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Анотація. Стаття присвячена особливостям формування СПА-харчування. 

Проаналізовано формування правильного раціону харчування, що включає 

найрізноманітніші за складом та енергетичною цінністю продукти, необхідно і 

обмежене вживання шкідливих речовин: транс-жирів і холестерину, надмірної 

кількості солі і, звичайно, алкоголю. У статті надано рекомендації щодо 

корисних продуктів, необхідних в раціоні людини а також щодо складання СПА-

меню.  

Ключові слова: СПА-харчування, обмін речовин, раціон, корисні продукти, 

здоров’я, СПА-меню. 

Annotation. The article is devoted to the peculiarities of formation spa food. 

Analyzed the formation of proper diet that includes a variety of composition and energy 

value of foods is necessary and limited use of harmful substances, trans fat and 

cholesterol, excessive amounts of salt and, of course, alcohol. The article supplies 

recommendations for products required in the human diet as well as assembly spa 

menu. 
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Принциповими особливостями формату Spa-готелів як об’єктів, що 

спеціалізуються на оздоровленні і відпочинку, є тривалий час проживання гостей 

(до 1-2 тижнів), розвинена інфраструктура, простора площа номерів і їх 

облаштування предметами для релаксації і створення затишку.   



Враховуючи вищенаведені особливості, у засобах розміщення, що 

орієнтовані на оздоровлення і відпочинок, на відміну від бізнес-готелів, 

передбачається наявність декількох ресторанів з різними концепціями, оскільки 

гості проводять у готелі більшу частину часу. Крім того, ресторани готельного 

комплексу можуть бути єдиними доступними закладами харчування через його 

відокремлене розміщення. Стосовно меню, то в ресторанах готелів, які 

пропонують послуги оздоровлення, повинні пропонуватися страви, які 

відповідають принципам здорового харчування, вегетаріанські страви.  

Spa-харчування визначають як здорове збалансоване харчування у Spa-

центрах, яке впливає на свідомість людини, почуття, тіло через органи відчуття, 

естетичне сприйняття і фізіологічну користь. Діапазон СПА-харчування дозволяє 

задовольнити потребу будь-якої категорії людей: тих, що знаходяться на дієті, що 

набирають вагу або вимушених дотримуватися строгих обмежень у харчуванні.  

Запорукою міцного здоров’я і незмінно надійного імунітету є правильний 

обмін речовин, що протікає в органах травлення. Саме дотримання правил 

раціонального харчування протягом дня забезпечує стабільну роботу всього 

організму.   

Важливу увагу слід приділяти і дотримуватися принципів режиму 

харчування таких як:   

 дробність харчування упродовж доби (здоровій людині рекомендується 

три- або чотириразове харчування); 

 регулярність харчування, тобто приймання їжі в один і той же час доби; 

 максимальне дотримання раціонального співвідношення нутрієнтів при 

кожному прийманні їжі; 

фізіологічний розподіл кількості їжі між її прийманнями упродовж дня, а 

саме: на сніданок та обід людина повинна отримувати більше двох третин 

загальної кількості калорій добового раціону, а на вечерю – менше однієї третини; 

інтервал між прийомами їжі становив 4-5 годин, останній прийом їжі варто 

проводити за 2,5 години до сну.  

А також доцільно дотримуватися питного режиму (2…2,5л на добу).  



Інгредієнти і технології добираються з урахуванням того, щоб неповторність 

смаку і баланс макро- і мікронутрієнтів стали прямим і ефективним доповненням 

до Spa-програм.  

Крім формування правильного раціону харчування, що включає 

найрізноманітніші за складом та енергетичною цінністю продукти, необхідно і 

обмежене вживання шкідливих речовин: транс-жирів і холестерину, надмірної 

кількості солі і, звичайно, алкоголю. Основою здорового харчування на кожен 

день є вживання страв, кулінарних, борошняних кондитерських виробів та напоїв 

тільки природного походження. Бажано, щоб в їх складі не було харчових 

добавок, отриманих хімічним шляхом: штучних барвників, консервантів, 

загусників, підсилювачів смаку та ін.  

Смакові та поживні властивості їжі багато в чому залежать від способу 

приготування. В СПА-харчуванні застосовуються прості і в той же час зберігаючи 

максимум корисних властивостей способи приготування їжі  без застосування 

жиру (або з його мінімальною кількістю): обробка парою, припускання, 

тушкування, запікання та приготування на грилі. Такий підхід до харчування 

дозволяє зберегти максимум корисних поживних речовин. 

Їжа, приготована на пару, набагато корисніше вареної, не кажучи вже про 

смажену. При такому способі обробки в продуктах краще зберігаються вітаміни і 

мінеральні речовини (овочі при варінні втрачають майже половину вітаміну С, а 

при приготуванні на пару –  чверть). Обробка паром прекрасно підходить для 

приготування риби і овочів. Пар дозволяє максимально зберегти природний 

вигляд, смак і аромат їжі. Після обробки парою продукти майже не втрачають 

натуральний колір і форму, виглядають більш яскравими і апетитними. Страви, 

приготовлені цим способом, легше засвоюються, що не виснажує ферментну 

систему організму. 

Щадний вплив на овочі здійснює і СВЧ-піч. Мікрохвилі розігрівають воду, 

що  міститься в овочах, при цьому практично не руйнуючи цінні поживні 

речовини. 



Одним із улюблений способів приготування їжі СПА-кухарів є гриль. 

Переваги гриля – висока температура і швидкість приготування, плюс рівномірне 

нагрівання продуктів. Моментально вкриваючись рум’яною скоринкою, м’ясо, 

риба і овочі набувають неповторний смак, залишаючись соковитими і не 

втрачаючи при цьому корисних якостей. 

Для збереження здоров’я людини важливою складовою є якість їжі, адже для 

організму потрібні поживні речовини, що містяться в продуктах. Для 

повноцінного харчування рекомендуються наступні корисні продукти, необхідні в 

раціоні людини, а саме рослинна їжа. Так, злакові багаті вуглеводами (60-80% від 

загального обсягу сухих речовин) і білками (7-20%), ферментами, а також 

вітамінами групи B. 

У СПА-харчуванні доцільно використовувати свіжі, екологічно чисті фрукти, 

ягоди та овочі, що вирощені у вашій місцевості, є джерелом мінеральних речовин,  

харчових волокон та вітамінів, які допомагають підтримувати збалансований 

хімічний склад в організмі, а їх м'якоть приблизно на 80% складається з води, що 

допомагає втамувати спрагу. 

У раціон харчування доречно включати горіхи – містять багато цінних 

вуглеводів та амінокислот, вітамінів та мікроелементів. У них міститься вітамін 

В17 (нітрілозіт), який поліпшує процеси обміну, запобігає розвитку пухлин, а 

також вітамін Е (30,9 мг%), що виконує роль антиоксиданту.  

Страви з бобових забезпечать організм великою кількістю білка, рослинною 

клітковиною, багатьма мінеральними речовинами: фосфором, магнієм, цинком, 

міддю, калієм.  

Корисними продуктами для Spa-харчування є морська капуста, креветки, 

мідії, устриці, риба (лосось, тунець), біле м'ясо птиці, куряча печінка, баклажани, 

цукіні, кабачки, листові салати, морква, буряк, помідори, огірки, селера, 

петрушка, цибуля порей, свіжі фрукти (крім газоутворюючих), курага, олії 

холодного віджиму, кисломолочні продукти (кефір, йогурт, мацоні), дикий рис, 

геркулес, хлібці, висівки, пророслі злаки, соєві боби та ін. 



Крім того, за допомогою рослинної сировини, а саме: імбиру (сприяє 

травленню),  м’яти  (надає відчуття свіжості), спіруліни (водорість, багата 

хлорофілом, володіє потужною очищуючою дією) можна посилити ті чи інші 

корисні властивості напоїв. 

Пшеничні проростки наповнять напої енергією, вітамінами групи В і 

вітаміном Е, який по праву називають вітаміном краси. 

Насіння гарбуза і соняшника нутриционісти відносять до «супер їжі», 

пояснюючи це тим, що вони містять всі необхідні  жиророзчинні вітаміни, 

мінерали, білки, вуглеводи, ненасичені жирні кислоти (омега-3та омега-6)  в 

найбільш збалансованому стані. 

З урахуванням вищенаведеного рекомендовані страви для складання СПА-

меню. Серед салатів доцільно пропонувати салати з морської капусти з різними 

добавками, салати з пророслої сої, салат-коктейль з морепродуктів, коктейль з 

креветок з цвітною капустою, помідорами і огірками, салат із тунця, салат з 

курячої печінки з листям салату, салат «Вітамінний» з моркви, яблук, родзинок з 

нежирною сметаною та ін.  

В асортимент закусок доцільно включати помідори фаршировані крабами на 

листі салату, запечені баклажани з томатами, запечені мідії, асорті з кабачків, 

цукіні на грилі, оладки з кабачків зі сметаною, артишоки і фенхель запечені тощо.  

З супів можна пропонувати в меню – супи прозорі на рибному більйоні абоз 

птиці, суп вегетаріанський з цвітної капусти і моркви з зеленню з нежирною 

сметаною, суп-крем з селери, цвітної капусти або броколі, холодний борщ зі 

свіжими огірками, сметаною і зеленню тощо. Як гарячі основні страви можна 

рекомендувати сьомгу приготовану на парі, лосось припущений у білому вині, 

льодяну риби (смажена у пароконвектоматі), форель запечену, гуляш із соєвого 

м’яса, м’ясні кульки у томатному соусі з зеленню, курячу грудку з соусом з 

кураги, курячу котлету парову, ризотто з дикого рису з овочами, перець 

фарширований овочами під молочним соусом,  голубці з кисломолочним сиром 

(0,5% жирності) і нежирною сметаною та ін. На гарнір рекомендуються кабачки 

тушковані з часниковою приправою на оливковій олії, запечені баклажани з 



помідорами на оливковій олії, спaржу припущену у власному соку, свіжі овочі 

(огірки, помідори, зелень), гречану кашу розсипчаста, дикий рис відварний та ін.  

На десерт для Spa-харчування пропонують фрукти і компоти з них залежно 

від енергетичної цінності. Під час добору напоїв враховують їхню тонізуючу і 

релаксуючу дію на організм людини. При програмах релаксації у Spa-меню 

включають тонізуючі напої – чай зелений і чорний, напій мате, напій з шипшини, 

гранатовий сік, які подають після процедури, а чай-каркаде, чай з меліси і м’яти з 

медом краще споживати до процедури, вони сприяють розслабленню нервової 

системи.  

Коктейль, введений в раціон щоденного харчування, може замінити один 

повноцінний прийом їжі. Корисними для здоров'я людини є коктейлі: 

буряковий коктейль містить йод, вітаміни С, PP, В, P, що сприятиме 

втомленому тілу розслабитися; томатний коктейль багатий на калій, який 

підвищує вироблення шлункового соку і нормалізує роботу серця, а органічні 

кислоти активізують обмін речовин; морквяний коктейль – ідеальний для людей, 

які звикли приділяти увагу спортивним тренуванням, тому він буде доречний до 

або під час фізичних навантажень, містить максимальний набір вітамінів і 

мікроелементів, які допомагають кисню потрапити до м'язів і головного мозку, 

також допомагає боротися з холестерином, печінковими токсинами, очищає шкіру 

і активізує зір; кавуновий коктейль сприятиме промиванню нирок, зниженню 

рівню холестерину в організмі; коктейль із селери  – підніме тонус, посилить 

кровообіг.  

Небажано використовувати у Spa-програмі яєчний білок, розчинну каву, 

копчені продукти, міцні напої, червоне вино, шампанське, газовані напої, цукор, 

продукти приготовані з напівфабрикатів, білокачанну капусту, редьку, цибулю, 

часник і ріпу у сирому вигляді, виноград, бобові (квасоля, сочевиця, горох, боби), 

жирні сири (більше 25% жирності), м’ясні бульйони, жирні і смажені продукти. 

Цукор краще замінити на фруктозу, хліб – на хлібці.  



Резюмуючи  вищевказане, можна дійти висновку, що СПА-харчування є 

необхідною послугою та складовою СПА, оскільки враховує всі нюанси клієнтів, 

зокрема: їхній стан здоров’я, результати, яких вони хотіли б досягти.  
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