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Пандемияи коронавирус кӯдаконро аз ғизои мактабӣ 
маҳрум месозад.Чӣ тавр ҷаҳон бо буҳрони озуқа 
мубориза мебарад ва барои ҳифзи қишрҳои осебпазир 
чӣ чораҳо андешида мешаванд

Ғизои мактабӣ боз ҳам беҳтар мегардад: Федератсияи 
Россия барои рушди системаи ғизои мактабии
Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 млн. доллари ИМА ҷудо 
мекунад

Лаълии ғизои солим. Чӣ тавр ба кӯдак дӯст доштани 
ғизои фоиданокро омӯзем

Маҳсулоти ферменткунонидашуда тамоми сол: Чӣ тавр 
маҳсулоти дар маҳлули намак тайёршударо (засолка) 
фоиданок намуд

Реҷаи нӯшокӣ барои кӯдакон ва волидайн. Барои чӣ ин 
муҳим аст ва чӣ миқдор моеъро нӯшидан ёд гирем

Ҳикояҳои Таомвилл. Ҳикояи якум | Рӯйдод дар Ярма-
сити

Мундариҷа

Нашри ахборотнома аз тарафи ТМҒ «Пажӯҳишгоҳи ғизои соҳавӣ»

БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУҚАВОРИИ ҶАҲОНӢ СММ ДАР 

ТОҶИКИСТОН таҳия гардид.
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Таомҳои халқҳои ҷаҳон. 
Гиёҳҳои Тоҷикистон

Бюллетени “Ахборотнома”-и хӯроки мактабӣ бахши 
худро идома медиҳад, то ки хонандагонро бо 
таомҳои миллӣ ва таомҳои анъанавии халқҳои ҷаҳон 
ошно месозад. Дар ин мақола мо дар бораи гиёҳҳои 
фоиданок дар таомҳои миллии тоҷикӣ сӯҳбат 
мекунем.

Таомҳои анъанавии тоҷикӣ ин на танҳо палаву, кабоб 
буда балки дигар таомҳои гӯштӣ низ мебошанд. Бо 
омадани фасли баҳор дар инҷо, хӯрокҳои бештар 
парҳезӣ ва фойданок бо кабудиҳо ҳамчун ҷузъи асосӣ 
хӯрок омода карда мешаванд. Дар ин айёми сол, 
бозорҳо пур аз пиёзҳои даштӣ, сирпиёз, сирпиёзи 
дашти, ров, рошак, ревоҷ ва кабудиҳои шифобахш 
мебошанд.

Илова ба таъми ғайриоддӣ ва гуногунии кабудиҳо дар 
хӯрокҳо, онҳо инчунин барои организм манфиатҳои 
бебаҳо доранд. Кабудӣ аз ғозҳо бой буда ба ҳозима 
таъсири судманд мерасонад, ба осонӣ ҳазм мешавад, 
дорои миқдори ками калорияҳо мебошад (ба 
ҳисоби миёна 20 ккал ба 100 грамм) ва дорои бисёр 

микроэлементҳо ва витаминҳо мебошанд. Инчунин 
барои тоза кардани организм аз моддаҳои зарарнок 
ва мустаҳкам намудани системаи иммунӣ кӯмак 
мекунад.

Шахсоне, ки аз аллергия азият мекашанд истеъмол аз 
алафу кабудиҳои гуногун бояд эҳтиёт бошад. Беҳтар 
аст, ки миқдори ками маҳсулотро пеш аз хӯрок 
чашидан бинанд. Ҳангоми ҳомиладори, бемориҳои 
гурда, системаи хунгард, бемориҳои рӯда пеш аз 
истеъмол бо муқобилияти он ба организм шинос 
шудан бамаврид аст.

Ҳангоми истифода аз маҷмӯи ретсептҳои таомҳои 
анъанавии тоҷикӣ, Шумо метавонед барои як 
дастархон якуякбора чор таом тайёр кунед. Албатта, 
чунин дастархони пурра “сабз” на ба ҳама писанд 
меояд ва мо ба ин ҳам даъват намекунем. Аммо 
бешубҳа гуфтан  лозим аст, ки ҳар як таомро дар 
алоҳидаги омода кунед, дар он ҳолат ҳатман таоми  
дӯстдоштаи худро пайдо мекунед.

Шӯрбо бунафшранг — Сиёҳалаф
Шӯрбо хеле сабук ва фойданок аст. Ба хӯрок алаферо илова 
мекунанд, ки он аввали баҳор дар доманакӯҳҳои кӯҳӣ 
бевосита аз зери барф мерӯяд - пиёзҳои кӯҳӣ ва ё тавре ки 
онро “алафи сиёҳ” меноманд. Сиёҳалаф бо миқдори зиёди 
йод машҳур буда, он ба хӯрок ранги гулобиву бунафшранг 
медиҳад. Ғайр аз йод, ин алаф бо оҳан, манган, калий ва 
руҳ, равғани эфирӣ, аскорбин ва никотин кислотаҳо, 
провитамини А, витаминҳои B1 ва B2 бой аст.

Ба ҳисоби як қатор моддаҳои фоиданок сиёҳалаф ба 
мустаҳкам намудани иммунитет, мутадил кардани 
фишори хун ва мубориза бо норасоии витамини баҳорӣ 
кӯмак мекунад. Шӯрбо бо чака, ҷӯрғот ё сметана истеъмол 
карда мешавад.

Ингредиентҳо:
Биринҷ  — 1 пиёла
Сиёҳалаф — 500 гр
Намак аз рӯи таъм
Об — 2 л
Ҷурғот\чаккаи хонагӣ аз рӯи хоҳиш

Рафти омода кардан:
Қадами 1. Дар як биринҷро дар об пазед.
Қадами 2. Сиёҳалафро ба пуррагӣ тоза карда ҳар як 

донаашро бишӯед. 
Қадами 3. Сиёхалафро дар ҳаҷми 1 см-ро реза кунед.
Қадами 4. Сиёҳалафро ба оби биринҷдор илова кунед. Пас 

аз як дақиқа, бо сабаби миқдори зиёди йод дар 
сиёхалаф, шӯрбо ранги бунафшро мегирад — 
хавотир нашавед.

Қадами 5. Намакро илова кунед ва боз дар давоми 15-20 
дақиқа пазед.

Қадами 6. Аз рӯи хоҳиш бо ҷурғоти хонагӣ истеъмол кунед.

Нӯшоки аз чукрӣ
Дар Тоҷикистон, ревоҷро боз барои таъми турш 
доштанаш чукри меноманд. Онро дар хӯроки рассолник 
ба ҷои бодирини шӯр, дар пирог ба ҷои себ илова карда 
ё шарбати тароватбахш пур аз витамин омода мекунанд. 
илова кардан мумкин аст. Дар ин растани миқдори зиёди 
витаминҳо мавҷуданд.

Ингредиентҳо:
Чукри — 300 гр
Шакар — 4 қ.о
Об — 4 стакан.

Рафти омода кардан:
Қадами 1. Чукриро шӯед, пӯст карда ва ба қисмҳои майда 

реза кунед. 
Қадами 2. Ба оби ҷӯшонидашуда шакар илова кунед ва як 

мартибаи дигар ҷӯшонед. 
Қадами 3. Чукриро ба шарбати ҷӯшонида шуда илова кунед 

ва 5-10 дақиқаи дигар ҷӯшонед.
Қадами 4. Нӯшокии тайёр шударо хунук кунед.
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Самбусаи алафи – самбуса аз алафҳои гуногун

Барои қима якчанд намуди кабутиҳо 
интихоб карда истифода мешаванд: 
шибит, кашниҷ, пудина, ҷаъфарӣ, 
райҳон, исфаноҷ ва баргҳои лаблабу. 
Чунин як гулдастаи кабудиҳо бой 
аз витамину минералҳо, ғозҳо ва 
фитонсидҳо мебошад. Кабудӣ дар 
ба эътидол овардани равандҳои 
ҳозима кӯмак мекунад, инчунин ба 
системаҳои асаб ва дилу рагҳо фоида 
меорад.

Ингредиентҳо:
Барои хамир:
Орд - 4 стакан.
Об - 1 стакан.
Намак - 0,5 қ.ч.
Маргарин - 200 г.

Барои қима:
Пиёзи оддӣ - 200 г.
Пиёзи кабут - 1 хӯша
Ҷаъфари - 1 хӯша
Шибит - 1 хӯша
Равғани растанӣ - 1 қ.о
Намак - 0,5 қ.о.

Тайёр кардани хамир:
Қадами 1. Ба об намак илова карда онро хуб омехта кунед, 

то он пурра об шавад.
Қадами 2. Оби намакиро ба орд илова кунед ва хамир 

кунед.
Қадами 3. Хамирро ба қисмҳо тақсим кунед ва дар шакли 

кулчаи ҳамвор бо ғафсии 2-3 мм кунед.
Қадами 4. Ба хамир маргарин молед ва дар шакли рулет 

печонед.
Қадами 5. Хамири тайёрро ба қисмҳои кулула, ки  вазни 50 

г мебошад буред.

Тайёр кардани кима:
Қадами 1. Кабудиро шуста ва майда реза кунед.
Қадами 2. Пиёзро тоза кунед, дар шакли чоркунча реза 

кунед, намак омехта карда дар миқдори ками об 
дар равғани растанӣ 10-15 дақиқа зирбонда дам 
анзод кунед.

Қадами 3. Пиёзро бо кабудӣ омехта кунед.
Қадами 4. Ҳар як пораи хамирро дар шакли кулча пахш 

карда дар мобайни хамир 45 г қима монда 
печонед.

Қадами 5. Ба хамир шакли секунҷа диҳед, рӯи онро бо 
зардии тухм, ки пешаки омода карда шуда буд 
молед ва дар давоми 20 дақиқа дар ҳарорати 
200-220 ºС дар тафдон пазед.

Ингредиентоҳо:
Баргҳои ангур — 50 г.
Гӯшти гови қима карда шуда — 500 г.
Пиёз — 200 г.
Намак ва мурч
Кашни, шибит, пудина — як хӯшаи аз ҳар кадомаш
Биринҷ  — 50 г.
 

Равғани растанӣ
Қадами 1. Кабудиро шуста реза кунед. Биринҷро тоза 

кунед.
Қадами 2. Гӯшти қимашударо бо пиёз омехта карда, 

биринҷ, кабудиҳо, намак ва мурчро илова кунед. 
Ҳама чизро бо пуррагӣ омехта кунед.

Қадами 3. Баргҳои ангурро бо оби ҷӯшон шуста онҳоро дар 
оби ҷӯшон дар давоми 2-3 дақиқа нигоҳ доред.

Қадами 4. Дар як деги калон камтарак равғани растиниро 
резед ва дар болои он баргҳои калон калони 
ангурро чинда бароед. 

Қадами 5. Як барге ангур гиред, дар он қимара монда бо 
шакли  лифофа печонед: баргро аз поён, баъд 
аз паҳлӯ, пас аз боло  печонед. Боқимондаи 
баргҳоро низ ҳамин тавр  кардакунед, дар шакли 
як занҷир дар дар дег гузоред.

Қадами 6. Дегро ба болои оташ гузоред (дар аввал онро дар 
оташи сахт, баъд аз ки ҷӯшида баромад оташро 
паст кард), тақрибан обро то болопӯш шудани 
барги ток резед, болои хӯрокро бо табақчаи 
ҳамвор пушонед, то дар вақти ҷӯшидани барги 
ток кушода нашавад, пазед. Хӯрокро дар давоми 
тақрибан 1-1,5 соат ҷушонед, зеро баргҳои ангур 
пазад. 

Барги Ток – ток кабоб
Долмаҳо хурдаки бо гӯшт ва 
кабудизои реза карда шуда дар 
баргҳои ангур печонидашуда. 
Одатан, ин хӯрок барои илова 
кардани ба оши палав омода карда 
мешавад. Дар фасли баҳор, барги 
токро аз баргҳои ҷавони ангур тайёр 
мекунанд. Бештари кадбонуҳо 
инчунин баргҳоро дар фасли баҳор 
консерва карда нигоҳ медоранд, 
зеро аз ин таоми аҷиб тамоми 
сол лаззат баранд. Баргҳои ток аз 
витаминҳои A ва C, витаминҳои B1 
- B9, E, инчунин минералҳо: селен, 
мис, калий, калсий ва фосфор бой 
мебошанд.
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Ахборотнома силсилаи мақолаҳоро дар 
бораи ёрдамчиёни ивазнашавандаи  
ошпазҳои мактабӣ ба табъ мерасонад

Тафдонҳои конвекти ва тафдони конвектии буғи — муосиртарин дастгоҳи худкор мебошанд, 
ки дар хӯроки умумӣ истифода мешаванд. Функсиянокии онҳо нисбат ба печҳои одӣ васеътар 
аст: бо ёрии тафдони конвекти ва тафдони конвектии буғи  бирён кардан, дампаз, синга 
пухтан, бо оби ҷӯшон коркард кардан, ях об кардан ва гарм кардани таоми хунукша, ҳамчунин 
дар буғ пухтан мумкин аст. Таомҳо тавассути ин асбобоҳо лаззатарин ва фоиданок тайёр 
мешаванд.

Чӣ тавр кор мекунанд?

Нодирии ин таҷҳизот дар он аст, ки ба асоси кори онҳо 
усули конвексия гузошта шудааст. Яъне, ки коркарди 
ҳароратии маҳсулот аз ҳисоби дохили камера бо суръати 
баланд даврзании ҳавои гарм (тафдони конвекти) ё буғи 
гарм (тафдони конвектии буғи) амалӣ мешавад.

Ин принсип имкон медиҳанд, ки дар як вақт миқдори 
зиёди таом тайёр карда шавад, барои он, ки  ҳарорат дар 
дохили он якхела буда, маҳсулотҳо баробар тайёр мешавад.

Тафдони конвекти аз тафдони 
конвектии буғи бо чӣ фарқкунанда 
аст?

Назариявӣ тахмин карда мешавад, ки тафдони конвекти 
бо истифодаи ҳавои гарм, тафдони конвектии буғи бошад, 
бо истифодаи буғ (пар) тайёр мекунад. Вале таҷҳизоти 
муосир ин сарҳадро убур мекунад: дар бештари тафдонҳои 
конвекти функсияи буғдиҳӣ, дар тафдони конвектии буғи 
бошад, реҷаи консексияи ҳавои гарм мавҷуд аст. Дар 
ҳақиқат ин функсияҳо ҳархела кор мекунанд.

Тафдонҳои конвекти системаи намноккунии форсункавӣ 
доранд, ки дар он порси об ба минтақаи шамолдиҳак 
пош дода мешавад, ки боз ҳам майда шуда, ба минтақаи 
гармкунии элементҳо ҳаракат мекунад ва ба буғ табдил 
мегардад. Намнокӣ тахминӣ танзим карда мешавад.

Тафдонҳои конвектии буғи бо системаи намноккунӣ бо 

буғдиҳии порскунонидашуда аз рӯи сигнали нишондиҳанда 
(датчик)-и намнокӣ муҷаҳҳаз шудаанд, ки нигоҳдории 
кафолатдодашудаи сатҳи намноки супоришдодашударо 
таъмин мекунад.

Тафдонҳои конвектии буғи барои тайёр кардани хӯрокҳои 
гуногуни гастрономӣ пешбинӣ шудаанд ва тафдонҳои 
конвектии асосан барои пухтани маҳсулоти нонпазӣ 
истифода мешаванд.

Ҳамин тариқ, тафдонҳои конвектии буғи як мошини 
бисёртарафа аст.

Вобаста ба таом ошпаз метавонад реҷаи дампазиро, 
обпазкунӣ, буғкунонӣ ва ҷӯшонидан, реҷаи конвексия 
барои бирёнкунӣ, маҳсулоти нонию қаннодӣ, дар грил 
тайёр кардан, реҷаи омехта (буғ+ конвексия) интихоб 
кунад. Албатта, дар ғизои мактабӣ дар буғ тайёр кардан 
нисбат ба грил авлотар аст.

Дар хусуси бартарият

Тафдонҳои конвектии буғи барои ғизои мактабӣ хеле 
судманд арзёбӣ карда мешаванд. Ҳаҷми камераи чунин 
печ дар сатҳи аз 4 то 20 зарфи гастрономӣ (гастроемкост) 
–ро ташкили медиҳад. Ин имкон медиҳад кори қисми 
хӯрокпазӣ беҳтар гардад: ҷойи корӣ ва вақти кормандон 
сарфа карда шавад. Ғайр аз ин, намноккунӣ шароити 
оптималиро барои тайёр кардан муҳайё месозад, 
камшавии вазни маҳсулотро паст мекунад ва ранги табиӣ 
ва маззаи хӯрокҳоро  боллазату шаҳдбор карда, витамину 
моддаҳои минералии фоиданокро нигоҳ медорад. Дар 
он сӯзондани сабзавот, биринҷ ва гарнирҳо тамоман ба 
амал намеояд. Дар айни замон, шумо метавонед якчанд 
хӯрокҳои гуногунро дар як ҳарорат  ва дар як вақт, бидуни 
тарс, ки, масалан, картошка пухта, таъми хӯроки асосиро 
гирад, пухта гиред.

Яке аз бартариҳои он коркарди мулоими маҳсулот 
мебошад, ки дар шароити ҳарорати паст (30 - 99 ° C) рух 
медиҳад, ки он ба шумо имкон медиҳад хӯрокро мулоим 
пухта гиред — моҳӣ, шириниҳо, инчунин консерва, 
пастеризатсия ва функсияи дар обиҷӯш доштанро доред. 
Шумо ҳатто метавонед тухмро дар тафдонҳои конвектии 
буғи пазед!

Тафдони конвектии буғи имкон медиҳад, ки ба ҳисоби 
миёна 95% равған, 40% об, 60% қувваи барқ кам истифода 
карда шавад. Суръати тайёр кардани таомҳо 25% зиёд 
мегардад.  Истифодаи қувваи барқ низ кам мешавад. Дар 
ҳолати зарурӣ таомҳоро ба таври порс, дар лаълича гарм 
кардан мумкин аст.

Хамин тавр ин «тафдони сеҳрнок» яку-якбора тафдонро, 
деги дампазак, дар буғпазак, плитаи газиро иваз намуда, 
дар тайёр кардани ғизои фоиданоку болаззатро вақт, 
меҳнат ва маблағро сарфа мекунад, ки онҳо дар ташкили 
ғизои мактабӣ муҳиманд.

ЁРДАМЧИЁН ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ

тафдони конвекти ва тафдони конвектии буғи
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БОҒПАРВАРӢ БАР ИВАЗИ ТЕЛЕВИЗОР: 
чӣ тавр кӯдакро ҳавасманд намуд ва 
барои чӣ ин муҳим аст?  

Баҳору тобистон- вақтест, ки кас одам рӯзи дароз сайру 
гашт кардан мехоҳад. Ҳавои тоза ва фаъолият дар фазои 
кушод барои ташаккули дурусти кӯдакон хеле фоидаовар 
аст. Ғайр аз ин, зери шуои офтоб витамини Д- яке аз 
витимини масъули масунияти мо, ҳосил мегардад. Ин 
витамин ҳуҷайраҳо-лимфотситҳоро фаъол менамояд, ки 
вирусу микробҳоро нобуд месозад.  
 
Ба ростӣ, имрӯз, кӯдаконро аз хона берун баровардан 
душвортар шудааст, чунки дар ихтиёри худ компютору 
телевизор доранд. Бинобар ин, онҳоро бештар барои 
фаъолнокӣ дар фазои кушод ҳавасманд кардан лозим аст. 
Мисол, тобистон вақти қулай барои корҳои ободонию 
созандагии бобоӣ – ин корҳои полезӣ мебошанд. Хангоми 
муносибати дуруст кори полезӣ метавонад телевизорро 
аз рӯйхати дилхушиҳои кӯдак берун кунад.  
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Чӣ тавр бошуурона корро дар 
полез ташкил кард?

Дар ягон ҳолат маҷбур кардан лозим нест

Бештар волидайд ба кӯдакон корҳои дилгиркунанда 
(ба монанди чобуқи ҷӯякҳо) супориш медиҳанд 
ва бо ин шавқи онҳоро нобуд месозанд. Ба кори 
дилгиркунанда каме хурсандӣ илова кунед: кӣ 
зудтар ҷӯякашро чобуқ мекунад, растаниҳоро об 
дода, ба якдигар бо шланг об пошед. Кӯдакро ба 
раванд ҷалб кунед, минбаъд бошад, ӯ завқманд 
мешавад, ки бе маҷбурӣ ниҳолҳои шинондаро 
мувофиқи талабот нигоҳубин  кунад. 

Аз ҷӯяки алоҳида оғоз кунед 

Беҳтар аст барои кӯдак қитъаи шахсии начандон 
калонро ҷудо намоед, ки дар он тавонад растании 
дилхоҳашро парвариш намояд. Кӯдакон ба 
онҳо бовар кардани иҷрои кори алоҳида ва 
соҳибихтиёрӣ кардани ҷойи худро меписанданд. 
Ғайр аз ин, ӯ бурдани ҷавобгарии шахсии худро 
барои тақдири ҳосили қитъаи худ ёд мегирад. 

Растаниҳоеро интихоб кунед, ки 
парваришашон осон бошад

Агар натиҷаро интизор шавед, муддати зиёд 
зарур аст, дили кӯдак метавонад хунук шавад ва аз 
полезкорӣ даст кашад. Барои ин, аввал растаниеро 
интихоб кунед, ки ба зудӣ ҳосил медода бошад. 
Аз ҳама осон ва зуд кабутӣ месабзад. Ғайр аз ин, 
шалғамча, пиёзи пешпазак, барги коҳу, испаноқ, 
сабзӣ, бодиринг ва брокколиро парвариш кардан 
мумкин аст.  Якҷоя ҷустуҷӯ ва интихоб кардани 
навъҳои гуногун- мисол нахӯди бунафш ё 
бодиринги хеле хурдро мумкин аст. 

Балкон (айвон)-ро истифода кунед 

Агар шумо имконияти дар қиъаи замин кор 
карданро надошта бошед, барои растанипарварӣ 
балкон ё зертирезаро мутобиқ кардан мумкин 
аст. Имрӯзҳо навъҳои гуногун, аз лимӯ сар карда, 
то қаламфур ва кабутии хушбӯй мавҷуданд, ки 
дар тубак дар хона тамоми сол парвариш кардан 
мумкин аст.

Барои чӣ 
кӯдаконро 
ба корҳои 
боғпарварию 
полезкорӣ ҷалб 
менамоем?  

Ҳавои тоза 

Норасоии ҳавои тоза барои организми кӯдак 
марговар аст. Оксиген барои ҳамаи узвҳои мо зарур 
аст, он ба ҳолати иммунитет, дил, рагҳо, ҳазмкунӣ 
зарур мебошад. Кӯдаконе, ки дар ҳавои кушод 
кам сайру гашт мекунанд, бештар озурдашаванда, 
танбал, зуд хасташаванда буда ва ба онҳо таҳсил 
душвор ба даст меояд.  

Фаъолнокии ҷисмонӣ 

Боғпарвариро ба чунин намудҳои фаъолнокии 
ҷисмонӣ, мисол ба сайру гашт ё велосипедронӣ 
баробар мекунанд. 45 дақиқа кор дар боғ- ин қариб 
ҳамон 30 дақиқаи машғулият бо аэробика баробар 
аст. Ин ба ҳама маълум нест, вале дар ҷӯякҳо кор 
карда, мо ҳама гуруҳҳои асосии мушакҳо: пойҳо, 
миён, дастҳо, гардан, тахтапушт ва ишкамро машқ 
медиҳем.  

Муоширати фоиданок 

Агар ҳангоми кор дар боғ шумо хомӯш наистода, 
балки ҳодисаро муҳокима кунед, якҷоя бо кӯдак 
шумо метавонед дониши худро дар соҳаи ботаника 
ва растанипарварӣ афзун намоед. Помидор аз куҷо 
пайдо мешавад? Онҳо даррав сурханд мешаванд? 
Чаро баъзе бодирингҳо талханд? Якҷоя омӯзед! 

Барои кӯдак бо чашмони худ дидани  чӣ тавр 
гузаштани ин ё он раванд (протсесс) дар табиат, 
бештар шавқовартар аз он аст, ки дар ин хусус дар 
китоби дарсӣ бихонад. 

Малакаҳои нав

Малакаи бо растаниҳо муносибат кардан, дар 
замин кор кардан ҳамеша дар зиндагӣ ба кор 
меояд. Гузашта аз ин, кӯдак метавонад дар худ 
майл ба ботаника ва агрономия пайдо намояд. Ин 
касбҳо имрӯзҳо хеле серталабанд, ҳол он ки одамон 
роҳҳои баланд бардоштани хоҷагии қишлоқро 
ҷустуҷӯ доранд. Кӣ медонад, шояд дӯстрӯяки шумо 
ягон вақт саҳми худро дар мубориза бар зидди 
гуруснагии глобалӣ гузорад. 

Сабр ва меҳнат 

Заминро тайёр кардан, тухмӣ коридан, об додан, 
дору пошидан, нигоҳубин намудани растании 
шинондаи худ ва интизор шудани мукофоти шоиста 
барои ҷидду ҷаҳд- ин беҳтарин намунаи роҳи 
нишон додани чӣ гуна ҳосили бобаракат додани 
меҳнат ва чӣ тавр муҳим будани доштани сабру 
тоқат мебошад. 

Ғизои дуруст 

Табиист, сабзавот ва мевае, ки кӯдак худаш 
парвариш кардааст, ӯ натанҳо бо дилу ҷон истеъмол 
мекунад, балки тамоми умр меписандад. Муҳаббат 
ба ғизои растанӣ- аллакай ними роҳ барои ташкили 
ғизои солим аст. 
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Пандемияи коронавирус кӯдаконро 
аз ғизои мактабӣ маҳрум месозад
Чӣ тавр ҷаҳон бо буҳрони озуқа мубориза мебарад ва барои ҳифзи қишрҳои осебпазир чӣ 
чораҳо андешида мешаванд 

Пандемияи Covid-19 ягон хона, ягон оиларо беасар 
нагузошт. Ғайр аз хатарҳои вобаста ба саломатӣ, миллионҳо 
одамон бар асари буҳрони глобалии наздикшаванда 
ба мушкилоти молиявӣ дучор гардиданд. Беш аз ҳама 
оқибатҳои иқтисодии коронавирус ба қишрҳои осебпазири 
аҳолӣ, аз ҷумла ба бенефитсиарҳои барномаи ғизои солими 
тамоми дунё зарба заданд. 

Аз рӯи маълумоти мониторинги глобалии СММ 310 
миллион кӯдак (47% духтар, 53% писар) бар асари дар 163 
мамлакат баста шудани мактабҳо аз ғизои мактабӣ маҳрум 
гаштанд. Дар Тоҷикистон теъдоди кӯдакони аз гирифтани 
ғизои мактабӣ бозмонда 432,2 ҳазор нафарро ташкил 
медиҳад. 

Чаро мушкилоти ғизои мактабӣ дар ҳолати рухдода аз 
ҳад вазнин аст? Гап дар он аст, ки миллионҳо кӯдакони аз 
оилаҳои камбизоат аз камхӯрокӣ азият мекашанд. Барои 
онҳо наҳорӣ ё хӯроки нисфирӯзии мактабӣ қисми муҳимм 
(баъзан ягона) –и ратсиони ҳамарӯза мебошад. 

Ғайр аз ин, ғизои мактабӣ даромади фермерҳо- 
таъминкунандагони хурд, кормандони қисми ошхона, 
истеҳсолкунандагони маҳаллиро дастгирӣ мекунад. Дар 
шароити пандемия бисёре аз иштирокчиёни ин занҷира 
таваккалияти муфлисшавӣ ё умуман бе ягон маблағ 
монданро доранд. 

Ташкилотҳои калидии байналмилалӣ ба монанди 
Барномаи Умумиҷаҳонии Озуқаи СММ, ташкилоти Озуқа 
ва хоҷагии қишлоқи СММ, Фонди глобалии ғизои кӯдак 
бо ҳукуматҳо, сектори хусусӣ фаъолона ҳамкорӣ намуда, 
кӯшиш доранд, ки вазъиятро ором намоянд. Имрӯзҳо, 12 
миллион кӯдак дар 51 мамлакат дар ин ё он шакл дар доираи 
лоиҳаҳои БОҶ СММ кумак гирифтанд. Даҳҳо мамлакатҳо 
дар ҷустуҷӯи механизмҳои алтернативии таъмини ғизои 
мактабӣ қарор дошта, баъзеҳо ратсиони хонагӣ ҷорӣ 
намуда, захираҳои озуқавориро то кушодашавии мактабҳо 

нигоҳ медоранд, тавассути механизмҳои иҷтимоӣ ба 
оилаҳои бештар осебпазир тақсим мекунанд. 

Дар Тоҷикистон ҷиҳати пешгирии паҳншавии Covid-19 аз 
27 апрел мактабҳо баста шуданд. БОҶ СММ дар Тоҷикистон 
тасмим гирифт, ки оилаҳои бештар осебпазирро бо кумаки 
яквақта таъмин намояд. 24 ҳазор оила, ки кӯдакони онҳо 
дар доираи барномаи ғизои мактабӣ ғизо мегирифтанд, 
бо бастаҳои орди ғанигардонидашуда, равғани растанӣ ва 
нахӯди зард таъмин шуданд. 

Дар давраҳои «товирусӣ» чунин бастаҳои маҳсулот барои 
тайёр кардани таомҳои ҳамарӯзаи гарм дар доираи 
барнома истифода мешуданд. Ҳамин тавр, соли 2019 
зиёда аз 500 ҳазор мактаббачагони синфҳои поёнӣ дар 
2000 мактаби 52 деҳоти ноҳияҳои Тоҷикистон ҷойгиршуда 
таомҳои нисфирӯзии гарму серғизо қабул карданд, ки бо 
дастгирии БОҶ тайёр карда мешаванд. 

Ана боз якчанд мисоли дастгирии кӯдакони қишри 
осебпазире, ки аз наҳорию таомҳои нисфирӯзии мактаб 
маҳрум шудаанд. 

Дар Арманистон наздики 29 300 мактаббачаи синфҳои 
поёнӣ (6-9-сола) дар Ереван ва дигар нуқоти ин мамлакат 
аз БОҶ СММ дар ҳаҷми умумии 233 млн. драм кумаки 
яккарата гирифтанд. Бенефитсиарҳо оилаҳое буданд, ки ба 
ҳолати июни соли 2020 кумаки иҷтимоӣ мегирифтанд. 

Дар доираи барномаи «Ғизои мактаб ба ҳолати буҳрон 
муассир) оилаҳо сабадҳои ғизоиро аз ҳисоби 200 драм 
барои кӯдак ҳар рӯз мегиранд. 

Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Қирғизистон 
якҷоя бо БОҶ СММ қарор доданд, ки ба фоидаи оилаҳои 
камбизоат орди барои мактабҳои пилотӣ аз рӯи барномаи 
оптимизатсияи ғизои мактабӣ ҷудошуда, ба кӯдакони 
оилаҳои осебпазир тақсим намоянд. Қариб ба 3 ҳазор чунин 

оилаҳо 116 тонна орди гандумии ғанигардонидашуда 
тақсим карда шуд. 

Дар Чили ҳукумат маҳсулоти ғизои мактабиро ба сабадҳои 
алоҳида ҷойгир намуда, ба кӯдакон тақсим мекунад. Раванд 
тавассути 35 ҳазор дастраскунандаи ғизо ба роҳ монда 
шудааст. Барои дар вақти пандемия таъмин намудани 
бехатарӣ дар мамлакат тадбирҳои иловагӣ андешида 
шудааст: дастраскунии ратсионҳо дар ҳавои кушод, 
нигоҳдории фосилаи иҷтимоӣ, камкунии муошират. 

Британияи Кабир қарор додааст, ки ба проблемаҳо дар ҳар 
як ҳолат ба таври инфиродӣ муносибат намояд. Мисол, 
мактабҳо метавонанд ба мактаббачагони ниёзманд 
тавассути дастраскунандагони маҳсулот сабадҳои 
маҳсулотро тақсим намоянд.  Агар мактабҳо имконияти 
дастрас кардани ғизоро надошта бошанд, давлат тавассути 
тақсими ваучер барои харид дар мағозаҳои маҳал кумак 
мерасонад. 

Вазорати маорифи Ҷумҳурии Мардумии Хитой якҷоя 
бо Ассотсиатсияи шири Хитой тақсимоти ширро барои 
кӯдакон ҳамоҳанг намудааст. Тақсимот тавассути 
«дастраскунӣ бидуни алоқа» ба роҳ монда шудааст»: шир 
дар ҷевонҳои алоҳида (ба монанди сейфҳои бонкӣ) нигоҳ 
дошта мешавад. Онҳоро танҳо тавассути код, ки ба телефон 
паёмак меояд, кушодан мумкин аст. Ин чораандешиҳо 
барои алоқаи иҷтимоӣ накардан кумак мерасонанд. 

Дар Камбоҷа ҳукумат ва Барномаи Озуқаи Ҷаҳонӣ ба 

кӯдакон сабади биринҷ, наздики 10 кг тақсим мекунанд: 
(истеъмоли миёнаи моҳона) барои 1 мактаббача ва 20 кг 
барои 1 оила. 

Азбаски то ҳол мактабҳо баста шудаанд, Япония ҷиҳати 
дастгирии оилаҳо дар мамлакат, таомро ба берун 
мебароранд. Раванд тавассути операторҳои хадамоти 
барномаи ғизои мактабӣ ташкил шудааст. Ғайр аз ин, 
ширкатҳои хӯроки умумӣ ғизоро бо нархи паст барои 
дастгирии оилаҳо пешкаш мекунанд. 

Ҳукумати Лаос ба донишҷӯён сабадҳои маҳсулоти хӯрокаро 
барои як моҳ тақсим мекунад. Дар ҳолати дар мамлакат 
идома ёфтани карантин, ҳукумат имконияти коркарди 
нави модели дастраскунии ғизоро ба хона баррасӣ мекунад. 

Дар Зеландияи Нав ташкилотҳои хайриявӣ ба монанди Eat 
My Lunch ва KidsCan барои ҳазорҳо кӯдакон ғизои мактабӣ 
(наҳорӣ, нисфирӯзӣ) дар тамоми мамлакат пешкаш 
мекунанд. Бинобар паҳншавии COVID-19 ва карантин ба 
ин ташкилотҳо лозим омад сиёсати худро тағйир диҳад 
ва ғизо барои муҳлати муайян (паёкҳо)-и хонагӣ тақсим 
кунад, ки дар худ хлеб, ҳасиб, моҳӣ, меваю сабзавот, шир 
ва газзакҳоро дарбар мегирад. 

Бо мақсади канора гирифтан аз ҳаросонӣ оид ба норасоии 
озуқа ва ҷиҳати фаро гирифтани кӯдакон ва оилаҳои 
бештар осебпазир ҳукумати Ҳиндустон ба амалишавии 
лоиҳаи бисёрҷабҳа оид ба дастраскунии шир, мева, 
сабзавот ва маҳсулоти дигар ба оилаҳо шурӯъ намуд. Танҳо 
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Ғизои мактабӣ боз 
ҳам беҳтар мегардад
Федератсияи Россия барои рушди системаи ғизои мактабии
Ҷумҳурии Тоҷикистон 21 млн. доллари ИМА ҷудо мекунад

корҳо оид ба ташкили системаи устувори ғизои 
мактабӣ дар мамлакат кумак мерасонад.  

Ба туфайли аъзоҳаққии нав чӣ ба нақша гирифта 
мешавад?
• ташкили марказҳои таълимии минтақавӣ барои 

ошпазҳои мактабӣ ва ҳайати кормандон, ки дар 
он дар бораи ташкили ғизои комил, безарар ва 
босифати кӯдакон дар мактаб дониши зарурӣ 
дода мешавад; 

• ҷорӣ намудани вариантҳои бештари таомнома 
барои гуногунии ратсиони мактабӣ; 

• беҳтар намудани ғизои мактабӣ дар 200 
мактаби минтақаҳои гуногуни мамлакат 
аз ҳисоби ҷорикунии манбаъҳои энергияи 
барқароршаванда барои таъмини мактабҳо бо 
оби гарм, ташкили хоҷагиҳои чорвопарварӣ дар 
ҳудуди қитъаҳои наздимактабӣ; 

• ташкили марказҳои таълимӣ дар мактаб барои 
гузаронидани тренингҳо оид ба масъалаҳои 
ғизои солим байни аҳолии осебпазир, аз ҷумла 
мактаббачагон, кӯдакони синнашон то 5-сола ва 
модарони ширмаккон; 

• ҷалб намудани фермерҳои маҳаллӣ ба 
дастраскунии маҳсулоти ғизоӣ, ҷиҳати таъмини 
мактаббачагон бо маҳсулоти дастраси тару тоза 
ва табиӣ; 

• дастгирии ҷорикунии ғанигардонии иловагии 
маҳсулоти хӯрока барои мактабҳо бо витамину 
минералҳо.  

«Ба туфайли ҳамкории зич бо Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва дастгирии пайваста аз ҷониби 
Федератсияи Россия, БОҶ СММ ба насли ҷавони 
сокинони ҷумҳурӣ ҷиҳати ба пуррагӣ кушодани 
потенсиали худ кумак мекунад. Ғизои солим натанҳо 
ба беҳтаршавии саломатии мактаббачагони тоҷик, 
балки дар умум, ба муваффақиятҳо дар таҳсил, 
инчунин васеъшавии дастрасӣ ба таҳсилот мусоидат 
мекунад» — мегӯяд Алберто Коррея Мендес, 
намоянда ва директори мамлакатии БОҶ СММ дар 
Тоҷикистон. 

Аз соли 2013, аз оғози амалишавии лоиҳаи рушди 
ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз 
ҷониби Россия маблағгузорӣ мешавад, БОҶ дар 
ҳамкорӣ бо Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии 
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва 
илми Ҷумҳурии  Тоҷикистон, аз ҷониби коршиносони 
SIFI барои беҳтар шудани сифати ғизо ва шароитҳои 
санитарӣ дар мактабҳо кумак расонида, моделҳои 
гуногуни ғизои мактабӣ ҷиҳати дар амал озмоиши 

онҳо ҷорӣ карда шуд.  

Ин мактабҳои пилотӣ аз ратсиони хеле хоксорона 
(хароб), ки аз  маҷмӯи маҳсулоти аз БОҶ дастрасшуда 
(орди витаминнокшуда, равғани растанӣ, нахӯд 
ва намак) иборат буд, ба таомҳои  гуногуни гарми 
бештар ғизонок гузаштанд. Қисмҳои хӯрокпазии 
мактабҳо аз таъмир бароварда, бо таҷҳизоти 
замонавӣ муҷаҳҳаз шуданд, ошпазҳо аз омӯзиш 
оид ба асосҳои ташкили ғизои мактабии бехатар ва 
босифат гузаштанд.  

Ҳамин тариқ, соли 2019 беш аз ним миллион 
хонандагони синфҳои 1-4-и 2 ҳазор мактаби дар 
ҳудуди 52 деҳаҳои ноҳияҳои Тоҷикистон ҷойгиршуда 
мунтазам шӯрбо ва дигар таомҳои маҳаллӣ ва нони 
анъанавии тоҷикиро қабул карданд. 

Дар тӯли амалишавии лоиҳа 7 нонпазхонаҳои 
мактабӣ сохта ё аз нав барқарор карда шуданд, ки 
айни ҳол онҳо 61 мактабро бо нони гарм таъмин 
мекунанд. Дар қитъаҳои наздимактабӣ 10 гармхона 
ташкил шуданд, ки ҳангоми хӯроки нисфирӯзӣ 
мустақиман бо сабзавот ва кабутии тару тоза таъмин 
мегарданд. Инчунин, Китоби ретсептҳо барои ғизои 
мактабӣ ба табъ расид, ки дар он ретсептҳои гуногун 
ҷиҳати беҳтар шудани ратсиони хонандагон гирд 
оварда шудаанд. 

Ҳафт соли кор дар муайян кардани норасоиҳои 
амалишавии барномаи аз ҷониби БОҶ СММ 
дастгиришаванда кумак намуд ва роҳҳои асосии 
бартараф кардани онҳоро барои гузаштан ба 
Барномаи миллии ғизои мактабии устувор ишорат 
кард.

Новобаста ба буҳрони глобалии бар асари вируси 
COVID 19 ба амал омада, Федератсияи Россия 
дӯстони худро дастгирӣ мекунад. Солҳои зиёдест, 
ки мамлакатро муносибатҳои дӯстона, шарикии 
стратегӣ ва талоши расидан ба ҳадафҳои рушди 
устувор: барҳам додани камбизоати ва гуруснагӣ, 
саломатию беҳдошт, таҳсилоти босифат ба ҳам 
мепайванданд. Дар робита ба ин, Ҳукумати 
Федератсияи Россия аъзоҳаққии навбатии 
банақшагирифтаро ба маблағи 11,2 млн. доллари 
ИМА ба буҷети БОҶ СММ барои амалигардонии 
марҳилаи сеюми барномаи рушди системаи устувори 
ғизои мактабии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

солҳои 2020-2023 ирсол мекунад. 

Бо ин кумак ба анҷом намерасад. Иловатан 
Федератсияи Россия 10 млн. доллари ИМА-ро дар 
муддати ду соли наздик ҷиҳати хариди маҳсулоти 
ғизоии Россия барои эҳтиёҷоти мактаббачагони 
Тоҷикистон ҷудо мекунад. 

Иштирок дар рушди ҳамаҷониба ва солимии 
мактаббачагони Тоҷикистон- саҳми муҳими Россия 
барои ояндаи кулли Тоҷикистон мебошад. Дастгирии 
Россия дар мустаҳкамкунии натиҷаи бадастомадаи 
ду марҳилаи қаблии амалишавии барнома ва идомаи 

дар Ню-Дели қариб 20 ҳазор фурӯшандагон барои дастрас 
намудани маҳсулоти озуқа интихоб шуданд. Маҳсулоти 
озуқае, ки барои тайёр кардани таомҳои мактабӣ истифода 
мешуданд, банду баст шуда, мустақиман ба сифати ба 
оилаҳо фиристода мешаванд. 

Ҳукуматдорони Ҷумҳурии Доминикан ва Салвадор 
тақсимоти ширу печениро ба мактаббачагон идома 
медиҳанд. Волидайн метавонанд маҳсулотро аз мактаб ё 
марказҳои махсуси нигоҳдорӣ бигиранд. 

Вазорати маориф ва илми Парагвай ғизо барои муҳлати 
муайян (паёкҳо)-и  махсус бо маҳсулоти озуқа барои 
мактабро омода намудааст. Онҳо аз шир, биринҷ, лапша, 
лӯбиёӣ, намак, орд ва равған иборатанд. Волидайн 
метавонанд ин ғизо барои муҳлати муайян (паёкҳо)-ро аз 
мактаб бигиранд, дар баъзе ҳолатҳо онҳоро ба хона дастрас 
мекунанд. 

Дар Перу лоиҳаи дастраскунии ҳармоҳаи маҳсулоти 
озуқа барои кӯдаконро роҳандозӣ намудаанд. Бастаҳои 
тақсимшуда аз шир, лӯбиёӣ, биринҷ, печене бо патароқ, 
маккаи ғанигардонидашуда, киноа ва амарант (Kiwicha) 
иборат аст. Дар доираи дастраскунии аввал 18 тонна 
маҳсулот ба минтақаи дарёи Амазон дастрас карда шуд. 
Волидайн метавонанд маҳсулотро аз мактаб бигиранд. 

Вазорати хоҷагии қишлоқи ИМА (USDA) ба иёлотҳо 
имкониятҳои чандири бемисл барои таъминоти бехатарии 
озуқаи кӯдакон шароит фароҳам овард. Чораҳои 
андешидашуда дар як иёлот аз иёлоти дигар фарқкунанда 
аст. Ғайр аз вазорат барои суст кардани оқибатҳои 
глобалии пандемия ва кумакрасонӣ ба гуруҳҳои осебпазир 
ташкилотҳои ҷамъиятӣ ба монанди Feeding America, No 
Kid Hungry ва Фонди глобалии ғизои кӯдакон фаъолият 
мекунанд. 

Ҷиҳати нигоҳ доштани устувории Барномаи миллии ғизои 
мактабӣ Бразилия тақсим кардани ғизоро ба оилаҳои 
мактаббачагон дар шакли ғизо барои муҳлати муайян бо 
маҳсулот иҷозат дод. Ҳукумат маблағгузории барномаи 
ғизои мактабӣ ва тақсимоти маҳсулотро идома медиҳад. 

Дар Финландия мунитсипалитетҳо тақсимоти ғизои гарм 
ва хунукро барои донишҷӯён панҷ рӯз дар як ҳафта идома 
медиҳанд. Дигар моделҳои дар Финляндия амалишаванда 
сабадҳо бо маҳсулот, ваучер барои хӯрок ва пардохтҳои 
пулиро дарбар мегиранд. 
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ЛАЪЛИИ ҒИЗОИ СОЛИМ. ЧӢ ТАВР 
БА КӮДАК ДӮСТ ДОШТАНИ ҒИЗОИ 
ФОИДАНОКРО ОМӮЗЕМ 

Дар саҳифаҳои ахборотнома борҳо ба шумо дар бораи принсипҳои ташкили 
ғизои солим дар мактаб ва хона нақл карда будем. Вале муҳим дарк намудани 
он аст, ки бе хоҳиши кӯдакон дар дилсӯзӣ нисбат ба саломатии худ ҳамаи 
заҳматҳои калонсолон барабас шуда метавонанд. 

Маҷбур кардани кӯдакро дар истеъмол кардани  ғизои ба ӯ маъқул набуда, 
мо қатъиян тавсия намедиҳем. Агар дӯстрӯяки шумо нозунуз кунад, ноумед 
нашавед-маслиҳатҳои мо барои одат кунондан ба писандидани ғизои солиму 
фоиданок бе маҷбурсозию хархаша мусоидат мекунанд. 

Маслиҳати 1. Бо иттилоъ мусаллаҳ 
шавед

Пеш аз оғоз аз худ бипурсед: оё худатон ба таври 
кифоя дар бораи ғизои дуруст медонед. Дар бисёр 
оилаҳо, барои мисол, гӯё ки барои ратсиони пурра 
зарур бошад, маҷбур кардани истеъмоли таоми якум 
(шӯрбо) ё шавла аз ярмаи гандум қабул шудааст. 
Вале дар асл шавлаи ярмаи гандум шавлаи аз ҳама 
беҳтарин набуда, фоидаи шӯрбоҳои мисол, дар булёни 
серравған тайёршударо парҳезшиносон зери шубҳа 
мегузоранд.

Барои кӯдак чӣ фоиданок аст? Ғизои гуногуни 
баркашидашуда!

Назорат кунед, ки дар ратсиони ҳаррӯза сабзавоту 
кабутӣ бисёр бошад. Ҳар рӯз истеъмоли 5 порс 
сабзавоту мева зарур аст: 2 порс мева ва 3 порс 
сабзавот-тару тоза, пухташуда, консервшуда, хушк 
(хушкмева). Ба меваи тару тоза афзалият дода, афшура, 
аз ҷумла, афшураи навтайёршударо маҳдуд кунед.  Як 
ҳаҷми мушт ҳаҷми як порс мева ва сабзавот ҳисобида 
мешавад.  Кӯшиш кардан зарур аст, ки дар як рӯз 
сабзавоту меваро аз гуруҳи гуногуни рангҳо истеъмол 
намоед: сафед, зард, сабз, сурх ва бунафш. Бо ин роҳ 
организми кӯдак ҳамаи моддаҳои фоиданокро ба худ 
қабул мекунад.

Бояд дар бораи маҳсулоти шири аз хотир набаровард 
(ҷурғот, йогурт, қаймоқи равғаннокиаш паст), 
растаниҳои алафмонанди сабз (испаноқ, барги коҳу), 
маҳсулоти миқдори зиёди сафедадошта (лӯбиё, моҳӣ, 
маҳсулоти баҳрӣ, тухм), донагӣ (ярмаҳо, нон/хлеб аз 
орди гандуми пурра, маҳсулоти макаронӣ).

Барои осон шудани интихоби маҳсулот барои хӯроки 
пагоҳирӯзӣ, нисфирӯзӣ ё бегоҳирӯзӣ ба таври визуалӣ 
(назар) лаъличаро  ба чор қисм тақсим кардан мумкин 
аст (тавре дар расм нишон дода шудааст ва дар ҳар 
қабули ғизо маҳсулот аз ҳар гуруҳ илова кардан  
мумкин аст. 
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Маслиҳати 2. Барои фарзандонатон 
намунаи ибрат бошед

Кӯдак танҳо бо шумо метавонад ба ин маҳсулотҳо дил 
бандад. Агар волидайн танҳо маҳсулоти макаронӣ 
истеъмол намоянд, кӯдакон худ аз худ сабзавотро 
истеъмол намекунанд. 

Оё манъ кардани ягон намуди таом дуруст аст? Мо 
ҳисоб мекунем лозим нест. Вале сарҳад гузоштан ва 
маҳдуд намудани маҳсулоти зараровар ҳатман зарур 
мебошад. Ҳеҷ боке нест агар як дона конфета истеъмол 
карда бошад, вале ба миқдори зиёд истеъмол кардани 
онҳо ин кори хуб нест. Бинобар ин, кӯшиш намоед, ки 
болои дастурхонатон лаълии пур аз конфету пичин 
нею балки пур аз меваю хушкмева гузошта шуда 
бошад. Он меваҳоеро интихоб намоед, ки муддати 
зиёд онро бурридану пӯст кардан зарур набошад 
— себу нок, мандарини хурд, буттамева (ангур, 
гелос, қот).  Сабзию бодринг, карафш ва помидори 
поракардашуро ба сифати газзак пешниҳод кунед. Аз 
ҳама муҳим, онҳо бояд дар ҷойи намоён ва дастрас 
бошанд. 

мисол, бодиққат сабзавотро барои хӯриш шуста, бо 
қошуқ ингредиентҳоро омехта карда, помидорро ба 
питзои хонагӣ гузошта, сендвичи фоиданок- оне ки 
ба таваккалияти сӯхтану ҷароҳкатбардорӣ вобастагӣ 
надорад, ташкил намояд. Албатта, Қудак ҳанӯз иҷро 
намудани чунин супоришҳоро меомӯзад. Мумкин 
аст чизеро афтонад, вайрон ё ифлос кунад. Ба ин 
омода боше два ҳеҷ гоҳ ӯро маломат накунед, баръакс 
дильардорӣ карда, гӯед, ки ба шумо хеле кумак расонд. 

Дар омади гап, кӯдакон шаклҳои хурди ҳама чизи 
дунёро дӯст медоранд. Метавонед якчанд мини-
котлетро якҷо бо одӣ  ё  бо мини булочка дар тафдон 
пухта, ба хӯриш мини-сабзӣ , помидори чкрри ё 
қаламфури хурдакак илова кунед.  

Маслиҳати 3. Ба кӯдак иҷозат диҳед 
худро калонсол ҳис кунад    

Кӯдакон вақте ки ба онҳо корҳои калонсолонро 
боварӣ мекунанд хеле дӯст медоранд ва бо дилу ҷон 
таомистеъмол мекунанд, ки дар тайёр кардани онҳо 
иштирок намудаанд. Озмоиш гузаронед, бо кӯдак 
ба мағоза рафта ба ӯ имкон диҳед сабзавоту мева 
(албатта бо кумаки шумо) интихоб намояд. Дар 
баробари ин, нишон додан мумкин аст, ки маҳсулоти 
беҳтари тару тоза чӣ намуд бояд дошта бошанд, дар 
кадом мавсим маҳсулот пухта мерасад, бо як ибора, 
далелҳои ҷолибро нақл кардан зарур аст.  

Марҳилаи дигар — тайёркунӣ: дар ин кор дӯстрӯяки 
шумо кумак карда метавонад. Ба ӯ супориш диҳед, 

Маслиҳати 4. Ба кӯдак кумак кунед, ки 
ҷаҳонро тавассути таом бишносад

Таом дар ҳар як одам шабоҳати худро дорад. Агар 
дар шуури кӯдака фаст-фуд- вақтгузаронии шӯх- 
рагуи сабзавотӣ дилгиркунанда ва маҷбурӣ бошад, 
фаҳмидан душвор нест, ки ӯ ба чӣ бештар афзалият 
медиҳад. 

Кӯшиш кунед якҷоя афсонаи маҷорӣ (венгерӣ)-ро 
бихонед ё нимҷазираи Балоканро дар энсиклопедияи 
кӯдакона ёбед ва сипас, гуляши маҷориро бо чипет 
(бурридахурди хамирӣ барои шӯрбо)  тайёр кунед. 
Пас аз ин дар шуур мафҳуми “гуляш” шабоҳати хубро 
дар хотира мегузорад. Тавассути таъриху фарҳанги 
мамлакат якҷоя таомҳои онро низ кашф кунед. 

Рӯзи таомҳои фаронсавӣ (ё дигар мамлакат)-ро бо 
викторина, сару либоси муносиб, бозиҳои шавқоваар 
ва албатта бо таомҳои лазиз ташкил намоед.

Далелҳои шавқоварро дар бораи сабзавоту меваҳо, 
таомҳои халқҳои ҷаҳон фаҳмидан мумкин аст. 
Вақтхушии беҳтарин- тайёр кардани таомҳои 
дӯстдоштаи қаҳрамонҳои китобҳо ва филмҳои 
тасвирии кӯдакон аст. Мисол, нӯшокии асосии 
сеҳргарон аз китоби “Гарри Поттер” — афшӯраи каду. 
Барои мухлиси ҷавони ин китоб нӯшидани афшӯраи 
каду- маънои   ба  шахсиятҳо эҳтиромдоштаи худ 
наздик шуданро дорад.

Интихоби роҳи интегратсияи ғизо дар фарҳанг аз 
характери афзалиятҳо ва синну соли кӯдак вобастааст. 
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Кӯшиш намоед дар шуури дӯстрӯякатон маҳсулот, 
таом ва умуман раванди тайёркунӣ ва истеъмоли 
ғизои хонагӣ бо анъанаҳо, расму оин, эҳсосот ва 
хотира алоқманд кунед. 

Маслиҳати 5. Намуди зоҳирии таом 
беътиноӣ накунед 

Ба ғизои хонагӣ ҷилою дурахшон илова кунед. Бо 
ёрии сабзавоту кабутӣ ин корро анҷом додан осон аст. 
Ҳатто марҷумаки одӣ, агар ба он бодиринг, помидор 
ё кабутии тару тозаро илова кунем, он назаррабо 
мегардад. 

Агар ба шумо вақт имкон диҳад, маҳсулотро дар 
шакли ҳайвонот, растанӣ ва смайликҳо (эмодзи) 
омода кардан мумкин. Хоҳиши фантазия карданро 
надоред? Аз интернет истифода намоед, дар он 
ҳазорон роҳҳои ороиш- аз муши аз тухм то гамбӯсаки 
аз помидор эҷодшударо ёфтан мумкин аст. Ба ин 
раванди эҷодкорӣ кӯдакро низ ҷалб кардан мумкин 
аст. Мисол, ба сэндвичи одӣ бо ёрии қолабчаҳо шакли 
ситорача ё дилро додан мумкин аст. 

Мисол, агар шумо газзакро барои экскурсия ё мактаб 
омода карданӣ бошед, натанҳо ғизо, балки банду басти 
он муҳим аст. Ланч-бокс ё контейнери пластикириеро 
интихоб намоед, ки кӯдак тавонад худаш ороиш 
бидиҳад.

Маслиҳати 6. Ба кӯдак гӯш андозед

Бо кӯдакони сернозунузу инҷиқ баъзан душворӣ 
пеш меояд. Онҳо аз хӯроке, ки волидайн пешниҳод 
менамоянд, рӯй метобанд, метавонанд  фикрашонро 
иваз намоянд ё аз он чизе, ки ним соат пеш худашон 
хоҳиш намуда буданд, даст кашанд, ину онро истеъмол 
намекунанд ва агар, ки истеъмол намоянд- танҳо аз 
рӯи қоидаҳои худ- ҳасибчаи чор қисмшуда, хлеби бе 
қабати сахт (корочка). Мушоҳида кардаед? 

Баъзан, аз нозунуз хаста шуда, волидайн дар 
афзалиятҳои ғизоии кӯдакон ба пайраҳаи ҷангу ҷидол 
қадам гузошта, қотеъона талаб мекунанд: “То он даме 
ки истеъмол накунӣ, аз паси дастурхон намехезӣ”. 
Ин барои фоида карда мешавад, вале бо бадӣ анҷом 
меёбад. 

Дарки лаззатии кӯдакон нисбат ба мо бештар 
фарқкунандааст. Гап дар он аст, ки бо мурури сол 
ретсепторҳои мо суст мешаванд, кӯдакон бошанд, 
лаззатро ба таври максималӣ эҳсос мекунанд. Маҳз 

барои ҳамин, онҳо ба маҳсулотҳои муайян муқобилият 
нишон медиҳанд. Касеро маҷбур сохтани дӯст 
доштани чизеро номумкин аст ва чунин кардан лозим 
нест. Ин усули хатост, ки метавонад ба муносибатҳои 
носолим ба ғизо оварда расонад ва метавонад ба 
вайронщавии рафтори ғизоӣ анҷом ёбад. 

Аз тарафи дигар, нозунузи кӯдакро дастгирӣ кардан 
лозим нест, кӯдак ба сарҳадҳо ниёз дорад, ки онҳоро 
волидайн муқаррар менамояндумкин аст мунтазам 
маҳсулоти навро пешниҳод намуд, вале ҳангоми рад 
кардан, маҷбур сохтан лозим нест. “Бодиринг мехоҳӣ? 
Чӣ мехоҳи? Коҳу, сабзӣ, помидор?” 

Агар ӯ чизеро нахоҳад? Бигзор ҳеҷ чизе истеъмол 
накунан! Бисёр модаронро ин рафтор асабӣ мекунанд, 
вале ҳеҷ боке дар он нест, агар кӯдак аз хӯрои 

нисфирӯзӣ ё бегоҳирӯзӣ даст кашад. Организми кӯдак 
бо истифодаи механизми аҷоиб- ҳисси гуруснагӣ, худ 
дарак медиҳад, ки чӣ ва кай ба ӯ лозим аст. 

Дар ин масъала зиқ нашуда, аз паси кӯдак гирд-гирди 
хона бо қошуқ даву ғеҷ  накунед. 

Кӯшиш кунед аз кӯдак бифаҳмед, ки кадом намуди 
маҳсулот ба ӯ писанд ва кадоме аз онҳо на он қадар 
маъқуланл ва аз ҳама асосӣ- бо кадом сабаб? Ҳамин 
тавр мешавад, ки кӯдак кадоме аз маҳсулотро, мисол 
гулкарам ё кадучаи таррак (брокколи)-ро истеъмол 
намекунад, чунки  таркиб ва сохти он ба ӯ маъқул 
нест. Зичӣ, ковокӣ ё баръакс мулоимии маҳсулоти 
тайёршуда ба қабули лаззат таъсир мерасонад. Бо 
коркади ҳароратии гуногун ва вақти пухтан таҷриба 
кунед. Шояд ин намуди карам ба онҳо бештар дар 

шакли хом маъқул шаванд?  Танҳо қабл аз пешкаши 
сабзавоти хом онро комилан шуста, муддати 10-15 
дақиқа дар маҳлули намак тар кунед.

Агар шумо бовар дошта бошед, ки кӯдак кадом 
маҳсулотро, мисол, пиёзро истеъмол намекунад, онро 
даруни лаълӣ ба умеди он ки мушоҳида намекунад 
пинҳон кардан лозим нест. боварии ӯро сарфи назар 
нанамоед. 

Дар анҷом боз як маслиҳат. Худатон дар хотир дошта 
боше два қудаконаторо биомӯзед, ки ғизои фоиданок 
ин ҷазо, роҳи қонеъ гардонидани талаботи физиологии 
оргнизм набуда, балки як ҷаҳони пурасрор ва пур аз 
накҳату лаззат ва роҳат аст! 
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МАҲСУЛОТИ 
ФЕРМЕНТКУНОНИДАШУДА 
ТАМОМИ СОЛ:
чӣ тавр маҳсулоти дар маҳлули намак тайёршударо 
(засолка) фоиданок намуд

Ҷаҳони бактерия дар даруни мо

Фазои роҳи рӯдаю меъдаи моро бактерияҳои 
бешумор маскун кардаанд, ки бо як вижа онҳоро 
микроб меноманд. Шартан онҳоро ба хубу 
бад ҷудо кардан мумкин аст. Дар мувозинати 
якдигар ҷойгир шуда, онҳо ба организми мо 
корҳои хеле фоидаоварро анҷом медиҳанд. 
Раванди ҳазмкунӣ: ҳазмшавии маҳсулот, 
ҳазмшавии моддаҳои фоиданок ва мулоим 
баровардани партовҳоро ба роҳ мемонанд. 
Аз таъсири бади муҳити атроф ҳифз карда, 
таҳкурсии масуниятро ба роҳ мемонанд ва 
кори онро нигоҳ медоранд. Бактерияҳои дӯст 
витаминҳои (витаминҳои гуруҳи В, витамини 
К)  ва кислотаи равған ба одам зарурро синтез 
мекунанд, ки ҳайати микробиомаро танзим 
мекунанд ва барои зиёдшавии бактерияҳои 
зараровар роҳ намедиҳанд. 

Вале баъзан дар микробиома номувозинатӣ 
пайдо мешаванд, микроорганизмҳои бад 
фаъолона қатори бактерияҳои хубро берун 
мекунанд, бадани моро бо партовҳои худ пур 
мекунанд, ба он зарар оварда, барои ҳазмкунии 
элементҳои фоиданок садди роҳ мегарданд. Дар 
одам мушкилоти саломатӣ оғоз мегардад: худро 
бад ҳис кардан, номураттабии кори рӯда. Ин 
вақте сурат мегирад, ки дар ратсиони одам ғизои 
начандон фоиданок асосӣ бошад: миқдори ками 
ғоз, маҳсулоти зиёди коркарди рафинишуда, 
маҳсулоти қаннодӣ, қанд дар намуди гуногун.

Бо афзудани бактерияҳои бад хеле ҷиддӣ ва 
бераҳм шудан лозим аст. Кӯшиш кунед роҳҳои 
дастраскунии маҳсулот (шираворӣ, булочкаҳои 
дрожжӣ, кулчақандҳо, нон аз орди сафед 

меваҳо, сабзавот ва донагии бутун мавҷуданд. 
Боз як роҳи кумак кардан ба ташаккули 
микробиомаи фоиданок- ин дар ратсион илова 
намудани маҳсулоти ферментшуда мебошад.

Фоидаи маҳсулоти ферментшуда дар чист

Ин намуди маҳсулот ба туфайли раванди 
туршшавӣ, вақте ки микроорганизм ё 
ферментҳои он моддаҳои органикиро дар 
маҳсулоти тару тоза пора-пора мекунанд, 
истеҳсол мешаванд. 

Кайҳост ки одамизод бо технологияи 
ферменткунонӣ ошност. Чунин усули коркард 
асрҳо барои давом додани муҳлати нигоҳдории 
маҳсулот, истифода мешавад. Ба маҳсулоти 
ферментшуда барои мо аз кӯдакӣ маъмул 
ҷурғот, карами туршонидашуда, бодиринги 
намакхӯрда, замбурӯғи чойӣ (ё комбучаи 

тайёршуда)- ро бандед. 

Бактерияҳои хубро бошад, зиёд намуда, ҳар чӣ 
бештар истеъмол кунед. Манбаи асосии ғизои 
онҳо- ҳуҷайраҳое мебошанд, ки дар ҳамаи 

маъмулшудаистода) мансубанд. Дар умум 
бошад, ҳама намуди маҳсулот: шир, гӯшт, моҳӣ, 
сабзавот, меваю буттамеваро ферменткунонӣ 
мумкин аст. Ҳатто хлеби туршонидашудаи бе 
истифодаи дрожж маҳсулоти ферменткунонӣ 
мебошад.

Ферменткунонӣ аз дигар намуди консерватсия 
ё яхкунонии маҳсулот бартарият дорад. Асосан 
аз ҳисоби он ки онҳо осонтар ҳазм мешаванд. 
Ба туфайли микроорганизмҳо ё ферментҳо 
қиматнокии ғизоии маҳсулот афзуда, онҳо бо 
витамин, кислотаҳои органикӣ ва пробиотикҳо 
бой мегарданд. 

Маҳсулоти ферментшуда натанҳо барои рӯда 
фоиданок аст. Форамии онҳо дар он аст, ки 
ҳаёти ғизоии мор обо эҳсосоти нави лаззат 
пурра мекунанд. 

Се сабаби илова 
карлдани маҳсулоти 
ферментшуда ба 
ратсиони худ
1. Микрофлораи фоидаовари 

парваришудаи дохили моро ғизо 
медиҳанд (пребиотик мебошанд), 
инчунин бактерияҳои нави хубро 
ҷойгир мекунанд  ( пробиотик 
мебошанд).

2. Солимии рӯдаро нигоҳ медоранд: 
бутунии деворҳои он, ҳазмкунии 
бемамонияти моддаҳои фоидовар ва 
сабук баровардани партовҳо.

3. Ҳамагӣ ду қошуқ маҳсулоти 
ферментшуда ҳамарӯза ба таври 
назаррас муҳофизати имумунии 
организмро дар тамои фасли сол 
баланд мебардорад.

! Пеш аз хариди маҳсулоти 
ферментшуда диққат додан ба 
навиштаҷот (этикетка) муҳим 
аст. Истеҳсолкунандагон бештар 
барои зиёд намудани муҳлати 
истифодабарӣ ё лаззат иловагиҳои 
шубҳаовар (сирко, шакар, кислотаҳо, 
консервант)-ро ҳамроҳ мекунанд, 
пастеризатсияро истифода 
мекунанд, ки микроорганизмҳои 
барои рӯдаи мо зарурро нобуд 
месозанд
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Кадом маҳсулот 
ферменткунонӣ 
мумкин аст? 
1.  Сабзавот. 

Сабзавоти чилликгулҳо: ҳама намуди 
карам, аз сафед ва сурх сар карда, то 
гулхонаҳои брокколи ва гулкарам. 

Сабзавоти оҳардошта: сабзӣ, лаблабӯ. 

Сабзавоти дигар: ситр, бехпиёз, 
баргпиёз, қаламфури булғорӣ, 
боимҷон, помидор, бодиринг, лӯбиёи 
шамшеракдор.

2.    Меваҳо ва буттамеваҳо. Себ, нок, 
тарбуз, олуболу, қот.

3.    Кабутӣ ва алафҳо. Сири даштӣ, 
барги сир, сарсабил (спаржа, хурфа 
(портулак), пояи лаблабӯ, карафс.

Маслиҳат:    
! Омили хеле муҳим  — ин дастони 
тозаи ошпаз, косаву табақ ва 
асбобҳои ҳангоми туршонидан 
истифодамешуда.

! Раванди ферменткунонӣ бе 
оксиген сурат гирад. Маҳз барои ин 
сабзавот бояд сахт бо истифодаи 
вазн зер карда шавад. Қисми болои 
сабзавот бояд ҳамеша бо моъе 
(афшӯра ё маҳлули намакӣ) пӯшида 
бошад.

Ретсепти одии 
ферменткунонии карам: бе 
истифода шакар ва сирко
1. Барои банкаи селитра карамро майда реза карда, аз 
тароша сабзиро мегузаронм. Онро ба банка дохил карда 
сахт зер мекунем.
2. Барои зери об мондани карам, об мерезем.
3. Бо сарпӯши пластикӣ маҳкам мекунем ва ҷойи 
торику гарм муддати се рӯз мегузорем.
4. Сарпӯшро кушода, ҳар рӯз ба карам имкон медиҳем 
аз худ газ ҷудо намояд ва онро шамол медиҳем.
5. Рӯзи сеюм бегоҳирӯзӣ банкаи карамдоштаро ба 
яхдон мегузорем.

Чунин карами бо усули бе намак 
ферменткунонидашударо  2 моҳ дар 
яхдон нигоҳ доштан мумкин аст. 
Бо илова кардани намак муҳлати 
нигоҳдорӣ зиёд мегардад.

Ретсепти бодиринги  бо 
хушбӯиҳо ва бе истифодаи 
сирко ферментшуда
1. Бодиринги таррак-беҳтараш андозаашон якхела 
(хурд ё миёна)-ро мегирем.

2. Ба банкаи селитра каме шибби карда (трамбовка), 
ҷойгир мекунем. 

3. Барои хушмазза ва хушбӯй шудан шибит, барги қоти 
сиёҳ, кулӯлаҳои мурчроистифода мекунем. Ҳамчунин 
ба банка маҳлули намакиро аз ҳисоби 1-2 қошуқчаи 
чойнӯшӣ мерезем.

4. Болои бодиринг то 2 см фазои холӣ бе моеъ ҷой 
монда, оби тозаи ошомиданӣ мерезем. Банкаи 
бодирингдоштаро бо сарпӯши пластикӣ ё дигар усул 
маҳкам мекунем.

5. Бодиринг бояд дар раванди туршкунонӣ бояд на кам 
аз 30-36 соат нигоҳ дошта шавад. Бинобар ин, онҳоро 
дар ҷойи гарм дар танҳоӣ мегузорем. 

6. Бодиринги ферментшударо пас аз 3-4 рӯз ба яхдон 
ҷойгир мекунанд. 

Бешак, чунин маҳсулоти бо усули 
ферменткунонии  фоиданок тайёршуда, 
мисли маҳсулоти консервонидаи 
стандартӣ солҳои зиёд нигоҳ дошта 
намешавад. Муҳлати нигоҳдории 
бодиринги ферментшуда ду моҳ 
мебошад.

Ферменткунонӣ дар шароити хона 

Маҳсулоти зиёди барои мо маъмулро тавассути 
раванди ферметкунонӣ боз ҳам фоиданоктар 
кардан мумкин аст. Дар ҳолати сабзавот чунин 
раванд туршонидан номида мешавад, ки он бо 
фаъолнокии микроорганизмҳои шириютуршӣ 
вобастааст. 

Фасли тобистон аз ҳама давраи ҳаловатбарии  
лаззати меваю сабзавот, буттамева ва кабутии 
тару тоза ҷамъоваришуда мебошад. Вале бисёре 
аз кадбонуҳо аллакай ба захираи зимистона 
шурӯъ менамоянд. Бале, мо барои фасли сармои 
сол захира кардани консервҳои бомазза одат 
кардаем. Вале биёед, гуногунии ратсиони худро 
васеъ намоем! Рӯйхати маҳсулоте, ки ҳоло ҳозир 
ферменткунӣ мумкин аст, хеле зиёд аст. Ва ҳар як 
аъзои оила, аз ҷумла кӯдакон, метавонанд таоми 
ба дилашон маъқулро ларёфт намоянд. 

Дар ҳама чӣ меъёр муҳим аст! 

Бисёр маънии беҳтарро надорад. Ҳатто дар 
истеъмоли маҳсулоти фоидаовар мӯътадилӣ муҳим 
аст. Гизои баркашидашуда ва гуногунро истеъмол 
кунед, маҳсулоти ферментшударо бошад, на зиеда 
аз 3-4 қошуқ илова намоед. 

Ин гуна маҳсулот пайдошавии луоби меъдаро 
барангезӣ мекунад, бинобар ин одамони 
азияти туршнокии зиёддошта ё бемориизахми 
меъдадошта беҳтараш худдорӣ намоянд. 
Ҳамчунин, бояд тоқатнопазирии  инфиродиро дар 
хотир дошт. 
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РЕҶАИ НӮШОКӢ 
БАРОИ КӮДАКОН 
ВА ВОЛИДАЙН
Барои чӣ ин муҳим аст ва чӣ 

миқдор моеъро нӯшидан ёд гирем

Агар миқдори хеле кам нӯшем

Тавре тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ҳатто камобии 
сабук кайфият, хотира ва кори асабро бад мекунад. 
Ва агар организм мунтазам ба моеъ ниёз дошта 
бошад, ин умуман, метавонад кори онро халалдор 
созад. Организми камобшуда ба сироятҳо кам 
тобовар шуда, ба дарди сар, хасташавӣ, халалдории 
хоб, бадшавии фаъолияти асабу ҳазмшавӣ, табодули 
моддаҳо, бадшавии пӯст, милки дандон ва дандон 
мубтало мегарданд.

Камобии кӯдакон аломати аввалияи зуком ё 
одитарин хасташавиро нишон дода, метавонад ба 
иштибоҳ расонад.

Ҳатман мушоҳида кунед, ки чиро ва бо кадом 
мунтазамият кӯдак истеъмол мекунад ва менӯшад 
– ин реҷаи нӯшокӣ мебошад, ки онро риоя кардан 
зарур аст .

Чӣ тавр дуруст нӯшиданро омӯзем 

Бо худ об гиред.  Воситаи беҳтарини ғамхорӣ барои 
кифоя нӯшидани об –ҳамеша бо худ гирифтани об 
аст. Беҳтараст агар сарпӯши зарф тобхӯранда набуда 
(афтида гум шуда метавонад), балки оббарори махсус 
дошта бошад. Кӯдакон дӯст медоранд вақте ки онҳо 
амволи шахсии худро дошта бошанд ва агар зарф 
рангаву ҷилодор (мисол, бо тасвири қаҳрамонҳои 
дӯстдоша) бошад, хурсандии дӯстрӯяки шумо 

кафолат дода мешавад.

Об бояд тоза бошад. Аз ҷуммаку фавворачаҳои 
кӯча нанӯшед. Оби бутилшуда бихаред ё бо худ оби 
софшуда гиред.

Кӯшиш кунед барои  кӯдакон дар хона манбаи оби 
тозаро ташкил намоед. Мисол, лаълии бо кӯзаю 
пиёларо гузоред.

Чӣ қадар бояд нӯшид

Меъёрҳои стандартии истеъмоли об вуҷуд надорад. 
Ҳар як организм инфиродист ва талаботи ҳар як 
одам гуногун аст. Илова ба ин, миқдори моеи барои 

организм зарур аз обу ҳаво вобаста аст. Дар хунукӣ 
моеъ кам талаб мешавад, чунки организм гармии 
дарунро нигоҳ медорад, дар гармӣ бошад, рутубатро 
ба рӯи пӯст мебарорад ва бо ин восита ба тасфидан 
роҳ намедиҳад. Илова ба ин, тобистон организм 
миқдори зиёдтари обро ихроҷ мекунад, чунки 
ҳамчун қоида, бисёр ҳаракат мекунем- раванди 
мубодила зудтар кор мекунад. Нишонаи истеъмоли 
об 6-8 стакан дар як рӯз аст. Аз ҳама муҳимтарин- 
бояд фаромӯш накард, ки давоми рӯз мунтазам моеъ 
нӯшидан зарур аст.

Барои ба осонӣ назорат кардани реҷаи нӯшокӣ, худ 
ва кӯдакро одат кунонед, ки ним соат пеш аз наҳорӣ 
ва пас аз ҳар як қабули ғизо як стакан об нӯшед.

Тобистон дар Тоҷикистон чун пешина гарм 
омад. Ҳам калонсолон, ҳам кӯдакон дар бисёр 
ҳолатҳо бехатарии нӯшокиро риоя накарда,  
саломатии дар хавф гузошта, ташнагии 
худро бо оби қубури обгузар, ҷӯйбору каналҳо 
мешикананд. 

Дар фасли гармо ба одамон, алалхусус ба 
кӯдакон нӯшокӣ хеле зарур аст. Вале донистан 
муҳим аст- чӣ нӯшидан, бо кадом миқдор ва 
аз ҳама  асосӣ- онро ба кӯдакон фаҳмондан 
мебошад. 
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Чиро бояд нӯшид

Интихоби аз хама одӣ — об. Он нисбат ба дигар 
нӯшокиҳо бо сабаби мавҷуд набудани калория 
бартарият дорад. Барои дилбазан нашудани 
об, ба зарф мумкин аст бурридаҳои мева ё гиёҳ 
(афлесун, лимӯ, пӯдина) барои хушбӯӣ илова 
намуд.

Об ҳамчунин дар бисёр маҳсулотҳо, меваҳо ва 
сабзавот мавҷуд аст ва он ҳам манбаи нам барои 
организм мебошад. Ғайр аз оби одӣ вариантҳои 
гуногуни болаззату рӯҳафзо мавҷуд аст.

Афшӯраи мевагӣ ва сабзавоти нав фишурдашуда, 
компоту смузи. Ин нӯшокиҳо миқдори зиёди 
витаминҳои фоиданокро дар худ доранд. Вале 
онҳоро бисёр истеъмол кардан мумкин нест- 
танҳо як маротиба дар як рӯз.

Як стакан фреш (афшураи нави мева, сабзавот) 
(150-200 мл) метавонад аз панҷ як ҳиссаи (порси) 
сабзавот ва меваҳои тавсияшавндаи истеъмоли 
ҳаррӯзаро иваз намояд. Вале дар хотир дошта 
бошед, ки меваи бутунро газида хӯрдан 
фоиданоктар аст.

Барои ҳосил кардани як стакани афшураи нави 
фишурдашуда  (200 мл) 3-4 дона мева лозим 
аст. Нӯшидани як стакан фреш нисбат ба яку 
якбора истеъмол кардани 3-4 дона себ осонтар 
аст, ҳамин тавр не? Вале дар чунин миқдори себ 
миқдори зиёди фруктоза ва кислотаҳои мевагӣ 
мавҷуданд, ки барои меъда ва дандон зараровар 
аст. Бинобар ин, афшӯраҳои нав фишурдаро 
барои паст кардани туршӣ бо об омехта намоед.

Танҳо афшӯраро фишурда мо қисми аз ҳама 
муҳимтарини меваю сабзавот- ғози онро, ки 
ба мо барои муназзам кор кардани рӯда зарур 
аст, нобуд мекунем. Агар шумо афшураро дар 
шароити хона тайёр мекарда бошед, он гоҳ 
ба он  мева ва сабзавоти қимашударо илова 
кунед, он гоҳ шумо фоидаи ин нӯшокиро аз даст 
намедиҳед.

Аз афшӯраи қуттишуда тавсия медиҳем умуман 
даст кашед-онҳо миқдори зиёди қанд дошта, 
табиӣ будани таркиби он зери шубҳа мебошад.

Бартарияти зиёдро нисбат ба афшӯра смузи- 

сабзавот, кабутӣ ва меваҳо дар шакли пюреи 
моеъ дорад. Онҳо ғоз ва моддаҳои фоиданок 
худро нигоҳ медоранд.

Боз як алтернативаи афшӯра- компот мебошад. 
Дар онҳо миқдори ками туршӣ ва ширинӣ буда, 
беҳтар аст шакар илова нашавад, дар ҳақиқат 
баъзе витаминҳо ба монанди витамини С 
нобуд мегарданд. Вале компот ба таври аъло 
ташнашикан ва барои кӯдаконе, ки аз оби одӣ 
даст мекашанд, мувофиқанд.

Оби газнок (вале шириннабуда) метавонад дар 
ратсиони кӯдакона ҷой дошта бошад, он ҳамчунин 
организмро бо намӣ ғанӣ мегардонад, чунин 
нӯшокиҳо метавонанд ивазшавандаи нӯшокиҳои 
ширини газнок барои кӯдакон муқобили вазни 
зиёдатӣ бошанд, вале онҳоро мунтазам нӯшидан 
ҳоҷат надорад.  Ҳангоми аз ҳад зиёд нӯшидан оби 
газнок ё минералӣ метавонад ба пайдоиши санги 
гурда оварда расонад.

Аз нӯшокиҳои газноки рангаву ширин  ба пуррагӣ 
даст кашед, чунки дар онҳо миқдори зиёди қанд ва 
иловагиҳои зараровар мавҷуд аст.

Шир, ҷурғот, ряженка ё растаниҳои алтернативии 
шир низ моеъ буда, онҳоро мунтазам ба ратсион 
ворид намоед. Шир манбаи сафеда, витаминҳои 
гурӯҳи В, йод ва калсий мебошад. Алтернативаҳои 
растанимонанд (соя, бодом, ҷав, кокос) ба онҳое 
мувофиқанд, ки шири одӣ дар онҳо дамиши ишкам 
ё аллергияро пайдо мекунанд. Коктейлҳои ширӣ 
(мевагӣ, шоколадӣ), чун қоида дар таркибашон қанд 
дошта, истеъмоли онҳоро беҳтар аст маҳдуд намоем.

Чой, шоколади гарм ва қаҳва дар мутаносибии 
гуногун дар таркибашон кофеин дорад, ки 
самараи ҳавасмандкунии психикӣ ва аналептикӣ 
(ангезишдиҳанда)-ро ба системаи марказии асаб 
дорад. То синни 14-15-солагӣ  (ҳатто бо шир) додан 
тавсия дода намешавад.

Шоколади гарм (ҳамчунин шоколади одӣ) –ро ба 
кӯдакон то синни сесолагӣ додан мумкин нест. Ва 
пас аз он бинобар мавҷудияти миқдори зиёди қанд, 
чарбуҳо ва кофеин маҳдуд кардан зарур аст.

Чойи начандон талх (на чойи сиёҳ, балки чойи 
кабуд ё алафӣ)-ро мумкин аст ба ратсиони кӯдаки 
хурдсол ҳанӯз аз 1-1,5 солагӣ, агар алтернативаи 
дигар набошад, илова кардан мумкин аст. Шакарро, 
тавре шумо аллакай медонед, ба ин нӯшокиҳо илова 
кардан зарурат надорад. Дар ҳар ҳолат ба кӯдакон 
истеъмол кардани зиёда аз 45 мг кофеин дар як рӯз 
тавсия дода намешавад.

Нӯшокиҳои варзишӣ ва энергетикӣ барои 
кӯдакон мувофиқ нестанд, чунки метавонанд дар 
таркибашон миқдори зиёди қанд, кофеин ва дигар 
стимуляторҳое, ки умуман барои кӯдакон зарур 
нестанд, дошта бошанд.

Афшӯраҳаҳои мевагӣ. Компот, 
смузӣ (меъёр барои як рӯз)

Аз 0 то 1- сола — мумкин нест

Аз 1 то 3 -сола — на зиёда аз 100 мл

Аз 4 то 6 -сола — на зиёда аз 170 мл

Аз 7 то 18- сола — на зиёда аз  220-
250 мл (1 стакан)

Чашкаи  чойи сиёҳ (250 мл) — 25-48 
мг

Чойи кабуд (250 мл) — 25-28 мг

Қаҳва (250 мл) — 95-130мг

Чашкаи шоколади гарми ҳақиқӣ 
(250 мл) — 13 мг

Қуттичаи шири шоколадӣ (250 мл) 
—  5 мг
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Ҳар рӯзи панҷшанбе капитан Картошка Пюррэ 
бо ҳамкори худ Пиёз навбатдорӣ мекард. 
Дӯстон саросемавор қаҳваро нӯшида, нишонҳои 
политсайиро ба бар карда, барои назорати патрулӣ 
намудани кӯчаҳо баромаданд.

Дар Таомвил гоҳ-гоҳ ҷиноят содир мешуд. Политсайҳо 
пинҳонӣ ба ҷиноятҳо пазмон шуда буданд ва бинобар 
ин, бо мақсади пайдо намудани ягон вазъи шубҳанок 
зуд-зуд ба чор тараф чашм медӯҳтанд.

Пиёзи мутасаддӣ дар дафтар қайд мекард:
«Соати 8.30. Лӯбиёву лӯбичаҳо бо либоси мактабӣ ба 
дарси якум ба гимназияи Лӯбиё мешитобанд».
«9.00. Назди кинотеатри “Тезак” анбӯҳи бодирингчаҳо 
интизори тахфиф ба сеанси пагоҳирӯзӣ».
«9.25. Ҳаракат дар кӯчаи Нок душвор».

Дар ин навиштаҳо ягон ҳодисаи ғайримуқаррарӣ, 
ҷиноятӣ ё дилхарошкунанда мушоҳида намешуд ва 
гувоҳи он буд, ки дар шаҳр тартибот пурра таъмин 
аст. 

Вале на дар ин рӯзи панҷшанбе! Чунки ин панҷшанбе 
ҳодисаи деринтизор рух дод, ки шаҳрро ба ҷуцнбиш 
даровард ва ҳеҷ кас гумон надошт-дар худи Ярма-
сити!

Маҷмааи Ярма-сити дар кӯчаи марҷумак ҳамчун 
ишратҷой ба ҳисоб мерафт. Инҷо, дар бизнес-
марказҳои замонавӣ ташкилотҳои калонтарини 
Таомвил: «Биринҷ-бонк», «Бонки байналимилалии 
ҷуворимакка», Иттифоқи ҷавии «Геркулес», Иттиҳоди 
наск, «Марҷумакбонк» ва Ҷамъияти саҳҳомии арзанӣ 
ҷойгир шудаанд. Дона –банкирҳои корчаллон дар ин 
ҷо машваратҳо мегузарониданд, кредиту ипотека 
барои хариди иншоотҳои консервагӣ медоданд ва 
дигар амалҳои молиявиро ба анҷом мерасониданд.

Умуман, дар Таомвил ба мисли Ярма-сити дигар 
ҷойи боэътимод вуҷуд надошт.  Вале, Пиёз ба бинои 
“Марҷумакбонк” наздик шуда, саволомез истод.

— Бӯйи бирён! – дафтарчаро аз киса бароварда қайд 
кард ӯ.

— Аниқтараш сӯхтагӣ, писханд зад Пюррэи 
ботаҷриба. — Бингар!

Пиёз сарашро боло кард ва дид, ки чӣ тавр аз 
тирезаҳои ошёнаи панҷум дуди борики хокистарранг 
мебарояд.

— Сӯхтор дар кӯчаи Нок!  — бо ҳаяҷон дод зад ӯ. —
Ярма-сити сӯхта истодааст!

Аз иморат бошад, доначаҳо бошитоб мебароманд. 
Командаи томатҳо дар мошини сӯхторпахшкунии 
лӯндашакл тирвор пас аз якчанд сония ҳозир шуданд. 
Наҷотдиҳандаҳо тавассути зинапояҳои дарози 
карафшӣ баромада, аз сӯхторпахшкунакҳои томатӣ 
шарбати сурх пошида, сӯхтори калонро пешгирӣ 
карданд. 

Тамоми сокинони Таомвил онҳоро пазироӣ намуда, 
бо як овоз гуфтанд: “Виват, томат!”

Вақти он расидааст, ки тафтишоти хурдакак 
гузаронем! — дод зада гуфт Пюрре ва ҳамоно 
ҳамкоронаш дар “Марҷумакбонк” ғайб заданд.

Онҳо ба ошёнаҳо барои дарёфти манбаи сӯхтор 
баромаданд. Зинапояҳо, роҳравҳо, толорҳои 
холишудаи қаҳвахона ва кабинетҳои директоронро 
кофтуков карданд, то он даме ки бӯйи сӯхта онҳоро 
ба дари дилҷалбкунандаи ошёнаи панҷум оварда 
расонид.

— Студияи зебоӣ “Поп-корн”, — хонда Пюррэ вориди 
он шуд.

Дар студия ҳолати ғамгинӣ ҳукмфармо буд ва аз 
зебоӣ ягон нишоне намонда буд. Дар назди оина 
марҷумаки сӯхта ва биринҷаки хурдакаки сип-сиёҳ 
нишаста буданд. Дугонаҳо кӯшиш мекарданд, ки 
бо рӯймолчаи қоғазини намнок сиёҳии худро тоза 
намоянд. Дар назди тиреза тӯдаи боқимондаҳои 
таҷҳизоти сӯхта мехобид. Дар назди он соҳиби 
студия хонум Ҷуворимакка рост меистод.  Пюррэро 
дида, ӯ нияти гурехтан кард.

— Пиёз, ӯро доред! — фармон дод Пюррэ.

Пиёз пеши дарро гирифт ва маккадона беғайратона 
истод.

— Дар ин ҷо чӣ гап? — ҷиддӣ пурсон шуд Пюррэ.

Хонум мӯйҳои сарашро алвонҷ дода, бовиқор гуфт:

— Ман ягон чизи рӯйпӯш карданӣ надорам. Ҳамаро 
нақл мекунам!

Бояд гуфт, ки донакҳои ҷуворимакка дар тамоми 
шаҳр толори ороиши мӯйсар кушодаанд. Онҳо ба 

Ҳикояҳои Таомвилл
Ҳикояи якум | Рӯйдод дар Ярма-сити
Ҳодисаҳои ҳаяҷоновар аз ҳаёти сабзавот, ғалладонагиҳо ва дигар “қаҳрамонони” фойдаовар, 
ки дар ошхонаи мо мавҷуд аст, дидан мумкин аст.
 
Ахборотнома ба нашр кардани як қатор ҳикояҳои детективӣ дар бораи рӯйдодҳои маҳсулотҳои 
гуногуни хӯрокворӣ оғоз менамояд, ки ҳамзамон онҳо на танҳо ҳолатҳои пурасрор, балки 
инчунин хусусиятҳои фоиданоки қаҳрамонҳои ҳикояҳоро ошкор мекунанд. Шумо метавонед 
як пиёла шарбат ё чойи лазизи нав тайёршударо ба даст гиреду, дар курсии мулоим нишаст бо 
фарзанди худ аз ҳикояҳои Таомвилл лаззат баред.
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якдигар ороишҳо (причёскаҳо)-и калонҳаҷм дар 
намуди «попкорн» мекарданд. Ин чунон мӯд шуд, 
ки марҷумаку биринҷдона ва арзанҳо ба онҳо ҳасрат 
мебурданд. Вале технологияи ба таври гармӣ оро 
додан ба онҳо мувофиқ намеомад.

Хонум Ҷуворимаккаи корчаллон ҳангоми кушодани 
толори ороиш дар бинои «Марҷумакбонк» ваъда дод, 
ки бо истифода аз технологияи муосир ӯ дар дастгоҳи 
ғайриоддӣ ороиши «попкорн»-ро ҳам ба марҷумак, 
ҳам ба арзан карда метавонад. 

— Ба ман реклама лозим буд! — афсӯс хӯрда ба 
политсайҳо гуфт ӯ. Шумо тасаввур карда метавонед, 
ки чӣ қадар даромад мешуд!

Вале қариб монда буд, ки мӯйсари мизоҷони аввали 
худ-Марҷумакбону ва Биринҷхонумро сӯзонад. 
Технологияи муосир бӯҳтон буд. Дастгоҳи ғайриоддӣ 
бошад сӯхт.

— Бар ивази реклама ҷаримаро соҳиб шавед! Қариб 
монда буд, ки нисфи шаҳрро сӯзонед! — ва Пиёз дар 

болои барги ғор хати расидро навишт.

Хонум Ҷуворимакка зор-зор мегирист:

— Оҳ мани бадбахт! Ҳамаи ин барои чӣ?!

— Чӣ тавр барои чӣ? — ҳайрон шуд Пиёз. — Барои 
риоя накардани моддаи 12 қонуни Таомвилл «Дар 
бораи технологияи ба таври гармӣ оро додани 
мӯйсар».

Ин бегоҳ дар шаҳр танҳо дар бораи сӯхтор ва Хонум 
Ҷуворимаккаи корчаллон нақл мекарданд. Ба 
политсайҳо бошад, медалҳо дар шакли тарошакҳои 
нуқрагӣ ботантана тақдим карда шуданд. Онҳо 
худро хушбахт ҳис мекарданд. Вале ғамгинона фикр 
мекарданд, ки ин тасодуф буд ва дар Таомвилл дигар 
ягон ҳодиса рух намедиҳад.

Вале онҳо хато карданд!

Ғалладонаҳои Ярма-сити-ин ҳамон ярмаҳоеанд, 
ки дар ошхонаи шумо нигоҳ дошта мешаванд. 
Ғалладонаҳоро дар тамоми ҷаҳон ҳар рӯз 
истеъмол мекунанд. Ин донаҳои хурдакак дар 
ҳақиқат соҳибкорони муваффақанд. Сарватҳое, 
ки дар бонкҳои худ онҳо нигоҳ медоранд ва бо мо 
саховатмандона мебинанд-  ин карбогидратҳо, 
сафедаҳо, витаминҳо ва моддаҳои минералӣ 
мебошанд. Агар сарватманду солим шудан хоҳӣ, 
мунтазам ба Ярма-сити даромаданро фаромӯш 
макун. 

Марҷумак-аз рӯи мавҷудияти оҳан дар байни 
ғалладонаҳо пешсаф аст. Карбогидратҳое, ки дар 
онҳо мавҷуданд дер ҳазм мешаванд ва бинобар ин 
пас аз истеъмоли шавлаи марҷумакӣ муддати 
дароз хоҳиши таомул кардан пайдо намешавад. 
Дар омади гап, ҳосили аз ҳама зиёди марҷумак 
дар Россия ҷамъоварӣ карда мешавад.

Вале биринҷ бошад, нисбат ба марҷумак миқдори 
ками сафеда, равғану ғоз, дорад ва ҳисси гуруснагӣ 
зудтар пайдо мешавад. Вале, дар асоси он 
таомҳои гуногуни фоидаовар ба монанди палав 
ва ширавориҳои ширин тайёр кардан мумкин 
аст. Якчанд марҳилаи коркарди биринҷ мавҷуд 
мебошад. Хар қадаре, ки биринҷ кам коркарди 
истеҳсолӣ карда шавад, ҳамон қадар фоиданок 
аст. Ҳамин тавр, дар биринҷи ҷигарӣ моддаҳои 
ғизоӣ нисбат ба биринҷи сафед зиёдтар вуҷуд 
дорад.

Аз донакҳои тарраки ҷуворимакка шавлаи 
зарди ранги офтобӣ тайёр кардан мумкин аст. 
Он мисли дигар ярмаҳо витамин, моддаҳои 
минералӣ, сафеда, карбогидрат ва равғанҳои 
барои одам зарурро дошта, бинобар ин хеле хуб 
ҳазм карда мешавад.




