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Хра на ло гія пос пе ху
Гіс то рыя ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» па чы на ец ца з 

пе ра мож на га 1945-га. Ме на ві та та ды ён быў за сна ва ны. У 1971 
го дзе бы лі ўве дзе ны ў экс плу а та цыю кар пу сы з цэ хам сы ра роб-
ства. У 1991-м тут па ча лі фа са ваць пра дук цыю ў по лі эты ле-
на выя па ке ты «Фін-пак». А праз 9 га доў, у 2000-м, уста на ві лі 
аў та ма ты для фа соў кі ма ла ка ва ўпа коў ку «Пюр-пак». У тым 
жа 2000-м быў за свое ны вы пуск «жы вых» ёгур таў з фрук-
то вы мі на паў няль ні ка мі. А лі нія па вы твор час ці сла ву тых 
гла зу ра ва ных сыр коў, якія з'яў ля юц ца ад ной з бе ла рус кіх 
вы дат нас цяў у ва чах прак тыч на ўсіх ту рыс таў, бы ла ўве-
дзе на на прад пры ем стве ў 1995 го дзе.

Сён ня ў склад ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі-
нат», акра мя га лаў но га прад пры ем ства ў Ма ла дзеч не, 
ува хо дзяць так са ма Ва ло жын скі, Ві лей скі і На ра чан скі 
фі лі ялы. У адзі ную струк ту ру ча ты ры за во ды аб' яд на лі ся 
ў са ка ві ку 2009 го да. І пер шае, што зра бі лі пас ля аб' яд-
нан ня — вы зна чы лі спе цы я лі за цыю, каб прад пры ем ствы 
не дуб ля ва лі ад но ад на го. За тым па ча ла ся ма дэр ні за цыя 
вы твор чых ма гут нас цяў, пры вя дзен не іх у ад па вед насць 
са мым стро гім між на род ным па тра ба ван ням.

Як ка жуць спе цы я ліс ты, на Ма ла дзе чан скім ма лоч ным 
кам бі на це сён ня ство ра на прак тыч на ідэа льная струк ту ра 
пе ра пра цоў кі. А сіс тэ ма за ха даў па кант ро лі якас ці да зва ляе 
вы пус каць эка ла гіч на чыс тую, смач ную і ка рыс ную пра дук цыю. 
«Каб быць па спя хо вы мі, трэ ба па шы раць спе цы я лі за цыю вы твор-

час ці, — лі чыць ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» Ула дзі мір БОБ РЫК. — Мы 
асноў ныя пра ек ты ўжо за вяр шы лі, але, тым не менш, спы няц ца не збі ра ем ся. Ся род да лей шых пла наў — спе цы-
я лі за цыя на па глыб ле най пе ра пра цоў цы ма ла ка. Ду маю, у гэ тым на прам ку яшчэ ёсць рэ зер вы»...

Га лаў ное прад пры ем ства ААТ «Ма -
ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» за-
рэ ка мен да ва ла ся бе як вы твор ца 
вы са ка я кас ных, смач ных, ка рыс-
ных для зда роўя пра дук таў — ма-
ла ка, ке фі ру, смя та ны, тва ра гу, сы-
роў, гла зу ра ва ных сыр коў, ка зе і ну 
— у леп шых на цы я наль ных тра ды-
цы ях і з вы ка ры стан нем су час ных 
тэх на ло гій і стан дар таў.
Ад на з на ві нак прад пры ем ства, па 

сло вах на чаль ні ка ад дзе ла за бес пя-
чэн ня і мар ке тын гу Ма ла дзе чан ска га 
ма лоч на га кам бі на та Ан жэ лы ША БУ НІ 
— бія тва рог, які вы пра цоў ва ец ца шля хам 
скваш ван ня па стэ ры за ва на га нар ма лі за-
ва на га цэль на га і абяс тлу шча на га ма ла ка 
ма лоч на кіс лы мі бак тэ ры я мі з да баў лен-
нем бі фі да бак тэ рый. Бі фі да бак тэ рыі вы-
кон ва юць шэ раг най важ ней шых функ цый 
у на шай стра ва валь най сіс тэ ме і перш за 
ўсё — ства ра юць фі зі я ла гіч ны бар' ер для 
так сі наў і па та ген ных мік ра ар га ніз маў і 
пе ра шка джа юць іх пра нік нен ню ў ар га-
нізм ча ла ве ка. Сін тэз бял ку, ві та мі наў К 
і гру пы В — так са ма за слу га гэ тых драб-
нют кіх мік ра ар га ніз маў, акра мя та го, яны 
спры я юць усмокт ван ню каль цыю, жа ле-
за, ві та мі наў С і Д, нар ма лі зу юць пра цу 
кі шэч ні ка. Што дзён нае ўжы ван не пра дук-
таў на асно ве бі фі да бак тэ рый па вы шае 
іму ні тэт ча ла ве ка, агуль ную ўстой лі васць 
ар га ніз ма да не спры яль ных умоў.

Вы пус кае прад пры ем ства і вель мі ка-
рыс ную смя та ну з да дат ко вым да баў-
лен нем каль цыю. Пры што дзён ным ужы-
ван ні та кой смя та ны ў ежу па ляп ша ец ца 
стан кас ця вой сіс тэ мы, зу боў, ак ты ві зу юц-
ца функ цыі пе ча ні і ны рак, па вы ша ец ца 
іму ні тэт. У цэ лым дак та ры рэ ка мен ду юць 
смя та ну лю дзям з дрэн ным апе ты там і 
сла бым стра ва ван нем. Да рэ чы, лыж ка 
смя та ны, па сы па ная цук рам, або смя тан-

ны бу тэрб род даб ра твор на ўздзей ні ча юць 
на ар га нізм пры дэ прэ сіў ных ста нах.

За слу гоў ва юць доб рых слоў смя та на 
12-пра цэнт най і ма ла ко з 1,5-пра цэнт най 
тлус тас ці, уз ба га ча ныя хар чо вы мі ва лок на-
мі. Вы раб ля юц ца яны з да баў лен нем хар-
чо ва га цыт ру са ва га ва лак на «Цыт ры-Фай 
100». Гэ та на ту раль нае ва лак но, вы ня тае з 
клет ка вых тка нак вы су ша най апель сі на вай 
мя ка ці без вы ка ры стан ня хі міч ных рэ аген-
таў. Хар чо выя ва лок ны да па ма га юць нам 
за свой ваць ежу, нар ма лі зу юць аб мен рэ-
чы ваў, удзель ні ча юць у вы да лен ні шла каў 
з ар га ніз ма і, у да да так да ўся го, ідэа льна 
па ды хо дзяць для лю дзей, якія па ку ту юць 
на дыя бет. Па вод ле рэ ка мен да цый ме-
ды каў, кож ны ча ла век для за ха ван ня 
доб ра га зда роўя па ві нен атрым лі ваць 
у су ткі 25-35 г хар чо вых ва лок наў, у той 
час як агуль на пры ня тая на ша ды е та дае 
ўся го толь кі 3-5 г. Вось ча му на він ка Ма-
ла дзе чан ска га ма лоч на га кам бі на та — 
ня дрэн ны ўклад у на ша з ва мі зда роўе.

***
Ня даў на на Ма ла дзе чан скім ма лоч ным 

кам бі на це за вяр шы ла ся рэ кан струк цыя 
сыр на га цэ ха. «Ця пер у ім цал кам но вае 
аб ста ля ван не, якое «пра цуе» з ма ла ком, 
па чы на ю чы ад яго пры ём кі і за кан чва ю чы 
са ліль ным ад дзя лен нем, — ка жа на чаль-
нік вы твор час ці Лі дзія СТАЎ РО ВА. — 
Па стаў шчы ком аб ста ля ван ня з'яў ля ец ца 
аў стрый ская фір ма BERCH-LASCA.

Асаб лі васць но ва га цэ ха — поў ная 
аў та ма ты за цыя вы твор час ці. Ча ла ве чы 
фак тар зве дзе ны да мі ні му му. Пад рых-
тоў ка ма ла ка, ва рэн не, па да ча ў ба сей ны 
з ра со лам, па спя ван не — усё гэ та вы кон-
ва юць ма шы ны. А спе цы я ліс ты скла да юць 
рэ цэп ту ры, кант ра лю юць па ра мет ры, а ў 
кан цы дэ гус ту юць атры ма ны пра дукт.

Пер шая пар тыя но ва га паў цвёр да га 
сы ру «Га ланд ска га» са спе ла да ве-

рас ня і ўжо па сту пі ла ў про даж. Сы ры 
гэ тай гру пы вы пус ка юц ца ша ра па доб-
най фор мы і брус ко выя («еў раб ло кі» ) у 
ла тэк се і трох сла ё вай плён цы. Яны доб-
ра за па тра ба ва ны на ра сій скім рын ку, і 
гэ та важ на, та му што ця пер кож ны дру гі 
кі ла грам сы ру ідзе на экс парт.

Пас ля рэ кан струк цыі сы ра роб на га 
цэ ха Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат 
асво іў і вы пуск сы роў ты пу італь ян скай 
ма ца рэ лы. Ма ца рэ ла — ма ла ды італь-
ян скі сыр ро дам з рэ гі ё на Кам па нія. Вы-
твор часць гэ та га сы ру па чы на ец ца з та го, 
што ма ла ко за кваш ва ец ца тэр ма філь най 
ма лоч на кіс лай куль ту рай і згу сае ад сы-
чуж на га фер мен ту. За тым сыр нае зер не 
рэ жуць, вы трым лі ва юць пэў ны час у кат-
ле і злі ва юць ра зам з сы ро ват кай у спе-
цы яль ную ван ну. Част ка сы ро ват кі вы-
да ля ец ца. Да рэ чы, та кое вы трым лі ван не 
сыр най ма сы пад сло ем сы ро ват кі на-
зы ва ец ца чэ да ры за цы яй. Да лей сыр ная 
ма са аплаў ля ец ца і фар му ец ца сыр, які 
змя шча юць у ха лод ную ва ду, а по тым — 
у на сы ча ны рас твор па ва ра най со лі.

Ма ца рэ ла не мо жа доў га за хоў вац ца, 
та му, каб па доў жыць тэрмін захоўвання, 
яе змя шча юць у ад мыс ло вы ра сол. І ка лі 
вы, вы ву ча ю чы асар ты мент сы роў у сва-
ёй кра ме, на тык не це ся на не зра зу ме лую 
на пер шы по гляд упа коў ку, у якой пла вае 
неш та бе лае і круг лае, — не па ло хай це ся. 
Гэ та і ёсць ма ца рэ ла. Ка лі вам яшчэ не да-
во дзі ла ся яе па каш та ваць — аба вяз ко ва 
зра бі це гэ та. Ба га ты на бя лок і каль цый, 
гэ ты сыр мож на вы ка рыс тоў ваць пры га-
та ван ні мност ва страў: ма ца рэ ла вы ключ-
на смач ная ў пі цы, яе да да юць у са ла ты, 
ма ка ро ну, за пя кан кі, мяс ныя стра вы.

На сён няш ні дзень ма гут нас ці прад-
пры ем ства да зва ля юць вы пус каць 5 тон 
паў цвёр дых сы роў і 1 то ну ма ца рэ лы 
за су ткі.

У Ва ло жын скім фі лі яле яшчэ ў 2006 го дзе пра вя лі рэ кан-
струк цыю сы ра роб на га цэ ха. Гэ та да зво лі ла па вя лі чыць аб'-
ёмы вы твор час ці цвёр дых сы роў з 6 ты сяч да 11 ты сяч тон, а 
так са ма знач на па шы рыць асар ты мент пра дук цыі.
У чэр ве ні 2011 го да за вяр шы ла ся рэ кан струк цыя цэ ха па вы твор-

час ці су хіх ма лоч ных пра дук таў. Яго ма гут насць уз рас ла больш чым у 
тры ра зы — з 6 да 19 тон за су ткі. Фак тыч на бы ла па бу да ва на но вая 
вы твор часць. Дзя ку ю чы гэ та му бы ла асвое на вы твор часць сы ро ват-
кі част ко ва дэ мі не ра лі за ва най, гэ та зна чыць, ачы шча най ад со ляў. 
Так са ма ў Ва ло жы не па ча лі вы пуск ма ла ка су хо га абяс тлу шча на га 
хут ка рас тва раль на га. Ва ло жын скі фі лі ял ААТ «Ма ла дзе чан скі ма-
лоч ны кам бі нат» — адзі нае ў кра і не прад пры ем ства, якое вы раб ляе 
та кое ма ла ко. Яно ка рыс та ец ца по пы там, у тым лі ку ідзе на экс парт. 
Так са ма ў Ва ло жы не пер шы мі ў Мін скай воб лас ці па ча лі вы твор часць 
су хіх ма лоч ных пра дук таў для хар ча ван ня спарт сме наў — фіт нес-
пра тэ і на вых су ме сяў.

***
А зу сім хут ка тут бу дзе пра ве дзе на рэ кан струк цыя ўчаст ка вы-

твор час ці сы ру, дзе бу дзе ўста ля ва на да дат ко вая аў та ма тыч ная 
лі нія аў стрый скай фір мы BERCH. Бу дзе рэ кан стру я ва на са ліль нае 
ад дзя лен не, па шы ра ны ка ме ры па спя ван ня сы роў, бу ду юц ца скла ды 
для за хоў ван ня сы ру. Гэ ты ін вест пра ект ця пер у 
ста дыі рэа лі за цыі.

Ва ло жын скія «ма лоч ні кі» да ма га-
юц ца та го, каб кож ны вы твор чы этап 
зна хо дзіў ся пад стро гім кант ро лем, 
па чы на ю чы ад дас ка на лай пра вер-
кі якас ці сы ра ві ны, якая па сту пае, і 
да афі цый на га па цвяр джэн ня якас ці 
га то ва га пра дук ту. Дзя ку ю чы гэ та му 
пра дук цыя ста біль на ад па вя дае са-
мым вы со кім стан дар там. Пры гэ тым 
тут імк нуц ца пад трым лі ваць да ступ ныя 
цэ ны на пра дук цыю. У да лей шых 
пры яры тэ тах — на быц цё но вых 
тэх на ло гій і тэх на ла гіч нае аб-
ста ля ван не цэ хаў, па ве лі чэн не 
аб' ёмаў вы твор час ці за кошт 
рас пра цоў кі і асва ен ня но вых 
ві даў пра дук цыі, па ста ян ная 
пра ца з сель гас вы твор ца мі па 
па стаў цы якас най сы ра ві ны.

Што вы ўяў ля е це са бе, па ду маў шы пра сыр? Пі цу з ця-
гу чай ма ца рэ лай? Ба гет з га ланд скім сы рам? Рак фор ці і 
ке ліх ві на? Боль шасць лю дзей лю бяць сыр, а не ка то рыя 
лю бяць на столь кі, што мо гуць на ват упа сці ў за леж насць 
ад яго! Спе цы я ліс ты ж дзе ляць усіх спа жыў цоў сы ру на 
«сы ра па клон ні каў» і «сы ра ўзмац няль ні каў». «Па клон ні-
кі» — лю бяць ес ці сыр прос та з па ке ці ка або ад ра за ючы 
лус тач ка мі ад ка вал ка. Зда ра ец ца, жыц цё без сы ру яны 
на ват лі чаць па збаў ле ным сэн су! «Уз мац няль ні кі» вы-
ка рыс тоў ва юць сыр у якас ці ін грэ ды ен та, па сы па юць ім 
пі цу, ма ка ро ну і да да юць яго ў рэ цэп ты ін шых страў.
Сыр ва ло дае не толь кі цу доў ным сма кам, але і вя лі кай ка рыс-

цю для зда роўя. Га во ра чы пра ка рысць сы ру, заў сё ды ўспа мі на-
юць, што ён ба га ты на мі не раль ныя рэ чы вы і ві та мі ны, не толь кі 
па зі тыў на ўплы вае на агуль ны стан ар га ніз ма, але і да па ма гае 
зма гац ца з не ка то ры мі хва ро ба мі. У ім скан цэнт ра ва ны ўсе най-
важ ней шыя склад ні кі ма ла ка: ві та мі ны, мі не раль ныя со лі, тлушч 
і бя лок, асаб лі ва важ ныя для дзя цей, пад лет каў, ця жар ных і кор-
мя чых жан чын. Ка рысць сы роў, якія лёг ка і поў на за свой ва юц ца 
ар га ніз мам, для зда роўя ча ла ве ка не ацэн ная.

Ле тась бе ла рус кія ама та ры сы ру атры ма лі вы дат ны па да ру нак: 
у На ра чан скім фі лі яле ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» 
па чаў ся вы пуск вы са ка род на га сы ру з цвіл лю «РАК ФОР ЦІ».

— Над рас пра цоў кай гэ та га сы ру спе цы я ліс ты на ша га кам бі на-
та пра ца ва лі су мес на з Ін сты ту там мя са-ма лоч най пра мыс ло вас ці 
На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра НАН па хар ча ван ні, — рас па вя дае 
на чаль нік ад дзе ла за бес пя чэн ня і мар ке тын гу ААТ «Ма ла-
дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» Ан жэ ла ША БУ НЯ. — Атры маў ся 
сыр, які спее ка ля 60 су так і ва ло дае кры ху вост рым, са лё ным з 
лёг кай го рыч чу, пі кант ным сма кам. Кан сіс тэн цыя сы ру мяк кая, 
да лі кат ная, ад на стай ная. Вы раб ля ец ца ён з ка ро ві на га ма ла ка з 
да дан нем куль ту ры плес не вых гры боў Реnісіllіum rоquеfоrtі — той 

жа, што на дае ха рак тэр ны смак і во дар сла ву та му фран цуз ска му 
рак фо ру (і, да рэ чы, цал кам бяс печ най для ар га ніз ма).

Ад нак не паў тор ны смак — да лё ка не адзі ная вар тасць но-
ва га пра дук ту. Сыр «Рак фор ці» ака заў ся вель мі ка рыс ным 
для зда роўя. У ім шмат каль цыю і фос фа ру, роз ных ві та мі наў, 
а так са ма бял ку, які змя шчае не аб ход ныя нам амі на кіс ло ты. 
Ка рыс ныя бак тэ рыі, якія змя шча юц ца ў сы ры, да па ма га юць 
пра цы кі шэч ні ка. Вы са ка род ная цвіль змя шчае ад мыс ло выя 
рэ чы вы, здоль ныя аба ра ніць на шу ску ру ад со неч ных пра мя-
нёў. Гэ тыя рэ чы вы на за па шва юц ца пад ску рай, у вы ні ку ча го ў 
ча ла ве ка вы пра цоў ва ец ца больш ме ла ні ну, і ры зы ка со неч ных 
апё каў ле там зні жа ец ца.

Спе цы яль на для вы твор час ці гэ та га сы ру прад пры ем ства 
за ку пі ла аб ста ля ван не ў Чэ хіі. На ва жыў шы ся на вы пуск гэ тай 
на він кі, яно не пра га да ла: на Між на род най вы ста ве-кір ма шы 
«Бе ла русь, Ка зах стан, Ра сія на УВЦ» ме на ві та «Рак фор ці» 
за ва я ваў за ла ты ме даль, тым са мым бліс ку ча вы тры маў шы 
эк за мен на кан ку рэн та здоль насць і на знеш нім рын ку.

ЯКАСЦЬ — НА ЗДА РОЎЕ!ЯКАСЦЬ — НА ЗДА РОЎЕ!
ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат»: 

Пад ганд лё вай мар кай Пад ганд лё вай мар кай 
прад пры ем ства «Ма ла дзея» прад пры ем ства «Ма ла дзея» 

вы пус ка ец ца ка ля 150 най мен няў вы пус ка ец ца ка ля 150 най мен няў 
цэль на ма лоч най пра дук цыі, цэль на ма лоч най пра дук цыі, 

больш за 20 ві даў цвёр дых сы роў, больш за 20 ві даў цвёр дых сы роў, 
мас ла, ка зе ін і су хое ма ла ко.мас ла, ка зе ін і су хое ма ла ко.

КУРС 
НА МА ДЭР НІ ЗА ЦЫЮ 

ВЫ ТВОР ЧАС ЦІ

Ва ло жын: 

Ві лей ка: 

Ма ла дзеч на: БА ГА ТЫ ВО ПЫТ 
СПА ЛУ ЧА ЕЦ ЦА З ЦІ КА ВАС ЦЮ 

ДА ЎСЯ ГО НО ВА ГА

ВЫ СА КА РОД НЫ СЫР 
«РАК ФОР ЦІ»

На рач:

Усе га тун кі сы роў рэ ка мен ду ец ца ўжы ваць 
пры па шко джан ні кас цей і хво рым на ту бер ку лёз. 
МА ЦА РЭ ЛУ доб ра ес ці пры бяс сон ні цы. БРЫ, 
КА МАМ БЕР — для пра віль най пра цы страў ні ка ва-
кі шач на га трак ту. ГАЎ ДА, РАК ФОР ЦІ — кла доў ка 
каль цыю. СЫ РЫ ГА ЛАНД СКАЙ ГРУ ПЫ 
эфек тыў на су праць дзей ні ча юць ка ры е су.

Спе цы я лі за цыя Ві лей ска га фі лі яла 
ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» 
— тва рож ныя дэ сер ты, па сты, тва рож ныя 
ма сы, ёгур ты і пу дын гі. Акра мя та го, у Ві-
лей цы вы пус ка юць сме тан ко вае мас ла, 
ка зе ін, спрэ ды, па сту «Ва ра ная згу шчон-
ка», плаў ле ныя сы ры — але ме на ві та дэ-
сер ты пры нес лі гэ та му прад пры ем ству 
за слу жа ную сла ву.
Ся род ці ка вых на ві нак — двух сла ё вы тва-

рож ны дэ серт. Гэ та лёг кі тва ра жок з пра слой кай 
фрук то ва га джэ му. Смак на гад вае пра ня даў няе 
ле та: жу ра ві ны-ма лі на і ман га-аб ры кос.

Ся род но вых ла сун каў — і тва рож ныя па сты 
«Бра ві сі ма» 2 % тлус тас ці трох сма каў: «клуб ніч-
ная «Пан на Ко та» , біск віт і чар на сліў са зла ка мі. 
Гэ та ўлас ная рас пра цоў ка ві лей скіх спе цы я ліс-
таў. У гэ тых дэ сер таў на ту раль ны смак і мяк кая, 
да лі кат ная кан сіс тэн цыя. «Пан на Ко та» ў пе ра-
кла дзе з італь ян ска га — ва ра ны крэм, вярш кі. 
З да ба вак тут вы ка рыс тоў ва ец ца фрук то вы 
на паў няль нік, ва ніль нае пе чы ва, су ха фрук ты і 
тры ві ды зла каў: жы та, авёс і пша ні ца. Усё гэ та 
мак сі маль на на ту раль ныя пра дук ты, у якіх ма ла 
тлу шчу. А на чар зе, як абя ца юць спе цы я ліс ты, 
— мяк кі тва рог і тва рож ныя паў фаб ры ка ты для 
сыр ні каў і за пя ка нак. Но вая тва рож ная лі нія да-
зво ліць зра біць іх ад на род ны мі і па вет ра ны мі.

***
Не за ста лі ся без ува гі па куп ні коў і плаў-

ле ныя сы ры, якія вы пус ка юц ца на прад пры-
ем стве. На Пер шым сыр ным фес ты ва лі, які 
ў чэр ве ні пры маў гас цей у му зеі ар хі тэк ту ры 
і по бы ту ў Стро чы цах пад Мінск ам, на род ная 
дэ гус та цыя на зва ла плаў ле ны сыр з Ві лей кі 
са мым леп шым. А сыр «За ку сач ны» з ка ва-
лач ка мі на ту раль ных ляс ных гры боў атры маў 
Гран-пры і зван не «Чэм пі ён сма ку»!

***
З асаб лі вас цяў Ві лей ска га ма лоч на га за во-

да — на яў насць адзі на га ў кра і не комп лек су 
без ад ход най пе ра пра цоў кі ма лоч най сы ро-
ват кі ў бія газ. Гэ ты комп лекс, які пра цуе, па 
сут нас ці, на вы твор чых ад хо дах, па чаў за бяс-
печ ваць за вод элект рыч най і част ко ва цеп ла-
вой энер гі яй.

Кошт комп лек су скла дае 1,9 млн еў ра, мяр-
ку ец ца, што ён аку піць ся бе ўжо праз 4,7 го да. 
Але на ват не гэ та га лоў нае, лі чаць спе цы я ліс-
ты. Аб' ёмы вы твор час ці па ста ян на рас туць, і 
трэ ба неш та ра біць з сы ро ват кай, якая з'яў-
ля ец ца не бяс печ ным пра дук там для эка ло гіі. 
Па бу да ва ны комп лекс вы ра шае пы тан не з яе 
ўты лі за цы яй. У Літ ве, на прык лад, пе ра пра цоў-
шчы кі ма ла ка га то выя ад да ваць сы ро ват ку на 
та кія комп лек сы бяс плат на, а по тым яшчэ і 
куп ляць у іх ула даль ні каў энер гію. Праб ле мы 
эка ло гіі, аль тэр на тыў ных кры ніц энер гіі, з які мі 
ўжо су тык ну ла ся Еў ро па, ра на ці поз на да вя-
дзец ца вы ра шаць і ў Бе ла ру сі.

Комп лекс, раз лі ча ны на 150 тон сы ро ват кі 
і 100 тон сцё ка вых во даў за су ткі, пра цуе ў 
аў та ма тыч ным рэ жы ме і аб ста ля ва ны сіс тэ-
май бяс пе кі. Ка лі па ней кай пры чы не бія газ 
з мемб ра ны не па сту пае ў ка цель ню, уклю-
ча ец ца фа кел, дзе газ прос та спаль ва ец ца. 
У перс пек ты ве на та кую вы твор часць мож на 
атры маць «зя лё ны» сер ты фі кат, які да зво ліць 
пра да ваць энер гію ў сет ку на асаб лі вых умо-
вах. Акра мя та го, спе цы я ліс ты мяр ку юць, што 
і пе ра пра ца ва ную сы ра ві ну мож на вы ка рыс-
тоў ваць — у якас ці каш тоў на га ўгна ен ня. Усе 
маг чы мас ці бія га за ва га комп лек су яшчэ трэ ба 
бу дзе вы ву чыць. Дзе ля гэ та га, да рэ чы, у Ві-
лей ку ўжо пры яз джа юць спе цы я ліс ты з ін шых 
прад пры ем стваў.

СМАЧ НЫЯ ДЭ СЕР ТЫ 
І ПРАК ТЫЧ НА ІДЭА ЛЬНАЯ 

СТРУК ТУ РА ПЕ РА ПРА ЦОЎ КІ

Ганд лё вую мар ку «Ма ла дзея» ве да юць 
і лю бяць у Ка зах ста не, ва Укра і не, Гру зіі, 
Азер бай джа не, Турк ме ні ста не і Ра сіі. 
Акра мя та го, экс парт ныя па стаў кі 
пра дук цыі ажыц цяў ля юц ца ў Поль шчу, 
Літ ву, Гер ма нію, ЗША, Сін га пур, 
Га лан дыю, Мек сі ку, Фран цыю, Бель гію.

Май стар па до гля дзе сы ру Ала КВА ЧА НОК у па мяш кан ні, дзе пры за да дзе ных рэ жы мах са спя вае сыр. 

Матэрыялы падрыхтавалі: Святлана БУСЬКО, Алена ДАЎЖАНОК, Яўген ПЯСЕЦКІ (ФОТА). 
УНП 600077963

Май стар-сы ра роб Свят ла на ВАЙ ТО ВІЧ мае вы шэй шую 
аду ка цыю — гэ та да па ма гае ёй па спя хо ва спраў ляц ца са 
скла да ным тэх на ла гіч ным аб ста ля ван нем.

Cалільнае ад дзя лен не — мес ца, дзе ма ла дзе чан скія сы ры 
на бы ва юць свой не паў тор ны смак.За дзей нас цю лі ніі вы твор час ці тва ра гу со чыць апе ра тар Мак сім ІЗ ВОЗ ЧЫ КАЎ.

У цэ ху раз лі ву ма ла ка. На гэ тым участ ку пра цуе 
ўклад чык-упа коў шчык пра дук цыі Але на СА ЎЧЫЦ.

Ге не раль ны ды рэк тар 
ААТ «Ма ла дзе чан скі ма лоч ны кам бі нат» 

Ула дзі мір БОБ РЫК.


