каў ба сы што дня вы раб ля ец ца ка ля 24 тон, а гэ та, між ін шым, ва га не вя-
лі ка га па са жыр ска га са ма лё та.

У мі ну лым го дзе на экс парт бы ло на кі ра ва на 46% вырабленай пра дук цыі, у 
гэ тым го дзе плануецца ўмацаваць пазіцыі ў пастаўках. Уся го ж прад пры ем ства 
пра па нуе свай му спа жыў цу на вы бар больш за 200 най мен няў каў бас ных вы ра-
баў і ка ля 60 паў фаб ры ка таў. Лю быя ві ды каў бас, са сіс кі, сар дэль кі, ру ле ты... 
На ват са мы да свед ча ны гур ман здзі віц ца раз на стай нас ці асар ты мен ту.

Раз ві ва ец ца і фір мен ны ган даль. Уся го ў Гро дзен скай воб лас ці дзей ні чае каля 
30 ма га зі наў ААТ «Ашмян скі мя са кам бі нат». Апош ні пра стор ны су час ны ганд лё-
вы аб' ект пад ра ман тыч най наз вай «Альшанка» ад крыў ся ў но вым мік ра ра ё не 
Грод на. На роў ні з за ма ро жа ным мя сам на віт ры нах ста ла з'яў ляц ца ўсё больш 
эс тэ тыч на пры ваб на га аха ло джа на га мя са. Па куль ёсць тры па зі цыі, але іх спіс 
збі ра юц ца па шы рыць. Кож ны дзень-два пра дук цыя ў кра мах аб наў ля ец ца.

Ап ты мі за цыя шта ту на эфек тыў нас ці пра цы не ад бі ва ец ца: усе ста ра юц ца, 
та му што вель мі цэ няць сваё мес ца ра бо ты дзя ку ю чы друж на му ка лек ты ву і 
доб ра му са цы яль на му па ке ту. І га лоў нае — пра цу кож на га, па-за за леж нас цю 
ад аба вяз каў, тут вель мі па ва жа юць.

На пы тан не, у чым сак рэт пос пе ху, ды рэк тар прад пры ем ства не за дум ва ю-
чы ся ад каз вае: «Ні я кіх сак рэ таў ня ма. Лю дзі доб ра пра цу юць, і гэ та га да стат-
ко ва». Та кая ж вы раз ная па зі цыя ў Іва на Ула дзі мі ра ві ча і на конт пры знан ня: 
«Усе ўзна га ро ды — гэ та, вя-
до ма, вель мі пры ем на. Але 
са мая важ ная ад зна ка на-
шай пра цы — гэ та па куп ніц кі 
по пыт». А ўжо гэ ты «ку бак» 
ААТ «Ашмянскі мя са кам бі-
нат», без умоў на, спра вяд лі-
ва атрым лі вае што дня.

ААТ «Ашмянскі мясакамбінат»

231103, Гродзенская вобл., 
г. Ашмяны, вул. Піянерская, д. 52

тэл./ факс 8 015 93 70 877

E-mail:omk.tender@mail.ru
УНП 500057139

Па вел ЛА ЗАН 
зай ма ец ца вы твор час цю фар шу 

на су час ным ку та ры.

Ге надзь ГРУ ЖЭЎ СКІ, на чаль нік мя са пе ра пра цоў чай 
вы твор час ці, і Ган на АЛЕК САНД РО ВІЧ, 

фар моў шчык каў бас ных вы ра баў, у каў бас ным 
цэ ху на апош нім эта пе пад рых тоў кі мя са.

КУРС 
НА ЭЛІТ НЫЯ ГА ТУН КІ

Тое, на коль кі ад да дзе ныя сва ёй спра ве лю дзі 
пра цу юць на «Ашмян скім сы ра роб ным за вод зе» 
фі лі яле ААТ «Лід скі ма лоч на-кан сер ва вы кам бі нат», 
ві даць на ват па ды зай не ін тэр' еру ў офі се. Сце-
ны тут па ко ле ры і фак ту ры вель мі на гад ва юць... 
сыр. Не здар ма ся род ра бот ні каў па пу ляр ная фра за 
«Сыр — уся му га ла ва»: па цвяр джэн не гэ та му тут 
мож на су стрэць на кож ным кро ку.

На прык лад, на прад пры ем стве за свое на больш 
за 40 ві даў сы ру, кож ны год з'яў ля ец ца яшчэ 2-3 но-

выя най мен ні. І гэ та — да лё ка не 
мя жа. Ня даў на быў пра ве дзе ны 
ка пі таль ны ра монт у ка ме ры га-
то вай пра дук цыі, ця пер збі ра юц-
ца бу да ваць яшчэ ад ну. Гэ та да-
зво ліць вы пус каць цвёр дыя ві ды 
сы роў, якія ад но сяц ца да эліт най 
гру пы, тэр мі нам па спя ван ня не 
мен шым за тры ме ся цы.

Да рэ чы, ра монт зра бі лі і ва ўсіх ка бі не тах, аб на ві лі 
па коі пры ёму ежы для ра бот ні каў — за ства рэн нем 
кам форт ных умоў пра цы на прад пры ем стве ста ран-
на со чаць. Не дзіў на, што гэ та пры цяг вае каш тоў ныя 

ма ла дыя кад ры. Ся рэд ні ўзрост ра бот ні каў 
прад пры ем ства — 39 га доў, ка лі ўжо ёсць 
ба га ты жыц цё вы во пыт і яшчэ шмат сіл для 
но вых здзяйс нен няў.

Пас ля ўвя дзен ня ў экс плу а та цыю но вай 
лі ніі вы твор чыя ма гут нас ці прад пры ем ства 
бы лі па вя лі ча ны на пяць тон. Ця пер на за-
вод зе мож на вы пус каць да 20 тон сы ру ў 
су ткі. А ўліч ва ю чы той факт, што прад пры-
ем ства пра цуе без пе ра пын ку, у ме сяц тут 

вы раб ля юць ка ля 600 тон апе тыт на га ма лоч на га 
пра дук ту.

Та кім чы нам, на прад пры ем стве што дня пе ра-
пра цоў ва юць 240 тон ма ла ка. Да рэ чы, сы ра він ная 
зо на цал кам ад па вя дае аб' яд наль най ідэі фо ру му 
«Паў ноч ны век тар Гро дзен скай воб лас ці»: асноў-
ныя па стаў шчы кі ма ла ка — Ашмян скі, Смар гон скі 
і Аст ра вец кі ра ё ны. Так са ма сы ра ві на па сту пае з 
Лід ска га і Сма ля віц ка га рэ гі ё наў.

А вось га то вая пра дук цыя ідзе ў асноў ным на 
экс парт — больш за 96%. Па куль га лоў ны па куп-
нік — Ра сія, але ўжо вя дзец ца ра бо та па ды вер сі-
фі ка цыі рын ку. Геа гра фія су пра цоў ніц тва шы ро кая: 
ад Уз бе кі ста на да Ду бая.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што ры нак мя ня ец ца 
ды на міч на. Па вы ша юц ца за пы ты да якас ці, гус ту 
і вон ка ва га вы гля ду пра дук цыі. І прад пры ем ства 
па спя хо ва пад ладж ва ец ца пад усе но выя плы ні, 
до каз та му — па ве лі чэн не аб' ёмаў про да жаў на 
36,5% за год.

ЗГУР ТА ВА НАЯ КА МАН ДА
Вы твор часць — гэ та да лё ка не ўсё, што аб' яд-

ноў вае ра бот ні каў за во да. Ка ле гі ста вяц ца адзін 
да ад на го са шчы рай цеп лы нёй, у тым лі ку і дзя-
ку ю чы агуль най ак тыў най жыц цё вай па зі цыі. Ра-
ён ныя спа бор ніц твы па лю бым ві дзе спор ту — і 
сы ра ро бы га то выя не прос та пры няць у іх удзел, 
але і да апош ня га зма гац ца за пры за выя мес цы. 
Та му чар го вая гра ма та па ва лей бо ле, тэ ні се або 
пе ра цяг ван ні ка на та ўспры ма ец ца як пры ем ная, 
але ўжо са ма са бой зра зу ме лая з'я ва.

А ня даў на ка ман да «Ашмян ска га сы ра роб на-
га за во да» пе ра маг ла ў кон кур се на най леп шую 
сан дру жы ну ў ра ё не і ця пер на пру жа на рых ту ец ца 
да аб лас ных спа бор ніц тваў. На мес нік ды рэк та-
ра па ідэа ла гіч най ра бо це Але на КЛЫ ШЭ ВІЧ 
па ве да мі ла, што ў скла дзе ка ман ды 13 ра бот ні-
каў і мед сяст ра, усе яны сы хо дзяц ца ў мер ка ван ні, 
што атры ма ныя ве ды і на вы кі не аб ход ныя ў жыц ці 
кож на га. За да ча ў кон кур се — па ка заць, як трэ ба 
ся бе па во дзіць у роз ных над звы чай ных сі ту а цы ях і 
як пра віль на аказ ваць пер шую да па мо гу, пры чым 

на са мым пра фе сій ным уз роў ні. Да рэ чы, па жар-
ная дру жы на прад пры ем ства за ня ла дру гое мес ца 
ў агуль на ка манд ным за лі ку на ра ён ных спа бор-
ніц твах. Так што мож на ска заць, што ад каз насць 
і са бра насць — гэ та ад мет ная ры са ра бот ні каў 
«Ашмян ска га сы ра роб на га за во да» фі лі яла ААТ 
«Лід скі ма лоч на-кан сер ва вы кам бі нат».

Як рас ка заў праф са юз ны лі дар за во да — на-
мес нік ды рэк та ра па вы твор час ці Ста ні слаў РА-
ЦІ НА, ра зам су пра цоў ні кі на вед ва юць і куль тур ныя 
ме ра пры ем ствы. На прык лад, ез дзяць на кан цэр ты 
вя до мых вы ка наў цаў, ужо ку пі лі бі ле ты на каст рыч-
ніц кі вы ступ Цыр ка дзю Са лей у Мін ску, заў сё ды з 
дзець мі на вед ва юць на ва год нія ёл кі. Да рэ чы, прад-
пры ем ства кла по ціц ца і аб лет нім ад па чын ку юных 
жы ха роў Ашмян ска га ра ё на: што год за вод пры мае 
ўдзел у доб ра ўпа рад ка ван ні ла ге раў, у гэ тым го дзе, 
на прык лад, — гэ та азда раў лен чы ла гер «Друж ба».

З'яд на ныя ра бот ні кі прад пры ем ства не толь кі ў 
ра дас ці, але і ў го ры. Ня даў на ў ад ной з су пра цоў-
ніц у до ме зда рыў ся па жар, на шчас це, абы шло ся 
без тра ге дыі, але боль шая часць ма ё мас ці зга рэ ла. 
Ка лек тыў па лі чыў сва ім аба вяз кам ма тэ ры яль на 
пад тры маць па цяр пе лую, у ба ку ад чу жой бя ды не 
за стаў ся ні хто. A на апош нім праф са юз ным схо дзе 
бы ло вы ра ша на вы лу чыць да па мо гу і ад на му з ра-
бот ні каў, у яко га цяж ка хва рэе маленькae дзі ця.

Тра ды цыі не толь кі пра фе сій на га май стэр ства, 
але і ча ла ве чых ад но сін пе ра да юц ца з па ка лен-
ня ў па ка лен не. Не здар ма за ста юц ца пра ца ваць 
на прад пры ем стве і ма ла дыя спе цы я ліс ты. Так, 
ашмян ка Алё на Астап чык пра хо дзі ла тут прак ты ку 
і пры кла ла ўсе на ма ган ні, каб доб ра ся бе пра явіць і 
афі цый на пра ца ўлад ка вац ца. Ця пер дзяў чы на з'яў-
ля ец ца май страм. Гэ та не пе ра шко дзі ла ёй узяць 
удзел у кон кур се «Міс-Ашмя ны», дзе яна атры ма ла 
га на ро вы ты тул «Міс-гра цыя».

А вось муж чы нам блі жэй за сна ва ная на ба зе 
прад пры ем ства ка ман да ры ба ло ваў-ама та раў. Яе 
ўдзель ні кі па ды хо дзяць да спра вы на столь кі грун-
тоў на, што на ват пе ра маг лі на рэс пуб лі кан скіх спа-
бор ніц твах у мі ну лым го дзе.

Але, ня гле дзя чы на шмат лі кія за хап лен ні, пра-
фе сі я на лы заў сё ды па мя та юць аб сва ёй га лоў най 
мэ це — вы твор час ці най леп ша га сы ру. І ста ран-
насць па за слу гах ад зна ча юць як па куп ні кі, так і 
экс пер ты. Так, сы ры «Аль пій скі», «Алек санд рый-
скі» і «OLTERCHEESE» ста лі лаў рэ а та мі кон кур су 
«Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь — 2016» у 
на мі на цыі «Пра дук ты хар ча ван ня», а ганд лё ва-вы-
ста вач ны па віль ён прад пры ем ства быў пры зна ны 
най леп шым на кон кур се-кір ма шы «Сыр ны фес ты-
валь» у Грод не.

УНП 5000837843

ЗА ЛА ТОЕ СЫР НАЕ СОН ЦАЗА ЛА ТОЕ СЫР НАЕ СОН ЦА
ЧЫМ СЛА ВЯЦ ЦА АШМЯН СКІЯ СЫ РА РО БЫ?

НА ЛЮ БЫ ГУСТ
Ка лі сім ва лам уся го за во да з'яў ля ец ца за ла тая птуш ка, 

якая ві тае ўсіх на ва ро тах у Cырны рай, то вя лі кіх па ме раў 
вы твор чы цэх на гад вае фан тас тыч ны кас міч ны ка ра бель: 
бліс ку чае ме та ліч нае аб ста ля ван не і ўся го два ча ла ве кі, 
якія ім кі ру юць, — май стар і апе ра тар.

Як рас ка заў на чаль нік вы твор ча га сек та ра Сяр гей 
КА ВА ЛЕЎ СКІ, па стэ ры за ва нае ма ла ко па сту пае ў сы ра-
вы раб ляль нік, дзе змеш ва ец ца з за квас кай, сы чуж ным фер мен там і ін шы мі ін грэ ды ен та мі. На пра ця гу 2,5—3 
га дзін утва ра ец ца сыр ны згус так, які по тым, ка лі да свед ча ны май стар па кан сіс тэн цыі вы зна чае га тоў насць 
зер ня, на жа мі раз ра за ец ца на ка вал кі. Пас ля гэ та га яшчэ дзве га дзі ны сыр зна хо дзіц ца пад прэ сам. Да лей — 
са ліль нае ад дзя лен не, дзе ма лоч ны пра дукт за трым лі ва ец ца на двое су так. Фі наль ны этап — упа коў ка ў плён-
ку, у якой на пра ця гу 20—30 су так пры тэм пе ра ту ры 10—12 гра ду саў сыр вы спя вае. Да рэ чы, тра ды цый ная 
га лоў ка сы ру ва гой ка ля васьмі кі ла гра маў — як раз для вя лі кай сям'і. А вось для тых, хто не га то вы спра віц ца 
з та кім аб' ёмам за раз, ня даў на па ча лі ра біць спа жы вец кую ўпа коў ку ва гой 330—350 гра маў.

Па ста ян на на прад пры ем стве вы раб ля ец ца ка ля 10 асноў ных ві даў сы роў, пе ра важ на пра цу юць пад за каз, 
цал кам ад каз ва ю чы за пы там спа жыў цоў. За раз на пі ку па пу ляр нас ці «Пі ка ры на», «П'е ман тэ зэ», «Тыль зі тэр», 
«Алек санд рый скі», «Аль пій скі». Дзя ку ю чы кла січ на му на сы ча на му гус ту і цёп лай наз ве прый шло ся па куп ні-
кам да спа до бы «Бе ла рус кае зо ла та». Са мы не звы чай ны, а та му і па пу ляр ны, «Ка ра леў скі» сыр, які ва ло дае 
во да рам ад топ ле на га ма ла ка і да лі кат ным сме тан ко вым гус там. Да ні на тра ды цы ям — кла січ ная са вец кая 
тэх на ло гія па вы твор час ці мас ла, вя до ма га да лё ка за ме жа мі на шай кра і ны.

Усе сы ры вы раб ля юц ца ў ад па вед нас ці з тэх на ла гіч ны мі ін струк цы я мі: для кож на га — свая спе цы яль ная 
за квас ка, тэм пе ра тур ны рэ жым і тэр мін па спя ван ня. Бы вае, што на тхнё ныя май стры са ма стой на пры дум ля-
юць асаб лі вы від пра дук цыі, які ў да лей шым рэ гіст ру ец ца.

А як тут не на тхніц ца, ка лі сыр па пра ву мож на на зваць уні каль ным пра дук там. Ён аба ра няе пе чань, па-
ляп шае іму ні тэт, пра ду хі ляе хва ро бы зу боў і на ват, пры пра віль ным па ды хо дзе, да па ма гае схуд нець. І са мае 
га лоў нае — гэ ты ла су нак пад аў жае жыц цё.

Гіс то рыя гэ та га ма лоч на га пра дук ту, на дум ку на ву коў цаў, на ліч вае ўжо ка-
ля 10 ты сяч га доў. Не дзіў на, што за гэ ты час пры ду ма лі сот ні роз ных ві даў 
вы тан ча на га пры сма ка. Су пра цоў ні кі «Ашмян ска га сы ра роб на га за во да» 
фі лі яла ААТ «Лід скі ма лоч на-кан сер ва вы кам бі нат» пры трым лі ва юц ца сак-
рэ таў май стэр ства, якія вы пра цоў ва лі ся ста год дзя мі, ад нак і за су час ны мі 
тэн дэн цы я мі ў сфе ры хар ча ван ня так са ма со чаць. На ўрад ці на ват сот ню 
га доў та му хто-не будзь мог ла маць га ла ву над тым, як ства рыць ды е тыч ны 
сыр. А ця пер — ка лі лас ка, па нен кі, якія со чаць за фі гу рай, мо гуць на рэш це 
ні ў чым са бе не ад маў ляць, спе цы яль на для іх у Ашмя нах вы пус ка юць «Фіт-
нес-чыз», у якім уся го 20% тлус тас ці. Аб гэ тай і ін шых на він ках мы да ве да лі ся 
пад час гу тар кі з ра бот ні ка мі за во да.

У ру ках на чаль ні ка У ру ках на чаль ні ка 
вы твор ча га сек та ра вы твор ча га сек та ра 

Сяр гея Сяр гея КА ВА ЛЕЎ СКА ГАКА ВА ЛЕЎ СКА ГА  
са мая па пу ляр ная са мая па пу ляр ная 

ў па куп ні коў на він ка — ў па куп ні коў на він ка — 
сыр «Oltercheese».сыр «Oltercheese».

На мес ні ка кі раў ні ка прад пры ем ства На мес ні ка кі раў ні ка прад пры ем ства 
па ідэа ла гіч най ра бо це Але ну па ідэа ла гіч най ра бо це Але ну КЛЫ ШЭ ВІЧКЛЫ ШЭ ВІЧ  
і на мес ні ка га лоў на га бух гал та ра Ан жэ лу і на мес ні ка га лоў на га бух гал та ра Ан жэ лу 
ЗЯ НЕ ВІЧЗЯ НЕ ВІЧ мы сфа та гра фа ва лі ка ля стэн да з  мы сфа та гра фа ва лі ка ля стэн да з 
уз на га ро да мі ка лек ты ву за спар тыў ныя да-уз на га ро да мі ка лек ты ву за спар тыў ныя да-
сяг нен ні. Ан жэ ла (на здым ку зле ва) сяг нен ні. Ан жэ ла (на здым ку зле ва) 
уз на чаль вае сан дру жы ну сыр за во да. уз на чаль вае сан дру жы ну сыр за во да. 
У яе ру ках чар го вы дып лом за па спя хо вае У яе ру ках чар го вы дып лом за па спя хо вае 
вы ступ лен не сан дру жын ні каў на ра ён ных вы ступ лен не сан дру жын ні каў на ра ён ных 
спа бор ніц твах.спа бор ніц твах.

Май стар Воль га За вад ская Май стар Воль га За вад ская 
ўпэў не на пра цуе са скла да ным ўпэў не на пра цуе са скла да ным 
тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем.тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем.

У цэ ху №2 дзей ні чае У цэ ху №2 дзей ні чае 
вы со ка пра дук цый ная лі нія вы со ка пра дук цый ная лі нія 

па вы ра бе сы ру.па вы ра бе сы ру.

Матэрыялы спецвыпуска падрыхтавалі Дар'я КАСКО, Ірына СІДАРОК, Марына ВЕСЯЛУХА, 
Алена ДАЎЖАНОК. Фота Сяргея НІКАНОВІЧА і Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

На гэ тым участ ку На гэ тым участ ку 
ўпа коў кі га то вай пра дук цыі ўпа коў кі га то вай пра дук цыі 

пра цуе сы ра роб пра цуе сы ра роб 
На тал ля На тал ля ГАЙ ДУ КЕ ВІЧГАЙ ДУ КЕ ВІЧ..

Ма ры на ЛІ СОЎ СКАЯ, 
пра да вец шос та га раз ра ду, 
заў сё ды га то вая да па маг чы 

зра біць вы бар 
ся род вя лі ка га асар ты мен ту 

фір мо вай кра мы.


