
6.55 Се ры ял «Бай кі Мі цяя» 
(12+).
7.25 Ме лад ра ма «Свой чу жы 
сын». 3—4-я се рыі (16+).
9.00, 12.00, 15.00 На ві ны.
9.10 «Ар се нал». (12+).
9.45 «Ка роб ка пе ра дач» 
(12+).
10.25 «На род ная ра ні ца» (6+).
11.05 «Ва кол пла не ты».
12.10 На ві ны. Цэнт раль ны рэ-
гі ён.
12.35 «50 рэ цэп таў пер ша га». 
(12+).
13.10 Ме лад ра ма «Док тар 
Шчас це» (16+).
15.15 «Твой го рад».
15.30 Се ры ял «Та ту лі» (16+).
16.45 Ме лад ра ма «Сяст ра 
па спад чы не». 1—4-я се рыі 
(16+).
20.35 На ві ны на двор'я.
21.00 «Га лоў ны эфір».
22.10 Ме лад ра ма «Ка мен нае 
сэр ца». 1—4-я се рыі (16+).

7.00 М/с «Фік сі кі» (0+).
7.30 Ка ме дыя «Мы шы нае па-
ля ван не» (12+).
9.05, 19.40 «Тэ ле ба ро метр».
9.10 «Свет на вы ва рат. Не пал». 
(16+).
10.20 «Біт ва са ло наў». (16+).
11.20 «Спат кан не для ма мы». 
(12+).
12.20 М/с «Ка чы ныя гіс то рыі» 
(0+).
13.40 «Па нен ка-ся лян ка». 
(16+).
14.45 «Аб мен жон ка мі». (16+).
16.00 Фан тас ты ка «Тор» (12+).
17.55 «Біт ва эк стра сэн саў». 
16-ы се зон. (16+).
20.20 «Вя сел ле ўсля пую». 
(16+).
22.00 «Спорт ла то 5 з 36», 
«КЕ НО».
22.05 Ме лад ра ма «Пры го жыя 
і не ра зум ныя» (16+).

23.45 Маст. фільм «Эм пайр 
Стэйт» (16+).

7.25 «Свя ты ні Бе ла ру сі».
7.50 «Раз мо вы пра ду хоў-
нае».
8.00, 13.20, 20.15 На ві ны куль-
ту ры. Спец вы пуск з XVІІІ На-
цы я наль на га фес ты ва лю бе-
ла рус кай пес ні і паэ зіі «Ма ла-
дзеч на-2018».
8.15, 13.40, 20.35 «Гэ ты дзень».
8.20 М/ф (0+).
9.00 «Ка ха ная жан чы на ме-
ха ні ка Гаў ры ла ва». Маст. 
фільм (12+).
10.15 «На пе рад у мі ну лае».
10.40 «На цы я наль ны хіт-па-
рад».
11.35 «Май стры і ку мі ры». За-
слу жа ны ар тыст Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Яў ген Кры жа ноў скі.
12.30 «Вя лі кія мас та кі». «Мыт-
нік» Ру со (12+).
13.45 «Дзяр жаў ная гра ні ца». 
Маст. фільм «Аф ган ская 
паст ка» (12+).
15.30 «Жы вая куль ту ра». «Кот-
чын ская кад ры ля».
16.00 Гос ці «Сла вян ска га ба-
за ра». Кан цэрт.
16.50 «Ка хаць па-рус ку-2». 
Ме лад ра ма (12+).
18.25 «Стро га вы». Маст. 
фільм, за ключ ная се рыя 
(12+).
19.35 «Ле ген ды кі но». Ле а нід 
Ку раў лёў (12+).
20.40 «Ка лы хан ка» (0+).
21.05 «Ка ха ная жан чы на ме-
ха ні ка Гаў ры ла ва». Маст. 
фільм (12+).
22.25 Га ла-кан цэрт за крыц ця 
XVІІІ На цы я наль на га фес ты-
ва лю бе ла рус кай пес ні і паэ зіі 
«Ма ла дзеч на-2018». «Ма ла-
дзе чан скі за ра пад».

6.00, 23.50 Зме ша ныя адзі на-
бор ствы. UFC 225. А. Ар лоў скі 
(Бе ла русь) — Т. Ту і ва са (Аў-
стра лія).
8.30 Фут бол. Та ва рыс кі матч. 
Фін лян дыя — Бе ла русь.

10.25 Трэ ні ро вач ны дзень.
10.55 Фак тар сі лы.
11.25, 13.55, 16.10 Вес ла ван не 
на бай дар ках і ка ноэ. Чэм пі я-
нат Еў ро пы.
13.20 Гуль ні «на вы раст».
15.40 Піт-стоп.
17.00 Ганд бол. Ква лі фі ка-
цыя да ЧС-2019. Муж чы ны. 
Плэй-оф. Пер шы матч. Бе ла-
русь — Аў стрыя. (У пе ра пын-
ку — Спорт-цэнтр.)
18.40 Спорт-цэнтр.
18.50 Бас кет бол. Адзі ная лі га 
ВТБ. Фі нал 4-х. Фі нал. (У пе ра-
пын ку — Спорт-цэнтр.)
21.00 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Муж чы ны. Фі нал.
23.05 Вы ні кі тыд ня.

7.00, 9.00, 16.00 (з суб ціт ра мі) 
«На шы на ві ны».
7.10 Маст. фільм «Афі цы янт 
з за ла тым пад но сам» (12+).
9.10 «Ня дзель ная про па ведзь» 
(з суб ціт ра мі).
9.25 «Зда роўе» (16+).
10.35, 16.20 Дра ма «Ці хі Дон» 
(12+).
18.00, 21.05 Юбі лей ны ве чар 
Ільі Рэз ні ка (12+).
20.00 «Кон ту ры».
22.10 «Што? Дзе? Ка лі?» Лет-
няя се рыя гуль няў (12+).
23.25 Се ры ял «Дру гі зрок» 
(16+).

6.00 «Сту дэн ты-2». Се ры ял 
(16+).
7.35 «Ежа ба гоў» (16+).
9.15 «Скар дзіц ца да зва ля ец-
ца».
9.35, 16.00 «Аў та па на ра ма» 
(12+).
10.00 Ка ме дыя «Пры шэль цы 
ў Аме ры цы» (12+).
11.30 «Вя лі кае сне дан не» 
(12+).
12.05, 22.25 Да ку мен таль ны 
спец пра ект (16+).
13.30, 16.30 «24 га дзі ны».
13.45 1/4 фі на лу Між на род-
най лі гі КВЗ. Пер шая гуль ня 
(16+).

15.35 «Да лё кія сва я кі» (16+).
16.50 «Цэнт раль ны рэ гі ён».
17.20 «Ва дзіць па-рус ку» (16+).
17.40 «Пад пры крыц цём». Се-
ры ял (16+).
19.30 «Ты дзень».
20.35 Маст. фільм «Эйр Аме-
ры ка» (16+).
23.55 «Соль». Гурт «Мельница» 
(16+).
1.15 «Сак рэт ныя тэ ры то рыі» 
(16+).

6.00 «Міль ён пы тан няў пра 
пры ро ду» (6+).
6.10, 7.30 М/ф (0+).
6.30 «Та кія дзіў ныя» (16+).
7.00 «Бе ла русь сён ня» (12+).
9.00 «Зда бы так рэс пуб лік. 
Вась мі дзя ся тыя» (12+).
9.30 «На ша кі но. Гіс то рыя вя-
лі ка га ка хан ня» (12+).
10.00, 16.00 На ві ны (бя гу чы 
ра док).
10.15 «Як у рэ ста ра не» (12+).
10.45, 16.15, 19.45 Се ры ял 
«Крык са вы» (16+).
18.45 «Ра зам».
22.30 Маст. фільм «Два нац-
цаць крэс лаў» (12+).
4.20 Маст. фільм «Пры го ды 
Бу ра ці на» (6+).

7.00 Маст. фільм «Прос тая 
гіс то рыя». (12+).
8.30 Маст. фільм «Кар на вал». 
(12+).
11.00 Вест кі.
11.20 «Сам са бе рэ жы сёр». 
(16+).
12.15 «Ра ніш няя пош та». (16+).
13.00 «На ша спра ва». (16+).
13.15 «Сме ха па на ра ма Яў ге на 
Пет ра ся на». (16+).
13.45 «Ка лі ўсе до ма». (12+).
14.45 «Смя яц ца да зва ля ец ца». 
(16+).
16.30 Маст. фільм «Жон ка па 
су мя шчаль ніц тве». (12+).
18.20 «Лі га дзіў ных лю дзей». 
(12+).
20.00 Вест кі тыд ня.
21.45 Маст. фільм «Ка ра ле ва 
Мар го». (12+).

0.50 «Ня дзель ны ве чар з Ула-
дзі мі рам Са лаў ё вым».

6.15 «Аст рап раг ноз».
6.20 Се ры ял «Час Вол ка ва». 
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сён ня.
8.20 «Зра зу мець і абяс шко-
дзіць».
8.50 «Іх но ра вы». (0+).
9.15 «Хто ў до ме гас па дар?» 
(16+).
10.25 «Пер шая пе ра да ча». 
(16+).
11.05 «Цуд тэх ні кі». (12+).
12.00 «Дач ны ад каз». (0+).
13.05 «На шСпа жыў Наг ляд». 
(16+).
14.10 Маст. фільм «Маё апош-
няе пер шае ка хан не». (16+).
16.20 «След ства вя лі...» 
(16+).
18.05 «Но выя рус кія сен са-
цыі». (16+).
19.00 «Вы ні кі тыд ня».
20.05 Ты не па ве рыш! (16+).
21.05 «Зор кі сыш лі ся». (16+).
22.40 Маст. фільм «Ко ма». 
(16+).

9.00, 15.10, 18.55, 21.15, 23.55 
«На двор'е».
9.05 «Сяб ры дзя ду лі Мар ка» 
(0+).
9.30 «Мой лю бі мы га да ва нец» 
(0+).
10.00 «Сад і ага род».
10.15 Пры го ды «Чын гач гук — 
Вя лі кі змей» (12+).
11.45 Пры го ды «След Со ка-
ла» (12+).
13.40 Вес тэрн «Апа чы» (12+).
15.15 Для дзя цей «Ад каз вай-
ка» (0+).
15.20 «Гля дзім усёй сям' ёй». 
Фільм — дзе цям «Мэ ры По-
пінс» (6+).
18.00 Се ры ял «Яна на пі са ла 
за бой ства» (12+).
19.00 Ка ме дыя «За бор там» 
(12+).
20.55 «Ве чар ні ца» (0+).
21.20 Дра ма «Ма лень кі Бу да» 
(12+).

6.00 «Тур ба мік сер» (16+).
7.00 Скетч-шоу «6 кад раў» 
(16+).
7.40, 0.00 Се ры ял «Та та вы 
доч кі» (12+).
9.00, 3.00 М/ф «Тры ка ты». (0+)
9.30, 3.20 М/ф «На ва тар». 
(6+)
9.55, 3.40 М/ф «Ма шы ны каз-
кі». (0+)
10.20, 18.45, 22.10 «Ураль скія 
пель ме ні». (16+).
11.00 «Муж чын ская спра ва» 
(16+).
11.30 «Га ле рэя пры га жос ці» 
(12+).
12.00 «Па спець за 24 га дзі ны» 
(16+).
13.00 Се ры ял «Ма мач кі-3» 
(16+).
15.10 Ка ме дыя «Ёка». (6+).
17.00 Ані ма цый ны фільм «Хор-
тан». (0+).
21.00 «Шоу вы хад но га дня» 
(16+).
23.00 Се ры ял «Га лы гін.ru» 
(16+).
1.50 «Кі но ў дэ та лях» (16+).
2.40 «Ера лаш» (6+).
4.00 «Ла ві мо мант» (16+).
5.00 «Дур ні і да ро гі» (16+).

6.30 «Пя ву чая Ра сія». Маст. 
фільм.
8.55 «Каз ка пра ца ра Сал-
та на». «Каз ка пра мёрт вую 
ца рэў ну і пра сем во ла таў». 
М/ф.
10.25 «Звы чай ны кан цэрт».
10.55 «Вы лет за трым лі ва ец-
ца». Маст. фільм.
12.10 «Мі фы Ста ра жыт най 
Грэ цыі». Дак. се ры ял.
12.40 «Ехаў грэ ка... Па да рож-
жа па са праўд най Ра сіі». Дак. 
се ры ял.
13.20 На цы я наль ная прэ мія 
дзі ця ча га і юнац ка га тан ца 
«Вяс на свя шчэн ная» ў Вя лі-
кім тэ ат ры.

14.40 «Кос та-Ры ка: пры род ны 
каў чэг». Дак. фільм.
15.35 «Праз су свет». Маст. 
фільм.
17.45, 1.30 «Шу каль ні кі». «Міс-
ты фі ка цыя су прэ ма тыч на га 
ка ра ля».
18.35 60 га доў Сяр гею Урсу ля-
ку. «Бліз кае ко ла».
19.30 На ві ны куль ту ры.
20.10 «Ду эн ня». Маст. фільм.
21.45 «Кар ды нал Ма за ры ні. 
Не бяс печ ныя гуль ні». Дак. 
фільм.
23.35 «Шэ дэў ры су свет на-
га му зыч на га тэ ат ра». Ба лет 
«Шчаў кун чык-тру па». Ха рэо-
граф Жан-Крыс таф Мая.
2.20 «Гіс то рыя ад на го го ра-
да». «Бед ная Лі за». М/ф для 
да рос лых.

6.00 «Да і пас ля...» з Ула дзі-
мі рам Мал ча на вым. Год 1958. 
1-я част ка. 2010 год (12+).
7.05, 8.45, 9.40, 11.00, 13.15, 
17.10, 21.00, 23.40, 2.35, 3.40, 
5.00, 5.40 Му зыч ная на сталь-
гія (12+).
7.20 Маст. фільм «Юве лір ная 
спра ва» (12+).
9.00, 3.00 «Мі ну лы час» (12+).
10.00 «Кол ба ча су» (16+).
11.10 «Му зыч ны рынг». Гур-
ты «Центр» і «Игры». 1989 год 
(16+).
12.00 Маст. фільм «Бліз ня ты». 
(12+).
14.05 «Вя чэр нія ме ло дыі». 
1985 год (12+).
15.00 «Быў час». 2009 год 
(16+).
16.00 Маст. фільм «Ме ра 
стры ман ня» (16+).
17.30 Се ры ял «33 квад рат-
ныя мет ры. Дач ныя гіс то рыі» 
(16+).
18.00 «Су стрэ ча ў кан цэрт най 
сту дыі «Астан кі на» з Мі кі там 
Мі хал ко вым». 1986 год (12+).
19.30 «Ва кол сме ху». 1980 год 
(12+).
21.30 Маст. фільм «Адам жэ-
ніц ца з Евай» (12+).

0.00 Маст. фільм «Да чуш ка» 
(16+).
4.00 «На ро джа ныя ў СССР» 
(12+).
5.30 «Ся дзі і гля дзі» (16+).

4.00, 8.00, 10.30, 2.30 Тэ ніс. 
«Ра лан Га рос». Жан чы ны. Фі-
нал.
5.30, 12.00, 19.00, 23.00, 2.00 
Тэ ніс. «Гейм, Шэт і Матс».
6.00, 14.30 Тэ ніс. «Ра лан Га-
рос».
7.00, 9.30, 19.30, 23.45 Ве ла-
спорт. «Кры тэ ры ум Да фі нэ».
12.30 Тэ ніс. «Ра лан Га рос». 
Жан чы ны. Па ры. Фі нал.
15.45 Тэ ніс. «Гейм, Шэт і 
Матс»-эк стра.
16.00, 21.30, 1.00 Тэ ніс. «Ра-
лан Га рос». Муж чы ны. Фі нал.
20.45 Аў та гон кі. Фор му ла E.
23.30 Watts.
0.30 Су пер байк. Этап чэм пі я-
на ту све ту.

1.05 Ан ты секс. (16+).
2.35 Скетч кам «Па між на мі». 
(16+).
2.55 З рэ ча мі на вы лет! (16+).
4.40 Снеж ны анёл. (12+).
6.45 Рус кая гуль ня. (12+).
8.40 Ас з асаў. (16+).
10.40 Агент пад пры крыц цём. 
(12+).

12.25 Superнянь. (16+).

14.00 Superнянь-2. (16+).

15.40 Superперцы. (16+).

17.50 Бан дыт кі. (16+).
19.35 Не рэ аль нае ка хан не. 
(16+).

21.10 Вы дат ні ца лёг кіх па во-
дзін. (16+).
22.50 М + Ж. (16+).

6.00 М/ф (6+).
10.15 «Па нен ка і ку лі нар» (12+).
10.50, 1.50 «Ра бін зон». Сериал 
(16+).
14.25 «Жон ка. Гіс то рыя ка хан-
ня» (16+).
15.50 «У ма ёй смер ці пра шу ві-
на ва ціць...» Дак. фільм (12+).
16.40 «Чыс та мас коў скія за-
бой ствы». Се ры ял (12+).
20.10 «Без пад ма ну» (16+).
21.05 «Код да Він чы». Тры лер 
(12+).
23.40 «Асця рож на, мах ля ры!» 
(16+).
0.15 «Грань». Се ры ял (16+).
5.10 «Не рас кры тыя тай ны» 
(12+).

6.10 Змроч ныя це ні. (16+).
8.30 Мой хло пец — псіх. 
(16+).
10.55 Джо ні Д. (16+).
13.40 Ка хан не жы ве тры га-
ды. (16+).
15.45 Вы бар. (16+).
18.00 Бліз ня ты. (6+).
20.10 Буй ная ры ба. (12+).
22.35 Му за. (16+).
0.25 Ма ла досць. (18+).
2.35 Тай нае акно. (12+).
4.10 Шан хай скія ры ца ры. (12+).

6.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-2 (12+).
7.55 Ка хан не ў го ра дзе анё-
лаў (16+).
9.40 Маск ва, я цярп лю ця бе 
(16+).
11.40 Ака дэ мія па на Кляк сы. 
2-я се рыя (6+).
13.20 Пры цяг нен не (12+).
15.40 Ган на Ка рэ ні на. Гіс то-
рыя Врон ска га (12+).

18.20 Ге рой на ша га ча су. (12+).
20.20 Іван Ца рэ віч і Шэ ры 
Воўк-3 (12+).
21.50 М + Ж (16+).
23.25 Аг ні вя лі кай вёс кі (12+).
1.00 Бе лы маўр, або Ін тым-
ныя гіс то рыі пра ма іх су се дзяў 
(18+).
2.55 Вост раў шан ца ван ня 
(16+).
4.30 Ада рван не (16+).

6.00, 5.10 Аў та-SOS. (12+).
7.35, 10.00 Не ве ра год ны док-
тар Пол. (16+).
8.25, 3.35 Цу ды ін жы не рыі. 
(12+).
11.30, 0.25 Ін стынкт вы жы ван-
ня. (16+).
12.15 Зо ла та Юка на. (12+).
13.00, 2.00 80-я. Най вя лік шыя 
фут боль ныя мо ман ты. (12+).
13.50 Рэ корд. (12+).
14.45, 21.10, 22.45 Ге ній: Пі ка-
са. (16+).
15.35, 23.40 Не вя до мая пла не-
та зям ля. (12+).
18.00, 22.00, 1.15, 4.25 Скар бы 
Ту тан ха мо на. (12+).
18.45 Асу шыць акі ян. (12+).
20.20 Ге ній: Эй нштэйн. (16+).
2.45 Эк стрэ маль ны фут бол 
у Ра сіі. (12+).

8.00, 10.30 Як гэ та ўлад ка ва-
на?
11.00, 2.00 Рэ аль ныя даль на-
бой шчы кі.
12.00 Го лыя і на па ло ха ныя.
13.00 Вы жыць у цем ры.
14.00 Па ляў ні чыя на скла ды.
17.00, 2.55 Тэх аскі ме тал.
18.00, 0.00 Хут кія і гуч ныя.
20.00 Ма хі на та ры.
23.00 Аме ры кан скі чо пер.
3.50 Сак рэ ты пад зя мел ля.
4.40 Ге ній аў та ды зай ну.
7.10 Ву ліч ная на ву ка.
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Бе ла русьБе ла русь

НТБ—Бе ла русьНТБ—Бе ла русь

8 ка нал8 ка нал

Нядзеля, 
10 чэрвеня

ВТБВТБ

КультураКультура

На сталь гiяНа сталь гiя

ЕurоSроrt 1ЕurоSроrt 1

ТБ3ТБ3

TБ1000TБ1000

Nаtiоnаl Nаtiоnаl 
GеоgrарhiсGеоgrарhiс

DisсоvеrуDisсоvеrу

TБ1000 TБ1000 
Рускае кіноРускае кіно

КінакамедыяКінакамедыя

У праграме магчымы змяненні. 
Перадрукоўка праграмы забаронена.
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АНТАНТ

ПРА ПІ ВА 
І НЕ ТОЛЬ КІ

Пра гэ ты хмель ны на пой 

ска за на ўжо шмат доб ра га 

і не вель мі, ці ка ва га 

і так са бе. Ва шай ува зе 

пра па ну юц ца толь кі 

зай маль ныя фак ты 

з гіс то рыі гэ та га пен на га 

на пою.

На ця пе раш ні час налічваецца 

ка ля 400 ві даў пі ва.

Іс нуе цэ лая на ву ка, якая зай ма-

ец ца вы ву чэн нем пі ва, у тым лі ку 

тэх на ло гій яго вы твор час ці, ро лі, 

якую роз ныя ін грэ ды ен ты ады гры-

ва юць у пра цэ се пі ва ва рэн ня і спа-

лу чаль нас ці гэ та га на пою з ін шы мі 

пра дук та мі. Імя ёй — «зі та ло гія».

Са мыя ста ра жыт ныя з вя до мых 

рэ цэп таў — рэ цэп ты пі ва. Яны бы-

лі за пі са ныя на ка мен ных плі тах у 

паэ тыч най фор ме, іх уз рост ацэнь-

ва ец ца ў 5000 га доў. А са мая ста-

ра жыт ная з вя до мых рэ клам бы ла 

раз ме шча на на глі ня най таб ліч-

цы — «Пі це пі ва Эль ба — пі ва з 

сэр цам іль ва!»

У ста ра жыт ным Пе ру пры га та-

ван не пі ва да вя ра лі толь кі са мым 

пры го жым жан чы нам з вы са ка род-

ных сем' яў.

Ін кі ва ры лі пі ва, у склад яко га 

ўва хо дзі ла ча ла ве чая слі на. Дзяў-

чат кі 8—10 га доў пе ра жоў ва лі ку-

ку ру зу да ства рэн ня ка шы цы, якую 

за тым сплёў ва лі ў вя лі кія ба кі з 

цёп лай ва дой і па кі да лі на не каль кі 

тыд няў. Па доб ная тэх на ло гія вы ка-

рыс тоў ва ец ца ў Ла цін скай Аме ры-

цы і ў на шы дні для пад рых тоў кі 

бра гі пад наз вай «чы ча».

Со на се лі ка фо бія — бо язь пус-

то га піў но га куф ля.

Пер шая спро ба бры тан скіх пі-

ва ва раў пра да ваць свой свет лы 

эль у Ін дыю пра ва лі ла ся, па коль кі 

за час па да рож жа на пой па спя ваў 

са пса вац ца. Каб вы ра шыць гэ тую 

праб ле му, па вя лі чы лі коль касць 

ал ка го лю і хме лю. Так з'я віў ся но-

вы па пу ляр ны га ту нак — «Іndіa 

Pale Ale» (ін дый скі свет лы эль).

Са мым да ра гім пі вам з'яў ля ец ца 

бель гій скае «Vіelle Bon Secours». 

Бу тэль ка каш туе 1000 до ла раў, а 

па каш та ваць гэ ты на пой мож на 

толь кі ў ад ным мес цы — у лон дан-

скім ба ры «Bіerdrome».

Са мая ста рая з дзей ных пі ва-

вар ных кам па ній у све це — «Вайн-

штэ фан». Яна бы ла за сна ва на ў 

1040 го дзе і раз мя шча ец ца ў ма-

нас ты ры свя то га Штэ фа на блі зу 

Мюн хе на.

У пі ве змя шча юц ца амаль усе 

не аб ход ныя для жыц ця мі не ра лы. 

У Ся рэд ня веч чы, ка лі нар маль ная 

ежа бы ла не заў сё ды да ступ ная, 

еў ра пей скія дак та ры рэ ка мен да ва-

лі яго як пра дукт, які да зва ляў вы-

жыць. Пі ва да ва лі на ват дзе цям.

Пі ва спры яе ўма ца ван ню кас-

цей. Па да ных «Аме ры кан ска га 

ча со пі са клі ніч на га хар ча ван ня», 

здоль насць пі ва па вы шаць шчыль-

насць кос ных тка нак тлу ма чыц ца 

тым, што гэ ты на пой ба га ты на мі-

не раль ны крэм ній.

Са мая вя лі кая коль касць вы пі-

та га пі ва на ча ла ве ка пры хо дзіц ца 

ў Чэ хіі — пры клад на 142 літ ры на 

ча ла ве ка. Пры чым кра і на з'яў ля ец-

ца лі да рам у гэ тым па каз чы ку ўжо 

звыш 20 га доў.

Най ста ра жыт ней шы (з тых, якія 

дай шлі да нас) ін цы дэнт, звя за ны 

з не па мер ным спа жы ван нем пі ва, 

ад быў ся ка ля 2000 го да да н. э. 

у Ста ра жыт ным Егіп це, ка лі адзін 

фур ман пе ра браў хмель на га на-

пою і вы краў юную жры цу хра ма 

Вес ты. У вы ні ку яго ўкры жа ва лі 

на дзвя рах карч мы, якая пра да ла 

яму пі ва, і не да зво лі лі зняць це ла, 

па куль птуш кі не па дзяўб лі з яго 

ўсю плоць.


