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РОСЛИННА ПІЦА
ПУТІВНИК ДЛЯ ПІЦЕРІЙ



ПОЛЮБЛЯЄШ ПІЦУ?
 
Важко   знайти людину, яка б  заперечувала , що їй не подобається ця
страва. Особливо у Європ� – тут ус� люблять п�цу: �тал�йську,

американську, товсту, тонку, кальцоне. З �ншого боку, все більше
людей вирішує обмежити споживання продуктів тваринного
походження, тому вилучення сиру чи паперон� може пог�ршити смак
п�ци, � зрештою, основним складником стає   –  соус  «Мар�нара», що,

погодьтеся, набридає, незалежно в�д того, наск�льки в�н смачний
виявився на початку.

 

В 2020 роц� не виникає проблем знайти   смачну, 100-в�дсоткову
рослинну альтернативу звичайн�й п�ц�, як-от к�лька рок�в тому. Проте,

ми  можемо  зараз споглядати, що здеб�льшого дрібні місцеві піцерії
впроваджують (з успіхом!) веганські позиції   у своєму меню, а
також, спостерігаємо, що великі мережі ресторанів не
приймають рішучих кроків. Тенденц�ї св�тової кул�нар�ї доходять до
нас �з зап�зненням.   У Велик�й Британ�ї, практично кожен заклад,

включаючи Pizza Hut, має  к�лька ц�лковито рослинних позиц�й у
своєму меню. У Польщ� динам�чно розвивається мережа ресторан�в
Papa John’s, яка прислуховується до своїх в�дв�дувач�в, та зд�йснює їх
побажання, а саме, - в шести   своїх ресторан�в у Варшав�, поляки вже
можуть насолодитися веганською п�цою.

 

Наявн�сть альтернатив на рослинн�й основ� в пор�внянн� з сиром чи
м’ясом стр�мко зростають – постачання високояк�сної продукц�ї по
низьким ц�нам вже не   є перешкодою для поширення пропозиц�й, на
кшталт  рослинної п�ци,  повсюди.
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З ц�єї причини, ми вир�шили п�дготувати короткий пос�бник для
п�цер�й. Ми переконан�, кожен заслуговує посмакувати апетитною
п�цою, незалежно в�д своїх  харчових  уподобань, � ми, як Здорово
Їмо з сол�дарн�стю в�дносимось  до вс�х компан�й, як� готов�
адаптуватись до м�нливих потреб своїх кл�єнт�в.

Огляд досл�джень, що вказують на прир�ст популярност�
серед рослинного харчування.

Приклади, що чудово �люструють усп�х п�цер�й на ринку, як�
вт�люють веганськ� позиц�ї у своїх меню.

Дек�лька простих рецепт�в для надзвичайно смачних,

повн�стю рослинних п�ц.

Пос�бник про те, як вм�ло просувати свої рослинн�
страви.Поради для вашого в�дд�лу закуп�вель.

У цьому пос�бнику ви знайдете: 

Приємного читання!
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Ведута Олександра

Координаторка ресторанної кампан�ї в Україн�



PРозширення пропозиц�й на рослинн� вар�анти – в�дпов�дь на м�нлив�
потреби споживач�в. З року в р�к, к�льк�сть веган�в, вегетар�анц�в та
флекс�тар�анц�в пост�йно зростає.

 

Досл�дження, проведене КМІС в 2019 роц
� встановило, що практично 20%

українц�в заявляли, що їм хочеться
 м�н�м�зувати споживання м’ясних продукт�в.

 

 

Переважно люди переходять на рослинне харчування через ряд
особистих причин – здоров’я, етичн� м�ркування або еколог�чне питання,

але також  часто бувають випадки непереносимост� лактози.

 

Продовольча та с�льськогосподарська орган�зац�я ООН (ФАО) створили 

сучасну п�рам�ду харчування, де вони рекомендують скорочувати
споживання м’яса як м�ра, яка може захистити нас в�д раку. Зг�дно з
бельг�йським �нститутом «Flemish Institute of Healthy Living», м’ясо
в�дносять до т�єї ж категор�ї, що � оброблен� харчов� продукти , як�
продають у фаст-фудах. 

 

До того ж зростає   значна к�льк�сть людей   зац�кавлен� у тому, щоб
спробувати щось новеньке з рослинних альтернатив, ан�ж з
традиц�йними продуктами, � це незважаючи на те, що серед них є т�, хто
все ще вживає продукти тваринного походження.

РОСЛИННІ ВАРІАНТИ - 

ДОДАТКОВИЙ БОНУС ДЛЯ ПІЦЕРІЙ

Б�льше того, близько 7 %

опитаних з�зналася, що
вже перебувають на
рослинному рац�он�.
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Така тенденц�я пов’язана з в�дкрит�стю сусп�льства до чогось нового,

незв�даного , до практично нев�домої галуз� харчової промисловост�, а
також бажання вносити р�зноман�ття, шукаючи нов� смаки та джерела 

харчування. У в�дпов�дь на попит з боку споживач�в, виробники
продукц�ї конкурують один з одним в продукуванн� та рекламуванн�
нов�тн�х, ц�кавих рослинних продукт�в.

Ба б�льше, кухня на рослинн�й основ� є трендом у мед�апростор�. Люди
на рослинному рац�он� часто д�ляться публ�кац�ями у соц�альних
мережах, (про що св�дчать понад 80 мільйонів публікацій в

Instagram з хештегом #vegan та інші 20 мільйонів, тегнуті як

#plantbased).

 

 

 

 

 

 

 

 

Так� проф�л�, де часто можна побачити контент на баз� рослинного
харчування, стають рекламною платформою   для ресторан�в, як�
вир�шують розширити свої пропозиц�ї через них. Кр�м того, це група
лояльних споживач�в, як� охоче повертаються до м�стечок, як� їм до
вподоби та д�ляться своїми кул�нарними в�дкриттями з друзями та
с�м’єю не т�льки онлайн.
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Революц�я у план� рослинного харчування стала нев�д’ємною
особлив�стю преси, зокрема у торговельних ЗМІ.  тому зац�кавлен�сть у
наших послугах зростає по сьогодн�. Впровадження ринку на продукти
рослинного походження постають необх�дн�стю для заклад�в
громадського харчування, як� прагнуть триматися впритул з сучасними
трендами та залишатися конкурентоспроможними.

 

П�ци на рослинн�й основ� не надто в�дом� в Україн�, особливо якщо це
стосується мереж ресторан�в. Проте сьогодн� можна пом�тити велике
р�зноман�ття веганських бургер�в, рослинних кебаб�в в передових
польських м�стах, що вже казати про хумус � фалафель, що знаходять
позитивний в�дгук � у прихильник�в традиц�йного харчування. Тому
прийняття тенденц�ї стосовно рослинної п�ци, було б  чудовою �деєю.

 

 

 

Анал�тики з Mintel описують рослинний рац�он як одну   з пров�дних
тенденц�й способу життя. Зростання популярност� на рослинн� позиц�ї
п�дтверджується багатьма усп�шними ресторанами та веганськими
б�стро. Все б�льше компан�й вбачають ф�нансов� переваги рослинного
харчування. Так от, чудовий приклад – американський г�гант м’ясної
промисловост� Tyson Foods, який �нвестував у стартап-коман�ю Beyond

Meat, що усп�шно функц�онує на ринку та створює свої рослинн�
альтернативи,  як� максимально наближен� до смаку справжнього м’яса
 

Дану тему також обговорюють  у багатьох блогах, присвячених б�знесу,

де ринок под�бних продукт�в приваблює потенц�йних �нвестор�в.

.

РОСЛИННА КУХНЯ:

сучасний та глобальний тренд в гастроном�ї
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П�ци на рослинн�й основ� не повинн� бути цими нудними хл�бинами в
томатному соус� з дек�лькома шматочками овоч�в. Існує широкий
спектр продуктів, який може замінити традиційні сир та шинку
на піцах. Ви можете обрати сири на рослинн�й основ�, так� як
моцарелла, фета, гауда, горгондзола, пармезан, а коло виробник�в та
м�сць, де можна це придбати, зб�льшується.

 

 

 

 

 

 

 

На даний момент �нтернет-магазини пропонують безл�ч вар�ант�в сир�в
на рослинн�й основ�, так� як Urban Vegan та Vege Koszyk. На їхн�х веб-

сайтах можна знайти позиц�ї таких виробник�в, як VioLife, Green Vie,

Simply V, Sheese, або новинку в�д молочного кооперативу з Ловича -

нар�заний скибочками сир на рослинн�й основ� Bez Deka Mleka.

Особливої уваги заслуговують перш� дв� позиц�ї, як� доступн� у фасовц� в
вигляд� блок�в вагою 2.5кг з ор�єнтац�єю на потреби заклад�в
громадського харчування. Деяк� з наведених вище бренд�в все част�ше
з'являються у мережах роздр�бної торг�вл�, як-то Carrefour

 

На українському ринку також можна знайти багато вид�в рослинних
зам�нник�в м'яса, як� представлен� такими брендами, як Polsoja, Healthy

Wealthy, а також дуже популярним брендом на укоаїнському ринку
Vegetus.

П�ца без м'яса? Добре.

 Але без сиру?!
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Спец�ї, так� як харчові дріжжі чи копчений перець, можуть
в�дтворити такий бажаний сирний смак, а широкий виб�р овоч�в
дозволяє поєднувати їх багатьма способами � створювати нов�
захоплююч� композиц�ї, як� не дадуть стати Вашим стравам нудними
тапередбачуваними - просто погляньте на пропозиц�ї п�цер�й, як� вже
знайшли м�сце для п�ц на рослинн�й основ� в своїх меню!

 

Веганську п�цу готувати дуже просто. Зрештою, т�сто складається з
борошна � води, асоус робиться з пом�дор�в. Все, що залишається
зробити, це лише зам�нити сир � нар�зку на їх рослинн� альтернативи.

Таким чином ви можете приготувати будь-яку класичну п�цу з меню -

фунґ�, капр�чозу або нав�ть пепперон� (�з салями на рослинн�й основ�,
яка є у багатьох магазинах).Нижче ви знайдете к�лька рослинних
рецепт�в простих � надихаючих п�ц, як� сподобаються не т�льки веганам,

але й будь-яким любителям �тал�йської кухн�
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3 червоних або жовтих перц�в;

100г чорних оливок без к�сточок;

Св�жий базил�к;

Сир на рослинн�й основ� (на Ваш виб�р)

Поклад�ть ц�л� перц� до п�ч� для п�ци. Зап�кати 8-15 хвилин, поки вони
не почнуть ставати чорними.

 Виклад�ть печен� перц� в металеву миску, накрийте їх кришкою �
залиште на к�лька хвилин. П�сля зак�нчення цього зн�м�ть з них шк�ру
за допомогою виделки. Нар�жте очищений перець.

 Нанес�ть томатний соус на т�сто для п�ци, посипте сиром на
рослинн�й основ� � додйте шматочки перцю та к�лька ц�лих чорних
оливок зверху.

 Подавайте з базил�ком та невеликою к�льк�стю оливкової ол�ї.

ПІЦА ПЕПЕРОНАТА

 

Чому Вашим клієнтам сподобається цей рецепт?

Справжн�м жахом для будь-якої вегетар�анської п�ци є начинка з сирого
перцю. Вже через к�лька хвилин в духовц� перець не карамел�зується
належним чином, тому його смак буде м'яким �нец�кавим. Проте все, що
потр�бно, - заздалег�дь запекти перець у печ� для п�ци, �пот�м швидко
зняти з нього шк�рку та додати п�дготовлен� таким чином шматки
солодкого перцю до п�ци разом з чорними оливками.  Перець додасть
кисло-солодкого смаку � димного аромату, тод� як чорн� оливки
додадуть вс�й страв� виразного, солоного в�дт�нку.

 

Начинка:

 

Приготування:

1.

2.

3.

4.
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Чим краще запечений перець, тим легше очистити його в�д шк�рки �
тим л�пше в�н на смак.

Ця п�ца також чудово смакує з великою к�льк�стю р�зних трав або
листяних овоч�в. Вона гарно поєднується з рукколою, св�жим
шпинатом або чебрецем.

Рекомендації:
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1 баклажан (400 г)

1/4 чайної ложки сол� (1,5 г)

Ол�я
Сир на рослинн�й основ� (на Ваш виб�р)

 

ПІЦА ПАРМІДЖАНО
Чому Вашим клієнтам сподобається цей рецепт?
Баклажан - дивовижний овоч. В�н має чудову м'яку текстуру, яка дуже
добре п�дходить хрусткому т�сту для п�ци � зволоженого соусу. Але що
найприваблив�ше в ньому, так це велика к�льк�сть ум м� - п’ятого смаку,

який притаманний м'ясу та витриманим сирам. ааДобре приготований
� викладений поверх п�ци, в�н буде смачним для веган�в � просто для
вс�х любител� гарної п�ци та �тал�йської парм�джани.

 

Начинка:



Нар�жте баклажан круглими скибочками, товщиною 3-4 мм. Киньте
скибочки у велику миску,  додайте с�ль � перем�шайте так, щоб
скибочки р�вном�рно покрилися с�ллю. Витримайте не менше 30

хвилин.

П�сля зак�нчення цього часу вийм�ть баклажани з миски, поклад�ть їх
на дошку для вип�чки � полийте їх ол�єю. Поклад�ть їх в п�ч для п�ци �
зап�кайте протягом 2-5 хвилин, допоки вони не стануть золотистого
кольору.

На основу для п�ци нанес�ть трохи б�льше томатного соусу, н�ж
зазвичай.  Посипте її сиром на рослинн�й основ� та поклад�ть на
нього шматочки запеченого баклажана, щоб вони покрили якомога
б�льше п�ци.

П�сля зап�кання подайте з базил�ком, оливковою ол�єю та гострим
перцем.

Приготування:
1.

2.

3.

4.
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Сол�ння - це проста р�ч, яка п�дкреслить смак та текстуру баклажан�в.  

С�ль п�дсилює смак � зменшує г�ркоту, але головне, що це змушує
баклажан вбирати всебе менше ол�ї, через що процес вип�кання стає
швидше. Це робить їх оксамитовими, але не надто жирними та
м'якими.

Баклажани краще вип�кати з додаванням ол�ї без аромату, бо через
оливкову ол�ю вони можуть стати г�ркими.

Ви можете завчасно приготувати к�лька баклажан�в � тримати їх у
холодильникудо 3 д�б.

Рекомандації:



У великих українських м�стах вже можна знайти дек�лька  м�сцевих
ресторан�в, де можна з'їсти 100% овочеву п�цу, а також м�сця, що
поступово розширюють свої традиц�йн� пропозиц�ї.
 

 

 

 

 

 

.

Де шукати натхнення
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Фенхель (Київ)

В меню представлен� дв� п�ци з
надзвичайними смаками: Солодова  п�цца
�з п�дкопченим сейтаном, з парувками та
овочами, а також Солодова  п�цца з
овочами, веганським сиром та нор�.
Обов'язково варто спробувати!

 

 

 

 

.

Il Molino (Київ)

Вегана Кон Тофу - т�сто з ц�льнозернового борошна, перетерт� томати,

тофу, соєвий соус, п�кантн� баклажани, болгарський перець, смажен�
шамп�ньйони, цибуля, часникова ол�я, рукола та бальзам�чний крем.

 

Рондо Піца (Київ)

Неймов�рно простий, але збалансований склад, який завойовує серця!

Гриби, томати, солодкий перець, маслини, часник та зелень - вуаля,

просто � з� смаком.

.



Багато п�цер�й  дає кл�єнтам
можлив�сть  веган�зувати певн�
позиц�ї у своєму меню, а також
скласти власну п�цу.

 

Серед таких, наприклад, Піца з

печеними овочами у Mister

Cat, Піца Вірджін у Mamamia,

Піца овочева у Pizza King, а

також Вегетаріанська піца в

HOUSE. 

 

На сьогодн�шн�й день �снує
безл�ч рослинних зам�нник�в
сиру (писали про них вище), як�
можна додати як опц�йну
можлив�сть � розширити коло
споживач�в. А також новинками
часто ц�кавляться не т�льки
адепти рослинного харчування.
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РОСЛИННІ ТРЕНДИ
ЗАРУБІЖЖЯ

Заруб�жн� доч�рн� компан�ї м�жнародних ланцюг�в як� також в�дпов�дальн�
за зростання потреб групи споживач�в як� перестають споживати м’ясо
або ур�зають своє споживання м’яса та молочних продукт�в.

 

Папа Джон
З с�чня 2019 року, один з найб�льших п�цца г�гант�в у св�т� вже
запропонував веган альтернативу в 350 заклад�в у Велик�й Британ�ї.
Найголовн�ший �нгред�єнт їхньої п�цци - Sheese - це Шотландський
продукт з кокосового масла, який отримав Vegan Food Awards як
найкраща альтернатива сиру.

 

Піцца Хат
П�цца Хат запровадила веган меню у вс�х своїх 265 закладах у Велик�й
Британ�ї. Їх рослинна пропозиц�я включає 5 п�ц на основ� Violife cheese,

включаючи одну з джекфруктом, а також гостра торт�лья � нав�ть булочки
з корицею. Гасло п�д яким г�лка розвиває їх пропозиц�ю:

"Чи ти веган чи ні, або просто не сприймаєш лактозу, не існує
причини по якій ти маєш пройти повз нашої піцци".
 

Домінос Піцца
Велика Британ�я здається є першов�дкривачем коли справа стосується
пропозиц�ї рослинних п�ц у своїх закладах. У вересн� 2018 року, Дом�нос
запропонувала рослинну альтернативу в найб�льших м�стах Великої
Британ�ї й пропозиц�я дуже тепло в�дгукнулась споживачами, як�
розпов�ли про своє задоволення у Тв�тер�. На даний момент, веганський
вар�ант доступний в б�льшост� мереж Европейских заклад�в (включаючи
Франц�ю, Н�дерланди, Н�меччину та Дан�ю).



Р�шення представити рослинн� страви це великий виклик, коли справа
стосується усп�шної комун�кац�ї. Це буває коли ми чуємо в�д власник�в
ресторану, що п�сля введення рослинного вар�анту до меню, вони не
були популярними. Ц�каво, що це не обов’язково показує будь-яку
в�дразу до страв без традиц�йних компонент�в так� як сир або м’ясо, але
проблему з презентац�єю у меню таким чином, який зац�кавив би
кл�єнт�в та викликав �нтерес. Навички маркування рослинних страв є
дуже важливими, тому що серйозно впливають на їх потенц�йн� продаж�.
 

 

Ми рекомендуємо компан�ям уникати будь-якого маркування
веганських або вегетар�анських продукт�в, та натом�сть звернути увагу
на переваги для здоров’я та їх харчову ц�нн�сть так� от як зм�ст протеїну,“

- каже Брюс Фр�др�х, засновник Good Food Institute, �нновац�йний
прискорювач розвитку ринку рослинних продукт�в.  Фр�др�х також додає,

що V-лейбли сприймаються людьми як продукт задуманий лише для
веган�в або вегетар�анц�в, що може в�дс�яти �нших потенц�йних
споживач�в.  Багато великих компан�й в США дослухаються до ц�єї
поради. 

УСПІШНЕ ПРОСУВАННЯ 

РОСЛИННИХ ОПЦІЙ У РЕСТОРАНАХ
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Гарний приклад це JUST (ран�ше Hampton Creek), який не
використовує н�яких маркувань на своїх веганських майонезах � соусах.

Фр�др�х зауважує, що роблячи таким чином, це мало ймов�рно, що
продаж� веганских продукт�в спадуть: “Вегани спрямован� знайти
правильний продукт для себе - їм не потр�бн� н�як� особлив�
маркування для цього” - в�н додає.

15

Наст�льки, наск�льки ресторани занепокоєн�, п�дкреслюючи запахи,

текстури та джерела рослинних страв, це метод отримати популярн�сть
у закладах з традиц�йними та рослинними пропозиц�ями. В
експеримент� який проводився Panera Bread, зм�на назви з
“Низькожировий, Вегетар�анський суп з чорної квасол�” на “Кубанський
Суп з чорної квасол�”, сприяла 13% зросту продаж лише за один
м�сяць. Под�бний експеримент був взятий Sainsbury’s, чиє р�шення
зм�нити назву рослинних сосисок запропонованих у б�стро з “Безм’ясн�
сосиски та пюре” на “Прян� овочев� Камберленд сосиски та пюре” мав
76% приросту продаж. 
 

 



У випадку з п�цер�ями, де креативн� назви р�зних вар�ант�в з коротким
описом �ндив�дуальних �нгред�єнт�в знизу може бути широко знайдено
у меню, назва рослинних опц�й може бути легко створена таким же
чином без потреби п�дкреслювати їх “веган�зован�сть” явно, що часто
в�двертає споживач�в, та натом�сть заохочувати їх спробувати нову
страву.
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ЩО Ж СТОСОВНО МЕНЮ?
Чи маємо ми створювати окрему картку � жирне “веган” маркування
при презентац�ї рослинних страв у меню? Точні ні. Досл�дження
Лондонської Школи Економ�ки показало, що пересування продукт�в з
маркуванням “V” (веган) з веганського/вегетар�анського в�дд�лу
магазина до основного в�дд�лу п�дняло продаж на б�льше н�ж 50%! З
цього приводу, ми не маємо ставитись до веганських новинок як до
чогось в�докремленого, незвичного та “�ншого”. Особливо зараз, коли
число веган�в, вегетар�анц�в, та людей як� зменшують споживання
продукт�в тваринного походження стр�мко зростає.

ШУКАЙТЕ ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИ  ЙОГО ЗНАЙДЕТЕ

Досл�дження проведене Mattson в 2017 роц� показало, що терм�н
“вегетар�анський” асоц�юється з їжею яка є здоров�шою, смакує краще �
є б�льше доступною н�ж їжа п�д лейблом “веган”. Це сп�льне бачення
людей, як� приходять до магазину/ресторану без ч�ткого плану � наша
єдина зброя для отримання їх �нтересу це лейбл � дизайн меню. 
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RAZEM
RAŹNIEJ

Однак, ситуац�я зм�нюється коли це стосується просування рослинних
пропозиц�й через рекламу та соц�альн� мереж�. В обидви випадках,

точна �дентиф�кац�я ц�льової групи на яку буде спрямована реклама
рослинної їж� та кооперац�я з �нфлюєнсерами та/або м�сцевими ЗМІ
допоможуть залучити веган�в та вегетар�анц�в, як�, як Фр�др�х зауважує,

є дуже спрямованими знайти та спробувати рослинн� нововведення.

 

Розумна комб�нац�я - зовн�шня та внутр�шня - маркетингов� стратег�ї
призведуть до п�двищення р�вня продаж.   Але ми не маємо забувати,

що нав�ть найб�льш блискучий маркетинг не допоможе стравам (чи то
вони м’ясн� або веганськ�), якщо смак себе не виправдовує.
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contact@zdorovojimo.com.ua | +38 095 563 83 80
ZDOROVOJIMO.COM.UA | FACEBOOK.COM/ZDOROVOJIMO

INSTAGRAM.COM/ZDOROVOJIMOUKRAINE

Якщо Ви зац�кавлен� в кооперац�ї з нами, будь-
ласка в�дв�дайте наш веб сайт та зверн�ться до

нас напряму за адресою:

СПІВПРАЦЮЙТЕ З НАМИ!

створення меню та введення рослинних рецепт�в,

кул�нарн� майстер-класи з приготування рослинних страв, 

маркетинг - як взаємод�яти та презентувати рослинну їжу,

стратег�чна п�дтримка - джерела рослинних продукт�в,

встановлення кооперац�ї м�ж ресторанами та поставниками
рослинних продукт�в

Ц�ль кампан�ї Здорово Їмо це п�дтримка виробник�в їж�,
торгов� мереж� та власник�в ресторан�в для представлення та
просування рослинних продукт�в та страв. Ми базуємо нашу
експертизу на досл�дженн� ринку, соц�альних опитуваннях та
перев�рених знаннях про рослинну кухню та останн�х
глобальних трендах. Ви можете дов�ряти нам.

 

Ми пропонуємо поради в наступних областях:

 


