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Дорогі працівники Кусто Агро, 

пайовики компанії та Ваші родини! 

Прийміть щирі вітання з нагоди головного свята 

держави – Дня незалежності України!

День незалежності – це день, у якому щорічно зу-

стрічаються Минуле і Майбуття України. У серцях 

народу України серпнева блакить неба і жовтогаря-

чий зерновий лан зливаються барвами української 

державності в символ свободи та праці. Творення 

історії Батьківщини, її сьогодення і майбутнього — 

обов’язок кожного.

Щиро бажаю Вам миру, щастя, добра і злагоди, поро-

зуміння і згуртованості, через які пролягає шлях до 

нового життя, до кращого прийдешнього.

Нехай невичерпними будуть джерела віри, надії й 

любові до рідної землі, до рідного краю! Хай  це свято  

додасть усім енергії, снаги і впевненості у власних 

силах і переконаннях.  

       

Алішер ТЯЖИН,

Генеральний директор ТОВ «Кусто Агро».

Завершилася кампанія по збору першої групи зернових. Наша 
розмова із головним агрономом холдингу Володимиром Смірно-
вим про особливості жнив-2021. Цього року у Кусто Агро вони 
стартували 17 липня, як і планувалося, їх закінчили до 10 серпня. 
Наші аграрії намолотили  гарний урожай ріпаку і пшениці. Най-
кращий результати показали Аграрний Фонд  Терещенка та Агро-
лайн Україна. Урожайність ріпаку склала понад  3  т/га, пшениці 
– понад 7 т/га. 

Погода сприяла збору зернових, а тому якихось особливих 
викликів не було.  В цілому  можна сказати, що урожай зібрали 
кращий, аніж торік.

Сьогодні на полях компанії готують ґрунт під посіви. Вже вио-
рано 2020 га під посів ріпаку, який розпочали трьома сівалками.  
А тим часом проходить підготовка до жнив пізньої групи зерно-
вих.   Обмолот  сої планують розпочати вже наприкінці серпня 
на початку вересня. В середині вересня розпочнуть  збирання 
соняшнику.  

ЖНИВА - 2021
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«Рослини у Кусто Агро дають надію на гарний урожай», – такого 

висновку дійшли кустовці під час чергового Кроп туру, який розпо-

чався 27 липня і тривав два дні. Як розповів Вольдемар Мосто-

венко, начальник відділу досліджень і розвитку, такий захід було 

започатковано Генеральним директором Алішером Тяжиним ми-

нулого року. Отож, вже другий рік поспіль працівники офісу мають 

нагоду виїхати в поле, аби оглянути посівні площі і побачити, як 

розвиваються рослини та проходить жнивна кампанія. Кожен зміг 

побачити на власні очі процес  обмолоту пшениці, оглянути стан 

сільськогосподарських культур і зробити відповідні висновки.

Першого дня відвідали демо-поля та подивилися на збір пше-

ниці у ТОВ «Калинівський Агрохім». Екскусію полем провів агро-

ном  підприємства Сергій Міхаревич. Кустовці побували на полях 

із посівами чотирьох основних культур  – пшениці, сої, соняшнику 

і кукурудзи. Оглянули демо-лінійку. «Розвиток гібридів соняшнику 

й кукурудзи, сорти пшениці, сої, результат дослідів по засобах  

захисту рослин, по нормах добрив і висіву – все це можна було 

побачити на власні очі і переконатися: господарство створило 

всі умови для отримання високого урожаю. Про що свідчить  по-

тужне гілкування і стабільний розвиток культур, а професійний 

догляд дав можливість реалізувати їхній потенціал сповна», – 

розповідає Вольдемар Мостовенко.

У рамках Кроп туру також було відвідано поля ТОВ ««Альфабет 

Агро»». Оглянуто вишні, які у компанії вирощують не так давно, 

завітали і на жнива, там саме молотили пшеницю. Кожен бажаю-

чий мав можливість не лише споглядати потужну сільськогоспо-

дарську техніку, а й проїхатися у комбайні чи тракторі, подивити-

ся на обробіток грунту та процес  збирання урожаю із середини 

машин.

А 29 липня учасники заходу побували на полях соняшнику та 

кукурудзи у ТОВ «Агролайн-Україна» та ТОВ «Аграрний Фонд Те-

рещенка», що в Житомирській області.  Де так само мали змогу 

спостерігати за збиранням озимого ріпаку і пшениці. Живе спіл-

кування працівників офісу та виробничників дало можливість 

отримати відповіді на запитання, які хвилюють, а офісним пра-

цівникам більш детально вникнути  у виробничий процес. Таке 

спілкування є взаємокорисним і важливим. 

 «Кожної такої поїздки ми  все більше заглиблюємося у вироб-

ничі процеси.  Знаходимо відповіді на важливі питання.  Такі за-

ходи сприяють виникненню і розвитку нових креативних  ідей. 

Проводячи вдруге Кроп тур, ми переконалися: він покращує  ат-

мосферу у колективі, допомагає сформувати командний дух, 

зробити його   міцнішим. Це і є його метою», – говорить Володи-

мир Сірий, директор ТОВ «Сервісагротех».

 «Такі заходи як Кроп тур мають стати у компанії традиційними, вони 

неабияк сприяють ефективності її роботи. Допомагають осягну-

ти відповідальність кожного працівника 

Кусто Агро у виробничому процесі, спри-

яють  розумінню того, які  проблеми ма-

ють місце, і як їх вирішити. А це можливо,  

лише коли бачиш і вивчаєш всю роботу 

ізсередини,  коли сповна усвідомлюєш 

усі виклики, чітко бачиш всі позитивні і 

негативні сторони. І все це задля успіш-

ного розвитку компанії. Як відомо, земля 

не пробачає недбальства, дилетантства, 

а тим більше помилок», – підсумовує на-

чальник відділу досліджень і розвитку.

КРОП ТУР ЄДНАЄ
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Згідно ст. 14 Конституції України та ст. 1 

Земельного кодексу України земля є ос-

новним національним багатством, що пе-

ребуває під особливою охороною держави.

Така охорона полягає у забезпеченні ра-

ціонального використання земельних ре-

сурсів, збереженні й відтворенні родючості 

ґрунтів, захисті їх від псування та забруд-

нення, реалізації громадянами, юридични-

ми особами та державою їхніх прав влас-

ності та землекористування відповідно до 

закону. Тому державою й був запровадже-

ний мораторій на продаж земель сільсько-

господарського призначення. За Конститу-

цією земля належить громадянам України. 

Згадаємо, у недалекому минулому ви-

ділення землі саме працівникам колгоспів 

було пов’язано з необхідністю збережен-

ня ведення сільського господарства. Та-

ким чином, тоді держава фактично надала 

можливість жителю села мати право обро-

бляти землю або отримувати з неї систе-

матичний дохід. У такий спосіб держава 

гарантувала всім українцям те, що ці землі 

будуть оброблятися і сільськогосподарські 

землі не зникнуть. Адже вони завжди були 

нашим багатством, яке потрібно цінувати, 

а не знищувати або продавати.

Сьогодні основний меседж  полягає в 

тому, щоб власник паю міг отримати гроші 

і вкласти їх куди захоче. Але тут також по-

трібно бути дуже обачним. В 90-х вже вкла-

дали свої ваучери, і до чого це призвело? 

Якщо власник паю продасть його, отримає 

пару тисяч  доларів, але це не ті гроші, які 

допоможуть йому відкрити бізнес або вирі-

шити проблеми. Життя від цього не стане 

кращим. 

Cкуповування земель сільськогосподар-

ського призначення може призвести до 

так званого «обезземелення» селян та ут-

ворення «латифундій» латиноамерикан-

ського типу з найманими працівниками,   

відчуження селянами земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за 

ціною, що є істотно нижчою за економічно 

обґрунтовану, концентрації значних площ 

сільськогосподарського призначення у 

власності фінансових установ (банків) під 

час переходу заставної землі у власність 

заставоутримувача. Не поодинокими мо-

жуть стати  явища «спекуляції» земельни-

ми ділянками, коли значні площі земель 

сільськогосподарського призначення ску-

повуватимуться фінансовими спекулянта-

ми з метою подальшого їх перепродажу за 

більш високою ціною, що призведе до зро-

стання вартості аграрної продукції і спри-

чинить інфляцію, неконтрольована зміна 

цільового призначення сільськогосподар-

ських земель.

Навколо земельного питання  існує бага-

то спекуляцій. Хтось завжди  намагається 

здобути собі вищі рейтинги, використовую-

чи його. На сьогодні  земля cтала темою чи 

не номер один в Україні. 

Щодо ринку землі, експерти прогнозують: 

ситуація з продажем землі після відкрит-

тя ринку буде розвиватися дуже повільно. 

Ринок поступово почне структуруватися, і 

через 2-3-4 роки з’явиться фундамент для 

вже реального кредитування. Крім того, це 

буде хороший період, щоб подивитися на 

масштаби, проаналізувати, як будуть пра-

цювати нові процедури, судова система. 

Якщо у когось запитати – може він на 100% 

прогарантувати, що в 2024 році на ринок 

зайдуть юридичні особи і дійсно дозволять 

продаж по 10 тис. га землі, то відповідь 

буде не однозначною. 

При цьому не можна забува-

ти, що переграти ситуацію можна 

будь-коли – як з мораторієм. У будь-

якому випадку  з’являться нові підзаконні 

нормативні акти та роз’яснення централь-

них держорганів, сформується практика 

роботи банків та судова практика щодо 

можливих суперечок щодо оформлення 

угод купівлі-продажу землі.

На думку міністра аграрної політики і про-

довольства Романа Лещенко, ніякого ажіо-

тажу щодо продажу землі після відкриття 

ринку в Україні не буде через розуміння 

народом важливості землі як найкращого 

депозиту власності.

Тому «Кусто Агро» рекомендує серйоз-

но зважити – продавати чи не продавати 

наділений Вам чи отриманий в спадщи-

ну земельний пай.  Не піддавайтесь на   

провокації та пропозиції спекулянтів та 

шахраїв, які намагаються скупити землю.  

Подумайте про майбутнє Ваших дітей та 

онуків. Адже продавши зараз за безцінь зе-

мельну ділянку, Ви також позбавляєте їх си-

стематичного доходу та надії на майбутнє. 

Ми ж і надалі будемо забезпечувати від-

повідальне землекористування, надавати 

місцевим жителям соціальну допомогу, за-

хищати їх  права та інтереси, гарантувати-

мемо стабільний і високий дохід.

                       Сергій БОГОСЛОВСЬКИЙ,
юрист.

ПЛЮСИ І МІНУСИ ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ
У 2001 році в Україні було запроваджено мораторій на продаж землі сільського-

сподарського призначення. Відтоді він продовжувався десять разів, востаннє 
– до січня 2020 року. Із ухваленням Верховною радою 31 березня минулого року 
закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також законів 
про «земельну децентралізацію» й електронні аукціони, з 1 липня 2021 року в 
Україні скасовано мораторій на продаж сільгоспземлі (крім земель державної 
власності). Купувати та продавати земельні паї мають право лише українці 
— до 100 гектарів в одні руки, юридичні особи з 2024 року — не більше 10 тисяч 
гектарів. Добре це не чи ні? Поговоримо.

Міністр  аграрної політики і продо-
вольства Роман  Лещенко 

Сергій БОГОСЛОВСЬКИЙ, юрист 
Кусто Агро



4

№5 СЕРПЕНЬ 2021МІЙ

В останні роки влада, державні компанії, громадські та про-

фільні організації, представники бізнесу шляхом спільних 

проб і помилок активно працюють над створенням в Україні 

прийнятною для такої величезної аграрної країни логістики. 

Не можна не звернути уваги на ту трансформацію, яка від-

бувається у всіх напрямках – на залізниці, в авто- і річковій 

логістиці. Поступово модернізуються і українські порти. 

Маючи на меті збільшити пропускну здатність всіх видів 

транспорту, які посилено намагаються вивезти рекордні 

врожаї сільгосппродукції на експорт. Звичайно, працювати 

ще є над чим, однак, як зазначають українські експортери, з 

вивезенням зерна повинні впоратися.

Про те, як сьогодні оцінюють особливості аграрної логі-

стики в Україні, конкуренцію в даному сегменті, а також 

«вузькі» місця, АПК-Інформ розповіли представники най-

більших зерновиробничних і тейдингових агрокомпаній краї-

ни. Серед яких Марина СЕМЕНЕНКО, менеджер з логістики 

ТОВ «Кусто Трейдинг і Логістика».

МАРИНА СЕМЕНЕНКО: 

– Минулий рік був нелегким для галузі АПК, і логістики в тому 
числі: неврожай зернових, невиконання форвардних контрактів 
трейдерами, як наслідок, менша кількість заявок на перевезен-
ня. Новий сезон вже вносить свої корективи – затримка збиран-
ня перших зернових у часі призводить до одночасного скупчення 
вагонів в портах. Також впливає той факт, що на ринку надли-
шок вагонів-зерновозів, а існуюча інфраструктура УЗ не здатна 
обслуговувати таку кількість.  Як результат, зменшується оборот-
ність вагонів, збільшується час очікування на розподільних/нако-
пичувальних станціях. Попри всі проблеми залізниці, сьогодні є 
більш ніж достатній парк вагонів і невисокі ставки перевезення.
 У власності Кусто Агро 70 вагонів-зерновозів. Щороку нашою ко-
мандою плануються вантажопотоки таким чином, щоб ми могли 
впоратися власними силами. Звичайно, при необхідності на другу 

зернову, яка становить 70% усього 
врожаю компанії, будемо роз-
глядати варіанти оренди або 
послуги сторонніх експеди-
торів. Також не заперечує-
мо можливості використан-
ня вагонів «Укрзалізниці» 
при прийнятних умовах.
Стрімке збільшення парку 
власних вагонів-зерновозів 
призвело до великої конкурен-
ції. Їхня наявність тягне за собою 
чималі витрати на підтримку справно-
го технічного стану вагонів, проведення поточних/деповських ре-
монтів. У стратегії відвантаження агропродукції до порту поки змін 
не передбачаємо. Як і раніше, надаємо перевагу залізничним  ва-
гонам, оскільки наші елеватори розміщені близько вузлових стан-
цій, є під’їзні шляхи і можливість відвантажувати маршрути. Але, 
як показує досвід попередніх років, ми не заперечуємо варіант ав-
товідвантаження зерна. При повному завантаженні портів і скуп-
ченні вагонів на припортових розподільних станціях для своєчасно-
го виконання контрактів ми залучали і сторонні автоперевезення.
Цьогоріч очікуємо високий урожай, отож скупчення під час  жнив 
неминуче. 

Парк вагонів-зерновозів щороку збільшується, передбачає-
мо, що в поточному сезоні будуть проблеми з пропускною 
спроможністю як припортових, так і накопичувальних станцій.
  Рік у рік найбільшими проблемами в агрологістиці залишаються 
переробка вагонів в портах, недостатня кількість локомотивів і 
аварійний стан залізничних  шляхів.

За матеріалами АПК-Інформ. 

ЧАС ІДЕ. ПРОБЛЕМИ ТІ САМІ

Мед – продукт вічності. Він має один з найвищих показників тер-
мінів зберігання серед продуктів. Уявіть, знайдений в гробницях 
фараона запечатаний в глечиках мед, досі залишається їстів-
ним і придатним для вживання. Ця довговічність пояснюється 
його хімічним складом: продукт природним чином є кислотним, з 
низьким вмістом вологи, що робить його досить непривітним се-
редовищем для різноманітних бактерій. Мед дуже корисний для 
здоров’я і це помітили давно. Перші свідчення про мед, котрий за-
стосовується для медичних цілей, датується часом стародавньої 
Месопотамії. Люди стали вживати його близько 15 000 років тому. 
Таку гіпотезу висунули, коли в Валенсії (Іспанія), були виявлені 
стародавні печерні малюнки, на яких  зображена людська фігура, 
що збирає мед з вулика.

Оскільки речовина негостинна для бактерій, її часто використо-
вували для захисту від інфекції при порізах і опіках. Сьогодні мед 
також використовується в народній медицині для лікування лупи, 
виразок шлунка і навіть деяких видів сезонних алергій.

Типовий вулик може виробляти від 13,6 до 45,35 кг меду на рік. 
В середньому, медова бджола виробляє 1/12 чайної ложки меду 

протягом свого життя.  
Підраховано: кожна сьо-

ма тонна світового меду 
– українська. На пасіках 
країни сьогодні «працює» 
близько п’яти мільйонів 
бджолиних сімей. На Зем-
лі налічується 20 000 видів 
бджіл, і лише невелика їх 
частина робить мед. Аро-
мат меду визначається 
джерелом нектару, з якого 
він виготовлений. Мед липи тонкий, гречаний мед сильний і пря-
ний, а евкаліптовий мед має ментоловий присмак.  

Цього ж дня, 19 серпня, християни відзначають Преображення 
Господнє, яке в народі називають Яблучний Спас. За традицією 
у церквах освячують яблука та мед. Пасічники освячують вулики 
перед настанням холодів, щоб бджоли добре перезимували.
 

19 СЕРПНЯ – СВЯТО БДЖОЛЯРІВ
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В Україні триває перехідний період впровадження е-лікарняних. 
Е-лікарняні, як і паперові, є підставою для надання працівникам 
допомоги по тимчасовій втраті працездатності, а також по вагіт-
ності та пологах від Фонду соціального страхування України. Про-
те на відміну від паперових лікарняних, які можуть продовжуватись 
лікарем одноосібно до 15 календарних днів, медичні висновки для 
формування е-лікарняних лікарі можуть створювати самостійно 
до 30 календарних днів. Водночас, орієнтовний термін тимчасо-
вої непрацездатності у медичному висновку має відповідати стану 
пацієнта і медпротоколам. Орієнтовні терміни непрацездатності 
пацієнта лікуючий лікар визначає індивідуально, виходячи зі стану 
людини, її супутніх хвороб, але з обов’язковим урахуванням ме-
дичних протоколів. Якщо пацієнт не одужає в орієнтовно визна-
чений при огляді термін, лікар сформує новий медичний висновок 
і продовжить його непрацездатність. Крім того, видача «довгих» 
медичних висновків може сповільнити отримання матеріального 
забезпечення від ФССУ, оскільки е-лікарняний стає підставою для 

нарахування допомоги лише після завершення його дії.
За кожним окремим медичним висновком формується окремий 

е-лікарняний. Якщо це е-лікарняний одразу на 30 днів, роботода-
вець зможе призначити своєму працівнику матеріальне забезпе-
чення і запросити в Фонду кошти лише після завершення цих 30 
днів. Тож доцільніше не формувати надто довгі медичні висновки, 
якщо для цього немає вагомих підстав. Також створення довготри-
валих медичних висновків є фактором ризику їх автоматизовано-
го відбору єдиною інформаційно-аналітичною системою ФССУ на 
перевірку.

Для паперових листків непрацездатності залишається чинною 
Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тим-
часову непрацездатність громадян, затверджена наказом МОЗ. 
Для паперових лікарняних передбачена видача листка непрацез-
датності терміном до 5 календарних днів. А загальний граничний 
строк самостійної видачі складає 15 днів, продовження листка не-
працездатності до 30 днів проводиться лікуючим лікарем спільно 
із завідувачем відділення, а надалі – ЛКК.

У Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що до 25 серпня усі 
медичні заклади отримають необ-
хідну для роботи кількість бланків.
ментами охорони здоров’я потреб. 
При цьому усі, видані раніше, 
довідки про тимчасову непрацез-
датність громадяни зможуть обмі-
няти на листки непрацездатності 
та отримати належні виплати від 
Фонду соціального страхування.

Ми продовжуємо розповідати про добрі 
справи Кусто Агро та допомогу компанії 
громадам. Попереду вересень – початок 
нового навчального року. Сьогодні всі на-
вчальні заклади готуються до зустрічі учнів. 
Насамперед чепурять приміщення, ремон-
тують класи, замінюють вікна, закуповують 
меблі тощо. Не стоїть осторонь цих справ і 
наша компанія. У серпні Кусто Агро було ви-
ділено 40 тисяч гривень на заміну вікон на 
сучасні енергоощадні у Суємецькій школі, 
де навчатимуться учні початкових класів. 
На облаштування першого класу «Но-
вої української школи», зокрема ремонту  
приміщення для першачків, Вільховецькій 
школі надано майже 4000 тисячі гривень.  

На прохання Галіївського старостинсько-
го округу компанія Кусто Агро посприяла в 
організації  дводенної туристичної поїздки 

дітей  громади до Києва, оплативши послу-
ги перевізника, а також виділила кошти на 
кишеньковi витрати для дітей iз багатодіт-
них та малозабезпечених сімей – всього 
9 тисяч  500 гривень.

Працюючи поруч із громадами, разом 
піклуючись про їх розвиток, у серпні ТОВ 
«Агролайн Україна» надало фінансову під-
тримку, майже 20 тисяч гривень, на прове-
дення ремонтних робіт у приміщенні сіль-
ської ради у с. Липно, а також  2000 грн – на 
святкування Дня села у Великій Волиці. 
ТОВ «Аграрний Фонд Терещенка» надав 
матеріальну допомогу на ремонт дороги по 
вул.Польова, що у с.Троща,  а також 10 тис.
грн – на установку вікон в сільському клубі 
с. Вільшанка.  

Допомога релігійним громадам вже є 
традиційною для компанії. Сьогодні до Ку-

сто Агро звернулася католицька спільнота 
с. Забара з проханням посприяти у ремонті 
храму. Їм надано 2000 грн.

ДОБРІ СПРАВИ РОБИМО РАЗОМ

Запитуєте - відповідаємо

Доброго дня, дорога редакціє! Сьогодні чимало роз-

мов точиться щодо впровадження е-лікарняних. Чи 

не могли б ви пояснити, що це за документ, і чим він 

відрізняється від попереднього, паперового.

        Микола ТАРАСЕНКО,  Житомирська область.

Відремонтована дорога у с. Троща 
Сільська рада с. Липно

Школа у с. Суємці

Школа у с. Вільховець
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ГАРНІ ЮВІЛЕЇ 
ЗУСТРІЧАЮТЬ 

НАШІ НАЙПОВАЖНІШІ 
ПАЙОВИКИ У СЕРПНІ:

80 річчя – Нагурна Марія 

Леонідівна – жителька Дібрівки;

80 річчя – Сивун Марія 

Василівна – жителька Вільхівця;

85 річчя – Дідик Раїса Олексіївна –  

жителька Байківки;

80 річчя – Мигдаль Галина 

Іванівна –жителька Байківки;

85 річчя – Мушенко Мілентина 

Анатолівна – жителька Байківки; 

80 річчя – Каленюк Михайло 

Васильович – житель Суємецького 

старостинського округу; 

 85-річчя – Ожоженко 

Валентина Онуфріївна – 

жителька Пряжева; 

80 річчя – Христюк 

Ольга Дмитрівна – жителька 

с. Глинівець;

95 річчя  – Бабич Марія Іванівна – 

жителька Зарубинецького старо-

стинського округу;

85 річчя – Давидова Любов 

Борисівна – жителька Скоморох

Компанія Кусто Агро щиро вітає 

ювілярів. Бажаємо, щоб Ваше здо-

ров’я міцніло з кожним днем, а на-

стрій був тільки сонячним. Нехай 

Ваш подальший життєвий шлях 

буде легким і світлим, а всі трудно-

щі залишаються позаду в історії, 

яку Ви змогли гідно прожити.
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Попри гарячу для аграріїв пору року, фут-

больна команда «Кусто Агро» не припи-

няє торити шлях до вершини спорту. Так, 

1 серпня у Вінниці відбувся фінал турніру  

Summer cup, що у перекладі літні ігри. У 

поєдинку зійшлися давні суперники ко-

манди «Кусто Агро» і «Олімп» (команда 

вінничан). Нагадаємо: протягом трьох ігор 

кустовців з цією командою вона була пере-

можцем. У фіналі вони знову зустрілисяі. 

Цього разу команда «Кусто Агро» здобула 

впевнену очікувану перемогу з рахунком 

4:1 на користь кустовців. Тим самим наші 

гравці розтавили, як то кажуть,усі крапки 

над «І». Крім того, у фіналі «Кусто Агро» 

зустрілася з неменш сильними футболі-

стами командами «Спарта» і «Союз», 

яких наші футболісти також обіграли, ще 

раз довівши, що цього разу команда «Ку-

сто Агро» була найкращою. В результаті 

команда «Кусто Агро» стала переможцем 

Літнього кубку 2021!

Ми вітаємо переможців, дякуємо ор-

ганізаторам та футболістам за драйво-

вий турнір! А також щиро дякуємо нашим   

вболівальникам начолі із Наталією Коро-

тун, директором департамету по роботі із 

персоналом, за віру та підтримку!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

МОРОЗИТИ ЧИ КОНСЕРВУВАТИ
КОНСЕРВАЦІЯ

Тривала термічна обробка (значно більша 

за десять чи навіть 30 хвилин) не залишає 

вітамінам та іншим низькомолекулярним 

корисним сполукам жодних шансів. Якщо 

є розсол, то це означає, що він увібрав у 

себе всі мінерали.  Але помідори і черво-

ний перець, солодкий і гострий навпаки 

підвищують свою нутріціологічну цінність 

після термічної обробки. На відміну від 

того, що вітаміну С уже немає, але його 

пігменти (лікопени та каротиноїди) стають 

більш біодоступними, ніж в сировині. Тому 

краще консервувати томатний сік, лечо, 

айвар чи просто м’якоть помідорів з пер-

цем. А варення корисніше варити з ожини, 

шовковиці, смородини, аґруса.

ЗАМОРОЖУВАННЯ

Цей спосіб здатний значною мірою збе-

регти поживні речовини сировини. Коли ми 

щось заморожуємо, то в ньому утворюють-

ся кристали льоду, які руйнують клітини, а 

на додачу продукт перетворюється в су-

цільну крижину. 

Не заморожуй-

те продукти, які 

ніколи не підда-

ють термічній 

обробці, і в яких 

важлива хрустка 

текстура, тобто 

різноманітні салати та стебла селери. Та-

кож не варто заморожувати все, що темніє 

від контакту з киснем: сира картопля, аво-

кадо чи банани. Часник, цибуля, пряна зе-

лень не зможе пережити заморожування. 

А от продукти багаті на крохмаль, такі як 

бобові чи кукурудза вдало витримують пе-

репади температур і без обробки. Також 

можна покласти у морозильну камеру ка-

бачки, огірки, гарбузи, гриби, баклажани, 

різні види капусти, яблука, груші, абрико-

си, персики, сливи чи ревінь. Проте, варто 

дізнатися, у якому саме вигляді їх туди хо-

вати, адже деякі треба натирати, різати, а 

інші — навіть запекти у мультиварці. 


