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Пачатак на 1-й стар.)

На га да ем, што Кам бі нат школь-

на га хар ча ван ня быў ство ра ны ў 

Мін ску ў ліс та па дзе мі ну ла га го да. 

Гэ тай уста но ве, па вод ле слоў на-

чаль ні ка ад дзе ла вы ха ваў чай 

ра бо ты Мін гар вы кан ка ма Ган ны 

РЫ СЯ ВЕЦ, бы ло пе ра да дзе на аб-

ста ля ван не і абе дзе ныя за лы ва 

ўсіх шко лах Мін ска. З мі ну ла га на-

ву чаль на га го да скла да ец ца адзі-

нае для ўсіх школ ста лі цы ме ню, 

яно мае асен ні, зі мо вы і вяс но вы 

ва ры ян ты. Ле тась бы ло рас пра ца-

ва на ка ля 30 най мен няў страў. Іх 

апра ба ва лі ў шко лах, якія з'яў ля юц-

ца ба за вы мі пля цоў ка мі кам бі на та. 

Дэ гус та цыі пра во дзі лі ся як ся род 

вуч няў, так і ся род іх баць коў. Сё-

ле та прак ты ка выкарыстання адзі-

на га для ўсіх ста ліч ных школ ме ню 

пра цяг нец ца. Упа да ба ныя мін скі мі 

школь ні ка мі стра вы ў ім за ста нуц-

ца. Не ка то рыя менш па пу ляр ныя — 

на прык лад, се ча ні кі з ры бы і «Бел -

На гетс» — вы ра ша на вы клю чыць. 

Ме ню прай шло пер ша сную ацэн ку 

і бу дзе рэ ка мен да ва на для школь-

на га хар ча ван ня.

З эле мен та мі 
швед ска га ста ла

Яшчэ ад на з на ві нак школь на га 

хар ча ван ня — швед скі стол. Спе-

цы я ліс ты пад крэс лі ва юць, што ў 

шко лах та кі спо саб па да чы ежы вы-

ка рыс тоў ва ец ца не цал кам, а толь-

кі асоб ныя яго эле мен ты. Вуч ням 

пра па ну юць дзве га ра чыя стра вы 

на вы бар, два гар ні ры і дзве са ла-

ты, з якіх дзі ця са мо скла дае комп-

лекс. Па куль та кая сіс тэ ма іс нуе 

толь кі ў не ка то рых шко лах Фрун-

зен ска га ра ё на ста лі цы.

— Ука ра ніць сіс тэ му хар ча ван-

ня з эле мен та мі швед ска га ста ла 

ва ўсіх шко лах праб ле ма тыч на па 

пры чы не па бу до вы тэх на ла гіч на-

га пра цэ су, — тлу ма чыць Ма ры-

на Дзя ка ва. — У нас ёсць шко лы, 

дзе ву чыц ца тры ты ся чы вуч няў. 

На кар міць усіх за 15-хві лін ныя пе-

ра пын кі, якія ад вод зяц ца на абед, 

прос та не атры ма ец ца.

У Бе ла ру сі больш за 96 % 

школь ні каў атрым лі вае га ра чае 

хар ча ван не. Яно пры га та ва на 

ашчад ны мі спо са ба мі, без вы ка ры-

стан ня вост рых пры праў і со у саў, 

без кам бі на ва ных тлу шчаў, вэн-

джа ні ны, ма я нэ заў, рас ка за ла Ан-

ге лі на МІЦ КО ВІЧ, урач-гі гі е ніст 

ад дзя лен ня дзя цей і пад лет каў 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е-

ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 

зда роўя. Каб за ста вац ца зда ро-

вы мі, мя са, га род ні ну, фрук ты, со кі 

дзе ці па він ны ўжы ваць што дзён-

на, ры бу і тва рог — два-тры ра-

зы на ты дзень. Школь нае ме ню 

скла да ец ца на асно ве пры клад ных 

ра цы ё наў, ку ды ўва хо дзяць усе 

не аб ход ныя пра дук ты. Ужо пра-

цяг лы час у шко лах за ба ро не на 

вы ка ры стан не чып саў, са лод кіх 

га зі ра ва ных на по яў, са сіс кі ўжы-

ва юц ца аб ме жа ва на — не больш 

за раз на ты дзень. Пе ра гле джа ны 

і асар ты мент бу фет най пра дук цыі: 

аб ме жа ва ны про даж піцы, са сі сак 

у цес це, сма жа нак. Ле тась бы ло 

вы ра ша на зні зіць нор мы вы ка ры-

стан ня со лі (на 30 %) і цук ру (на 

20—25 %).

Пе ра пы нак па між пры ёма мі 

ежы ў школь ні каў не па ві нен пе-

ра вы шаць 3,5-4 га дзін. У за леж-

нас ці ад та го, коль кі вуч ні зна хо-

дзяц ца ў шко ле, яны атрым лі ва-

юць або га ра чы сня да нак ці абед, 

або двух-трох ра зо вае хар ча ван не 

(ка лі на вед ва юць гру пу пра доў жа-

на га дня).

Абед за 2,5 руб ля
У но вым на ву чаль ным го дзе 

абед у школь най ста лоў цы бу дзе 

каш та ваць у ме жах 2,3-2,5 руб ля. 

Бяс плат ным хар ча ван нем па-ра-

ней ша му за бяс печ ва юц ца ўсе 

вуч ні па чат ко вай шко лы, а ў сель-

скай мяс цо вас ці — 1—11 кла саў. 

Так са ма за срод кі бюд жэ ту хар чу-

юц ца дзе ці льгот ных ка тэ го рый, 

у тым лі ку са шмат дзет ных сем' яў. 

Ка ля 56 % бе ла рус кіх школь ні каў 

атрым лі вае ў шко ле бяс плат нае 

хар ча ван не.

Па сту по ва па ляп ша ец ца і стан 

са міх харча бло каў, што так са ма 

ўплы вае на якасць школь на га 

хар ча ван ня. Па вод ле слоў Ан ге-

лі ны Міц ко віч, што год ка ля сот ні 

харча бло каў ка пі таль на ра ман ту-

ец ца. На бы ва ец ца су час нае аб-

ста ля ван не, у пры ват нас ці па ра-

кан век та ма ты. Сён ня яны ёсць у 

20 % школ (у ста лі цы гэ та ліч ба 

скла дае 36 %), а яшчэ два га ды 

та му іх бы ло ўдвая менш. Ад мет-

на, што і са ні тар ных па ру шэн няў 

апош нім ча сам у сіс тэ ме школь на-

га хар ча ван ня вы яў ля ец ца ў 1,5-2 

ра зы менш. Са ні тар ная служ ба 

пра вя рае, у пры ват нас ці, стра-

вы на ад па вед насць рэ цэп ту ры і 

ўтры ман не ві та мі наў і ка рыс ных 

рэ чы ваў, бя рэ на бак тэ ры я ла гіч-

ны ана ліз змы вы з тэх на ла гіч на га 

аб ста ля ван ня і г. д.

У ста лі цы сё ле та ра ман та ва лі ся 

30 харч абло каў, у 22 з іх ра бо ты 

ўжо скон ча ны, у 8 за вяр ша юц ца. 

За пла на ва на на быц цё 419 адзі нак 

аб ста ля ван ня. У шко лы з вя лі кай 

коль кас цю вуч няў на бы ва ец ца 

аб ста ля ван не для па да грэ ву по-

су ду (яно да зва ляе за ха ваць ежу 

га ра чай пра цяг лы час), сер ві ро-

вач ныя ця леж кі, су час ны пры бо-

рач ны ін вен тар, па ве да мі ла за гад-

чык ад дзя лен ня гі гі е ны дзя цей 

і пад лет каў Мінск ага га рад ско-

га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 

Тац ця на АСТ РОЎ СКАЯ.

У ра цы ё не 
шмат со лі і цук ру

Апош нім ча сам бе ла ру сы ста-

лі хар ча вац ца больш пра віль на. 

У пры ват нас ці, ста лі ўжы ваць 

менш хле ба, буль бы, круп. У ра-

цыё не па вя лі чы ла ся коль касць мя-

са і га род ні ны. Але ра зам з тым мы 

ўсё яшчэ за шмат ужы ва ем со лі і 

цук ру, ра фі на ва ных вуг ля во даў.

— Зда ро вае хар ча ван не — гэ та 

не ды е та, а тая ежа, якая спры яе 

за ха ван ню зда роўя, каб за хвор-

ван ні, якія ёсць, не пра грэ са ва лі, а 

на ват змян ша лі ся. Ра цы я наль нае 

і пра віль нае хар ча ван не — гэ та 

і за ха ван не рэ жы му, і спа лу чэн-

не яго з фі зіч най на груз кай, — 

тлу ма чыць га лоў ны па за штат-

ны ды е то лаг ка мі тэ та па ахо-

ве зда роўя Мін гар вы кан ка ма 

Ма ры на ПА ПО ВА. — Важ нае і 

за ха ван не піт но га рэ жы му. Што-

дзень трэ ба вы пі ваць вад ка сці з 

раз лі ку 30 мі лі літ раў на кі ла грам 

ва гі. У да стат ко вай коль кас ці ў 

ар га нізм па він ны па сту паць бял кі, 

яны скла да юць ка ля 15 % су тач на-

га ка ла ра жу. Бял кі ка рыс ныя як 

рас лін ныя, так і жы вёль ныя. Нель-

га ад маў ляц ца ад мя са, ма лоч ных 

пра дук таў, круп. Трэ цюю част ку 

ра цы ё ну скла да юць тлу шча выя 

кам па не нты — рас лін ныя і жы-

вёль ныя. Не ад маў ляй це ся ад сме-

тан ко ва га мас ла і алею. Вуг ля во-

ды за бяс печ ва юць мак сі маль ную 

энер ге тыч насць ра цы ё ну — 50 %. 

Ёсць «дрэн ныя» вуг ля во ды — цу-

кар, муч ныя і кан ды тар скія вы ра-

бы. А ёсць і ка рыс ныя вуг ля во ды, 

якія мы атрым лі ва ем з га род ні ны, 

фрук таў, зла каў.

Спе цы я ліст па ве да мі ла, што, 

па вод ле да сле да ван ня, 40 % бе-

ла ру саў лі чыць, што вя дуць зда ро-

вы лад жыц ця. Ас тат нія асноў най 

пры чы най ня пра віль на га хар ча-

ван ня на зы ва юць ад сут насць ма-

ты ва цыі, на стой лі вас ці і ўпарт асці, 

а не гро шай ці ча су.

Вя ду чы на ву ко вы су пра цоў-

нік На ву ко ва-прак тыч на га цэнт-

ра гі гі е ны Іры на КЕД РО ВА рас-

ка за ла, што не га тыў ныя мо ман ты 

час цей су стра ка юц ца ў хар ча ван ні 

па жы лых лю дзей і дзя цей, асаб лі-

ва пад лет каў. У ра цы ё не бе ла ру-

саў не да стат ко ва каль цыю, ві та мі-

ну Д і ін шых, у жан чын фер тыль-

на га ўзрос ту зні жа на ўжы ван не 

жа ле за.

Але на КРА ВЕЦ.

Гі гі е ніч ны лік без 
для вы ха валь ні каў і ку ха раў
Па ста но вай Са ве та Міністраў ад 7 жніў ня 2019 го да № 525 за-

цвер джа ны са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя па тра ба ван ні да ўтры-

ман ня і экс плу а та цыі ўста ноў аду ка цыі.

Да ку мен там уста наў лі ва юц ца агуль ныя па тра ба ван ні да раз мя-

шчэн ня ўста ноў аду ка цыі і іх тэ ры то рыі, пла ні ро вач най струк ту ры 

бу дын каў, асвят лен ня, аб ста ля ван ня па мяш кан няў, ар га ні за цыі аду-

ка цый на га пра цэ су і вы ха ван ня, вы твор ча га на ву чан ня, ар га ні за цыі 

прак ты кі, рас па рад ку дня, ме ды цын ска га за бес пя чэн ня на ву чэн цаў, 

ар га ні за цыі хар ча ван ня на ву чэн цаў.

Па ста но вай вы зна ча на, што пры ём (па ступ лен не) дзі ця ці ў аду-

ка цый ную ўста но ву пас ля пе ра не се на га за хвор ван ня па ві нен ажыц-

цяў ляц ца па прад стаў лен ні ме ды цын скай да вед кі аб ста не зда роўя. 

Пры пры ёме ва ўста но ву для дзя цей-сі рот да дат ко ва да ме ды цын скай 

да вед кі па да ец ца вы піс ка з ме ды цын скіх да ку мен таў.

Згод на з са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ны мі па тра ба ван ня мі, для не-

ка то рых ра бот ні каў уста ноў аду ка цыі пра ду гле джа на аба вяз ко вае 

гі гі е ніч нае на ву чан не: гэ та да ты чыц ца ра бот ні каў аб' ек таў хар ча-

ван ня — пе рад іх па ступ лен нем на ра бо ту і ў да лей шым адзін раз 

у год; кі раў ні коў, вы ха валь ні каў і па моч ні каў вы ха валь ні каў уста ноў 

да школь най аду ка цыі, пры бі раль шчы каў па мяш кан няў, ра бот ні каў 

пла валь ных ба сей наў і праль няў, за гад чы каў гас па дар кі, на мес ні каў 

кі раў ні коў па ад мі ніст ра цый на-гас па дар чай ра бо це — пе рад па ступ-

лен нем на ра бо ту і ў да лей шым адзін раз у два га ды.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Кір маш ар га ніч най і эка ла гіч най ежы прой дзе 

ў Мін ску 25 жніў ня. Гэ та трэ ці, за вяр шаль ны 

мар кет се рыі «У гар мо ніі з пры ро дай».

Яго ар га ні за та рам вы сту пае эка ла гіч ная ўста но ва 

«Аг ра-Эка-Куль ту ра» ў парт нёр стве з гра мад скім аб'-

яд нан нем «Эка дом» пры пад трым цы Coalіtіon Clean 

Baltіc.

Ува зе гас цей бу дуць пра па на ва ныя ар га ніч ныя га-

род ні на, зя ле ні ва, яга ды, са да ві на, яй кі, кру пы, хлеб 

на за квас цы з пе чы, хат няя вы печ ка, дух мя ны мёд, 

ка зі нае ма ла ко, сыр, тва рог з маг чы мас цю дэ гус та цыі 

фер мер скай пра дук цыі.

На вед валь ні кі змо гуць аса біс та па зна ё міц ца з фер ме-

ра мі, да ве дац ца, як і што яны вы рошч ва юць. Ся род пра-

даў цоў — фер ме ры, сер ты фі ка ва ныя па нор мах ар га ніч-

най сель скай гас па дар кі ЕС. Хто за хо ча, змо жа да мо віц ца 

з імі аб рэ гу ляр най да стаў цы ар га ніч ных пра дук таў.

«Для ча го па трэб ныя та кія мар ке ты? Шмат хто хо ча 

ку піць ар га ніч ныя і эка ла гіч ныя пра дук ты, але не ве-

дае дзе. З ін ша га бо ку, ар га ніч ным фер ме рам цяж ка 

знай сці свай го па куп ні ка. Наш кір маш — мес ца, дзе 

яны мо гуць су стрэц ца», — пад крэс лі вае стар шы ня 

праў лен ня эка ла гіч най уста но вы «Аг ра-Эка-Куль-

ту ра», кан ды дат сель ска гас па дар чых на вук Ла на 

СЕ МЕ НАС.

У рам ках ме ра пры ем ства для дзя цей і да рос лых бу-

дуць ла дзіц ца май стар-кла сы, ла та рэі, у якіх га лоў ным 

пры зам ста нуць фер мер скія пра дук ты. Так са ма мож-

на бу дзе атры маць кан суль та цыю экс пер таў і на быць 

лі та ра ту ру, пры све ча ную ар га ніч най сель скай гас па-

дар цы.

Кір маш прой дзе з 12.00 да 16.00 у куль тур ным цэнт-

ры «Кор пус» (Ма шэ ра ва, 9/8). Ува ход бяс плат ны.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ле тась бы ло рас пра ца ва на 
ка ля 30 най мен няў страў. 
Іх апра ба ва лі ў шко лах, 
якія з'яў ля юц ца ба за вы мі 
пля цоў ка мі кам бі на та. 
Дэ гус та цыі пра во дзі лі ся як 
ся род вуч няў, так і ся род іх 
баць коў.

ШТО Ў МЕ НЮ ШКОЛЬ НІ КА

Не пра пус ці!Не пра пус ці!

Дзе пра дэ гус та ваць фер мер скую пра дук цыю?


