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Анотація Формування раціону здорового харчування 

на основі концепції збалансованості нутрієнтів диктує 

необхідність створення продуктів з підвищеною 

біологічною та харчовою цінністю. Вивчення ринку 

продовольчих товарів свідчить про актуальність 

виробництва продуктів, що мають оздоровчо-

профілактичний вплив на організм людини, а саме напоїв. 

Безалкогольні напої є одним з широко розповсюджених і 

популярних видів харчових продуктів. 

 

Постановка проблеми. Найбільшого розвитку 

набули групи здорових напоїв, які містять рослинні 

екстракти, вітаміни і мікроелементи. Їх споживання 

щорічно збільшується на 10%. Серед таких напоїв 

особливої уваги заслуговує так зване рослинне молоко. 

Це напої колоїдного типу із використанням горіхової, 

зернової або бобової сировини подрібненої і змішаною з 

водою. 

Метою роботи є виробництво рослинного замінника молока із 

горіхоплідної сировини, яку раніше не використовували для виготовлення 

напоїв даної категорії та дослідження його фізико-хімічних показників . 

В ході роботи проведено порівняльний аналіз горіхоплідної сировини і 

підібрано необхідну сировину для виготовлення горіхового замінника 

молока; встановлено оптимальні режими виробництва напою і визначено 

фізико-хімічні та мікробіологічні показники продукту. 

У якості вихідної сировини для приготування 

горіхового замінника молока обрано ядра 

волоського горіху. Плоди волоського горіху є 

джерелом багатьох біологічно цінних і корисних 

для людини речовин..  

Одним з найбільш популярних видів рослинного замінника молока є 

горіховий напій. На сьогоднішній день такий напій випускають з ліщини, 

кокосу, мигдальних та кедрових горіхів. Проведений нами аналіз 

асортименту горіхового напою свідчить про доцільність використання 

нової сировини для виробництва цих продуктів. 

 

 

 

 

 Ядра волоських горіхів характеризуються вмістом 

білків з повноцінним амінокислотним складом, 

великим вмістом жирів, які представлені 

ессенціальними жирними кислотами, значним 

вмістом харчових волокон та багатим мінерально-

вітамінним складом. 
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Таблиця. Хімічний склад ядра волоського горіху 

Плоди волоського горіху містять 

комплекс фізіологічно- функціо-

нальних інгредієнтів, що дозволяє 

використовувати їх у якості 

сировини для отримання продукції, 

яка володіє високими споживчими 

властивостями та вираженим 

оздоровчим ефектом на організм 

людини. 

Волоський горіх допомагає при 

нервових розладах, серцевих та 

застудних захворюваннях, зміцнює 

печінку, нормалізує шлункову 

секрецію. Відомо також його 

властивість знижувати артеріальний 

тиск і сприяти лікуванню від анемії. 


