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В статті представлено результати фізико-хімічних досліджень сухого овечого молока. Проведено 

його порівняльний аналіз складу з сухим молоком корови. Еталоном в порівняльній оцінці сухого молока тварин 

було жіноче молоко. Дослідження проводились з метою подальшого використання овечого молока у 

виробництві продуктів для дитячого харчування. Оскільки основою молочних продуктів для дитячого 

харчування є коров'яче молоко, компоненти якого несуть небажаний вплив на незрілий організм дитини, тому 

пошук замінника коров'ячого молока є актуальною проблемою у сфері виробництва дитячого харчування. Для 

порівняння білків молока проведені дослідження по визначенню амінокислотного складу молока овець. Оскільки 

цінність жиру визначається вмістом в ньому окремих жирних кислот, тому дослідження були спрямовані на 

визначення жирнокислотного складу овечого молока. Наведено порівняння вуглеводного складу молока вівці з 

жіночим та коров'ячим молоком. 
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Овече молоко - один з найбільш повноцінних харчових продуктів. Молоко овець, як правило, в сирому 

вигляді рідко споживають, а переробляють його на молочні продукти, серед яких в Україні найпоширеніший 

сир - бринза. У світі виробляють такі тверді та м'які сири: Рокфор, Горгонзо-ла, Кашкавал, Пекоріно, а також 

кавказькі сири - Шор, Курт, Чанах, Мотал, Арагайський, Єреванський. 

Ринок дитячого харчування дуже широкий, але водночас і одноманітний, оскільки основною 

сировиною усіх молочних продуктів є коров'яче молоко. І власні дослідження, і дослідження багатьох авторів 

неодноразово підтверджують відмінності коров'ячого молока від молока материнського. Проте і на далі 

коров'ячому молоку відводиться провідне місце у сфері дитячого харчування. 

Для розширення асортименту дитячого харчування, а також для створення наближеного до жіночого 

молока продукту, досліджувалась можливість використання овечого молока у виробництві сухих адаптованих 

молочних сумішей 

Таблиця 1 – склад сухого молока домашніх тварин 

Молоко  Масова частка білка, % Масова частка жиру, % Масова частка лактози, % 

Овече 25.2 32.0 21.0 

Коров’яче  25.0 20.0 38.0 

Козине  29.6 22.0 40.0 

Кобиляче  16.1 12.0 66.0 

З цією метою отримано сухе овече молоко шляхом сушіння на розпилювальній сушарці. 

Порівнюючи склад сухого овечого молока з іншими видами сухого молока спостерігається значна 

відмінність у кількості жиру (табл.1). У коров'ячому молоці жиру на 38 % менше, ніж в овечому. Співставивши 

масову частку жиру в кобилячому молоці і в овечому, в останньому жиру в 2,5 рази більше. 

Кількість загального білка в овечому молоці нагадує молоко корови. Козине молоко містить дещо 

більше білка. 

Проведені нами численні дослідження підтверджують, що коров'яче молоко по багатьох показниках 

поступається кобилячому та козиному молоку. Тобто не варто робити акцент лише на молоко корови при 

вирішенні проблеми вигодовування дітей раннього віку. Ціллю наших досліджень стало пошук замінника 

жіночого молока, оскільки дослідження вже неодноразово доводили, що склад коров'ячого молока, яке в 

Україні і в більшості країнах світу є основною їжею для новонароджених, далекий від потреб дитячого ор-

ганізму та від складу жіночого молока. 

Вуглеводи молока представлені в основному лактозою, яка не зустрічається ні в яких інших харчових 

продуктах. Вона розщеплюється в кишечнику на глюкозу і галактозу. Овече молоко містить найменше лактози, 

її вміст майже вдвічі менший, ніж в коров'ячому молоці. 

Для об'єктивної оцінки білків молока вівці та корови доцільно порівняти їх амінокислотний склад з 

білками жіночого молока. На діаграмі (рисі) зображено вміст кожної з амінокислот у сухому відновленому 

молоці та в жіночому молоці. 



Проаналізувавши дані можна помітити, що за вмістом семи із шістнадцяти амінокислот молоко 

корови ближче до жіночого, ніж овече. За вмістом решти дев'яти амінокислот до жіночого молока наближається 

молоко вівці. 22 

Особливо по вмісту аргініну, лейцину та цистину овече молоко нагадує жіноче. Надлишок лейцину в 

коров'ячому молоці є небезпечним для дітей раннього віку, оскільки призводить до збільшення аміаку в 

організмі. Також коров'яче молоко містить велику кількість аргініну, що перевищує його вміст в овечому 

молоці в 1,6 рази. Аргінін викликає деяке зменшення запасів жиру в організмі дитини. Тому надлишок цієї 

амінокислоти призведе до зниження ваги у дитини. 

Жири відіграють важливу роль в харчуванні дитини, так як вони являються джерелом незамінних 

елементів харчування - поліненасичених жирних кислот, а також розчинниками для ряду біологічно активних 

речовин, наприклад жиророзчинних вітамінів. Крім того, в організмі жир використовується для побудови 

клітинних мембран та ядра. 

Жирні кислоти мають велике значення для організму дитини. Нестача їх веде до порушення жирового обміну, 

затримці нормального росту і розвитку дитини, до зниження імунітету. Доведено, що недостатній вміст 

ненасиче-них жирних кислот в їжі відіграє певну роль у патогенезі деяких захворювань, що супроводжуються 

ураженням шкірних покривів - ексудативному діатезі, екземі та інших захворюваннях. Дефіцит жиру в їжі через 

тривалий час призводить до виснаження жирових запасів організму, ослаблення імунітету і, отже, до зниження 

опору до інфекцій. Насичені жирні кислоти є основним джерелом енергії для зростаючого організму. Також 

вони беруть участь у побудові клітинних мембран головного мозку і сітківки ока, синтезі гормонів, перенесення 

і засвоєнні вітамінів і мікроелементів. 

При недостатньому вмісті жиру потреба організму в калоріях покривається переважно за рахунок 

вуглеводів і частково за рахунок білків їжі. При такій непродуктивній витраті білків зростає потреба організму 

дитини в білках і незамінних амінокислотах. 

Оскільки овече молоко відрізняється найвищим вмістом жиру, тому і вміст деяких жирних кислот в 

ньому надзвичайно високий. Насичені жирні кислоти, такі як капринова, капронова, міристинова і каприлова, 

містяться в овечому молоці у надзвичайно великих кількостях. Вміст лауринової кислоти близький до вмісту її 

в жіночому молоці. Загальновідомо, та доведено, що велика кількість у раціоні дитини пальмітинової кислоти 

негативно впливає на травлення і засвоєння кальцію. Овече молоко містить пальмітинової кислоти на 8% 

менше, ніж жіноче молоко. У коров'ячому молоці пальмітинової кислоти на 12 % менше порівняно з жіночим 

молоком. По вмісту стеаринової кислоти молоко вівці відповідає жіночому молоку. 

Олеїнова кислота певною мірою може компенсувати недолік в організмі дитини біотину. Вміст її в 

овечому молоці на 16 % менше, ніж в жіночому молоці. А в коров'ячому молоці олеїнової кислоти міститься 

вдвічі менше, ніж в жіночому молоці. 

Поліненасичені жирні кислоти є дуже важливими компонентами в раціоні дитини. 35% жирової тканини 

мозку припадає на незамінні поліненасичені жирні кислоти, які дитина може отримувати лише з їжею. До них  

 

Вміст: амінокислот мг% 100 мл молока» 

Рис.1 - Вміст амінокислот у жіночому молоці та у відновленому молоці корови та вівці. 



відносять линолеву (омега-6) і альфа-линоленову (омега-3) жирні кислоти. Линолева кислота - єдина кислота, 

яка може перетворюватися в інші кислоти і захищати організм від їх дефіциту. Тільки линолева кислота є 

основою для синтезу арахідонової кислоти, що гарантує правильний жировий обмін і правильний синтез 

простагландинів. Для дітей грудного віку дефіцит линолевої кислоти особливо небезпечний: він призводить до 

уповільнення розвитку, шкіряних уражень, серйозних розладів травлення. Линолевої кислоти міститься мала 

кількість і в овечому молоці, і в коров'ячому молоці. Проте овече молоко більш наближене, ніж коров'яче 

молоко, по вмісту линолевої кислоти до жіночого молока. 

Овече молоко містить оптимальну кількість линоленової кислоти, тобто вміст цієї кислоти відповідає 

вмісту її в жіночому молоці. Коров'яче молоко лише наполовину може забезпечити дитину ліноленовою 

кислотою. 

Висновки. Найкращим харчуванням дитини першого півріччя життя являється жіноче молоко. Воно 

має оптимальний збалансований склад, який забезпечує дитину всіма необхідними речовинами у потрібній 

кількості. Повноцінного замінника жіночому молоку нема, але, отримавши сухе молоко вівці та провівши ряд 

досліджень, можна зробити висновок, що не лише коров'яче молоко має право бути основою дитячих 

адаптованих сумішей. Оскільки дослідження підтверджують те, що багато показників овечого молока 

переважають ті ж самі значення в коров'ячому молоці. Зокрема, кількість важливих ненасичених та 

поліненасичених жирних кислот. Адаптована суміш, виготовлена на основі овечого молока, повною мірою не 

забезпечить дитину всіма необхідними компонентами. Але в комплексі з іншими видами молока, такими як 

козине та кобиляче, є можливість отримати збалансований продукт, який буде якісно вирізнятися із сумішей, 

виготовлених на основі коров'ячого молока. 
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