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Мно гія лі чаць: чым больш тлус-
тае ма ла ко, тым лепш. Ад нак 
ма лоч ны тлушч змя шчае ха-
лес тэ рын, які спры яе раз віц цю 
атэ раск ле ро зу і сар дэч на-са-
су дзіс тых за хвор ван няў. Ву чо-
ныя рэ ка мен ду юць ужы ваць 
ма ла ко і ма лоч ныя пра дук ты 
з ніз кай коль кас цю тлу шчу 
(0,5-1,5%). Абяс тлу шча ныя ма-
лоч ныя пра дук ты з ля чэб най 
мэ тай пры мя ня лі ся яшчэ ў 
ста ра жыт ныя ча сы. Сы ро ват-
ка, па хта, сы ра ква ша шы ро ка 
пры мя ня лі ся ў якас ці раз гру-
зач най ды е ты пры атлус цен ні, 
хва ро бах страў ні ка ва-кі шач на-
га трак ту, гі пер та ніі, атэ раск-
ле ро зе, хва ро бах пе ча ні і пад-
страў ні ка вай за ло зы.

МА ЛА КО. Яго най больш каш-
тоў ныя кам па не нты: бя лок, лак то за 
(ма лоч ны цу кар), ві та мі ны (асаб лі ва 
тлу шча раст ва раль ныя), мі не раль ныя 
рэ чы вы. У вя лі кай коль кас ці змя шча-
ец ца каль цый, не аб ход ны для рос ту, 
нар маль най пра цы сэр ца, нер во вай 
і мы шач най сіс тэм. Не да хват каль-
цыю пры во дзіць да раз віц ця ра хі ту ў 
ма лых дзя цей, уз нік нен ню астэ а па-
ро зу, пе ра ло маў кас цей у да рос лых, 
за трым кі рос ту, па ру шэн ню фар мі ра-

ван ня кас цей і зу боў, ка ры е су, кро ва-
та чы вас ці са су даў, па вы ша най нер-
во вай уз бу джаль нас ці (пры цяж кіх 
фор мах дэ фі цы ту — су тар гаў), па-
ру шэн ню ра бо ты сар дэч най мыш цы, 
па вы шэн ню ар тэ рыя льна га ціс ку.

Па вод ле слоў ва ле о ла га 23-й 
га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. 
Мін ска Але ны ГАР НІЦ КАЙ, су тач-
ная па трэ ба ў каль цыі для дзя цей 
скла дае: 4-6 га доў — 800 мг, 7-10 
га доў — 1000 мг, 14-17 га доў — 
1200-1400 мг. Та кім чы нам, не аб-
ход на што дня вы пі ваць 400-600 
мл ма ла ка або кіс ла ма лоч ных 
пра дук таў, з'я даць 50-100 г тва-
ра гу і 5-10 г сы ру.

Фак тыч на ў кож на га дру го га ча-
ла ве ка ў кі шэч ні ку не ха пае фер-
мен ту, які рас шчап ляе ма лоч ны 
цу кар (лак то зу). Гэ тыя лю дзі вы му-
ша ны ад маў ляц ца ад на ту раль на га 
ма ла ка, але яны мо гуць ужы ваць 
кіс ла ма лоч ныя пра дук ты.

Кіс ла ма лоч ныя пра дук ты лепш 
за свой ва юц ца, па вы ша юць устой-
лі васць да ін фек цый, аказ ва юць 
су праць а лер ген нае дзе ян не, пад-
трым лі ва юць нар маль ную мік ра-
фло ру кі шэч ні ка, змя шча юць вя-
лі кую коль касць каль цыю, фос фа-
ру, маг нію, цын ку і інш, ві та мі ны 
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КЕ ФІР. Гэ та пра дукт зме ша на-
га, ма лоч на кіс ла га і спір та во га бра-
джэн ня. Яго ро бяць з да па мо гай за-
квас кі, пры га та ва най на ке фір ных 
грыб ках. Ке фір рэ ка мен ду ец ца ўжы-
ваць пры ка лі тах, гаст ры це, хва ро-
бах пе ча ні, ны рак, лёг кіх, бран хі це, 
ане міі, атэ раск ле ро зе, ін фарк це мі-
я кар да, гі пер та ніі. Япон скія ву чо ныя 

вы яві лі, што ке фір здоль ны стрым-
лі ваць рас паў сюдж ван не ра ка вых 
кле так і ак ты ві за ваць імун ную сіс-
тэ му. Пра дукт ра яць ужы ваць усім, 
хто па ку туе ад хра ніч ных ін фек цый 
— на прык лад, гер пе су. Ке фір да па-
ма гае пры сін дро ме хра ніч най стом-
ле нас ці, па ру шэн нях сну і не ўро зе.

СЫР. Адзін з са мых леп шых, ка-
рыс ных пра дук таў. Пад час вы спя-
ван ня сы ру яго бя лок ста но віц ца 
рас тва раль ным і амаль поў нас цю 
(на 98,5 пра цэн та) за свой ва ец ца 
ар га ніз мам. Сыр — гэ та шмат 
бял ку, тлу шчу, со ляў каль цыю і 
фос фа ру. Пра цёр ты сыр лепш за-
свой ва ец ца. На ват пры доб рым 
пе ра жоў ван ні шчыль ныя ка ва лач-
кі цвёр дых сы роў доў га за трым-
лі ва юц ца ў страў ні ку, а та му не 
вар та ўжы ваць іх на вя чэ ру.

ТВА РОГ. Вель мі каш тоў ны ма-
лоч на кіс лы пра дукт, вы раб ле ны 
шля хам скваш ван ня ма ла ка ма-
лоч на кіс лы мі бак тэ ры я мі і вы да-
лен ня сы ро ват кі. Дзя ку ю чы сва ім 
уні каль ным спа жыў ным вар тас цям 
тва рог за ста ец ца не за мен ным пра-
дук там для дзі ця ча га і ды е тыч на га 
хар ча ван ня. Яго ўжы ва юць пры 
хва ро бах пе ча ні, атэ раск ле ро зе, 
гі пер та ніі, гаст ры це, яз ва вай хва-
ро бе страў ні ка і 12-перс най кіш кі, 

па та ло гіі жоў це ва га пу зы ра, пад страў-
ні ка вай за ло зы і хва ро бах кі шэч ні ка. 
На огул тва рог на зы ва юць пра дук там, 
які «не мае за ба ро ны».

ЁГУРТ. Па ляп шае пра цэс стра ва-
ван ня, пад трым лі вае ба ланс кі шэч най 
мік ра фло ры. Жы выя куль ту ры ёгур таў 
да па ма га юць пе ра траў лі ваць ма лоч ны 
вуг ля вод лак то зу, та му ёгурт лёг ка за-
свой ва ец ца на ват ты мі, у ка го на зі ра-
ец ца не пе ра нос насць лак то зы. Ёгурт, 
як і ін шыя ма лоч ныя пра дук ты, змя-
шчае ві та мі ны, асаб лі ва В
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цый і ін шыя мі не раль ныя рэ чы вы.
Мно гія пра дук ты, якія мы пры вык лі 

на зы ваць ёгур та мі, у пра цэ се вы твор-
час ці пад вяр га юц ца пас ля скваш ван-
ня тэр міч най апра цоў цы. Гэ та пад аў-
жае тэр мін за хоў ван ня, але за бі вае 
жы выя куль ту ры, якія як раз і аказ ва-
юць ста ноў чы ўплыў на наш ар га нізм. 
Та кія пра дук ты ма юць наз ву «ёгурт ны 
пра дукт», а не «ёгурт». Усе жы выя 
ёгур ты за хоў ва юц ца ў ха ла дзіль ні ку 
пры тэм пе ра ту ры +2 — +6 гра ду саў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Ін фарм-уколІн фарм-укол  �� ТВА РА ЖОК СА СМЯ ТАН КАЙ

ВЫ БІ РАЙ ЦЕ ПРА ВІЛЬ НА
� Гля дзі це на ўпа коў ку: яна не па він на 

быць ус пу ша най. Тэр мін за хоў ван ня са праў-
ды ка рыс на га ма ла ка і ма лоч ных пра дук таў 
— ад 3 да 7 су так.
� Усе ма лоч ныя пра дук ты па він ны быць 

ад на род най кан сіс тэн цыі, без буй ных кру пак 
(акра мя тва ра гу). Хоць моц ная кру пін ча тасць 
у тва ра гу — так са ма не леп шы па каз чык.
� Не па він на быць ні я кіх ста рон ніх па хаў. 

Ке фір па ві нен пах нуць ке фі рам, а смя та на 
— смя та най.
� У пра дук це не па він на быць пу зы роў і 

по лас цяў. Ка лі ад дзя ля ец ца сы ро ват ка, зна-
чыць, пра дукт не пер шай све жа сці.
� Кіс ла ма лоч ныя пра дук ты не па він ны 

быць над та кіс лы мі (за вы клю чэн нем ацы-
да філь ных пра дук таў, якія пер ша па чат ко ва 
ма юць па вы ша ную кіс лот насць).
� На ту раль ныя ма лоч ныя і кіс ла ма лоч-

ныя пра дук ты не па він ны змя шчаць крух мал, 
ара ма ты за та ры, фар ба валь ні кі, ста бі лі за та-
ры, пад са лодж валь ні кі і кан сер ван ты.

—  Га зе ту «Звяз да» я вы піс ваю трыц-
цаць га доў, заўж ды зна хо дзі ла і зна хо-
джу ў ёй ці ка вую ін фар ма цыю, — ска-
за ла Ва лян ці на Ста ні сла ваў на. Спра ва 
ў тым, што ўла даль ні ца звяз доў ска га 
пры за да вы ха ду на пен сію вы кла да ла 
бе ла рус кую мо ву і лі та ра ту ру. Зра зу ме-
ла, га зе та бы ла для на стаў ні цы доб рай 
да рад цай у вы ха ваў чай ра бо це, пер шай 
зна ё мі ла з на він ка мі бе ла рус ка га пры-
го жа га пісь мен ства. На пра ця гу мно гіх 
га доў Ва лян ці на Ляш ко з'яў ля ец ца дэ-
пу та там Дуб нен ска га сель са ве та — і ў 
гэ тай ад каз най спра ве ёй да па ма гае 
га зе та «Звяз да», да но сіць ка рыс ныя 
ве ды ў вы пус ках «Мяс цо ва га са ма кі-
ра ван ня».

Пра та кіх, як Ва лян ці на Ста ні сла ваў на, 
ка жуць: ча ла век з ак тыў най жыц цё вай 
па зі цы яй. Ад на вяс коў цы пры вык лі ба чыць 
яе ў цэнт ры гра мад скіх спраў. Су се дзі ста-
ла га ве ку па мя та юць яе ў кам са моль скім 
уз рос це, ня ўрымс лі вую, ня рэд ка за ру лём 

ма та цык ла. Ва лян ці на Ліш ко і сён ня сяб-
руе з тэх ні кай — па-май стэр ску кі руе сва-
ім лег ка ві ком. А што да ты чыц ца хат няй 
гас па дар кі, то ў гэ тым, па яе сло вах, во пыт 
так са ма на бі раў ся не без уплы ву звяз доў-
скай «Хат няй эн цык ла пе дыі» і пад бо рак 
ку лі нар ных рэ цэп таў.

Са праў ды, для та кіх лю дзей, як Ва лян-
ці на Ста ні сла ваў на, га зе та «Звяз да» бы ла 
і за ста ец ца па трэб най. Не пе ра боль шу, 
ка лі ска жу, што і га зе це па трэб ны та кія 
чы та чы.

Ві даць, та му шчас лі вы вы па дак спра-
вяд лі ва пры нёс ёй прыз у рэ клам най гуль-
ні. З чым «звяз доў цы» і він шу юць сваю 
пад піс чы цу!

Гэ тыя фо та здым кі зроб ле ны, ка лі 
мы ў пры сут нас ці на стаў ні каў Дуб нен-
скай ся рэд няй шко лы ўру ча лі тэ ле ві зар 
па ва жа най Ва лян ці не Ста ні сла ваў не 
Ліш ко.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Мас тоў скі ра ён.

(індэкс)

Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды» 
на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года
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Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

Прозвішча, імя, імя па бацьку                                                            

                                                                                                                                

Падпіска аформлена і аплачана ў                                                    

                                                        на I кв. або 1-е паўг. 2014 года

Хатні адрас і тэлефон                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

                                                                                                                           

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

7 мультыварак 
7 мультыварак 

SCARLETSCARLET

СУПЕРПРЫЗСУПЕРПРЫЗ
тэлевізар тэлевізар 

  SAMSUNGSAMSUNG

Сярод падпісчыкаў 14.01.2014 г. будуць 
разыграны 7 мультыварак Scarlet і суперпрыз – 
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце 
«Звязда» да 24.01.2014 г.

Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.03.2014 г. 
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал або 1-е 
паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 31 сакавіка выдача прызоў 
спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.

Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 14.11.13 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 15.11.13 ПА 31.03.14.

КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ 
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»  
на I квартал 
або 1-е паўгоддзе 2014 года — 
запаўняйце картку ўдзельнiка, 
выразайце i дасылайце яе 
ДА 11 СТУДЗЕНЯ 
ў рэдакцыю на адрас: 220013, 
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А. 

«ЗВЯЗ ДА» БЫ ЛА І ЗА СТА ЕЦ ЦА ДЛЯ МЯ НЕ ПА ТРЭБ НАЙ!
Так ска за ла на ша пад піс чы-
ца Ва лян ці на Ліш ко, пры-
ма ю чы ад ад на вяс коў цаў 
він ша ван ні з вый гры шам у 
рэ клам най гуль ні. Пад піс-
ная кві тан цыя пры нес ла ёй 
пры ем ны сюр прыз — тэ ле-
ві зар LG (дыя га наль эк ра на 
— 60 сан ты мет раў). Яго ў 
мі ну лую пят ні цу мы да ста-
ві лі ў аг ра га ра док Дуб на. 
Ура чыс тае ўру чэн не ад-
бы ло ся ў бу дын ку мяс цо-
вай шко лы, дзе шмат га-
доў пра ца ва ла ўла даль ні ца 
пры за.

БЕЗ НА ШЫХ ДА РОГ 
НЕ БЛІЗ КІ І РОД НЫ ПА РОГ

Ша ноў ны Пётр Іль іч!
Сён ня ў Вас, пер ша-

га бе ла рус ка га кас ма-
на ўта, цу доў нае свя та 
— са ра ка год дзе з дня 
пер ша га па лё ту ў кос-
мас. Клі мук, як і Га га рын, — гэ та ж 
цу доў на!

Мы бу ду ем да ро гі па ўсёй Брэсц кай 
воб лас ці. Вы ж вы бра лі ад ну — у кос мас. 
Ня хай гэ тыя да ро гі вя дуць на шу Бе ла русь 
да жа да най мэ ты — мі ру і даб ра бы ту на 
Зям лі.

З па ва гай, 
Пётр Анд рэ е віч СКА РА БА ГА ЦЬКА, 

ге не раль ны ды рэк тар уні тар на га 
прад пры ем ства "Брэс табл дар буд".

УНП 200020752.

З "Аг ра-Пе лі шча" — 
для бе ла рус ка га 

кас ма на ўта!
Гэ та ж цу доў на! Сён ня 

ў на ша га да ра го га Пят-
ра КЛІ МУ КА ўра чыс тае 
свя та! Не пры кмет на мі ну-

ла 40 га доў, ка лі ён у пер шы 
раз па ля цеў у кос мас. Хто з бе ла ру саў 
змог ру шыць услед? Толь кі Ула дзі мір Ка-
ва лё нак і Алег На віц кі. Жы ха ры вёс кі Пе-
лі шча і ўся го Ка мя нец ка га ра ё на жа да юць 
Вам моц на га зда роўя, шчы рай усмеш кі, а 
ра зам з ёй — шчод ра га даў га лец ця.

З па ва гай, Мі ка лай Ба ры са віч 
БРЫН ЧУК, стар шы ня праў лен ня 

ААТ «Аг ра-Пе лі шча» Ка мя нец ка га ра ё на.
УНП 200193257

Лі чу за вя лі кі го нар па він ша ваць 
праз га зе ту «Звяз да» на шых хле ба ро-
баў, шмат дзет ных ма ці і ве тэ ра наў з 
Но вым го дам. Со неч на га шчас ця вам, 
зда роўя і даў га лец ця!

З па ва гай, Сяр гей 
Мі ка ла е віч ПРЫ ЛУЦ КІ, 

стар шы ня 
праў лен ня 

СВК "Па лес се АВМ".
УНП 200114884

ПА ЯКІМ ГРА ФІ КУ Ў ПРЫ ГА РАД?
Па вод ле ін фар ма цыі дзяр жаў на га прад-

пры ем ства "Мінск транс", 24, 31 снеж ня, 4 і 
11 сту дзе ня пры га рад ныя аў то бу сы бу дуць 
пе ра во зіць па са жы раў па гра фі ку пят ні цы. 
6 сту дзе ня — як па су бот ніх днях. 25 снеж ня, а 
так са ма 1-2 і 7 сту дзе ня — па гра фі ку ня дзель-
ных дзён. Акра мя та го, 31 снеж ня і 1 сту дзе ня 
бу дзе ад ме не на вы ка нан не рэй саў па асоб ных 
пры га рад ных марш ру тах. Са чы це пе рад па-
езд кай за змя нен ня мі ў рас кла дзе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


