
АНАТОМИЯИ ЛАЗЗАТ ДАР 
САВОЛУ ҶАВОБҲО

ОШПАЗӢ-ПЕШАИ ӮСТ!

Чаро ба мо шир бо кафк, пиёзи 
ҷӯшонидашуда ва брокколи маъқул 
нест? 

Қаҳрамони мо дар мактаби рақами 
45 дар Ёвон — Маҳмадраҷаб 
Соҳибназаров.
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ГАРМХОНАИ МАКТАБӢ ДАР 
АМАЛ:

дар бораи он ки хоҷагиҳои 
наздимактабӣ чи тавр ба нафъи 
мактаббачагон фаъолият мекунанд

С.  6
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Таомҳои мардуми ҷаҳон: Ҷопон

Гармхонаи мактабӣ дар амал: дар бораи он 
ки хоҷагиҳои наздимактабӣ чи тавр ба нафъи 
мактаббачагон фаъолият мекунанд

Ошпазӣ-ҳунар аст! Барои дар касби худ беҳтарин 
шудан, ошпазҳои мактабӣ бо кадом душвориҳо рӯ ба рӯ 
мешаванд

Ошпазӣ-пешаи ӯст! Қаҳрамони мо дар мактаби рақами 
45 дар Ёвон - Маҳмадраҷаб Соҳибназаров.

Чаро ба мо шир бо кафк, пиёзи ҷӯшонидашуда ва 
брокколи маъқул нест? Анатомияи лаззат дар саволу 
ҷавобҳо

Чи тавр ғизои мактабӣ бо тиҷорат ба рушди якдигар 
кумак мерасонанд

Ғизое, ки ҷаҳонро наҷот медиҳад: Киноа

Мундариҷа

Нашри ахборотнома аз тарафи ТМҒ «Пажӯҳишгоҳи ғизои соҳавӣ»

БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУҚАВОРИИ ҶАҲОНӢ СММ ДАР 

ТОҶИКИСТОН таҳия гардид.
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Таомҳои мардуми ҷаҳон: Ҷопон

Ахборотномаи ғизои мактабӣ рубрикаро, ки хонандагонро 
бо таомҳои миллӣ ва таомҳои асосии халқҳои ҷаҳон шинос 
мекунад, идома медиҳад. Қаҳрамони ин мавод-таоми ҷопонӣ 
мебошад. 

Таомҳои ҷопонӣ дури гаронбаҳои хазинаи одамият 
мебошанд. Онҳо барҳақ ба рӯйхати мероси 
ғайриашёии ЮНЕСКО дохил шудаанд. 

Яке аз хусусиятҳои таомҳои ҷопонӣ — сода будани 
онҳо мебошад. Ҷопониҳо аз маҳсулоти тару тоза 
таомҳои сода тайёр мекунанд. Ғайр аз тару тозагии 
маҳсулот, ҷопониҳо ба эстетикаи пешниҳод хеле 
диққаткоранд, ки барои сокинони мамлакати 
Офтоббаро на кам аз ғизо муҳим аст. 

Барои ҷопониҳо ҳар як майда-чуйда аҳамият дорад. 
Густурдани дастархон-санъати волост. Чи тавр 
дар рӯи миз зарфҳо истодаанд, чи тавр чӯбчаҳои 
хӯрокхӯрӣ гузошта шудаанд, муҳим аст. Ба ҷавонон 
порсҳои ҳаҷман калонтар, барои калонсолон бошад, 
табақчаҳои нисбатан хурдтар пешкаш мекунанд, 
чунки ба онҳо ҳаҷми калони ғизоро ҳазм кардан 
душвортар аст. Тановули ҷопонӣ қариб ба оини динӣ 
шабоҳат медиҳад.

Асос барои таомҳои ҷопонӣ биринҷ ё лапша (аз 
биринҷ, гандум ё марҷумак) интихоб мешавад. 
Дар баъзе ретсептҳо маҳсулоти асосӣ моҳӣ ё 
гӯшт мебошад. Онҳо метавонанд, умуман хом, 
ҷӯшонидашуда ё дар хамир ҷӯлонида дар оташи 
баланд бирёншуда бошанд.

Ҷопон ватани гӯшти мармарин аст. Ин навъи гӯшт 
дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат ёфтааст. Ба туфайли 
торҳои хеле тунуки чарбу дар сохти гӯшт (нақши он 
мармарро мемонад), он хеле ширадор мегардад. 

Яке аз таомҳои дӯстдоштаи миллӣ аз ин маҳсулот 
сукияки-суп-лапша мебошад, ки дар дег тайёр 
карда шуда, ҳангоми тайёр кардан истеъмол карда 
мешавад. Ана, чи тавр он тайёр карда мешавад: ба 
мобайни миз зарфи калонҳаҷмро бо об мегузоранд, 
ки тавассути гази моеъ гарм карда мешавад. Ба 

дохили он обсабзаи комбу ё булёни анъанавии даси 
илова карда мешавад. Вақте ки об меҷӯшад, одамони 
паси миз нишаста компонентҳои маъқулашонро 
ба булён дохил мекунанд. Ҷун қоида, ин гӯшти 
мармарини борик бурридашуда, тофу, пиёзи батун, 
барги хризантема ё карами пекинӣ, замбурӯғи 
сиитаке, лапшаи лӯбиёӣ ва тухм мебошанд.Бо 
мурури тайёр шудани компонентҳо иштирокчиёни 
тановул онҳоро аз булён бароварда, дар соус тар 
карда, истеъмол мекунанд. Ин сикл метавонад 
якчанд маротиба такрор шавад. Одатан дар охир 

лапшаро дохил мекунанд, ки он бо булёни боқимонда 
истеъмол карда мешавад.

Душвор ва ҳамзамон хеле сода! Тавре аз мисоли 
сукияки мебинем, ҷопониҳо миқдори зиёди сабзавот, 
обсабзаҳои фоиданок, панири парҳезии тофу, лӯбиёӣ, 
биринҷи суфтанашуда, моҳӣ ва гӯщтро истеъмол 
мекунанд. Ҷопониҳо бо саломатии бардавом 
ва дарозумрӣ, аз ҷумла ба туфайли муносибати 
бодиққатона ба ратсион шӯҳрат ёфтаанд, ки месазад 
онро биомӯзем. 
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Гармхонаи мактабӣ дар амал 
Дар бораи он ки хоҷагиҳои наздимактабӣ чи тавр ба нафъи 
мактаббачагон фаъолият мекунанд 

Беҳтар намудани ғизои мактабӣ аз ҳисоби ташкили 
хоҷагиҳои наздимактабӣ. Он чи тавр амал мекунад? 
Дар муассисаи таҳсилоти умумии № 15 ноҳияи Вахш 
ҷавоби ин саволро аз рӯи таҷриба медонанд.

Соли гузашта Ташкилоти озуқа ва хоҷагии қишлоқи 
СММ (ФАО) дар якҷоягӣ бо Институти ғизои соҳавӣ 
(SIFI) дар 20 мактаби пилотии вилояти Хатлон 22 
гармхона бо системаи обёрии қатрагӣ сохта, ба 
истифода доданд. Мактаби №15 аз ҷумлаи онҳост.

Дар ин ҷо 964 хонанда таҳсил мекунанд, ки нисфи 
онҳо хонандагони синфҳои поёнианд ва аз рӯи 
барномаи ғизои мактабӣ ғизо мегиранд. Ҳамоно 
ки дар мактаб гармхона сохта ба истифода дода 
шуд, ниҳоли помидорро шинонданд. Кас мехост, ки 
иншоотро дар амал дида, ҳар чи зудтар аз ҳосили 
бадастомада кӯдаконро дар ошхонаи мактабӣ зиёфат 
диҳад. 

Аллакай, моҳи майи ҳамон сол гармхона бори аввал 
ва ба таври назаррас-900 кг помидор ҳосил ба даст 
овард. Помидори табиии ширин аз полиз рост ба 
ошхонаи мактабӣ дастрас карда шуд, ки он илова 
ба хӯроки гарми стандартӣ ба кӯдакон бо хӯришҳои 
тару тоза пешкаш гардид.

Моҳи июн, бо оғози таътили мактабӣ ҳосили нав 
ғундошта ва ба фурӯш бароварда шуд. Маблағи 
бадастомада-170 сомонӣ барои пардохти меҳнати 
кормандони гармхона ва барои хариди асбобҳои 
зарурӣ масраф гардид. Бо ин кор ба анҷом нарасид. 
Аллакай, моҳи август дар гармхона бодиринг кишт 
карда шуд, моҳи октябру ноябр 320 кг бодиринг ҳосил 
ба даст омад. Магар бад аст, ки мобайни тирамоҳ 
хӯришҳои тару тоза аз полиз чидаю тайёр карда 
мешаванд?! Бори дигар ҳосили зиёд ҷамъоварӣ 
шуд ва имкон дод, ки аз маҳсулоти зиёдатӣ боз 120 

сомонӣ фоида ба даст ояд. Ба ин маблағ тухмӣ барои 
кишти соли оянда харидорӣ карда шуд.

Имрӯзҳо кормандони гармхона-бародарон 
Саймӯмин ва Абдусаттор Фохановҳо ва муаллима 
Шарофова Матлуба-масъули кори гармхона бо 
кишти барвақтии помидору лӯбиёи сурх, картошка, 
бодиринг, қаламфури булғорӣ фахр мекунанд. 

«Ҳосили аз гармхона ҷамъоваришударо мо барои 
тайёр кардани ғизои мактабӣ истифода мекунем. 
Сабзавоти худӣ дар беҳтар намудани гуногунии 
ратсион мусоидат намуданд. Дар маҷлиси интихоби 
таомномаи мактабӣ барои хонандагони синфҳои 
поёнӣ волидайн ва намояндагони Ассотсиатсияи 
омӯзгорону волидайн (АВО) дар таҷриба боварӣ 
ҳосил намуданд, ки бо кумаки гармхона барои 
кӯдакони худ ғизои солиму баркашидашуда ташкил 

кардан мумкин аст», таассуроти худро оиди гармхона 
иброз дошт Зайниддин Ҷонмаҳмадов-директори 
мактаб. 

Муовини директор оид ба корҳои тарбиявӣ Шарофова 
Матлуба манфиати гармхонаро дар дигар самт низ 
мебинад: «Мо дар ин ҷо машғулиятҳои амалиро 
аз фанни ботаника, биология ва тарбияи меҳнатӣ 
мегузаронем. Иштироки бевоситаи мактаббачагон 
дар кори гармхона ба инкишофи онҳо ба таври мусбӣ 
таъсир мерасонад, онҳо ба меҳнатдӯстӣ, малакаҳои 
кор дар заминро меомӯзанд». Ҳамин тариқ, кӯдакон 
аз хурдсолӣ бо нозукиҳои меҳнати хоҷагии қишлоқ 
ошно мешаванд ва оид ба соҳаҳои дигар дониш 
пайдо мекунанд. Бешак ин дар оянда ба онҳо ба кор 
меояд ва дар интихоби касб ва  эҳёи кор дар замин 
кумак мерасонад 

Пас аз як соли пайдоиши гармхона бо таҷрибаи 
муваффақонаи истифодабарии он маъмурияти 
мактаби №15 рӯҳбаланд гардида, қарор дод, ки дар 

бинои мактаб семинари табодули таҷриба доир 
намояд. Ба чорабинӣ кормандони мактабҳои пилотии 
ноҳияи Вахш, ки дар он чунин гармхонаҳо низ сохта 
шудааст, инчунин намояндагони вазоратҳои маориф 
ва илм, хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
ноҳия, АВО ташриф оварданд.

Кормандони гармхонаҳои мактаби қабулкунанда аз 
таҷрибаи кори худ нақл карда, дар хусуси чи тавр 
парвардаҳоро нигоҳубин намудан, истифодабарии 
обёрии қатрагӣ ва системаи дренажии обёрӣ, чи 
тавр ҳосилро ба навбат гузоштан ва ба таври одӣ 
ғизо додани кӯдакон, бар замми ин ба даст овардани 
фоидаи пулӣ барои эҳтиёҷоти мактаб чунин тавсияҳо 
доданд. 

Айни ҳол дар ноҳияи Вахш чунин гармхонаҳо 
дар ҳафт мактаби пилотӣ фаъолият мекунанд, 10 
хоҷагии хонаводагии дар ҳамсоягӣ қарордошта, кори 
самараноки онҳоро дида, барои худ ташкил намудани 
чунин гармхонаҳоро ба нақша гирифтаанд. 

Зайниддин Ҷонмаҳмадов — директори мактаби 
№15 ноҳияи Вахш.
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Ошпазӣ-ҳунар аст!
Барои дар касби худ беҳтарин шудан, ошпазҳои мактабӣ бо кадом душвориҳо рӯ ба рӯ 
мешаванд

«барнагаштан ба кӯдакӣ», «нишастан паси парта»).    

Ин на ҳама душвориҳоянд, ки бо онҳо дучор шудан 
мумкин аст. Баъзан мушкилоти вобаста ба забон 
мавҷуд аст. Ана ба тренинг зане омадааст, ки 
забони русӣ, ҳатто забони тоҷикиро намефаҳмад. 
Ӯ танҳо ба забони туркманӣ муошират мекунад. 
Лозим меояд, ки калимаҳоро бо имою ишора 
ҷустуҷӯ кунем то ки ӯ каме бифаҳмад.

Баъзан, иштирокчиён ҳатто таҳсилоти миёнаро 
надоранд, инҷо дигар мушкилиҳо пайдо мешаванд. 
Мисол, кор бо калкулятор ба душворӣ муяссар 
мегардад, баъзеҳо умуман хондаю навишта 
наметавонанд. Ба чунин одамон муносибати 
инфиродӣ -шахсан фаҳмонидани ҳар як қадам, 
чи тавр бо калкулятор ҳисоб кардан, чи тавр қайд 
кардани маълумот зарур аст. 

Чи тавре ки набошад, дар раванди таълим ҳамеша 
якдигарфаҳмӣ муяссар мегардад ва дарк кардани 
он ки чиро ва чи тавр иҷро кардан зарур аст.

Аз ҳама асосӣ- ин фаҳмидани он ки кулинарияи 
мактабӣ ҳам назария ва ҳам амалияро дар бар 
мегирад. Донистани назария зарур аст. Ин ҳамчун 
иқтисодчиён дар бонкҳо – дар назария комилан 
алгоритмро, ки аз рӯи он тамоми системаи 

иқтисодӣ амал мекунад, медонанд. 

Дар қиёс бо бонк истифодабарии як назария дар 
ошхонаи мактабӣ амалан истифода намешавад. 
Чанде ки қоидаҳои таомтайёркунӣ ва техникаи 
коркарди маҳсулотро аз худ накунем, ҳар як таом 
нозукиҳои худро дорад, қоидаҳои муқарраршударо 
иваз кардан мумкин аст. Таҷриба нисбат ба он ки 
мо танҳо китоб мутолиа намоем, донишу малакаи 
бештар медиҳад. 

Душвориҳо дар худи касби ошпази мактабӣ мавҷуд 
аст. Дар ошхона асосан занҳое кор мекунанд, ки 
кӯдаконашон дар мактаб таҳсил доранд. Ҷавонон 
ба ин ҷо рағбат надоранд. Ин касби беоянда, 
бенуфуз ва камдаромад ҳисобида мешавад. 

Вале агар ба он аз тарафи дигар нигоҳ кунем, 
мефаҳмем, ки ошпази мактабӣ дар рушди ҷомеа 
ва дар умум барои мамлакат нақши бориз дорад. 
Ӯ ба кӯдакон ғизо медиҳад, кӯдакон бошад, ояндаи 
моянд. Ин кӯдакон бо хушнудӣ ғизои босифат ва 
фоиданок гирифта солиму боақл рушд ёфта, ба 
комёбиҳо ноил гардида (ҳар кадоме дар равияи 
худ), самараи худро дар шакли ҷомеаи бофарҳанг, 
соҳибмаълумот ва солим меоранд, ки дар навбати 
худ ба некуаҳволии мамлакат ва болоравии 
иқтисодиёти он мусоидат мекунанд. 

Боре файласуфҳо гирд омада, баҳс карданд, ки кадом 
касб аз ҳама муҳим аст. Яке гуфт: «Аз ҳама заруртар 
муаллим аст. Бе дониш пешравӣ намешавад». «Бе 
бинокор одамон бе паногоҳ мемонанд ва одамон аз 
биноҳои зебо маҳрум мегарданд»-зикр намуд файласуфи 
дигар. «Мутрибон, мусаввирон ва шоирон зиндагии 
моро ғайриоддӣ  мекунанд. Ҳунар одамро аз ҳайвон 
фарқкунанда месозад»-хитоб намуд сеюмин. Ба гуфтугӯ 
шогирди файласуф-соҳиби хона, ки шогирд дар он ҷо 
хизматгорӣ ҳам мекард, гуфт: «Олимони муҳтарам, 
шумо дар бораи касби ошпаз фаромӯш кардед». «Ба ту 
мумкин нест ба гапи мо ҳамроҳ шавӣ. Касби ошпазӣ ин 
ҳунар нест. Бирав таом тайёр бикун»-хашмгин шуда, 
гуфт соҳибхона. Шогирд хомӯш аз ҳуҷра баромад. 

Ҳамон рӯз файласуфҳо бе хӯроки нисфирӯзӣ монданд-
шогирд ғайб зад. Ба соҳибхона зарур омад, ки 
таомро худаш тайёр кунад. Мутаассифона, пас аз 
хӯроки нисфирӯзӣ файласуфҳо худро бад ҳис карда 
ба хонаҳояшон пароканда шуданд. Соҳибхона дигар 
хизматгорро дарёфт карда натавонист. Аз байн чанд 
муддате гузашт ва файласуф-соҳиби хона пай бурд, ки 
аз белаззатии таомҳо дӯстонаш ӯро хабар намегиранд 
ва ӯ пас аз тановул ҳатто қобилияти фикр карданро 
надорад. Файласуф фикр кард ва ошпази навро ҷавоб 
дод, сипас ба собиқ шогирдаш хатчае бо чунин суханон 
фиристод: «Ошпазӣ касб не, ҳунар  аст». 

Дере нагузашта, олимон аз нав дар хонаи файласуф 
ҷамъ омаданд. Мубоҳисаҳо бо пешкаши таомҳои лазиз, 
ки онҳоро шогирд тайёр мекард,ба танаффус мубаддал 
мешуданд. «Ошпазӣ касб не, ҳунар аст» — мегуфт 
соҳибхона пас аз тановул.

Вале, умуман, ҳар як ҳунарро ба монанди касб омӯхтан 
зарур аст, баъдан барои дар касби худ беҳтарин 
шудан, малакаҳои худро сайқал додан зарур аст. 

Мо умеди калон дорем, ки маҳз бо чунин ақидаҳо 
ошпазҳои мактабҳои пилотӣ дар доираи лоиҳаҳо оид 
ба рушди системаи ғизои мактабӣ дар тренингҳои 
минбаъдаи такмили дониши ошпазии хеш иштирок 
меварзанд.

Охирин маротиба ин ошпазҳо паси 
парта даҳсолаҳо қабл нишаста 
буданд ва ҳоло ба машғулият омада, 
албатта баъзе душвориҳоро эҳсос 
мекунанд.

Омӯзонидани одами калонсол 
нисбат ба хурдсолон ё ноболиғон 
душвортар аст. Дар синни хурд 
иттилоот зудтар ва осонтар қабул 
карда мешавад. Ба калонсолон 
бошад, таҷрибаи зиндагӣ ва касбии 
бадастомада фишор меорад ва 
лозим аст ки ба ин муросо кунанд 
ва ҳатто ҳангоми қабули дониши 
нав мубориза баранд. 

Дар ҳар як тренинг ду-се нафаре 
ёфт мешаванд, ки худро дар тайёр 
кардани ғизои мактабӣ бо боварӣ 
«ботаҷриба» меҳисобанд, чунки 
солҳои зиёд дар ошхонаи мактаб 
кору фаъолият менамоянд, ҳол он 
ки дар асл онҳо таҳсилоти тахассусӣ 
надоранд. Аллакай дар байни 
барномаи таълим ҳамаи боварии 
онҳо барбод мешавад. Ҳамон вақте 
ки навбат ба таҷрибагузаронӣ 
мерасад, хатогиҳо дар истифодаи 
дониши дар тренинг гирифта пайдо 
мешаванд, чунки «собиқа» нақши 
асосиро дар қабули иттилоот бозид.

Ҳамзамон, барои калонсолон дар 
ҳақиқат чизи навро омӯхтан хеле 
душвор аст. Дар бисёр ҳолатҳо ин 
ба тағйиротҳо омода набудан ва 
ба сабабҳои равонӣ вобастааст: 
ғамхорӣ нисбат ба обрӯю эътибори 
худ, тарс аз он ки дар назари 
атрофиён худро бесалоҳият нишон 
додан, мувофиқат накардан ба 
образи «одами баобрӯ» ва ҳамчун 
нақши талаба қабул шудан (хоҳиши 
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Ошпазӣ-пешаи ӯст
Мухаммадраҷаб Соҳибназаров зодаи ноҳияи 
Ёвон ҳеҷ гоҳ ҳаёти худро ба ҳайси  ошпаз тасаввур 
намекард. Мактаб. Омӯзишгоҳ. Хизмати ҳарбӣ. 
Як соли ронандагӣ дар хоҷагии № 1-и ноҳия. 
Ба назараш менамуд, ки  роҳи зиндагиашро 
интихоб  кардааст. Хоҳиши иваз кардан набуд ва 
барои иваз кардан чизи дигаре низ набуд. Вале  
як ҳодиса тақдири ӯро дигаргун сохт…

Аз рӯи кор, зуд-зуд ба заводи азими кимиёвии 
ноҳия меомад. Ҳангоми ин сафарҳо ба назди 
амакаш Сайдалӣ Бекназаров-сарошпази ин 
заводи аз рӯи ҳаҷм ва шумораи коргарон бузург, 
медаромад.

Дар ҳар як вохӯрӣ бо амакаш Маҳмадраҷаб 
ҳис мекард, ки ӯро касби ошпазӣ ба худ ҷалб 
мекунад. Ӯ бо тааҷҷуб ба амакаш менигарист. 

ки ӯ чи тавр чолокона бо кормандонаш барои 
садҳо кормандон таом тайёр мекунад ва  онҳо 
барои таомҳои болаззат изҳори ташаккур карда, 
барои идомаи кор бо ишками серу рӯҳи болида 
бармегарданд. Баръало ҳис карда мешуд, ки 
меҳнат ва кӯшишҳои амакаш беҳуда нестанд.

Боре Маҳмадраҷаб нисбати интихоб кардани 
касби ошпазӣ ба амакаш Сайдалӣ баён кард. 
Амакаш ба ӯ тавсия дод, ки ӯ бояд аввал касби 
ошпазиро дар омӯзишгоҳи касбӣ-техникии 
№2-и ноҳия, ки муассисаи зертобеи заводи 
кимиёвӣ буд, биомӯзад.

Байни машғулиятҳои лексионӣ, шогирди  ошпаз 
ба ошхона, ба назди амакаш омада, дониши 
аз бар кардаашро дар амал месанҷид. Бо 
дилгармию серғайратӣ ӯ тамоми супоришҳо ва 

талаботҳои сарошпазро иҷро мекард. Бар ивази 
ҳамаи ин таҷрибаи бебаҳо гирифта, тамоми 
нозукиҳои касби ошпазиро аз худ намуд.

Вақте ки соли 1990 Маҳмадраҷаб омӯзишгоҳро 
хатм карда, соҳиби диплом гардид, бе ҳеҷ 
дудилагӣ ба кори ошпазӣ дар ҳамон заводи 
кимиёвӣ шурӯъ намуд. Маҳорати ошпазии ӯ, 
муносибати хуш бо ҳамкорон ва коргарони 
завод дар муддати кутоҳ  ӯро соҳиби иззату 
эҳтироми ҳамаи кормандон гардониданд.

Пас аз ду соли кор дар завод Маҳмадраҷаб боз 
се соли дигар дар муассисаҳои хӯроки умумии 
шаҳраки Ёвон кору фаъолият намуд. Соли 
1995 дар ноҳияи Ёвон мактаб-интернат барои 
кӯдакони ятим ва аз оилаҳои камбизоат ташкил 
шуд, Маҳмадраҷабро ба ҳайси сарошпаз ба кор 

даъват намуданд.

Соли 1997 ӯ сарошпази мактаби калонтарини 
ноҳия- мактаби №45 таъин шуд. Маҳмадраҷаб 
на танҳо таомҳои болаззат тайёр мекунад, 
балки бо ҳамкорону муаллимон ва хонандагон 
муомилаи хуб дорад. Аз ин хотир,  чӣ хурду чӣ 
бузург Маҳмадраҷабро Акаи Маҳмадраҷаб ё худ 
Усто Маҳмадраҷаб ном мебаранд.

Моҳи март Маҳмадраҷаб аз тренинги ошпазҳои 
мактабӣ, ки онро ташкилоти SIFI доир намуд, 
гузашта,  ҳунари худро такмил дод. Аз ҳамон рӯз 
таомҳои хонандагони хурдсоли мактаби №45-и 
ноҳияи Ёвон боз ҳам лазиз, фоидаовару ғизонок 
гаштаанд. Меҳри ошпазӣ ба касби худ ҳамоно 
ки боқӣ мондааст.
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Чаро ба мо шир бо кафк, пиёзи 
ҷӯшонидашуда ва брокколи 
маъқул нест?
Анатомияи лаззат дар саволу ҷавобҳо

Худро бисанҷед. Ин рӯйхатро хонда, ягон маротиба 
рӯи худро инҷ накунед: пиёзи ҷӯшонидашуда, 
брокколи ё карами брюселлӣ, шавлаи аз манка 
пухташудаи кулӯладор, какао бо кафк, гашнич. 
Шуд? Набошад шумо дар яхдонатон «душманҳо»-и 
дигарро доред-шояд равғани яхшуда ё ширинбия. 

Ҳама афзалиятҳои лаззатии худро доранд. Ба 
назар чунин менамояд, ки ягон чизи ҳайратовар 
нест. Гоҳе фаҳмидан ғайриимкон аст, ки чаро 
пас аз луқмаи якум ба авелуки арманӣ мухлис 
мешаванд, дигарон бошад ҳатто дар ҳуҷрае, ки 
онро тайёр мекунанд, истода наметавонанд. 

Чи майнаи моро ба ҳаракат медарорад, ки 
қобилияти ҳаловат гирифтанро аз як намуд 
лаззат ва бӯй, қабул мекунад ва дигареро ба 
пуррагӣ инкор мекунад? Чи гуна ҳавасмандӣ дар 
«ба навъ ҷудокунанда»-и диданашавандаи сари мо 
мавҷуд аст? Ба ин саволҳо илм, фарҳангшиносӣ ва 
равоншиносӣ ҷавоб меҷӯянд.

Чи тавр мо лаззат ва бӯйро ҳис 
мекунем?

Ҳисси мазза, чун ҳисси бӯй бо пайвастагиҳои 
кимиёвии маводи ғизое, ки истеъмол мекунем, 
вобастааст. Барои ҳисси бӯй ва мазза 
классификатсияи пурраи объективона мавҷуд нест. 
Ба таври дигар, мазза ва бӯйи як намуди мева, 
сабзавот ё ки таомро одамони гуногун ҳар хел шарҳ 
медиҳанд.

Аз комплекси мазза мумкин аст чортои асосии 
онро ҷудо намоем-шӯр, турш, ширин ва талх. Боз як 
маззаи дигар аст. Ки онро бо забони ҷопонӣ «умами» 
меноманд, ки ин маззаи- гӯшту замбурӯғ ва соуси 
сояро дорад. Ба ҳисси мазза одатан ҳисси бӯй ва 

баъзан ҳисси фишор, гармӣ, хунукӣ ва дард ҳамроҳ 
мешаванд. 

Ғализ, данд, тумч, рӯҳафзо- чунин хосиятҳоро интихоб 
карда, майнаи мо комплекси пурраи сигналҳоро 
аз ретсепторҳои маззаю бӯй коркард ва ҳамроҳ 
мекунад.

Масъулони асосӣ барои мазза-чочҳои забон, ки дар 
он муғчаҷаҳои лаззат бо ретсепторҳо ҷойгиранд, 
мебошанд. Муғчаҳои лаззатии начандон зиёд 
ҳамчунин дар қисми болоии гулӯ, пасдевори гулӯ ва 
қосми мулоими ком мавҷуданд. Миқдори онҳо дар 
даҳон наздики даҳ ҳазорро ташкил мекунад. Дар 
нуги забон ретсепторҳои зиёд барои ширинӣ, канори 
забон ҳассостар ба туршӣ ва шӯрӣ, асоси он бошад 
ба талхӣ  мавҷуданд.

Вале барои чи ҳангоми шамолхӯрӣ ҳисси маззаро 
гум мекунем? Дар асл мо маззаро ҳамон тавр ҳис 
мекунем-қаҳва талх, дилхоҳ конфета-якхел ширин, 
суши (моҳии хушконидашуда) бошад-шӯр аст. 
Танҳо чунин фаҳмиши мазза дар организми мо 
ба таври зич бо бӯйи ғизо вобастааст. Ҳамзамон 
ғизоро бӯй кашидан зарурат надорад: ҳуҷайраҳои 

ҳисси бӯй маълумотро дар бораи бӯй аз ҳаво, ки аз 
даҳон тавассути бинию гулӯ ворид мешавад, қабул 
мекунад. Вақте ки бинӣ маҳкам аст, ин раванд 
табиист, ки душвор мегардад.

Вале чаро ҳангоми шамолхӯрӣ мо ҳисси маззаро гум 
мекунем? Дар асл мо маззаро ҳамоно ҳис мекунем-
қаҳва- талх, дилхоҳ конфета-якранг ширин, суши 
(моҳии шамолхӯрда)-шӯр, вале моддаҳои хушбӯи 
парвозкунандаро мо ҳис намекунем. Баъзе маҳсулот 
ба назар бенамак менамоянд. 

Ба таври одӣ озмудан мехоҳед? Мисол, қулфинойро 
ба ду қисм ҷудо кунед. Сараввал қисми бичашед, 
сипас бо даст биниро маҳкам кунед ва қисми 
дуюмро истеъмол кунед. Пай бурдед, ки буттамева 
турш асту намедонед, ки чиро фурӯ бурдед. Ҳама гап 
дар пайвастагии хушбӯйии махсус аст, ки дар мавҷуд 
мебошад ва ба маззаи хотирмони он вобастааст. 

Чи тавр ғизоро эҳсос мекунем. Майнаи мо дар хотир 
нигоҳ медорад ва ин асосан ба таври хеле зич бо 
бӯйи ғизо вобастааст. Вақте ки мо ғизоро мехоем, 
ҳӯҷайраҳои ҳисси бӯй иттилоотро дар бораи бӯй аз 
ҳаво мегиранд, ки аз даҳон тавассути гулӯ ворид 
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Дар асоси  маводи National Geographic, Snob.ru ва 
elementy.ru. 

Талх Ширин
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мешавад. Ҳангоми маҳкам будани бинӣ, ин раванд, 
табиист, ки душвор мегардад.

Дар эҳсоси ғизо ва бӯйи он, ҳамчунин ранги маҳсулот 
таъсир мерасонад. Мисол, ҳамаи мо себ истеъмол 
мекунем, вале медонем. Ки себи сурх нисбат ба себи 
сабз ширинтар аст, чунки себи сабз мумкин аст хом 
бошад. Олимон ақидаи худро доранд, ки аксари 
кӯдакон  броколи, испаноқ, барги коҳуро бинобар 
ранги сабзашон намесанданд

Ҳатто дандонҳо ба эҳсоси мазза таъсир мерасонанд 
ва ба майна оид ба ғилзати таом хабар мерасонанд, 
мушакҳои хоянда бошанд, сахтиро баҳо медиҳанд. 
Барои мо ҳис кардани ғилзати ғизо, ба мисли мазза 
ё тароват муҳим аст. Мисол гӯшт бояд ҳалим ва ба 
осонӣ хоидашаванда, бодиринг қарскунанда, нон/
хлеб мулоим, тарбуз сероб бошад.Гӯшти сахт ё хушк 
метавонад ба назари мо бемазза намояд, ҳатто агар 
мисли ҳарвақта бошад.  Майнаи мо ҳамон эҳсосро 
дар хотир мегирад, ки ба мо маъқул аст ва ҳеҷ гоҳ 
имкони хато карданро намедиҳад. 

Маҳз барои ҳамин, ҳар кадоми мо солҳо ҳамон 
маззаи яхмос ё шириние боре дар кӯдакӣ чашида 
будем, ҷустуҷӯ мекунад.

Чаро ман шавларо дӯст медорам, 
кӯдаки ман бошад, тоқат надорад?

Месазад донист, ки дар кӯдакон муғчаҳои 
мазза нисбат ба калонсолон зиёданд (қариб 30 
ҳазор), бинобар ин онҳо барои фаҳмидани мазза 
ҳассостаранд. Бо гузашти сол ҳиссиёти мазза тунд 
мегардад. Бинобар ин, агар кӯдакон чизеро дӯст 
надоранд, ҳеҷ гоҳ онро истеъмол намекунанд. 

Агар калонсол дар меҳмонӣ аз рӯи эҳтиром ду-се 
қошуқ таоми маъқулнабудаашро фурӯ барад, барои 
кӯдак бошад ин вазифа иҷронашуданист ва ӯро 
барои ин маҳкум кардан даркор нест.

Чаро барои яке шӯрбо сернамак, ба 
дигаре бенамак менамояд?

Ба ин савол ҷавоб додан душвортар аст. Якум-
феномени одат ба мазза мавҷуд аст. Агар шумо ба 
истеъмоли миқдори зиёди намак одат карда бошед, 
бо мурури вақт шумо онро камтар ҳис мекунед ва 
ҳама вақт намак илова мекунед. 

Ғайр аз ин, ҳар як фарҳанг хусусиятҳои худро 

дорад. Сокинони Хитой, Ҷопон, Корея, Таиланд ва 
Индонезия-пешсафони ҷаҳонӣ дар истеъмоли намак 
мебошанд, ки дар таомпазии анъанавӣ ба таври 
фаровон истифода мешавад. Бинобар ин, ба кореягӣ 
таоми аврупоӣ хеле бенамак менамояд, вале сокини 
Аврупо бошад, пас аз истеъмоли таомҳои кореягӣ бо 
соуси соя метавонад як чойник обро бинӯшад.

Боз як омил- психологӣ мебошад. Якеи мо ба 
маҳсулоте аз кӯдакӣ ҳисси бадбинӣ пайдо кардааст. 
Ин бештар ба маҷбурсозии истеъмол кардани таом 
(маҳсулот) аз ҷониби бештари волидайн вобастааст. 
Олимон даъват менамоянд, ки кӯдакро маҷбур 
насозед, он чизеро ки мақбулашон нест, истеъмол 
намоянд. Акси ҳол, ӯ метавонад аз ин таом ва 
маҳсулот тамоми умр даст бикашад.

Ба анатомияи мазза эволютсия низ тағиротҳои 
худро дохил кардааст. Олимон муқаррар кардаанд, 
ки наздики 25% одамон нисбат ба одамони дигар 
ретсепторҳои бештари маззаро доранд. 

Табиат кӯшиши ба қисме аз одамизод бештар 

ҳис намудани талхӣ (тезӣ)-ро додааст, ки онҳо бо 
як мижа задан хавфу заҳролудии ғизоро муайян 
намоянд. Ҳамчун дигар намояндагони оила 
сурхгулҳо: карам, турб, шалғамча, каҳзак, шалғам-
брокколи дар таркиби худ моддаҳои тез (тунд) дорад. 
Одами одӣ ба он аҳамият намедиҳад, вале барои 
баъзе одамони ҳассос брокколи дар ҳақиқат хеле тез 
(тунд) менамояд. 

Насли «чашандаҳо» (дегустаторҳо)-и қадим 
ба зудӣ туршию шириниро ҳис мекунанд. Агар 
шумо намояндаи ин гурӯҳ бошед, мутлақо шумо 
брокколиро намеписандед.  

Чаро ман бо мурури сол зайтун ва 
панири мағорбастаро дӯст доштам?

Ин нобиғаи шавқангез бо мурури вақт бо камшавии 
миқдори ретсепторҳои мазза маънидод карда 
мешавад. Таҳқиқотчиёне, ки аз ҷониби ширкати 
истеҳсолкунандаи маҳсулоти ғизоии Butterkist 
маблағгузорӣ шудаанд, байни 1950 нафар калонсол 
пурсиш гузаронида, 20 адад маҳсулоте, ки мо чун 

қоида, бо мурури вақт онро қадр мекунем, тартиб 
доданд.  

Бо сирпиёз ва пиёз дар таомҳо мо дар 20-солагӣ 
дӯстӣ пайдо мекунем, испаноқ, қаламфур ва 
боимҷонро, асосан аз 20-солагӣ мечашем. Панири 
пармезан ва панири кабуд дар синни 20-солагиамон 
лазиз менамоянд, спаржаю авокадо дар 23-солагӣ 
писанд меоянд. Зайтунро касоне харидорӣ мекунанд, 
ки синнашон аз 25 боло рафтааст. Аз ҳама дертар-
то 28-солагӣ шумораи зиёди одамон барои панир аз 
шири буз, кавар, лӯбиё, соуси чили, карри ва каҳзак 
«омода» мешаванд.

Дӯст доштани чизе аз рӯйхати мазкури ғизо беҳтар 
аз ҳама бо давраи дӯстон ва саёҳат мумкин аст. 
Новобаста аз ин, ҳар кадоме аз мо метавонад ду 
маҳсулотро пеши назар орад, ки дар ягон ҳолат 
барои истеъмол кардани он омода нест. 
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Чи тавр ғизои мактабӣ 
бо тиҷорат ба рушди 
якдигар кумак 
мерасонанд

Ҳадафи асосии онҳое, ки дар таъмин кардани 
мактаббачагон бо ғизо кумак мерасонанд-саломатӣ ва 
некуаҳволии насли оянда мебошад. Вале барномаҳои 
ғизои мактабӣ дар саросари ҷаҳон ба иқтисодиёт низ 
самараи мусбӣ меорад. Онҳо мактабҳо, ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ, ҳукуматҳоро дар ҳамаи самтҳҳо-аз ширкатҳои 
трансмиллӣ то фермерҳои хурдро барои ҳамкорӣ 
ҳавасманд менамоянд. Аз чунин дӯстӣ ҳама бурд 
мекунанд.

Ташкилотҳои байналхалқӣ

Намунаи ибрат «Tetra Pak»- ширкатест, ки 
муваффақона бо Барномаи Озуқаи Ҷаҳонӣ (БОҶ) 
СММ ҳамкорӣ менамояд. Соли 2015 зиёда 70 
миллион кӯдак дар банду баст (упаковка)-и онҳо 
маҳсулот (шир, шавла, афшура) мегирифтанд. «Tetra 
Pak» бехатариро таъмин мекунад ва ҳамлу нақли 
маҳсулоти хоҷагии қишлоқро осон мегардонад.

Барои корпоратсия ғизои мактабӣ натанҳо таърих 
барои тиҷорат, балки дар бораи масъулияти 
иҷтимоист. «Tetra Pak» ба барномаҳои «Шири 
мактабӣ» дар мамлакатҳои гуногун ба дастгирии 
коршиносӣ (экспертӣ) низ кумак мерасонад. 
Ҳамчунин, ширкат лоиҳаро оид ба маърифати 
экологӣ ва коркарди партовҳо дар муассисаҳои 
таълимӣ ташаккул медиҳад.

Вале, шарикони тоҷирони бузурги БОҶ СММ 
истеҳсолкунандагони маҳсулоти хоҷагии қишлоқ 
мебошанд. Танҳо соли 2017 ташкилот барои 
эҳтиёҷоти ғизои мактабӣ се миллион тоннаи 
метрикӣ ба маблағи 1,4 миллиард доллар озуқа 
харидорӣ намудааст. 

Агар ширкат хоҳиши бо БОҶ СММ ҳамкорӣ карданро 
дошта бошад, он бояд талаботҳоеро қонеъ гардонад, 
ки ба боэътимодӣ ва сифати маҳсулот ҷавобгӯ 
бошанд. Бо ғизои кӯдакон сару кор доштан, ҳамаи 
иштирокчиёнро водор мекунад, ки бояд ба таври 
ҷиддӣ эҳтиёткор бошанд.

Истеҳсолкунандагони маҳаллӣ

Барои шарики БОҶ СММ шудан бояд на кам аз 
5 миллион  доллари гардишӣ доштан зарур аст. 
Мактабҳо бо дилгармӣ бо истеҳсолкунандагони хурд 
ҳамкорӣ менамоянд. 

Агар муассисаи таълимӣ мисол, консерв ё афшура 
харидорӣ намояд, он гоҳ афзалият чун қоида ба 
таъминкунандагони бузурги дохили мамлакат 
дода мешавад. Маҳсулоти муҳлати нигоҳдориашон 
дурудароз мушкилоти ҳамлу нақл надоранд. Чунин 
ширкатҳо ҳамеша  таҷрибаи бой ва дар бозор нуфуз 
доранд, бар замми ин тамоми ҳуҷҷатҳои заруриашон 
дурустанд.

Ширкатҳои миллие, ки дар мамлакати худ маҳсулоти 
ғизо истеҳсол мекунанд, мунтазам ғолиби тендерҳо 

барои ба зудӣ таъмин кардани маҳсулот мегарданд. 
Баъзан, онҳо масъулияти иҷтимоиро дарк карда, 
ба мамлакати худ ва ояндаи он кумак мерасонанд. 
Мисолҳои бисёреро овардан мумкин аст ки тоҷирони 
маҳаллӣ дар таъмири мактаб кумак расонидаанд, 
кӯдаконро ба сайёҳат бурдаанд, туҳфа супоридаанд ё 
тахфифи назаррас кардаанд.

Фермерҳои хурд

Асоси ратсиони мактаббача бояд маҳсулоти табиии 
тару тоза бошад. Чи аз помидору бодиринги тару 
тозаи бо роҳи кӯтоҳтарин болои дастурхон гузошта 
мешавад, беҳтар аст? Ин ҷо ширкатҳои бузурги 
ватанӣ ба хоҷагиҳои фермерии хурд бой медиҳанд. 

Тамоюли нави пешкаши маҳсулот (Тренд на 
коллаборацию) бо фермерҳои маҳалли зист дар 
тамоми ҷаҳон аз ҷониби давлат ва ташкилотҳои 
ҷамъиятӣ дастгирӣ карда мешавад. Ин ба кӯдакон 
фоидаовар аст (онҳо  маҳсулоти маъмулгашта ва 
дӯстдоштаи табииро истеъмол мекунанд) ва ба 
фермерон қулай аст (онҳо барои таъмини маҳсулот 
шартномаҳо мебанданд ва ба онҳо кафолатнок 
маблағ пардохт карда мешавад). 

Ғайр аз ин, тавре таҷриба нишон медиҳад, дар 
ҷомеаи хурд фермер кӯшиш мекунад, ки маҳсулоти 
беҳтаринро ба фурӯш монад. Шояд ӯ як вақт ин 
мактабро хатм карда бошад, он ҷо метавонанд 
кӯдакон, набераҳо ё фарзандони ҳамсояҳояш таҳсил 
намоянд. 

Албатта ин ҷо низ қоидаҳои муайяне мавҷуданд. 
Маҳсулот дар ҳама ҳолатҳо бояд ҳуҷҷати мувофиқ 
дошта бошад, вагарна маъмурияти мактаб дар 
ошхона имкони назорат кардани бехатарии ғизоро 
надорад. 

Яке аз мамлакатҳои пешқадаме, ки ҳамкории 
мактабро бо фермерҳои маҳаллӣ ба таври қонунӣ 
вобаста кардааст, Бразилия мебошад. Дар ин ҷо 
тибқи қонун муассисаи таълимӣ уҳдадор аст на кам 
аз се ҳиссаи маҳсулоти ғизоиро аз хоҷагиҳои хурди 
фермерӣ харидорӣ намояд. 

Мисоли зинда, ин чи тавр ба фермерон бозори 
фурӯш ва ба мактабҳо маҳсулоти тару тозаи табиӣ 
барои тайёр кардани таом таъмин кардан мумкин 
аст, мебошад.

Дар умум, намояндагони мақомоти ҳокимияти 
давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва тиҷорат нерӯи 
худро дар ҳамкорӣ бо якдигар якҷоя намуда, 
метавонанд зудтару босамар дар ташаккули 
муҳити солими иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба натиҷаҳои 
мусбӣ ноил гарданд. Ва тиҷорат ҳам дар ҳалли 
вазифаҳои иҷтимоӣ метавонад нақши охиринро 
надошта бошад. Чунки иштироки тиҷорат дар ҳалли 
масъалаҳо барои тавозуннок кардани сарчашмаҳо 
дар натиҷагирии онҳо имкон медиҳад ва бо ин ба 
рушди соҳаи гуногуни иқтисодиёт мусоидат намояд.
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Киноа:
Ғизое, ки ҷаҳонро 

наҷот медиҳад

Ҷаҳон киноаро интихоб мекунад

Киноа худро дар кӯҳҳои камғизо хеле хуб ҳис 
карда, ба сармою беобӣ тобовар аст. Растанӣ 
ҳосилнокии баландро нишон медиҳад. Рекорди 
ҳосилнокии киноа дар Кения ба даст омадааст (4  
т/га).

Солҳои охир ин зироатро дар зиёда аз 70 
мамлакати дунё парвариш мекунанд. Новобаста 
ба паҳнашавии босуръати он 92% киноа дар 
Анд, дар ҳудуди Перу ва Боливия истеҳсол карда 
мешавад. 

Вале ин кам аст, иброз медоранд мутахассисон. 
Мисоли намуна-истеъмолкунандагони 
ИМА, соли 2013 воридоти киноа дар он ҷо 
10 маротиба-то 30,8 тонна зиёд шуд. Барои 
муқоиса-амрикоиҳо ҳамасола наздики 2,5 ҳазор 
тонна биринҷ истеъмол мекунанд. 

Киноа чун пешина ба дигар зироатҳои донагӣ 
ба таври ноарзанда аз рӯи ҳаҷми истеъмолкунӣ 
дар зинаи поён ҷой дорад. Ба ин СММ диққати 
ҷомеаи ҷаҳониро ҷалб намуда, ҳанӯз соли 2013-
ро соли киноа эълон намуда буд. Он вақт Котиби 
генералии СММ ООН Пан Ги Мун иброз намуд, 
ки ин зироати хоҷагии деҳот метавонад дар 
таъмин намудани бехатарии озуқа ва расидан 
ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола саҳми бузург 
гузорад.

Дар фазои пасошӯравӣ киноа ҳоло маҳсулоти 
начандон маъмул аст, вале тамоюли ҷаҳонӣ 
оҳиста-оҳиста ба назди он низ меояд. Соли 
2017 Вазорати хоҷагии қишлоқ ин зироатро 
ба Реестри давлатии дастовардҳои селексионӣ 
дохил намуд, ки барои истифодабарӣ дар Россия 
иҷозат дода шудааст.

Барои аз ҳама хурдсолон

Киноа дар ғизои кӯдакон, ба туфайли 
хусусиятҳои фоидаоварашон, васеъ истифода 
мешавад. Таоми аз ҳама одӣ аз киноа барои 
кӯдакон-шавла мебошад. Ярма ҳангоми 
ҷӯшонидан ба таври назаррас калон мешавад, 
бинобар ин, об ё ширро мебояд тахминан ба 
таносуби 1/3 илова намуд.

Дар ярма фоизи зиёди сафеда мавҷуд аст, 
таркиби он бошад, нисбат ба дигар ярмаҳо 
бештар баркашидашуда бо аминокислотаҳои 
ивазнашаванда ҳисобида мешавад . 

Таркиби бой ярмаро бо  хусусияти антиоксидантӣ, 
талхабарор, зиддишамолхӯрӣ пешоббарорӣ хос 
мегардонад. Киноа барои меъда, системаи асаб, 
устухонҳо, мӯътадилгардонии фишор ва пасткунии 
холестерин фоидаовар мебошад. Шояд ба туфайли 
ин хусусиятҳо киноа сазовори шарафи «парвоз» 
ба кайҳон дар ҳайати ғизои кайҳоннавардон шуда 
бошад.

Маҳсулоти болаззат

Ошпазҳо киноаро барои маззаи чормағз доштани 
донаҳои он дӯст медоранд. Баргҳои ҷавони онро да 
хӯриш истифода мекунанд, аз донаҳои пухта расида 
бошад, ярма ва орд ҳосил мекунанд.

Киноа дар миллионҳо ошхонаҳо дар таркиби 
ҳазорҳо таом ҳукмронӣ мекунад. Бартарии киноа 
дар он аст, ки метавонад дилхоҳ ярмаро  дар 
таркиби таомҳои дӯстдошта иваз намояд. Аз киноа 
таомҳои дуюм, шавлаҳо, рагу, газзак, гарнир, 
маҳсулоти нонию бӯлкагӣ, ҳатто нӯшокӣ тайёр 
мекунанд. 

Дар Аврупо киноаро мунтазам дар хӯришҳо 
истифода мекунанд. Тухмии  аз талхӣ шусташударо 
тар мекунанд ё дар хӯрок нешзадаи онро истифода 
мекунанд. 

Маҳсулот:
• Қафаси синаи мурғ, чоркунҷа бурридашуда — 1 кг
• Қаламфури булғорӣ (калон), лӯндашакл бурридашуда — 

2 дона
• Пиёз  (калон), майда реза кардашуда — 1 дона
• Сирпиёз, бо фишор майда кардашуда — 6 дандона
• Киноа — 1 стакон
• Брокколи, калонҳаҷм бурридашуда — 1 хӯшагул
• Помидори черри, ду қисм кардашуда — 300 г
• Таррак (кабачок), лӯндашакл бурридашуда — 2 дона
• Ҷаъфарӣ/райҳон — 1 бандча
• Равғани растанӣ — 2 қошуқчаи чойнӯшӣ
• Барги ғор — аз рӯи хоҳиш
• Намак, мурч-аз рӯи хоҳиш
• Об — 400 мл
Кадами 1: Равғанро дар тоба гарм карда, пиёз ва 
сирпиёзро илова карда, чор дақиқа дар ҳарорати миёна 
омехта карда, бирён мекунем.
Кадами 2: Каламфури булғориро илова карда, боз се 
дақиқа омехта карда, бирён мекунем.
Кадами 3: Мурғро илова карда, бо сабзавот панҷ 
дақиқа, аҳён –аҳён омехта карда, бирён мекунем. 
Намак карда, мурч мепошем.
Кадами 4: Киноаро хеле хуб шуста, то шаффоф шудан. 
якчанд маротиба обашро иваз мекунем. Киноаи 
шусташударо ба тоба мегузорем, омехта карда, об илова 
мекунем. Ба ҳолати ҷӯшиш расонида, бо сарпӯш маҳкам 
мекунем, ҳароратро паст карда, муддати 10-12 дақиқа 
дампаз мекунем.
Кадами 5: Сарпӯшро бардошта, таррак ва брокколиро 
илова мекунем. Сарпӯшро маҳкам мекунем, дар 
ҳарорати миёна муддати 15 дақиқа дампаз мекунем. 
Панҷ дақиқа пеш аз тайёр шудан, барги ғорро илова 
мекунем. 
Кадами 6: Помидор ва кабутиро илова карда, омехта 
мекунем, сипас плитаро хомӯш мекунем. Барги ғорро 
мебарорем. Дар ҳолати гарм пешкаш карда мешавад.

Рагуи сабзавотӣ 
аз мурғ ва киноа 

барои оила

Кӯдакон ин таомро 
бо хушнудӣ 

истеъмол мекунанд!Аҳолии курраи Замин сол аз сол зиёд шуда истодааст ва онро 
хӯрондан зарур аст. Дар шароити тағйирёбии иқлими ҷаҳонӣ ва 

ҳолати душвори иқтисодӣ миллионҳо нафар одамон аз гуруснагӣ ва 
норасоии озуқа азият мекашанд. 

Ин мушкилотро ҳал намуда, имрӯз ҳарчи бештар давлатҳо барои худ 
зироатҳои тобовару серҳосили кишоварзиро кашф мекунанд. Яке аз 

онҳо киноа мебошад. 

Номи қадимаи он «донаи тиллоӣ» 
мебошад

Киноа ба одамизод аз инкҳо мерос мондааст. Зиёда 
аз се ҳазор сол пештар намояндагони ин тамаддуни  
нобудшуда ташаккул додани хоҷагии деҳотро дар 
баландкӯҳҳои Анд, ки замини камғизо ва иқлими 
вазнин дошта буд,  омӯхта будаанд. Онҳо растании 
оилаи амаранҳоро аз соҳили кӯли Титикака 
ба шароити хона мутобиқ намуда, парвариш 
менамуданд. Зироати ғизоиро, ки инкҳо «донаи 
тиллоӣ» меномиданд, асоси ратсиони ҳиндуҳо дар 
қатори ҷуворимакка ва картошка шуда буд.

Мероси инкҳо, ки киноаро барои бенозунузӣ ва 
қиматнокии баланди ғизоӣ дӯст дошта буданд, 
одамони ҳозиразамонро барои паҳн кардан ва кишт 
кардани зироати мазкур дар минтақаҳои мушкили 
зироаткорӣ дар тамоми мамлакату қитъаҳо 
рӯҳбаланд намудааст.

Ярмаи замонавӣ (мӯд)

Киноа аз соли 2000-ум маъмул гаштааст. Ярмаро 
тарафдорони ғизои солим ва вегетарианиҳо дӯст 
доштаанд. Парҳезшиносон ин маҳсулотро ҳангоми 
парҳези беглютенӣ ва сафедавӣ тавсия додаанд. 

Растанӣ барҳақ табобатӣ ҳисобида мешавад. Дар 
таркиби он витаминҳои гурӯҳи В, витаминҳои А, 
Е, С, К, РР, Д дохил мешаванд.  Таркиби минералии 
зироат аз калсий, синк, фосфор, оҳан, мис, магний, 
манган бой мебошад. 




