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Історично так склалося, що педіатри рекомендували 
фруктові соки як джерело вітаміну С та додаткове джере-
ло води для немовлят та маленьких дітей під час розши-
рення кола споживаних продуктів, коли діти починають 
їсти тверду їжу з більшим навантаженням на нирки. Їх 
також іноді рекомендували для дітей із закрепом. 
Фруктовий сік рекламується як здорове й натуральне 
джерело вітамінів, а в деяких випадках ще й кальцію. 
Оскільки сік має приємний смак, діти п’ють його з радіс-
тю. Але, хоча споживання соку має певні переваги, воно 
також не позбавлене й негативного ефекту. Високий 
вміст цукру в соках збільшує кількість спожитих калорій 
та ризик розвитку карієсу. Крім того, відсутність білку й 
клітковини в соках може сприяти неправильному збіль-
шенню ваги (занадто або чи занадто багато). Педіатри 
повинні знати все про сік, щоб інформувати батьків і 
пацієнтів щодо правильного вживання. 

У період між 2008 та 2013 рр. продаж соків та соковміс-
них напоїв зменшився, імовірно, в результаті посилення 
конкуренції між виробниками та поширення популяр-
ності більш корисної їжі, особливо фруктів та овочів. 
Напої, які містять тропічні фрукти, чаї, енергетичні напої 
та інші комбінації («гібриди») являють собою цілу низку 
новіших та більш модних варіантів. Діти й підлітки й досі 
залишаються найактивнішими споживачами соку та 
соковмісних напоїв. Але набувають популярності й більш 
корисні напої, що містять менше калорій та не мають 
цукру або до вмісту яких входять трави чи прянощі, що 
вважаються корисними. На жаль, дані свідчать про те, що 
діти у віці від 2 до 18 років споживають майже половину 
фруктів у вигляді соку, в яких немає харчової клітковини 
та які сприяють надмірному споживанню калорій. Але 
останнім часом це співвідношення зменшилось.1

Визначення. Щоб продукт міг називатися фруктовим 
соком, Управління контролю якості харчових продуктів 
та медикаментів США вимагає наявності в ньому 100% 
фруктового соку. Для соків, відновлених із концентратів, 
на етикетці має бути зазначено, що цей продукт віднов-
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лений з концентрату. У випадку будь-якого напою, що 
містить менше 100% фруктового соку, слід вказувати від-
соток продукту, що є фруктовим соком, а сам напій пови-
нен позначатися спеціальним поняттям, наприклад, 
«напій», чи «коктейль». В цілому, фруктові напої містять 
від 10% до 99% соку з додаванням підсолоджувачів, аро-
матизаторів, а іноді збагачувачів, таких як вітамін С або 
кальцій. Ці інгредієнти також мають бути перелічені на 
етикетці відповідно до вимог Управління контролю якос-
ті харчових продуктів та медикаментів. 

Склад фруктового соку. Основним компонентом 
фруктового соку є вода. Вуглеводи, такі як цукроза, фрук-
тоза, глюкоза та сорбіт — наступні найпоширеніші скла-
дові фруктового соку. Концентрація вуглеводів варію-
ється від 11 г % (0,44 ккал/мл) до >16 г % (0,64 ккал/мл). У 
людському молоці чи стандартних сумішах для немовлят 
концентрація вуглеводів становить 7 г %.

Сік містить невелику кількість білків та мінералів. У 
деяких соків природнім чином утворюється висока кон-
центрація калію, вітаміну А та вітаміну С. Крім того, деякі 
соки та соковмісні напої збагачені вітаміном С. Соки, 
збагачені кальцієм, мають майже такий же вміст кальцію, 
як молоко, але не містять інших харчових елементів, 
притаманних молоку, наприклад, магнію и достатньої 
кількості білку. Багато таких соків, збагачених кальцієм, 
збагачені також вітаміном D. Вітамін С та флавоноїди в 
соках у довготривалій перспективі можуть справити 
позитивний ефект, наприклад, знизити ризик раку та 
серцевих захворювань [2, 3]. Напої, що містять аскорбі-
нову кислоту та споживаються одночасно з їжею, удвічі 
посилюють абсорбцію заліза [4, 5], що може виявитись 
важливим для дітей, їжа яких відрізняється низькою біо-
накопичуваністю заліза. 

Соки не містять жиру чи холестерину, а якщо до них не 
додається м’якоть, то вони не містять також і клітковини. 
Концентрація фтору в соках та соковмісних напоях варі-
юється. Результати одного дослідження показали, що 
концентрація іонів фтору становила 0,02 до 2,8 ч/млн [6]. 
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Вміст фтору в концентрованому соку варіюється залеж-
но від вмісту фтору в воді, яка використовувалась для 
відновлення соку. 

Деякі виробники випускають спеціальні соки для 
немовлят. У таких соках не містяться сульфіти чи додат-
ковий цукор, крім того, вони дорожчі за звичайні фрук-
тові соки. 

Часто також вживаються й інші види фруктових соків. 
Батьки часто застосовують розбавлені соки, щоб запо-
бігти закрепу чи забезпечити немовлят і дітей додатко-
вою рідиною. До однієї третини підлітків споживають 
спортивні напої, а від 105% до 15% — енергетики [7]. 
Визначаючи споживання харчових речовин пацієнта-
ми, педіатри мають дізнаватися, чи не вживають вони 
подібні продукти. 

Фармакологічні особливості травлення фруктово-
го соку.  Соки багатьох фруктів (наприклад, грейпфрут, 
ожина, гранат, яблуко) містять флавоноїди (нарінгін, 
нарінгенін, гесперідин, гесперетин, флорідзин, флоретін, 
кверцетин та кемпферол), які можуть знизити активність 
певних ферментів і транспортних білків, необхідних для 
поширення лікарських засобів [8-12]. Хоча доведено, що 
поглинання грейпфрутового соку послаблює активність 
цитохрому P450 3A4 (CYP3A4) в кишечнику та сприяє 
можливій взаємодії між лікарським засобом та харчови-
ми речовинами (наприклад, збільшує біодоступність), 
якщо цей лікарський засіб є субстратом CYP3A4 (наприк-
лад, циклоспорин, такролімус, аторвастатін, фелодіпін, 
фексофенадін, певні препарати проти ретровірусів), 
отримані нещодавно дані дозволяють припустити, що 
грейпфрутовий сік також пригнічує активність транспор-
теру органічних кислот [9]. На додачу до грейпфрутового 
соку доведено також, що флавоноїди, наявні в апельси-
нах та яблуках, послаблюють активність транспортеру 
органічних кислот OATP2B1 [8]. Хоча взаємодія між 
грейпфрутовим соком та субстратом CYP3A4 та потен-
ційна можливість викликати суттєву взаємодію між хар-
човою речовиною та лікарським засобом описані над-
звичайно детально, слід зазначити, що на додачу до 
пригнічення активності CYP3A4, сік журавлини, гранату 
та ожини може пригнічувати активність CYP2C9 [10,12], 
ізоформи цитохрому P450, що є каталізатором баотранс-
формації терапевтичних препаратів, таких як ібупрофен, 
флурбіпрофен, варфарин, фенитоїн, флувастатин та амі-
триптилін. Клінічне значення будь-якої із зазначених 
вище видів взаємодії між соком та лікарським препара-
том вкрай важко передбачити, виходячи лише з історії 
одночасного поглинання. Суттєва варіативність трива-
лості та ступеню взаємодії, що утворюється в результаті, 
обумовлюється численними факторами, серед яких такі:  
конститутивна експресія враженого ферменту чи тран-
спортного білка, значний генетичний поліморфізм фер-
менту (наприклад, CYP2C9) чи транспортера, відносний 
склад флавоноїда та активність у різних соків, а також 

кількість поглинутого соку й тривалість травлення 
(наприклад, для того, що викликати помітну взаємодію з 
варфарином, доросла людина має спожити від до 2 л 
журавлинового соку в день) [10]. Оцінюючи можливу 
взаємодію між соком та лікарським засобом, одночас-
ний прийом фруктового соку та медикаменту, на мета-
болізм чи транспортування якого може вплинути флаво-
ноїд, не слід одразу ж вважати протипоказанням. При 
вивченні потенційної взаємодії необхідно взяти до уваги 
кількість і вид поглинутого соку [9], конкретну інформа-
цію про цю взаємодію, а також, який терапевтичний 
індекс притаманний прийнятим лікам: низький (напри-
клад, препарати проти ретровірусів, інгібітори кальци-
неврину, блокатори кальцієвих каналів, варфарин) чи 
високий. Для визначення потенційного клінічного зна-
чення взаємодії між соком та ліками корисно провести 
консультації між лікарем та фармацевтом.

Абсорбція вуглеводів з соку. Чотири основних види 
цукру в соках — це цукроза, глюкоза, фруктоза та сорбіт. 
Цукроза — це дисахарид, який гідролізується на два 
моносахаридні компоненти: глюкозу та фруктозу, під 
впливом цукрози, що присутня в епітелії тонкого кишеч-
ника. Після цього глюкоза швидко поглинається в ході 
активного процесу, опосередкованого носієм в щіточко-
вій обводці тонкого кишечника. Фруктоза абсорбується 
шляхом транспортного механізму завдяки носієві, але 
без градієнта концентрації. Крім того, фруктоза може 
абсорбуватися завдяки транспортній системі, пов’язаній 
з дисахарідазою, оскільки абсорбція фруктози ефектив-
ніше відбувається за наявності глюкози, при цьому мак-
симальна абсорбція має місце, коли фруктоза й глюкоза 
наявні в еквімолярних концентраціях.13 Клінічні дослід-
ження підтверджують цей процес, при цьому більш оче-
видні порушення абсорбції відбуваються, якщо концен-
трація фруктози перевищує концентрацію глюкози 
(наприклад, яблучний та грушевий сік), ніж коли два 
види цукру присутні в однакових концентраціях (напри-
клад, сік білого винограду).14,15 Проте, якщо споживати ці 
соки у правильній кількості (10 мл/кг ваги тіла), то ці різні 
соки також поглинаються добре.16 Сорбіт, який знахо-
диться в невеликій кількості в грушах, яблуках, вишнях, 
абрикосах та сливах, а також у продуктах без цукру 
(цукерки, жувальна гумка, напої, морозиво) і деяких рід-
ких лікарських засобах, абсорбується шляхом пасивної 
дифузії на невеликій швидкості, в результаті чого значна 
кількість поглинутого сорбіту так і залишається не абсор-
бованою.17

Вуглеводи, які не були абсорбовані в тонкому кишеч-
нику, ферментуються бактеріями товстої кишки. Така 
бактеріальна ферментизація призводить до утворення 
водню, вуглецевого газу, метану й коротколанцюгових 
жирних кислот: оцтової, пропіонової та масляної. Деякі з 
цих газів та кислот знову абсорбуються через епітелій 
товстої кишки, і таким чином можна вивести певну кіль-
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кість не абсорбованих вуглеводів.18 Не адсорбований 
вуглевод являє собою осмотичний тягар для шлунково-
кишкового тракту й викликає діарею.19

Діарея у маленьких дітей добре відома й являє собою 
доброякісний стан, який часто зникає, якщо видалити з 
харчування 1-4-річних дітей соки. Проте порушення 
абсорбції вуглеводів соку, особливо якщо вин спожива-
ється в надмірній кількості, може викликати хронічну 
діарею, метеоризм, здуття та біль у животі.20–26 

Найчастіше в цьому підозрювали фруктозу та сор-
біт,14,15,27–30 але співвідношення конкретних вуглеводів 
також може зіграти важливу роль.31 Порушена абсорб-
ція вуглеводів, що є наслідком споживання великої кіль-
кості соку, дозволяє деяким лікарям рекомендувати 
соки для лікування закрепу, особливо у немовлят. 
Північноамериканська спілка педіатричної гастроенте-
рології, гематології та порушень травлення підготувала 
рекомендації, в яких радить скористатися наявністю 
сорбіту й інших вуглеводів у певних соках, наприклад, 
чорносливовому, сливовому та яблучному, щоб збільши-
ти частоту спорожнення та вміст води в екскрементах 
немовлят із закрепом.32

Рекомендації із вживання соку для американців. 
Основна увага у виданих нещодавно, в 2015 році, 
«Харчових рекомендацій для американців» (Dietary 
Guidelines for Americans) приділяється вживанню про-
дуктів, що містять багато корисних речовин.1 За цими 
рекомендаціями на першому місці серед корисних про-
дуктів знаходяться фрукти.1 Як овочі, так і фрукти реко-
мендуються як джерело необхідних вітамінів та мінера-
лів, щоб зменшити ризик серцево-судинних захворю-
вань, можливо, захистити від раку та обмежити надли-
шок калорій. Наприклад, діти, які споживають близько 
1000 ккал/день (залежно від зросту, у віці від 1 до 4 
років), повинні з’їдати близько 1 чашки фруктів за день, а 
ті, що споживають близько 2000 ккал/день (залежно від 
зросту, у віці від 10 до 18 років), мають з’їдати близько 2 
чашок фруктів у день. Хоча краще їсти цілі фрукти, до 
половини порції можна давати у вигляді 100% фруктово-
го соку (не соковмісного напою). Одна склянка фрукто-
вого соку об’ємом 6 унцій (близько 200 г) дорівнює 1 
порції фруктів. Фруктовий сік з харчової точки зору не 
має жодних переваг перед цілим фруктом. А недоліком 
фруктового соку є відсутність у ньому клітковини. У 
порівнянні кілокалорій фруктовий сік можна споживати 
швидше за цілий фрукт. Надання переваги фруктовому 
соку замість цілих фруктів як джерела рекомендованої 
кількості корисних речовин у день не сприяє розвитку 
корисної поведінки, що асоціюється зі споживання цілих 
фруктів. Оскільки недавні дослідження показали, що 
споживання чистого апельсинового соку корисне для 
здоров’я дорослих, потрібне подальше вивчення цього 
питання, щоб можна було вирішити, чи так само корис-
ний цей сік для дітей та підлітків.33,34

Педіатри відіграють найважливішу роль у здоров’ї та 
правильному харчуванні дітей, оскільки надають корис-
ні поради пацієнтам та їхнім батькам. Вони також можуть 
виступати за зміни у суспільстві, особливо в школах, де 
збільшене споживання фруктів та овочів асоціюється з 
поведінкою, скерованою на охорону здоров’я.35 Відкрите 
оцінювання та рекомендації щодо правильного харчу-
вання, у тому числі споживання цілих фруктів, а не фрук-
тового соку, могли б сприяти тому, що батьки також 
слідкуватимуть за вагою своїх дітей.36 Хоча слід врахову-
вати також інші фактори, пов’язані з ожирінням, нещо-
давнє дослідження показало, що особливої уваги потре-
бують немовлята й діти жінок, які вже мали надмірну 
вагу перед народженням дитини.37

Мікробна безпечність соку. Батьки мають знати, що 
не пастеризовані соки та соковмісні продукти можуть 
містити патогени, наприклад, Escherichia coli, різновиди 
Salmonella та Cryptosporidium, які можуть нашкодити 
дитині. Ці мікроорганізми асоціюються з серйозними 
захворюваннями, наприклад, з гемолітичним уремічним 
синдромом.38-40 Якщо батьки бажають давати своїм дітям 
не пастеризовані соки, це слід робити обережно та 
знати, наскільки така практика небезпечна. Не пастери-
зовані соки, що продаються в магазинах, повинні містити 
попередження на упаковках про те, що в цьому продукті 
можуть знаходитись шкідливі бактерії.41 Ця вимога не 
застосовується до певних видів продажу (наприклад, 
«соки чи сидр, які щойно були витиснуті та продаються 
склянками, наприклад, в яблуневих садах, на фермер-
ських ринках, у придорожніх кіосках чи в деяких соко-
вих барах» [http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/
Consumers/ucm110526.htm]), але батьки повинні виявля-
ти пильність, даючи своїм дітям не пастеризовані соки. 
Пастеризовані фруктові соки не містять мікроорганізмів 
і є безпечними для немовлят, дітей та підлітків. 

Немовлята. Американська академія педіатрії (ААП) 
рекомендує годувати немовлят приблизно до 6 місяців 
виключно людським молоком.42 Якщо мати не може, чи 
не хоче годувати груддю, вона може скористатися гото-
вим дитячим харчуванням, яке є повноцінним джерелом 
усіх корисних речовин. Додаткові харчові продукти не 
потрібні. Немає жодних показань на підтримку годуван-
ня немовлят віком до 6 місяців фруктовим соком. Якщо 
давати немовляті фруктовий сік ще до введення в їжу 
твердих продуктів, виникає ризик того, що сік замінить 
молоко чи дитяче харчування, в результаті зменшиться 
вміст споживаного білка, жирів, вітамінів та мінералів, 
наприклад, заліза, кальцію й цинку.43 Надлишкове спо-
живання соку в дітей асоціюється з неповноцінним хар-
чуванням та низьким зростом.44-45

Оптимальним варіантом є повна відмова від викорис-
тання соків у немовлят віком до 1 року. Якщо немовляті 
старше 6 років показаний сік з медичною метою, реко-
мендується давати сік у чашці. Споживання соку також 
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асоціюється з карієсом.46 Тривалий вплив цукрі соку на 
зуби є основним чинником, що викликає карієс. Згідно з 
Рекомендаціями АПА та Американської академії дитячої 
стоматології сік молодшим дітям слід давати в чашці, а не 
пляшці, а немовлят неможна класти в ліжко з пляшечкою 
в роті.47,48 Якщо дозволяти дітям весь день носити пля-
шечку, чашку з кишкою, відкриту чашку чи коробку з 
соком, це призводить до надмірного впливу вуглеводів 
на зуби та сприяє розвитку карієсу.49

Немовлят можна привчати їсти цілі фрукти у вигляді 
пюре. Після 1 року фруктовий сік можна включати в їжу. 
Його не слід потягувати цілий день чи застосовувати як 
засіб заспокоїти засмучену дитину. Оскільки немовлята 
споживають <1600 ккал/день, обсяг в 4 унції фруктового 
соку в день, що становить половину рекомендованої 
щоденної порції фруктів, є більш ніж достатнім.

Практичні рекомендації АПА з ведення гострого 
гастроентериту у молодших дітей (опубліковані в 1996 р. 
і в подальшому перевидані в 2001 р.) містять вказівку 
про те, що для регідрації немовлят і молодших дітей  слід 
використовувати лише пероральні розчини електролі-
тів, а під час епізоду гастроентериту необхідно дотриму-
ватись звичайного харчування.50 Дослідження показу-
ють, що багато медичних працівників не дотримуються 
рекомендованих процедур при веденні діареї.51 Високий 
вміст вуглеводів у соках (11–16 г %) у порівнянні з перо-
ральним розчином електроліту (2,5–3 г %) може переви-
щити здатність кишечника абсорбувати вуглеводи, що 
приведе до недостатньої абсорбції вуглеводів, яка 
викликає осмотичну діарею і посилює важкість вже 
наявної діареї.52 Вміст електролітів у фруктових соках 
надто низький. Концентрація натрію становить від 1 до 3 
мекв/л. Концентрація натрію в екскрементах у дітей з 
гострою діареєю складає від 20 до 40 мекв/л. Вміст 
натрію в пероральних розчинах електролітів дорівнює 
40-45 мекв/л. В якості заміни втраченої рідини сік може 
викликати у немовлят схильність до гіпонатремії. 

Висловлювались побоювання щодо того, що у немов-
лят, які споживають апельсиновий сік, може виникнути 
алергія на нього. Поява періорального висипання у дея-
ких немовлят після споживання свіжо-витиснутого 
цитрусового соку найвірогідніше пояснюється хімічним 
роздратуванням, що викликається кислотою.53 Діарея та 
інші шлунково-кишечникові симптоми, які спостерігали-
ся у деяких немовлят, напевне, викликані недостатньою 
абсорбцією вуглеводів. Хоча на ранніх етапах життя 
може виникнути алергія на фрукти, вона не є пошире-
ною.54

Маленькі діти (у віці 1-4 років). Більшість проблем, 
пов’язаних із споживанням фруктових соків немовлята-
ми, стосуються також маленьких дітей. Вони з легкістю 
можуть випити надмірно фруктових соків та соковмісних 
напоїв, оскільки ті дуже смачні. До того ж, ці напої мають 
зручну упаковку, їх можна налити у пляшечку чи чашку и 

носити з собою весь день. Оскільки соки вважаються 
поживними й корисними, батьки зазвичай не встанов-
люють лімітів їхнього споживання. Але замість соків 
маленьких дітей краще привчати до споживання цілих 
фруктів. Як і содова вода, фруктові соки можуть сприяти 
дисбалансу енергії. Педіатри мають застосовувати різно-
манітні засоби, щоб переконувати батьків і пацієнтів 
зменшувати споживання фруктових соків і підтримувати 
вживання в їжу цілих фруктів маленькими дітьми, які вже 
п’ють соки. Сюди можна віднести методи, запропоновані 
Спеціальною програмою додаткового харчування для 
жінок, немовлят і дітей (Special Supplemental Nutrition 
Program for Women, Infants, and Children (WIC)), але за 
умови, що вони не матимуть негативних наслідків для 
харчування (тобто, неадекватна кількість калорій, відсут-
ність будь-яких фруктів у їжі) дітей, що не мають доступу 
до свіжих фруктів. До того ж, споживання великої кіль-
кості соків може викликати діарею, переїдання чи недо-
їдання й розвиток карієсу. Розбавлення соків водою не 
обов’язково зменшує ризик для зубів. 

Старші діти й підлітки (7-18 років). У старших дітей 
та підлітків споживання соків викликає менше про-
блем, оскільки вони п’ють не так багато цих напоїв. 
Проте, обсяг соку, що споживається, слід обмежити 8 
унціями в день, що становить половину рекомендова-
ної щоденної дози. Важливо стимулювати вживання 
цілих фруктів, оскільки вони містять корисну кліткови-
ну, а для споживання такої ж кількості калорій потрібно 
більше часу. 

Надмірне вживання соків і, як наслідок, збільшення 
кількості спожитих калорій можуть сприяти розвитку 
ожиріння. В ході одного дослідження був виявлений 
зв'язок між вживанням надмірної кількості соку в обсязі 
12 унцій в день та ожирінням.45 Проте, інші дослідники 
встановили, що діти, яки пили більше соку, зростали 
вищими й мали менший індекс маси тіла, ніж ті, хто спо-
живав менше соку55 , або ж не було виявлено жодного 
зв’язку між споживанням соку та змінними росту.56 Після 
нещодавнього дослідження висловлюється припущен-
ня, що різноманітні обсяги 100% фруктового соку не 
асоціюються з ожирінням.57 Для кращого розуміння існу-
ючого взаємозв’язку потрібні додаткові дослідження. 

Висновки: 
1. Фруктовий сік не має поживної користі для немовлят 

молодше 1 року. 

2. Фруктовий сік не корисніший за цілі фрукти для немовлят 

та дітей і не відіграє суттєвої ролі для здорового, 

збалансованого дитячого харчування. 

3. Стовідсотковий свіжий чи відновлений фруктовий сік може 

бути корисною складовою харчування дітей старше 1 

року, якщо вживається у складі добре збалансованої дієти. 

Проте, з поживної точки зору соковмісні напої не 

рівнозначні фруктовим сокам. 
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4. Соки не підходять для лікування зневоднення чи при 

веденні діареї. 

5. Надмірне споживання соку може асоціюватися з 

порушенням харчування (переїданням чи недоїданням). 

6. Надмірне споживання соку асоціюється з діареєю, 

метеоризмом, здуттям живота й пошкодженням зубів. 

7. Не пастеризовані соки можуть містити патогени, які 

викликають серйозні захворювання, тому такі продукти 

взагалі не слід давати дітям чи виявляти обережність.

8. Різні фруктові соки, якщо споживати їх у відповідних 

кількостях до віку дитини, взагалі не викликають жодних 

суттєвих клінічних симптомів. 

9. Соки, збагачені кальцієм, є біоактивним джерелом 

кальцію, а часто й вітаміну D, але в них немає інших 

корисних речовин, що наявні в людському молоці, 

дитячому харчуванні чи коров’ячому молоці.

Рекомендації: 
1. Соки слід вводити в харчування немовлят лише після 12 

місяців, якщо немає інших клінічних показань. Споживання 

соку необхідно обмежити максимум 4 унціями/день для 

молодших дітей віком від 1 до 3 років, та від 4 до 6 унцій/

день для дітей від 4 до 6 років. Дітям від 7 до 18 років 

можна споживати не більше 8 унцій чи 1 чашки з 

рекомендованих 2-2,5 чашок фруктових порцій в день. 

2. Молодшим дітям не можна давати сік з пляшечки чи чашки 

з кришкою, які дозволяють їм пити сік без зупинки протягом 

всього дня. Молодшим дітям не можна давати сік на ніч. 

3. Для споживання рекомендованої дози фруктів дітям 

необхідно надавати перевагу цілим фруктам, оскільки 

вони містять корисну клітковину й потребують більше часу, 

аби спожити таку ж кількість калорій, у порівнянні з 

фруктовим соком. 

4. Батькам слід пояснити, що для задоволення потреб у 

рідині немовлятам достатньо людського молока/дитячого 

харчування, а старшим дітям цілком вистачить води та 

знежиреного молока/молока з низьким вмістом жиру. 

5. Необхідно старанно уникати споживання не 

пастеризованих соків немовлятами, дітьми й підлітками. 

6. Будь-яка дитина, що приймає ліки, які метаболізуються 

CYP3A4 (перелік див. вище), не повинна споживати 

грейпфрутовий сік.

7. При огляді дітей з порушенням харчування (переїдання чи 

недоїдання) педіатр має визначити кількість соку, що 

споживається. 

8. При огляді дітей з хронічною діареєю, надмірним 

метеоризмом, болями в животі та здуттям педіатр має 

визначити кількість соку, що споживається. 

9. Визначаючи ризик карієсу, педіатри мають завжди 

пояснювати зв'язок між фруктовим соком и 

пошкодженнями зубів, а також визначати кількість і спосіб 

споживання соку. 

10. Педіатри повинні завжди говорити про використання 

фруктових соків і соковмісних напоїв, а також пояснювати 

різницю між цими поняттями старшим дітям, підліткам та 

їхнім батькам. 

11. Педіатри мають радити зменшувати кількість фруктового 

соку в харчуванні молодших дітей та повністю виключити 

вживання соку дітьми з відхиленнями ваги тіла (надмірна чи 

недостатня вага). 

12. Педіатри мають підтримувати заходи, спрямовані на 

зменшення споживання фруктових соків, та сприяти 

споживанню цілих фруктів молодшим дітьми (наприклад, в 

дитячих лікарнях та дошкільних закладах), які вже 

вживають соки, у тому числі із застосуванням Спеціальної 

програми додаткового харчування для жінок, немовлят і 

дітей (Special Supplemental Nutrition Program for Women, 

Infants, and Children (WIC)).58,59
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