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Хӯриши фойданок “оливье” —

барои он шахсоне, ки Соли навро бо 
ғизои дуруст пешвоз мегиранд! 

Таркиб:

мурғ — 250 г
картошка — 150 г
ҷурғоти табиӣ бе иловагиҳо — 100 г
сабзи— 50 г
тухм— 3 дона.
бодринги шӯр — 2 дона.
бодринги тару тоза — 1 дона.
мушунги яхкардашуда  — 50 г
пиёз — 50 г
намак, кабути— мувофиқи таб

Тарзи тайёр кардан:

1. Сабзавотҳо ва кабутиро хуб шӯед.  
2. Мурғро ҷӯшонед.
3. Сабзи, картошка ва мушунгро дар буғпазак ё ин 
ки мултиварка (бо ин роҳ бештар витаминҳоро дар 
сабзавот нигоҳдоштан мумкин аст) тайёр намоед. 
4. Тухмро ҷӯшонида  пухта гиред. 
5. Маҳсулотҳои тайёршудара хунук кунед, аз пӯсташ 
тоза кунед, инчунин пиёзро низ тоза кунед. 
6. Ҳамаи маҳсулоҳотро (ғайра аз мушунг) бо шакли 
чоркунҷаҳои хурд реза кунед. 
7. Ҳамаи маҳсулотҳои резашударо якҷоя кунед, 
намакро ва ҷурғотро илова карда хуб омехта кунед.
8. Пеш аз пешкаши хӯриш онро бо кабути оро диҳед.
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Таоми нисфирӯзии мактабии тунисӣ. Форуми идонаи 
ғизои кӯдак дар баҳри миёназамин

Қадам ба қадам гуруснагиро решакан кунем. Чӣ тавр 
дар Тоҷикистон ва Арманистон Рӯзи байналмилалии 
озуқа таҷлил гардид

Дар Қирғизистон пойгоҳи суперагентҳои 
тарзи ҳаёти солим ошкор гардид. Чӣ тавр дар 
Бишкек  якумин Фестивали ғизои солим баргузор 
гардид

Тухми низоъ. Ҳақиқати фоида ва зарари маҳсулоти 
дӯстдоштаи наҳорӣ

Ёрдамчиҳо дар ошхонаи мактабӣ: Плитаи барқӣ

Озмоиш ва хатоиҳои ғизои мактабӣ дар ИМА, 
Британияи Кабир ва Фаронса

Гуруснагии ҷаҳонӣ афзоиш меёбад — маълумот аз 
маърӯзаи СУТ (ВОЗ)

Иди шаҳдбор: дар Тоҷикистон фестивали харбуза 
баргузор гардид
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Нашри ахборотнома аз тарафи ТМЃ «Пажўњишгоњи ѓизои соњавї»

БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУЌАВОРИИ ЉАЊОНЇ СММ ДАР 

ТОЉИКИСТОН тањия гардид.
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Форуми идонаи 20-умини умумиҷаҳонии ғизои кӯдак 
ин дафъа дар Туниси офтобрӯя баргузор гардид. Мавзӯи 
имсолаи Форум «Барномаҳои миллии ғизои мактабӣ барои 
таъмини бехатарии озуқа ва зам кардани манфиатҳои 
иҷтимоӣ» буд.

Соли 2016 — Арманистон, соли 2017 — Канада — якумин 
мамлакатҳое буданд, ки дар минтақаҳои худ форумро қабул 
намуданд. Тунис якумин мамлакат дар Шарқи Наздик ва 
минтақаи Африқои Шимолист, ки   ин анъанаро идома дод.  

Ташкилотчиёни доимии Форум Хазинаи умумиҷаҳонии 
ғизои кӯдак (Global Child Nutrition Foundation) ва Маркази 
бразилиёвии БОҶ СММ оид ба мубориза бо гуруснагӣ (WFP 
Centre of Excellen   ceagainst Hunger) мебошанд. Ин дафъа 
чорабинӣ бо кӯмаки Вазорати маориф ва илми Тунис ва 
қароргоҳи  минтақавии БОҶ СММ дар Тунис доир гардид.

Дар маросими кушодашавӣ соҳибхонаҳои меҳмоннавози 
чорабинӣ Барномаи миллии ғизои мактабиро муаррифӣ 
намуданд. Тунис метавонад аз он фахр намояд, ки дар 
ин ҷо аллакай барномаи ғизои мактабӣ амал мекунад, 
ки пурра аз ҷониби давлат маблағгузорӣ карда мешавад. 
Назорати амалишавии он ба зиммаи Вазорати маориф ва 
илм гузошта шудааст.

Ҳукумати мамлакат ғизоро барои 260 ҳазор хонанда 
муддати 120 рӯз пешкаш мекунад, ки барои он 13 миллион 
доллар ҷудо карда мешавад. Вазорати маориф ва илм бо 
донорҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳо ҳамкории зич 
дошта, кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки ҷиҳати дастрасии комили 
кӯдакони дар шароити бештар осебпазир қарордошта ва 
ба ғизои босифат ниёздошта, кӯмак расонад. 

Форуми идона 21-25 октябр  363 хонанда, 30 нафар шахсони 
бомартабаи давлатӣ, 59 нафар намояндагони ҳукуматҳои 
даъватшуда, ташкилотҳои байналмилалию ғайритиҷоратӣ 

ТАОМИ НИСФИРӮЗИИ МАКТАБИИ ТУНИСӢ. 

ФОРУМИ ИДОНАИ ҒИЗОИ КӮДАК 
ДАР БАҲРИ МИЁНАЗАМИН

ва тиҷоратӣ, сохторҳои тандурустӣ - ба иборае ҳамаи 
онҳое, ки дар ташкили системаи ғизои мактабии босамар 
ва муваффақ манфиат доранд, гирди ҳам овард. 

Баррандагони форум оид ба муҳимияти  давлатӣ, 
инклюзивӣ ва  устуворнокии барномаи ғизои мактабӣ 
суханронӣ намуданд. Дар байни онҳо ноиби президенти 
Нигерия профессор Еми Осонбайо (Yemi Osinbajo), вазири 
маорифи Тунис Ҳотам Бин Салом (Hatem Ben Salem), вазири 
маориф ва илми Қирғизистон Гулмира  Кудайбердиева 
(Gulmira Kudaiberdieva) иштирок доштанд. Ҳамаи онҳо аз 
таҷрибаи мамлакатҳои худ дар ташкили ғизои мактабӣ, 
таърихи муваффақият, инчунин оид ба мушкилоте, ки 
онҳо дучор гардиданд, ибрози назар намуданд.   
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Иштирокдорон дониши амалӣ низ пайдо намуданд. 
Инчунин, ҷаласаҳои сексионӣ дар хусуси хоҷагиҳои 
наздимактабӣ, такмили ғизои кӯдакон, маърифати ғизо, 
муҳимияти саҳмгузорӣ ба баробарии гендерӣ, ҷалб 
намудани сектори хусусӣ ба ҷамъ кардани воситаҳои 
молию пулӣ доир карда шуданд. Иштирокдорон имкон 
пайдо карданд, ки дар гуруҳҳои гуногун муошират намуда, 
вариантҳои худро оид ба  ҳалли масъалаҳои пешниҳодшуда 
пешкаш намоянд. Ба ҳар яки онҳо имкон дода шуд, 
ки  табодули таҷриба карда, проблемаҳоро муҳокима 
намоянд, дар ҳалли масъалаҳо пешниҳод манзур кунанд 
ва робитаҳои мутақобила судманд барқарор созанд. 

Аз рӯи натиҷаҳои форум изҳорот (коммюнике) бо мазмуни 
тавсиявӣ  ба ҳамаи тарафҳои ба ташкили ғизои мактабӣ 
ҷалбшуда таҳия ва қабул карда шуд. Ҳуҷҷат бори дигар 
муҳимияти нишонавии сиёсати давлатӣ ва стратегияи 
ғизои мактабиро тасдиқ намуд, ки истеҳсолоти маҳаллиро 
такон медиҳад, баробарии гендериро таъмин мекунад ва 
дар барномаҳои таълимии мактаб ғизои дурустро дохил 
меунад. 

Имсол қарор дода шуд, ки натанҳо ба таври формалӣ 
ҳуҷҷат имзо карда шавад, балки муваффақиятҳои худро 
бо уҳдадориҳо муқоиса намоянд, дар доираи Пажуҳиши 
ҷаҳонии ғизои мактабӣ  маълумот ҷамъоварӣ намуда, оид 
ба натиҷаҳо дар Форум ахборот дода шавад.
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Қадам ба қадам гуруснагиро 
решакан кунем

Рӯзи байналмилалии озуқа дар ҷаҳон моҳи октябр аз нав баргузор гардида, ба одамони тамоми дунё ҷиҳати 
бештар пайдо намудани маълумот дар бораи мубориза бо гуруснагӣ ва норасоии ғизо маълумот дода шуд. 
Соли ҷорӣ шиори Рӯзи байналмилалии озуқа –«Ояндаи мо - дар дасти мо» қабул шудааст. Ид ба Мақсади 
дуюми соҳаи рушди устувор  (МРУ 2) бахшида шудааст.

Мазмуни ҳадафҳо: барҳам додани норасоии ғизо дар ҳамаи шаклҳои он, беҳтар кардани ғизои гуруҳҳои 
осебпазири аҳолӣ ва расидан ба рушди устувори хоҷагии деҳот ҷиҳати таъмини аҳолӣ ба маҳсулот.

Рӯзи байналмилалии озуқа дар тамоми курраи замин 16 октябр, рӯзи таъсисёбии Созмони маҳсулоти 
хӯрока ва хоҷагии деҳоти СММ (ФАО) таҷлил карда мешавад. Ҳамасола дар 150 мамлакат чорабиниҳои 
идона баргузор мегарданд.  Арманистон ва Тоҷикистон соли 2018 аз нав ба гуфтушуниди глобалӣ вобаста 
ба масъалаҳои камбизоатӣ ва гуруснагӣ ҳамроҳ шуданд.

Тоҷикистон

Дар Маркази Исмоилияи пойтахти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон-шаҳри Душанбе ташкилотҳои 
байналмилалӣ ФАО, БОҶ ва SIFI ба муносибати 
Рӯзи байналмилалии озуқа барои кӯдакону 
калонсолон чорабинӣ баргузор намуданд.

Дар байни ҳозирин  намояндагони вазоратҳои 
соҳавӣ, миссияҳои дипломатӣ, сохторҳои гуногуни 
СММ ва дигар ташкилотҳои байналмилалӣ, 
инчунин донишҷӯёну мактаббачагон иштирок 
намуданд.

Дар ин рӯзи ид аз чеҳраҳои кӯдакон табассуму 
ханда дур намешуд, дар мактаб  шунидани 
сурудҳои мардумӣ, тамошои рақси миллӣ, 
намоишномаи театри лӯхтак : «Ояндаи мо дар 
дасти мо» имконпазир гардид. Ба калонсолон 
шунидани таърихи комёбиҳои  масъулини 
барномаи  ФАО ва БОҶ хеле шавқовар буд. 
Дар танаффуси байни баромадҳо меҳмонон 
дар викторинаи мавзӯӣ иштирок намуданд. 
Мавзӯи иди имсола: «Бе гуруснагӣ» асоси 
бозиҳои маърифатию омӯзишии хонандагон ва 
волидайни онҳо, инчунин манбаи илҳомгирии 
иштирокчиёни озмуни расм гардид. 

Дар машғулиятҳои намунавӣ иштирокчиён 
дар бораи сабзавот ва меваҳои дар Тоҷикистон 

Чӣ тавр дар Тоҷикистон ва Арманистон Рӯзи байналмилалии озуқа таҷлил гардид
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Дар мактаби Веди бори аввал нест, ки ошхона дар доираи 
барномаи «Ғизои мактабии устувор» муваффақона амал 
кунад. Моҳи июн хонандагони Веди дар ғундоштани 
ҳосили якуми гармхонаи нав, ки дар доираи лоиҳаи 
пилотии ФАО «Афзоиши потенсиал оид ба устуворкунии 
бехатарии озуқа ва ғизо дар мамлакатҳои алоҳидаи Қафқоз 
ва Осиёи Марказӣ, ки Федератсияи Россия маблағгузорӣ 
мекунад, кӯмак расониданд. Гармхона барои гуногунсозии 
ратсиони хонандагон бо сабзавоту кабутии тару тоза кӯмак 
мерасонад. 

«Ид –имконияти беҳтарин мебошад, ки аз синфи якум 
омӯзонидани кӯдакон ба он ки ҳар кадоми мо метавонем 
саҳми худро дар мубориза бар зидди гуруснагӣ ва 
камхӯрокӣ дар ҷаҳон гузорем. Расидан ба ин ҳадаф аз мо 
тақозо мекунад, ки барои беҳтар кардани имконияти ҳар 
як одам дар ҳаёти солим ва фаъол бештар ҳамкории зич 
дошта бошем» - қайд намуд ёвари намояндаи  ФАО дар  
Арманистон Гаянэ Насоян.

«Ҳар нафаре,  ки дар Барномаи ғизои мактабӣ кор 
мекунад,  медонад, ки ғизои босифат барои дониши 
босифат чӣ тавр муҳим аст. Ин ид боиси сухан рондан 
оид ба  муҳимияти Барнома, фоидаи ратсионҳои гуногуну 
серғизо, имкониятҳо барои истеҳсолкунандагони маҳаллӣ 
мегардад. Ҳамин тариқ, ҳамаи мо дар роҳи  бехатарии 
ҳаматарафаи озуқа якҷоя кӯшиш карда, ба мубориза 
бар зидди гуруснагӣ мусоидат мекунем»- қайд намуд 
намояндаи БОҶ СММ дар  Арманистон Елена Милошевич.

парваришшаванда, фоидаи онҳо ба организм маълумот 
пайдо намуданд.   Ба меҳмонон дар хусуси кадом намуд 
таомҳои фоиданоку ғизонок аз маҳсулоти маҳаллӣ тайёр 
ва чӣ тавр ратсиони ҳамарӯзаро гуногун намудан мумкин 
аст, тавсияҳо дода шуданд.

Хандидану давидан ва бисёр навигариҳоро шунидан бозии 
интерактивии «Мактаби тарзи ҳаёти солим», ки онро 
Институти ғизои соҳавии ФР омода намуд, кӯмак намуд. 
Дар мактаб, дар машғулиятҳои ҷолиб «барои суперагентҳои 
боқувват ва солим» кӯдакон бо асосҳои гигиенаи шахсӣ, 
реҷаи рӯз, ғизои дуруст ва тарзи ҳаёти соли ошно гаштанд. 

Хонандагони хурдсол дар машғулиятҳои намунавии 
тайёр кардани бутербродҳои содаву фоиданок иштирок 
намуданд. Тайёр кардани чунин таомро онҳо ба осонӣ дар 
хона такрор карда тавонанд, бо ин ҳам худ ва пайвандони 
хешро бо газзаки солим хурсанд намоянд.

Ид дар маросими хотирмони хайрбод, ба осмон аз ҷониби 
меҳмонон сар додани пуфакҳо бо таманиёти кӯдакии 
хушбахту сер ба тамоми кӯдакони дунё ба анҷом расид.

Арманистон 

Ин ид дар водии ҳосилхези  Арарат, ки тамоми 
Арманистонро бо ғизо таъмин мекунад таҷлил нагардида, 
боз дар куҷо гузаронида шавад?! 16-19 октябр дар мактаби 
№1 шаҳри Веди калонсолон ва кӯдакон хурсандӣ карда, 
дар чорабиниҳои якҷоя  бо ФАО  баргузорнамудаи БОҶ 
СММ  аз дониши нав бархурдор гардиданд.
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Дар Қирғизистон пойгоҳи суперагентҳои 
тарзи ҳаёти солим ошкор гардид

Чӣ тавр дар Бишкек  якумин Фестивали ғизои солим баргузор гардид

8 декабр дар шаҳри Бишкек иди 
бошукуҳи кӯдакона- Фестивали 
ғизои солим, ки ташкилкунандагони 
он Барномаи умумиҷаҳонии озуқаи 
СММ (БОҶ СММ) ва Институти 
ғизои солими Федератсияи Россия 
бо дастгирии Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии Қирғизистон буданд, 
баргузор гардид.

Дар майдончаи марказии яке аз 
калонтарин марказҳои савдои 
пойтахти Қирғизистон наздики дусад 
кӯдаки синни поёнии мактабӣ ва 
томактабӣ, инчунин волидайн ҷамъ 
омаданд. 

Дар оғози чорабинӣ бо сухани 
ифтитоҳӣ сарвари қароргоҳи 
мамлакатии  WFP Андреа Баноли ба 
иштирокдорон муроҷиат намуд.

—«Организми мо ба мошини 
пурқувват, мисли Ferrari монанд аст 
ва барои бо суръати баланд ҳаракат 
намудан ба он сӯзишвории босифат 
зарур аст. Ана ҳамин тавр, ба мову 
шумо низ ғизои босифат зарур аст, 
то ки солиму боқувват ва доно рушд 
биёбем»-бо ибораи маҷозӣ қайд 
намуд Андреа. 

Пеш аз оғози чорабинӣ бачаҳо дар 
минтақаи  расмгирӣ фаъолона 
аксбардорӣ намуда, лаҳзае ба сабзӣ, 
нок, боқлаҷон ё тилими тарбуз 
мубаддал гаштанд. Нафароне, ки 
нияти аксбардорӣ доштанд, пасон 
соҳиби туҳфаҳои хотиравӣ бо расми 
худ шуданд. 

Меҳмонони хурдсоли фестивал 
дар намоиш (шоу)-и интерактивӣ 

иштирок намуданд. Саҳнакороне, 
ки нақши суперагентҳоро бозӣ 
карданд ба иштирокчиёни 
хурдсол дар бораи асосҳои ғизои 
солим нақл намуданд, бо онҳо 
машғулияти варзишӣ гузаронданд, 
ҳатто яке аз қаҳрамонони манфии 
намоишномаро, ки аввал картошка-
фриро дӯст медошт ва нодуруст ғизо 
қабул мекард, тарбия намуданд. 

Пас аз намоиш кӯдакон тавонистанд 
дониши азхуд кардаашонро дар ҳафт 
пойгоҳи бозӣ нишон диҳанд ва ба 
қатори суперагентҳои тарзи ҳаёти 
солим шомил шаванд. Барои ин 
зарур буд як қатор супоришҳоро иҷро 
намоянд: хати монеаҳоро гузаранд, 
аз қатори маҳсулот фоиданок ва 
зарарнокро ҷудо намоянд, дар як зарф 
маҳсулотро барои наҳории солим 
ҷамъ намоянд, варзиши пагоҳирӯзӣ 
кунанд. Кӯдакон бо  хурсандӣ дар 
бораи бозиҳо нақл намуданд.

— «Ба ман хеле маъқул аст. Мехоҳам 
зудтар қуръаҳоро ҷамъ кунам ва 
суперагент шавам»- мегӯяд Фотима 
Асилбековаи ҳафтсола. 

Бо ӯ хонандаи синфи дуюм  Айяна 
Маҷинова розӣ шуда мегӯяд: «Ба 
ман низ ҳама чиз маъқул аст. Ман 
фаҳмидам, кадом маҳсулот зарарнок 
аст, кадом фоиданок ва барои худ 
бозубанд сохтам. Мехоҳам туҳфае 
бурд намоям».

Кӯдакон ҳамчунин тавонистанд дар 
силсилаи машғулиятҳои намунавӣ 
(мастер - класс) иштирок намоянд, ки 
ба онҳо пешниҳод мешуд. Маҳсулоти 
ғизоии аз гач тайёршуда, футболкаро 

рангубор намоянд, аз меваю сабзавот 
кулоҳ созанд. Ду машғулияти 
намунавии охирин ба духтарон хеле 
писанд омад ва онҳо бо маҳсули дасти 
хеш худро оро медоданд. 

Волидайн низ дар чорабинӣ зиқ 
нашуданд. Онҳое, ки ба фестивал 
бо кӯдакони синни томактабӣ 
ташриф оварданд, дар гузаронидани 
озмунҳо ва мағулиятҳои намунавӣ 
кӯмак расониданд. Боқимондаҳо 
тавонистанд дониши худро оид ба 
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ғизои дуруст дар викторинаи мавзӯӣ 
бисанҷанд. Ба модарону падарон 
зарур буд ба 18 саволи душвор оид ба 
ғизои солим ҷавоб диҳанд. Дар охири 
чорабинӣ ҳафт нафар волидайне, ки 
аз ҳама бештар дар бораи ғизои дуруст 
дониш доштанд, соҳиби тӯҳфаҳои 
ҷолиб гардиданд.

Барои волидайн низ машғулиятҳои 
намунавӣ доир карда шуд. Баррандаҳо 
сирри тайёр кардани смузи, хӯриши 
сабзавотӣ, конфетҳои фоиданок ва 
аз ҳама зарур пеш аз иди солинавиро 
нишон доданд — ивазкунандаи 
оливье, ки комилан аз маҳсулоти 
фоиданок иборат аст.

Калонсолон аз чорабинӣ хеле хушҳол 
буданд. Бисёриҳо суол мекарданд, ки 
боз кай чунин фестивалҳо доир карда 
мешаванд.

— «Чорабинии хубу шавқовар. Фикр 
мекунам, ки онҳо бисёр чизҳои навро 
фаҳмиданд. Асос он ки кӯдакон 
қаноатманданд ва бар замми ин 
одатҳои фоидаоварро меомӯзанд»-
иброз намуд  Элзата Белекова- модари 
иштирокчии хурдсоли озмун.

— «Аз озмунҳои кӯдакона барои худ 
ягон навигарӣ кашф накардам, вале 
ба ақидаам, ки барои кӯдакон ин 
фоидаовару шавқовар аст. Боз ман 
дар викторина барои калонсолон 
иштирок намудам. Ба ҳамаи саволҳо 
ҷавоб додам, вале намедонам дуруст 
буд ё не»- ибрози назар намуд Гуля 
Салтабаева. 

Дар фарҷоми фестивал байни 
кӯдакони аз ҳафт санҷиш гузашта 
бозии 100 адад туҳфаи хотиравӣ 
гузаронида шуд.

Чунин идҳо барои кӯдакон ва ба 
волидайни онҳо кӯмак мерасонанд, 
ки фикр кунанд: оё мо дуруст ғизо 
мегирем, ё на? Чӣ бояд кард, ки солим 
бошем, кӯдак ба воя расида рушд 
ёбад? Дар шакли бозӣ ва фаъолияти 
дилхушӣ ин масъалаҳо ва қоидаҳои 
асосии тарзи ҳаёти солим ҳам барои 
кӯдакон, ҳам барои калонсолон осон 
қабул гардида, дар хотира нигоҳ ва 
дар ҳаёт истифода бурда мешаванд.

Фестивали ғизои солим дар Бишкек 
бомуваффақият баргузор гардид 
ва нишондиҳандаи беҳтарини он 
табассуми кӯдакону калонсолон ва 
саволҳои калонсолон, ки кай боз 
чунин идро интизор шавем, мебошад.
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Тухми низоъ 
Ҳақиқати фоида ва зарари 
маҳсулоти дӯстдоштаи наҳорӣ.
Ба гумон аст ки бештари шумо 12 октябр Рӯзи 
байналмилалии тухм, ки он аз соли 1996 доир мегардад, 
қайд намудаед. Он ҳамаи дӯстдорони омлету запеканка ва  
тухми нимпаз, ба ақидаи дигар, дилхоҳ таомҳо аз тухмро  
муттаҳид мекунад. 

«Комиссияи байналмилалии тухм» (ҳа, ҳа –чунин комиссия 
вуҷуд дорад) баргузории Рӯзи байналмилалии тухмро 
пешниҳод намуд ва мамлакатҳо кам нестанд, ки дар он 
паррандапарварӣ рӯ ба инкишоф буда, ин таклифро дастгирӣ 
намуданд. 

Новобаста аз ин, то ҳол, тухм яке аз ғизоест, ки ақидаи 
парҳезшиносон (диетологҳо) оид ба фоида ва зарари он 
мунтазам тағйир меёбад. Чӣ бояд кард: пагоҳирӯзӣ  якҷоя 
бо оила  тухм истеъмол намоем  ё ҳафтае бо ду дона тухм 
қонеъ шавем ё умуман аз ратсиони худ онро  берун намоем?  
Биёед,  сарфаҳм равем, ки оё «Комиссияи байналмилалии 
тухм» ҳар сол дар қайд намудани ғизои дӯстдошта ҳақ аст?

Сафедаи комил ва ба осонӣ 
ҳазмшаванда

Далели асосӣ ба фоидаи тухм- мавҷудияти дар он 
сафедаи комил (пурра), ки  бастаи аминокислотаҳои 
ивазнашавандаро  дарбар мегирад. Як дона тухм  дар 
таркиби худ 15% меъёри шабонарӯзии сафедаро дарбар 
мегирад. Маҳз барои сафеда варзишгарон тухмро ин 
қадар меписанданд, мунтазам аз якчанд миқдори сафеда 
ва як адад зардии тухм  бештар омлет  тайёр мекунанд ва 
бо ин зарари холестеринро, ки дар зардӣ мавҷуд аст, паст  
мекунанд. 

Бо эҳтиёт бошед! Ҳатто сафеда безарар нест. Миқдори 
зиёди сафеда ба ҷигар ва гурда сарбории зиёд меоварад ва 
метавонад ба бемории ин узвҳо оварда расонад.

Лейтсин 
Лейтсин —яке аз амонокислотаҳои ивазнашавандаест, 
ки дар баробари дигар аминокислотаҳо дар сохти 
сафедаҳо иштирок мекунад. Агар, яке аз аминокислотаҳо  

норасоӣ кунад, он гоҳ  сохтани сафеда ғайриимкон 
мегардад, бинобар ин муҳимияти ин ё он аминокислотаи 
ивазнашаванда бо дастрасӣ ба маҳсулоти ғизоӣ ченак 
карда мешавад. 

Витамин ва  минералҳо

Дар тухм миқдори зиёди микроэлементҳо, витаминҳо 
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ва минералҳои зарур барои фаъолияти ҳаёти инсон ҳам 
дар зардӣ, ҳам дар сафеда мавҷуд аст.  Инҳо кислотаи 
фолиёвӣ, биотин, холин, витаминҳои А, Е, D, В12, В3, 
селен, магний, калий, фосфор, оҳан ва калсий мебошанд. 

Бар замми ин, на ҳамаи витаминҳо ва минералҳо нағз 
ҳал мешаванд. Мисол, аз миқдори зиёди дар тухм 
мавҷуд будани калсий хурсанд шудан даркор нест - он 
хеле бад ҳазм мешавад (ба ҳазм шудани калсии тухм, 
мисли шир сафедаи ҳайвонот, ки дар тухм хеле зиёд аст, 
халал мерасонад). Барои қонеъ гардонидани талаботи 
шабонарӯзии одами калонсол ба калсий 40 дона тухм 
истеъмол кардан зарур аст!

Ҳулоса кардан мумкин аст, ки манбаи беҳтарини винамин 
ва минералҳо чун пешина, ғизои тару тозаи растанӣ-мева, 
сабзавот, чормағз мебошанд ва ин ҷо тухм рақобат карда 
наметавонад.

Ҳазмшавии хуб

Аз рӯи назария тухм 98% ҳазм мешавад. Вале ҳазмшавии 
ҳама гуна пайвастагиҳои таркибии тухм аз коркарди 
ҳароратии қаблии он вобастагӣ дорад. Витаминҳо ва 
минералҳо ҳангоми пухтупаз қисман вайрон шуда, 
қисман ҳазм намешаванд. Ҳол он ки ақидае вуҷуд 
дорад, ки ҳазмшавии сафедаи тухм ва равғанҳо ҳангоми 
пухтупаз беҳтар мегардад, вале на дар шакли бирёншуда! 
Одатан, тавсия медиҳанд, ки тухми мурғ пас аз коркарди 
ҳароратӣ, дар шакли нимпаз истеъмол карда шавад.

Ҳазмшавии тухм натанҳо аз коркарди ҳароратӣ, балки аз 
он ки бо чӣ истеъмол кардани он вобастагӣ дорад.  Тухм 
муддати 1-3 соат (нимпаз — 1-2 соат, сахт ҷӯшондашуда 
ё тухмбирён— 3 соат) ҳазм мешавад. Дар якҷоягӣ бо 
сабзавот, кабутӣ, афшураи тару тоза ҳазмшавии тухм 
беҳтар мегардад. 
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Маҳсулоти ширӣ ва сабзавоти оҳардошта ҳазмшавии 
тухмро пасттар мекунанд. Якҷоя истеъмол кардани гӯшту 
тухм дар ҳазмкунӣ ба меъда душворӣ эҷод мекунад, 
бинобар ин омлет бо гӯшти дудхӯрда, ҳасиб ва ҳасибча ба 
наҳории солим маҳсуб намеёбад. 

Салмонелла

Салмонеллёз — ин бемории шадиди рӯда мебошад, ки аз 
бактерияҳо салмонелҳо пайдо мешавад. Заҳролудшавӣ 
метавонад танҳо бо роҳи истеъмол намудани  ғизое, ки 
дар он бактерияҳо мавҷуданд, ба амал ояд. Дар бештари 
ҳолатҳо чунин ғизо тухм мебошад.

Ҳақиқатан, паҳнкунандаи  салмонеллаҳо мурғи тухмдеҳ 
мебошад, на тухм. Ҳамин тариқ, ангезандаи сироят 
метавонад танҳо дар пӯчоқи тухм ҷойгир шуда бошад. 
Агар тухми тару тоза (нав) ва пӯчоқи он осеб наёфта 
бошад, он гоҳ хавф танҳо дар муносибат ба пӯчоқи он 
марбут аст, на ба худи тухм.

Бинобар ин, пеш аз тайёр кардан тухмро ҳатман бо оби 
гарм ва собун шустан зарур аст. 

Вале, агар натанҳо пӯчоқи тухм, балки худи тухм заҳролуд 
бошад, он гоҳ шустан ёрӣ расонида наметавонад. Ин 
ҳангоми мавҷуд будани осебёбии пӯчоқи тухм, ҳатто ба 
чашм назарнорас имкон дорад. Дар чунин ҳолат ба мадди 
аввал коркарди ҳароратӣ зарур мешавад. Тухмро на кам 
аз 15 дақиқа пас ҷӯшидани об, тухмбирён (омлет)-ро аз 
ҳар ду тараф бирён кардан  зарур аст.

Холестерин

Ин баҳсноктарин нуқтаи рӯйхати хосиятҳои фоидаовар ва 
зарарноки тухм мебошад. Масъалаи зарари  холестерин, 
ба миқдори зиёд мавҷуд будани он дар зардии тухм то ҳол 
ҳалли худро наёфтааст. 

Тавсияи маъмуле, ки муддати дуру  дароз вуҷуд дорад, ин 
маҳдуд намудани истеъмоли зардии тухм то 2-6 дона дар 
як ҳафта мебошад. Мантиқи чунин маҳдудият инҳоянд:

- дар тухми мурғ холестерин зиёд аст;

- ҳангоми истеъмол кардани тухм, сатҳи холестерин дар 
таркиби хун меафзояд;

- сатҳи баланди холестерин таваккалияти бемориҳои 
рагу дилро зиёд мекунад.

Муддати дароз ҳисобида мешуд, ки холестерини дар 
зардии тухм мавҷудбуда ба афзоиши сатҳи холестерин дар 
хуни одам таъсири бевосита мерасонад. Тухми андозаи  
миёнадоштаи мурғ тахминан 186 мг  холестерин дорад, ки 
60%-и пурраи меъёри тавсияшавандаи рӯзонаро ташкил 
медиҳад.

Вале асоси илмӣ барои чунин маҳдудият мавҷуд нест.

Олимон таъсири холестерини бо ғизо истеъмолшавандаро 
дар зиёдшавии модда дар организм пажуҳиш намудаанд. 
Пажуҳишҳои илмӣ баръало собит намуданд, ки 
коррелятсия байни истеъмол ва таваккалияти бемориҳои 
рагу дил  мавҷуд набуда, ин пеш аз ҳама масъалаи реҷаи 
умумии ғизо буда, на аз ратсион баровардани намудҳои 
муайяни маҳсулот, мисол, тухми мурғ мебошад. 

Сатҳи холестерин дар хун ҳамеша тахминан як хел боқӣ 
мемонад: агар тухми зиёдро истеъмол кунем-ҷигар кам 
холестерин истеҳсол мекунад; ва баръакс, ҷигар норасоии 
онро ҳангоми норасоӣ дар ғизо ҷуброн мекунад.

Ғайр аз ин, зардии тухм моддаҳои фоиданоки зиёдро 
дарбар мегирад, ки дар сафеда вуҷуд надоранд. Аз зардии 
тухм даст кашида, шумо аз моддаҳои фоиданок маҳрум 
мегардед, ки маҳз дар зардӣ мавҷуданд, вале дар сафедаи 
тухм вуҷуд надоранд.

Хулосаҳо

Ба тавсияҳо риоя намуда, тухмро нӯши ҷон кунед:

- Оиди дар оби гарм  шустани пӯслох ва коркарди 
ҳароратии тухм фаромӯш накунед. 

- Бешубҳа, агар имкони харид намудани тухми 
мурғи хонагӣ бошад, ин интихоби беҳтарин аст.  
Ҳангоми дар мағоза харид намудани тухм бартариро 
ба тухми мурғи озод гаштугузоркунанда додан  
беҳтар  аст.

- Ба меъёр риоя намоед! Дар ратсион аз ҳад зиёд 
будани тухм (алалхусус, паст будани фаъолияти 
ҷисмонӣ) метавонад ба ҷигар ва гурда таъсири 
манфӣ расонад. 

- Тухмро бо сабзавот ва кабутӣ истеъмол намоед, 
вале дар як вақт аз истеъмол кардани тухму  гӯшт 
якҷоя  даст кашед.
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Ахборотнома силсилаи мақолаҳоро дар 
бораи ёрдамчиҳои ивазнашавандаи 
ошпазҳои мактабӣ  пешкаш мекунад

Шиносоиро бо таҷҳизоти қисми хӯрокпазии 
мактабӣ, ки дар мактабҳои пилотии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон насб карда мешаванд, идома дода, 
диққати хонандагонро ба маликаи ошхона- 
плитаи барқӣ ҷалб мекунем.  Фарқияти плитаҳои 
барқӣ дар истеҳсолоти хӯрока аз асбобҳои барқии 
хонагӣ дар он аст, ки техникаи ҷиддии пурқувват 
буда, муносибати касбиро тақозо мекунад.

Ин чист?

Принсипи амали плитаи худсохт ва плитаи барқии 
касбӣ дар пайдо кардани энергияи ҳароратӣ 
ҳангоми гузариши қувваи барқ тавассути элементи 
гармидиҳандаи резистивӣ- гузаронанда аз металли 
муқовимати баланддошта асос меёбад. Ин аз рӯи 
плитаҳои одии болокушода бо гармкунаки спиралӣ ба 
бисёриҳо шинос аст.

Аз чӣ сохта шудааст?

Имрӯзҳо  плитаҳои барқии маиширо аз маводҳои 
гуногуни ба ҳарорат тобовар истеҳсол мекунанд. Дар 
хонаҳои замонавӣ бештар бо плитаҳои барқии қисми 
болоии бо шиша пӯшонидашуда дучор шудан мумкин 
аст. 

Барои плитаҳои истеҳсолотӣ бошад, шиша истифода 
карда намешавад. Чорчӯба (корпус) -и чунин таҷҳизот 
чун қоида, аз пӯлоди зангногир, конфоркаи онҳо 
бошад, аз чӯяни  ба ҳама таъсири беруна устувор 
сохта мешавад.

Барои чӣ истифода мешаванд?

Плита имкон медиҳад, ки амалан тамоми намудҳои 
коркарди ҳароратии таомҳои ошхонаи мактабӣ  иҷро 
карда шаванд. Онҳо бо ҷевонҳои ҳароратӣ, баъзан 
гармидиҳанда таъмин карда мешаванд, ки таҷҳизотро 
бисёрҷабҳа мегардонанд.

Чӣ тавр кор мекунад?

Плитаи барқӣ дар одатан яке аз таҷҳизоти 
пурқувваттарин  дар ошхонаи мактабӣ мебошад. 
Плитаи фаъол метавонад то 50А қувваи барқро 
истифода барад, дар вақти тайёр кардани таом лозим 
меояд, ки ба қисмҳои плита даст расида, иҳтимолияти 
ба он об рехтан пайдо шавад. Агар таҷҳизот нодуруст 
васлу насб шуда бошад, эҳтимолияти  зарбаи қувваи 
барқ гирифтан ё рух додани сӯхтор пайдо мегардад.

Бинобар ин, ба ноқилҳои гузаранда ва ба замин 
васлкунӣ (заземление) талаботи сахт тақозо мегардад. 
Барои васл кардани плитаҳои пурқувват ба шабакаҳои 
барқӣ васлкунакҳои маишии муқаррарӣ кофӣ нест. 
Танҳо васлкунанкҳои истеҳсолӣ ё ғайристандартӣ, 
ки маҳз барои плитаҳои барқӣ муайян шудаанд, 
истифода мешаванд. БОҶ СММ қисми хӯрокпазии 
мактабҳои пилотии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо 
плитаҳои барқии истеҳсоли Федератсияи Россия, 
муҷаҳҳаз менамояд,  ки аз ҷониби мутахассисон васлу 
насб карда мешаванд. 

ЁРДАМЧИҲО ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ:

Плитаи барқӣ
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Озмоиш ва хатоиҳои ғизои мактабӣ 
дар ИМА, Британияи Кабир ва 
Фаронса

ИМА: мубориза бар зидди 
фарбеҳӣ

Дар тамоми ҷаҳон ошхонаҳои 
мактабӣ дар натиҷаи табадуллоти 
истеҳсолӣ пайдо шудаанд. То ин вақт 
хонандагон барои хӯроки нисфирӯзӣ 
(пешин) ба хонаҳояшон ё барои газзак 
ба мағоза мерафтанд. Хонандагон 
на ширинӣ, балки бодиринги 
намакхӯрда харидорӣ мекарданд, ки 
он вақт аз ҳама зараровар ҳисобида 
мешуд.

Бо пайдоиши заводҳо ва афзудани 
шуғли занон вазъ тағйир ёфт. Дар 
мактабҳои амрикоӣ ошхонаҳои 
мактабӣ солҳои 1920 пайдо шуданд. 
Таъминкунандагони асосии мактабҳо 
фермерҳо боқӣ монданд ва таомнома 
ба пуррагӣ аз ҳосили ҷамъоваришуда 
вобастагӣ дошт. Ҳамин тариқ, баъзан 
кӯдакон моҳҳо  маҷбур буданд, ки 
танҳо меваи зайтун ё  грейпфрут 
истеъмол намоянд. Дар натиҷа, соли 
1935 дар мамлакат якумин ланчбокс 
(дар сарпӯш бо тасвири Микки Маус) 
пайдо шуд.

Проблемаҳои хӯроки нисфирӯзии 
мактаббачагони амрикоиро 
Маргарет Мид ҳал намуд, ки ҳангоми 
ҳукмронии Франклин Рузвелт 
принсипҳои заминавии ғизои 
хонандагонро муайян намуд. Ҳамин 
тавр, барои духтарон меъёри рӯзона  
2400-2800 калория, писарон — 3400-
3800 муайян шуда буд. Барои ин, Мид 
пешниҳод намуд, ки кӯдаконро бо 
гӯшт, лӯбиёӣ, сабзавоти сабзии зард, 

ситрусиҳо, шир , нон ва равғани маска 
таъмин намоянд. Навоварии муҳим- 
гуногунии этникии таомҳо, ҳалли 
ороишии асосӣ бошад-ҷудо кардани 
мизҳои дароз ба мизҳои «оилавӣ»-и 
бароҳат шуд.

Аз солҳои 1960  хӯроки умумии 
кӯдакон дар ИМА ба тиҷорати 

бисёрмиллиона табдил ёфт. Дар 
деворҳои ошхонаи мактабӣ ба 
овехтани овезаҳои рекламавии 
ширкатҳои ғизоӣ оғоз карданд. Ба 
ивази фермерҳо корпоратсияҳои 
паҳнкунандаи фастфуди дӯстдоштаи 
кӯдакон, ба монанди тако, гамбургер 
ва картошка- фри ҳозир шуданд. 



16 Маљаллаи ѓизои мактабї

Чунин ратсион ба фарбеҳшавии оммавӣ оварда расонд ва 
ҳокимияти ИМА бар зидди ин проблема мубориза мебарад 
ва кӯшиш ба харҷ медиҳад то ин ки ба хонандагон одатҳои 
нави ғизоиро талқин намояд. Оғоз аз соли 2012  дар вақти 
қабули ғизо сабзавот ва маҳсулоти органикӣ бештар 
гардид. Тибқи тадқиқот, хонандагон мунтазам ба ғизои 
нав одат мекунанд.

Британияи Кабир: аз қанотҳо (мурғӣ) ба 
хӯришҳо

Аз миёнаи асри XIX  дар  Манчестер ва  Брадфорд ба 
хонандагони аз оилаҳои камбизоат пешкаши  хӯроки 
нисфирӯзии ройгон оғоз намуданд. Истифодаи таҷрибаи 
мазкурро ҳанӯз соли 1920 кӯшиш намуданд, бар замми 
ин, ҳокимиятдорон мақсади мағрурона пеша  доштанд- ба 
ҳамаи хонандагон ғизои ройгон пешкаш намоянд. Вале 
хароҷотҳо аз чашмдошт хеле зиёд буданд ва дар натиҷа 
хӯроки нисфирӯзии ройгон  танҳо  барои хонандагони 
имтиёздошта нигоҳ дошта шуданд.

Дар вақти Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ проблемаи ғизои 
мактаббачагон маънии иловагиро соҳиб гашт- акнун 
давлат дарк намуд, ки барои бурдборӣ дар амалиётҳои 
ҷангӣ шаҳрвандони солим заруранд. Соли  1945 наздики 
ду миллион хонанда ҳамарӯза ғизои нисфирӯзии пурраро 
қабул менамуданд. Пас аз он ки оид ба «сер кардани 
хонандагон» қарор қабул гардид, ҳукуматдорон ба 
масъалаи сифати ғизо рӯ оварданд. Тавре ки мутахассисон 
қайд менамоянд, солҳои аввали баъдиҷангӣ нисбат ба 
40 соли минбаъда ғизои беҳтар қабул мекарданд. Онхо 
миқдори зиёди калсий, оҳан қабул мекарданд, чунки ба 
онҳо сабзавот, тухм, гӯшт, нахӯд, равған ва барои шираворӣ 
(десерт) бошад чукрӣ ё тути заминӣ дастрас  мегардид.

Тағйироти назаррас дар ғизои мактабӣ дар замони 
ҳукмронии Маргарет Тетчер ба амал омад, ки хароҷоти 
ғизои мактабиро кам намуда, шири ройгонро дар таомнома 
барҳам дод. Ташкили ғизо ба хадамотҳои тиҷоратӣ дода 
шуда, дар натиҷаи он мактабҳо ба низоми «мизи шведӣ» 
гузаштанд. Оғоз аз соли 90-ум шабакаҳои ба монанди “Ken-
tucky Fried Chicken” фаъолона фастфудро ташвиқ намуда, 
дар натиҷа ба хонаҳо ва мактабҳо қаноти мурғ роҳ ёфтанд.

Чипсҳо, ҳасибчаҳо, чубчаҳои моҳигӣ, нагтетсҳо, коктейлҳои 
ширӣ, нимфабрикатҳо ва ҷувории ширин – ҳанӯз солҳои 
2000-ум, то он вақте ки Ҷейми Оливер корро ба даст 
гирифт, ратсиони бештари хонандагон буд.  Сарошпаз 
дар бораи ғизои мактабӣ барномае ба навор гирифт ва 
лоиҳаи таомҳои нисфирӯзии фоиданоки худро муаррифӣ 
намуд. Аз муассисаҳои таълимӣ оҳиста-оҳиста худкорҳо 

(автоматҳо)-и чипс ва нӯшокии газнок берун карда шуданд, 
таомнома бо сабзавот ва меваҳо ғанӣ гардид. 

Имрӯзҳо қариб нисфи мактаббачагони Британияи 
Кабир бо ғизои гарми пулакии чуброншаванда таъмин 
гардидаанд. Натиҷаҳои пурсиши иҷтимоии охирин 
баръало муносибати ҷавонони имрӯзаро ба раванди ғизои 
мактабӣ инъикос мекунанд, ки натанҳо ҳамчун раванди 
қабули ғизо, балки ҳамчун имконияти муошират бо 
ҳамсолонро нишон медиҳад.

Фаронса: ғизои солим ва масъалаи динӣ

Фаронса бо фарҳанги ғизо шӯҳрат ёфтааст. Он ҷо дав-
давон газзак кардан ғайриимкон аст, бинобар ин, кӯдакон 
пас аз волидайн дар вақти муайян паси миз менишинанд 
ва сабзавотро боиштиҳо нӯши ҷон мекунанд. Дар бисёр 
мамлакатҳо анъанаҳои бомаром, бе саросемагӣ  ғизогирии 
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оилавӣ зери таъсири рекламаи ғизои содаю зудтайёр 
истодагарӣ карда натавонистанд. Дар натиҷа бемориҳои 
дил ва фарбеҳӣ фоҷиаи байналмилалӣ гардиданд.

Фаронсавиҳо ба тарбияи  ғизои солим аз кӯдакистон 
оғоз мекунанд. Америкоизан Памела Друкерман дар 
асари безаволи худ «Кӯдакони Фаронса луқмаи ғизоро 
намепартоянд» ба ваҷд омада, дар бораи он менависад, ки 
кӯдакони синни томактабӣ чӣ истеъмол мекунанд: «хӯроки 
нисфирӯзи аз хӯриши аз карами сурх ва панири тару тозаи 
мулоим (газзак); таоми асосӣ - сайд дар соуси ҷаъфарӣ ва 
картошкаи аз ҷиҳати экологӣ тоза, барои шираворӣ (десерт) 
–себи синга пухташуда иборат мебошад». Нависанда қайд 
мекунад. ки тақсимоти кӯдакона ва колонсолонаи ғизо 
вуҷуд надорад, асос-болаззат ва фоиданок будан аст.

Ғизо дар мактаб аз се таом иборат  мебошад, ки ба он 
ҳатман сабзавот, хӯроки гарм (биринҷ бо маҳсулоти 
баҳрӣ, паста лозаня), панир ва шираворӣ (крем-брюлле, 

мусси шоколадӣ ё мева) дохил мешаванд. Нархи хӯроки 
нисфирӯзӣ ба пуррагӣ аз таъминоти оила востагӣ дорад. 
Бинобар ин, дар оғози ҳар сол волидайн ба мактаб 
маълумотнома оид ба даромадро пешкаш мекунанд. 
Нархнома метавонад аз 1 то 6 евроро ташкил намояд.

Фаронса яке аз мамлакатҳои камшуморест, ки хонандагони 
он ба сифат ва гуногунии ғизо шикоят намоянд. Новобаста 
аз ин, ҳукуматдорон бо мушкилоти дигар- зарурати ба 
инобат гирифтани гуногунии динӣ ва этникии аҳолӣ  
дучор шудаанд. Наздики 9%-и волидайн аз мактабҳо 
хоҳиш мекунанд, ки маҳдудияти диниро дар таом ба 
инобат гиранд. Ҳамчунин, 28% барои ҷорӣ намудани 
ғизои вегетарӣ боисрор муроҷиат мекунанд. Ҳоло лоиҳаи 
алтернативии вегетарии ғизои мактабӣ бар ивази хӯроки 
нисфирӯзӣ, ки ба кӯдакони ҳамаи динҳо мувофиқ шуда 
метавонад, пешбарӣ карда мешавад.
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Гуруснагии ҷаҳонӣ афзоиш 
меёбад — маълумот аз 
маърӯзаи СУТ (ВОЗ)
821 миллион нафар одам аз 
гуруснагӣ азият мекашад ва 
зиёда аз  150 миллионов кӯдак 
аз инкишоф мондаанд, ки 
расидан ба ҳадафҳои барҳам 
додани гуруснагиро зери шубҳа 
мегузоранд, гуфта мешавад дар 
маърӯзаи СММ «Ҳолати корҳо 
дар соҳаи бехатарии озуқа ва 
ғизо дар ҷаҳон-2018».

Тибқи маълумоти охирин, 
миқдори гуруснагон дар ҷаҳон 
афзуда, аллакай, соли 2017 ба  
821 миллион расидааст, ин 
маънӣ дорад, ки гуруснагӣ ба 
ҳар як нуҳумин одам дар ҷаҳон 
таъсир расонидааст.

Дар маърӯзаи имсола диққати 
асосӣ  ба нақши тағйирёбандаи 
иқлим ва офатҳои экстрималии 
табиӣ ҷиҳати фаҳмонидани 
тенденсияҳои мушоҳидамешуда 
дар соҳаи бехатарии озуқа дода 
мешавад. 

Осиёи Марказӣ

Мутаассифона, Тоҷикистон 
дар минтақаи аз рӯи бехатарии 
озуқаворӣ бехатар ҷойгир 
нашудааст. Соли 2017 шумораи 
одамони мубталои камхӯрокӣ 
дар Осиёи Марказӣ 4,4 
миллион нафарро ташкил дод. 
Ин 6,2%-и  аҳолиро ташкил 
медиҳад ва 400 ҳазор нафар 
нисбат ба соли 2014 зиёд аст. 

Бар замми ин,  3,5% -и 
аҳолии Осиёи Марказӣ аз 
рӯи маълумоти соли 2017 
мушкилоти бехатарии озуқаро 
ба шакли вазнин эҳсос 
мекунанд.

Аз рӯи маълумоти соли 2017  
300 ҳазор кӯдакони синни то 
панҷсола гирифтори камвазнӣ, 
боз 900 ҳазор аз инкишоф дер 
монда, 800 ҳазор нафар вазни 
зиёдатӣ доранд. 
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Далелҳои ташвишовар

Гуруснагӣ дар ҷаҳон муддати се соли охир авҷ 
гирифта, ба сатҳи даҳсолаи пешин баргашт. 
Зарур аст, ки ҳар чӣ зудтар то соли 2030 барои 
расидан ба ҳадафҳои рушди устувор  «Бе 
гуруснагӣ» кӯшиш намоем.

Вазъ дар Америкои Ҷанубӣ ва бештари 
минтақаҳои Африка бад шуда истодааст, ҳол 
он ки тамоюли паст шудани сатҳи камхӯрокӣ, 
ки хоси Осиё мебошад, ба таври назаррас суст 
гаштааст.

Тибқи маърӯза, ивазшавии иқлим, ки ба меъёри 
бориш ва мавсими кишт таъсир мерасонад, 
инчунин хушкӣ ва обхезӣ яке аз омилҳои 
калидии рушди гуруснагӣ дар қатори низоъҳо 
ва пастшавии иқтисодӣ мебошанд.

Таъсири тағйирёбии  иқлим ба гуруснагӣ

Аллакай тағйирёбии  иқлим ба истеҳсоли 
гандум, шолӣ ва ҷуворимакка дар минтақаҳои 
муътадил ва тропикӣ  зиён меорад.

Паҳншавии гуруснагӣ ва шумораи гуруснагон 
чун қоида, дар мамлакатҳои сатҳи баланди ба 
ҳодисаҳои табиӣ дучоршаванда бештар аст. 

Нимгуруснагӣ дар он ҳолат зиёд мешавад, вақте 
ки таъсири иқлими экстрималӣ бо фоизи зиёди 
аҳолӣ тавъам шуда, пурра ба хоҷагии деҳот 
вобаста бошад. 

Зиёни ба истеҳсолоти хоҷагии деҳот 
расонидамешуда ба норасоии маҳсулот, 
болоравии нарх меоварад, дастрасии аҳолиро ба 
маводи ғизо паст мекунад.

Тараққиёти оҳиста 

Дар маърӯза тараққиёти начандон зиёд дар 
боби пастшавии дермонии инкишоф дар байни 
кӯдакон қайд карда шудааст. Вале, ҳоло ҳам 
қариб дар 151 миллион кӯдаки синни то панҷсола 
инкишофи пасти қад вобаста ба ғизои нопурра 
дар соли 2017  дар муқоиса бо 165 миллион дар 
соли 2012 мушоҳида гардид. Дар миқёси ҷаҳонӣ 
ба Африқо ва Осиё мутаносибан 39 ва 55 фоизи 
тамоми кӯдакони қадашон инкишоф наёфта 
рост меояд.

Паҳншавии харобии кӯдакон дар Осиё хеле 
ногувор буда, қариб ҳар як кӯдаки даҳумини 
синни то панҷсола  нисбат ба қади худ дар 
муқоиса ба  ҳар як садумин кӯдаки Америкои 
Лотинӣ ва Ҳавзаи  Кариб вазни паст доранд. 

Тарафи дигари гуруснагӣ

Ҳамзамон мушкилоти фарбеҳӣ миёни одамони 
калонсол низ душвор мегардад. Ҳар як одами 
ҳаштумини дунё гирифтори  фарбеҳӣ шудааст. 
Мушкилоти мазкур бештар ба Америкои 
Шимолӣ актуалӣ мебошад, вале Африқо ва 
Осиё низ тамоюли   зиёдшавии аҳолии вазни 
зиёддоштаро эҳсос мекунанд.

Нимгуруснагӣ ва фарбеҳӣ дар бисёр мамлакатҳо 
якҷоя арзи вуҷуд доранд.   Аз ақл берун бошад 
ҳам, бо чунин ҳодиса ҳатто дар як хонавода 
низ мушоҳида кардан мумкин аст. Норасоии 
воситаҳо барои харид намудани маҳсулоти 
бештар фоиданок ва ғизонок, таъсири равонӣ 
вобаста ба мавҷуд набудани бехатарии озуқа 
ба он меоранд, ки организм ба норасоии ғизо 
мутобиқ гашта, калория захира мекунад. Ин 
кӯмак мерасонад фаҳмонида шавад, ки чаро 
оилаҳои камбизоате, ки кам ғизо мегиранд, 
метавонанд бештар ба фарбеҳӣ тамоюл дошта 
бошанд.

Даъват ба амал

Сиёсатдорон бояд ба гуруҳҳои бештар 
осебпазир: кӯдакони навзод, кӯдакони синни то 
панҷсола, мактаббачагон, духтарони ноболиғ ва 
занҳо диққати махсус зоҳир намоянд.

Ҳамзамон ба инсоният гузариши устувор ба 
тарафи хоҷагии деҳот ва системаҳои маҳсулотӣ, 
ба ғизо ҳассос гузаранд, ки тавонанд барои ҳама 
маҳсулоти бехатару босифатро таъмин намоянд.

Муаллифони маърӯза ҳамчунин оид ба 
тағйирёбии иқлим бонги изтироб зада,  ба 
амалҳои фаъолона ҷиҳати мустаҳкам кардани 
устуворнокӣ ба тағйирёбии иқлим тавассути 
сиёсат, ки ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии 
иқлим ва суст кардани оқибатҳои он, инчунин 
паст кардани таваккалияти харобиҳо даъват 
менамоянд.
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Иди шаҳдбор: 
дар Тоҷикистон фестивали харбуза баргузор 
гардид

Аввали моҳи сентябр сокинони 
Тоҷикистон сарҷамъона иди «маликаи 
полизкори»- анвои дӯстдоштаи худ, 
харбузаро таҷлил намуданд. Фермерон 
аз вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳрҳои 
Ҳисору Турсунзода, ноҳияҳои Шаҳринаву 
Рӯдакӣ ба пойтахт  навъҳои беҳтарини 
ин зироати болаззатро оварда, ба 
иштироккунандагон пешкаш намуданд.

Дар майдони яке аз марказҳои савдо, ки 
дар он ид баргузор мегардид, харбузаҳо 
бо ороиши дилкаш ба маъраз гузошта 
шуда буданд: дар рӯи миз, токчаю рафҳои 
махсус сохташуда, ҳатто болои фарш. 
Инҷо намунаҳои харбузаҳои калони 
вазнашон на кам аз  10-15 кг ва хеле хурд, 
ки дар кафи даст ҷойгир кардан мумкин 
аст, дидан мумкин буд.

Миёни чашандаҳо (дегустаторон) — сокинони пойтахт 
ва ноҳияҳои гирду атрофи он, сайёҳон аз мамлакатҳои 
гуногун низ иштирок доштанд. Онҳо харбузаҳои тару 
тоза, хушконидашуда, мураббои аз  харбуза тайёршуда ва 
таоми миллӣ- фатирмаскаро чашиданд.

Дар рӯзи ид харид намудани харбуза нисбат ба нархи 
бозор арзонтар аст. Нархи як дона харбуза аз як то се 
доллари амрикоиро ташкил мекунад. Ҳосили полизии 
Тоҷикистон инчунин ба Қазоқистон, Россия, Афғонистон 
ва Покистон ба савдо бароварда мешавад. 

Харбуза мисли дигар маҳсулоти полизӣ дар Тоҷикистон 
мақоми хоса дорад. Ҳосили растаниҳои гармипараст 
ба сокинони мамлакат имкон медиҳад, ки  ба меъёри 
мамлакатҳои тараққикарда ҷиҳати истеъмоли сазавот ва 
дигар маҳсулоти полизӣ наздик шаванд. Дар Тоҷикистон 
ин нишондиҳанда ба 166 кг барои як нафар дар як сол, 
каме аз ИМА пасттар, ки дар он 169 кг меъёр ҳисобида 
мешавад, баробар аст. Дар Қирғизистон ва Россия 
истеъмоли тавсиявии чунин маҳсулот  мутаносибан 128 ва  
140 килограммро дар як сол ташкил мекунад.

Шароити иқлими Тоҷикистон имкон медиҳад, ки 
дар мамлакат зиёда аз сад навъи харбуза парвариш 
карда шавад. Харбузаи шаҳдбору ширадор  ганҷинаи 
витаминҳо мебошад. Ба таркиби он дохил мешаванд:

Кислотаи фолиёвӣ — хотира (ҳофиза)-ро беҳтар 
мекунад

Витамини С — ба организм дар мубориза бо 
бемориҳои зуком кӯмак мерасонад

Кремний — ҳолати мӯйсар ва пӯстро беҳтар мекунад

Оҳан  —гемоглобинро зиёд мекунад, барои ба бофтаҳо 
дастрас кардани оксиген ва организми одам кӯмак 
мерасонад

Бета-каротин — пӯстро зебову солим мегардонад

Магний — барои солим  нигоҳ доштани системаи рагу 
дил зарур аст.
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