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Вступ. Інноваціним підходом в сфері гостинності є будівництво гольф-
готелів. Важливим є харчування гольфістів, адже сфера гостинності — це 
комплекс галузей готельного і аюрведичної продукції. 
 

Матеріали та методи. При дослідженні були використані аналітичні 
методи наукової, методичної та спеціалізованої літератури, інтернет-ресурсів, 
виконано узагальнення результатів аналізу . 

 

Результати. Фізичні та нервово-психічні навантаження на організм 
спортсмена під час тренувань та змагань є значно вищими, ніж на організм 
звичайної людини в умовах повсякденної діяльності. Результатом цього є те, що 
при занятті спортом усі метаболічні процеси проходять інтенсивніше, і організм 
потребує більше енергії і поживних речовин. Під час гри в гольф бажано мати 
перекус, адже через деякий час після початку гри підступає голод, рівень 
концентрації та енергії знижується, а гра в цілому перестає приносити 
задоволення. 
 

Науковці проаналізували втрати енергії для різних видів спорту, які 
представлено в таблиці 1. Аналіз показує, що за втратами енергії гольф стоїть на 
рівні таких енергоємких видів спорту як гандбол, дзюдо, катанння на ковзанах. 
Філософією одно з гольф-клубів є поєднання практики здорового способу життя 
і комфортного відпочинку. 
 

Таблиця 1 - Порівняльна таблиця розходу енергії за видами спорту 

 Втрати  Втрати енергії, ккал на 0,5 

Активність енергії,  кг маси спортсмена на 

 ккал/хв  годину 

Боулінг  4,5 1,8 

 



Гольф 4 1,6 

Гандбол 4 1,6 

Дзюдо 4 1,6 

Катанння на ковзанах 4 1,6 

Повільні танці 4,5 1,8 

Тренування з 4,6 1,9 

обтяженням   

 

Так як витрати енергії достатньо великі, то їх 
потрібно одразу ж поповнювати. У цій грі великі 
навантаження отримують органи зору та суглоби, тож в 
меню ресторану та лобі-бару при готелі можна буде 
одразу їсти та пити страви, які мають корисні речовини 
для органів зору та суглобів. 
 

Для гарного зору необхідні продукти, багаті 
вітамінами А і С, основні з них представлені в таблиці 2. 
Вітамін А є складовою частиною пігменту сітківки ока. Він 
потрібен при будь-яких порушеннях зору. Його недолік 
викликає «курячу сліпоту» (коли зір стає слабкішим в 
сутінках). Вітамін С захищає судини, які забезпечують 
кровопостачання сітківки ока. Суглоби покриті 
синовіальними оболонками, в яких міститься 
синовіальна рідина, коли погіршується її складу, 
оболонки не захищають суглоби від тертя. У такій ситуації 
суглоби не можуть нормально працювати. І навіть у 
молодих людей виникають артрити, захворювання 
кістково-суглобової системи, артрози, які лікують роками 
і безуспішно. Для запобігання проблем з суглобами 
доцільно в харчуванні застосовувати продукти 
представлені в таблиці 2. 



 

Таблиця 2 – Продукти для покращення зору та 

роботи суглобів 

Назва Корисні речовини 

Морква Бета-каротин який в організмі людини 

 перетворюється у вітамін А 

Печінка Вітамін А(тваринний аналог морки)  

Шпинат Вітамін С 

Яйця Вітамін А 

Апельсин Вітаміни А і С 

Речовини корисні для суглобів 

Яловичина Сірка 

Курятина Сірка 

Морський окунь Сірка 

Яйця Селен 

Цибуля Селен 

Часник Селен 

Морська капуста Селен,Сірка 

Морські водорості Селен,Сірка 

Риба Селен,Сірка 
 

Суглобам для відновлення потрібні мікроелементи 
і вітаміни групи B, C, E, A, K їх багато в сирих овочах. 
Відмінною їжею для суглобів будуть салати, приготовані 
з сирих овочів, заправлених рослинним або оливковою 
олією. 



 

Висновок. Проведені аналітичні дослідження 
дозволяють визначити складові спеціальної їжі для 
гольфістів, що доцільно при складанні спеціального 
меню для поєднання здоровиого способу життя і 
комфортного відпочинку. 
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