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— Мы ро бім усё для та го, 
каб пра дук цыя пад гэ тай мар-
кай бы ла якас ная і смач ная, каб 
на яе пры га та ван не не спат рэ-
бі ла ся шмат ча су. І, вя до ма, 
каб яна маг ла кан ку ры ра ваць 
са свой скай стра вай, а гас па-
ды ня, ад ной чы на быў шы яе, не 
па шка да ва ла, не рас ча ра ва ла-
ся, — ад зна чы ла на чаль нік ад-
дзе ла мар ке тын гу і рэ кла мы 
На тал ля МЯЦЬ.

Мяр кую, ама та ры дзяр жын-
скай пра дук цыі па пра ве аца ні-
лі фаб рыч ныя кат ле ты, ку па ты, 
пель ме ні. Ме на ві та на пель ме-
ні пра па ную звяр нуць ува гу: 
акра мя та го, што яны са праў ды 
смач ныя, пельмені ма юць не-
звы чай ную фор му — пеў ні ка, 
сэр ца, па лач кі. Асаб лі ва ў за-
хап лен ні ад іх дзе ці. Не ад ной-
чы да во дзі ла ся чуць у фір мо-

вых кра мах, як ма лыя пра сі лі: 
«Ма ма, ку пі «пеў ні ка». Яр кая 
ары гі наль ная ўпа коў ка ад ра зу 
кі да ец ца ў во чы. Прай сці мі ма 
прос та не маг чы ма, ды і кошт 
пель ме няў пры маль ны.

Пра дук цыя прад пры ем ства 
раз лі ча на на роз ныя гус ты і 
ўзрос ты. Не сак рэт, што ся род 
мо ла дзі ка рыс та ец ца по пы там 
фаст-фуд. Гэ та ўлі чы лі тэх но ла-
гі аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі». 
Ся род на ві нак — кат ле та для 
бур ге ра. Дак лад ней, не ад на 
кат ле та, а дзве са ка ві тыя, вя лі-
кія кат ле ты ў пры го жай упа коў-
цы. Яны вы пус ка юц ца на спе-
цы яль ным аб ста ля ван ні, якое 
фік суе па мер кат ле ты, каб па-
ды хо дзі ла пад па мер бу лач кі. 
Да спа до бы прый шла ся на він ка 
дзе цям ма ёй сяб роў кі. Ра ні цай 
ма ці сма жыць гэ тую сма ка ту, 

каб яны пас ля шко лы маг лі са-
ма стой на са браць та кі лю бі мы 
імі гам бур гер.

Вя до ма, на шы спа жыў цы, 
асаб лі ва ся рэд ня га і па жы ло-
га ўзрос ту, не на столь кі пры-
ву ча ны да фаст-фу ду, як за 
мя жой, лі чаць яго не над та 
ка рыс ным для ар га ніз ма. Але 
паў фаб ры ка ты ад аг ра кам бі на-
та «Дзяр жын скі» — вы дат ная 
аль тэр на ты ва фаст-фу ду, па-
коль кі га ту юц ца з якас на га аха-
ло джа на га мя са, не ўяў ля юць 
не бяс пе кі для пад рас та ю ча га 
і ма ла до га па ка лен ня. На огул, 
тэр мін за хоў ван ня замарожа-
ных паў фаб ры ка таў 90 су так — 
гэ та той стан дарт, ка лі мя са 
за хоў вае свае ўлас ці вас ці.

Пер шы мі ў кра і не на аг ра-
кам бі на це па ча лі вы пус каць 
фры ка дэль кі: чыс та мяс ныя, а 

так са ма з роз ны мі на паў няль ні-
ка мі: сыр ным со у сам, шпі на там, 
кет чу пам. У рас пра цоў цы — з 
грыб ным со у сам. Усе яны пар-
цы ён ныя — па два нац цаць штук 
у кож най упа коў цы. Паў фаб ры-
кат га ту ец ца лі та раль на не каль-
кі хві лін. Мож на зва рыць суп, 
па сма жыць, па ту шыць — што 
ка му да спа до бы. Аль тэр на ты вы 
та ко му пра дук ту на бе ла рус кім 
рын ку ня ма.

Спа жы вец заў сё ды хо ча не-
ча га но вень ка га, та му спе цы я-
ліс ты аг ра кам бі на та пра цу юць 
на апя рэ джан не по пы ту па куп-
ні коў, па ста ян на рас пра цоў ва-
ец ца пра дук цыя па аса біс тых 
рэ цэп ту рах з вы ка ры стан нем 
на ту раль ных спе цый, да ба вак 
для атры ман ня на ту раль на га 
пра дук ту.

Вар та да даць, што на кам-
бі на це ад наў ля юць і ста рыя 

рэ цэп ты, якія з ця гам ча су 
ста лі за бы ваць. На прык лад, 
кож ны з лю дзей ста рэй ша га 
па ка лен ня пом ніць свой скія 
каў ба сы з пя чон кі, вант ро-
баў, якія, га та ва лі на шы ба-
бу лі. На прад пры ем стве нам 
пра па ноў ва юць та кі зна ё мы 
і пры ем ны пах на ша га дзя цін-
ства — пя чо нач ныя каў ба сы з 
ку ры ным фі ле, грэч кай, ры сам, 
пяр лоў кай. Пад час дэ гус та цыі 
но вай пра дук цыі спе цы я ліс ты і 
гос ці вы со ка аца ні лі яе сма ка-
выя якас ці. Пра дукт бу дзе пра-
 да вац ца сыры і ў за ма ро жа ным 
вы гля дзе.

Яшчэ ад на на він ка! На ба-
зе Ма ла дзе чан ска га хар чо ва га 
кам бі на та на ла джа на вы твор-
часць кан сер ваў — мя са ку ра-
ня ці ў бля шан ках па 350 гра маў, 
пры чым на паў нен не сы ра ві най 
скла дае больш за 97%. У склад 

ува хо дзяць кус ка вое мя са брой-
ле ра, соль, на ту раль ныя спе цыі, 

пе рац. Так са ма за ці каў ле насць 

вы клі чуць та кія кан сер вы, як ча-

хах бі лі, суб пра дук ты са страў-

ні каў, з сэр ца ку ра ня ці. Гэ та га-

то вы да ўжы ван ня пра дукт. Яго 

мож на спа жы ваць як са ма стой-

нае блю да, а мож на ту шыць з 

кру па мі, буль бай, ра біць са ла-

ты, ва рыць су пы. Пра дукт са-
праў ды ці ка вы, та кі ў Бе ла ру сі 
больш ні дзе не су стра ка ец ца.

Вя до ма, доб ры якас ны пра-
дукт па ві нен быць не толь кі 
смач ны, але і мець знеш нюю 
ад мет насць, яр кую ўпа коў ку, 

ні бы цу кер ка. Та му ў «Дзяр жын-
скім» ужо сён ня мя ня ец ца «воп-
рат ка», пра дук цыя па да ец ца ў 
но вай упа коў цы, якая не толь-
кі на бы вае больш эс тэ тыч ны і 

су час ны вы гляд, але і га ран туе 

бяс пе ку пра дук ту, за бяс печ вае 

мі ні мум кан так таў з ча ла ве кам і 

па вя ліч вае тэр мі ны за хоў ван ня. 

Да рэ чы, за тра ты на ўпа коў ку на 

пле чы па куп ні ка не пе ра клад-

ва юц ца.

— Мы ра зу ме ем, што ця-

пер час ня прос ты, зні зі лі ся 

да хо ды, і ча ла век шу кае, дзе 

на быць якас ныя пра дук ты па 

пры маль ных цэ нах. Та му сет ка 

фір мен ных ма га зі наў аг ра кам-

бі на та пра па нуе пра дук цыю з 

мі ні маль най на цэн кай. Што ме-

сяц ла дзім ак цыі «Та ва ры ме-

ся ца», дзе вы стаў ля ец ца ча сам 

да дзе ся ці і больш пра дук таў з 

мі ні маль най на цэн кай, — ка жа 

На тал ля Мяць. — У ма га зі нах 

«Фаб ры ка зда роўя» ак цэнт ро-

біц ца на про да жы аха ло джа най 

ва га вой пра дук цыі, та му да воз з 

прад пры ем ства све жай пра дук-

цыі ад бы ва ец ца што дзён на. 

Са праў ды, бе ла ру саў па ра 
пры ву чаць да ай чын ных та ва-
раў роз ны мі спо са ба мі: ак цы я мі, 
зніж ка мі, дэ гус та цы я мі. Каб яны 
аца ні лі, што сваё не гор шае, 

а ў боль шас ці вы пад каў на ват 
леп шае за за меж нае. Не здар ма 
на між на род ным эка на міч ным 
фо ру ме адзін з кі раў ні коў пе-
ра пра цоў ча га прад пры ем ства 
ска заў лі та раль на на ступ нае: 

«Я шмат па ез дзіў па ін шых 

кра і нах і ўсю ды чуў: у вас ёсць 

брэнд — «Бе ла рус кі пра дукт», 

«Зроб ле на ў Бе ла ру сі».

І гэ ты га лоў ны брэнд мы 

па він ны вы ка рыс тоў ваць. За 

мя жой цэ няць, лю бяць наш 

пра дукт. Але, на мой по гляд, 

ай чын ны па куп нік кап рыз ны, 

раз ба ла ва ны, па коль кі ёсць з 

ча го вы бі раць. У пры ват нас ці, 

уся пра дук цыя аг ра кам бі на та 

«Дзяр жын скі» вы пус ка ец ца са 

све жай аха ло джа най сы ра ві-

ны. Пры вы ра бе вянд лі ны, вэн-

джа ных вы ра баў тут ады шлі 

ад хар чо вых да ба вак, ра со лаў. 

Усе пра дук ты га ту юц ца ста рым 

тра ды цый ным спо са бам: соль, 

цу кар, тое, што вы ка рыс тоў-

ва лі ў 60—70-я га ды мі ну ла га 

ста год дзя.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 
Алена ДАЎЖАНОК.

Фота Сяргея НІКАНОВІЧА, 
Яўгена ПЯСЕЦКАГА

і з архіва прадпрыемства.

ГАНД ЛЁ ВАЯ МАР КА МЯ НЯ ЕЦ ЦА, 
ЯКАСЦЬ ЗА СТА ЕЦ ЦА

Пра дук цыя ААТ «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» вя до мая па куп ні кам пад 

ганд лё вай мар кай «Фаб ры ка зда роўя». Але на са май спра ве гэ та бы ла 

ганд лё вая мар ка не прад пры ем ства, а фір мен най ганд лё вай сет кі. Яна 

за ма ца ва ла ся на ўпа коў цы, на клей ках, што, зрэш ты, блы та ла лю дзей і 

па тра ба ва ла ўдак лад нен ня. «Пе рад тым як пра во дзіць рэ брэн дынг, мы ра бі лі 

да сле да ван ні, вы ву ча лі ры нак, ве ды аб мар цы пра дук цыі кам бі на та, — ка жа 

на чаль нік ад дзе ла мар ке тын гу і рэ кла мы На тал ля МЯЦЬ. — Ака за ла ся, што на 

пра ця гу ўся го ча су іс на ван ня прад пры ем ства, ад Дзяр жын скай брой лер най 

птуш ка фаб ры кі і да аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі», мы вя до мыя ся род 

спа жыў цоў як «Дзяр жын ка». Ма ла та го, не толь кі са мі па куп ні кі, але і ўсе 

ганд лё выя сет кі, контр аген ты і парт нё ры, з які мі пра цу ем, за ма ца ва лі за на мі 

та кое імя. Та му і вы ра шы лі, ад па вед на ра зу мен ню лю дзей, па кі нуць ганд лё вую 

мар ку «Дзяр жын ка».

Маг чы мас ці 
не аб ме жа ва ныя

Аг ра кам бі нат — прад пры ем ства шмат про філь нае, 

на сён няш ні дзень ро біць увесь асар ты мент 

разнастайнай пра дук цыі, што вы пус ка ец ца ў 

Бе ла ру сі. Не за леж на ад та го птуш ка фаб ры ка гэ та 

або мя са кам бі нат. «У нас бы ло ад но вуз кае мес ца — 

кан сер вы і сы ра вэн джа ныя каў ба сы. 

Але мы знай шлі вы хад: кан сер вы ро бім на 

да валь ніц кіх умо вах, а сы ра вэн джа ныя каў ба сы 

асво і лі на но вым прад пры ем стве ў Кля но ві чах 

Круп ска га ра ё на, што ўвай шло ў наш склад. 

Ця пер уся лі ней ка пра дук цыі ў нас пры сут ні чае. 

Пры чым маг чы мас ці па яе аб' ёмах вель мі вя лі кія, 

і та ва рыст ва мо жа склас ці кан ку рэн цыю лю бо му 

прад пры ем ству ў Бе ла ру сі», — лі чыць на мес нік 

ге не раль на га ды рэк та ра па пе ра пра цоў цы 

Ла ры са ЛА ПУС.

Са праў ды, аг ра кам бі нат мо жа даць фо ру лю бо му 

мя са кам бі на ту. Сён ня ў прад пры ем ства два цэ хі па 

пе ра пра цоў цы мя са — у Кля но ві чах і на тэ ры то рыі 

са мо га кам бі на та. Што ме сяц тут вы пус ка ец ца 

600—700 тон каў бас ных вы ра баў, да 300 тон 

паў фаб ры ка таў і 1100 тон раз бор кі: кум пяч кі, філе, 

кры ло, га лён ка. Уся го ж у ме сяц атрым лі ва ец ца 

ка ля 2 тыс. тон пра дук цыі, акра мя мя са птуш кі.

Кож ную гас па ды ню хва люе пы тан не: чым на кар міць 
сям'ю. На кар міць смач на, якас на і ад на ча со ва 
раз на стай на. Пры гэ тым на га та ван не сня дан ку, абе ду 
і вя чэ ры па тра ціць як ма га менш ча су. А ка лі зня нац ку 
на па ро зе гос ці? Зноў жа для жан чы ны га лаў ны боль: 
як па час та ваць гас цей, каб яны за ста лі ся за да во ле ныя. 
Дні на ра джэн ня, Ка ля ды, Но вы год — свя ты пры но сяць 
так са ма шмат кло па таў: як най лепш і з най мен шы мі 
стра та мі для ся мей на га бюд жэ ту са браць на стол? 
А пік нік на пры ро дзе з сяб ра мі? Тут не абы сці ся без 
са ка ві та га шаш лы ку з па хам дым ка. Ва ўсіх гэ тых 
вы пад ках са праўд ным па моч ні кам ста не пра дук цыя 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Аг ра кам бі нат 
«Дзяр жын скі».
І як жа пры ем на гас па ды ні па чуць ад гас цей: 
«Ой, якая сма ка та!» Шчы рая ўдзяч насць на тхняе
на но выя ку лі нар ныя шэ дэў ры з паў фаб ры ка таў хут ка га 
пры га та ван ня, якія прад пры ем ства па ча ло вы пус каць 
пад ганд лё вай мар кай «Смач ныя буд ні». Уя ві це: на ву лі цы дождж, пра ніз лі вы ве цер, 
сло та, ра на цям нее, на ду шы мар кот на, ня ўтуль на, а ў цёп лым до ме, ква тэ ры, 
за ста лом з раз на стай ны мі стра ва мі ад «Дзяр жын ска га» ўсе па чу ва юць ся бе 
кам форт на і ўтуль на — пры ем ны во дар і смак вы ра баў з мя са ку ра ня ці-брой ле ра 
за да во ліць по пыт са ма га пе ра бор лі ва га спа жыў ца.
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20. Фаб ры ка зда роўя №17, Ма ла дзе чан скі ра ён, п. Чысць, вул. Ру са на ва, 1а.

21. Фаб ры ка зда роўя №18, г. Ві лей ка, вул. Га га ры на, 16.

22. Ад дзел №1 ма га зі на «Фаб ры ка зда роўя №18», г. Ві лей ка, вул. Пар ты зан-
ская, 54.

23. Фаб ры ка зда роўя №19, г. Са лі горск, вул. Ле нін ска га Кам са мо ла, 6.

24. Фаб ры ка зда роўя №20, г. Уз да, вул. Школь ная.

25. Фаб ры ка зда роўя №21, Ма ла дзе чан скі ра ён, г. п. Ра даш ко ві чы, вул. Мін-
ская, 1.

26. Фаб ры ка зда роўя №22, г. Ма ла дзеч на, вул. В. Гас ці нец, 147а.

27. Ад дзел №1 ма га зі на «Фаб ры ка зда роўя №22», г. Ма ла дзеч на, вул. Ма шэ-
ра ва, 14.

28. Фаб ры ка зда роўя №23, г. Ста рыя Да ро гі, вул. Пра ле тар ская, 33.

29. Фаб ры ка зда роўя №24, г. Мінск, вул. Ма я коў ска га, 172.
30. Фаб ры ка зда роўя №25, г. Круп кі, вул. Кі ра ва, 3.

31. Фаб ры ка зда роўя №26, г. Стоўб цы, вул. Ма гіст раль ная.

32. Фаб ры ка зда роўя №27, г. Дзяр жынск, вул. К. Марк са, 10.

33. Фаб ры ка зда роўя №28, Мя дзель скі ра ён, к. п. На рач, вул. Ле нін ская, 146.
34. Фаб ры ка зда роўя №29, г. Мя дзел, вул. Юбі лей ная, 4.

35. Фаб ры ка зда роўя №30, Мін скі ра ён, г. п. Са ма хва ла ві чы, вул. Ка ва лё ва, 2.

36. Фаб ры ка зда роўя №31, г. Свет ла горск, вул. Па рыц кая, 8, пам. 1.

37. Фаб ры ка зда роўя №32, Ва ло жын скі ра ён, г. п. Івя нец, вул. Кам са моль ская, 15.

38. Фаб ры ка зда роўя №33, г. Ба ры саў, вул. Даў ма на, 86а.
39. Ад дзел №1 ма га зі на «Фаб ры ка зда роўя №33», Ба ры саў скі ра ён, в. Лош ні ца, 

ры нак рай спа жыў са ю за.

40. Фаб ры ка зда роўя №34, Са лі гор скі ра ён, г. п. Ста ро бін, вул. Са вец кая.

41. Фаб ры ка зда роўя №35, г. Фа ні паль, вул. За вод ская, 7а.

42. Фаб ры ка зда роўя №36, г. Ва ло жын, вул. Кі ра ва, 2.
43. Фаб ры ка зда роўя №37, Са лі гор скі ра ён, г. п. Крас ная Сла ба да, вул. М. Гор-

ка га.

44. Фаб ры ка зда роўя №40, Слуц кі ра ён, в. Га цук, вул. Цэнт раль ная, 15а.

45. Фаб ры ка зда роўя №42, г. Ор ша, вул. Мі ра, 43.

46. Фаб ры ка зда роўя №43, г. Ко пыль, вул. Пра ле тар ская, 3.
47. Ма га зін «Кля но чак», г. Круп кі, вул. Спар тыў ная.

48. Ма га зін «Доб ры су сед», г. Круп кі, вул. Но вая.
УНП 600112292

Фір мен ныя ганд лё выя кра мы ААТ «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі»:

«СМАЧ НЫЯ БУД НІ» 
«ДЗЯР ЖЫН КІ»

За якас цю пра дук таў со чаць вы со ка пра фе сій ныя спе цы я ліс ты і су час ная тэх ні ка.

Генеральны дырэктар 
ААТ «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» 
ЛУК'ЯНАЎ Уладзімір Міхайлавіч.

Смач ныя пель ме ні ўжо га то выя ад пра віц ца на пры ла вак.


