
ҒИЗОДИҲИИ КӮДАКОН 
ҲАНГОМИ ЗУКОМ

ВЕГЕТАРИАНӢ: 
ФИЛОСОФИЯИ АСРИ XXI Ё 
МӮД (ТРЕНД)- И НАВ? 

Усулҳои беҳбудсозии вазъи кӯдак 
дар ҳолати зуком

Далелҳои асосӣ дар бораи 
вегетарианиҳо ва веганҳо

ҳ. 23ҳ. 14

ФЕСТИВАЛИ ҒИЗОИ СОЛИМ 
ДАР САРЗАМИНИ КУҲАН 

Рӯзи байналмилалии ғизо дар 
Тоҷикистон таҷлил гардид

ҳ. 10



3

4

8

10

14

17

18

20

23

Таомҳои мардуми ҷаҳон юнон

Ёрдамчиён дар ошхонаи мактабӣ: ҳама барои бурриш

Фестивали ғизои солим дар сарзамини куҳан. Рӯзи 
байналмилалии ғизо дар Тоҷикистон таҷлил гардид

Вегетарианӣ (аз ғӯшт парҳезкунанда): философияи 
асри xxi ё мӯд (тренд)- и нав? Далелҳои асосӣ дар 
бораи вегетарианиҳо ва веганҳо

Дар конгресси IX-уми педиатрҳои мамлакатҳои аъзои 
идм, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон. Баргузор гардид, 
масъалаҳои ғизо мавриди баррасӣ қарор дода шуданд

Он чизе мо истеъмол мекунем, моро нобуд месозад: ба 
кадом хатоиҳо дар ғизо ҳар рӯз роҳ медиҳем

Маводи мадҳушкунандаи ширин ё манбаи энергия? Он 
чиро, ки мехостед дар бораи қанд донед, дар саволу 
посух

Ғизодиҳии кӯдакон ҳангоми зуком. Усулҳои 
беҳбудсозии вазъи кӯдак дар ҳолати зуком.

Ғӯлингоб

Тайёркунӣ:

1. Ғӯлингро аз назар гузаронед ва 
шӯед.

2. Обро ҷӯшонед, шакар, туршии 
лимон илова кунед.

3. Баъди ҷӯшидан компотро 10–15 
дақиқа пазед.

Маҳсулот
барои 4 ҳисса

ғӯлинг — 100 г
шакар — 2 қ.о.
туршии лимӯ — оид ба таъб
об — 2 л

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 
ЮНОН

Ахборотномаи ғизои мактабӣ чопи рубрикаи таомҳои 
мардуми ҷаҳонро идома медиҳад. Имрӯз дар бораи таомҳои 
юнонӣ нақл мекунем.

Юнон ба тамоми дунё фарҳанги ниҳоят бойро туҳфа 
намуда, ғаҳвораи намудҳои муосири санъат ва илм 
гардидааст. Мероси кулинарии ин мамлакати қадим 
низ замоне таомҳои асосии бисёре аз мардуми 
ҳамсоя гардида, имрӯз онҳоро бо ибораи умумии 
«таомҳои баҳримиёназаминӣ» мепайвандад. 

Таомҳои баҳримиёназаминиро духтурон аз ҳама 
солиму фоидаовар меҳисобанд. Тадқиқоти олимон 
нишон медиҳад, ки сокинони мамлакатҳои 
баҳримиёназаминӣ ба таваккалияти бемориҳои 
рагу дил дучор мешаванд, камтар аз фарбеҳӣ, 
фишорбаландӣ, диабет, бемории Алтсгеймер азият 
мекашанд. Ҳамаи ин ба туфайли фаровонии равғани 
зайтун, моҳӣ, сабзавот, мева, чормағз ва тухмиҳое, 
ки дар ратсиони маъмулшудаи ҳар як сокини ин 
ҷойҳои зебоманзар мебошад.

Юнониҳо ба таомҳои одӣ, вале рангоранги аз 
маҳсулоти табиӣ тайёршуда, афзалият медиҳанд. 
Дар таомҳои юнонӣ равғани зайтун, алафҳо ва 
панир дар ҷойи аввал меистанд. Аз рӯи истеъмоли 
панир Юнон аз Фаронса гузашта, ҷойи аввалро 
соҳиб гаштааст. Юнонии миёнаи статистикӣ беш аз 
25 килограмм панир дар як сол истеъмол мекунад. 
Дар ин ҷо зиёда аз 50 навъи маҳаллӣ мавҷуд 
аст, вале пешсафиро солҳои зиёдаст, ки фета-
ингредиенти асосии хӯриши дӯстдоштаи юнонӣ 
ишғол мекунад. Ғайр аз панир, юнониҳо аз шир 
йогурти шӯҳратдошта тайёр мекунанд, ки бо  ғилзат 
ва туршии худ фарқкунанда мебошад. 

Алафҳою хушбӯиҳо дар Юнон ҷойи фахриро ишғол 
намудаанд. Аз ҳама бештар кадбонуҳои маҳаллӣ 
ба таомҳои худ пудина, райҳон, орегано, мушклак 
(мускатный орех), тимён (чабрец), шибит, сирпиёз 
ва ҳатман барги ғор илова мекунанд. Дар шимоли 

мамлакат таомҳои гӯштиро бо дорчин (корица) ва 
мехчагул (гвоздика), ки ҳамчун «хушбӯиҳо барои 
ширинӣ» дониста шудаанд, омехта мекунанд. Ва ин 
хеле болаззат аст!

Дар хусуси гӯшт. Юнониҳо онро на кам аз моҳӣ 
меписанданд. Асосан, авлавият ба гӯшти хук, 
гӯсфанд ва буз дода мешавад. Шояд аз он, ки вобаста 
ба релефи маҳаллӣ парвариши чорвои калони 
шохдор душвор бошад. 

Таомҳои юнонӣ барои кӯдакон метавонад кашфиёти 

ҳақиқӣ гардад. Дар асл, ҳамаи таомҳо рангорангу 
зебо, сабуку болаззатанд. Аз ин гуногиҳо мемонад, 
ки шумо он чиро ки дӯстрӯяконатон маъқул 
мешуморанд, интихоб намоед.

Таомҳои асосию муҳими юнонӣ: мусака (рагу аз 
боимҷон) ва пастисио (паста бо гӯшт), шӯрбоҳои 
бемислу беҳисоб ба монанди: авголемоно, атолаи 
спартанӣ, фасолада, какавя, магиритса, ревифя, 
соусҳо (дзадзики, скордалия), газзаку хӯришҳо 
(сувлаки, мезе, хӯриши юнонӣ, тарамасалата, 
хортарике) вуҷуд доранд.
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Кефтедес — ин тефтелии маъмули юнонӣ 
мебошад, ки чун қоида аз қимаи гӯшти 
гӯсфанд, гов ё қимаи гӯшти хук бо иловаи 
сабзавоту кабутӣ тайёр карда мешавад. Ҳар 
як кадбонуи юнонӣ репсепти шахсии худро 
дорад, вале як чиз ивазнашавандааст- соуси 
дзадзики.

Тефтелчаҳоро кӯдакон хеле меписанданд- 
онҳо дар лаълича нисбат ба котлетҳо 
назаррабоянд. Саққочаҳои гӯштӣ бо 
сабзавоти тару тоза ва сингапухташуда 
хеле мувофиқанд. 

Ретсепти кефтедес бо соуси 
дзадзики

Тефтели

Маҳскулот барои 5 порс:
• 1 дона пиёзи сурх (майда резашуда) 
• Қимаи гӯшти гов – 700 г
• Резаҳои хлебн – 1 стакон
• Тухм  – 1 дона
• Ҷаъфарӣ – 1 бандчаи майда резашуда
• Пудинаи тару тоза – як каф (майда резашуда)
• Ореганои хушк – 0,5 қошуқчаи чойнӯшӣ
• Чеснок – 2 зубчика, измельчить
• Намак, мурч-аз рӯи хоҳиш
• Равғани зайтун – 3 қошуқ

Соуси дзадзики

Маҳскулот барои 5 порс:
• Бодиринг  – 2 дона, аз тароша гузаронда, обашро бароваред
• Йогурти юнонӣ – 300 г
• Сиркои сафеди майӣ (винный уксус) ё себӣ – 2 қошуқ
• Шарбати лимӯ – 1 қошуқ
• Равғани зайтун – 1 қошуқ
• Сирпиёз – ним дандонаи майда резашуда
• Намак, мурч-аз рӯи хоҳиш      

Қадами 1 Ҳамаи маҳсулоти тефтелиро ҳамроҳ карда, омехта кунед. 
Қадами 2 Аз қима саққочаҳои ба ҳаҷми чормағзи юнонӣ баробар ҳосил кунед. 

Агар қимаи омодашударо қаблан дар яхдон муддати 1 соат нигоҳ доед, 
саққочаҳо ҳамвортар мегарданд. 

Қадами 3 Тефтелиро болои лаълии тафдони бо равғани зайтун молидашуда 
гузошта, дар ҳарорати 180 дараҷа муддати 20 дақ. нигоҳ доред. 

Қадами 4 То мухлати тайёр шудани тефтели, маҳсулоти соуси дзадзикиро омехта 
карда, муддати 30 дақ. онро нигоҳ доред. 

Қадами 5 Онро болои лаълӣ бо сабзавот ё гарнир гузоред. Бо хлеби пита пешкаш 
намоед. 
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ЁРДАМЧИЁН ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ

ҳама барои бурриш

Ахборотнома силсилаи мақолаҳоро дар 
бораи ёрдамчиёни ивазнашавандаи  
ошпазҳои мактабӣ ба табъ мерасонад

Дар шумораи гузашта мо дар бораи ёрдамчиёни ивазнашавандаи  дилхоҳ ошхона –кордҳо ва тахтачаҳо 
нақл карда будем. Вале иқрор шудан лозим аст, ки қисми хӯрокпазии ошхона ва ошхонаи оддӣ (кухня) як  
нестанд. Дар қисми хӯрокпазӣ ошпазҳо ва ёрдамчиёни онҳо ҳамарӯза бо миқдори зиёди маҳсулоти хом 
сару кор доранд то ки ба садҳо хонандагон таом тайёр намоянд. Албатта, коркарди чунин миқдори 
зиёди махсулот вақти зиёд ва қувваро талаб менамояд.

Ба ёрии кормандони соҳаи хӯроки умумӣ (аз ҷумла, мактабӣ) мошинҳои механикӣ меоянд. Онҳо имкон 
медиҳанд, ки вақт ва хароҷоти меҳнатӣ барои коркард ва бурриши маҳсулот сарфа карда шавад. 

Мошинаи универсалии ошхона 
(МУО)

Ин дастгоҳи технологии бисёрфуксионалии 
омехта мебошад, ки қобилияти иҷрои ҳама 
гуна вазифаҳоро дорад. Ҳамаи ин онҳоро дар 
хӯроки умумӣ маъмул гардонидааст. Мошина аз 
дастгоҳи ҳаракатдарор ва комплекти механизмҳои 
функсионалии ивазшаванда иборат аст.

МУО аз уҳдаи чунин корҳо ба осонӣ мебарояд: 
орд, ярма ва оҳарро мебемезад, сабзавотро реза 
мекунад, гӯштро қима мекунад, омехта мекунад, лат 
медиҳад. Вариатсияҳои гуногуни МУО мавҷуданд: 
барои сехи гӯшт (гӯштқимакунак, дастгоҳи 
бурридани гӯшт барои антрикот, гӯштковоккунак, 
механизми омехтакунанда) ва барои сехҳои 
қаннодӣ (ордбез ва дастгоҳи омехтакунандаи 
хамир). 

Сабзавотрезакунак

Сабзавотрезакунак (мошинаи сабзавотбурӣ) аз 
қисми ҳаракатдарор ва қимҳои ивазшаванда –
кордҳои гуногун барои бурриш, диски тароша, 
диски тунук майдакунанда, корди дискшакл, диски 
поракунӣ, диск барои маҳсулоти мулоим, инчунин 
қисми тозакунӣ иборат аст.

Сабзаврезакунакҳо дар шифт насб нашуда, танҳо 
дар болои миз насб карда мешаванд

Мошинаи молида- резакунанда 

Дар муқоиса бо сабзавотрезакунак дар ин 
мошинаҳо маҳсулоти тайёршуда чун қоида, 
маҳсулоти ҷӯшонидашуда (картошка, лаблабӯ, сабзӣ, 
каду, шавлаҳои моеъ, нахӯд, лӯбиё, себ, творог) 

коркард карда мешаванд. Гузашта аз ин, мошина 
қисмҳои барои майда кардани сабзавоти тару 
тоза- картошка, лаблабӯ, сабзӣ, шалғам, бодиринг, 
помидор ва поракунии карамро дорад.

Гӯштқимакунак

Барои тайёр кардани қима аз гӯшт, моҳӣ ва дигар 
маҳсулот дар қисми хӯрокпазӣ гӯштқимакунаки 
махсус- имконияти хизматрасонии дуру дароздошта 
ва аз аналоги хонагӣ сермаҳсултар зарур аст.  Дар 
дигар ҳолатҳо машинаҳо ба гӯштқимакунакҳои 
барқии ба ҳама маълум монанданд.

Слайсер

Ин мошинаҳоро шояд ҳама дар супермаркет дида 
бошанд. Вай ҳасибу, панир, маҳсулоти гӯштӣ ва 
рулетҳои моҳигиро бо ғафсии гуногун (то 15 мм) 
мебуррад. Маҳсулотро бо кордҳои дискшакли 
ҳаракаткунанда мебурранд. 

Хлебрезакунак 

Мошина аз рӯи таъйинот ба слайсер монанд 
абуда, аз қисми болопӯш, рама, ҳаракатдарор, 

механизми бурранда, механизми пешбаранда, 
танзимкунандаи ғафсии пораҳо, дастгоҳи қабулу 
холикунӣ, дастгоҳҳои баҳаракатдарорандаи барқӣ 
ва манъкунӣ иборат аст.

Зери минтақаи бурриш қуттӣ барои ҷамъкунии 
нонреза пешбинӣ шудааст. Хлебрезакунак мисли 
слайсер, ворид шудани дасти одамро имкон 
намедиҳад ва бинобар ин онҳо бехатар ҳисобида 
мешаванд. Бурридаҳои хлебе, ки бо хлебрезакунак 
буррида шудаанд, ба туфайли корди шакли душвори 
досмонанд, хеле идеалӣ буррида мешаванд. 

Картошкатозакунак

Ин мошина дар қисми хӯрокпазии ошхона 
ивазнашаванда аст. Вақтро барои коркарди 
картошка сарфа мекунад ва имкон медиҳад, ки 
он босифат буррида шавад. Бехиҳо ба мошинаи 
универсалии тозакунии картошка ворид шуда, бо 
обпошии босуръат суфта мегарданд. Ин бо ёрии 
дискҳои махсус бо ивазшавандаҳои фриксионии 
тақлидкунандаи (имитация) моддаҳои регмонанд 
сурат мегирад.

Ҷузъиёаташ з пӯлоди зангногири баландсифат 
истеҳсолшуда метавонад солҳои зиёд хизмат 
расонад. Сими барқӣ аз гузаштани об боэътимод 
ҳифз шудааст. Бинобар ин мошинаро зери фишори 
баланди об шустан мумкин аст. Ивазшавандаҳо ба 
осонӣ ҷудо ва тоза карда мешаванд.
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Фестивали ғизои солим 
дар сарзамини куҳан

Рӯзи байналмилалии ғизо дар Тоҷикистон таҷлил гардид

Рӯзи шанбе 12 октябри соли 2019 дар шаҳри 
бостонии Ҳисор ташкилотҳои UN WFP, UN 
FAO ва SIFI Фестивали ғизои солимро, ки ба 
Рӯзи байналмилалии ғизо бахшида шуда буд, 
баргузор намуданд.

Маҷмааи таърихӣ-фарҳангии Ҳисор-яке аз 
мавзеҳои тамошобоби Тоҷикистон маҳсуб 
меёбад. Шаҳре, ки дар ҳар давр ба ҳайати 
давлатҳои қадим (Хилофати Араб, Давлати 
Сомониён, Аморати Бухоро) дохил шуда буд, 
ҳамеша маркази савдо ва ҳунармандону 
косибон ба ҳисоб рафта, корвонҳоеро, ки бо 
Шоҳроҳи Абрешим гузаро буданд, қабул мекард. 

Ташкилотчиёни фестивал аз фазои Ҳисори 
бостонӣ баҳраманд гашта, дар қадимтарин 
маркази тиҷорат Ярмаркаи ғизои солимро 
баргузор намуданд. Инҷо, фермерони маҳаллӣ 
маҳсулоти табии дар сарзамини тоҷикон 
парваришкардаро пешкаш намуданд. 

Барои чашидани маҳсулоти болаззати тоҷикӣ, 
инчунин дар хусуси ғизои дуруст суҳбат намудан 
хонандагон ва волидайни онҳо, донишҷӯён, 
намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти 
давлатӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ ташриф 
оварданд. 

Рӯзи байналмилалии ғизо- яке аз идҳои рахшон 

дар тақвими СММ маҳсуб меёбад. Онро дар бисёр 
мамлакатҳои дунё ҳар сол бо пайдо намудани 
роҳҳои нави гуфтугузор дар бораи маҳсулоти 
бехатар ва ғизои солим таҷлил менамоянд. 

Имсол, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ид хеле васеъ 
доир гардид. Ғайр аз ярмарка, меҳмононро 
мастер-классҳо интизор буданд. Дар онҳо 
омӯзгорони пуртаҷриба нишон доданд, ки чӣ 
тавр аз маҳсулоти маҳаллӣ таомҳои болаззату 
фоидаоварро барои кӯдакону калонсолон тайёр 
кардан мумкин аст. Меҳмонон фаҳмиданд, ки 
чӣ тавр ретсептҳои таоми тоҷикиро ба асос 
гирифта, мумкин аст онро ба талаботи ғизои 
солим мутобиқ намуд.

Иштирокчиёни хурдсоли чорабинӣ аз ин ид 
ғизои маънавӣ бардоштанд ва бо туҳфаҳо, аксҳои 
бо рамзи ид ороишдода сарфароз гардиданд, 
муҳимтар аз ҳама дониши худро оид ба мавзӯи 
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тарзи ҳаёти солим сайқал доданд. Онҳо дар 
намоиши интерактивӣ, бозиҳои мавзӯӣ ва 
мастер-классҳо фаъолона иштирок намуданд.

Идҳо, бахшида ба ғизои солим дар Тоҷикистон 
бори аввал нест, ки гузаронида мешавад ва 
аҳамияти онҳоро бояд ба инобат гирифт. Формати 
дилхушии чорабинӣ- ин танҳо шаклест, ки 
тавассути он ба кӯдакону калонсолон бо забони 
шевою фаҳмо маълумоти муҳимтарин расонида 
мешавал. Кӯдакон аз хурдсолӣ меомӯзанд, ки 
ба кадом намуди маҳсулот афзалият диҳанд ва 
бифаҳманд, ки ғизои дуруст ва одатҳои солим 
чист. 

Волидайне, ки дар бораи ғизои солим маълумоти 
бештаре аз кӯдакон надоранд, таҷрибаи 
пурқимат гирифта, мефаҳманд, ки чаро қабули 
ғизои фоидаовар маънии харидории маҳсулоти 
қиматро надорад. Ҳар сол одамон ҳарчи бештар 
барои худ бартарии ратсионҳои дуруст аз 
маҳсулоти маҳаллиро кашф мекунанд. Бо ин 
донишҳо мусаллаҳ гашта, онҳоро дар оилаҳои 
худ ворид мекунанд ва ба насли оянда ба 
асосҳои рушди солими калонсолону кӯдакон дар 
Тоҷикистон замина мегузоранд.
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ВЕГЕТАРИАНӢ (АЗ ҒӮШТ 
ПАРҲЕЗКУНАНДА): ФИЛОСОФИЯИ 
АСРИ XXI Ё МӮД (ТРЕНД)- И НАВ?

Далелҳои асосӣ дар бораи вегетарианиҳо ва веганҳо

Тирамоҳи гузашта (1 октябр) Рӯзи 
байналмилалии вегетарианиҳо баргузор 
гардид. Ба истилоҳи «вегетарианӣ» дар фазои 
пасоншӯравӣ кайҳост, ки одат кардаанд, вале 
дар атрофи одамоне, ки бошуурона аз гӯшт 
ва маҳсулоти пайдоишашон аз ҳайвонот, чун 
пешина, ривоятҳои зиёде мавҷуданд. Кӯшиш 
мекунем бифаҳмем, ки вегетариниҳо аз веганҳо 
чӣ фарқият доранд. Оё чунин парҳез барои 
саломатӣ фоидаовар ва ба он кӯдаконро ёд 
додан бехатар аст?

Веганҳо ва вегетарианиҳо

Вегетарианӣ- ин ғизо аз растанӣ ва маҳсулоти 
ширӣ бо даст кашидан аз ҳама гуна намуди гӯшт, 
аз ҷумла моҳӣ ва маҳсулоти баҳрӣ мебошад. 
Баъзе  вегетарианиҳо аз маҳсулоти ширӣ ва тухм 
даст мекашанд. Дар хусуси асал байни ҷомеаи 
вегетарианиҳо ақидаи ягона вуҷуд надорад- яке 
истеъмол мекунад, дигаре истеъмол намекунад. 

Одамон бо ҳар гуна сабаб вегетарианӣ мешаванд. Ба 
яке гӯшт бо тавсияи духтур ғайри қобили истеъмол 
шудааст, касе мехохад худро бо ин восита хароб 
кунад, дигаре ба ҳайвонот раҳм дорад, ки барои 
рӯи дастурхон гузоштан кушта мешаванд. Яке аз 
сабабҳои солҳои охир ривоҷ ёфтани вегетарианӣ 
ҳолатӣ экологӣ мебошад. 

Бо суръати баланд афзудани ҳаҷми истеъмоли 
гӯшт (алалхусус гӯшти гов) зери истифодаи чарогоҳ 
масоҳати калон зарур мешавд, ки аз нуқтаи назари 
хароҷоти манбаҳо, аз ҷумла оби ошомиданӣ  беҳуда 
аст. Гузашта аз ин, метании аз говҳо ихроҷшаванда, 
омили ҳақиқии гармшавии глобалӣ гардидааст. 
Якуним миллиард гови дар сайёра вуҷуддошта, 
барои ихроҷи 18%-и ҳамаи газҳои парникии ҷаҳон 

сабабгоранд. Ин аз нишондиҳандаи ҳамаи намуди 
нақлиёт зиёдтар аст. 

Веганӣ- шакли аз ҳама ҷиддии вегетариниҳо 
мебошад. Ин танҳо парҳези оддӣ набуда, 
философияи комил ва тарзи ҳаёт мебошад. Дар асл 
он даст кашидан аз истифодаи ҳайвонот барои ҳама 
гуна мақсад роҳандозӣ мекунад. 

Веганҳо дар ғизо натанҳо аз гӯшт, балки аз тамоми 
маҳсулоте, ки ба ҳайвонот тааллуқ дорад — шир, 
тухм, желатин, кармин (иловагии ғизоии Е120, ки 
аз батни ҳашароти кошенили мода истеҳсол карда 
мешавад). Ғайр аз ин, онҳо аз либос ва ашёе, ки аз 
маводи пайдоишашон аз ҳайвонот мебошад-чарм, 
пашм, мӯина, шоҳӣ истифода намекунанд. Веганҳо 
зидди сиркҳо, боғҳои ҳайвонот, делфинарий ва ҳама 
гуна дилхушиҳо бо истифодаи ҳайвонот баромад 
мекунанд.  

Зарар ва фоида барои саломатӣ

Духтурҳо ва олимон оид ба фоидаовар будани 
вегетарианӣ ва веганӣ барои саломатӣ  то ҳол ҷавоби 
аниқро дода наметавонанд. Ба фоидаи парҳези 
растанӣ гувоҳ он аст, ки даст кашидан аз гӯшти сурх 

ВЕГАНҲО 
ХӮРИШ

ВЕГЕТАРИАНИҲО 
ХӮРИШ
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ва маҳсулоти коркарди он (ҳасибча, ҳасиб, ветчина) 
ҳамзамон, дар ратсион бо зиёд шудани сабзавоту 
меваҳо таваккалияти пайдоиши намудҳои муайяни 
саратон паст карда мешавад.

Тадқиқоти 18-солаи фарогир, ки дар он зиёда аз 40 
ҳазор нафар аз Бритониёи Кабир иштирок намуданд, 
нишон дод, ки ратсионҳои растанӣ таваккалияти 
пайдоиши бемориҳои дилро паст, вале эҳтимолияти 
инсултро меафзояд.

Ба фоидаи ратсиони растанӣ он ба шумор рафта 
наметавонад, ки вегетарианиҳо (алалхусус веганиҳо) 
зуд-зуд норасоии витамини D, ки он барои бофтаҳои 
устухон муҳим аст, витамини В12, ки барои кори 
системаи асаб, хотира, муқобилият ба сироятҳои 
вирусӣ ва йод, ки барои фаъолияти майнаи сар 
ва ғадуди сипаршакл ивазнашавандаанд, эҳсос 
мекунанд. Духтурҳо тавсия медиҳанд, ки  ин 
моддаҳоро ба шакли витамин ва биоиловагиҳо 
истифода намоянд, дар ҳоле ки онҳо байни 
маҳсулоти ғизоӣ ҳазмшавандаанд.

Оё вегетарианӣ байни кӯдакон 
бехатар аст?

Норасоии витаминҳо ва микроэлементҳо, ки дар 
боло гуфта шуд, барои организми кӯдак метавонад 
оқибатҳои фалокатовар дошта бошад. Вале ин 
маънои онро надорад, ки вегетаринӣ барои кӯдак 
қатъиян манъ аст. Волидайн метавонанд бо хоҳиши 

худ ба қӯдак гӯшт надиҳанд, вале ин заҳмати калонро 
тақозо менамояд. Зарур аст мунтазам назорат бурда 
шавад, ки кӯдак ба таври кофӣ моддаҳои ғизоӣ қабул 
мекунад, ки дуруст инкишоф ёбад, инчунин талаботи 
организм ба энергия қонеъ гардад. 

Ратсион бояд ба таври максималӣ гуногун, бо миқдори 
зиёди лӯбиёӣ, сабзавот ва меваҳои гуногунранг 
бошад то ки моддаҳои фоидаовари гуногун ба таври 
максималӣ таъмин карда шавад.  Осонтар аз ҳама 
барои падару модароне, ки кӯдакони онҳо мувофиқи 
принсипи лакто-овои вегетарианӣ тухм, маҳсулоти 
ширӣ ва асал истеъмол мекунанд.

Ба ҳар ҳол, мунтазам эҳтимолияти таваккалият 
барои саломатӣ ва кӯшишҳое бояд ба харҷ дод, ки 
ба он дучор нагарданд, ба тарозу гузошта, волидайн 
ғайрати онро намекунанд, ки аз хурдӣ аз ғизои 
пайдоишашон аз ҳайвонот даст кашанд. Гайр аз ин, 
муқобилони маҷбурсозии кӯдакон ба вегетарианӣ, 
қайд мекунанд, ки кӯдак ҳамчун шахсият дар 
вақти расидан ба синну соли бошуурона ҳуқуқи 
мустақилона интихоб намудани философияи ғизоро 
дорад ва дар ҷои ӯ инро кардан аз рӯи одоб нест.

Хар хел ки набошад, интихоби ратсиони ғизои кӯдаки 
хурдсол интихоби инфиродии волидайн мебошад. 
Дар ҳар ҳолат, онҳо бояд ҷавобгари саломатӣ ва 
некӯаҳволии кӯдакони худ бошанд ва бо тамоми 
ҷиддият ба масъалаи ғизо муносибат дошта, ҳатман 
аз мутахассисон  маслиҳат гиранд. 

ДАР КОНГРЕССИ IX-УМИ ПЕДИАТРҲОИ 
МАМЛАКАТҲОИ АЪЗОИ ИДМ, КИ ДАР 
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
баргузор гардид, масъалаҳои ғизо мавриди баррасӣ қарор дода 

шуданд

Бешак, дар бораи саломатии шаҳрвандони 
дилхоҳ мамлакат аз ҳама бештар духтурҳо 
медонанд. Онҳо ҳар рӯз бо бемориҳое дучор 
мегарданд, ки бисёри онҳо метавонистанд 
пайдо нашаванд, агар одамон тарзи ҳаёти 
солим бурда, ғизои дуруст мегифтанд. 

Аз рӯи маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии 
Тандурустӣ нодурустии ғизо сабаби ривоҷ 
ёфтани бемориҳои рагу дил (ба монанди 
инфаркт ва инсулт, ки бештар ба фишорбаландии 
артериалӣ вобастаанд), баъзе намуди саратон 
ва диабет мегарданд. Дар тамоми ҷаҳон ғизои 
носолиму нопурра ба қатори омилҳои асосии 
таваккалияти ин бемориҳо дохил мешаванд. 
Нишондиҳандаи баланди ғизои нопурра дар 
байни занон, кӯдакони навзод ва ноболиғон 
мушоҳида мешавад.

Ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ин мавзӯи душвор диққати 
ҷиддӣ медиҳад. Маҳз ба ҳамин сабаб 10-11 
октябри соли 2019 дар Китобхонаи миллӣ 
дар шаҳри Душанбе дар Конгресси IX-

уми педиатрҳои мамлакатҳои аъзои ИДМ 
«Ташаккули саломатии кӯдакон дар шароити 
тандурустии замонавӣ»  мутахассисон бо 
ҳам омаданд то ки проблемаҳои саломатии 
кӯдакон, ташаккул ва ғизои онҳоро муҳокима 
намоянд.

Яке аз сексияҳои Конгресс- Форуми III –юм 
оид ба ғизо «Ғизо дар чоҳорчӯбаи амалишавии 
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар давраи то соли 2030» буд.

Иштирокчиён (намояндагони UN FAO, UN 
WFP, SIFI) проблемаҳои актуалии соҳаи ғизои 
модарону кӯдаконро дар Тоҷикистон тавзеҳ 
доданд. 

Қисми алоҳида ба Барномаи ғизои солим дар 
Тоҷикистон бахшида шуда, Сӯҳроб Бобоҷонов 
(SIFI) дар хусуси амалишавии Барнома дар 50 
мактаби озмоишӣ маълумоти муфассал дод.
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ОН ЧИЗЕ МО ИСТЕЪМОЛ МЕКУНЕМ, 
МОРО НОБУД МЕСОЗАД: 
ба кадом хатоиҳо дар ғизо ҳар рӯз роҳ медиҳем

Маълумоти дар журнали «Lancet» ба табъ расидаи 
таҳқиқоти глобалӣ оид ба таъсири ғизо ба саломатӣ 
аҳли ҷомеаро ба ҷумбиш даровард. 27 сол муқаддам, 
омӯзиши рафтори ғизоии миллионҳо одамон дар 
тамоми ҷаҳон собит намуд, ки дар наҳорӣ истеъмол 
кардани тост (бурридаҳои хлеб)-и аз гандум 
тайёршуда, аз 2 пораи қандина (торт) зараровартар 
нест.

То ҳол сабабгори бемориҳои марговар гӯшти 
коркардшудаи сурх, трансравғанҳо ва ширинӣ ба 
ҳисоб мерафт. Маълум шуд, ки ин маҳсулот дар 
номгӯи душманони саломатии мо дар ҷойи охир 
меистанд. Ин маъно надорад, ки онҳо безараранд, 
вале зарари онҳо проблемаи асосӣ нестанд.

Дар рӯйхати антирейтинг чӣ дар сафи аввал меистад? 
Бештари фавтҳо дар ҷаҳон ба истеъмоли зиёди 
намак ва норасоии ғалладонаҳои бутун дар ратсион 
вобастааст. 

Ғизои баркашиданашуда (несбалансированное 
питание) —  ҳар сол сабаби марги тақрибан 11 
миллион одамон- ҳар як панҷумин одами сайёра 
мебошад. Барои қиёс: аз оқибати тамокукашӣ 
ҳамасола 7 миллион одам мефавтад.

Бештари ҷони одамонро бемориҳои саратон, диабет 
ва рагу дил мерабоянд. Ва ин ба сатҳи даромаднокӣ 
вобастагии зич надорад. Чӣ дар мамлакатҳои бой ва 
чӣ дар мамлакатҳои камбағал одамон нодуруст ғизо 
мегиранд. 

Россия, ИМА, Ҳиндустон, Олмон, Миср, Туркия, 
Эрон, Покистон, Бразилия ва Нигерия- дар 

норасоии ратсиони ғалладонаҳои бутун пешсафанд. 
Дӯстдорони соусҳо- хитоиҳо, ҷопониҳо, индонезиҳо 
ва тайҳо аз барзиёдии намак азият мекашанд.

Дар маҷмӯъ, дар ратсиони бештари одамон боз 
моҳӣ, мевагӣ, сабзавот, чормағз ва тухмиҳо, лӯбиёгӣ, 
кислотаҳои равғанҳои нокомил, ғозҳо ва шир 
намерасад.

Шароити ғизо дар Тоҷикистон ба тамоюли 
умумиҷаҳонӣ мувофиқат мекунад. Ин танҳо ба 
сабзавот дахл надорад. Аз рӯи маълумоти ҳукуматӣ 
сокини мамлакат 2,1 кг. сабзавоту полезӣ, 1,9 кг. 
буттамеваю мева нисбат ба меъёри муқаррарнамудаи 
ТУТ зиёд дар 1 сол истеъмол мекунад.

Беш аз ҳама дар ратсиони сокини Тоҷикистон гӯшт, 
моҳӣ (тақрибан 2 баробар нисбат ба стандарти ТУТ) 
ва шир (се баробар нисбат ба ҳаҷми тавсияшуда) кам 
аст.

Маслиҳати умумӣ барои ҳамаи сокинони сайёра: 
намакро кам истеъмол намоед (меъёри ТУТ: 5 г ё 1 
қошуқчаи нопурраи чойнӯшӣ дар як шабонарӯз) ва 
бештар маҳсулоти ғалладонаи бутунро истеъмол 
кунед. Аз ҳама осон ярмаро истеъмол кардан аст. 
Вале на ҳама медонанд, ки ғалладонаи бутун чист. 
Ғалладонаи бутун аз сабӯс, ҷанин (зародыш) ва 
эндосперма иборат аст. 

Ғалладонаҳои бутун ҳисобида намешаванд: биринҷи 
сафеди коркардшуда, перловка, кашк (манка) ва сӯк 
(пшено).

Ғалладонаҳои бутуни ҳақиқӣ — ин ярмаи марҷумак, 

Аз ҳама гуна сарчашмаҳо мебинему мешунавем: «Бисёр 
ғизои ширин ва равғанӣ, маҳсулоти бо ҳарфи «Е» дар 

таркиб»-ро истеъмол накунед. Гумон меравад ҳама 
медонанд, ки аз чи худдорӣ кардан лозим аст. Вале 

мушоҳидаҳои олимон исбот намуданд, ки мо дар бораи 
ғизои солим на ҳамаро медонем.

булгур, киноа, ярмаи ҷави русӣ 
(овсянка), ярмаи ҷуворимакка, 
полба.

Бо хлеби аз ғалладонаи бутун 
истеҳсолшуда ва макаронҳо 
эҳтиёткор шудан зарур аст. На 
ҳамеша тамғаи ғалладонаи 
бутун «цельнозерновой» 
ба мундариҷа мувофиқ аст. 
Истеҳсолкунандагони бевиҷдон 
аз маълумоти кам доштани 
харидорон истифода намуда, 
хлеби оддии бо тухмӣ, ё дона 
пошидашударо ҳамчун аз 
ғаладонаи бутун истеҳсолшуда 
пешкаш менамоянд. Агар хоҳиши 
харидории хлеби дурустро 
дошта бошед, калимаи «бутун» 
(цельный) ё бутунордкардашуда» 
(цельносмолотый) дар аввал 
навишташударо ёбед.
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Маводи мадҳушкунандаи 
ширин ё манбаи энергия? 
Он чиро, ки мехостед дар бораи қанд донед, дар саволу посух 

Кӯдакон шириниро дӯст медоранд! Онҳоро дар 
ин масъала гунаҳкор кардан душвор аст, чунки ба 
калонсолон низ аз худдорӣ кардан барои нӯши ҷон 
кардани як пора қандина ё шоколад душвор аст. 
Қариб душмани асосии ғизои солим ҷонибдорони 
тарзи ҳаёти солим қандро ном мегиранд. 

Дар асл, чун маҳсулоти зиёди дигар, қанд оддӣ 
нест. Биёед,  сарфаҳм равем, ки зери маҳфуми 
«қанд» чӣ будан ва ба саломатӣ хатарнок будани 
онро  бифаҳмем.

Канд чист?

Канди ба ҳама маъмул (дар истилоҳи англисӣ 
«қанди иловашуда»)- ин маҳсулоти ғизоиест, ки 
онро аз найшакар, лаблабӯ, дарахти нахл (палма), 
ҷойҷуворӣ (сорго) ҳосил мекунанд. Ин намуди 
қанд карбогидратҳои одӣ ё дисахарид мебошад. 
Онҳо дар организм, ба мисли карбогидратҳои 
душвор (полисахаридҳо), ба глюкоза ва фруктоза 
(моносахаридҳо) ба қисмҳо ҷудо мешаванд. 
Глюкоза ба хун, сахароза бошад, ба ҷигар ворид 
мегардад. Мутаассифона, ба қисмҳо ҷудо шудани 
карбогидратҳои одӣ нисбат ба карбогидратҳои 
душвор хеле зуд ба амал меояд. 

Глюкоза бо мо чӣ медиҳад?

Глюкоза барои фаъолияти пурраи организми мо 
хеле зарур аст. Он ҳуҷайраҳоро бо энергия таъмин 

мекунад. Дар ҷигар бо иштироки он кислотаҳои 
махсус ташаккул меёбанд, ки безараргардонии 
моддаҳои заҳролудро таъмин мекунанд. Глюкоза 
бевосита дар кори асаби мо иштирок мекунад. 

Агар глюкоза дар организм кам бошад, он аз сафедаи 
мушакҳо глюкозаро синтез мекунад. Қувва (тонус)-и 
системаи марказии асаб бад шуда, қобилияти диққат 
додан суст мегардад, хунукӣ зуд эҳсос мегардад. 

Ғайр аз ин, қанд ба кайфияти мо таъсир мерасонад. 
Он қобилияти нест кардани озурдагӣ ва стрессро 
дорад. Гап дар он аст, ки қанд ҳангоми ба организм 
ворид шудан, ғадуди зери меъда, инсулинро ҳосил 
мекунад, ки он пайдо шудани гормони хушбахтӣ-
серотонинро ҳавасманд мегардонад. 

Ҳамчунин, қанд консерванти хуб мебошад, ки дар 
истеҳсоли мураббо ва ҷемҳо васеъ истифода мешавд.

Аз ин мебарояд, ки қанд маҳсулоти 
фоидаовар аст?

Глюкоза дар ҳақиқат ба организми инсон зарур аст. 
Вале ба миқдори маҳдуд. Мушкилӣ дар он аст, ки 
қанд хеле осон ҳазм шуда, бо ин сатҳи глюкоза дар 
хун бо як мижа задан зиёд мегардад. Бо ин хосият 
варзишгароне, ки мунтазам пеш аз тамринҳо барои 
зуд гирифтани қувва ширинӣ истеъмол мекунанд, 
хеле хуб ошноянд. Вале одами одӣ ба чунин қувваи 
якбора пайдошуда эҳтиёҷ надорад. Организм 
истифодаи калорияҳои нобаҳангом пайдошударо 
чӣ тавр истифода карданро надорад ва бинобар ин, 
онҳоро ба «захираи равған» мефиристад. Ин натанҳо 
ба фарбеҳӣ оварда мерасонад, балки ба ғадуди зери 
меъда низ таъсир мерасонад.   

Гузашта аз ин, қанд ба сер шудан кумак намерасонад. 
Организм ғизои иловагиро талаб мекунад, ки ин 
маънии боз як воя (доза)-и калорияи зиёдатиро 
дорад. 

Бомбаҳои калорияноки ҳақиқӣ аз омехтаи қанд, 
равған ва маҳсулоти оҳарӣ ба мисли шоколадчаҳо, 
пирожни, қандина, яхмос мебошанд. Кӯшиш кунед, 
ки дар навбати аввал онҳоро дар ратсиони худ 
маҳдуд созед. 

Дар хотир доред: қанд туршнокиро дар даҳон 
зиё д мекунад, ки он ба инкишофи кариес оварда 
мерасонад. 

Қанди ҷигарӣ чӣ? Мегӯянд, ки он 
фоидаовар аст

Қанди ҷигарӣ- ин қанди найшакари тозанашуда 
мебошад. Он дар таркиби худ камтар сахароза, 
инчунин глюкоза ва фруктоза дорад. Дар қанди 
ҷигарӣ моддаҳои минералӣ: калий, калсий, натрий, 
магний, фосфор, оҳан, манган, руҳ ва селен ва ба 
миқдори кам витаминҳои гурӯҳи В ва витамини 
РР-ро дорад. Бинобар сабаби доштани омехтагӣ дар 
таркиб ғизонокии қанди ҷигарӣ нисбат ба сафед 
пасттар аст.

 Аз ин мебарояд, ки қанди ҷигарӣ дар муқоиса 
ба қанди сафед дар ҳақиқат баъзе моддаҳои ба 
организм фоидаоварро дорад. Вале қанди ҷигарӣ 
аз қанди сафед қимматтар мебошад, бинобар ин 
истеҳсолкунандагони бевиҷдон ба қанди сафеди одӣ 
рангкунандаҳои зарароварро омехта карда, онро 
ҳамчун қанди ҷигарӣ пешниҳод мекунанд. 

Аз ин бармеояд, ки қандро умуман 
истеъмол кардан зарур нест?

Тавре мо аллакай медонем, қанде, ки ба организми 
мо ворид мегардад, ба глюкоза ва фруктоза тақсим 
мешавад. Фруктоза 1, 7 маротиба аз қанд ва 2,1 
маротиба аз глюкоза ширинтар аст. Азбаски фруктоза 
ҳатто дар вояҳои калон сатҳи мавҷудияти глюкозаро 
дар хун зиёд намекунад, онро ҳамчун ивазкунандаи 
қанд барои беморони диабети қанддошта, инчунин 
дар табобати ҷигар истифода мекунанд. Вале дар 
ҳолати истеъмоли зиёди фруктоза, миқдори равған 
дар ҷигар зиёд шуда, дар атрофи дигар узвҳои даруна 
таваккалияти бемориҳои рагу дил меафзояд. Ин аз 
он рух медиҳад, ки фруктоза раванди туршшавии 
равғанҳоро дар дохили ҳуҷайраҳо, ки барои 
гирифтани энергия зарур аст, пахш мекунад. 

Ба миқдори кам тавассути меваҳо одам ҳамеша 
фруктозаро қабул мекунад, бинобар ин, пурра аз 
ратсион баровардани он лозим нест. Вале дар хотир 
доред, меваро ба ивази қанд истеъмол намуда, 
шумо ғизонокии кам гирифта, бештар моддаҳои 
фоидаоварро истеъмол мекунед. Аз қанд даст 
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кашидан эҳтиёҷ нест, вале дар шираворӣ 
истеъмоли мева нисбат ба пирожни афзалтар 
аст. 

Чӣ қадар қанд истеъмол кардан 
безарар аст?

Имрӯз, дар мамлакатҳои гуногун тавсияҳое 
аз рӯи истеъмоли қанд мавҷуданд, вале 
мо дастури Ташкилоти Умумиҷаҳонии 
Тандурустиро мисол меорем. Ба калонсолон ва 
кӯдакон тавсия дода мешавад, ки истеъмоли 
қанди сафедро то 50 грамм, беҳтараш то 
25 грамм кам намоянд. Дар як қошуқчаи 
чойнӯшии «бе қулла» 5 грамм ва «бо қулла» 8 
грамм шакар ҷойгир мешавад.

Роҳбарияти Ташкилоти Умумиҷаҳонии 
Тандурустӣ ба қанди дар меваҳои тару тоза ва 
сабзавот, инчунин ба қанди дар таркиби шир 
мавҷудбуда сару кор надорад. 

Гузашта аз ин, коршиносон таъкид мекунанд, ки 
дар бисёр маҳсулот миқдори қанди иловашуда 
мавҷуд аст, ки ҳангоми ҳисоб кардан бояд ба 
назар гирифт. Фаромӯш накунед, ки миқдори 
начандон кам дар афшураҳои қуттишуда ва 
нӯшокиҳои газнок мавҷуданд. Дар як литри 
нӯшокии газнок 87-95 грамм, дар як литр 
афшураи себ - 99 грамм қанд мавҷуд аст! Ин 
маънои онро надорад, ки нӯшокии газнок аз 
афшӯраи себ фоиданоктар аст. Дар афшӯраи 
себ нисбат ба нӯшокиҳои газнок моддаҳои 
фоидаовар мавҷуданд.

Ба ҳисоб меравад, ки қанд дар қиём (сироп) 
ва дигар маҳсулоти ширин: қандина, 
сингапухташудаҳо, шавлаҳои зудпаз, йогуртҳо, 
мюсли, маҳсулоти беравғаншуда, асал мавҷуд 
аст.

Вале асал, қариб ки дар таркиби худ сахароза 
надошта, 80% аз глюкоза ва фруктоза иборат 
аст. Организми мо ҳангоми истеъмоли асал 
энергияи зиёдатиро барои тит кардани 
сахароза сарф намекунад. Ғайр аз ин, асал 
нисбат ба қанд хеле ширин буда, бинобар 
ин талабот ба он камтар аст. Мавҷудияти 
витаминҳо ва моддаҳои минералӣ дар таркиб, 
онро нисбат ба қанди сафед ё ҷигарӣ боз ҳам 
фоиданок мегардонад. Вале бояд дар хотир 

дошт, ки асал дар баъзе одамон аллергия пайдо мекунад.

Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ, инчунин таъкид 
мекунад: қисми зиёди қанди имрӯз истеъмолшаванда 
ба сифати консервант дар маҳсулоти ғизоӣ «пинҳон» 
аст, ки мо онро ҳамчун ширинӣ намешуморем (хлеб, 
кетчуп, соусҳо, ҳасибу ҳасибчаҳо). Дар 100 грамм кетчуп 
наздики 2о грамм қанд пинҳон аст. 

Чӣ тавр кӯдаконро аз истеъмоли ширинӣ даст 
кашиданро омӯзем?

Ба маҳсулоти зараровар ва аз ҳад ширин ивазшаванда 
(алтернатива)-и қобили қабулро дарёфт кардан ва ба 
кӯдакон омӯзонидани бар ивази конфета ва пирожни 
интихоб кардани хушкмева, желеи табии мева, 
мармалоди аз пюреи мева мумкин аст. Дар ҳолати 
зарурӣ асал, агар аллергия набошад, мувофиқи матлаб 
аст. Худатон ёд гиред ва ба фарзандонатон омӯзед: 
барои саломатӣ аз ғизо бе зарар ҳаловат гирифтан низ 
мумкин аст!

ҒИЗОДИҲИИ КӮДАКОН ҲАНГОМИ ЗУКОМ
Усулҳои беҳбудсозии вазъи кӯдак дар ҳолати зуком.

Вақте ки кӯдак ба зуком гирифтор мешавад, мо чӣ кор мекунем? Мо ба духтур муроҷиат мекунем, 
ки доруҳои муайянро таъин кунад ва тавсияҳои худро барои барқароркунии вазъи саломатии 
кӯдак пешниҳод кунад. Тамоми тавсияҳои духтурро риоя намуда, ба ғизогирии кӯдак ҳангоми 
беморӣ диққати махсус диҳед. Ба воситаи парҳез аз баъзе навъи маҳсулотҳои изоӣ ва хӯрокҳо 
метавонед ба кӯдак кӯмак мекунед, ки бемориро осонтар паси сар кунад ва зудтар шифо ёбад.

Маҳсулотҳои хурока бояд серғизо, аз витаминҳо ва минералҳо ғанӣ буда, ба осонӣ ҳазм шаванд. 
Ҳатман бояд дегидратизатсияи бадани кӯдакро ба назар гиред. Дегидратизатсия ҳолатест, 
ки дар он бадани кӯдак миқдори зиёди моеъро барои фаъолияти ҳаётиаш гум мекунад. Барои 
пешгирӣ кардани ин ҳолати номатлуб ба кӯдаки гирифтори зуком тез – тез ва ба миқдори зиёд 
моеъро диҳед.

Кадом навъи маҳсулотҳо ва 
хӯрокиҳоро ба вояи хӯроки кӯдак 
ҳангоми зуком дохил карда 
мешаванд?

Шумораи манбаъҳои ғоз, витаминҳо ва 
маъданҳо — кабудӣ, сабзавот ва меваҳоро 
зиёд кунед. Шумо метавонед онҳоро ҳам 
дар шакли пухта ва ҳам дар шакли хом 
истифода баред: кабоби сабзавотӣ, куфтаи 
(пюреи) картошка, хӯриш аз бодиринги тару 
тоза, помидор, гиёҳҳо, шарбати мева.

Маҳсулоти муҳимтарини мустаҳкам 
намудани масунияти кӯдакон ҳангоми 
бемориҳои гуногун, аз ҷумла зуком – карам 
аст. Дар карам миқдори зиёди витамини С 
мавҷуд аст, ки барои зиёд кардани масуният 
кӯмак мекунад, рагҳои хунро мустаҳкам 
мекунад. Карамро метавонад ҳам дар 
шакли карами қаблан намакин карда шуда 
истеъмол кунонед, ва ё метавонед  аз он 
карамшурбо ва ё винегрет пухта диҳед.

Навъҳои гуногуни кабудӣ - карам, исфаноҷ 
ва баргҳои лаблабу дорои миқдори зиёди 
витаминҳо, маъданҳо, флаваноидҳо ва дигар 
ҷузъҳои зидди илтиҳобӣ мебошанд, ки ба 
фаъолияти бадан дар авҷи беморӣ кумак 
мерасонанд, то ки бо микроорганизмҳои 
патогенӣ самаранок мубориза бурда 
тавонад. Сатҳи лозимии кислотаи фолий, 
витамини В, ки дар баргҳои сабзи торик ва 
инчунин афлесун ва лӯбиё мавҷуданд, барои 
нигоҳ доштани сатҳи мӯътадили допамин, 
нейротрансмиттер, ки дар танзими 
марказҳои лаззатбахши майна иштирок 
мекунанд, муҳим аст. Азбаски солимии 
рӯҳии мо метавонад ба ҳолати ҷисмонии мо 
мустақиман таъсир расонад, нигоҳ доштани 
сатҳи устувори чунин моддаҳои кимиёвии 
танзимкунандаи мағзи сар ба мисли 
допамин ва серотонин ниҳоят муҳим аст.

Йогурт ва кефир аз он лиҳоз хубанд, ки  
ба осонӣ ҳазм мешаванд, арзиши ғизоӣ 
доранд ва рӯдаҳоро ба эътидол меорад. 
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Йогурт манбаи пробиотикҳо мебошад. Онҳо 
қобилияти дастгирии масуният доранд, ва 
ҳозимаро мунтазам ба танзим медароранд. 
Мо танҳо маҳсулоти табииро дар назар 
дорем, яъне маҳсулот бидуни илова ва 
ширинкунандаҳо. Он метавонад био-йогурт, 
йогурти юнонӣ ё кефир бошад. Агар шумо 
нахоҳед, ки маҳсулоти туршро истеъмол 
кунед, пас метавонед як қошуқи асал, каме 
дорчин (коритса), тухмии зағир ё меваи 
майдашударо қисм-қисм илова кунед.

Протеинҳое, ки растанӣ мавҷуданд, 
ҳуҷайраҳои сафеди хунро таҳрик медиҳанд. 
Аз ин рӯ, барои наҳорӣ хуб аст, ки шавлаҳои 
гуногуни аз ғалладонагиҳо, лубиё, ҷав 
омодашуда дода шаванд. Ба онҳо чормағз 
(фундук, кэшю, чормағзи муқаррарӣ), 
меваҳои хушк (масъалан зардолуи хушк, 
олуболуи хушк), буттамева (ангат, яъне 
облепиха) илова кунед. Онҳо аз витамини 
E ғанӣ ҳастанд, ки системаи масуниятро 
таҳрик медиҳад, гардиши хунро беҳтар 
мекунад.

Гӯшт нисбат ба хӯроки растаниҳо бадтар 
ҳазм мешавад. Агар шумо гӯшт диҳед, 
онро ҷӯшонед. Ва шӯрбои мурғинро 
пухтан беҳтар аст. Истифодаи он дар ин 
беморӣ ба ҳаракатпазирии нейтрофилҳо 
ва ҳуҷайраҳои хунгузар, муҳофизони 
асосии бадан аз сироятҳо ва вирусҳое, ки 
системаи масуниро фаъол мекунанд, таъсир 
мерасонад.

Моҳӣ (масъалан, сардинаҳо, скумбрия) 
аз витамини D бой аст, ки дар фаъолияти 
системаи масуният нақши муҳим дорад. 
Ғайр аз он, моҳӣ дорои кислотаҳои равғании 
омега-3 мебошад, ки ҳангоми мубориза бо 
стресс ва ғадуди он, яъне кортизол тоб кӯмак 
мерасонад. Витамини D дар бадан дар зери 
нури офтоб синтез мешавад ва бисёриҳо дар 
фасли сармо, норасоии онро эҳсос мекунанд. 
Ду-се лавҳаи гушти моҳӣ дар як ҳафта роҳи 
хуби ҳалли ин мушкилот аст.

Дар сурати бемор шудан, шумо бояд 
нӯшокии зиёд истеъмол кунед, аммо худро 
танҳо бо об маҳдуд накунед. Масъалан, 
метавонед лимонро ба оби гарм илова 
кунед. Навъҳои нӯшокиҳои барои истеъмол 

намудани антиоксидантҳо мебошанд. 
Ғоз (бо ибораи дигар нахӯр, клетчатка) 
дар буттамева инчунин ба ҳозима кӯмак 
мекунад. Буттамеваро метавонед ба шавлаи 
ғалладонагиҳо, йогуртҳо, смузи амроҳ.

Чойро ҳамроҳи асал нӯшидан бамаврид аст, 
яъне ба таври ҷудо – ҷудо (ба он тарзе, ки 
баъзеҳо чойро бо қанди сафед менӯшанд) 
мумкин аст. Он барои мустаҳкам намудани 
системаи масуният кӯмак мекунад, 
хосиятҳои зидди илтиҳобӣ, гардиши хунро 
дар гулӯ, нафофаринс ва бинӣ беҳтар 
мекунад. Аммо дар хотир бояд дошт, ки 

ҳангоми ба чойи гарм илова кардани асал, 
тамоми ғизоҳои фоиданоки ӯро аз даст 
медиҳед.

Чӣ маҳсулотеро шумо барои муҳофизати 
бадан дар мавсими авҷи зуком истифода 
мекунед – интихоби шумост, вале тавсияҳои 
табибонро фаромӯш накунед ва қоидаҳои 
тарзи ҳаёти солимро риоя кунед. Вақте ки 
бадани одам солим аст, бо тамоми вирусҳо 
мтеавонад бомуваффақият мубориза барад. 

Саломат бошед!

ҳангоми зуком муфид зиёданд: чойҳои 
гиёҳӣ (бо гули зерфун, бобуна, тимён, 
ангат), чой бо тамашк, афшураи настаран, 
нӯшокиҳои мевагӣ ва компот аз меваҳои 
хушк ва ё буттамеваҳои дар фасли тобистон 
яхкардашуда (тамашк, брусника, клюква, 
черника).  Дар ҳамаи ин хӯрокиҳо миқдори 
зиёди витамини С мавҷуд аст. 

Буттамеваҳои яхин кардашуда. Азбаски 
буттамеваҳоро дар мавсими фаровониашон 
чида яхин менамоянд, яъне дар мавсими 
фоиданокии бештаринашон,   дар фасли 
зимистон онҳо сарчашмаи беҳтарини пайдо 




