
24 ліпеня 2019 г. ФОТА НА ТРЫНАЦЦАТУЮ 13

«Сыр нае» жыц цё ў Ак са ны Лаш ке віч па-

ча ло ся пяць га доў та му, ка лі на яе пад вор ку 

з'я ві ла ся ка за з каз ля нят кам — па да ру нак ад 

сяб роў. У той час яе гас па дар ка яшчэ бы ла 

ба га та пар сюч ка мі, авеч ка мі, птуш ка мі роз на га 

«ка ліб ру» і ко ле раў. І ўсё ж ра зум ныя ко зач кі 

цал кам ава ло да лі сэр цам гас па ды ні. Але пе рад 

усім гэ тым яна — га ра джан ка па ста ту се — на-

бы ла не вя лі кую драў ля ную ха ту на бе ра зе во-

зе ра Івесь, пры я зджа ла сю ды як на да чу і толь кі 

по тым пе ра бра ла ся ў Хра лы на ста лае жыц цё. 

Пер ша па чат ко вая мэ та жан чы ны бы ла — зай-

мац ца, як усе вяс коў цы, звы чай ным ся лян скім 

пад вор' ем. Але мэ ты, як гэ та час та бы вае, мя-

ня юц ца, і яна за ха пі ла ся га доў ляй коз, ста ла 

па вя ліч ваць свой ста так, вы раб ляць (у пер шую 

чар гу — для ся бе) сыр. Хут ка ава ло да ла сак рэ-

та мі май стра-сы ра ро ба, ста ла на ват зна ным па 

ўсёй Ві цеб скай воб лас ці ад мыс лоў цам.

Ця пер у Ак са ны не вя лі кі цэх, су час ная сы ра-

вар ня, вя лі кі ха ла дзіль нік для га то вай пра дук-

цыі, а на пад вор ку аж но со рак коз.

— На спе ла не аб ход насць ства рыць аг ра ся-

дзі бу, каб лю дзі пры яз джа лі, каш та ва лі ма лоч-

ную прадукцыю нашага брэнда, — ка жа Ак са-

на. — З му жам Вя ча сла вам пры ду ма лі гуч ную 

і кід кую наз ву і, зда ец ца, не пра га да лі — та кую 

наз ву лёг ка за пом ніць і цяж ка за быць.

І са праў ды, «Кра і ну мар» ве да юць і ў Ра сіі, і 

на ват у Ка зах ста не, ужо не ка жу чы пра род ныя 

Мінск і Ві цебск. Ся дзі ба ўвай шла ў ка а пе ра тыў 

па раз віц ці аг ра ту рыз му «Ве ле саў шлях». Сва-

ім сыр ным во пы там Ак са на Лаш ке віч дзе ліц ца 

на ста рон ках бе ла рус кіх ча со пі саў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

СЫР НЫ ПРЫ СТА НАК

ХО ЧА ЦЕ па каш та ваць вяс ко вы сыр, 

вы раб ле ны з на ту раль на га ка зі на га 

ма ла ка? Та ды вам у «Кра і ну мар» — аг ра ся-

дзі бу ў вёс цы Хра лы Глы боц ка га ра ё на. Вас 

тут су стрэ не аба яль ная і ўсмеш лі вая гас-

па ды ня — не звы чай ны спе цы я ліст сыр най 

вы твор час ці Ак са на ЛАШ КЕ ВІЧ. Пра вя дзе 

ці ка вы эк скурс па ка зі ным пад вор'і і на ла-

дзіць дэ гус та цыю га то вых сы роў з ка зі ным 

ма ла ком, ча ем з зёл ка мі і мё дам.


