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Перш чым рас па вес ці пра пос пе хі, якіх да сяг ну ла 
ма ла дое прад пры ем ства, адзін з за сна валь нікаў 
ЗТАА «Уні сон груп» Вар дан АМІ Р’ЯН час туе са-
лё най са лом кай і ва ніль ны мі суш ка мі.

— Лю быя дзе ла выя пе ра мо вы аба вяз ко ва па-
чы на ем з дэ гус та цыі ўлас най пад укцыі. Бо, зга дзі-
це ся, лепш адзін раз па каш та ваць, чым сто ра зоў 
па чуць, — усмі ха ец ца Вар дан Аль бер та віч. — Нам 
не со рам на за сваю «кан ды тар ку». Са мі з за да валь-
нен нем яе ядзім і ўсім ра ім.

Са лом ка і суш кі, са праў ды, без пе ра больш ван ня, 
вель мі смач ныя. Акра мя та го, якас ныя (без кан-
сер ван таў), і не да ра гія. Не дзіў на, што ар мян скія 
вы твор цы за та кі ка рот кі час ужо па спе лі за ва я ваць 
па пу ляр насць ся род бе ла рус кіх па куп ні коў.

— Праб лем са збы там зу сім не ма ем, — адзна-
чае старшыня савета дырэктароў ЗТАА «Унісон 
груп» Віталь ШАБЛОЎСКІ. — Най больш ак тыў на 
пра цу ем з мін скі мі «Еў ра оп та мі». У нас столь кі за ка-
заў, што на ват фі зіч на не па спя ва ем іх вы кон ваць. 
Ме на ві та та му за ду ма лі рас шы рац ца. Да во се ні 
пла ну ем за пус ціць дру гую лі нію, ужо но выя печ кі 
за ку пі лі. Тым больш што мяс цо выя ўла ды пай шлі 
нам на сустрч і вы дзе лі лі яшчэ ад но па мяш кан не, 
па па ме ры пры клад на та кое ж, як гэ та. Сён ня мы 
га то вы па стаў ляць на бе ла рус кі ры нак толь кі су шак 
да 100 тон за ме сяц.

Вар та ад зна чыць, што ар мян скія суш кі ды са лом-
ка вы раб ля юц ца цал кам з бе ла рус кай сы ра ві ны: 
лід скай му кі, ашмян скіх драж джэй і ва ды, ай чын ных 
мар га ры ну, цук ру і со лі. Са лом ка фа су ецца ў па ке-
ты (да рэ чы, так са ма бе ла рус кай вы твор час ці) па 
40 гра маў, суш кі ў кар дон ныя пач кі па 600 гра маў. 
З за меж на га — толь кі аб ста ля ван не, тэх на ло гіі ды 
рэ цэп ту ра, пра ве ра ная 15-га до вым во пы там.

Укла даць ін вес ты цыі ме на ві та ў кан ды тар скую 
вы твор часць ар мян скія біз нес ме ны вы ра шы лі не вы-
пад ко ва. Партнёры ма юць ана ла гіч на е прад пры ем-
ства ў ся бе на ра дзі ме, у Ар ме ніі.

— У Ерэ ва не ў нас ёсць улас ная кан ды тар ская 

фаб ры ка, — рас па вя-
дае Вар дан Амі р’ян. — 
Вы пус ка ем там шмат 
роз ных ві даў муч ных 
вы ра баў. У бу ду чы ні 
пла ну ем і ў Бе ла ру сі 
па шы рыць вы твор-
часць да та кіх па ме-
раў. Пла ны ў нас сур'-
ёз ныя. Але ўсё трэ ба 
ра біць па сту по ва. У 
блі жэй шы час пла ну-
ем, акра мя са лё най 
са лом кі, вы пус каць 
са лод кую, ва ніль ную. 
Так са ма пры вя зём 
но вае аб ста ля ван не і 
ўжо во сен ню гэ та га го да, ду маю, пач нём вы пя-
каць кру а са ны з роз ны мі на чын ка мі (ва ніль най, 
ша ка лад най, са згу шча на га ма ла ка) ды пя соч нае 
пя чэн не з джэ мам. На ша за да ча — пра па на ваць 
бе ла рус ка му спа жыў цу тан ны і ад на ча со ва якас-
ны пра дукт.

— Да лей шае раз віц цё прад пры ем ства, вя до ма, 
бу дзе спры яць ства рэн ню но вых пра цоў ных мес цаў 
для мяс цо вых жы ха роў. Для іх на вы твор час ці ство-
ра ны не аб ход ныя ўмо вы не толь кі для пра цы, але і 
пры ёму ежы, а так са ма ад па чын ку.

— Ужо сён ня мы пра ца ўлад ка ва лі 42 ча ла ве-
кі, — ка жа Вар дан Амі р’ян. — З па шы рэн нем вы-
твор чых пло шчаў пла ну ем ства рыць пра цоў ныя 
мес цы яшчэ як мі ні мум для та кой жа коль касць 
мяс цо вых жы ха роў. Усіх ра бот ні каў абу ча ем. Для 
гэ та га пры яз джа юць на шы тэх но ла гі з Ерэ ва на. 
І на ад лег лас ці яны так са ма со чаць за тым, як 
вы кон ва юц ца тэх на ло гіі: па ста ян на пра вод зяць 
кан суль та цыі па «скай пе».

— Ча му вы вы ра шы лі раз ві ваць свой біз нес ме-
на ві та ў Бе ла ру сі? — па ці ка ві ла ся я на раз ві тан не.

— Аб раз віц ці ўлас най спра вы ў ін шай кра і не 

мы з партнёрам за дум ва лі ся даў но, — ка жа Вар-
дан Амі р’ян. — Уз важ ва лі ўсе «за» і «су праць», 
па раў ноў ва лі ўмо вы раз віц ця біз не су ў роз ных 
кра і нах. У по шу ках най леп шых умоў для за меж-
ных ін вес та раў мы аб' еха лі ўсе кра і ны СНД. У 
вы ні ку спы ні лі ся на Бе ла ру сі. Тры га ды прай шло 
з та го ча су, але мы ні ра зу не па шка да ва лі аб 
сва ім вы ба ры.

— А ча му ся род усіх рэ гі ё наў на шай кра і ны 
ад да лі пе ра ва гу Ашмян ска му?

— Бо Ашмя ны зна хо дзяц ца не па да лё ку ад мя жы 
з Еў ра са ю зам. Мы ж з са ма га па чат ку пла на ва лі 
пас ля та го, як асво ім бе ла рус кі ры нак, па стаў ляць 
сваю кан ды тар скую пра дук цыю і на экс парт. Ця пер 
вось рых ту ем кант ракт на па стаў ку 20 тон вы ра баў 
у Ра сію. Вя дзём пе ра мо вы з Аў стра лі яй, Аме ры кай. 
Ха чу ска заць, нам вель мі па шан ца ва ла з ра ё нам, у 
які мы ўкла да ем свае ін вес ты цыі. Мяс цо выя ўла ды 
з пер ша га дня аказ ва юць нам пад трым ку і да па мо-
гу ў раз віц ці сва ёй спра вы. Тут на вы со кім уз роў ні 
па стаў ле на ра бо та рай вы кан ка ма з ін вес та ра мі. 
Усе пы тан ні вы ра ша юц ца хут ка, пра ек ты ўзгад ня-
юц ца без за тры мак. Без гэ та га ў нас не атры ма ла ся 
б да сяг нуць та ко га пос пе ху, бо не сак рэт, што ме-
на ві та сім бі ёз ра бо ты пры ват на га ка пі та лу і дзяр-
жаў най пад трым кі дае са мы леп шы вы нік.
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«ЯЧ МЕН НЫ»  — ЦЯ ПЕР З МЕ ЛІ САЙ, 
ЦЫ КО РЫ ЕМ І ІМ БІ РОМ 

Што ра біць, ка лі па 
той ці ін шай пры чы не 
ўра чы не рэ ка мен ду юць 
вам піць на ту раль ную 
ка ву? Цал кам ад мо віц ца 
ад лю бі ма га на пою? 
Не аба вяз ко ва. Ашмян скі 
вы твор ца пра па ноў вае 
вы дат ную аль тэр на ты ву 
ка ве — не рас пу шчаль ныя 
ка ва выя на поі.

Акра мя ка ва ва га на пою і ка вы, ААТ «Бел Ка ва» пра па ноў вае сва ім 
па куп ні кам жэ ла цін, жэ ле, лі мон ную кіс ла ту, кі ся лі, ва ніль ны цу кар і, 
вя до ма ж, дух мя ныя пры пра вы і спе цыі, якія да зва ля юць уз ба га ціць 
смак лю бой стра вы.

— Вы раб ля ем ка ля 44 ві даў пры праў і спе цый, — ка жа Анд рэй 
Гар цу еў. — Вя лі кім по пы там ка рыс та юц ца пры пра вы «Для бе ла рус-
кіх дра ні каў» і «Для бе ла рус кай ма чан кі» — гэ та на ша ўні каль ная 
рас пра цоў ка. Та кой пры пра вы вы дак лад на ні дзе не зной дзе це! Не 
так даў но рас пра ца ва лі тры но выя ві ды пра праў: «Уні вер саль ная», 
«Бу лён» і «Юш ка». Рас фа са ва лі іх у па ке ці кі па 150 грам. Но выя пры-
пра вы вы лу ча юц ца ўда лым спа лу чэн нем ца ны і якас ці, та му ня дзіў на, 
што пер шая пар тыя ра зы шла ся ім гнен на.

Вель мі ра дуе, што ў са ста ве ашмян скіх пры праў, у ад роз нен не ад 
ім парт ных, ня ма шкод ных хар чо вых да ба вак.

— Ад мет ная асаб лі васць і га лоў ны прын цып у ра бо це на ша га 
прад пры ем ства — толь кі на ту раль ная пра дук цыя, без пры мя нен ня 
ара ма ты за та раў, — ад зна чае Анд рэй Гар цу еў. — Бо для кож на га 
са спа жыў цоў най важ ней шы мі кры тэ ры я мі з'яў ля юц ца перш за ўсё 
якасць і бяс пе ка для зда роўя.

— Пра шко ду хар чо вых да ба вак, уз мац няль ні каў сма ку вель мі 
шмат ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це, па тэ ле ба чан ні, у га зе тах, — да дае 
Ла ры са Фар ма га. — Лю дзі ў гэ тым на ву чы лі ся раз бі рац ца. Ад нас, 
вы твор цаў, па ра бу юць вы но сіць на эты кет ку ўсе ін грэ ды ен ты, што 
ўва хо дзяць у са стаў пра дук цыі. І гэ та, лі чу, пра віль на. Ка лі ча ла век 
кла по ціц ца пра сваё зда роўе, яму не ўсё роў на, што ён да дае ў ежу 
пры пры га та ван ні: ён па чы тае і зро біць свой вы бар. Мы ары ен ту ем ся 
ме на ві та на та ко га, свя до ма га, па куп ні ка.

Вар та ад зна чыць, што на прад пры ем стве ёсць улас ная ла ба ра-
то рыя, дзе вы со ка ква лі фі ка ва ныя спе цы я ліс ты пра вод зяць стро гі 
па ста ян ны кант роль якас ці сы ра ві ны і 
га то вай пра дук цыі. Ка лі ж ка заць пра 
ўдас ка на лен не, у тым лі ку і пра ма дэр ні-
за цыю вы твор час ці — гэ ты пра цэс у ААТ 
«Бел Ка ва» ідзе ня спын на.

— Сён ня пе рад на мі ста іць за да ча зра-
біць па да чу на шай якас най пра дук цыі пры го-
жай за кошт но вай упа коў кі, — ка жа Анд рэй 
Іва на віч. — Бо сён ня, ка лі на рын ку вель мі 
вя лі кая коль касць пра па ноў, спа жы вец су-
стра кае та вар, як той ка заў, па воп рат цы… 
Вось ужо за пус ці лі ў ганд лё вую сет ку но вую 
лі ней ку пра дук цыі ва ўпа коў цы «до епак». 
Ча ка ем па стаў ку сло іч каў-млы ноў, у якія ду-
ма ем рас фа соў ваць ка ля шас ці ві даў пер-
цаў. Сён ня на ша пры пра ва раз лі ча на на лю-
дзей з ся рэд нім і вы со кім уз роў нем да хо ду. 
У блі жэй шы час пач нём вы пус каць спе цыі і 
пры пра вы эка ном-кла са. Та кім чы нам на ша 
якас ная пры пра ва ста не да ступ най кож на му. 
Кошт змен шым вы ключ на дзя ку ю чы больш 
тан най упа коў цы, на якасць пра дук цыі, ха цеў 
бы пад крэс ліць, гэ та ні як не паў плы вае.

ЯКІЯ ДРА НІ КІ БЕЗ АШМЯН СКАЙ ПРЫ ПРА ВЫ?!

НА ПОЙ, ЗНА Ё МЫ З ДЗЯ ЦІН СТВАНА ПОЙ, ЗНА Ё МЫ З ДЗЯ ЦІН СТВА

Матэрыялы спецвыпуску падрыхтавалі Надзея ДРЫЛА, Валер’ян ШКЛЕННІК, Алена ДАЎЖАНОК, фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Ды рэк тар прад пры ем ства
Анд рэй ГА Р ЦУЕЎ.

Упер шы ню да вя ло ся па ба чыць, як зя лё ныя 
ка ва выя зяр нят кі пе ра тва ра юц ца ў звык лыя 
ка рыч не выя, што на бы ваю для сва ёй ка ва-
мол кі ў кра мах, у Ашмя нах, пад час эк скур сіі 
па ААТ «Бел Ка ва». Праў да, як вы свет лі ла ся, 
ня гле дзя чы на наз ву прад пры ем ства, ка ва — 
да лё ка не асноў ная яго пра дук цыя.

— Мы вы пус ка ем пры бліз на 2–3 то ны ка-
вы за ме сяц, — распа вя дае ды рэк тар ААТ 
«Бел Ка ва» Анд рэй ГАР ЦУ ЕЎ. — Зя лё нае 
зер не пры во зім з кра ін Ла цін скай Аме ры кі, 
Ін дыі і Аф ры кі. За тым стро га вы трым лі ва ем 
тэх на ло гіі яго аб смаж ван ня і па ка ван ня. Гэ та 
да зва ляе ства рыць і за ха ваць не паў тор ны 
смак і во дар ка вы.

Пра да ец ца на ту раль ная не рас пу шчаль ная 
ка ва бе ла рус кай вы твор час ці як у зер ні, так і 
ў мо ла тым вы гля дзе. На пры лаў ках у кра мах 
шу кай це яе пад наз ва мі «Ме ды ум», «Кла сік» і 
«Прэ мі ум». Ашмян ская ка ва, па вод ле слоў тэх-
но ла га «Бел Ка вы», ідэа льная для за вар ван ня ў 
хат ніх умо вах, бо мае вель мі дроб ны па мол.

Для тых жа, ка му ка фе ін су праць па ка за ны, 
ААТ «Бел Ка ва» вы пус кае не рас пу шчаль ныя 
ка ва выя на поі на асно ве яч ме ню, жы та і аў-
са. Яны скла да юць 70% ад агуль на га аб' ёму 
вы твор час ці прад пры ем ства.

— За бяс печ ва ем імі не толь кі бе ла рус кія 
шко лы, дзі ця чыя са ды, баль ні цы, але і са-
цы яль ныя ўста но вы Ра сій скай Фэ дэ ра цыі, — 
удак лад няе Анд рэй Іва на віч. — У пры ват нас ці, 
не рас пу шчаль ны ка ва вы на пой «Яч мен на-ама-
тар скі ві та мі ніза ва ны» мы зра бі лі спе цы яль на 
па прось бе ра сій ска га бо ку. Ён пры зна ча ны 

не па срэд на для дзі ця ча га школь на га хар ча-
ван ня. У са стаў на він кі ўва хо дзіць комп лекс 
з 10 ві даў ві та мі наў, на прык лад, толь кі ві та мі-
ну В — шэсць ві даў. Та му ка рысць на пою для 
ар га ніз ма не аспрэч ная. Пра гэ та свед чыць і 
тое, што Мі ніс тэр ства ахо вы Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь да зво лі ла спа жы ваць гэ ты на пой дзе цям 
з трох га доў. Акра мя та го, што гэ ты пра дукт 
ка рыс ны для дзі ця ча га ар га ніз ма, ён мо жа і 
для да рос лых за мя ніць ка ву, ка лі яе па ней кіх 
пры чы нах ужы ваць ня ма маг чы мас ці.

Ашмян скія ка ва выя на поі пра ве ра ны ча-
сам: вы раб ля юць іх на прад пры ем стве ўжо 
больш за 40 га доў. Яны вы лу ча юц ца не толь кі 
сва ім не паў тор ным сма кам, але і ка рыс ныя 
для зда роўя.

— «Во сень скі», «За ла ты ко лас», «Бурш ты-
на вы», «Пра мя ніс ты», «Сюр прыз», «На род-
ны», «Ра ні ца», «Яч мен на-ама тар скі» — усе 
на шы не рас пу шчаль ныя ка ва выя на поі змя-
шча юць не за мен ныя амі на кіс ло ты, здоль ныя 
ад на віць су тач ны ра цы ён ча ла ве ка, і комп-
лекс ві та мі наў, та кіх не аб ход ных зда роўю кож-
на га з нас, — ад зна чае на чаль нік вы твор-
чай ла ба ра то рыі ААТ «Бел Ка ва» Ла ры са 
ФАР МА ГА. — Ды і на огул, све жа аб сма жа нае 
збож жа, лі чаць ву чо ныя, даб ра твор на ўплы вае 
на імун ную сіс тэ му, функ цыі пе ча ні, ціск кры ві.

Кож ны на пой ство ра ны па ары гі наль най 
рэ цэп ту ры з улі кам па жа дан няў па куп ні коў. 
Та му ся род 13 най мен няў вы аба вяз ко ва 
зной дзе це свой — той, што прый дзец ца най-
больш да спа до бы ме на ві та вам.

— Най боль шым по пы там у дзя цей і па жы-
лых лю дзей, якім су праць па ка за на ўжы ван не 
ка вы, ка рыс та юц ца на поі на асно ве яч ме ню, 
жы та, аў са без ка фе і ну, — ка жа Ла ры са Фар-
ма га. — Яшчэ 4 гру пы ка ва вых на по яў, якія 
мы вы пус ка ем, ма юць у сва ім са ста ве ад 
15 да 30% ка фе і ну. Яны бу дуць да ду шы тым 
лю дзям, якія лю бяць пры смак ка вы, яе гар-
чын ку. Па раў наль на ня даў на рас пра ца ва лі 
но вую іна ва цый ную гру пу не рас пу шчаль ных 
ка ва вых на по яў для са праўд ных гур ма наў — 
з да баў лен нем цы ко рыю, ім бі ру, ме лі сы.

— А як пра віль на за вар ваць ка ва вы на-
пой, вы раб ле ны ў Ашмя нах? — па ці ка ві лі ся 
мы ў Ла ры сы Фар ма гі.

— На пой трэ ба за сы паць у га ра чую ва ду, 
да вес ці да кі пен ня і даць ад ста яц ца. У вы ні ку 
пра віль на га пры га та ван ня на пою за хоў ва-
юц ца ўсе ка рыс ныя і па жыў ныя ўлас ці вас ці 
збож жа вых куль тур, якія змя шча юць амі на-
кіс ло ты, а так са ма мак ра- і мік ра эле мен ты, 
глю ко зу, фрук то зу. Мно гія лю бяць у тур цы 
за вар ваць. Мож на да даць вярш кі, ма ла ко і 
цу кар на смак. Пры нам сі, так ра бі лі, ка лі я 
яшчэ ха дзі ла ў шко лу. Гэ та ж на пой зна ё мы 
з дзя цін ства не ад на му па ка лен ню.

Вар та ад зна чыць, што ашмян скія на ту-
раль ныя ка ва выя на поі не ма юць су праць па-
ка зан няў: на ад ва рот, рэ ка мен ду юц ца лю дзям 
усіх уз рос таў. А на поі без ка фе і ну дык на огул 
мож на да ваць дзе цям з трох га доў. Аб ме жа-
ван няў па коль кас ці вы пі та га на пою і ча су 
су так так са ма ня ма.

 На чаль нік вы твор чай ла ба ра то рыі
Ла ры са ФАР МА ГА

дэ ман струе пра дук цыю род на га прад пры ем ства.

ДУХ МЯ НЫ 
З ЦЫ КО РЫ ЕМ 

На пой вы раб ле ны з на ту раль най 
сы ра ві ны: аб сма жа на га яч ме ню і га ю-
ча га «за ла то га ко ра ню» — цы ко рыю. 
Цы ко рый па вы шае апе тыт, па ляп шае 

стра ва ван не, су па кой вае нер во вую сіс-
тэ му і мае яшчэ шэ раг ін шых ка рыс ных 
і ле ка вых улас ці вас цяў. Так што на поі 
з цы ко ры ем — гэ та не толь кі смач на, 

але і ка рыс на!

МЕ ЛІ СА ВЫ 

Вель мі ўда лым ака за ла ся спа-
лу чэн не яч ме ню з ме лі сай. Дух-
мя на-асвя жаль ныя нот кі ме лі сы, 

не су мнен на, уз ба га ча юць смак яч-
мен на га на пою. Больш за тое, эфір-
ны алей, які ёсць у ме лі се, ва ло дае 
су па кой валь ным эфек там, та му ме-
лі су вы ка рыс тоў ва юць пры ля чэн ні 
не ўро заў, бяс со нні цы, пры сар дэч-

ных за хвор ван нях.

ДУХ МЯ НЫ 
З ІМ БІ РОМ 

Ім бір — уні каль ны сро дак, 
які да па ма гае зма гац ца з 
роз ны мі пра студ ны мі за-

хвор ван ня мі. Ка ва ва му на-
пою ім бір на дае пры ем ны 

асвя жаль на-мят ны пры смак. 
Да рэ чы, гэ ты на пой 

ба дзё рыць 
знач на лепш, чым ка ва.

ПА КАШ ТУЙ ЦЕ, НЕ ПА ШКА ДУ Е ЦЕ!

АР МЯН СКАЯ СА ЛОМ КААР МЯН СКАЯ СА ЛОМ КА
З АШМЯН СКАЙ КРА КОЎ КІ З АШМЯН СКАЙ КРА КОЎ КІ 

СЁ ЛЕ ТА ПАД АШМЯ НА МІ 
ПАЧ НУЦЬ ВЫ РАБ ЛЯЦЬ 
ЯШЧЭ І АР МЯН СКІЯ КРУ А СА НЫ 

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ!
Муч ны сім вал цу доў на га вы ра та ван ня

А ці ве да е це вы, што кру а сан — гэ та на цы я наль ны сім вал Фран-
цыі? Праў да, ка жуць, фран цу зы за па зы чы лі рэ цэпт гэ тай бу лач кі ў 
аў стрый цаў, не вы пад ко ва кру а са ны так са ма на зы ва юць вен скай 
вы печ кай. Згод на з ле ген дай, у 1683 го дзе Ве не да во дзі ла ся вель-
мі не са лод ка пад на ціс кам ту рак, якія не каль кі ме ся цаў тры ма лі 
го рад у аб ло зе. Па коль кі вен цы ўсё-та кі бы лі не га то вы зда вац ца, 
тур кі вы ра шы лі пай сці на край нія ме ры і зра біць пад коп пад сця ной 
го ра да, каб пра крас ці ся ў яго не за ўваж на. Ад нак ім пе ра шко дзі лі... 
хто б вы ду ма лі? Пе ка ры. Лю дзі гэ тай пра фе сіі пра цу юць, ка лі ўсе 
ас тат нія яшчэ спяць, каб да ра ні цы пры га та ваць све жую вы печ ку. 
Дык вось, пра цу ю чы ноч чу, не ка то рыя пе ка ры па чу лі дзіў ныя гу кі 
ту рэц кіх ка паль ні каў і па пя рэ дзі лі ўла ды го ра да. Апош нія па спе лі 
пры няць ме ры і пра ду хі ліць не ча ка ны за хоп. А тут і пад ма ца ван не 
з Поль шчы па ды шло, Ве на бы ла вы ра та ва на. Тыя са мыя пе ка ры 
з ра дас ці спяк лі бу лач кі ў вы гля дзе паў ме ся цаў — та кіх, якія яны 
ба чы лі на ту рэц кіх сця гах.

А кру а са на мі гэ тыя бу лач кі ста лі толь кі ў 1770 го дзе, ка лі 
Ма рыя Ан ту а не та, 15-га до вая аў стрый ская прын цэ са, пры-
еха ла ў Па рыж, каб вый сці за муж за Лю до ві ка XVІ. У го нар 
сва ёй но вай ка ра ле вы па рыж скія бу лач ні кі спяк лі «кру а са ны» 
(«ме сяц» па-фран цуз ску).

Мар ская соль больш ка рыс ная, 
чым звы чай ная

Са лё ные па лач кі, якія вы раб ляе прад пры ем ства «Уні сон 
груп», па сы па юць мар ской сол лю. Мар ская соль зда бы ва ец ца 
на ту раль ным шля хам: ва да на сон цы вы па ра ец ца, і ўтва ра-
юц ца крыш та лі со лі. Леп шую мар скую соль зда бы ва юць у 
Фран цыі, Анг ліі, Із ра і лі і на Га ва ях.

Мар ская соль, у ад роз нен не ад звы чай най ста ло вай, не скла-
да ец ца вы ключ на з хла ры ду на трыю, а змя шчае ў са бе і ін шыя 
мік ра эле мен ты: ка лій, на трый, каль цый, маг ній, жа ле за, бром, 
хлор, мар га нец, цынк, се лен, медзь, крэм ній і ёд. Дзя ку ю чы бро му 
і маг нію, мар ская соль вы во дзіць ліш нюю вад касць з ар га ніз ма, 
а так са ма зні жае ўнут ры ча рап ны ціск, а зна чыць, па збаў ляе ад 
га лаў но га бо лю. Ка лій пад трым лі вае нар маль ны ціск кры ві, па-
пя рэдж ва ю чы раз віц цё гі пер та ніі, па збаў ляе ад ацё каў.

5 гра маў мар ской со лі за да воль ва юць су тач ную па трэ бу ар-
га ніз ма ў ёдзе. Гэ та не аб ход ны эле мент для нар маль най ра бо-
ты шчы та па доб най за ло зы, якая ад каз вае за аб мен рэ чы ваў, 
рэ гу люе функ цыі сар дэч на-са су дзіс тай і нер во вай сіс тэ м.

Се лен — мік ра эле мент, які аба ра няе на шы клет кі ад сва-
бод ных ра ды ка лаў, што вы клі ка юць рак і ска ра ча юць пра цяг-
ласць на ша га жыц ця.

Тое, што Ашмян скі ра ён пры ваб ны для біз не су, па цвер дзі лі і 
ар мян скія ін вес та ры, з які мі мы су стрэ лі ся ў не каль кіх кі ла-

мет рах ад Ашмян. Тут, у аг ра га рад ку Кра коў ка, яны пры пад-
трым цы мяс цо вай ула ды за сна ва лі за меж нае та ва рыст ва з 

аб ме жа ва най ад каз нас цю «Уні сон груп» і вось ужо тры га ды 
вы раб ля юць кан ды тар скія вы ра бы, якія ся род бе ла ру саў ка-

рыс та юц ца над звы чай най па пу ляр нас цю.

УНН 500057141. 

Су час нае вы со ка пра дук цый нае аб ста ля ван-
не плюс доб ра сум лен ная пра ца ка лек ты ву 
— вось з ча го скла да ец ца пос пех прад пры-
ем ства. Зра зу ме ла, яшчэ трэ ба ўзга даць 
пра ўні каль ную рэ цэп ту ру вы ра баў і вы со-
кую якасць зы ход ных пра дук таў.

Ма шы ніст упа ко вач ных аў та ма таў
Ле а ка дзія ЯХІ МО ВІЧ і яе «план та цыя» ка вы.

Апе ра тар Вя ча слаў ТРЭЙ МАК і на чаль нік вы твор ча га ўчаст ка Тац ця на ГЕ ЛАЙ 
ка ля аб ста ля ван ня для аб смаж ван ня ка вы.

МЫ РАЗАМ — БЕЛАРУСЬ!


