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Ка лі пра хо дзіш па пра спек-

це Мі ру ў Са лі гор ску, то га ла ву 

кру жыць пах све жа вы пе ча на га 

хле ба. Ме на ві та тут не па да лё-

ку адзін ад ад на го зна хо дзяц ца 

фі лі ял «Са лі гор скі хле ба за вод» 

ад кры та га ак цы я нер на га та ва-

рыст ва «Ба ры саў хлеб прам», 

які ўзначальвае Васіль ПЕ-

НЯЗЬ, побач з філіалам — фір-

мо вы ма га зін «Во дар хле ба», 

які мяс цо выя жы ха ры на зы-

ва юць «Ка ра вай», дзе шы ро-

ка прад стаў ле на пра дук цыя 

прад пры ем ства. На за вод зе 

пра цу юць хле ба бу лач ны і кан-

ды тар скі цэ хі. Тут вы пус ка юць 

ка ля са ра ка най мен няў хле ба-

бу лач ных і ка ля 50 най мен няў 

кан ды тар скіх вы ра баў. Пе ка-

рам і кан ды та рам ёсць чым 

га на рыц ца. Мно гія вы ра бы ка-

рыс та юц ца звыш па пу ляр нас-

цю ў спа жыў цоў. Гэ та ба гет 

«Са лі гор скі», пя чэн не аў ся нае 

з во да рам топ ле на га ма ла ка, 

пер ні кі «Ду дзін каў скія» но выя, 

ла сун кі муч ныя «Аме ры ка нер» 

з вот руб' ем, раз на стай ныя пі-

рож ныя, сло е ныя вы ра бы, 

хлеб «Ма ра чан скі» дух мя ны, 

хлеб «Сё муш ка». Са праўд-

ным брэн дам го ра да стаў хлеб 

«Шах цёр скі» апе тыт ны.

З па чат ку гэ та га го да са лі-

гор скія хле ба пё кі здзі ві лі га-

ра джан но вай пра дук цы яй — 

хле бам «Ху та рок» зер не вым 

абе дзен ным, які скла да ец ца 

з му кі пша ніч най і ва ра на га 

зер ня пша ні цы, а звер ху апе-

тыт ная хрумс ткая ска рын ка 

па сы па на аў ся ны мі шмат ка мі. 

Хлеб «Жыць каў скі зер не вы», 

у склад яко га ўва хо дзіць акра-

мя пша ніч най му кі 67 % пра ро-

шча на га зер ня. Гэ ты хлеб аца-

ні лі пры хіль ні кі зда ро ва га ла ду 

жыц ця. Цэль нае пра ро шча нае 

зер не змя шчае хар чо выя ва-

лок ны, што зні жа юць уз ро вень 

ха лес тэ ры ну ў ар га ніз ме, ачы-

шча юць стра ва валь ны тракт, 

ума цоў ва юць са су ды га лаў но-

га моз га. Ла сун кі муч ныя «Ве-

ча рын ка з па від лам» і «Сла-

бод скія з ма кам» прый шлі ся 

да спа до бы тым, хто лю біць 

са лод кае.

На пра ця гу не каль кіх га доў 

спа жыў цы над та за ха пі лі ся роз-

ны мі мод ны мі ды е та мі, якія не 

са мым леп шым чы нам уплы-

ва юць на зда роўе. Як ра яць 

спе цы я ліс ты, ча ла век па ві нен 

ужы ваць што дзень ад ну-дзве 

лус ты хле ба. У ім змя шча юц-

ца па жыў ныя рэ чы вы, ві та мі-

ны, мік ра эле мен ты, якіх ня ма 

ў ін шых пра дук тах хар ча ван ня. 

Асаб лі ва ка лі хлеб вы раб ля-

ец ца з на ту раль ных ін грэ ды-

ен таў, па даў ніш няй пра ве ра-

най тэх на ло гіі. Не сак рэт, што 

сён ня вы твор цы ка рыс та юц ца 

роз ны мі хіт рас ця мі, да баў ка мі 

для та го, каб пра доў жыць тэр-

мін за хоў ван ня пра дук цыі на 

пра ця гу не каль кіх су так, а то і 

ме ся цаў. На ту раль ныя пра дук-

ты не мо гуць столь кі ча су не 

чарс цвець і не пса вац ца.

— Мы пры хіль ні кі тра ды-

цый ных ме та даў хле ба пя чэн ня. 

Ад роз нен не на шай ганд лё вай 

мар кі ў ба гац ці рэ цэп ту ры, вы-

ка ры стан ні ка рыс ных да ба вак, 

ві та мі наў і мік ра эле мен таў, 

на ту раль ных ін грэ ды ен таў, 

ад сут нас ці кан сер ван таў, — 

сцвяр джае на чаль нік вы твор-

час ці хле ба за во да На тал ля 

ДА ВЫ ДА ВА. — Гэ тыя вы ра-

бы пры цяг ва юць лю дзей, якія 

звяр та юць ува гу на пра віль нае 

і зда ро вае хар ча ван не, без ліш-

ніх тлу шчаў і вуг ля во даў.

На за вод зе мож на за ка заць 

торт на роз ныя ўра чыс тас ці: ра-

дзі ны, хрэсь бі ны дзі ця ці, вя сел-

ле, дзень на ра джэн ня, на кар-

па ра тыў ную ве ча рын ку. Над імі 

ча руе спе цы яль на на ву ча ны 

ча ла век, які ва ло дае не толь кі 

пра фе сій ным май стэр ствам, 

але і вы дум кай, фан та зі яй, як 

са праўд ны мас так, з-пад яго 

рук вы хо дзяць шэ дэў ры.

Са лі гор скія 

пе ка ры і кан-

ды та ры што год 

удзель ні ча юць 

у рэс пуб лі кан-

скім кон кур се «Сма ка та» 

і заў сё ды па каз ва юць да-

стой ныя вы ні кі. А Лі за ве та 

Сі ні ца ў на мі на цыі «Вя-

сель ны торт» за ня ла пер-

шае мес ца.

У лю тым прад пры ем-

ства ку пі ла ад мыс ло вы 

прын тар і па ча ло з яго да-

па мо гай вы пус каць аздоб-

ле ную роз ны мі ма люн ка мі пра-

дук цыю. Спа жы вец мо жа за-

ка заць не толь кі торт з лю бой 

ядо май кар цін кай з хар чо вых 

фар ба валь ні каў. Май стры па 

жа дан ні за каз чы ка мо гуць на-

нес ці на па верх ню вы ра бу яго 

аса біс тую фа та гра фію, фа та-

здым кі бліз кіх, сва я коў.

Да свя та го ра да і 60-год дзя 

шах цёр скай ста лі цы за вод па-

ра дуе га ра джан і гас цей но вы мі 

ары гі наль ны мі вы ра ба мі. Пер-

нік «Са лі гор скі су ве нір» у пры-

го жай ка роб цы з гер бам Са лі-

гор ска на ад ным ба ку і ці ка вай 

ін фар ма цы яй аб го ра дзе на ад-

ва рот ным. Ва га вы ра бу паў кі-

ла гра ма. Упэў не на, прый дуц ца 

да спа до бы і не вя лі кія пер ні кі 

з роз ны мі вы ява мі ка зач ных 

пер са на жаў, ге ро яў па пу ляр-

ных мульт філь маў, эмб ле май 

го ра да. З'я вяц ца яны ў про да-

жы на пя рэ дад ні Дня го ра да. 

Акра мя та го, на свя це бу дзе 

пры сут ні чаць кандытарская 

кампазіцыя, якую пры га ту юць 

кан ды та ры за во да.

Ва сіль Пе нязь шмат ува гі 

ўдзя ляе пад бо ру ква лі фі ка ва-

ных спе цы я ліс таў, ма дэр ні за-

цыі вы твор час ці, ука ра нен ню 

су час ных тэх на ло гій, за куп цы 

но ва га аб ста ля ван ня.

У пры ват нас ці, ня даў на на 

за вод зе ўста ноў ле на но вая 

чэш ская лі нія па вы твор час ці 

под ава га хле ба. Ра бот ні цы не 

мо гуць на ра да вац ца. Руч ная 

пра ца тут зве дзе на прак тыч-

на да ну ля, усе пра цэ сы аў-

та ма ты за ва ныя, аў та ма ты ка 

рэ гу люе віль гот насць, тэм пе-

ра ту ру. Ця пер но вае аб ста ля-

ван не пра хо дзіць апра ба цыю, 

ад пра цоў ва ец ца ўвесь тэх на-

ла гіч ны пра цэс. Да юбі лею го-

ра да яно за пра цуе на поў ную 

ма гут насць. А гэ та зна чыць, 

па вя лі чыц ца і пра дук цый насць 

пра цы. Зрэш ты, не так даў но 

тут за ку пі лі і ра сій скую лі нію 

для вы пус ку фармавога хле ба. 

Та ко га аб ста ля ван ня ня ма ні на 

ад ным бе ла рус кім за вод зе. І як 

сцвяр джа юць па куп ні кі, хлеб 

на ім атрым лі ва ец ца ад мыс-

ло вай якас ці.

У да лей шых пла нах — 

шмат за дум. Але рас кры ваць 

сак рэ ты прад пры ем ства па-

куль ра на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 600142719

Ёсць хлеб, будзе і песня
Чым па ра ду юць са лі гор скія хле ба пё кі зем ля коў і гас цей да юбі лею шах цёр скай ста лі цы

Да свя та хле ба пё кі пад рых та ва лі но выя 
ві ды ўпры го жа най са лод кай пра дук цыі.

Цес та во ды Люд мі ла Цес та во ды Люд мі ла ГАН ЧАРГАН ЧАР  
і Воль га і Воль га КАСЬ КОКАСЬ КО, , 

пе кар Ган на пе кар Ган на ШКО ДАШКО ДА..

Вы со ка пра дук цый нае Вы со ка пра дук цый нае 
аў та ма ты за ва нае аб ста ля ван не — аў та ма ты за ва нае аб ста ля ван не — 
ад мет ная ры са хле ба пя кар най ад мет ная ры са хле ба пя кар най 
вы твор час ці.вы твор час ці.

Ма ла ко і ке фір, мас ла і тва рог па ста-

ян на на хва лі по пы ту. Та кія пра дук ты 

ёсць ба дай што ў лю бым до ме. Ся-

род вы твор цаў — Са лі гор скі фі лі ял 

ААТ «Слуц кі сы ра роб ны кам бі нат» — 

прадпрыемства, якое ўзначальвае 

Ігар РАКЧЭЕЎ, — мо жа і не са мы буй ны, 

ад нак здоль ны вы трым лі ваць усе вы-

со кія па тра ба ван ні да якас ці. А яр кую 

ўпа коў ку, рас пра ца ва ную мяс цо вы мі 

ды зай не ра мі, ужо аца ні лі спа жыў цы ў 

ста ліч ных кра мах.

Сён ня з 12 гас па да рак Са лі гор ска га ра ё-

на на прад пры ем ства па сту пае ка ля 250 тон 

ма ла ка. За вод спе цы я лі зу ец ца на вы пус ку 

са май за па тра ба ва най ма лоч най пра дук-

цыі — ма ла ка, смя та ны, ке фі ру, тва ра гу і 

тва рож ных вы ра баў, сме тан ко ва га мас ла 

і дэ сер таў.

Ця пе раш ні асар ты мент пра дук цыі скла-

дае 66 най мен няў. Пе ра лік не па ста ян ны, 

ён увесь час змя ня ец ца — гэ так жа, як 

пе ра мень ва юц ца гус ты спа жыў цоў. 

У тым і сак рэт уда лай кан ку рэн-

цыі — свое ча со ва зра зу мець за-

пы ты рын ку, каб пра па на ваць па-

куп ні ку якас ны і смач ны пра дукт. 

Так, зу сім ня даў на са лі гар ча не па-

ча лі вы раб дэ серт най тва рож най 

пра дук цыі з віш нё вым і чар ніч ным 

на паў няль ні ка мі.

У 2016 го дзе ра бот ні кі фі лі яла асво і лі но-

вую лі нію вы твор час ці уль тра па стэ ры за ва на га 

ма ла ка. Но вае аб ста ля ван не да зва ляе вы пус-

каць пра дукт з за ха ван нем усіх ка рыс ных рэ-

чы ваў са праўд на га ма ла ка і пры гэ тым па вя лі-

чыць тэр мін яго пры дат нас ці да шасці ме ся цаў. 

Поў нас цю за ме не на аб ста ля ван не ў апа рат-

ным цэ ху, што да па магае па вя лі чыць якасць 

вы ра баў. Аса бі вы ак цэнт зроб ле ны на лі нію 

вы твор час ці тва ра гу, на якую сён ня ідзе ка ля 

40 пра цэн таў сы-

ра ві ны. У 2008 го-

дзе за вод на быў 

но вую аў та ма-

тыч ную лі нію для 

вы ра бу тва ра гу і 

мяк кіх сы роў.

С п е  ц ы  я л ь -

на для лю дзей 

з лак таз най не-

да стат ко вас цю на 

прад пры ем стве за пу-

шча на вы твор часць 

ма ла ка без лак то зы. 

Спе цы яль ная тэх на-

ло гія да зва ляе зні зіць 

коль касць ма лоч на га 

цук ру да 0,01 пра цэн-

та, та кім чы нам кож ны 

мо жа аца ніць смак са-

лі гор ска га пры сма ка.

Ма ла ко да стат ко ва «кап рыз ны» пра дукт. 

Кант роль якас ці на за вод зе па чы нае пра ца-

ваць, як толь кі цыс тэр на сы ра ві ны пры бы-

вае ад па стаў шчы ка, і пры сут ні чае на ўсіх 

эта пах вы твор час ці. З кож ным ра зам па тра-

ба ван ні да пра дук цыі ста но вяц ца ўсё больш 

жорст кія, а ка лі на мес цы не маг чы ма ад са-

чыць не ка то рыя па ра мет ры, прад прыем-

ства ад праў ляе про бы ў рэс пуб лі кан скія 

ла ба ра то рыі. Вы тры маць стан дар ты якас ці 

тым больш важ на, што га то вы пра дукт па-

сту пае не толь кі на бе ла рус кі ры нак. Ад ным 

з са мых га лоў ных па куп ні коў са лі гор скіх 

пра дук таў за ме жа мі кра і ны ста ла Ра сія, 

асвой ва юц ца рын кі ў Ка зах ста не і Кі таі.

На мес нік ды рэк та ра Свят ла на ТУР БАН 
звяр тае ўва гу на яшчэ ад но но ва ўвя дзен не:

— Сё ле та мы за кан чва ем рэ кан струк-
цыю амі яч на-кам прэ сар на га цэ ха. Гэ та 
вя лі кі пра ект, які паў плы вае на да лей шую 

ра бо ту прад пры ем ства. Спра ва ў тым, што 

хо ла да нось бі там на за вод зе з'яў ля ец ца амі-

як — да во лі не бяс печ нае хі міч нае злу чэн не. 

Кла по ця чы ся пра бяс пе ку ра бот ні каў і жы-

ха роў го ра да, мы пе ра хо дзім на ска ро ча нае 

вы ка ры стан не гэ та га рэ чы ва. Но вая ўста-
ноў ка да зво ліць ска ра ціць вы ка ры стан не 
хо ла да ген ту з трох тон да 350 кі ла гра маў. 
Та кім чы нам мы па мен шым на яў насць амі-
я ку ў сіс тэ ме амаль у 10 ра зоў.

Пра дук цыя Са лі гор ска га фі лі яла вы-
пус ка ец ца пад брэн дам «СОMРLІMІLK» 
ААТ «Слуц кі сы ра роб ны кам бі нат».

— На ша пра дук цыя — гэ та тое, што кож-
ны дзень пры сут ні чае на ста ле. Зна чыць, 
трэ ба ад ноль ка ва кла па ціц ца пра смак, 
бяс печ насць і пры ваб ны вы гляд, — лі чыць 
Свят ла на Тур бан.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ, Алена ДАЎЖАНОК.

Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІ ЧА.
УНП 600119098.

КОЖ НЫ ДЗЕНЬ НА СТА ЛЕ

Апа рат чык па стэ ры за цыі Але на ЖЭЛ ТА ГІР КА 
за уль тра па стэ ры за цый най уста ноў кай.
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