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Але ж ёсць і ін шыя спо са бы ста-

сун каў з ал ка го лем, знач на больш 

бяс печ ныя, зда ро выя — і на ват 

больш пры ем ныя. Ка лі мы, на прык-

лад, сма ку ем ві но — ста вя чы яго 

на стол не для та го, каб ба наль на 

на піц ца, а каб пад крэс ліць і ўзмац-

ніць за да валь нен не ад жыц ця.

Пра гэ та, а так са ма пра ві ны на 

на шых па лі цах і пра ві лы атры ман-

ня за да валь нен ня ад іх мы гу та рым 

з він ным экс пер там гру пы кам-

па ній «Гар сія» Юры ем ШЧЭ БЕ-

ТА ВЫМ.

— Юрый, спа чат ку да вай це 

па ру слоў пра ва шу пра фе сію, 

якая з'яў ля ец ца до сыць рэд кай 

для на шай кра і ны...

— Ка лі я быў сту дэн там, па чаў 

пад пра цоў ваць у ба ры. Там і за ха-

піў ся... Бар ме ны звы чай на пра цу-

юць з моц ным ал ка го лем і ра дзей 

за ўва жа юць ней кія ню ан сы, звя за-

ныя з ві на мі. Але ў мя не з'я ві ла ся 

маг чы масць пра чы таць не каль кі 

ці ка вых кніг, якія па ка за лі ін шы 

бок гэ та га дзіў на га на пою. Гэ та 

мя не за ці ка ві ла, і паз ней я звя заў 

сваё пра фе сій нае жыц цё ме на ві та 

з ві ном, прай шоў шы на ву чан не на 

між на род най плат фор ме Wіnе аnd 

Sріrіts у Мін ску і Віль ню се.

Спе цы я ліс та па ві нах, які раз бі-

ра ец ца ва ўсёй раз на стай нас ці сма-

ка вых спа лу чэн няў на по яў і страў, 

на зы ва юць са мелье. Яны ў асноў-

ным пра цу юць у рэ ста ра нах, у за ле 

з клі ен та мі. Рэ ка мен ду юць ві но для 

гас цей, скла да юць він ную кар ту, у 

цэ лым ад каз ва юць за ўвесь цыкл, 

які ад бы ва ец ца з ві на мі ва ўста но-

ве. У нас ёсць та кія спе цы я ліс ты, 

хоць іх і ма ла, ма быць, уся го па ру 

дзя сят каў на ўсю кра і ну.

Стаць са мелье мо жа прак тыч на 

кож ны ча ла век. Тут вель мі важ ны 

доб ры нюх, але яго мож на на трэ-

ні ра ваць. Ёсць спе цы яль ныя трэ-

на жо ры для но са — на бо ры во да-

раў, так што гэ та чыс та пы тан не 

трэ ні роў кі.

Пра ца са мелье звя за на з рэ гу-

ляр ны мі дэ гус та цы я мі. Але пра фе-

сій ная дэ гус та цыя — зу сім не тое, 

пра што мо жа па ду маць не спрак-

ты ка ва ны ў гэ тай спра ве ча ла век. 

Ты бя рэш у рот ві но, імк ну чы ся 

ўла віць усе ад цен ні во да ру і сма ку, 

але не глы та еш яго, а вы плёў ва еш. 

Дэ гус та цый ны сэт мо жа скла дац-

ца з 10, 20 па зі цый, а ча сам і з 50. 

І ка лі не вы плёў ваць, то ўжо пас-

ля пя тай па зі цыі ро біц ца скла да на 

рас па зна ваць ад цен ні і ню ан сы — 

бу дзе ўплы ваць эфект ал ка голь на-

га ап'я нен ня (усмі ха ец ца).

Я ў сва ёй пра фе сіі час-

та су ты ка ю ся з тым, што 

на між на род най він най 

вы стаў цы трэ ба ада браць 

ней кія па зі цыі, каб рэ ка-

мен да ваць іх да за куп кі 

ў кра і ну. Пры гэ тым за 

дзень мож на пра дэ гус та-

ваць да 100 узо раў ві наў! 

Ка лі ўсё гэ та глы таць, ра-

бо чы дзень мо жа скон чыц ца ўжо 

ка ля пер ша га стэн да.

— Якая ў нас ніж няя мя жа 

кош ту больш-менш пры стой на-

га ві на?

— Усё за ле жыць ад ва шых мэт. 

Па сут нас ці, кож на му ві ну ўлас ці-

вая свая гаст ра на міч ная па ра, сваё 

мес ца і свая ро ля. Ка лі вы хо ча це 

за ся ро дзіц ца ме на ві та на на поі — у 

па воль най аб ста ноў цы, прос та па-

спра ба ваць, што мо жа вам даць гэ-

та ві но, — кошт та ко га ўзроў ню ві на 

бу дзе па чы нац ца дзесь ці ад 30 руб-

лёў і вы шэй. Чым вы шэй шы ўзро-

вень, тым больш яно мо жа даць. 

Гэ та не заў сё ды стро га пра мая 

за леж насць, але ў цэ лым — чым 

да ра жэй шае ві но, тым больш укла-

дзе на ві на ро бам у яго ства рэн не, і, 

ад па вед на, на вы ха дзе вы атры ма-

е це больш скла да ны бу кет во да раў. 

То-бок, чым больш ба га ты хо ча це 

бу кет, тым больш трэ ба за пла ціць.

Але ёсць та кое па няц це, як ба-

за вае ві но — на кож ны дзень. Для 

спрад веч на ві на роб ных кра ін ві но і 

ежа — не па рыў ная па ра. Для звы-

чай на га абе ду ці вя чэ ры цал кам 

па ды дзе ке ліх ба за ва га ві на. Пры 

гэ тым мы атры ма ем эфект сі нер гіі: 

ка лі вы пад бе ра це доб рае спа лу-

чэн не, то ў вас 1 + 1 — за да валь-

нен не ад стра вы і за да валь нен не 

ад ві на — бу дзе роў на не 2, а, да-

пус цім, 3 ці 4. Гэ та зна чыць, вы ад 

гэ тай кам бі на цыі атры ма е це больш 

за да валь нен ня, чым ад кож на га з 

яе склад ні каў па асоб ку.

Ві ны фар ма ту «на кож ны дзень» 

не аба вяз ко ва бу дуць каш та ваць 

вя лі кіх гро шай. Мож на знай сці бу-

тэль ку та ко га ві на і за 17 руб лёў, 

ну і вы шэй, зра зу ме ла.

Ка лі ў вас ней кая вя лі кая ўра-

чыс тасць, да пус цім вя сел ле, то 

мож на па спра ба ваць ку піць ві но 

і за 15 руб лёў, умоў на ка жу чы. На 

пік нік так са ма не трэ ба вы бі раць 

ней кае скла да нае ві но, до сыць 

та го, каб піць яго бы ло пры ем на. 

Гэта значыць, што не аба вяз ко ва 

піць ві но за 100 руб лёў, каб ад-

чуць ад яго за да валь нен не. Тут 

га лоў нае — вы браць пра віль ны 

фар мат і зра зу мець, на коль кі вы 

хо ча це скан цэнт ра вац ца ме на ві та 

на комп лекс нас ці сма ку на пою.

І яшчэ: ка лі вы хо ча це атры маць 

ба га цей шы бу кет, лепш браць ві но, 

вы раб ле нае там, дзе яно бы ло раз-

лі та. Але ка лі хо ча це сэ ка но міць, то 

мож на ку піць раз лі тае ў нас з ві на-

ма тэ ры я лу, вы раб ле на га ў ад ной з 

ві на роб ных кра ін. Бу тэль ка та ко га 

ві на бу дзе каш та ваць ад 8 руб лёў 

за кошт эка но міі на ла гіс ты цы, але 

ві на ма тэ ры ял пры гэ тым бу дзе той 

жа, што па сту пае да нас, раз лі ты ў 

бу тэль кі. Прос та ў гэ тым вы пад ку 

яго за вез лі ў цыс тэр нах і раз лі лі ўжо 

тут. Зра зу ме ла, што ле ген дар ныя 

ві ны так не ро бяц ца, але ў шэ ра гу 

вы пад каў і та кое ві но мо жа быць 

дых тоў ным, цал кам пры стой на га 

ўзроў ню — усё за ле жыць ад якас ці 

ві на ма тэ ры я лу. Ві но — до сыць сум-

лен ны пра дукт: коль кі за пла ці це, на 

столь кі і атры ма е це.

— Ці ма юць ра цыю тыя, хто з 

прад узя тас цю ста віц ца да ві наў 

з па ке та?

— Ві ны з па ке та, той жа тэт ра-

пак, вель мі па пу ляр ныя ў Скан-

ды на віі. Пры гэ тым для скан ды-

наў скіх рын каў вы твор цы ві на 

вы со ка га ўзроў ню ро бяць ві ны 

ў па ке тах пад за каз. У нас пра-

да юц ца ў тэт ра па ках ві ны, якія 

раз лі ва юц ца ў асноў ным у Бе-

ла ру сі. Але ві на ма тэ ры ял пры 

гэ тым мо жа быць з Іта ліі, Фран-

цыі, Іс па ніі, Чы лі, Мал до вы. Вя-

до ма, тэт ра пак не тая ўпа коў ка, 

якая да зва ляе за хоў ваць ві но ў 

скле пе не каль кі дзя сят каў га-

доў. Яго пры зна чэн не — быць 

мак сі маль на зруч ным і прос та 

за ха ваць све жасць на пою. Ві но 

пры гэ тым «не ды хае», та му яго 

і не вар та доў га за хоў ваць. Але 

ў цэ лым ві но ў тэт ра па ках — не 

ёсць неш та кра моль нае. У Еў-

ро пе мно гія ві на вы твор цы сур'-

ёз на га ўзроў ню вы пус ка юць 

та кое ві но, і гэ та нар маль на. 

Хоць мы па звыч цы не ста вім-

ся да та ко га ві на сур' ёз на, але 

яно вы дат на мо жа па ды сці для 

пік ні ка аль бо для вы ка ры стан ня ў 

ку лі нар ных рэ цэп тах.

— Як пра віль на піць ві но?

— Ві но — гэ та жы вы ар га нізм, 

яно «ды хае» і з ды хан нем раз ві ва-

ец ца. Гэ та зна чыць, з акіс лен нем 

на па вет ры яго ара ма ты ка рас кры-

ва ец ца. Ад па вед на, лю бо му ві ну не 

па шко дзіць, ка лі вы па боў та е це яго 

ў ке лі ху, ка лі яно кры ху пе ра мя-

ша ец ца з па вет рам. Гэ та рас крые 

яго во дар.

У больш тан ных ві нах (за ўваж це, 

я не ка жу, што яны дрэн ныя, яны 

так са ма ма юць мес ца быць) асноў-

ная вар тасць — све жасць і ма ла-

досць. І на ша за да ча — за ха ваць 

гэ тую све жасць. Вось ча му апош-

нім ча сам вы твор цы ві на ня рэд ка 

ўжы ва юць шру ба выя кор кі — гэ та 

не пры кме та дрэн на га ві на, прос та 

яны не да юць ві ну ды хаць і да па ма-

га юць за ха ваць све жасць.

Але ёсць ві ны, як пра ві ла, у 

больш вы со кай цэ на вай ка тэ го рыі, 

якія ма юць вя лі кі па тэн цы ял за хоў-

ван ня. Яны мо гуць за хоў вац ца га-

да мі і пры гэ тым «раз ві вац ца», з 

кож ным го дам ро біц ца ўсё леп шы-

мі. У на шых рэа лі ях гэ та ві ны ца ной 

дзесь ці ад 60—70 руб лёў.

Уя вім, што вы ку пі лі ві но сур' ёз-

на га ўзроў ню, якое ў тым лі ку мае 

вы со кую кіс лот насць, што да зва ляе 

яму доў га «жыць» (10—15 га доў). 

І ка лі гэ тыя 10 га доў яшчэ не прай-

шлі, а вы ўжо ця пер хо ча це яго ад-

крыць, май це на ўва зе, што піць яго 

яшчэ ра на ва та, яно яшчэ не прай-

шло ста дыю «па воль на га ды хан ня» 

праз ко рак і не рас кры ла цал кам 

сваю ара ма ты ку. Але вам вель мі 

хо чац ца яго па каш та ваць ужо за-

раз! Дык вось, ка лі вы яго прос та 

наль е це ў ке ліх, яно, як дзі ця, яшчэ 

не па ка жа вам усё, на што здоль-

нае. У та кіх вы пад ках, каб даць яму 

рас крыц ца, ужы ва юць дэ кан тар. Гэ-

та ад мыс ло вы по суд, у які пе ра лі ва-

юць ві но, дзе яно ак тыў на «ды хае». 

Пас ля зна хо джан ня ў дэ кан та ры та-

кое ві но тро хі «вы раў ноў ва ец ца», 

ста но віц ца больш «ба га тае», і вы 

змо жа це атры маць ад яго больш 

за да валь нен ня.

Як ба чы це, пра ві лы пры ду ма-

ныя не прос та ад сна біз му, яны 

ня суць прак тыч ную ка рысць і да-

зва ля юць атры маць мак сі мум за-

да валь нен ня. Ка лі вы п'я це ві но, 

вы мар ну е це на яго час свай го 

жыц ця, на да яце яму ўва гу — дык 

ча му б не «ад біць» гэ тыя вы дат кі і 

не атры маць ад ві на мак сі мум, які 

яно мо жа даць?

Та му і ёсць пэў ныя па ра ды, як 

яго піць. Дай це яму «па ды хаць», 

па на зі рай це за яго эва лю цы яй, 

атры май це аса ло ду ад гэ та га! 

Трэ ба ўся го толь кі ве даць пэў ныя 

ню ан сы. Тое ж са мае да ты чыц ца, 

зрэш ты, і гар ба ты, і ка вы, і мно гіх 

ін шых рэ чаў на ша га жыц ця.

На огул, ві но ство ра на для та го, 

каб мы атрым лі ва лі за да валь нен не 

(у тым лі ку эс тэ тыч нае), спа жы ва ю-

чы яго. І тут, як і ў жы ва пі се, му зы-

цы і лю бым ін шым мас тац тве, чым 

больш ве да е це пра яго, тым больш 

па чуц цё вай бу дзе ва ша аса ло да.

— Рас паў сю джа нае мер ка-

ван не, што бе лае трэ ба піць ле-

дзя ным, а чыр во нае цёп лым, — 

пра віль нае?

— Зу сім ужо ма ро зіць вар та 

толь кі са мыя тан ныя ві ны — так 

мас кі ру юц ца іх за га ны, а боль-

шасць бе лых лепш піць у ме ру пра-

ха лод ны мі (10-12 гра ду саў). Бе лыя 

боч ка выя ві ны вы со ка га ўзроў ню 

лепш за ўсё вы яў ля юць ся бе, ка-

лі яны на ват кры ху цяп лей шыя 

(14—15 гра ду саў).

На конт чыр во ных ві наў: усе чу лі, 

што тыя па він ны быць «па ка ё вай 

тэм пе ра ту ры», та му да ста юць з 

ша фы — і ад ра зу ў ке ліх. Але пад 

«па ка ё вай тэм пе ра ту рай» ма ец ца 

на ўва зе 18 гра ду саў. У нас жа ў 

ква тэ рах — звы чай на 20-22. На-

столь кі цёп лае чыр во нае «тра ціць 

са ма ва ло дан не» — і мо жа здац ца 

рэз кім і гру бым, та му 15 хві лін у ха-

ла дзіль ні ку бу дуць да рэ чы. А чыр-

во ныя ві ны лёг ка га сты лю сме ла 

асту джа ем гра ду саў да 14, пра ха-

лод ны мі яны пры ем ней п'юц ца.

— Коль кі мож на за хоў ваць ад-

кры тае ві но?

— Ка лі вы ад кры лі бу тэль ку ві на 

і па ста ві лі яе ў ха ла дзіль нік, то яна 

мо жа «пра жыць» два дні. Лепш за 

ўсё яго ўсё ж та кі вы піць на на-

ступ ны дзень, інакш ара ма ты ка 

і све жасць бу дуць стра ча ны.

— Мно гія ду ма юць, што 

ру жо вае ві но — гэ та су месь 

чыр во на га і бе ла га...

— Гэ та не так. Ру жо выя ві ны 

ро бяц ца з чыр во ных сар тоў ві на-

гра ду, сок боль шас ці з якіх, як ні 

дзіў на, бяс ко лер ны. Уся «фар ба» 

змя шча ец ца ў скур цы. Ві на град-

ны сок ней кі час на стой ва юць на 

жа ме ры нах ві на гра ду, да ся га ю-

чы пры го жа га ру жо ва га ко ле ру. 

Глы бі ня ад цен ня за ле жыць ад 

пра цяг лас ці гэ та га пра цэ су. Да-

рэ чы, аран жа выя ві ны ро бяць 

па доб ным спо са бам, толь кі з 

бе лых сар тоў.

— Ра ней на па лі цах на шых 
крам ста я лі ма рач ныя ві ны. 
Ця пер гэ тае сло ва знік ла з 
эты ке так. Ча му?

— Гэ та ню ан сы, звя за ныя з 
на шай кла сі фі ка цы яй ві наў па 
ўзроў ні і якас ці. У прын цы пе, у 

лю бой кра і не ёсць тры сту пе ні: ста-
ло выя ві ны, якія збі ра юц ца ў ме жах 
усёй кра і ны без больш вуз кай пры-
вяз кі, — яны са мыя ба за выя і са-
мыя «піт кія». Ёсць мяс цо выя ві ны, 
якія збі ра юц ца ў рам ках воб лас-

ці, рэ гі ё ну. На прык лад, тас кан скія 

ві ны ў Іта ліі. І са мы вы со кі клас у 

кла сі фі ка цыі — гэ та ві ны кант ра-

ля ва на га най мен ня па па хо джан ні. 

Гэ та пры вяз ка да пэў на га не вя лі ка-

га ўчаст ка зям лі, та кое ві но ад но-

сіц ца да ві наў рас па зна валь на га 

сты лю. Ма рач ныя ві ны ў да да так 

да гэ та га па він ны мець вы трым-

ку не менш за 1,5 го да. Іх мож на 

знай сці і ця пер.

— Ці мож на ў Бе ла ру сі на быць 

пад роб ле нае ві но?

— У нас ад на з са мых стро гіх 

сіс тэм кант ро лю якас ці ім парт най 

пра дук цыі, та му ры зы ка на тра піць 

на штось ці кант ра факт нае зве дзе-

ная да мі ні му му. Усё, што зна хо-

дзіц ца ў афі цый ным про да жы, — 

гэ та сер ты фі ка ва ны та вар.

Свят ла на БУСЬ КО.

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ 
ПЭЎ НЫЯ НЮ АН СЫ...

Він ны экс перт — аб пра ві лах атры ман ня за да валь нен ня ад ві на
Піць ці не піць? На жаль, ве лі зар ная коль касць 

бе ла ру саў вы бі ра юць пер шы ва ры янт, пры чым 

п'юць па най больш ры зы коў най ма дэ лі. Пад лі ча на, 

што ся рэд не ста тыс тыч ны бе ла рус кі муж чы на 

вы пі вае за год 18 літ раў чыс та га спір ту (гэ та 90 

бу тэ лек га рэл кі па 0,5 літ ра або больш за 1,5 бу тэль кі 

га рэл кі на ты дзень). На ступ ствы гэ та га — 20 ты сяч 

да дат ко вых смер цяў у год ці 50 — у дзень. Пры чым 

ка лі па гля дзець, што п'юць на шы муж чы ны, то мож на 

ўба чыць, што 49 % зай ма юць моц ныя спірт ныя на поі, 

26 % — ма ца ва ныя ві ны. Ві да воч на, што га лоў ны 

ма тыў пры гэ тым — атры маць эфект ап'я нен ня як 

ма га хут чэй.

«Ка лі вы хо ча це за ся ро дзіц ца 
ме на ві та на на поі — 
у па воль най аб ста ноў цы, 
прос та па спра ба ваць, што 
мо жа вам даць гэ та ві но, — 
кошт та ко га ўзроў ню ві на 
бу дзе па чы нац ца дзесь ці 
ад 30 руб лёў і вы шэй».

Са мелье Юрый ШЧЭ БЕ ТАЎ.

Пад час він най дэ гус та цыі ў Аndersen people.

«Для звычайнага абе ду ці 
вя чэ ры цал кам па ды дзе ке ліх 
ба за ва га ві на. Пры гэ тым 
мы атры ма ем эфект сі нер гіі: 
ка лі вы пад бе ра це доб рае 
спа лу чэн не, то ў вас 1 + 1 — 
за да валь нен не ад стра вы 
і за да валь нен не ад ві на — 
бу дзе роў на не 2, а, да пус цім, 
3 ці 4. Гэ та зна чыць, вы ад 
гэ тай кам бі на цыі атры ма е це 
больш за да валь нен ня, чым 
ад кож на га з яе склад ні каў 
па асоб ку».


