
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ  
ТА СПОЖИВАТИ НУТ

Нут баранячий (турецький горох, нут культурний, баранячий горох) 
відноситься до рослин сімейства бобові. 

Боби нуту вперше згадуються в «Іліаді» — знаменитій давньогрецькій 
поемі Гомера.

Батьківщиною нуту вважають південно-східну Туреччину і північно-східну Сирію. 

Турецький горох вирощують у понад 50 країнах, але лідером є Індія, Пакистан, Іран, Туреччи-
на, Сирія, а також Австралія і Ефіопія. 

Український нут цінується у багатьох країнах світу, зокрема, в Туреччині.

У їжу вживають насіння нуту, яке є прекрасним джерелом рослинного білка. Продукт має 
багатий склад, який налічує близько 80 цінних для людського організму елементів, а також 
перевершує всі бобові за кількістю таких незамінних амінокислот, як метіонін і триптофан.

Нут містить близько 20–30% білка, 50–60% вуглеводів і до 7% корисних жирів, а також цинк, 
фолієву кислоту, фосфор, калій, магній, лізин, вітаміни B1 і B6.

Турецький горох містить розчинні і нерозчинні харчові волокна, які позитивно впливають на 
шлунково-кишковий тракт.

Нут рекомендують включати в раціон людей, які дотримуються дієтичного харчування, 
оскільки він нормалізує рівень цукру і добре насичує організм енергією.

Завдяки метіоніну нут здатний впливати на зниження рівня холестерину в крові. 

Нут позитивно впливає на роботу нервової системи через велику кількість марганцю.

Завдяки вмісту заліза турецький горох корисно їсти людям з анемією.

Його високі гастрономічні якості цілком відповідають користі продукту. У бобів нуту приєм-
ний горіховий присмак. Турецький горох можна варити, смажити, тушкувати, консервувати, 
робити з нього борошно. Тому не дивно, що кулінарні книги середземноморських країн міс-
тять безліч рецептів смачних страв з нуту.

Протипоказання для вживання! Продукт сприяє підвищеному газоутворенню в кишеч-
нику, тому його вживання слід обмежити таким групам людей: тим, хто страждає на ви-
разкову хворобу; жінкам, які годують груддю; хворим на подагру і сечокам’яну хворобу; за 
індивідуальної непереносимості продукту.

Щоб уникнути метеоризму, не рекомендується вживати нут разом з фруктами, а так само за-
пивати його рідиною. Для профілактики підвищеного газоутворення разом з нутом їдять кріп 
або фенхель, п'ють воду не раніше ніж через 15 хвилин після вживання страв з нуту. 

Нейтралізація негативного впливу нуту на кишківник відбувається після замочування бобів на 
ніч у холодній воді.

НУТ



У дитячому віці обмежують вживання нуту, оскільки організм дитини знаходиться в стадії 
становлення, і несформована травна система може негативно відреагувати на новий продукт. 
Застереження стосується лише дітей дошкільного віку. Молодші школярі та підлітки можуть 
знайти в цьому продукті джерело білка для організму, що росте.

Урожайність: від 1 до 3т з 1 га або до 0,1–0,3 кг з 1 м2.

Визрівання: 80–110 і більше днів залежно від різновиду, ґрунтової відміни на ділянці, 
умов зволоження, підживлення і кількості світла.

Калорійність: 100 г зерна нуту забезпечує нам 364 ккал. 

Хімічний склад: багатий високим вмістом білка, насиченого амінокислотами, а також 
хімічними елементами, такими як калій, фосфор, магній, бор, кремній і 
кальцій. Він містить вітаміни рибофлавін (В2), тіамін (В1), вітамін А, РР, 
Е. Є в ньому клітковина, нікотинова і пантотенова кислоти, холін, леци-
тин, метіонін, триптофан.

Лікувальні властивості нуту

Плоди турецького гороху діють як легкий сечогінний засіб. Він позбавляє організм від над-
лишку вологи, очищає нирки і сечовий міхур, перешкоджаючи утворенню каменів. 

Разом з виділеною рідиною нут виводить і інші відходи, видаляє холестерин і жовч.

Вкрай важливий нут для жіночого організму. Велика кількість заліза і багатьох інших елементів 
благотворно впливає на такі періоди, як менструація і вагітність. 

Користь нуту для травної системи дорослої людини. Вживання нуту є відмінною профілакти-
кою захворювань шлунково-кишкового тракту, сприяє виведенню з організму шлаків і токси-
нів, перешкоджає утворенню шкідливих бактерій, нормалізує мікрофлору кишківника. Також 
знижується ризик виникнення запорів і злоякісних утворень, зокрема, на товстій кишці.

Нут позитивно впливає і на серцево-судинну систему. Турецький горох зможе зменшити ймо-
вірність виникнення не тільки інсультів та інфарктів, а й катаракти та інших захворювань цієї 
складової організму.

Сприяє зниженню рівня цукру в крові, тому рекомендується людям, що страждають на діабет. 

Нут позитивно впливає на нервову систему, корисний у випадках стресів і депресивних 
станів.

Нут є незамінним продуктом для людей, які відмовляються від вживання м'яса. Боби постав-
ляють в організм нежирний білок і лізин — амінокислоту, що відповідає за відновлення тканин, 
нарощування м'язової маси, вироблення ферментів і антитіл. Навіть ті, хто дотримуються си-
роїдіння, вживають нут, вимочуючи його в воді.

ЯК ВИРОЩУВАТИ НУТ

Для того, щоб оцінити скільки зерна нуту потрібно для вашої сім’ї і скільки насіння потрібно для 
його вирощування — скористайтесь Овочевим калькулятором на веб-сайті «Сади Перемоги». 
А для того, щоб повною мірою осягнути весь процес від вирощування до подальшого викори-
стання зерна нуту — скористайтесь алгоритмом зображеним на Рис. 1.

https://sadyperemohy.org/calculator/


Рис.1. Нут від купівлі насіння до споживання
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Нут має стійкість до змін погодних умов. Він здатний вижити під час раптових заморозків до 
–10° С, добре переносить високі температури.

Процес вегетації становить 80–110 днів, насіння починає проростати за 2–4° С. Нут дає хоро-
ший урожай, розвиваючись за температури 20–25° С.

У всіх фазах росту культура посухостійка за рахунок рясного волосяного покриву, який покри-
ває листя, стебла і плоди. 

Але в початковий період, після сівби, нут потребує оптимального зволоження. 

Сіяти нут необхідно у вологий шар ґрунту, глибше ніж сою, але на глибину не більшу 10 см. 

У випадку нестачі вологи обов’язковим є полив.

Густий кущ нуту виділяє щавлеву і яблучну кислоти, які захищають його від більшості шкідників.

Нут не особливо вимогливий до попередніх культур на грядці.



Нут дає добрі врожаї на родючих чорноземах без додаткового підживлення.

На менш забезпечених поживою ґрунтах, якими є супіщані чи глинисті ґрунти, необхідне 
внесення з осені під перекопування фосфорно-калійних добрив в вигляді 15 г/м2 амофосу і  
25 г/м2 каліймагнезії. 

Природа нуту така, що він сам є одним з кращих попередників для більшості культур, створю-
ючи сприятливі умови для накопичення вологи.

З огляду на добру холодостійкість і проростання насіння навіть за 4° С, сіяти нут починають 
після посіву ранніх зернових культур. Зазвичай це відбувається в середині квітня, коли ґрунт 
на глибині заробки насіння прогрівається до 5–6° С.

У південних регіонах посів турецького гороху можливий в кінці березня або початку квітня за 
сприятливих кліматичних умов.

Підготовку ґрунту перед сівбою нуту проводять в 2 етапи:

 → Восени після збору попередньої культури ділянку під турецький го-
рох звільняють від багаторічних бур'янів шляхом обробки гербіци-
дами «Гліфосат» із «Старане» або іншими гербіцидами і пере-
копують на глибину 30 см. Вважається, що чим більша глибина 
осіннього обробітку, тим вища врожайність турецького гороху.

 → Навесні перед сівбою на ділянці роблять культивацію з метою 
знищення пророслих бур’янів і створення твердого насіннєвого 
ложа для проростання насіння. Нут погано конкурує з бур'яна-
ми, тому перед сівбою і під час росту рослин необхідно стежити 
за їх відсутністю.

 → Якщо площа посіву незначна, то бур’яни можна буде видаляти вручну.

 → Якщо площа велика, то необхідно вносити гербіциди. Водночас потрібно пам’ятати, що 
гербіциди дуже токсично впливають на нут: врожайність порівняно з ділянками, де гербі-
циди не вносилися, знижується від 20 до 50%. Найменш токсичним вважаються ґрунтові 
гербіциди «Гезагард» або «Прімекстра». 

Перед сівбою турецького гороху насіння попередньо обробляють препаратом бульбочкових 
бактерій для підвищення врожаю.

Для перевірки схожості безпосередньо перед сівбою у відкритий ґрунт посадковий матеріал 
замочують у великій ємності з водою кімнатної температури.

Нут має властивість набухати від тривалого контакту з водою на 140% від своєї маси. Тому під 
час замочування бобів для посадки беруть тару з кількістю рідини, що перевищує обсяг насіння.

Після ретельного перемішування боби залишають у воді на 6–12 годин до набрякання. 

Потім зливають воду і накривають ємність поліетиленовим пакетом, щоб уникнути засихання 
матеріалу. Залишають в такому вигляді насіння в домашніх умовах до проростання, періодич-
но перевіряючи і зволожуючи за необхідності.

Під час разсадного кімнатного способу нут попередньо не замочуйте.

Проводити посадку турецького гороху можна двома способами: відразу у відкритий ґрунт 
або спочатку на розсаду в домашніх умовах. 

Обидва методи призводять до рясного урожаю за умови своєчасного виконання всіх етапів.

За тиждень до останнього очікуваного морозу після проростання замоченого насіння в те-
плих умовах їх викладають в заздалегідь підготовлені лунки на ділянці.



За рядкової схеми сівби їх розміщують на відстані 15 см одна від одної на глибині 6–8 см. 

Якщо обрано стрічковий спосіб, на такій же глибині висівають насіння на віддалі 45 см.

Для отримання дружних сходів важливо сіяти нут на однакову глибину в добре зволожений 
ґрунт. 

Якщо ґрунт недостатньо зволожений до моменту посадки, то лунки попередньо поливають.

Після висіву бобів рядки присипають землею і вирівнюють. 

Якщо прогноз обіцяє заморозки, можна захищати посадки покривним матеріалом в нічний час.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ НУТУ

Плід нуту — це біб довгастої форми, стулки якого покриті білими волосками. Під час дозріван-
ня він не розтріскується. У кожному знаходиться одна, рідше 2 горошини. 

У білонасінних сортів зерна солом’яно-жовті, у зелено-насіннєвих мають  
зеленуватий відтінок, а у темно-насіннєвих — сизо-фіолетові.

Виділяють 3 форми зерен:

 → Незграбна — вважається, що вона нагадує голову барана.
 → Гороховидна або кругла.
 → Проміжна — дуже схожа на голову сови.

Основна відмінність зерен нуту від інших бобових — наявність витягну-
того носика. 

Насіння можуть бути різних кольорів, причому, у нуту помічена певна залежність кольору го-
рошин від забарвлення квітки. Так, у сортів, наділених білими квітками, зерна світлі, а якщо 
квітка рожева або фіолетова — темні. 

Сім’ядолі ж у всіх сортів жовті.

Сорти турецького гороху розподіляються на 3 групи.

 → Дрібнонасінні: маса 1000 зерен менша 200 г.
 → Середньонасінні: 1000 зернин мають масу від 200 г до 350 г.
 → Крупнонасінні: вага 1000 насінин цих сортів перевищує 350 г.

Згідно з ДСТУ 2240-93 схожість насіння нуту залежно від категорії не повинна знижуватися до 
рівня, менше ніж 80 %, а в еліти — до 98%. 

Норма висіву насіння на 1 м2 в середньому — 10г.

ЯК САМОМУ ВИРОСТИТИ НАСІННЯ НУТУ

Для отримання якісного насіння нуту потрібно вибрати найбільш родючу ділянку землі. 

З осені необхідно буде внести фосфорно-калійні добрива в вигляді амофосу — 20г/м2 і калій-
магнезії — 40г/м2. 

Якщо ділянка, на якій ви вирощуєте нут, дуже родюча, азотні добрива можна не вносити, а 
лише перед сівбою зробити інокуляцію (обробити насіння «Ризоторфіном» або «Нітрофік-
сом») і рослина сама себе забезпечить азотом за рахунок біологічної фіксації його з повітря. 



Якщо ж ділянка бідна на поживні елементи, то весною необхідно внести 20 г/м2 аміачної селі-
три під культивацію. 

Після внесення добрив восени ділянка перекопується на 25–30 см.

Догляд за насінниками полягає в видаленні бур’янів, регулярних поливах, боротьбі з шкідниками. 

Особливо важливо для майбутнього насіння виключити ураження його в період цвітіння нуту 
брухусом (по науковому шкідник називається гороховою зернівкою), боротися з яким в по-
дальшому вже буде проблемою. Виходячи з цього, в період цвітіння нуту поле необхідно обро-
бити одним з інсектицидів: «Фастак», «Карате», «Нурел Д». 

Нут починають збирати за пожовтіння більшості бобів. Ця культура не 
вилягає та насіння не обсипається, тому його збирають суцільним спо-
собом одночасно. 

Після обмолоту насіння очищають, сортують і сушать до 14% вологості.

За дотримання умов зберігання боби нуту не втрачають схожість про-
тягом 8–10 років.

ДЕ І ЯК ПРАВИЛЬНО ВИРОСТИТИ РОЗСАДУ НУТУ

За місяць до останнього прогнозованого морозу насіння нуту висаджують на розсаду в до-
машніх умовах. 

Саджанці нуту не пересаджують, щоб уникнути пошкодження кореневої системи, тому для 
сівби на розсаду використовують паперові або торф'яні горщики, які розчиняться на ділянці. 

1–2 сухих насінин закладають на глибину 2–4 см у біорозкладні ємності.

Якщо зійде 2 паростка, то слабший зрізають, а не викопують, щоб не пору-
шити коріння.

Горщики ставлять на вікно, щоб ґрунт мав достатню кількість світла. 

Аж до появи сходів, що зазвичай починається через 2 тижні, землю 
підтримують у вологому стані.

Після проходження всіх заморозків, коли саджанці досягають 10–13 см, 
приступають до їх переносу на відкриту ділянку. 

На підготовленому місці формують ямки, ідентичні розміру стаканчика. 

Розсаду нуту висаджують на відстані 14–20 см одна від одної, залишаючи від 40 до 60 см 
міжряддя. 

Після розкладки горщиків з саджанцями їх поверхню трохи   
прикривають землею.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД  
САДИТИ ПОРУЧ З НУТОМ

Нут дуже толерантний до своїх сусідів, але настійно не рекомен-
дується сіяти його поруч з багаторічними травами.

Морква, цибуля, картопля, помідори поруч з нутом виростають біль-
шими і менше хворіють.



ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ ЗА НУТОМ

Нут прекрасно себе почуває у випадках нестачі вологи після цвітіння. 
Це пов’язано зі здатністю рослини повільно випаровувати воду. До 
того ж довге коріння завжди може "дотягнутися" до вологого шару 
ґрунту. Тому поливати грядку в цей період не потрібно. 

А от в період сходів і до цвітіння включно, коли коренева система ще 
слабка, полив потрібно проводити обов’язково, підтримуючи ґрунт 
у вологому стані. Відсутність вологи в кореневмісному шарі у цей 
період перешкоджає розвитку на корені бульбочкових бактерій, які 
засвоюють з повітря 70% необхідного нуту азоту.

Догляд за нутом в період вегетації передбачає ряд стандартних заходів.

Прополка. Одна з основних періодичних процедур, яку необхідно проводити під час вирощу-
вання нуту — видалення бур'янів. Після висадки прополку перший раз проводять через тиж-
день після проростання молодняку на грядках. Другий раз вона знадобиться після появи вели-
ких листочків на рослині. Післяобідній час вважається оптимальним для боротьби з бур'янами.

Полив. Важливою умовою поливу нуту є зволоження на рівні землі. За верхнього способу по-
ливу вода сприяє достроковому розламуванню стручків і розвитку цвілі. Ближче до збору вро-
жаю полив проводять не частіше 1 разу на 2 тижні.

Мульчування. Навколо стебел додають тонкий шар мульчі для збереження достатньої кілько-
сті води в ґрунті і запобіганню росту бур'янів в міжряддях.

ХВОРОБИ І ШКІДНИКИ НУТУ

Хвороби нуту. Найбільш поширеними в нашій країні є аскохітоз, фу-
заріозна коренева гниль та в’янення.

Аскохітоз — це розповсюджене грибкове захворювання у районах 
вирощування нуту. При сприятливих умовах для розвитку епіфіто-
тії (поширення хвороби на значну площу), втрати врожаю можуть 
досягати 100%.

Основним джерелом інфекції аскохітозу є рослинні рештки та вражене насіння. 

Хвороба протягом усієї вегетації має здатність уражувати наймолодші, найбільш життєздатні 
частини рослин — листочки, черешки, плодоніжки, зав’язі й зелені боби.

Збудник хвороби нуту найбільш інтенсивно розвивається за прохолодної та дощової погоди. 
Спочатку збудник уражує листя, на ньому з’являються овально-округлі бурі плями, які пізніше 
розповсюджуються на стебло та бокові гілки. Уражене листя засихає та опадає, стебло в місці 
ураження надломлюється. За сильної інфекції рослини гинуть.

Під час ураження аскохітозом бобів на них з’являються округлі плями буруватого кольору. Мі-
целій збудника проникає через стінки боба та уражує насіння. У випадку ураження бобів в пе-
ріод їх утворення насіння не розвивається; якщо ураження бобів відбувається в період наливу 
насіння, воно стає щуплим та втрачає схожість.

Збудник фузаріозної кореневої гнилі та в’янення нуту зумовлює засихання рослин або пожов-
тіння надземної частини рослин. Втрати урожаю можуть становити від 25 до 50%.

Фузаріозна коренева гниль може вражати рослини протягом всього вегетаційного періоду, 
але особливо небезпечною ця хвороба є у фазу сходів нуту, бо призводить до загнивання про-
ростків, сім’ядолей та коренів.



У молодих рослин спочатку буріє та потовщується підсім’ядольне коліно, а згодом і прикоре-
нева частина стебла та головний корінь. Через деякий час місця ураження набувають тем-
но-коричневого кольору, на них утворюються тріщини та виразки різної глибини. 

Чітко виражені симптоми ураження фузаріозом спостерігаються у фазі цвітіння. Спочатку 
в’яне верхівка рослини, листя засихає та починає опадати. Потім листяний покрив набуває 
жовтого чи червонуватого забарвлення, як наслідок — кількість сформованих бобів невелика, 
насіння недорозвинене.

Під час в’янення листя втрачає тургор (тонус і щільність), у прикореневій частині стебло на-
буває темно-коричневого кольору, верхівка поникає, відбувається швидке засихання рослин. 
Причиною захворювання може бути вражений ґрунт, рештки рослин та інфіковане насіння.

Основними методами захисту є:

 → протруювання посівного матеріалу («Імазаліл», «Тебуконазол», «Металаксил», «Флудіок-
соніл» та ін.);

 → профілактичні обробки фунгіцидами в період вегетації («Беноміл», «Ципроконазол», 
«Азоксистробін», «Тебуконазол», «Пропіконазол» та ін.).

Шкідники нуту. Це такі комахи, як горохова плодожерка, горохова совка, квасолева зернівка і 
нутова мінуюча муха.

Горохова плодожерка — невеликий метелик, розмах крил якого становить 12–17 мм. Крила 
метелика пофарбовані в темно-бурий колір з білими передніми краями. Гусениця — світ-
ло-жовтого кольору, її довжина коливається в межах 7–12 мм. Період яйцекладки метеликів —  
час цвітіння даного сорту нуту. Яйця овальні, жовтого кольору. За сезон плодожерка відкла-
дає яйця всього 1 раз.

Личинки, що вилупилися, за 5–10 днів проникають всередину боба. Вгодована личинка хова-
ється в ґрунт, де сплітає собі кокон і зимує.

Шкідливість горохової плодожерки проявляється в тому, що вона знищує врожай. 

Усунути непрохану гостю допоможе обробка нуту інсектицидами — «Бі-58», «Ланнат».

Профілактика — глибоке перекопування ґрунту восени, знищення виявлених личинок. 

Горохова совка — це невеликий яскраво-зелений жучок, який здатний не просто знищити вро-
жай, а й призвести до загибелі всієї нутової посадки. Справа в тому, що він буквально висмок-
тує всі соки з стебел, листя, квіток і плодів турецького гороху. 

Тому у разі виявлення на рослинах такого жука необхідно негайно обприскати ділянку розчи-
ном інсектицидів «Карате» або «Фастак», але не пізніше ніж за 10 днів до початку збору урожаю.

Щоби уберегти посадки нуту від горохової совки, потрібно також знищувати бур'яни і дико-
рослі бобові культури.

Зернівка квасолева. Квасолевою зернівкою називають дрібних (довжина до 4 мм) бурих жуч-
ків. Розпізнають шкідників по такому опису: їх надкрила мають темно-буре забарвлення, всю 
довжину якого розсікають світлі плями. 

Квасолева зернівка відкладає на наземній частині рослини довгасті яйця (до 0,7 мм довжиною), 
з яких незабаром з'являються зігнуті безногі личинки, вкриті множинними щетинками. Шкідник 
потрапляє на посадку нуту разом з насіннєвим матеріалом (в ньому ховаються личинки).

Зернівка атакує горох в період плодоношення (зав'язування плодів і їх дозрівання). В цей час 
самка встигає відкласти яйця (20–40 штук за одну кладку, до 100 штук за сезон) всередині 
рослини. Для цього вона прогризає потрібний отвір в спинному шві плодів нуту.

Через 5–45 днів (залежно від погодних умов) з яєць виходять личинки, проникають в плоди 
турецького гороху і там розвиваються. Одна горошина може містити в собі до 20 личинок.

Після формування лялечки личинки дозрівають в прогризених камерах плода нуту, а незаба-
ром через отвори в плодових оболонках вилазять жуки. Оселившися в м'якоті плодів личинки 



потрапляють в людські оселі або великі склади для бобових, де успішно розвиваються і пере-
бираються на інші різновиди бобових.

Горошини нуту, відібрані для посіву, необхідно продезінфікувати шляхом прогрівання: помі-
стити насіння на 1 годину в духовку, розігріту до 60° С. 

Шкода цієї комахи — псування врожаю: нут стає непридатним до вживання. 

Профілактичні заходи від шкідника полягають у відборі для посіву здорового і якісного насін-
ня, а також своєчасному зборі дозрілого урожаю. Крім того, потрібно провести обприскування 
поля інсектицидами, такими як «Іскра», «Фастак». 

Нутова мінуюча муха. Нутовою мінуючої мухою називають чорну комаху з жовтими вусиками 
і боками голови.

Особливість цього шкідника в тому, що він ласує тільки нутом. Інші бобові мінуюча муха не 
атакує.

Джерело появи мухи — лялечки, які перезимували в ґрунті. Приблизно в травні з лялечок ви-
ходять мухи, які незабаром відкладають у листяних тканинах яйця (за сезон 1 муха робить  
3–4 яйцекладки — в одній кладці 1–2 яйця). 

Личинки, що вилупилися за 5–10 днів, живляться листям, проробляючи в листках вузькі, світлі 
отвори, які можна виявити тільки зверху листка.

Через 5–7 днів личинки падають на ґрунт і заляльковуються, а через 2 тижні — перетворю-
ються в мух. 

Вузькі ходи, пророблені личинками всередині листа, називають мінами, звідси і назва — 
мінуюча муха.

Шкідливість комахи полягає в тому, що вона призводить до пожовтіння, засихання, а потім і 
обпадання листя нутових кущів, а це, в свою чергу, може призвести до втрати врожаю.

Позбутися від нутової мінуючої мухи можна шляхом обприскування рослин інсектицидом 
«Фастак». Рослину потрібно обробити не пізніше ніж за 10 днів до початку збору врожаю.

Профілактичні заходи полягають в ретельній обробці ґрунту і знищенні виявлених лялечок, а 
також в своєчасному розпушуванні і прополці посівів. 

Після того як урожай був зібраний, необхідно глибоко перекопати ґрунт і прибрати залишки 
рослин.

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ НУТУ

Середньостиглі сорти нуту готові до збору через 90–100 днів після ви-
садки насіння, пізньостиглі можуть дозрівати до 150 днів після посадки.

Багато в чому фактор готовності продукту визначається кліматични-
ми умовами конкретного регіону.

Як правило, нут визріває рівномірно на всій рослині. Стручки дося-
гають в довжину 3–5 см і містять від 1 до 3 бобів всередині. Оболонка 
не тріскається, боби не висипаються на грядки. 

Коли листя набуває коричневого кольору, а вся рослина висохне,  її 
виривають з корінням і викладають на землю для остаточної просуш-
ки в природних умовах.

Збирають боби, коли стручки потріскаються. 



Якщо є ймовірність дощу, нут заносять в приміщення, щоб закінчити сушку. Якщо цього не 
зробити, то підвищується ймовірність розвитку цвілі, яка зашкодить баранячому гороху зсе-
редини і знищить урожай. Також під час природної сушки можлива поява різних гризунів, які 
зіпсують стручки з нутом і додадуть клопоту.

Після ретельного сушіння баранячий горох розкладають в тканинні мішки і розміщують в су-
хому приміщенні. 

Солому турецького гороху використовують для годівлі великої рогатої худоби і свиней, змішав-
ши її з соломою злакових культур.

Для вживання нуту в свіжому вигляді його можна зібрати, коли стручки ще зелені.

ЯК ЗБЕРІГАТИ НУТ

Боби нуту повинні бути цілими, круглими і гладенькими, однакового розміру.

Зберігати плоди слід в темному, сухому і прохолодному місці. 

Сирий, нічим не оброблений нут, зберігають за температури до +5° С, тільки в такому випадку 
горошини зберігають форму, щільність і смакові якості після приготування. Такий нут зберіга-
ється близько року.

Сушений нут має великий термін придатності (14–18 місяців), оскільки в 
ньому відсутня рідина, а отже, ймовірність появи цвілі або проростання 
мінімальна. Ідеальна температура зберігання від +5° до + 10° С.

Якщо ви помітили, що нут, який зберігається у вас в погребі, почав пу-
скати паростки, в цьому немає нічого страшного. Просушіть запаси в 
духовці, але перед тим, як висушувати, відберіть ті горошини, що вже 
проросли. Їх можна використовувати для вирощування мікрозелені — 
бадилля молодих рослин високо цінується прихильниками здорової їжі.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ НУТ

Нут консервують, варять, тушкують, смажать. З нуту готують супи, каші, салати, хумус, фала-
фель, котлети, випічку і навіть цукерки. В Інтернеті сотні рецептів, як це робити.

Правила приготування нуту:

 → Для того щоб нут швидко приготувався, його необхідно замочити на 8–12 годин у холодній 
воді, але, попередньо добре вимити. У воду можна додати кілька дрібок солі й харчової 
соди, щоб прискорити процес приготування. До слова, цукор буде діяти навпаки — збіль-
шить час приготування. Воду, в якій замочувався нут необхідно злити. Також, щоб приско-
рити процес приготування, соду можна додати безпосередньо в момент варіння нуту — 
буквально пару дрібок, але не більше. Сода може надати продукту солонуватий і мильний 
смак. І нею не варто захоплюватися, оскільки вона руйнує вітаміни групи В. 

 → Після замочування нут необхідно залити холодною водою, почекати, коли закипить, зро-
бити маленький вогонь і варити протягом години. Зверху буде з’являтися піна, яку необ-
хідно знімати. 

 → Дуже важливий момент — миску з нутом необхідно ставити в холодильник, щоб він не за-
грав за кімнатної температури, особливо, це стосується спекотної пори року. Якщо хочете 
скоротити час замочування, нут можна залити холодною водою, поставити на великий 
вогонь і варити протягом 4–5 хвилин, потім зняти з вогню та залишити на 60 хвилин. 

 → Безумовно, можна нут замочувати й 24 години, але варто знати: що довше замочування, то 
менше корисних речовин залишається в нуті. До того ж, такий нут після варіння буде жор-
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стким всередині, а зовні розвалюватися. Це тому, що довге замочування змінить текстуру 
рослинного білка. Нут, який замочували 24 години краще використовувати для запікання. 
І ще момент: якщо замочувати більше 8 годин, воду необхідно двічі міняти. 

 → Ще один спосіб, про який точно знають наші бабусі та мами — варити нут в скороварці. 

 → Помішувати нут краще дерев’яною ложкою, щоб він залишався цілим. 

 → Хороший спосіб варити нут — робити це в мультиварці. Викласти нут в чашу після замо-
чування, залити холодною водою й готувати в режимі «Тушіння» 1,5 години. До слова, вода 
з-під нуту — це смачний бульйон, на якому можна приготувати борщ. 

 → Якщо зварили багато нуту, його можна заморозити, але попередньо осушити від зайвої 
вологи паперовим рушником. Ще можна приготувати класичний хумус.

Хумус — страва єврейської кухні набуває популярності й в Україні — нуто-
ва каша, доповнена різними спеціями. В Ізраїлі до хумусу додають та-
хінну масу. Втім, можна обійтися і без неї. Боби нуту (125 грамів) слід 
замочити на ніч. Потім злити рідину і поставити варитися в чистій 
воді. Готуємо до повного розм’якшення горошин — години півтори. 
Три ложки насіння білого кунжуту подрібнити в кавомолці. Варений 
нут процідити. Додамо мелений кунжут, дві столові ложки лимонно-
го соку і чотири — оливкового масла. Видавимо до загальної маси че-
рез прес два-три зубчики часнику. Зіб’ємо міксером або блендером. 
Посолимо, приправимо чорним перцем, солодкою паприкою. Подає-
мо хумус до столу зі свіжоспеченими коржиками, тюфтельками.

Цукерки з нуту. Інгредієнти з розрахунку на дві порції: нут (відварений) — 100 г, фініки — 50 г, 
какао — 1 ст. л., сік апельсина — 2–3 ст. л. Найважливіше для приготування цукерок — правильно 
зварити нут до м’якого стану: нут заливаємо водою і залишаємо на ніч. Потім зливаємо воду, 
промиваємо, заливаємо нут свіжою водою і ставимо варитися. Варимо нут до готовності, це 
може зайняти від 1 години до 2-х. Потім даємо нуту повністю охолонути і знімаємо з нього за-
хисну плівку. Кладемо нут в чашу блендера, подрібнюємо його, додаємо какао-порошок, со-
лодкі фініки (без кісточки) і сік апельсина. Все гарно подрібнюємо до утворення гладкої маси. 
Формуємо з маси цукерки довільної форми. Зверху цукерочки можна покрити подрібненим 
печивом або горішками. Готові цукерки відправляємо на 15–20 хвилин до холодильника.

Фалафель — це золотисті кульки з нуту і спецій, обсмажені в олії. Найчастіше вони мають не-
великий діаметр — в середньому 2–4 см. Саме такими їх готують на батьківщині. В Ізраїлі фа-
лафель є однією з національних страв, її продають на кожному кроці. Ця закуска левантійської 
кухні підкорила гурманів в усьому світі, а з недавнього часу вона з'явилася і в Україні. Якщо 
хочете спробувати справжній фалафель з нуту, використовуйте оригінальний рецепт, за яким 
цю закуску готують на батьківщині — в Ізраїлі:

 → Підготовка нуту. Стакан нуту потрібно промити і замочити у воді мінімум на 8 годин. По-
тім злити воду, налити свіжу і варити нут 2 години до готовності. Після цього його потрібно 
прокрутити через м'ясорубку або подрібнити блендером до однорідності.

 → Підготовка інших інгредієнтів. Очищаємо 2 картоплини середнього розміру і теж пропу-
скаємо через м'ясорубку, бажано двічі. Далі чистимо 1 цибулину, 2 зубчики часнику, з пер-
цю видаляємо насіння, петрушку і кінзу миємо — все разом пропускаємо через м'ясорубку.

 → Формування кульок. З'єднуємо нут та інші інгредієнти, додаємо щіпку соди та сіль за сма-
ком, ретельно вимішуємо. Змоченими у воді руками формуємо невеликі кульки.

 → Обсмажування. У глибоку сковорідку наливаємо рослинну олію, чекаємо, поки вона за-
кипить, і в киплячу олію занурюємо кульки. Обсмажуємо декілька хвилин до утворення 
рум'яної скоринки. Також можна приготувати фалафель у фритюрі.


