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Технологияи тайёркунии хамиртуруш:
- Орд бехтан лозим
- Ба об хамиртуруш дохил мекунем (нисфи вазни 
умумӣ).
- Ордро дохил карда ( 10% аз ҳаҷми умумӣ) Всыпаем 
муку (10% всего объема) онро хелида ба ҷойи гарм барои 
туршшавӣ ба муддати 3-4 соат мегузорем.

Тайёр кардани хлеб:
- Ордро мебезем.
- Ба зарфи орди бехташуда хамиртуруши қаблан 
тайёршударо бо иловакунии оби гарм, хамиртуруш 
омодашуда, намак дохил мекунем.
- Миқдори боқимондаи обро илова мекунем ва боҷидду 
ҷаҳд муддати 5-10 дақ. барои пайдо шудани ғилзати 

якранги бе кулӯлача мехелем.
- Зарфро бо сарпӯш мепӯшонем ва ба муддати 2-3 соат 
барои туршшавӣ мегузорем.
- Вақте хамир 1,5 маротиба аз ҳаҷми худ калон мешавад, 
онро муддати 1-2 дақиқа афшор медиҳем.
- Онро аз нав барои туршшавӣ, мегузорем, ки дар 
раванди он хамирро боз 1-2 маротиба афшор медиҳем.
- Хамири хамиртуруши омодашударо ба қисмҳои 
порсионӣ тақсим намуда, ба қолибҳои хлебпазии бо равған 
молидашуда ҷойгир мекунем.
- Маҳсулотро ба ҷевони «расиш» муддати 30 дақ. 
мегузорем.  
- Пас аз нигоҳдорӣ хлебро дар ҳарорати 180–200ºС 
муддати 30–40 дақ. мепазем.
- Сипас, хунук мекунем.

РЕТСЕПТУРАИ ТАВСИЯШАВНДАИ 
ТАЙЁР КАРДАНИ ХЛЕБ (НОН)

Номгӯи 
маҳсулот 

Хароҷоти 
маҳсулоти хом ва 
нимфабрикатҳо

Барои порс

брутто, г нетто, г

Орди 
гандумии 
навъи аъло

72 72

Орди 
гандумии 
навъи аъло 
(барои 
пошидан)

2,5 2,5

Об 47 47

Хамиртуруш 0,12 0,12

Намак 1,2 1,2

Равғани  
растанӣ барои 
молидани 
қолабҳо

0,5 0,5

Вазни 
полуфабрикат 
(маҳсулоти 
ниматайёр)

- 110

Баромади 
порс: - 100

Хӯроки нисфирӯзии мактабӣ. Бӯйи форами шӯрбои гарм дар таровати нотакрори 
навпухташуда нопадид мегардад. Аз рӯи таомномаи махсус таҳияшуда дар ин ҷо нони 
гарми болаззати моддаҳои зиёди фоиданокдошта барои организми инкишофёбандаи 
мактаббачаи хурдсол зарур истеҳсол карда мешавад.

“Дар бораи нонро чӣ гуна дар нонпазхонаи хурди мактабӣ тайёр мекунанд, дар мақолаи мо, 
ки дар саҳифаи 21 ум чойгир шудааст, метавонед хонед”. 

Мундариља

Нашри ахборотнома аз тарафи ТМЃ «Пажўњишгоњи ѓизои соњавї»

БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУЌАВОРИИ ЉАЊОНЇ СММ ДАР 

ТОЉИКИСТОН тањия гардид.
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Ҷаҳонро аз гуруснагӣ наҷот диҳем
Чаро сеяки озуқа дар партовгоҳҳо ҷойгир мешаванд ва чӣ тавр бо он мубориза барем

Аз рӯи пешгӯии олимон, соли 2025 аҳолии ҷаҳон ба 9,7 
миллиард нафар мерасад. Ханӯз 100 сол пеш, дар соли 2015, 
дар курраи замин 1,8 миллиард нафар одамон зиндагӣ 
мекарданд-тахминан 4 маротиба кам нисбат ба ҳозира.

Афзоиши аҳолӣ ногузир ба болоравии глобалии талабот 
ба озуқа оварда мерасонад. Соҳаи хоҷагии қишлоқ ба 
душворињо дучор мегардад.

Фермерҳо дар тамоми ҷаҳон маҷбур мешаванд, ки 
майдонҳои киштро зиёд намоянд ё усулҳои сермаҳсули 
парвариши ҳосилро истифода кунанд.

Имрӯз аллакай истеҳсолот ба талабот расида наметавонад. 
А рӯи имконият болоравии некӯаҳволии шаҳрвандони 
зич аҳолинишини давлатҳои инкишофёбанда, сокинони 
онҳо ба ратсиони бештар бой аз протеин ва сафедаҳо 
мегузаранд-яъне, гӯштро бештар истеъмол мекунанд. Бар 
замми ин, барои истеҳсоли як калорияи маҳсулоти гӯштӣ 
хароҷоти 8 калория растаниҳои зироатӣ зарур аст.

Зиёдшавии саршумори чорво ба зиёдшавии ҳаҷми метан 
дар фазо оварда мерасонад. Ѓайр аз ин, тавре муҳаққиқон 
ҳисоб намуданд, ба ҳиссаи партовњои ғизоӣ ба соли 2025 
наздики 10% партовҳои глобалии гази 
парникӣ рост меояд.

Дар натиҷаи истеъмоли ғайрисамаранок 
сеяки маҳсулоти дар ҷаҳон 
истеҳсолшаванда, ҳамасола худ аз худ 
вайрон шуда, ба партовқуттиҳо њавола 
мешаванд. Акси вазъият дар он аст, 
ки соли 2017 коршиносони СММ бори аввал дар 15 сол 
шумораи зиёдшавии гуруснагонро дар ҷаҳон ба ќайд 
гирифтанд1.

Ин чӣ тавр? Сеяки маҳсулот партофта мешавад, вале 
дар дигар ҷой одамон гуруснаанд? Боиси таассуф аст, ки 
задухӯрдҳои низомӣ, харобии табиӣ ва таъсири онҳо дар 
зиёдшавии низоъҳо сабаби асосии паҳншавии гуруснагӣ 
дар саросари ҷаҳон гардидаанд.

Гуруснагӣ: тамоюли тасаллинопазир

Аз соли 1999 то соли 2015 ба туфайли барномаҳои кӯмак 
ба мамлакатҳои рушдёбанда, имкон пайдо шуд шумораи 
одамони аз гуруснагӣ азияткашидаро, қариб ду баробар 
паст намоянд.

Дар соли 2015 Ассамблеяи Генералии СММ барномаи 
маѓруронаи «Ҳадафҳои рушди устувор», ки ғалабаи 
пурраро ба гуруснагӣ то соли 2030 пешбинӣ мекунад, ќабул 
намуд. Вале, маърӯзаи ба табъ расидаи Ташкилоти Озуқа 
ва хоҷагии қишлоқи СММ нишон медиҳад, ки тамоюли 
пастшавии шумораи гуруснаҳо қатъ гардидааст.

Пеш аз ҳама шиддати буҳрони озуқа ба вазъи ноустувори 
сиёсӣ ва низоъҳои ҳарбӣ вобастааст. Аксари гуруснаҳо-489 

миллион нафар дар мамлакатҳои ҷангзада ё буҳрони 
сиёсидошта зиндагӣ мекунанд.

Сабаби дуюми паҳншавии гуруснагӣ-гармшавии глобалӣ 
ва харобиҳои табии аз он рухдода мебошанд. Тавре қайд 
намудем, зиёдшавии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ нақши 
худро дар бадшавии ҳолат бо самараи парникӣ мегузорад.

Харобиҳои табиӣ (хушксолӣ ва обхезӣ) натанҳо бевосита 
хоҷагии қишлоқро дар мамлакатҳои зарардида нобуд 
месозанд, балки ба инкишофи низоъҳои иҷтимоӣ мусоидат 
менамоянд.

Аз соли 2000 қариб 48% низоъҳои шаҳрвандӣ дар Африқо аз 

сабаби рақобат барои манбаҳои заминӣ ва обӣ рух додаанд 
ва аз рӯи пешгӯии коршиносони СММ алоқамандии 
офатҳои табиӣ бо буҳрони иҷтимоӣ боз ҳам шиддатнок 
мегардад.

Истифодаи оқилона: тавсияҳои ФАО

Тасаввур кунед, чӣ тавр он чизе ки истеъмол мекунем, бо 
роҳи душвор аз ферма/замин то рӯи дастархон дастрас 
мегардад.

Тибқи маълумоти охирини СММ дар соли 2016 
қариб 815 миллион одам аз норасоии хӯрока азият 
кашиданд. Дар як сол шумораи гуруснаҳо 38 миллион 
зиёд шуд, ки ин ба аҳолии Кения ё Лаҳистон баробар 
аст.

Муҳим аст фаҳмид, ки чаро, кай ва дар куҷо 
нобудшавии маҳсулот пайдо мешавад, чунки 
аз ин вобастааст, ки мо системаи озуқаро 
чӣ тавр бештар устувор созем.
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Бештари одамон метавонанд бо партовҳои ғизої дар 
зиндагии ҳамарӯза дучор шаванд.

Дар охири занҷираи интиқоли маҳсулот 
истеъмолкунандагон мунтазам зиёдатии хӯрокаро 
мепартоянд, ба вайроншавии онҳо роҳ медиҳанд ё дигар 
рафторе мекунанд, ки ба пайдошавии беасоси партовҳои 
ғизоӣ оварда мерасонад.

«Нобудшавӣ»-и маҳсулот дар марҳилаи аввали занҷираи 
интиқолдиҳӣ низ пайдо мешаванд ва чун қоида онҳо «паси 
навор» мемонанд.

Бинобар сабаби истеҳсолоти камсамар ва коркарди 
маҳсулот ғизо метавонад қиматнокии ғизоии худро 
гум кунад ё вайрон шавад ва онро ҳанӯз то вақти ба 
истеъмолкунанда дастрас намудан партофтан зарур 
мешавад.

Айни замон, беш аз 40% нобудшавии маҳсулот ва 
партовҳои ғизоӣ дар мамлакатҳои рушдёбанда дар давраи 
пас аз ҷамъоварӣ ва коркарди ҳосил пайдо мешавад. Ҳол 
он ки дар мамлакатҳои аз ҷиҳати саноат рушдёфта зиёда 
аз 40% маҳсулоти нобудшуда ва партовҳои ғизоӣ дар сатҳи 
савдои чакана ва истеъмолкунандагон пайдо мешавад.

Нақшаи амалҳо

1. Боақлона харид намоед. Зиёда аз сеяки мо бе навиштани 
рӯйхати маҳсулоти ба мо зарур барои харид роҳсипор 
мегарданд. Ѓизои худро ба нақша гиред, аз рӯйхати 
маҳсулоти ба шумо зарур истифода намоед, ба хариди 
саросемагӣ роҳ надиҳед. Пеш аз барои харид баромадан, 
санҷед, ки кадом маҳсулотро аллакай доред. Њамин тавр 
шумо бо боварӣ метавонед он чизеро харид намоед, ки ба 
шумо зарур аст.

2. Аз хариди меваю сабзавоти «безеб» наҳаросед. Меваю 
сабзавотро бештар танҳо барои он мепартоянд, ки аз рӯи 
андоза, шакл ва ранг онҳо на ҳамеша ба стандартҳои он 
ки «чӣ тавр бояд бошанд» мувофиқат намекунанд. Вале, 
дар бисёр ҳолатҳо онҳо пурра барои истеъмол мувофиқат 
мекунанд ва хариди онҳо метавонад барои нигоҳдории 
миқдори зиёди меваю сабзавот, барои ба партовқуттӣ ҷой 
нагирифтан мусоидат намоянд.

3.Тозагӣ ва ҳарорати заруриро дар яхдонҳо нигоҳ доред. 
Барои нигоҳ доштани тару тозагии маҳсулот давоми 
муддати тӯлонӣ онҳоро мебояд дар ҳарорати аз 1 то 150 С 
нигоҳ дошт.

4. Усули FIFO (First In – First Out)-ро истифода намоед. 
Дар ин ҷой ин маънӣ дорад, ки «якум харида шуд-якум 
истифода мешавад». Тайёркунии таомро ба нақша 
гирифта, кӯшмш намоед дар навбати аввал масулотеро 
истифода баред, ки пештар харидорї кардаед. Ваќте ки ба 
яхдон ё љевон махсулотро љойгир менамоед, мањсулоти 
пешинаро наздиктар ва мањсулоти навро дуртар љойгир 
намоед.

5. Чї маънї доштани тамѓагузории мањсулотро дар 
ќуттию пакетњо омўзед. Аз њама муњим – ин фањмидани 
фарќияти байни навиштаљотњои «то_ истеъмол намоед» 
ва «бењтар аст то_ истеъмол намоед». «То_ истеъмол 
намоед» маънї дорад, ки мањсулот танњо то њамин сана 
безарар аст, «бењтар аст то_ истеъмол намоед» маънї доад, 
ки сифати мањсулоти мазкур то санаи ишорашуда дар 
сатњи баланд ќарор дорад ва пас аз он мањсулот то вакти 
истеъмол безарар мебошад. Дигар намуди тамѓа, ки дар 
дар ќуттию пакетњо навишта мешаванд- «то_ ба фурўш 
бароварда шавад» мебошад, ки барои гардиши захирањои 
молии истењсолкунандагон ва фурўшандагони чакана 
фоиданок аст.

6. Ба боќимондањои ѓизо эњтиёткорона муносибат 
намоед: онњоро барои он ки ба миќдори зиёд тайёр 
кардаед, напартоед. Истифодабарии боќимондањои 
ѓизо дар тайёр намудани таомњои дигар-яке аз усулњои 
бошууронаи чи тавр кард, он чиро ки харид намудаед, ба 
пуррагї истеъмол намоед. Чаро ба љои он ки боќимондаи 
ѓизоро ба партовќуттї  партоем, онро ба сифати мањсулот, 
мисол хўроки нисфирўзї ё шом барои пагоњ истифода 
нанамоем? Агар шумо хоњиши рўзи дигар истеъмол 
кардани боќимондањоро надошта бошед, онро барои 
минбаъда дар яхдон сард намоед.

7. Боќимондањои ѓизоро ба пору барои боѓ табдил дињед. 
Баъзе боќимондањои ѓизо ногузиранд, чаро ќуттии 
компост аз пўчоќи сабзавоту мева насозем? Он гоњ пас 
аз чанд моњ шумо соњиби компости бою ќиматнок барои 
растанињои худ мегардед. Агар шумо боќимондаи ѓизо 
зиёд дошта бошед, он гоњ ба њалли мушкилот компостери 
хонагї ё љамъиятї сару кор мегирад. Ба таври одї 
боќимондањои ѓизоро ба компостер гузоред (дар он њатто 
моњї ва гўшт гузоштан мумкин аст), болои он як ќабат 
микроорганизмњои махсусро пошед ва барои «расидан» 
гузоред.
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Чӣ тавр ғизои мактабӣ 
метавонад ба ояндаи инсон 
таъсир расонад
Тоҷикистон аз лиҳози равандҳои глобалӣ

Ҳар як давлат саҳми худро дар рушди инсон ворид 
месозад-Тоҷикистон низ дар ин самт истисно нест. 
Вақте сухан дар хусуси равандҳои глобалӣ меравад, 
мо, одатан дар бораи ҳалли бузурги сиёсӣ, ки аз паси 
худ дигаргуниҳои куллииро эҷод мекунанд, фикр 
мекунем

Вале ҳар як одам ва ҳар як давлат новобаста аз 
таъсири ӯ дар ҷаҳон метавонад катализатори 
дигаргуниҳо бошад.

Ҳама аз хурд оғоз мегардад. Ҳатто барои як кӯдаки 
Тоҷикистон дар мактаб туҳфа кардани хӯроки 
пагоҳирӯзӣ ё хӯроки нисфирӯзӣ, мо ба беҳтар шудани 
ин ҷаҳон  кӯмак мерасонем. Чӣ тавр? Биёед муҳокима 
мекунем. Ҳадафҳои нави Рушди Устувор (ҲРУ) аз 
ҷониби давлатҳои узви СММ 25 сентябри соли 2015 
тасдиқ гардида, ба ивази Ҳадафҳои Рушди Устувори 
Ҳазорсола қабул шудааст, ки дар солҳои 2000-2015 
мақсади кам кардани сатҳи қашшоқӣ, паст кардани 
фавти кӯдакон, мубориза бо бемориҳои эпидемӣ, 
васеъ кардани ҳамкориҳои байналмилалиро  гузошта  
буд.

17  Ҳадафи глобалии нави рушди устувор характери 
комплексӣ ва ҷудонашаванда доранд ва тавозунии 
ҳар се компонентро таъмин мекунанд: иқтисодӣ, 
иҷтимоӣ ва экологӣ. Аз лаҳзаи қабул  ҲРУ асоси 
мавзӯи рушди байналмилалӣ гардидааст. 

Бо ҳуҷҷат тасдиқ шудааст, ки барномаи ғизои 
мактабӣ сармоягузории самараноки дарозмуддати 
миллӣ ва элементи муҳими сиёсати иҷтимоӣ  аст,  
вале чӣ тавр ин барномаҳо маҳз ба равандҳои 
глобалии гуманитарӣ, алалхусус ба Ҳадафҳои Рушди 
Устувор таъсир мерасонанд?

Кӯдакон-ояндаи тамоми инсониятанд. Баҳс намудан 

душвор аст, ки ғизои мактабӣ ба онҳо давоми дар рӯз 
сер будан, беҳтар намудани саломатии онҳо кӯмак 
мерасонад. Ин аллакай саҳми бузург барои рӯзи 
ояндаи ҳар як давлат аст.

Барномаҳои ғизои мактабӣ ба давомот ва фарогирии 
кӯдакон ба раванди таълим таъсири бевосита 
мерасонанд, волидайнро барои фиристонидани 
кӯдакон ба мактаб рӯҳбаланд менамоянд, ҷомеаҳои 
маҳаллиро муттаҳид месозанд ва ба рушди хоҷагии 
қишлоқ мусоидат менамоянд.

Акнун, муфассал таҳлил мекунем, ки чӣ тавр ғизои 
мактабӣ ба муваффақияти Ҳадафҳои Рушди Устувор 
таъсир мерасонад.

Мақсади 1: Маҳви 
қашшоқӣ

Барномаи ғизои мактабӣ  бо 
нишон додан  ба бехатарии озуқа 
метавонанд даври  камбизоатиро 

пора-пора кунад: кӯдакон аз оилаҳои камбизоат ғизои 
бад истеъмол мекунанд, баҳои ғайриқаноатбахш 
мегиранд, таҳсилро идома намедиҳанд ва аз «доми 
камбизоатӣ» баромада наметавонанд, бо дигар 
ибора, мақоми иҷтимоӣ-иқтисодии  худро беҳтар 
ва кӯдаконеро тарбия кунанд, ки роҳи зиндагии 
волидайни худро такрор накунанд. 

Дар ҷавоб ба ноустувории ҷаҳонӣ ҳукуматҳои 
мамлакатҳо ғизои мактабиро ҳамчун чораи 
дастгирии аҳолӣ баррасӣ менамоянд, ки метавонад 
то 10% хароҷоти оилавиро пӯшонад.

Мақсади 2: Маҳви 
гуруснагӣ

Дар давраи буҳрони ғизоӣ ва 
молиявӣ ғизои мактабӣ метавонад 
чораи самараноки дастгирии 

бехатарии озуқа гардад. Давлат метавонад ба 
волидайн дар қатъ нагардидани таҳсили фарзандони 
худ ва сарфа кардани маблағ кӯмак расонад. Дар 
мамлакатҳои сатҳи пасти даромаддошта хӯроки 
нисфирӯзии мактабӣ-ин, бештар қабули ягонаи 
пурраи ғизо мебошад, ки кӯдак дар давоми рӯз 
истеъмол мекунад.

Ғизои мактабӣ  натанҳо сер мекунад, балки 
талаботи шабонарӯзиро бо моддаҳои ғизоӣ таъмин 
месозад. Ҳамин тавр, ин барномаҳо бо проблемаҳои 
камхӯрокӣ дар ҳамаи намудҳо мубориза мебаранд, 
ки   он ба саломатии кӯдакон дар ҳаёти минбаъдаи 
онҳо таъсири мусбӣ мерасонад.

Мақсади 3: Саломатии 
хуб ва некӯаҳволӣ

 Исбот шудааст, ки проблемаҳои 
камхӯрокиро аз ҳисоби ғизои 
гуногун ва зиёд кардани 

микроэлементҳо кам кардан мумкин аст. Ғизои 
мактабӣ ба кӯдак қабули миқдори бештари калория, 
витамин ва микроэлементҳо мусоидат менамояд. 

Махфӣ нест, ки дар бисёр мамлакатҳо, аз ҷумла 

дар Тоҷикистон низ оилаҳое ҳастанд, ки фақирона 
ва якранг ғизо мегиранд. Дар ғизои мактабӣ 
ҳамеша қиматнокии энергетикии таомҳо, инчунин 
мавҷудияти витамин ва минералҳо, ба монанди оҳан, 
йод, витамини А, гуруҳи Б ва синк ба ҳисоб гирифта 
мешавад. Ҳамин тавр, кӯдак ба таври кафолатнок 
ҳамаи моддаҳои заруриро барои рушд ва инкишофи 
саломатӣ  қабул менамояд.

Бар замми ин, агар барномаҳои мактабӣ дар худ 
дигар элементҳо, ба мисли дегелминтизатсияро 
дошта бошанд, ин метавонад иловатан ба саломатии 
кӯдак таъсири  мусбӣ расонад.

Мақсади 4: Таҳсили 
босифат

Ғизо барои таҳсили муваффақонаи 
кӯдакон хеле  муҳим аст. Агар 
кӯдакон гурусна набошанд, 

онҳо бештар ба таълим диққат зоҳир мекунанд, на 
балки барои меъдаҳои холии худ. Ғизои мактабӣ 
барои беҳтаршавии давомот мусоидат менамояд, 
малакаҳоро ба таълим беҳтар мекунад. Миқдори 
ками хонандагон таҳсилро қатъ мекунанд. Таҳлилҳо 
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собит намуданд кӯдаконе, ки дар мактаб ғизо қабул 
мекунанд, беҳтар рафтор мекунанд, имтиҳонҳоро 
беҳтар месупоранд ва кам ба дарсҳо дер мемонад.

Мақсади 5: Баробарии 
гендерӣ

Барномаҳои ғизои мактабӣ барои 
таъмини баробарии гендерӣ дар 
дастрасӣ ба таҳсилот потенсиал 

доранд, ки дар ташкили имкониятҳои баробар барои 
марду зан дар тамоми соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ-
иқтисодӣ кӯмак мерасонанд.

Таҳсилот барои духтарон аҳамияти ҷиддӣ дорад. 
Бештар волидайн духтаронро дар хона нигоҳ 
медоранд, ки онҳо дар хоҷагии хонавода кӯмак 
расонанд ва додару хоҳари хурдсоли худро 
нигоҳубин кунанд. Ғизои мактабӣ волидайнро дар 
фиристодани духтарон ба мактаб ва идомаи таҳсили 
онҳо руҳбаланд менамояд. Аз рӯи маълумотҳои 
баъзе тадқиқотҳо ду соли таҳсили иловагӣ маоши 

минбаъдаи духтаронро 25% зиёд 
мекунанд.

Мақсади 8: Кори арзанда 
ва рушди иқтисодӣ

Амалишавии барномаҳои устувори ғизои мактабӣ 
ба ҷомеаҳои маҳаллӣ ва иқтисодиёти минтақавӣ 
таъсири муфид мерасонад. Аввалан, барномаҳои 
ғизои мактабӣ барои сокинони маҳал ҷойҳои корӣ 
ташкил мекунанд, ки ба онҳо даромади устувор дода, 
сифати зиндагии онҳоро беҳтар месозанд.

Ҳамчунин, бештари барномаҳо  дар худ ҳамкориро  
бо фермерҳои маҳаллӣ  дохил намудаанд. Низоми 
хариди маҳаллӣ барои ғизои мактабӣ рушди 
хоҷагии қишлоқро  ҳавасманд мекунад, фермерҳои 
маҳаллӣ талаботи устуворро барои маҳсулоти 
худ пайдо мекунанд ва аз ин бармеояд, ки онҳо 
дар банақшагирии ҳаҷми истеҳсолот дар давраи  
дарозмуддат қобилият доранд.

Имрӯз, Тоҷикистон роҳи рушди системаи ғизои 
мактабиро пеша кардааст. Дар ин роҳ ташкили 
ҳамкориҳои зичи ҳамаи иштироккунандагон: 
мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, 
ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, ҷомаҳои маҳаллӣ 
зарур аст.

Тавре мебинем, як системаи ғизои мактабӣ метавонад  
амалан ба ҳамаи соҳаҳои ҳаёти мардум самараи 
комплексӣ расонад. Барномаи  миллии рушди ғизои 
мактабӣ дар Тоҷикистон метавонад сармоягузорӣ ба 
ояндаи мактаб ва рушди потенсиали инсон гардад.

ВАЗИФА БАРОИ ТОБИСТОН: 
ОШХОНАИ НАВ 
Нақшаи амалисозии лоиҳаҳои пилотии рушди ғизои мактабӣ

Барои мактаббачагон таътили тобистона -ин имконияти 
истироҳат намудан, қувваи нав ва ҷидду ҷаҳд пайдо 
намудан пеш аз оғози соли нави таҳсил, барои худи 
мактабҳо бошад, вақти навгониҳо мебошад! Дар вақти 
таътил, бе халалдор намудани раванди таълим бо садои 
пармаю болға  тирезаҳоро иваз намуда, деворҳоро 
рангубор мумкин аст.

Моҳи июл дар 50 мактаби Тоҷикистон, ки ба рӯйхати 
пилотии Барномаи рушди ғизои мактабӣ дохил шудаанд, 
вақти қиматбаҳои худро гум накарда, ҳамоно корҳои 
таъмирро оғоз намуданд.

Намояндагони Барномаи Озуқавории Ҷаҳонии СММ бо 
кӯмаки  техникии Институти ғизои соҳавии Федератсияи 
Россия ба мактабҳо масолеҳи зарурии сохтмониро 
дастрас менамоянд. Намояндагони мақомоти маҳаллии 
ҳокимияти давлатӣ, маъмурияти мактабҳо ва волидайни 
хонандагон бошанд, бо қувваи корӣ кӯмак мерасонанд.

Дар аксари ошхонаҳои мактабӣ ва дар қисмҳои хӯрокпазӣ 
аллакай плитаҳоро иваз намуда, хатҳои обтаъминкунию 
корезӣ гузаронида шуда, ҷойҳои дастшӯӣ дар назди 
даромадгоҳҳо ташкил карда шуданд.

Корҳои таъмир ба анҷом мерасанд ва навбати дар 
ошхонаҳои мактабӣ насб намудани таҷҳизоти ҳозиразамон 
оѓоз мегардад, ки дар ҳаҷми калон тайёр намудани таомҳои 
болаззати мактабиро бо нигоҳ доштани фоиданокии 
маҳсулот имкон медиҳад.

Дар маҷмӯъ дар Барномаи лоиҳаҳои пилотии рушди ғизои 
мактабӣ 50 мактаб иштирок менамоянд: 35 мактаби 
вилояти Хатлон, 15 мактаби шаҳри Роғун ва ноҳияҳои 
Рашт, Нуробод, Тоҷикобод, Лахш. Нақшаи амалисозии 
лоиҳаҳои пилотии рушди ғизои мактабӣ ҷиҳати дар 
таҷриба коркард намудани ҳолатҳои асосии Стратегияи 
рушди устувори ғизои мактабӣ то соли 2027 таҳия шудааст.
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ЧӢ ТАВР НОРАСОИИ 
КАЛСИЙРО 

ДАР ОРГАНИЗМ 
ПЕШГИРӢ НАМУД 

Организми мо то 20-25 солагии инкишофу  рушд мекунад. 
Агар ин равандро бо сохтмони хона муқоиса намоем, он гоҳ 
скелети мо, ки аз устухонҳо иборат аст –ин конструксияи 
асосӣ буда, «масолеҳи сохтмонӣ»-и асосӣ барои устухонҳо 
калсий мебошад.

Дар хусуси он ки калсий барои инкишофи устухонҳо зарур 
аст, шояд ки ҳама шунидаанд. Бар замми ин, дар тамоми 
ҷаҳон ҳолати норасоии калсий ва бемориҳои вобастаи 
устухонҳо ташвишовар боқӣ мемонад. Аз рӯи маълумоти  
бюрои омори Австралия ҳар як мард ва ҳар як зани дуввум  
дар ҷаҳон бемории норасоии куҳнашудаи  калсийро эҳсос 
мекунанд.

    Дар Тоҷикистон, аз рӯи баҳодиҳии Хазинаи Байналмилалии 
остеопороз (IOF) проблемаи норасоии калсий низ бинобар 
сабаби норасоии иҷтимоӣ ва паст будани ратсион дар 
оилаҳои камбизоат  хеле мубрам мебошад.

Норасоии калсий ҳамчунин метавонад кашиши рагҳо, 
дарди устухонро (бинобар сабаби хурдшавии онҳо), 
шикасти патологӣ аз ҷароҳати хурдтарин, вайроншавии 
дандонҳо, сустшавии хотира, атритмияро пайдо намоянд.

Парҳез ё ИБФ (иловагиҳои аз ҷиҳати  

биологӣ фаъол)
Мустақилона ба худ таъин намудани комплексҳои 
витаминии дар таркибашон калсийдошта ақидаи 
начандон хуб аст. Бо доруи ҳаб (таблетка) ба осонӣ шифти 
шабонарӯзии истеъмоли минералро зиёд кардан мумкин 
аст, бадан бошад ба пуррагӣ бо он худро таъмин карда 
наметавонад. Аз ҳад зиёд шудани калсий метавонад ба 
пайдоиши озах дар рӯдаи ғафс оварда расонад.

Ташкили оқилонаи системаи ғизо беҳтар аст. Бояд фаромӯш 
накард, ки витаминҳо ва минералҳои аз маҳсулоти ғизоӣ 
ҳосилшуда аз ҷониби организми мо беҳтару бехатартар 
ҳазм мешаванд.

Тибқи тавсияҳои СУТ (Созмони Умумиҷаҳонии Тандурустӣ) 
меъёри оптималии ҳаррӯзаи калсий дар синни аз 3 то 10 
сола бояд 800 мг, аз 11 сола ва боло— 1200 мг –ро ташкил 
намояд. Давоми рӯз пайдо кардани он начандон душвор 
аст: мисол, бо як литр шир, ҷурғот ё ряженка.

100 г панири сахт — ин аллакай нисфи меъёри шабонарӯзии 
калсий. 

100 г афлесун 35 мг калсий, 100 г ғӯлинг — 170 мг,  100 г 
кунҷид бошад — 1100 мг –ро дар  таркиби худ доранд! 

Маҳсулоти калсийдоштаро беҳтар аст дар нимаи дуюми 
рӯз истемол намуд, чунки вайроншавии бофтаҳои устухон 
шабона оғоз мегардад. Вале, мутаассифона ин осон нест.

Натанҳо калсий
Калсий минерали нозук буда, ба миқдори кифоя 
воридшавии он ҳазмшавии пурраро кафолат дода 
наметавонад. Масалан, баъзе патологияҳои эндокринӣ, 
бемориҳои гурда ва узви ҳозима  (алалхусус ҳангоми паст 
будани  туршнокии шираи  меъда) ба ҷаббиши ин модда 
сади роҳ мегарданд.

Калсий танҳо дар ҳамсоягӣ бо «ёрдамчиҳо» хуб ҳазм 
карда мешавад. Байни онҳо-фосфор ва магний мебошанд. 
Мутаносибии оптималии калсий-фосфор, инчунин ба 
мисли калсий-магний 2:1-ро ташкил мекунад (калсий ду 
баробар зиёд).

Ҷаббиши калсий дар хун ба таъмин намудани витаминҳои 
D ва А кӯмак мерасонад. Норасоии ин витаминҳо метавонад 
ҳамаи кӯшишҳои шуморо ҷиҳати пурра кардани норасоии 
калсий  барбод созад.

Кӯшиш намоед, ки 
ғизои баркашидашуда, 
гуногунро истеъмол 
намоед, аз рӯи ғизои 
фарзандонатон 
мушоҳида баред. Туҳфа 
барои талошҳои шумо 
метавонанд устухонҳо 
ва дандонҳои боқувват 
гарданд!



14 15Маљаллаи ѓизои мактабї

Фарзанди Шумо бо чӣ наҳори мекунад
Наҳории дурусти мактаббача аз чӣ иборат аст

Тарбияи фарҳанги ғизо аз хурдӣ зарур аст. Ҳатто кӯдакони синни томактабӣ оид ба он ки дар давоми 
рӯз наҳорӣ, хӯроки нисфирӯзӣ, хӯроки пешин ва шом ҳастанд, тасаввурот доранд. Ба кӯдак ҳар пагоҳӣ 
наҳорӣ карданро омӯхта, барои одати солим барои тамоми умри боқимонда шумо замина мегузоред.

Илова ба ин фаҳмидан зарур аст, ки кадом наҳорӣ ба хонанда фоидаи бештар мерасонад. Ба ҳама 
маълум аст, ки оғози беҳтари рӯз ин шавла аз ярмаву донагиҳо мебошад.

Шумораи зиёди модарон кӯшиш мекунанд, ки ҳар саҳар ба кӯдакон шавла пешниҳод кунанд. Вале 
парҳезшиносон таъкид мекунанд, ки танҳо бо шавла бояд наҳорӣ анҷом наёбад, баъзе волидайнро 
мебояд, ки аз ратсиони дӯстрӯякони худ умуман шавларо ихтисор намоянд.

Ратсиони солими пагоҳирӯзии мактаббачаро чӣ тавр бояд тартиб дод?

Шавла дар хотир
Шавла хеле хуб сер мекунад, вале ба организми 
инкишофёбанда пеш аз ҳама сафеда намерасад.Раванди 
инкишоф ва рушди организм бо иштироки сафеда 
гузаронида мешавад ва барои он ки кӯдак рушд ёбад, 
ба ӯ зарур аст натанҳо шавла, балки маҳсулоти табии 
сафедадорро низ истеъмол намоянд.

Организми кӯдак ба сафеда нисбат ба калонсол эҳтиёҷ дорад. 
Барои одами калонсоли тарзи ҳаёти камҳаракатдошта 60-
70 гр. сафеда дар як рӯз кифоя аст.

Ба кӯдаки 7-10- сола 77 гр., писарбачаҳои 11-13- сола 90 
гр., дар синни 14-17-сола 98 гр. сафеда дар як рӯз зарур аст. 
Барои духтарон меъёр каме паст аст:11-13-сола 82 гр., 14-
17-сола 90 гр. Аз ин 60-70% бояд сафедаҳои пайдоишашон 
аз ҳайвонотро ташкил кунанд.

В порции мяса или курицы в 100 г содержится 20 г белка, в 
порции творога 100 г — около 16-20 г белка. Как видим, для 
того, чтобы получить необходимые 80-100 г белка в день, 
ребенок должен есть натуральные белковые продукты не 
только в обед, но и на завтрак и ужин.

Дар порси гӯшт ё мурғ дар 100 гр. 20 гр.сафеда, дар порси 
творог-наздики 16-20 гр. сафеда мавҷуд аст. Тавре мебинем, 
барои он ки 80-100 гр. сафедаи заруриро дар як рӯз қабул 
намояд, кӯдак бояд маҳсулоти табии сафедадорро натанҳо 

ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ, балки дар наҳорӣ ва хӯроки 
шом низ истеъмол намояд.

Ҳамчунин, тухм. Гӯшт, моҳӣ, панир, лӯбиёӣ (лӯбиё, наск, 
нахӯд) аз сафеда бой мебошанд.

Боиси таассуф аст, ки дар наҳорӣ ин маҳсулотро на ҳамаи 
кӯдакон қабул мекунанд ва ба ин ҷавоби одӣ ёфтан мумкин 
аст-чунин маҳсулот нархи хеле баланд дорад. Ғайр аз ин, 
онҳо муҳлати кӯтоҳи истеъмолӣ доранд, ярмаю макаронро 
бошад солҳо нигоҳ доштан мумкин аст. 

Чӣ тавр осон ва арзон наҳории сафедадорро барои кӯдак 
тайёр намуд?

Творог
Твороги табии бе иловаҳоро харидорӣ намоед. Ҳамаи 
иловаҳое, ки творогро болаззат мекунанд, худатон 
метавонед илова намоед. Онҳо метавонанд як қошуқ 
асал ё каме чормағз, мураббо, тобистон-буттамева ё мева 
бошанд.

Маҳсулоти беравған ба кӯдакон зарур нестанд. Агар творог 
равғаннокии паст-4-5% дошта бошад, ба он сметана ё 
саршир илова намоед.

Оғози аълои рӯз барои хонанда метавонад запеканкаи 
творогӣ ё сирники хушбӯй бошад.

Тухм 
Тухмро чӣ тавр бояд тайёр намуд ҳама медонанд. 
Ретсептҳои дӯстдоштаро истифода намуда онҳоро бо 
сабзавоти тару тоза ва хлеби аз гандумтайёршуда гуногун 
созед. 

Бутербродҳо
Аз ҳолландиҳо ибрат гиред. Онҳо дар наҳорӣ бутербродро 
меписанданд. Бар замми ин сокинони Нидерланд қоидаро 
риоя мекунанд, ки дӯстрӯяки моро аз оғози рӯз хушҳол 
месозад. Як бутерброд-фоиданок (мисол, хлеби аз гандум 
тайёршуда бо бурридаи гӯшти дар об пухта ва хунукшуда), 
дуюмин-ширин (мисол, бо ҷем).  

Шавла
Новобаста аз он ки бисёре аз парҳезшиносон ба ақидаанд, 
ки шавла варианти беҳтарини наҳории мактабӣ набуда, 
мавҷудияти онҳо дар таомномаи пагоҳирӯзӣ, агар баъзе 
қоидаҳоро риоя кунем,   ғайри қобили истеъмол мебошад. 

Ҳамаи шавлаҳои зудтайёршавандаро ҳавола диҳед! 
Онҳо карбогидратҳои «холӣ»-ро дар худ дошта, ба 
организм таъсир расонида, партоиши глюкозаро ба 
худ эҷод мекунанд. Шавлаҳоро аз ярма ба миқдори кам 
титшавандаро интихоб намояд, ки на кам аз 15 дақ. пухта 
мешаванд: сӯкӣ, марҷумак, биринҷ, ҷави русӣ. 

Агар кӯдак иллати вазни зиёдатӣ надошта бошад, чун 
қоида, ба шавла бурридаи мурғ, 2 пора панир ё тухм илова 
намоед. Асал, мева ё хушкмева бошанд зиёдатианд, чунки 
шавла худ манбаи бойи карбогидратҳо мебошад.

Агар мушоҳида карда бошед, ки дӯстрӯяки шумо тамоюли 
фарбеҳшавӣ дорад, кӯшиш намоед, ки дар наҳориҳо ба 
творог ё тухм афзалият диҳед, шавла ё бутербродро на 
зиёда аз 1-2 маротиба дар 1 ҳафта тайёр намоед, ё умуман 
аз онҳо даст кашед. 
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ЁРДАМЧИҲО ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ

Обҷӯшон

Ахборнома силсилаи мақолаҳоро дар бораи 
ёрдамчиҳои ошпазҳои мактабиро дар қисми 
хӯрокпазӣ ба табъ мерасанонад. Қаҳрамони 
якуми мо- обҷӯшон. 

Обҷӯшон аз рӯи сохти худ хеле сода буда, самаранокии 
баланд дошта, начандон қимат буда, ба туфайли ин 
дар ошхонаҳо, тарабхонаю қаҳвахонаҳо ва албатта, дар 
ғизои мактабӣ маъмул гардидааст. 

Обҷӯшон асбобест, ки барои гармкунӣ ва ҷӯшонидани об 
пешбинӣ шудааст. Ба сифати элементи гармкунӣ дар он 
гармкунаки барқии найчашакл истифода бурда мешавад. 

Ин асбоби мӯъҷизанокро ҳанӯз соли 1924 Теодор Стибели 
ҳоландӣ ихтироъ намуда буд. Дере нагузашта дар 
Ҳоланд чойникҳои барқӣ пайдо шуданд, вале обҷўшонакҳо 
бошанд, дар ватани худ ба таври васеъ маъмул 
нагаштанд. Вале, барои одамони советӣ ин асбоб дер боз, 
аз солҳои индустрикунонии сталинӣ шинос аст. Пас аз 
пош хӯрдани ИҶШС. Вақте ки сокинони мамлакатҳои 
ИДМ аз буҳрони барқӣ азият мекашиданд, обҷўшонҳо 
рамзи ҷудонашавандаи маишии солҳои душвори 90-ум 
гардиданд. 

Имрӯз, таҷҳизоти обҷӯшон раванди истеҳсолотро 
дар қисми хӯрокпазии ошхонаи мактабӣ метезонад. 
Оби бо кўмаки обҷўшон гармшударо дар сехҳои гарм ба 
сифати компоненти асосӣ ҳангоми тайёр намудани ҳар 
гуна таомҳо ва маҳсулоти кулинарӣ, нӯшокиҳои гарм  
истифода менамоянд. 

Обҷӯшонҳои ҳозиразамон аз пӯлоди хрому никелӣ 
сохта шуда, бо терморегуляторҳо ва системаи ҳифзи 
элементҳои гармкунӣ ҳангоми набудани об муҷаҳҳаз 
гадидаанд. Барои рехтани оби ҷӯшон дар панели қисми 
пеш экрани махсус насб карда шудааст. Инҷо низ 
шишаи ченак- нишондиҳандаи сатҳи об ҷойгир шудааст. 
Иқтидорнокии моделҳо низ метавонад аз 60 то 180 литр 
дар 1 соат фарқкунанда бошад.

Истеҳсолкунандагони бешумори таҷҳизоти ошхона ду 
намуди обҷӯшонҳои барқии зарфӣ- бо усули рехта пур 
кардан ва ҷорӣ пуркуниро пешкаш менамоянд. Фарқияти 
асосии байни онҳо аз усули амал вобаста аст.

ОБҶӮШОНИ БО УСУЛИ РЕХТА ПУР КАРДАН

Обҷӯшони барқии бо усули рехта пур кардан –ба 
таври дастӣ пур карда шуда, пас аз он ҳаҷми умумии 
обро меҷӯшонад ва ҳарорати заруриро аз рӯи 
истифодабарӣ нигоҳ медорад. Пас аз он ки дар он об 
ба охир мерасад, зарфро аз нав пур кардан зарур аст. 

Қисми зиёди обҷӯшонҳои бо усули дастӣ пуркунӣ 
шакли силиндрӣ доранд. Зарф (бак) аз пӯлоди 
зангногир сохта шудааст. Дар қаъри он ТЭН дар 
шакли спирал ҷойгир шудааст. Чунин обҷӯшонҳо 
барои ҷӯшонидани оби тоза пешбинӣ шудаанд. Барои 

тайёр кардани чой, қаҳва, компотҳо 
обҷушонҳои пӯшонидашудаи бо об 
алоқанакунанда-ТЭН истифода карда 
мешаванд. Ин кори асбобро беҳтар 
намуда, пайдошавии таҳшиниҳоро 
пешгирӣ менамояд.

Обҷӯшонњои бо усули рехта 
пуркунӣ универсалӣ мебошанд. Ба 
хонаҳо, дар ҷойҳое ки таъминоти 
оби гарм номунтазам мебошад ва 
дар муассисаҳои хӯроки умумӣ 
низ мувофиқ мебошанд. Вазн ва 
ҳаҷми  начандон калон-бартарияти 
обҷӯшон дар назди маҳсулоти 
бештар калон баръало мебошад, 
вақте ки дар қисми хӯрокпазӣ фазо 
маҳдуд бошад.

Вақти ҷӯшиш ҳангоми қувванокӣ 
дар 2 КВт ба ҳисоби миёна 60 
дақиқаро ташкил мекунад, бинобар 
ин обҷӯшон қувваи зиёди барқро 
истифода намебарад. Ҳангоми 
истифодаи  онҳо асбобҳои дигари 
барқиро низ истифода бурдан 
мумкин аст, «тамбаҳо (пробкаҳо)» аз 
кор намебароянд.

Дар обҷӯшонҳои барқӣ ду реҷаи гармкунӣ пешбинӣ 
шудаанд: «Ҷӯшонидан» (гармкунии об дар зарф то 
ҳолати ҷӯшиш ва ба кор даромадани нишодиҳанда 
(датчик)-и буғ) ва «Реҷаи дастгирӣ» (нигоҳдории 
ҳарорати об дар обҷӯшон аз 90 то 95 дараҷа С) 

Нороҳатии обҷӯшонҳои бо усули дастӣ пуркунӣ 
дар он аст, ки новобаста аз ҳаҷми об, барвақт ё дер 
ҳолате мерасад, ки моеъ дар он ба охир мерасад ва 
муҳлате барои гарм кардани ҳаҷми зарурии об пайдо 
мешавад.

ОБҶӮШОНИ БО УСУЛИ ҶОРӢ ПУРКУНӢ

Ҳамаи обҷӯшонҳои бефосила амалкунанда 
(усули ҷорӣ)-и дар истеҳсолоти хӯроки умумӣ 
истифодашаванда, аз рӯи сохт ва принсипи амал ба 
ҳам монанданд. Обҷӯшони бо усули ҷорӣ пуркунӣ аз 
корпус, қуттии қуввагиранда, зарфи ҷушонанда ва 
ҷамъкунандаи оби ҷӯшонидашуда иборат аст.

Дар қуттии қуввагиранда асбоби шиноварак 
(поплавок) ҷойгир шудааст, ки бо кӯмаки он ба таври 

доимӣ сатҳи об нигоҳ дошта мешавад. Об тавассути 
қубур таъмин карда мешавад. Асбоби шиноварак аз 
шиноварак, фишанг ва клапан иборат аст. Дар зарфи 
обҷӯшон гармкунакҳои барқии найчашакл, қубури 
об ва найчаи обпарто бо тамба (пробка) ҷойгир 
шудаанд. 

Дар корпуси обҷӯшонҳои бо усули ҷорӣ пуркунӣ 
лампочкаҳои изтиробии тавассути равшанӣ 
огоҳкунанда оиди мавҷудияти шиддат дар обҷӯшон 
ва кори элементҳои гармкунакҳои барқӣ насб 
шудаанд.

Бартарияти асосии обҷӯшони бо усули ҷорӣ пуркунӣ- 
имконияти зуд коркард намудани ҳаҷми калони оби 
гарм аст. Обҷӯшонҳои бо усули ҷорӣ пуркунӣ сифати 
лаззат ва хосияти фоиданоки обро ба таври зарурӣ 
нигоҳ медоранд, чунки гармкунии об як маротиба 
сурат мегирад.

Бар замми ин, барои истифодабарии чунин асбоби 
пурқувват ҷараёни барқ аз 380 Вт ва ноқили буриши 
мувофиқ зарур аст.
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ТАЪРИХИ ҒИЗОИ МАКТАБӢ АЗ 
ИМПЕРИЯИ РУССИЯ ТО ИМРӮЗ

Дар ҳамаи мамлакатҳо хонандагон ҳамонро 
ки волидайнашон истеъмол мекунанд, онҳо 
низ тановул мекунад. Ин ба рушди саноати 
хӯрокворӣ ва маҳсулоти мавсимӣ вобастааст. 

Табиист, ки дар таомномаи ошхонаҳои осиёӣ 
ҳамеша биринҷ, растаниҳои обӣ ва мисо-шӯрбо 

бартарӣ доранд, дар ошхонаҳои аврупоӣ бошад 
-гӯшт, картошка ва сабзавот.

Ба ғизои мо ба дараҷаи баланд анъанаҳои дар 
мамлакат маъмулгашта таъсир мерасонанд.

Империяи Руссия, Иттиҳоди Шӯравӣ ва пасон 
Руссияи ҳозиразамон роҳи калону душвори 
эволютсияи ғизои мактабиро гузаштаанд.

Новобаста аз он ки то имрӯз роҳ ба охир 
нарасидааст, таҷрибаи Руссиягӣ метавонад ба 
ҳамаи давлатҳое, ки фарҳанг ва анъанаҳояшон 
ба ҳам наздиканд фоидаовар бошад. 

Мо ба хонандагон пешниҳод мекунем, ки 
ба таърихи ошхонаҳои мактабии шӯравию 
Руссиягӣ сайри шавқовар намуянд.

«Солонушка»-и подшоҳӣ

Дар гимназияҳои аввалине, ки императорзан Елизаветта 
Петровна кушода шуда буд, пагоҳирӯзии хонандаи 
гимназия аз бурдаи хлеби вазнаш на кам аз 100 гр. оғоз 
мегардид. То хӯроки наҳор дар се дарси пурра  иштирок 
кардан зарур буд.

Аз пардохти маблағ барои хӯроки наҳор 
танҳо хонандагони камбизоаттарини 
гимназия озод мешуданд. Тавре 
олим-ботаники барҷаста Александр 
Леополдович Яворский ба хотир 
меорад, ба як панҷтина «пятак» 
«солонушка» (булочкаи болояш намак 
пошидашуда) як стакон чой ва се 
буррида ҳасиб харидан мумкин буд. 

Дар курсҳои занонаи Бестужев наҳорӣ 
аз ду таом ва хӯроки нисфирӯзӣ аз 
се таом пешбинӣ шуда буд. Нархи 
хӯроки нисфирӯзӣ хоксорона-30 тин 
(копейка) ва бо мурури замон то 16 
тин фароварда шуд.

Дар хусуси ғизо дар литсейи Царское село мо метавонем 
ба туфайли хотираҳои Иван Пушин, дӯсти Александр 
Сергеевич Пушкин ва яке аз хатмкунандагони аввалин 
маълумот пайдо намоем: «Хӯроки нисфирӯзӣ аз се таом 
иборат буд. Рӯзҳои ид чор таом пешниҳод мешуд. Дар 
вақти хӯроки шом-2-то. Хӯрданиҳо хуб буданд, вале ин 
монеа намешуд, ки баъзан пирожкиҳоро ба бакенбардҳои 

Золотарёв (хизматчӣ-эзоҳи муаллиф) ҳавола кунем. 
Ҳангоми чойи наҳорӣ-булкаи сафед, бегоҳӣ-нисфи булка». 

Албатта, хонандагони литсей, ҳамчун писарони дӯстдошта 
мехостанд ягон чизи болаззат тановул кунанд. Шляхтичи 
лаҳистонӣ Леонтий Кремер, ки ба ҳайси «тағо (дядька)» 
хизмат мекард, бурчаки худро дошт, ки дар он ба 
хонандагон «нӯшидани як чашка қаҳва ва шоколадро» 
пешкаш менамуд. «Ӯ баъзан бо дархости зодрӯздошта, 
бар ивази чойи давлатӣ ҳамчун ҳадя болои мизи умумӣ 
пагоҳирӯзӣ қаҳва ё бегоҳӣ шоколад бо як ғарам хушкнон 
(сухари) мегузошт». 

ИҶШС (СССР): манка ё запеканка

Паз аз револютсияи соли 1917 тағйироти куллӣ дар ҳамаи 
соҳаҳои ҳаёт, аз ҷумла, дар ғизои кӯдакон ба амал омад.

Соли 1918 ҳангоми Ҷанги гражданӣ, вақте ки тамоми 
мамлакат дар ҳолати сахт ва хеле маҳдуди озуқа қарор 
дошт, Совети Комиссарҳои Халқӣ декретро «Дар бораи 
пурзӯр намудани ғизои кӯдакон» қабул намуд.

Соли оянда декрет «Дар бораи ғизои ройгон барои кӯдакон» 
ба имзо расонида  шуд. Ба ҳамаи ташкилотҳои озуқа тавсия 
дода шуд, ки тамоми ошхонаҳои мактабӣ ва нуқтаҳои 
ғизоиро барои кӯдаконе, ки таҳсил намекунанд, таъмин 
намоянд. Илова ба ин Фонди ғизои кӯдакона таъсис дода 
шуд, ки аз ҳисоби андозбандии аҳолӣ ва субсидияҳои 
хазинадории давлатӣ ташаккул дода мешуд.

Моҳи феврали соли 1921 дар назди ВЦИК Комиссия оид ба 
беҳдошти ҳаёти кӯдакон (Деткомиссия) таъсис дода шуд. 

Тавре аз маводҳои комиссияи 
мазкур бармеояд, то соли 
1921 «ғизои кӯдакон» ба таври 
«қаноатбахш» дар ягон ҷой ба 
роҳ монда нашуда буд.

«Кӯдакон, баъзан танҳо 
хлеб ва карам ё картошкаи 
сармозадаро истеъмол карда, 
ҳаёти нимгурусна ба сар 
мебаранд»

Соли 1921 барои хонандагон 
ошхонаҳои парҳезӣ, дар 
назди мактабҳо майдончаҳои 
тандурустӣ, санаторияҳо барои 
кӯдакони гирифтори невроз, 
сил, мактабҳои бешагӣ ташкил 
карда шуданд.

Хӯрокҳои нисфирӯзӣ дар мактабҳо ройгон ва ҳатмӣ 
шуданд (барои озод шудан сабаби узрнок ё маълумотнома 
талаб карда мешуд).

Таомнома бо ҳисоби ҷиддии талаботи шабонарӯзӣ дар 
ғизо (наҳорӣ-25%, нисфирӯзӣ-30%) тартиб дода мешуд, 
инчунин диққати махсус ба таносуби сафеда, равған ва 
карбогидратҳо дода мешуд.

Ба асоси хӯроки нисфирӯзии мактабӣ «Китоб дар 
бораи ғизои болаззат ва солим» дохил шудааст, ки 
онро сарпарҳезшинос (сардиетолог)-и ИҶШС Мануил 
Певзнер ва Комиссари халқии саноати хӯрокворӣ 
Анастас Микоян таҳия намудаанд. Онҳо  тамоми таомҳои 
бирён, тезу бӯйнокро манъ намуда, бар ивазашон гӯшти 
ҷӯшонидашуда, булён, кисел ва ширбиринҷро  пешниҳод 
намуданд. 

Булочка ва афшураҳои табиї танҳо барои хонандагони 
синфҳои болоӣ пешбинӣ шуда буданд. Боқимондаҳо 
бо маъмултарин маҳсулоти ғизои мактабӣ-запеканкаи 
творогӣ қаноат мекарданд. Тамоми таомҳо бевосита дар 
мактаб тайёр карда мешуданд.

Намунаи беҳтарини даврони шӯравӣ кисел аз экстракти 
табиӣ дар шакли брикет буд, ки «хиштчаҳо»-и рангоранги 
онро натанҳо нӯшидан, балки бо дандон шикаста хӯрдан 
мумкин буд. Ва албатта, рамзи фаромӯшнашавандаи 
саноати хӯроквории шӯравӣ -шир дар пакетҳои секунҷа 
(«аҳром (пирамида)», «секунҷаҳо», қурбоққачаҳо» буданд.

Наздики пошхӯрии ИҶШС ратсиони мактабӣ ба таври 
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назаррас «камбағал» шуд, бинобар ин хонандагони 
охирини мактабҳои советӣ метавонанд танҳо марҷумаки 
хушк бо ҳасибча ва нахӯдшӯрборо ба ёд оранд.

Ҳазорсолаи нав бе чалпакҳо 
(блинчикҳо)-и гӯштин

Барҳамхӯрии ИҶШС дар асри ХХ ба дуюм азнавбинии 
куллии системаи ғизо овард. Аллакай дар солҳои бозсозӣ 
хӯрокҳои нисфирӯзии бепул аз байн рафтанд (истисно-
хонандагони синфҳои ибтидоӣ, инчунин, хонандагон аз 
оилаҳои камбизоат ва серфарзанд).

Он ки ба таомнома дахл дорад, дар Руссия дар солҳои 
сипаришуда ғизои мактабӣ кам тағйир ёфтааст. Пеш аз 
ҳама ин ба он алоқаманд аст, ки дар мактабҳо ошпазҳои 
собиқадор боқӣ мондаанд, ошпазҳои навро бошад, аз рӯи 
страндартҳои куҳна меомӯзонанд. 

Институти ғизои АИТР каме нишондодҳои Певзнер ва 
Микоянро таҳрир намуда, таомномаи  дуҳафтаинаро бо 
дохилкунии ҳамаи маҳсулот  таҳия кард.

Ҳамин тавр, ғайр аз шӯрбоҳои маъмул ва пюре дар он 
зефир, нӯшобаи хуч, хӯриш аз карами баҳрӣ ва пудинг 
пайдо шуданд.

Соли 2008 ислоҳоти саросарии ғизои мактабӣ оғоз гардид.

Пеш аз ҳама, ислоҳот ба кадрҳо ва таҷҳизот дахл дошт. 
Рӯйхати маҳсулоти манъшуда васеъ гардид: ба он 
чалпакҳои гӯштин, зелтсҳо, мокарони флотӣ, кремҳо, 
морсҳо, яхниҳо, паштетҳо, фаршмакҳо, маҳсулоти дар 
фритюр тайёршуда  дохил шуданд. Парҳезшиносон 
аз ошпазҳо даъват намуданд, ки сабзавоту меваҳои 
мавсимиро интихоб намоянд.

Барои азнавҷиҳозонии техникии қисми хӯрокпазии 
мактабҳо ба 14 субъект 5 млн.рубл ҷудо карда шуд. 
Дигаргунсозиҳо натанҳо иншоотҳо, балки ба меъёрҳои 
ғизо, инчунин ҳайати кадриро  фаро гирифтанд. Ба 
хизматрасонии ошхонаҳои мактабӣ комбинатҳои 
махсусгардонидашуда шурӯъ намуданд, ки ин имкон 
дод хароҷотҳои доимӣ кам, инчунин сифати ғизо беҳтар 
гардад.

Самараи бештари ислоҳоти системаи ғизо дар мактабҳо 
дар шаҳри Маскав назаррас аст. Дар  ин ҷой хабарҳо оид 
ба заҳролудшавӣ ва дигар ҳолатҳои манфӣ дар ошхонаҳои 
мактабӣ  вуҷуд надорад. Ҳолати  мазкур дар ғизои мактабӣ  
дар Ҷумҳурии Бошқирдистон, шаҳрҳои Қазон,  Рязан, 
Новосибирск  хуб аст. Аз соли 2008 шароит дар соҳаи ғизои 
мактабӣ  беҳтар гардидааст, вале ислоҳоти система дар 
Руссия то имрӯз идома дорад.

«Паси парда»: хлеб (нон)-ро дар 
ошхонаи мактаб чӣ тавр тайёр 
мекунанд

Хӯроки нисфирӯзии мактабӣ. Бӯйи форами шӯрбои гарм дар таровати 
нотакрори навпухташуда нопадид мегардад. Аз рӯи таомномаи 
махсус таҳияшуда дар ин ҷо нони гарми болаззати моддаҳои зиёди 
фоиданокдошта барои организми инкишофёбандаи мактаббачаи хурдсол 

зарур истеҳсол карда мешавад.

Паси саҳнаи нонпазхонаи хурди мактабӣ менигарем ва мефаҳмем, ки ин 
маҳсулоти болаззату фоиданок-элементи асосии хӯроки низфирӯзии 

мактабиро чӣ тавр тайёр мекунанд.

ҲАМА АЗ АНБОР ОҒОЗ МЕЁБАД
Дар ин ҷо дар рафҳои махсус, зерқуттиҳо орд ва 
маҳсулоти хушк, дар яхдон –тухм, равған ва дигар 
маҳсулоти ба хунукӣ ниёздошта нигоҳ дошта 
мешаванд. Ҳамчунин дар ин ҷой ордбезаки ларзишӣ 
(вибратсионӣ) насб карда шудааст. Он ордро аз 
иловагиҳои бегона ҷудо карда, онро ковок намуда, 
бо оксиген бой мегардонад. Ҳамаи ин барои омода 
кардани орд ба раванди туршшавӣ ва ҳосил намудани 
хамири босифат мебошад.

ҶОЕ, КИ ДАР ОН ХАМИР ТАЙЁР МЕКУНАНД
Хамирхобонӣ раванди хеле масъулиятнок мебошад. 
Бинобар ин, ба кор ёрдамчиҳои боътимод-мошинаҳои 
хамиртайёркунӣ мебароянд. Онҳо дар зуд ва бенуқс 
тайёркунии хамир, пешгирии тасфидани он кӯмак 
мерасонанд. 

Хамир омода шуд. Акнун, онро барои расидан 
мегузорем. Ба кор дрожж оғоз мекунад. Он ҳаворо 
фурӯ бурда, гази ангидриди карбонро ихроҷ 
менамояд. Аз ин ҳисоб хамир бо ҳубобчаҳои ҳаво бой 
мегардад.

Хамирро ба қолабҳо дохил мекунем. Акнун ба он 
«истироҳат» карда, барои пухтан омода шудан зарур 
аст. Ин равандро «расиш» меноманд ва ин раванд 
дар ҷевони «расиш» сурат мегирад. Дар он барои 
хамири мо иқлими махсус  ташкил карда мешавад: 

ҳарорати аз 30 то 35 дараҷа ва рутубат дар сатҳи 80% 
нигоҳ дошта мешавад. Зичии хамир паст гардида, 
ковокии он барқарор мегардад, ки дар раванди 
ташкили зуволаҳо каме паст шуда буд. Дар натиҷа, 
зуволаҳо қабати ҳамворро шакл гирифта, маҳсулот 
шакли ҳавоӣ пайдо мекунад. 

ДАВРИ НИҲОӢ- ПУХТАН
Зуволаҳоро ба тафдони хлебпазӣ ворид мекунем. 
Вакте ки онҳо баробар ва бешитоб  пухта мешаванд, 
бехатарӣ ва нобудсозии ҳавои ифлосро дар болои 
таҷҳизоти гармидиҳанда чатрҳои ҳавокаш таъмин 
менамоянд, ки ба системаи ягонаи вентиллятсия 
васл карда мешаванд. 

Раванди пухтани хлеби болаззату хушбӯй ба анҷом 
мерасад. Хлебро аз тафдон мебарорем ва онро хунук 
мекунем. Вале хлебамонро то даме ки ҳарорати 
дохили он ба ҳарорати муҳити атроф мутобиқ 
нагардад, онро тайёршуда нашуморем. Сифати 
хлебро санҷидан мумкин аст-каме мағзи хлебро зер 
мекунем-он бояд шакли аввалаи худ баргардад.

Каме кор боқӣ монд-тақсим кардани маҳсулот ба 
қуттиҳои махсуси пластикӣ, пӯшонидани сарпӯш 
ва интиқол додан ба мактабҳои ҳамсоя то он ки 
хонандагони онҳо тавонанд аз маҳсулоти гарму 
болаззат баҳра баранд.




