
HTTPS://ZDOROVOJIMO.COM.UA

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/ZDOROVOJIMO/

Порівняння доступності рослинних напоїв та 
страв в мережевих кав’ярнях.

РЕЙТИНГ 
КАВ’ЯРЕНЬ
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Гастрономічні тенденції 2019 
року

Зростання популярності рослинних дієт протягом останніх 10 
років найкраще ілюструють Google Trends. Так слово “веган” у 
червні 2019 року було одним з найуживаніших, у той час як у 
червні 2009 року його популярність була в п’ять разів менша. 
Спостерігачі помітили, що світ переживає бум рослинного 
способу життя. Усе більше промислових виробників і закладів 
харчування активно вводять страви, які відповідають потребам 
не лише веганів і вегетаріанців, але і людей, які обмежують 
вживання м’яса і продуктів тваринного походження.
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Тенденція спостерігається і в Україні: за даними дослідження 
(Омнімбус, травень 2019 року) Київського міжнародного 
інституту соціології, з 2017 року кількість веганів і вегетаріанців 
в Україні зросла майже на 2%. Тобто наразі 7.1% населення 
України не вживають м’яса та обмежують вживання продуктів 
тваринного походження.

38.8 % опитаних переконані, що збільшення рослинних опцій та 
альтернатив необхідне, а майже 20% опитаних вважають, що 
наявність у закладі рослинних альтернатив може вплинути на їх 
вибір при відвідуванні цього місця.

Зміна потреб споживачів та зростаюча популярність 
гастрономічних пропозицій змусили нас вивчити пропозицію 
мережевих кав’ярень. Відзначимо, що рослинна дієта перестає 
бути нішею і стає частиною нашого повсякденного життя. Тому 
експерти Здорово Їмо перевірили, як найпопулярніші мережі 
кафе реагують на зміни потреб споживачів.
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-это  среду: на 

В основі результатів звіту - офіційні відповіді, які 
отримані від представників мереж, та "польові" 
дослідження у вибраних мережах кав’ярень, які 
проводилися у випадку відсутності офіційної відповіді. 
30 мережевих закладів були розглянуті з урахуванням 
наявності рослинного молока, десертів та солоних 
закусок 100% рослинного складу, рівня 
розповсюдження інформації та реклами рослинних 
опцій, а також бажання до співпраці. В рейтингу була 
можливість набрати від -3 до 9 балів.
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Звіт охоплює в основному  кафе і 
мережеві заклади міста Києва, але 
деякі з мереж є всеукраїнськими.

Серед досліджуваних 
мереж закладів були ті, 

основним продуктом яких 
є продаж кави, а також ті, 

у яких кава є 
доповненням до випічки 

та десертів.

Наше опитування охопило більше 30 мережевих закладів, 
в які ми відправляли анкети з питаннями по електронній 
пошті, на центральну адресу, яка подана для комунікації на 
сайтах та соціальних мережах. Відповіді на надіслані 
анкети були отримані лише від невеликої кількості мереж - 
Cup&Cake, CoffeeBus, Реприза, Львівська майстерня 
шоколаду - тому команда наших волонтерів досліджувала 
заклади власними силами. Таке дослідження передбачає 
ведення короткої розмови зі співробітниками кафе в одній 
із локацій мережі та отримання відповідей на запитання, які 
нас цікавлять.
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РЕЗУЛЬТАТИ:

MIRA cafe –  5 закладів мережі швидкого здорового 
харчування, яка лише нещодавно була заснована у Києві. У 
меню представлені десерти, солоні закуски, а також повноцінні 
страви без продуктів тваринного походження: холодні закуски, 
обіди, салати, супи, сендвічі і роли. 

Honey – кафе-кондитерська, де можна знайти неймовірні 
десерти, більше п’яти видів рослинного морозива, а також солоні 
закуски у всіх закладах мережі.

Далі з не менш гарним результатом і невеликим відривом іде 
мережа закладів Crema Cafe.  Тут ми побачили найбільший вибір 
рослинного молока і найменшу доплату за напої на його основі. 
В Crema Caffe вартість напою залежить від молока на якому 
зроблений напій, за напій на соєвому молоці - доплата лише 10 
гривень!

Найкращими 
серед мережевих 

закладів стали  Honey та  
MIRA cafe, які набрали 

найбільшу кількість балів. 
Обидва заклади можуть 
запропонувати рослинні 
альтернативи молоку у 
декількох варіантах у 

всіх закладах 
мереж.
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Найгіршими виявились Coffee bus, Happy Cake і Lviv cro-
issant. На жаль, тут не чекають тих, хто дотримується 
рослинної дієти або виключає молочні продукти зі своєї дієти. 
Ці заклади не реагують на зміну тенденцій, не слідкують за 
інноваціями у своїй галузі.

Представники кав'ярень можливо не знають про те, які 
тенденції на ринку рослинних продуктів. Принаймні три 
кав'ярні сказали, що планують вводити в меню рослинні опції 
у майбутньому і зацікавилися цим питанням. Саме тому, 
експертами команди 
Здорово Їмо  був 
створений путівник для 
менеджерів мереж, щоб 
ті з легкістю знали, як 
вводити, позиціонувати 
та просувати рослинні 
страви. Завантажити та 
ознайомитись 
з путівником можна за 
посиланням: 
https://bit.ly/2Yxv6RV  
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РОСЛИННЕ МОЛОКО? 

У більшості кав’ярень, які увійшли до рейтингу, можна випити 
напої на основі рослинного молока. Це показує, що більшість 
закладів уже реагують потребі споживачів використовувати 
замінники тваринних продуктів. 

83%

17%

НАЯВНІСТЬ РОСЛИННОГО 
МОЛОКА У ЗАКЛАДАХ:
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За даними Nielsen, у 2018-му році світовий ринок 
рослинного молока зріс на 20% і перевищив 3,3 млрд 
доларів. Одним з лідерів руху вважається Швеція, де 
рослинні альтернативи молочної і м'ясної продукції 
займають до половини в покупках споживачів.

Рентабельність продажів новоствореного підприємства, яке 
займатиметься виробництвом рослинного молока, складе 
17,4%. Тобто кожен долар доходу принесе 17 центів чистого 
прибутку, свідчать розрахунки аналітиків Pro-Consulting.
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Для такого бізнесу 
в Україні є достатня 
сировинна база. 
А використання високоякісних технологій, обладнання та 
низька собівартість дозволить продавати рослинне 
молоко як на внутрішньому ринку, так і на експорт.

Так як рослинне молоко є гарним живильним 
середовищем для розвитку пробіотичних мікроорганізмів, 
на його основі можна виготовляти йогурти і морозиво, які 
також користуються великим попитом у цільової аудиторії 
покупців.

"Вітчизняний 
ринок Dairy Alter-

natives сьогодні перебуває 
на початковому етапі 

розвитку. Але він набирає 
обертів, показуючи постійний 

приріст” - Наталія Веремчук, 
директор з маркетингу
 компанії “Люстдорф”
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ДОДАТКОВА ПЛАТА ЗА МОЛОКО

Серед досліджуваних кафе у 100% закладів беруть 
додаткову плату за напої на основі рослинного молока. 
Доплата може варіюватися від 10 до 35 гривень до вартості 
оригінального напою. Проте серед мереж кав’ярень сусідніх 
країн можна пити каву на основі рослинного молока зовсім 
без додаткової плати - наприклад у Польщі Starbucks та Costa 
Coffee.

Це легко пояснюється представниками компаній тим, що 
звичайне молоко коштує втричі дешевше за рослинне, а 
попит на напої, в основі яких альтернативи-замінники, не 
росте, і тому ціни не зменшуються. 

Але нещодавно на ринку з’явилось Ідеаль Немолоко, вартість 
якого становить трішки більше за вартість коров’ячого 
молока - так якщо середня ціна на коров’яче молоко 
становить приблизно 29 гривень, то Ідеаль Немолоко можна 
знайти за 35 гривень. Так, серед їхнього асортименту є тільки 
вівсяне, гречане та горіхове молоко, проте перше визнається 
експертами як одне з найкращих та найгармонійних у 
поєднанні з кавовими напоями. 

Компанія Oatly досягла глобального успіху у тому, що 
збудували цілу громаду барист навколо свого бренду. Так, 
Ден Еванс та його дружина Ештон, співзасновники Dagger 
Mountain Roastery сказали своїм підлеглим, що вони хочуть 
повністю перейти на вівсяне молоко і дуже зраділи, що всі 
були за. 
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З точки зору бариста, вівсяне молоко добре підходить для 
приготування кращих, найсмачніших напоїв. "Просто на смак 
краще! Ви безумовно можете відчути мигдальне молоко в 
напої, і це іноді приголомшує. Вівсяне молоко більш 
нейтральне", Наташа Гонзалес (22 роки, бариста).
"Зазвичай воно не згортається і не розбивається на крижані 
шматочки у  напоях, як мигдалеве наприклад, - пояснює 30-
-річна Еллісон Крукс. А 23-річна Бріджет Беррі каже:" Я 
честолюбна веганка, тому я багато займаюся дослідженнями 
і експериментами з різними молочними альтернативами, і я 
повинна сказати, що вівсяне молоко - моя улюблена заміна 
молока, бо воно таке ж вершкове та молочне, як у корови ".

Рослинне молоко не так добре 
збивається, як коров’яче, але на 
практиці можна досягнути 
бажаних результатів. До речі, 
компанія Alpro створила цілу 
лінію продукції спеціально для 
барист та кавового бізнесу. 
Також на їх 

сайті можна завантажити книгу 
рецептів та ознайомитись з 
найкращими варіантами 
приготування кавових напоїв на 
рослинному молоці.
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Ситуація з наявністю десертів та солоних закусок у мережах 
закладів виявилась не настільки хорошою, як у випадку з 
молочними альтернативами: менш ніж у половини закладів 
можна було знайти такі опції.
Серед закладів, які ми оцінювали, лише у половині можна 
було знайти солодкі снеки (пастила, мармелад і енерге-тичні 
батончики). Повноцінні десерти можна знайти серед 
переможців нашого рейтингу MIRA cafe і Honey. 
В Міра кафе можна скуштувати неймовірні цукерки, а у Honey 
скуштувати не тільки цукерки, але і печиво та морозиво.

ДЕСЕРТИ ТА СОЛОНІ ЗАКУСКИ
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Також мережа закладів Brown Cup представляє у своєму 
асортименті смачні тістечка на рослинній основі і рослинні 
батончики

Основні рослинні страви та солоні закуски - велика 
рідкість серед кав’ярень міста Києва. 

У MIRA cafe є найбільша кількість варіантів основних 
страв. Це і салати, супи, боули, роли, сендвічі - повноцінні 
обіди, які знаходяться у тому ж ціновому діапазоні, що і 
страви з продуктів тваринного походження. 
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Цікавий факт: яйця – це продукт, який найлегше замінити. 
Можна використовувати  такі альтернативи як лляне 
насіння, розтовчений банан, кукурудзяний або 
картопляний крохмаль, вівсяне борошно.

лляне борошно

1/2

 ЗАМІННИКИ ЯЄЦЬ

лляне борошно

пюре із банана

яблучне пюреарахісова паста

насіння чіа

мус з авокадо
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Ми поцікавились у представників споживчого ринку та 
дослідили самостійно, чи проводять заклади рекламу 
рослинних опцій та альтернатив на своїх сайтах, у 
соціальних мережах або у  фізичному просторі закладу. 

У період дослідження і створення рейтингу ми активно 
слідкували за цим аспектом і уважно перевіряли, чи в 
період проведення і створення рейтингу заклади 
рекламували рослинні опції на своїх ресурсах з 
15.06.2019 до 31.07.2019.

ПРОСУВАННЯ РОСЛИННИХ АЛЬТЕРНАТИВ 
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Результати бажають кращого, але ми хотіли б виділити Honey, 
AROMAKAVA, Aroma Espresso Bar, Coffee Room, MIRA cafe - на 
соціальних сторінках цих закладів, а також у фізичному 
просторі закладів можна було знайти інформацію про наявність 
рослинних опцій, про їх вартість, користь тощо.
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Населення, яке дотримується рослинного харчування, 
частіше за все схиляється до пошуку закладів, де вони 
зможуть знайти рослинні опції, через соціальні мережі, 
хештеги тощо. Тому для збільшення інтересу ми 
рекомендуємо систематичну рекламу і просування 
напоїв на рослинному молоці, а також десертів та 
солоних закусок, особливо через соц мережі, такі як 
Facebook та Instagram. 
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ЩО ДАЛІ?

Наше дослідження показало, що частина кав’ярень, які були 
згадані вище, уже добре відповідають тенденції зростання 
попиту українських споживачів на напої та десерти без 
компонентів тваринного походження. Які ж тут переваги:

1) Це приносить додаткову 
економічну вигоду самим 
мережам кав’ярень - 
частіше всього вегани 
ходять в місця, де готують 
тільки рослинну їжу. Їм не 
подобається, що на одній 
пательні можуть бути 
приготовані м’ясні страви, 
а після нього сочевичну 
котлету. І якщо у закладі 

дають гарантію, що такого не відбудеться, то в майбутньому до 
них долучиться ще один спектр гостей. До того ж великі компанії 
друзів, серед яких є хоч один веган, скоріше за все  оберуть 
заклад, де є повноцінні страви-альтернативи,щоб йому не 
довелось їсти виключно гарніри;
2) Використання рослинних альтернатив в деяких стравах - 
особливо у випічці - знижує їх собівартість;
3) Це плюс для групи людей, які за станом здоров’я, алергії або 
непереносимістю відмовились від компонентів тваринного 
походження. Так, згідно дослідженню близько 34% українців 
мають непереносимість до лактози;
4) Позитивний вплив на навколишнє середовище: для 
виробництва більшості рослинних продуктів необхідно набагато 
менше природних ресурсів, ніж для виробництва м’яса.
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використовують на 
46 % менше енергії 

використовують на 
90% менше вуглецю

використовують на 
93% менше землі 

використовують на 
99% менше води 

ПРИ ВИРОБНИЦТВІ:

Вводячи в меню більше 
рослинних страв, компанії 
демонструють соціальну 
відповідальність і хороший 
приклад тим, хто ще 
цього не зробив. 

Сподіваємось, що  “Coffee 
bus”, “Happy Cake” і “Lviv 
croissant”, в яких рослинні 

альтернативи на сьогодні відсутні, найближчим часом 
збільшать їх асортимент. А ті заклади, де представлене тільки 
рослинне молоко, також додадуть в меню десерти і основні 
страви з рослинними джерелами білку. 

“Щоб виготовити одну 
м’ясну котлету для 
бургера необхідно 
близько 1200 літрів води 
і 4 м.кв. землі. На 
рослинний бургер 
витрачається на 99% 
менше води, на 93 % 
менше землі і на 46% 
менше електроенергії” - 
підкреслює Борис 
Зарьков із White Rabbit 
Family.
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Crema Cafee
Honey

Brown Cup
MIRA cafe

Frans.ua
Coffee bus

HappyCake
 Lviv croissant

Зелений — є рослинне 
молоко і десерти

Жовтий  — щось одне (зазвичай 
було тільки рослинне молоко)

Червоний - нічого немає

Всі заклади які ми розглядали:

В статті ми особливо 
відмітила кафе, де крім 

молока і десертів, також 
є і повноцінні основні 

страви.

Розумна кава 
Арома кава

Aroma 
Espresso Bar 

Мережа кав'ярень"Coffee Room"
 Львівська майстерня шоколаду

 Золотий дукат
 ДІМ КАВИ

 Cofeelat
 

Кап ен кейк 
Sharikava 

Чашка 
 Veterano Coffee

Ulitka coffee
CafeBoutique
Small talking 

Горький
Coffee is
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Команда проекту “Здорово Їмо” завжди готова з цим 
допомогти!
В першу чергу ми рекомендуємо ознайомитись з Путівником 
для ресторанів. 

Також за новинами порталу можна слідкувати на 
сайті і в соціальних мережах:
https://zdorovojimo.com.ua/

https://www.facebook.com/zdorovojimo/
https://www.instagram.com/zdorovojimoukraine/
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