
ДІЗНАЙСЯ ІСТИНИ 
ПРО МОЛОКО!

Це секрет молочної залози самок ссавців, який зʼявляється 
під час лактації.

ЩО ТАКЕ МОЛОКО?

Так прийнято називати також рослинні продукти консистенція яких 
нагадує молоко, вони вичавлені з розмочених та подрібнених рослини, 

н-д:

АЛЕ ЧИ ТІЛЬКИ ЦЕ?

соя кокос овес рис

СКЛАД КОРОВʼЯЧОГО МОЛОКА

КОРИСИНІ ВЛАСТИВОСТІ МОЛОКА

ХТО ПОВИНЕН ОБЕРЕЖНО СТАВИТИСЬ 
ДО МОЛОКА І ЩО РОБИТИ?

ДЕ МОЖЕ БУТИ ЦЕ МОЛОКО?

ФЕРМЕНТОВАНІ МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ

ЦІКАВІ ФАКТИ

3-3,5% білків 4,5% лактози

0,5-4,5% жирів

вітаміни групи В 
і жиророзчинні A, D та Eмінерали (особливо фосфор і кальцій)

поки що ідентифіковані 310 
різних білків у коровʼячому 

молоці

антитіла, присутні в молоці, підтримують 
імунну систему, захищають від інфекцій

ферменти і білки діють бактерицидно на 
патогени

джерело будівельних речовин для  організму, що 
розвивається - білків, амінокислот, кальцію, вітамін 
та жирів, необхідних для нервової системи 

джерело їжі та регуляторів для  кишкових 
бактерій (лактоза, мінерали)

УВАГА! Необхідна консультація лікаря.

Люди, які мають:
(Люди, у яких):

алергія на молочні білки

молоко без білків, що 
спричиняють алергію 

спеціальні гіпоалергенні 
суміші

рослинне молоко
н-д, соєве

Доступні рішення:

непереносимість 
лактози

молоко та йогурти
без лактози

прийом ферменту
лактаза в капсулах

галактоземію*

виключення з дієти тваринного 
молока, яке містить лактозу

рослинне молоко
н-д, соєве

солодощів хліба та 
кондитерських 

виробів

мʼясних 
продуктів 
(нарізки, 
ковбаси)

ліків косметики

пахта/кефірсметана Кисломолочний 
сир

сир йогурт

Молочні білки можуть додаватись до:

Продуктами діяльності молочнокислих бактерій 
(н-д, Lactobacillus, Lactococcus, Leuconostoc) 

та інших мікроорганізмів (н-д, дріжджів) є:

Єгипетська королева Клеопатра приймала ванни 
в ослиному молоці, оскільки вони покращували 
стан шкіри.

Деякі етнічні групи (наприклад, деякі азіати, 
афроамериканці та араби) уникають молока, 
через проблеми з травленням у дорослому житті. 
Відрізняється також тип тварини, які вирощуються 
для виробництва молока, н-д, Саами 
використовують молоко північних оленів.

Овече молоко має в 3 рази більше 
жиру, ніж коров'яче, а кокосове 
молоко у 10 разів більше.

З молока можна виробляти біопаливо або пластик, 
який біологічно розкладається та не розчиняється
у воді.

До найжирніших можна зарахувати молоко дельфінів 
і тюленів, яке містить приблизно у 20 разів більше жирів, 
ніж коровʼяче молоко, саме тому вони мають 
пастоподібну консистенцію.

E

*Людина з галактоземією не переробляє цукор - галактозу, яка 
утворюється при перетравленні лактози.


