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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.26 16.49 7.23
Вi цебск — 9.22 16.31 7.09
Ма гi лёў — 9.16 16.39 7.23
Го мель — 9.04 16.44 7.40
Гродна — 9.40 17.05 7.25
Брэст    — 9.31 17.14 7.43

Iмянiны
Пр. Амбросія, Антона, Івана, Міхаіла, 
Нікіфара, Ніла, Паўла, Сяргея. 
К. Багумілы, Дамініка, Ігната, 
Тэафіла, Яўгена.

Месяц
Поўня 17 снежня. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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Ка лі мае прай гра юць 
— сек су не бу дзе.

У вас па вы ша ная тры вож насць, скры тая 
дэ прэ сія, хра ніч ная стом ле насць. Я па рэ ка-
мен да ваў бы вам звяр нуц ца да бар ме на.

Сын пры вёз баць ку ў баль ні цу. У 
пры ём ным па коі ў яго пы та юць:

— У вас та пач кі ёсць?
— Ёсць.
— А ха лат?
— Ёсць.
— Па сцель ная бя ліз на?
— Ёсць.
— Мат рац, коў дра, па душ ка?
— Ёсць, вунь у скры ні са бра на.
— Доб ра! А хто гэ та по бач з ва мі ў 

бе лым ха ла це ста іць?
— Гэ та я на ўся кі вы па дак ура ча пры-

вёз — рап там у вас ня ма...

Сё ле та адзін з са мых 
прэ стыж ных ай-
чын ных му зыч ных 

кон кур саў, які пра во дзіць 
трэ ці год за пар Мі ніс тэр-
ства куль ту ры і тэ ле ка нал 
СТБ, па шы рыў сты ліс тыч-
ныя ме жы, бо прэ мія па-
зба ві ла ся вы зна чэн ня «ў 
га лі не па пу ляр най му зы-
кі». Але на кан чат ко вых 
вы ні ках гэ та ма ла ад бі-
ла ся...

У су дзейс кай ка ле гіі з'я ві ла-
ся шмат но вых ім ёнаў: Дзміт-
рый Кал дун, атры маў шы ра-
ней дзве пры за выя ста ту эт кі, 
ця пер сам «жу рыў» ка лег, а 
кам па зі тар Эду ард Ха нок, на-
ад ва рот, па кі нуў склад жу ры, 
за тое тра піў у лік лаў рэ а таў 
— са спец пры зам «За ўнё сак 
у раз віц цё су час най му зы кі». 
Пе ра мож ца ж ле таш няй прэ міі 
Са ша Нэ ма дэ бю та ваў у ро лі 
вя ду ча га цы ры мо ніі. «Уз на га-
ро да ця бе рас пі я ры ла, ця пер 
ты на яе па пра цуй!» — пад ба-
дзёр ва лі ар тыс та за сцэ най.

Прад ка заль на леп шай поп-
ар тыст кай Бе ла ру сі бы ла на-
зва на Але на Лан ская, чый хіт 
«Solayoh», акра мя «Еў ра ба-
чан ня», за гэ ты год пра гу чаў, 
зда ец ца, на ўсіх больш ці менш 
знач ных ме ра пры ем ствах. Не-
ча ка на для пуб лі кі ар тыст ка 
вый шла на сцэ ну без зна ка-
мі та га бліс ку ча га дыс ка бо лу. 
«Дзе шар?» — вя лі кі мі лі та ра-
мі чы та ла ся ў ва чах гле да чоў.

— Мы доў га вы ра ша лі, як 
зра біць па ста ноў ку, і вы ра-
шы лі ад мо віц ца ад ша ра з-за 
тэх ніч ных асаб лі вас цяў ме ра-
пры ем ства, — па тлу ма чыў у 
ад каз на пы тан не «Звяз ды» 
но вы ды рэк тар прад зю сар-
ска га цэнт ра «Спа маш» Дзя ніс 
Шпі таль ні каў. — Кан цэрт ідзе 
жва ва, прос та не ха па ла ча су 
для ўста ноў кі. Ды яго і на «Еў-
ра ба чан ні» пра віль на вы ка ці лі 
хі ба з пя тай спро бы.

Леп шым рок-ка лек ты вам 
Бе ла ру сі стаў гурт «Без бі ле-
та», які, да рэ чы, адзін з лаў рэ-
а таў прэ міі здо леў у пра мым 

сэн се сло ва раз ва ру шыць за-
лу. Ды што там за ла — на ват 
дзяў ча ты з «Ха ро шак» за ку лі-
са мі пад пя ва лі і пры тан цоў ва лі 
пад зу сім не бе ла рус кую, але 
та кую цёп лую «На Ямай ку!» 
Да рэ чы, ар кестр ан самб ля 
«Ха рош кі», у сваю чар гу, стаў 
леп шым эт на-фолк-ка лек ты-
вам, што і па цвер дзіў сва ім 
жва вым «Юр' е вым ка нём». 
На огул, ар га ні за та ры стры ма лі 
сло ва: у спі се на мі нан таў сё ле-
та трап ля ла ся на шмат больш 
бе ла рус ка моў ных ар тыс таў і 
ка лек ты ваў, якія прэ тэн да ва лі 
на ўзна га ро ды. Акра мя ўлас-
на «Леп шай бе ла рус ка моў най 

пес ні», якой бы ла пры зна на 
«Тан чыць» гур та «іlі-іlі», леп шы 
аль бом за год вы даў аб ноў ле-
ны «Krіwі» — Ве ра ні ка Круг-
ло ва аса біс та пры ма ла ўзна-
га ро ду за «Traukamurauka», 
леп шым клі пам ста ла ра бо та 
бе ла рус ка моў на га пра ек та «У 
не скла до вае» і гур та «Бра ты 
Грым». Пад на род ны ан самбль 
«Ве рас» быў за сна ва ны на ват 
ад мыс ло вы спец прыз «На род-
ны хіт» — за пес ню «Лі са пет», 
а гурт «N.R.M.» хоць і не тра-
піў у пры зё ры, але быў двой чы 
аб ве шча ны як на мі нант — хі-
ба не пра грэс для афі цый най 
прэ міі?

Леп шы гаст роль ны тур «Як 
жа край наш не лю біць» да ла 
Іры на Да ра фе е ва. Зрэш ты, гэ-

тую прэ мію не ча ка на — і, зда-
ец ца, упер шы ню за час яе іс на-
ван ня — жу ры ад да ло ад ра зу 
двум вы ка наў цам — Да ра фе-
е вай і Гю неш за гаст роль ны 
тур «Што ў гэ тым сэр цы». Але 
гэ та бы ло не адзі нае здзіў лен-
не. Рап там вы свет лі ла ся, што 
зван не леп ша га прад зю са ра 
го да, на якое прэ тэн да ва лі 5 
ча ла век, вы ра шы лі на огул не 
пры су джаць. Зу сім не ча ка на 
ты тул «Леп шы юны вы ка наў-
ца» атры маў брон за вы пры зёр 
дзі ця ча га «Еў ра ба чан ня» Ілья 
Вол каў. І ўсё б ні чо га, ка лі б... 
на гэ тую ўзна га ро ду пад наз-
вай «Леп шая зо рач ка го да» 

не на мі ні ра ва лі ся 5 дзяў чат і 
(па вод ле пра ві лаў кон кур су) у 
ім не па він ны бы лі ўдзель ні-
чаць толь кі тыя пес ні, клі пы, 
кан цэр ты і г.д., што ад бы лі ся 
да 1 ліс та па да ўключ на. (А дзі-
ця чае «Еў ра ба чан не» ў Кі е ве, 
на прык лад, прай шло 30 ліс-
та па да.) Ні хто не спра ча ец ца, 
што Ілья Вол каў вы дат на прад-
ста віў кра і ну і вар ты ўзна га ро-
ды — але, па вод ле пра ві лаў, 
усё ж не за мі ну лы год.

Не бы лі ўру ча ны ўзна га ро-
ды і ў на мі на цыі «Ад крыц цё 
го да» — да рэм на гурт 
«Napolі» доб ра сум лен-
на пра быў усе ча ты ры з 
ліш нім га дзі ны кан цэр та 
за ку лі са мі. Та кім чы нам, 
з 19 аб ве шча ных ра ней 

уз на га род знай шлі сва іх гас-
па да роў уся го 16. А пры зна-
ны «Леп шым джаз-ка лек ты-
вам» бэнд «Apple Tea» хоць 
і вый шаў па ўзна га ро ду, але 
не вы сту паў, спа слаў шы ся на 
пра сту ду... буб на ча.

Вы хад на сцэ ну пер ша га 
на мес ні ка мі ніст ра куль ту ры 
Ула дзі мі ра Ка ра чэў ска га стаў 
для пры сут ных асоб ным сюр-
пры зам, бо той ні ко га не він-
ша ваў, за тое пра спя ваў пес ню 
«Леп ша га аў та ра му зы кі 2013 
го да» Ле а ні да Шы ры на. «Я на-
са мрэч шмат га доў не ста яў на 
сцэ не як ар тыст, та му хва ля-
ваў ся, як ус пры муць слу ха чы 
гэт кую муж чын скую лі ры ку, — 
пры знаў ся Ула дзі мір Мі хай ла-
віч за сцэ най. — Хоць му зы кай 
зай маў ся ўсё сваё жыц цё, а 
не каль кі га доў та му за пі саў 
пер шы дыск, які да во лі па спя-
хо ва кру ці лі па ра дыё».

Але, ба дай, га лоў най не ча-
ка нас цю прэ міі ста ла тое, што 
аў та раў леп шай пес ні го да — 
«Пер шы снег» у вы ка нан ні Іны 
Афа нась е вай — Юлію Бы ка ву 
і Яў ге на Алей ні ка — на ват не 
за пра сі лі на цы ры мо нію. «Дак-

лад ней, ней кая мі лая дзяў чы-
на-ад мі ніст ра тар, якая, ві даць, 
бы ла не ў кур се сі ту а цыі, па тэ-
ле фа на ва ла нам за тры га дзі-
ны да па чат ку ме ра пры ем ства, 
— рас каз вае кам па зі тар. — Я 

не ўця міў: гэ та што, но вая «фіш-
ка»? Та кое ад чу ван не, што аў-
та ры леп шай пес ні го да — ста-
тыс ты, якіх мож на па клі каць за 
па ру га дзін да ме ра пры ем ства 
ці зу сім не па клі каць... Прэ мія 
за дум ва ла ся як ме ра пры ем-
ства, што па вя лі чыць па ва гу да 
пра фе сіі му зы кан та ў гра мад-
стве. Але якая тут па ва га?».

У ку лу а рах жа ад зна ча лі, 
што вы зна чэн не пе ра мож цаў 
вуз кім ко лам суд дзяў — гэ та 
што за ўгод на, але не на цы я-

наль ная прэ мія. Маш таб не 
той. «Дзе на род нае га ла са-
ван не, дзе доў гі ад бор і прад-
стаў лен не ўсіх на мі нан таў? Па 
якіх кры тэ ры ях ідзе ацэн ка?» 
— пе ра га вор ва лі ся па між са-
бой ар тыс ты і прад зю са ры.

Муд рыя лю дзі ра яць ні ко лі 
не спя шац ца з вы сно ва мі. Вось 
і мы ад мыс ло ва вы тры ма лі 
паў зу, перш чым па дзя ліць трэ-
цюю На цы я наль ную му зыч ную 
прэ мію на склад ні кі. Але чор-
ных ка мень чы каў на ва гах усё 
ад но ака за ла ся больш, чым 
бе лых... Бе ла рус кая мо ва, як 
і ра ней, гу ча ла на сцэ не хі ба з 
вус наў асоб ных лаў рэ а таў ды 
ў му зыч най за стаў цы. За сцэ-
най жа гры мёр кі за слу жа ных 
ар тыс таў су сед ні ча лі з па мяш-
кан ня мі, дзе ра бо чыя на сі лі 
буд ма тэ ры я лы, а ўдзель ні кі 
дзі ця ча га тан ца валь на га ка-
лек ты ву на огул вы му ша ныя 
бы лі пе ра апра на цца ў ка лі до-
ры. Пэў на, вар та штось ці пад-
пра віць у «кан сер ва то рыі»?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та 

Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

Пас ля ба люПас ля ба лю  ��

НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ МУ ЗЫЧ НАЯ ПРЭ МІЯ-2013: 
ІНТ РЫ ГА БЕЗ ІНТ РЫ ГІ

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ
Па чуў шы мност ва на ра кан няў на конт трэ-

цяй На цы я наль най му зыч най прэ міі, на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра СТБ Па вел КА РА-
НЕЎ СКІ ад моўч вац ца не стаў і пра ка мен та ваў 
«Звяз дзе» най больш «га ра чыя» з іх.

— Я ве даю пра скан дал ва кол «Леп шай пес-
ні го да», — ад ра зу за ўва жыў ён. — А вось вы 
ве да е це, што за яў ка на ўдзел гэ тай пес ні ў 
кон кур се прый шла лі та раль на ў апош ні дзень, 
пры чым не ад аў та раў Яў ге на Алей ні ка і Юліі 
Бы ка вай, якія пра іг на ра ва лі цы ры мо нію, і на ват 
не ад Іны Афа нась е вай, — а ад прад зю са ра 
Ула дзі мі ра Ку быш кі на, які звяр нуў ува гу ад-
бо рач най ка мі сіі на тое, што гэ тая кам па зі цыя 
маг ла б прэ тэн да ваць на ўзна га ро ду? Тая ж 
гіс то рыя з гур там «У не скла до вае»: яны па да лі 
за яў ку ў апош ні дзень, 21 ліс та па да, а ў вы ні ку 
ўзя лі прэ мію за леп шы кліп... Не ка то рых жа бе-
ла рус кіх ар тыс таў, як вы свет лі ла ся, пры знан не 
на радзіме на огул не ці ка віць: на прык лад, ці не 
пра мым тэкс там аб гэ тым за явіў Макс Корж, 
які ле тась у нас прэ тэн да ваў на «Ад крыц цё 
го да».

— А ча му ў не каль кіх на мі на цы ях прэ міі 
так і не бы лі ўру ча ны?

— Са праў ды, у шорт-ліс це жу ры бы лі прэ-
тэн дэн ты ва ўсіх 19 на мі на цы ях, у тым лі ку 
«Леп шы прад зю сар», «Ад крыц цё го да» і «Зо-
рач ка го да». Але прад стаў ле ныя ў гэ тых трох 
на мі на цы ях за яў кі, на думку суд дзяў, не ме лі 
на столь кі вы со ка га мас тац ка га ўзроў ню, каб 
ад зна чаць іх На цы я наль най му зыч най прэ мі-
яй, якая ўсё ж па він на за да ваць ад па вед ны 
ўзро вень.

— Мно гія мер ка ва лі, што «Леп шым пра-
д зю са рам» у знак па ша ны мож на бы ло без 
уся ка га га ла са ван ня пры знаць ня бож чы ка 
Дзміт рыя Ба ра на ва (экс-ды рэк тар прад зю-

сар ска га цэнт ра «Спа маш», пры ўдзе ле яко-
га Алё на Лан ская па ка за ла ад мет ны вы нік 
на сё лет нім «Еў ра ба чан ні». — Аўт.).

— На мой по гляд, ён са праў ды быў вар ты 
гэ тай уз на га ро ды. Але гэ та пры ват нае мер ка-
ван не, якое не ўплы вае на ра шэн не жу ры.

— Ка лі ўзро вень ак тыў нас ці ад ра зу ў трох 
на мі на цы ях быў та кі ня знач ны, ма быць, вар-
та пе ра гле дзець на мі на цыі на огул?

— А яны і пе ра гля да юц ца: па раў най це спіс 
пер шай і трэ цяй прэ міі, за ўваж це, якая іс тот ная 
па між імі роз ні ца. І по тым, гэ та не па каз чык: сё-
ле та іх ма ла, на ле та мо жа быць вель мі шмат. 
І на мі на цыі па він ны змя няц ца гэ так са ма, як 
мя ня ец ца сі ту а цыя ў ай чын ным шоу-біз не се, у 
рэ аль ным жыц ці.

— Шмат хто ўпі каў тэ ле ка нал, як ар га-
ні за та ра цы ры мо ніі, за вы ка ры стан не фа-
наг ра мы...

— Для тэ ле за пі су — а мы па зна ча лі на квіт-
ках, што гэ та тэ ле ві зій ны за піс, — за звы чай ар-
тыс ты і вы сту па юць пад фа наг ра му, бо вель мі 
скла да на і ча сам на ват не маг чы ма на стро іць 
апа ра ту ру пад кож на га вы ка наў цу. Але як раз 
у гэ тай прэ міі, ха чу ад зна чыць, ці не па ло ва ар-
тыс таў «да ва ла жы ва ка»: і «J:Mopc», і гурт «Без 
Бі ле та», і Дзміт рый Кал дун у су пра ва джэн ні 
Прэ зі дэнц ка га ар кест ра — усе яны пра ца ва лі 
жыў цом. На ту раль на, што атры ма ла ся — вы-
ра шаць гле да чам. Але тое, што на ад ной сцэ не 
ўда ло ся прад ста віць на столь кі роз ныя сты лі, я 
лі чу, па каз вае, што прэ мія жы ве і раз ві ва ец ца, 
як бы нас ні кры ты ка ва лі...

— Пра ца ў нас та кая — за ўва жаць хі бы, 
каб у на ступ ны раз усё бы ло лепш...

— Вось мы на гэ та і пра цу ем. Да рэ чы, ва шы 
па жа дан ні я так са ма пом ню і спа дзя ю ся, што 
ў бу ду чы ні цы ры мо нія ўру чэн ня На цы я наль най 
му зыч най прэ міі бу дзе пра хо дзіць на бе ла рус-
кай мо ве.

Ар га ні за та ры 
стры ма лі сло ва: у спі се 
на мі нан таў сё ле та 
трап ля ла ся на шмат 
больш бе ла рус ка моў ных 
ар тыс таў і ка лек ты ваў, 
якія прэ тэн да ва лі на 
ўзна га ро ды.

Па ча кай це, 
не ўсе ад ра зу! 

Ка лек тыў ПМК-10 ААТ «Са лі горс квод буд» він шуе бы ло га ўпраў ля ю ча га і ге не раль на га ды-
рэк та ра трэс та «Са лі горс квод буд» Вя ча сла ва Ада ма ві ча ЦА РАН КО ВА з юбі ле ем:
Воз раст мудрости — семь де сят пять —
Наступил, как всег да, неожиданно.
Впереди мно го ра дост ных лет,
Книга жизни еще не прочитана.
Пусть для Вас окружающий мир

Дарит все толь ко са мое луч шее!
Пусть живут 

в Ва шем серд це всег да
Доб ро та, щедрость, 

великодушие!
УНП 600028044

Ша ноў ны Пётр Іль іч КЛІ МУК!
Ад імя кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў, усіх хле ба-

ро баў Брэст чы ны шчыра він шую Вас з 40-год дзем пер-
ша га па лё ту ў кос мас. На пя рэ дад ні Но ва га 2014-га го да і 
Ка ляд усе ра зам жа да ем Вам най перш моц на га зда роўя, 

ра ней шай акры ле нас ці ва ўсіх спра вах, ап-
ты міз му і даў га лец ця. Ня хай зям ныя ар бі ты 
яшчэ доў га ра ду юць Вас па мят ны мі су стрэ-
ча мі з на мі, зем ля ка мі!

З па ва гай,
Мі ха іл Мі ка ла е віч СТРАП КО, 

стар шы ня Брэсц ка га 
аб лаг рап рам са ю за.

Але на Лан ская атры ма ла ты тул Але на Лан ская атры ма ла ты тул 
леп шай поп-вы ка наў цы.леп шай поп-вы ка наў цы.

«Без Бі ле та» сё ле та — леп шы рок-ка лек тыў «Без Бі ле та» сё ле та — леп шы рок-ка лек тыў 
са сва ёй пес няй «На Ямай ку!».са сва ёй пес няй «На Ямай ку!».

7. «Леп шы эт на-фольк-ка лек тыў» — 7. «Леп шы эт на-фольк-ка лек тыў» — 
ар кестр ан самб ля «Ха рош кі».ар кестр ан самб ля «Ха рош кі».

На сцэ не пра спя ваў на ват на мес нік мі ніст ра На сцэ не пра спя ваў на ват на мес нік мі ніст ра 
куль ту ры Бе ла ру сі Ула дзі мір Ка ра чэў скі.куль ту ры Бе ла ру сі Ула дзі мір Ка ра чэў скі.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

МАР СКАЯ КА ПУС ТА: 
І ДЛЯ СЭР ЦА, 
І СУ ПРАЦЬ РА КУ

У склад ла мі на рый (мар скіх во да рас цяў) ува хо-
дзяць аль гі на ты, паў на вар тас ны бя лок, по лі цу-
ка ры ды, ві та мі ны А, С, Д, Е, гру пы В, по лі не на сы ча ныя тлус тыя кіс ло ты, 
мак ра- і мік ра эле мен ты.

Аль гі на ты — ак тыў ныя пры род ныя эн тэ ра сар бен ты, здоль ныя звяз ваць і 
вы во дзіць з ар га ніз ма іо ны цяж кіх ме та лаў, ра дые нук лі ды, так сі ны, шкод ныя 
бак тэ рыі, лі шак ха лес тэ ры ну.

Паў на вар тас ны бя лок змя шчае ўсе вя до мыя амі на кіс ло ты.
По лі цу ка ры ды ак ты ві зу юць імун ныя рэ ак цыі, пры пы ня юць утва рэн не тром-

баў, нар ма лі зу юць аб мен ныя пра цэ сы, рэ гу лю юць вод на-са ля вы ба ланс, уз ро-
вень ха лес тэ ры ну ў кры ві. Рас лін ныя ва лок ны спры я юць нар маль най дзей нас ці 
страў ні ка ва-кі шач на га трак та.

По лі не на сы ча ныя тлус тыя кіс ло ты да па ма га юць у пра фі лак ты цы атэ-
раск ле ро зу.

У мар скіх бу рых во да рас цях змя шча ец ца поў ны на бор мі не раль ных рэ чы ваў, 
на гад вае ва ле о лаг 23-й га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. Мін ска Але на ГАР-
НІЦ КАЯ. Ёд у ла мі на рыі зна хо дзіц ца ў ар га ніч на звя за най фор ме. Та кія злу чэн ні 
ёду — леп шы сро дак ба раць бы з ёда дэ фі цы там і звя за ных з ім за хвор ван няў 
шчы та па доб най за ло зы. Рэ ка мен ду ец ца што дня ўжы ваць 30-40 г све жай ла мі-
на рыі. У мар ской ка пус це ў па раў на нні са звы чай най у 2 ра зы больш фос фа ру, 
у 11 ра зоў — маг нію, у 16 ра зоў — жа ле за, у 40 — на трыю.

Рэ гу ляр нае ўжы ван не мар скіх во да рас цяў па ляп шае стра ва ван не і аб мен ныя 
пра цэ сы, вы во дзіць так сі ны і ра дые нук лі ды, рэ гу люе згу саль насць кры ві, зні-
жае ўзро вень ха лес тэ ры ну, нар ма лі зуе ві та мін на-мі не раль ны ба ланс, па вы шае 
іму ні тэт, нар ма лі зуе ра бо ту шчы та па доб най за ло зы, цэнт раль най нер во вай і 
сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэм, па пя рэдж вае рак пра мой кіш кі.

Не вы со кі пра цэнт за хва раль нас ці на рак ма лоч най за ло зы ў япо нак не ка то-
рыя ўра чы звяз ва юць з вя лі кай коль кас цю мар ской ка пус ты ў іх ра цы ё не. Япон цы 
ўме юць га та ваць з яе больш за 300 са мых роз ных страў: су пы, гар ні ры да мя са 
і ры бы, са ла ты, со у сы, на ват са лод кае і на пой, па доб ны на чай.

За раз вы твор цы пра па ну юць мар скую ка пус ту ў вы гля дзе кан сер ваў: ік ра з 
мар ской ка пус ты, мар ская ка пус та ў та мат ным со у се, са лат га род нін ны з мар-
ской ка пус тай, са лян ка га род нін ная з мар ской ка пус тай і інш. Мож на су стрэць 

мар скую ка пус ту ў прэ сер вах, за ма ро жа ным 
і су ша ным вы гля дзе.

Ка лі ва ша дзі ця, на прык лад, ад маў ля ец ца 
ад тра ды цый най са ла ты з мар ской ка пус ты, 
мож на да да ваць яе ў ін шыя стра вы ў здроб-
не ным су хім вы гля дзе.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

«Ві та мін ныя» мі фы: 
каб пра даць, трэ ба пе ра ка наць...
Ар ты кул з за га лоў кам «Кі дай це мар на вы дат коў ваць гро шы на ві та мін ныя 
і мі не раль ныя да баў кі» апуб лі ка ваў ня даў на адзін з са мых па пу ляр ных у 
ЗША ме ды цын скіх ча со пі саў Annals of Іnternal Medіcіne.

«Мы лі чым пы тан не за кры тым: уклю чэн не ў ды е ту лю дзей, якія доб ра хар чу юц-
ца, мі не раль ных ці ві та мін ных да ба вак, не пры но сіць яў най ка рыс ці і мо жа на ват 
ака зац ца шкод ным. Гэ тыя ві та мі ны не трэ ба пры мя няць для пра фі лак ты кі хра ніч ных 
за хвор ван няў. Хо піць!» — сцвяр джа юць аў та ры ар ты ку ла, пяць ура чоў са шко лы 
ахо вы зда роўя ўні вер сі тэ та імя Джон са Хоп кін са і бры тан скай ме ды цын скай шко лы 
Уор вік ска га ўні вер сі тэ та.

«Бэ та-ка ра цін, ві та мін Е, а маг чы ма, і ві та мін А ў вя лі кіх до зах — шкод ныя, — 
па пя рэдж ва юць яны. — Ін шыя ан ты ак сі дан ты, фо лі е вая кіс ла та і ві та мі ны гру пы 
В, а так са ма по лі ві та мі ны і мі не раль ныя да баў кі не эфек тыў ныя ў па пя рэдж ван ні 
смя рот нас ці ў вы ні ку га лоў ных хра ніч ных за хвор ван няў».

Гэ ты ар ты кул стаў яшчэ ад ным ар гу мен там для пры хіль ні каў мер ка ван ня, што 
ві та мін ныя да баў кі не пры но сяць ка рыс ці лю дзям, якія іх спа жы ва юць, і што са мым 
леп шым вый сцем з'яў ля ец ца зба лан са ва ная ды е та.

Аў та ры ар ты ку ла га да мі на зі ра лі за тым, як на за па шва юц ца на ву ко выя звест кі 
пра не мэ та згод насць пры мя нен ня да ба вак, у той час як лю дзі на бы ва юць іх усё 
больш. «Ня гле дзя чы на ві да воч ныя до ка зы іх бес ка рыс нас ці і маг чы май шко ды, 
аме ры кан цы ўсё час цей ужы ва юць по лі ві та мін ныя да баў кі. Коль касць та кіх лю-
дзей па вя лі чы ла ся з 30% у 1988 го дзе да 39% у 2006 го дзе. Пры мя нен не па жыў-
ных да ба вак так са ма вы рас ла з 42% да 53%, — пі шуць аў та ры ар ты ку ла. — На 
про да жы ві та мі наў і ін шых да ба вак не ўплы ва юць вы ні кі буй ных да сле да ван няў, 
якія свед чаць пра іх ну ля вую ка рысць, а аме ры кан ская га лі на па вы твор час ці 
да ба вак пра цяг вае раз ві вац ца. У 2010 го дзе га да вы аб' ём яе про да жу склаў 
28 міль яр даў до ла раў».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА


