
ЧОМУ ВАРТО ВИРОЩУВАТИ  
ТА СПОЖИВАТИ КАБАЧКИ 

Кабачок — однолітня однодомна перехреснозапильна з різностатеви-
ми квітками рослина родини гарбузових. 

Кабачок походить з Америки, де спочатку в їжу використовували лише 
його насіння. У Європу кабачок потрапив у XVI столітті разом з іншими 
«цікавинками», привезеними з Нового Світу. Спочатку кабачки, як більшість диковинок, виро-
щували в ботанічних садах. Сьогодні важко уявити середземноморську кухню без цього овоча. 
Вважається, що саме італійці в XVIII столітті почали використовувати неспілі кабачки, як це 
сьогодні прийнято.

Кабачок є багатим джерелом калію, клітковини, фосфору та кальцію. У значній мірі задоволь-
няє потребу організму у вітамінах, особливо це стосується вітаміну С і вітамінів групи В.

Кабачки найкраще їсти, коли вони молоді. Тоді вони не лише смачні, а й надзвичайно легко 
засвоюються. Їх можна додавати в дитяче меню, у раціон людей, які одужують, а також осіб, які 
мають проблеми з травленням. Завдяки легкій засвоюваності та низькій калорійності кабачок 
є одним з найпопулярніших овочів в дієтах для схуднення.

Насіння кабачка використовується провідними косметичними фірмами як компонент кремів, 
котрі регулюють роботу сальних залоз. 

Основна шкідлива властивість кабачків полягає у тому, що вони містять велику кількість 
калію, тому кабачок не рекомендують вживати людям, які страждають від захворювань 
нирок. Сирі кабачки протипоказані за виразкової хвороби та гастритів.

Урожайність: від 100 до 150 т з 1 га або до 10-15 кг з 1 м2.

Визрівання: 40-75 і більше днів залежно від різновиду, ґрунтової відміни на ділянці, 
умов зволоження, підживлення і кількості світла.

Калорійність: 100 г кабачків забезпечує нам 24 ккал. 

Хімічний склад: є основним джерелом калію, аскорбінової кислоти і вітаміну В6 для лю-
дини. Крім цього містить в складі натрій, кальцій, залізо, магній, фос-
фор, вітаміни Е, РР, А, Н, В1, В2, В5 і В9.

Лікувальні властивості кабачків 

Кабачки, особливо коли вони ще молоді, без перебільшень можна назвати природніми ліками. 
Це дуже корисний овоч, він легко засвоюється і добре впливає на травну систему та здоров'я 
шкіри. Користь кабачків знайшла застосування у різних сферах.

Насіння кабачків активно застосовують у сучасній косметології, як компонент кремів, які впли-
вають на роботу жирових залоз. 

КАБАЧОК



Народна медицина рекомендує використовувати відвар з квітів кабачка для лікування дерма-
тологічних захворювань.

За кількістю корисних властивостей, кабачок можна порівняти з огірком або зеленим листко-
вим салатом. У кабачках міститься велика кількість мінеральних солей, які надзвичайно важ-
ливі для підтримання хорошого обміну речовин в організмі. До його складу входять солі фос-
фору, калію, кальцію та магнію, а також невелика кількість заліза, натрію та сірки.

Присутність у кабачках вітаміну С, каротину, вітамінів В1, В2 та нікотинової кислоти характе-
ризують цей овоч з позитивного для здоров'я людини боку та демонструють значну користь 
кабачків.

Вживання кабачків не викликає подразнення шлунку та кишківника, тому вони корисні для лю-
дей, що мають проблеми з функціонуванням шлунково-кишкового тракту, а також для людей, 
що хворіють на цукровий діабет. 

Кабачки добре впливають на відновлення крові, блокують розвиток атеросклерозу.

Кабачки рекомендують вживати у випадках гіпертонії та захворювання печінки. Крім того, сік 
кабачків здатен заспокоїти нервову систему.

Кабачки — чудовий сечогінний засіб, який добре допомагає від набряків; вони характеризують-
ся протиалергічними властивостями.

Цукор та мікроелементи, які містяться в кабачках, корисні для діабетиків. 

А властивість кабачків, що сприяє виведенню з організму надлишку солі, корисна при артри-
тах. Регулярне споживання кабачків, допомагає покращити роботу суглобів.

Щоб звільнити організм від шлаків, достатньо, протягом тижня, щодня вживати 200 г кабачків.

Завдяки властивості виводити зайву рідину з організму кабачок допомагає жінкам боротися з 
такою проблемою як целюліт.

Важливим аспектом є ще й те, що кабачок виступає одним з найбільш поширених та по-
пулярних дієтичних продуктів: він має рекордно низький вміст калорій. На 100 г кабачків 
припадає лише 24 кілокалорії.

ЯК ВИРОЩУВАТИ КАБАЧКИ

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

Кабачки можна вирощувати як безрозсадним, так і розсадним способом.

Кабачки більш вибагливі до ґрунту, ніж інші гарбузові культури. Для них малопридатні важкі 
глинисті ґрунти. На кислих торф'яних ґрунтах кабачки також ростуть погано, їх потрібно розмі-
щувати на відкритих ділянках з родючими легкими (не кислими) ґрунтами, які добре прогріва-
ються. Кабачки найкраще ростуть на нейтральних ґрунтах. Тому, якщо у Вас ґрунт кислий, слід 
внести вапно з осені (свіже вапнування кабачки не переносять).



Рис.1. Кабачки: від купівлі насіння до споживання
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Кращими попередниками для кабачків є: озима пшениця, однорічні культури на зелений корм, 
капуста (всі види), цибуля та коренеплоди, баклажани, зелень, бобові та пасльонові, морква, 
картопля, помідори, редиска, кріп.

Не можна вирощувати їх на полях, де були огірки та інші гарбузові протягом 4 років. Водно-
час їх можна вирощувати поряд, оскільки кабачки за біологічними особливостями близькі до 
огірків.

Підготовку ґрунту слід починати ще з осені. Бажано посіяти сидерат, додати перегній, вне-
сти з фосфорних добрив суперфосфат (30 г/м2) або амофос (15 г/м2), з калійних — калійну 
сіль (30 г/м2), і перекопати на глибину 25-30 см. Навесні потрібно внести азотні добрива 
(карбамід — 20 г/м2 або аміачну селітру — 30 г/м2) і зробити культивацію.



У відкритий ґрунт насіння кабачків висівають з таким розрахунком, 
щоб сходи не потрапили під дію останніх весняних заморозків, а тем-
пература ґрунту на глибині 1° См була не нижче +10...+11° С. За нор-
мальних умов температури і вологості ґрунту сходи кабачків з'явля-
ються на 5-6 день після посіву, а зацвітають через 25-30 днів після 
появи сходів.

Перед посівом насіння можна проростити, зекономивши таким чи-
ном частину насіння або ж посіяти в ґрунт більшу кількість сухого 
насіння, а потім зайві проростки видалити.

Сівбу кабачків проводять в такій послідовності: перед початком висіву насіння кабачка замо-
чують у воді або ж кладуть в сольовий розчин (10 г солі на 1 ст. теплої води) на 2 год. Порожнє 
насіння, що спливло, відразу видаляють. Потім потрібно викласти насіння на добре зволожену 
серветку, згори накрити плівкою і прибрати в тепле місце без протягів. Перевіряти насіння 
треба по кілька разів на день, зволожуючи у міру потреби серветку. 

Коли насіння проклюнеться, акуратно висадити в лунки 3-4 паростки на глибину 3-4 см і поли-
ти. Коли кабачки проростуть, видалити слабкі паростки, залишивши міцні і здорові.

ЯК ВИБРАТИ ЯКІСНЕ НАСІННЯ КАБАЧКІВ

Насіння кабачків плескате, виповнене, дещо видовжене, з рубчиком та з твердою панцерною 
шкіркою, молочно-білого або слабо-жовтуватого забарвлення, середнього розміру. Маса 1000 
насінин становить 140-200 г. 

За вологості 9% схожість насіння зберігається 6-8 років. Схожість сортового насіння має бути 
не нижча за 80%.

Від якісного насіння залежить половина врожаю. Агромагазини продають 
насіння дражоване, звичайне та оброблене.

Сорти діляться на два підтипи:

 → для відкритого ґрунту;

 → для теплиць (закритий ґрунт).

Термін дозрівання залежить від особливостей сорту. 

Ранні сорти потребують 34 дні, середньоранні — 49, середнім достатньо 75 днів, а пізні сор-
ти вимагають більше ніж 75 днів для повного дозрівання. 

Існує два основних типи кабачків: довгоплетені та кущові. 

Також виділяють найпоширеніші види кабачків: білоплідні, цукіні, спагеті, та суміші. 

В Україні вирощують кабачки грушеподібної, овальної, циліндричної форм. 

Вага плодів може бути абсолютно різною, враховуючи сорт кабачків. Наразі фермери виро-
щують кабачки масою від 0,4 кг до більше ніж 2 кг. 

У кабачків варіюється колір поверхні, колір м’якоті так само. Вона може бути білого, кремового, 
оранжевого та світло-зеленого кольору. 

Вибирайте тільки перевірені сорти та гібриди.



ЯК САМОМУ ВИРОСТИТИ  
НАСІННЯ КАБАЧКІВ

У продажу є велике розмаїття насіння, проте воно не завжди радує від-
сотком схожості і якістю одержуваної культури. Надійніше самостійно 
провести заготівлю насіння кабачків і зберегти їх до наступного року.

Рослини, з яких планується зібрати насіння, повинні рости близько 4 
місяців. Для цього залишають 3-5 кущиків, на яких на фазі утворення 
бутонів потрібно прищипнуть основне стебло. Їм необхідно вдвічі ско-
ротити підгодівлю азотними добривами і зменшити поливи.

З моменту формування зав’язі має пройти 2 місяці, щоб насіннєві плоди повністю сформува-
лися і досягли потрібного ступеня зрілості. 

Вибирати потрібно добре розвинені, за зовнішніми ознаками найбільш відповідні своєму 
сорту плоди.  Використовуйте не більше 2 кабачків з одного кущика. 

Збирати насіннєві плоди потрібно з сухих рослин. Для більшої впевненості, потрібно провести по 
його шкірці нігтем — якщо сліду від нього не залишається, значить шкірка досить затверділа, і плід 
можна знімати. За кольором кабачок повинен бути помаранчевого або жовтого забарвлення.

Після збирання, кабачки залишають на дозрівання ще на 15-20 днів в сухому приміщенні з хо-
рошою вентиляцією. 

Насіння з незрілих плодів дадуть погані сходи, тож зі збором поспішати не варто.

Як виймати насіння з кабачків? 

Потрібно дотримуватися всіх рекомендацій щодо того, як зібрати насіння кабачків в домаш-
ніх умовах, щоб посівний матеріал був якісним. Кабачки потрібно розрізати навпіл і акуратно 
вручну вийняти насіння. Зазвичай з 1 плода можна отримати від 20 до 40 насінин. Мити на-
сіння не потрібно, відразу розкладіть його на папір, скло або кераміку і просушіть під відкри-
тим небом (за гарної погоди), але без сонця.

Висушене повністю насіння зберігають в мішечках з тканини, скляних банках або паперових 
пакетиках за невисокої температури. 

У разі правильного збору і зберігання насіння може успішно пролежати кілька років.

Де і як правильно виростити розсаду кабачків

Покрокова інструкція з вирощування розсади:

 → Насамперед підготувати ґрунт. Можна придбати вже готовий ґрунт 
в магазині, але можна приготувати його і самостійно. Для цього 
треба насипати в ємність по 2 частини компосту і землі, бажано 
дернової. Додати торфу 6 частин і тирси 1 частину. Усе ретельно 
перемішати. Можна просто змішати торф з піском в пропорції 1:1.

 → Потім необхідно обробити насіння в спеціальному розчині: на 1 л 
води додати 1 ст. ложку золи. Покласти насіння в розчин і залишити 
на 2 дні.



 → Розкласти по горщиках приготований ґрунт і полити його розчином марганцівки блідо-ро-
жевого кольору.

 → Висадити насінини, поглиблюючи їх на 1,5-2 см в ґрунт.

 → Горщики можна укрити зверху листом скла, а коли через 7-8 днів з’являться перші зелені 
сходи, прибрати його і перемістити розсаду в місце прохолодніше і де багато світла. Мож-
на просто поставити на сонячну сторону підвіконня. Якщо цього не зробити, саджанці, що 
виклювалися, будуть витягнутими і тонкими, що у результаті приведе до вилягання і їх за-
гибелі. Також треба пам’ятати, що молоді рослини дуже чутливі навіть до невеликих замо-
розків, і температура нижче 0° С є згубна для паростків.

Підготовлену для посадки розсаду кабачків треба пересаджувати в лунки разом з грудкою 
землі, в якій вона виросла. Краще всього спочатку саджати насіння в горщики з торфу і в 
них же відправляти розсаду в ґрунт.

Підготовка місця для висадки розсади. Місце під кабачки треба вибирати сонячне, але із за-
хистом від вітрів. Кращий ґрунт — підживлений і родючий, такий, що має слабокислу реакцію і 
рихлу структуру.

Заздалегідь восени треба очистити ділянку від рослинного сміття і бур’яну, перекопати ділян-
ку і внести з розрахунку на 1 м2: 20 г сульфату калію, 5 кг компосту і 30 г суперфосфату або 
4-6 кг органічних добрив.

Навесні підготовка полягатиме в розпушуванні землі з додаванням аміачної селітри з розра-
хунку 15 г на 1 м2. 

Можна внести інший склад: суперфосфату — 20 г, хлориду калію — 20 г, деревної золи — 50-60 
г або 60-90 г нітрофоски. На важких ґрунтах добрива вносять з осені, а на легких — навесні під 
перекопування.

Кабачок не любить добрив, що містять хлор.

Посадка розсади у відкритий ґрунт. Багато городників роблять посів і пересаджування ка-
бачків, орієнтуючись на місячний календар. З кожним подальшим роком, терміни відкривання 
періоду посіву будуть змінюватися. Насіння не можна саджати в повний місяць і молодика. 
Краще всього це робити на зростаючий місяць.

На терміни посадки кабачків вкаже погода. В першу чергу повинен повністю минути се-
зон заморозків. Коли на дворі потепліло — це і є найсприятливіші дні для посадки розсади 
кабачків — в травні або на початку червня. Розсада повинна мати вік 25-35 днів.

Пересадка розсади кабачків в город — процес не складний. У лунку покласти компост, що 
добре розклався, землю злегка припудрити золою і увіткнути туди паросток, що має повно-
цінних 3-4 листочки. Саджати треба углиб до сім’ядольних листочків, не більше (сім’ядоля — це 
зародок листя в насінні). І обов’язково разом з грудкою землі, в якій проросла насінинка, інак-
ше кущик дуже погано приживатиметься.

ЩО ВАРТО І ЩО НЕ СЛІД САДИТИ ПОРУЧ З КАБАЧКАМИ

Кабачки — ліаноподібні рослини, деякі види яких можуть буквально обплести всю ділянку, 
якщо їх зростання не контролювати. Виходячи з цього, потрібно розуміти, що не кожна городня 
рослина взагалі зможе рости поряд з ними.



Не малу роль у виборі співмешканців  кабачків грає і термін дозрівання культури.  Так, в між- 
ряддях можна посадити ранні рослини, на зразок озимого часнику чи цибулі, редиски. Поки 
кабачок почне максимально розростатися, їх вже потрібно буде збирати. 

Надійними і хорошими сусідами для кабачка вважають:

 → конюшину;

 → настурцію;

 → чорну редьку;

 → гірчицю;

 → редис;

 → часник;

 → цибулю;

 → соняшник;

 → кукурудзу.

Городники практикують посадку кабачків поблизу гороху. Він росте швидко, вгору, землю 
збагачує і кабачкам не заважає.

Морква, як і буряк — це непогані сусіди. Звичайно, листя цукіні можуть затінювати їх від сонця, 
але якщо витримати відстань, цього не буде. 

Не слід розташовувати кабачки поряд з томатами, картоплею, огірками, петрушкою, гарбу-
зом та редискою.

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ  
ЗА КАБАЧКАМИ

Через тиждень після висадки розсади необхідно провести перший 
щедрий полив рослин, а потім через 2 або 3 тижні зробити другий 
полив, щоразу приблизно з розрахунку відро води на квадратний 
метр. Полив поєднують з підгодівлею.

У фазі 3-5 листочків як кабачкам, що вирощуються розсадним 
способом, так і безрозсадним роблять перше підживлення. Для 
цього розводять коров’як водою в співвідношенні 1:10. Туди ж бажано 
додати 40 г суперфосфату і 25-30 г каїніту на 10 л.

Наступне підживлення робиться, коли з’являться перші батоги кабачка. Для цього треба роз-
вести коров’як або пташиний послід (1:15) з водою і додати нітрофоску 20 г на 1 відро води або 
5 г аміачної селітри, 8 г суперфосфату і 7 г каїніту (розрахунок на один кущ).

І третій раз підживлюють вже в період плодоношення — 50 г каїніту на 10 л води.

У випадку щедрого внесення органічних добрив під корінь може сильно розростися зеле-
на маса кабачка. Це утруднює запилення бджолами і провітрювання, тому плоди, що зав’я-
залися, можуть почати гнити. В цьому випадку зайве листя або зрізуємо, або розсовуємо.



Після поливу кабачків необхідно розпушити ґрунт під рослиною, коли з’явиться кірочка. Кра-
ще всього після поливу мульчувати ґрунт.

Прищипування робиться у видів, що формують довгі пагони. Коли центральне стебло зростає 
завдовжки більше 1 м, в період росту бутонів його прищипують. 

У кущових видів прищипування не виконують.

ЯК ЗБИРАТИ УРОЖАЙ КАБАЧКІВ

Урожай кабачків для подальшого зберігання необхідно знімати до серйозного зниження тем-
ператури, інакше вони швидко стануть непридатними до вживання. Підмерзлі овочі швидко 
гниють, причому врятувати їх уже не вдасться.

Після зняття урожай необхідно перебрати — видалити хворі або дефектні плоди, які також не 
витримають довгого зберігання. 

Всім кабачкам, призначеним для тривалого зберігання, необхідно залишити соковиту пло-
доніжку. Крім того, плоди повинні бути в міру стиглими — перестиглі плоди потрібно спожити 
або переробити, оскільки вони швидко втратять корисні якості і смак.

Оптимальний розмір плодів — 15-45 см. Занадто маленькі або великі кабачки будуть збері-
гатися погано, можуть згнити або зіпсуватися.

Зрізуючи овочі, необхідно залишати ніжку довжиною 5 см — незабаром вона підсохне і стане 
захистом від інфекцій і грибків. Занадто коротка плодоніжка з цим завданням не впорається — 
через неї під шкірку можуть проникнути патогенні мікроорганізми.

З поверхні зібраних плодів слід зчистити землю, але робити це дуже акуратно, щоб не пошко-
дити шкірку. 

Після цього їх потрібно просушити на відкритому повітрі, але не мити і не витирати — промиті 
овочі зберігаються значно гірше, бо на них відсутній верхній шар воску.

ЯК ЗБЕРІГАТИ КАБАЧКИ

Щоб зберегти кабачки в свіжому вигляді, урожай збирають якомога пізніше, у вересні. Головна 
вимога — овочі на грядках не повинні потрапити під заморозки. 

Урожай сортують, відкладаючи вбік дрібні екземпляри. Вони повинні бути використані в першу 
чергу для кулінарії і заготовок. 

Якісні плоди акуратно очищають від землі, сміття і залишають для просушування під навісом 
на 2-3 дні.

На зимове зберігання закладають великі екземпляри з характерним для сорту кольором 
шкірки. 



На поверхні плода не повинно бути жодних пошкоджень. Навіть через невеликі порізи все-
редину можуть проникнути патогенні мікроорганізми.

Перевозити кабачки бажано в ящиках з картону або пластикових кошиках з солом’яною про-
кладкою.

Де зберігати кабачки в квартирі. Овочі невибагливі до умов зберігання, важливо, щоб примі-
щення було сухим, а температура підтримувалася в інтервалі від 10° С до 18° С. Це може бути 
комора, утеплена лоджія і навіть житлові кімнати.

Для невеликих запасів підійде холодильник. В овочевій зоні холодильника можна розмістити 
на зберігання свіжі кабачки невеликих розмірів. Температура в 5-8° С і відсутність освітлення 
значно продовжать терміни використання молоденьких, недозрілих плодів.

Висушені чисті кабачки упаковують кожен в окремий пакет з перфорацією. Це дозволить їм 
дихати і захистить від гниття в умовах підвищеної вологості. На жаль, в холодильнику місце 
обмежене, тому великий урожай розмістити на його полицях не вдасться. 

Зберігання в морозилці. Більш раціонально і правильно зберігати кабач-
ки в морозильній камері. Їх заморожують в тому вигляді, в якому будуть 
використовувати в кулінарії. Для смаження кабачок нарізають кружка-
ми товщиною 1-1,5 см, а для овочевих рагу — невеликими кубиками. 
Нарізку викладають в один шар на піддон, попередньо застелений 
харчовою плівкою, і на 3-4 години поміщають в морозильник. Промо-
рожені овочі укладають в порційні пакети і залишають на зберіган-
ня. Водяниста структура м’якоті не дозволить заморозити продукт 
повторно, тому пакети для фасування використовують невелико-
го розміру. Зберігати кабачки в морозильнику можна 5-6 місяців без 
втрати смакових якостей. Перед приготуванням овочі не розморожують. 

Зберігання в кімнатних умовах. Навіть в звичайній міській квартирі більшість садівників 
успішно зберігають урожай кабачків. Для цих цілей підійдуть простори уздовж зовнішніх 
стін, зона біля балконних дверей, комора. Багато хто розміщує зібраний урожай на зиму під 
ліжком або у внутрішніх ящиках дивана. Головне, щоб поблизу не було радіаторів опалення 
або джерел тепла. Для зберігання в домашніх умовах кабачки укладають в ящики, коробки, 
пластикові піддони. Один від одного їх відділяють перегородками з картону, обертають в па-
пір або тканину. Не слід використовувати для цих цілей газети і друковану продукцію. Ящи-
ки повинні розташовуватися так, щоб було зручно навіть в квартирі періодично перебирати 
вміст і виявляти псування.

Зберігання на балконі. Сховище кабачків на зиму можна організувати на лоджії або балконі 
міської квартири, якщо ці зони утеплені і здатні захистити урожай від мінусових температур. 
В цьому випадку з внутрішньої сторони біля стіни вдома можна облаштувати стелажі, на яких 
розміщують ящики з овочами. Також можна розташувати їх безпосередньо на полицях, про-
кладаючи пошарово папером. Основними недоліками такого зберігання можуть стати вог-
кість, коливання нічних і денних температур. Такий спосіб підійде для зберігання протягом жо-
втня та листопада, в подальшому овочі необхідно переробити.

Зберігання в погребі. У сухому і чистому погребі чи підвалі є всі умови для зберігання кабачків 
взимку. Температурний режим в підземних сховищах зазвичай коливається від 3° С до 8° С, 
такі умови є сприятливими. У періоди зимових заморозків, якщо є небезпека зниження темпе-
ратури нижче нуля, коробки з кабачками можна перенести в тепле приміщення. Для баштан-
них культур небезпечна підвищена вологість, за якої активно розмножується грибок і гнильні 
бактерії. Щоб уникнути втрати врожаю, погріб потрібно регулярно провітрювати, підтримую-
чи вологість на рівні 80%. 



Правила зберігання в погребі: 

 → Закладати на зиму тільки повністю доспілі, товстошкірі кабачки без пошкоджень. 

 → Зріз плодоніжки повинен підсохнути, для профілактики його кінчик запечатують рідким 
воском. 

 → Кабачки укладають в ящики, днище яких викладено соломою або тирсою. 

 → Як варіант, кабачки розміщують на стелажах без коробок або підвішують до стелі в капро-
нових сітках. 

 → У будь-якому варіанті овочі повинні знаходитися на відстані один від одного, так як в міс-
цях зіткнення вони відволожуються і починають гнити.

ЯК ПЕРЕРОБЛЯТИ КАБАЧКИ

Соління кабачків з огірками — найпоширеніший спосіб поєднаної заготовки. У плодів одна-
кова технологія переробки, в готовому продукті вони добре поєднуються за смаком. Асорті 
з огірків і кабачків забезпечить організм необхідними вітамінами взимку. В хімічному складі 
кабачків більше аскорбінової кислоти, у огірків різноманітніший вітамінний склад, в поєднанні 
виходить корисний для організму продукт.

Маринування огірків разом з кабачками на зиму — найпоширеніший спосіб переробки, має 
численні рецепти, як краще це зробити. Основна вимога до овочів — вони повинні бути сві-
жими, без механічних пошкоджень, темних плям на поверхні. Для маринування використову-
ють огірки певних сортів. Плоди культури повинні бути невеликими, вирівняними, з щільною 
шкіркою, яка збереже цілісність в процесі гарячої обробки. Щоб овочі щільно увійшли в банку, 
вибирають екземпляри невеликого розміру (10-12 см). Для маринування з плодів не знімають 
шкірку, тому вона повинна бути м’якою і тонкою. Розмір кабачків не повинен перевищувати 20 
см в довжину. Оптимальний варіант для маринування — цукіні. 

У будь-якому рецепті маринування на зиму кабачків з огірками використовують тільки сте-
рилізовані кришки і банки. 

Кабачки під час маринування, консервування окрім огірків поєднують ще й з іншою городи-
ною — морквою, перцем, часником, хроном, а також використовують різні спеції, листя виш-
ні, смородини, хрону, дубу тощо.

Гірчиця під час консервування надає кабачкам пружність, перешкоджає 
бродінню. 

Кабачкова ікра — традиційний продукт переробки кабачків. Рецептів її 
приготування існує безліч.

Кожна господиня має власні секрети приготування смачних і корисних 
страв з кабачків, а ще більше рецептів можна знайти в Інтернеті.
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