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Бе нон таом лаззат надорад! Дар Тоҷикистон ташкили 
нонпазхонаҳо идома дорад, ки барои мактаббачаҳо хлеб/нони 
гарм тайёр мекунанд.

Бозиҳои шавқовар дар мавзӯҳои ҷиддӣ. Дар Тоҷикистон Рӯзи 
байналмилалии ғизои мактабӣ як ҳафта қайд карда шуд.

Наҳории солим — хеле осон!

Ҷамъбасти фосилавӣ ва нақшаҳои азим: дар Тоҷикистон рушди 
ғизои мактабӣ дар соли 2021 муҳокима гардид.

Вақти витаминҳо омад! Тоҷикистон ба ҷашни Соли 
байналмилалии меваю сабзавот ҳамроҳ шуд.

30 лайфхак барои ғизои солими оила.

Ярмаи айёми кӯдакӣ. Месазад ба ратсион ярмаи ҷав (перловкаи) 
ноҳақ фаромӯшшударо дохил кунем.

Ҳикояҳои Таомвил: Ҳикояи сеюм | Таъқиб дар торикӣ

Мундариҷа

Нашри ахборотнома аз тарафи ТМҒ «Пажӯҳишгоҳи ғизои соҳавӣ»

БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУҚАВОРИИ ҶАҲОНӢ СММ ДАР ТОҶИКИСТОН таҳия 

гардид.
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Ҳанӯз аз оғози моҳ нонпазҳои шаҳри Исфара, 
ноҳияҳои Ёвон, Панҷ, Спитамен, Б.Гафуров ва 
Ҷ.Расулов дар тренингҳо иштирок намуданд. 
Тӯли як рӯз иштирокчиён донишҳои худро 
оид ба меъёру қоидаҳои санитарӣ сайқал 
дода, стандартҳои замонавии истеҳсоли 
маҳсулоти нонию бӯлкагӣ, нозукиҳои тайёр 
кардани хамирҳои гуногунро омӯхтанд. 
Онҳо дар таҷриба чӣ тавр бо таҷҳизоти нав 
кор карданро омӯхтанд ва маҳсулоти нонию 
бӯлкагии хушбӯй тайёр намуданд.

Мавҷуд будани нонпазхонаҳо барои ташкили 
ғизои мактабӣ компоненти хеле муҳими 

барнома аст. Новобаста аз он ки аз меъёр 
зиёд истеъмол кардани нон тавсия дода 
намешавад, вале дар ҳаҷми мӯътадил нон 
пеш аз ҳама ба кӯдакон, ки тарзи ҳаёти фаъол 
мебаранд ва ба нерӯ, яъне ба карбогидратҳо 
ниёз доранд, хеле зарур аст.

Таъмир ва таҷҳизонидани нонпазхонаҳо дар 
устуворкунии системаи ғизои мактабии дар 
Тоҷикистон эҳёшаванда —лаҳзаи калидӣ 
мебошад. Айни ҳол, дар ҳамкорӣ бо сектори 
хусусӣ дар ноҳияҳои Панҷ ва Ёвони вилояти 
Хатлон, инчунин, дар шаҳри Исфара, ноҳияҳои 
Б. Ғафуров, Спитамен, Ҷ. Расулов ва Деваштичи 

БЕ НОН ТАОМ 
ЛАЗЗАТ НАДОРАД!
Дар Тоҷикистон ташкили нонпазхонаҳо 
идома дорад, ки барои мактаббачаҳо 
хлеб/нони гарм тайёр мекунанд

Моҳи март мактаббачаҳои вилояти Хатлонро 
натанҳо  накҳати гулҳои баҳорӣ, балки бӯйи 
нони гарм фаро гирифта буд.

20 март SIFI ва БОҶ СММ дар чаҳорчӯби лоиҳаи 
устуворнамоии системаи ғизои мактабии 
Тоҷикистон, ки аз ҷониби Федератсияи Россия 
маблағгузорӣ мегардад, бо як нонпазхонаи 
мактабӣ ба истифода дода шуд.

Ба туфайли таҷҳизоти наву муосир 
нонпазхонаи мазкур метавонад наздики 9000 
хонандаи 31 мактаби ноҳияи Панҷро бо нони 
гарми босифат таъмин намояд.

Дар маросими ифтитоҳи нонпазхона роҳбари 
барномаҳои БОҶ СММ Арши Хан чунин иброз 
намуд: — «Сохтмон ва таъмири нонпазхонаҳо 
дар минтақаҳо дар ҳамкорӣ бо сектори хусусӣ 
имкон медиҳад вақт ва воситаҳо ҳангоми 
тайёр кардани нон барои мактаббачаҳо сарфа 
гардад».

Маҳз тавассути таҷҳизоти муосир— чевонҳои 
нонпазӣ, ҷевонҳои хамирхобонӣ нонпазҳо 
метавонанд натанҳо сифати маҳсулотро 
беҳтар намоянд, балки вақти кор ва хароҷоти 
қувваи барқро сарфа намоянд. Маҳсулнокӣ 
низ тадриҷан боло рафт— таҷҳизоти нав 
имкон медиҳад, ки ҳамарӯза 4000 адад хлеб 
истеҳсол гардад, ки нисбат ба ҳаҷми пешина 
се баробар зиёд аст. Шароити кор дар ду 
баст имкон дод, ки шумораи кормандон ду 
маротиба афзоиш ёбад. 

Нонпазхонаи маҳаллӣ — такягоҳи боэътимод 
барои мактабҳои Тоҷикистон мебошанд, ки бо 
сабабҳои гуногун наметавонанд мустақилона 
барои кӯдакон нони гарм тайёр намоянд.

Дар чунин ҳолатҳо меъёри орд, равғани 
растанӣ ва намаки дар чаҳорчӯби барномаи 
ғизои мактабӣ барои нонпазӣ ҷудогардида на 
ба ошхона, балки мустақиман ба нонпазхона 
интиқол дода мешаванд. Дар нонпазхонаҳо 
нонро барои хӯроки нисфирӯзии мактабӣ 
тайёр мекунанд.

Чунин тарзи ҳамкорӣ солҳои зиёдест, ки дар 
бисёр шаҳру деҳот роҳандозӣ гардидааст. Бо 
мурури вақт таҷҳизот фарсуда шуда аз кор 
мебарояд. Ба нонпазҳо зарур аст мувофиқи 
талаботи мавҷуда аз такмили ихтисос 
гузаранд.
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вилояти Суғд ҳашт адад нонпазхонаҳо сохта 
ва таъмир карда шуданд. Дар назар дошта 
шудааст, ки маҳсулоти нонпазхонаҳо ба зиёда 
аз 110 000 мактаббачаҳои синфҳои ибтидоии 
300 мактаби Тоҷикистон таъмин мегардад.

Маблағи умумии лоиҳаи таъмир ва 
таҷҳизонидани нонпазхонаҳо 550000 доллари 
ИМА-ро ташкил медиҳад.

Дар маросими ифтитоҳ Шамил Шамсутдинов- 
мушовир-намояндаи Сафорати Федератсияи 
Россия дар Тоҷикистон қайд намуд: «Ин 
амали ғамхории дӯстонаи мо барои сокинони 
хурдсоли Тоҷикистон мебошад, ки ояндаи 
кишвар аз онҳо вобастааст. Ба мо хеле 
муҳим он аст, ки акнун дастгирии моро 
ҳамчунин сокинони ноҳияи Панҷ, ки бевосита 
дар наздикии сарҳади Афғонистон зиндагӣ 
мекунанд,  эҳсос хоҳанд кард».

Аз соли 2013 Федератсияи Россия ба БОҶ 
барои таъмир ва сохтмони ошхонаҳои 
мактабӣ, нонпазхонаҳо ва гармхонаҳо бо 
кумаки экспертии SIFI беш аз 28 млн. доллари 
ИМА ҷудо гардидааст.

Ғайр аз ин, дар чаҳорчӯби Барномаи ғизои 
мактабии БОҶ Федератсияи Россия ҳамасола 

барои зиёда аз 600 ҳазор мактаббачаҳои 
синфҳои 1-4 дар 2000 мактаби 52 деҳоти 
Тоҷикистон кумаки ғизоӣ расонида мешавад. 
Соли 2020  Федератсияи Россия ба ин 
мақсадҳо ба БОҶ 6 млн. доллари ИМА-ро 
ҷудо намуд.

Дар маросими ботантана ба истифода 
супоридани нонпазхона, инчунин вазири 
рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Завқӣ Завқизода, муовини 
вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфия Абдусаматзода, 
намояндагони мақомоти иҷрояи ҳокимияти 
давлатӣ ва SIFI иштирок намуданд.

БОЗИҲОИ ШАВҚОВАР ДАР МАВЗӮҲОИ ҶИДДӢ

Дар Тоҷикистон Рӯзи 

байналмилалии ғизои мактабӣ як 

ҳафта қайд карда шуд

Солҳои охир калонсолон барои дар 
мактаб ба серӣ ғизо гирифтани кӯдакони 
Тоҷикистан корҳои зиёдеро анҷом доданд. 
Барнои ғизои мактабӣ рушду такомул 
меёбад. 

Акнун вақте расид, ба хотир овард, ки 
ташриф ба ошхонаи мактабӣ қадами 
муҳим, вале на ягона дар самти рушди 
солим ва комили кӯдак мебошад. Кӯдакону 
волидайн бояд дарк карда бошанд, ки бо 
чӣ ва чӣ тавр ҳар рӯз дар мактаб ва берун 
аз он ғизо гирифта бошанд.

Аз 9 то 12 марти соли равон ба муносибати 
Рӯзи ғизои мактабӣ БОҶ СММ дар ҳамкорӣ 
бо Институти ғизои соҳавии Федератсияи 
Россия дар чор мактаби ноҳияи Дӯстии 
вилояти Хатлон чорабиниҳои иттилотиро 
барои хонандагон баргузор намуд.

Имсол, Рӯзи ғизои мактабӣ, ки ҳар сол дар 
тамоми ҷаҳон таҷлил мегардад, зери шиори 
«Барои саломатӣ ғизо гир» баргузор шуд, 
ки таъсири ғизоро ба саломатии ҷисмонию 
равонии кӯдак талқин намуд. 

Чаро таблиғоти ғизои солим ин 

қадар муҳим аст?

Дар маркази кори иттилоотонӣ дар 
чаҳорчӯби барномаҳои ғизои мактабӣ 
ҳамеша пеш ахз ҳама директорон ва 
ошпазҳои мактабҳо ҷойгиранд, ки бевосита 
барои ғизо дар мактаб ҷавобгаранд. Вале, 
хӯроки нисфирӯзӣ танҳо як қисми ратсиони 
шабонарӯзӣ мебошад. На директор, на ошпаз 
назорат карда наметавонанд, ки кӯдак берун 
аз мактаб чӣ истеъмол мекунад. Ва инҷо 
волидайну кӯдакон нақши худро мебозанд.

Тавре ки таҷрибаи байналмилалӣ нишон 
медиҳад, маҳз мактабҳо заминаи самаранок 
барои дар кӯдакон ташаккул ёфтани одатҳои 
фоидаовар мебошанд. Дар мактаб, омӯхтани 
қоидаҳои ғизои солим дар иҳотаи ҳамсолон 
ба кӯдакон осон ва шавқовартар аст.
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Дар чунин синни хурдсолӣ кӯдакон маънӣ ва 
арзишмандии саломатиро дарк намекунанд. 
Аз ин лиҳоз, омӯзгорон ва волидайн бояд 
дар ин кор ба онҳо кумак расонанд.

Чӣ тавр кӯдакони Тоҷикистон 

дарсҳои ғизои солимро азхуд 

намуданд

Бо суханҳои болохонадор, лексияҳо ва 
насиҳатҳои дилгиркунанда ба кӯдак 
ғайриимкон аст фаҳмонидани он ки бисёр 
ғизо истеъмол кардан, аз меваю сабзавот 
даст кашидан хуб нест. Бозиҳо ва озмунҳо ба 
ин самти  кор ранги дигар мебахшанд. 

Дар ноҳияи Дӯстӣ, рӯзҳои ид дар дарсҳо 
муҳити махсусан солим ҳукмфармо буд. 540 
хонандаи синфҳои чор бо ёрии муаллимони 
худ асосҳои ғизои солимро омӯхтанд: барои 
нигоҳдории саломатии худ кадом маҳсулотро 
бояд интихоб намуд, кадомҳоро маҳдуд 
кардан беҳтар аст, маҳсулот аз куҷо пайдо 
мешавад, кадоме аз онҳо коркард шудаанд, 
кадоме коркард нашудаанд, қанд чист ва 
барои чӣ он ба миқдори зиёд зараровараст.

Ғайр аз ин, ҳар як дарс бо дақиқаҳои ҷисмонӣ— 
машқҳои кӯтоҳи ҷисмонӣ гузаронида 
мешуданд, ки барои аз байн бардоштани 
хастагӣ аз ҳисоби муддати тӯлонӣ паси миз 
нишастан, барқарор кардани нерӯ, истироҳат 
додани мушакҳо ва узвҳои шунавоӣ кумак 
мерасонданд. Ҳар як мактаббача дар хона 
трекери ғизои солим ташкил намуд, ки барои 
бемайлон худро ба тарзи ҳаёти солим одат 
кунондан ва онро одати фоидаовар намудан 
кумак менамояд.

Ошхонаҳои мактабӣ дар ин рӯзҳо бо таомҳои 
гуногуни болаззату фоиданок кӯдаконро шод 
намуданд. Ҳамаи таомҳо аз маҳсулоти табии 
дастрас — борш, хӯриши витаминии орзу, 
кадушавла, рагу аз сабзавот аз рӯи Китоби 
ретсептҳои барои ғизои мактабӣ, ки SIFI дар 
ҳамкорӣ бо БОҶ СММ таҳия намудааст, тайёр 
карда шуданд. 

Ба туфайли чунин таомнома ошпазҳои 

мактабӣ дар таҷриба бовар ҳосил намуданд, 
ки аз рӯи ретсептҳои китоб мумкин аст 
таомҳои гуногуну болаззат аз маҳсулоти 
истеҳсоли маҳаллии дастрас тайёр кардан 
мумкин аст. Волидайни кӯдакон бошанд, 
бо чашми сар диданд, ки ғизои мактабии 
гуногуну болаззат ба кӯдакон писанд аст ва 
ба онҳо фоидаовар мебошад.

Барои шинос намудани мактаббачаҳо 
бо хусусиятҳои таомҳои пешкашшуда ва 
витамину моддаҳои фоиданоки дар онҳо 
мавҷудбуда деворҳои ошхонаи мактабӣ бо 
плакатҳои рангаи диққатҷалбкунанда оро 
дода шуданд.

Дар мактаби №25 рӯзи ҷамъбастии Ҳафтаи 
ғизои солим бо намоишномаи рангоранги 

интерактивӣ ва мастер-класс бо тайёркунии 
конфетаҳои фоиданок анҷом ёфт.

Кӯдакон дар якҷоягӣ бо қаҳрамонони 
асосии спектакли «Рабудани асроромез дар 
Таомвил» роҳбалад Яна Яблокова ва детектив 
Картошка Пюррэ ҷинояти даҳшатнок — дуздии 
сабзавоту меваҳои фоиданок аз рамзи асосии 
Таомвил —Дарахти ҳаётро ошкор намуданд. 
Ҳангоми намоиш кӯдакон дониши дар тӯли 
Ҳафтаи ғизои солим омӯхтаро дар хотираи 
худ қавӣ намуданд. 

Якҷо бо қаҳрамонони саҳнача ҳаракатҳои 
ҷисмонӣ намуданд, дуруст ва бо шавқ 
шустани дастонро омӯхтанд. Дар анҷоми ид 
бошад, фаҳмиданд, ки ширинии дӯстдошта 
— конфета — метавонад фоиданок бошад 

ва худашон чунин конфетаҳоро дар мастер-
класс тайёр намуданд.

Ба чорабинии ҷамъбастии Ҳафтаи ғизои 
солим меҳмонони олиқадр: намояндаҳои 
вазоратҳои маориф ва илм, тандурустӣ ва 
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
намояндаҳои БОҶ СММ дар Тоҷикистон ва 
командаи SIFI ташриф оварданд.

Кӯдакони хушҳол ба хона бо тӯҳфачаҳо ва 
рухсораҳои сурх роҳсипор шуданд. Вале 
аз ҳама асосӣ он аст чиро бо худ бурданд 
— дарки ҳақиқати муҳимтарине, ки ҳанӯз 
донишмандони Юнони Қадим кашф 
намудаанд: мо — онем, ки чиро истеъмол 
мекунем!
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Наҳории солим — хеле 
осон!
Театр аз либосовез оғоз мегардад, рӯз бошад — 
аз наҳорӣ. Пагоҳирӯзӣ, чун қоида, саросема шуда, 
аз уҳдаи ҳамаи корҳо намебароем. Зарур аст зуд 
ба кор омода шавем ё кӯдакро ба мактаб гусел 
намоем. Вақти зиёд барои назди плита истоданро 
надорем. 

Бештар ин ба он оварда мерасонад, ки наҳории 
солими комилро газзакҳои саридастӣ, чой бо 
булочкаи ширин ва пичинӣ ё бутерброт бо ҳасиб 
иваз менамоянд. 

Аз чунин реҷа пеш аз ҳама кӯдакон азият 
мекашанд. Мавҷуд набудани наҳории комил ба 
он оварда мерасонад, ки кӯдак дар давоми рӯз 
миқдори зиёди карбогидратҳои серҳаракатро 
истеъмол мекунад. Дар натиҷа, ба кӯдак моддаҳои 
ғизоии зарур барои ташаккули солим, макро ва 
микроэлементҳо, витаминҳо намерасанд. Агар 
дар мактаб ошхона мавҷуд набошад, он гоҳ дар 
хусуси хӯроки пешини солим сухан рондан маънӣ 
надорад.

Пас аз солҳои тӯлонӣ чунин реҷа дар кӯдак 
одатҳои нодурусти ғизоӣ ташаккул меёбанд, ки 
дар оянда метавонад ба проблемаҳои ҷиддии 
саломатӣ дучор намояд. 

Ҳам ба кӯдакон, ҳам ба калонсолон омӯхтани 
дуруст ғизо гирифтан ҳеҷ гоҳ дер намешавад. 
Онро бошад мумкин аст бо оила бо наҳории 
солим оғоз намуд!

ДАР ХОТИР НИГОҲ ДОШТАН МУҲИМ АСТ

Карбогидратҳои серҳаракат барои наҳорӣ 
номувофиқанд. Аз пагоҳӣ қандинаву маҳсулоти 
қаннодиро истеъмол нанамоед. Пас аз ғизогирӣ 
ба шумо менамояд, ки сер шудаед, вале пас аз як 
соат гуруснагӣ бармегардад. Барои мактаббачагон 
пагоҳирӯзӣ қисми аз ҳама энергиясарфкунии 
рӯз ба ҳисоб меравад. Наҳорӣ бояд ба организм 
сӯзишворӣ барои энергия диҳад, ки он муддати 
дароз басанда бошад. 

Серғизо — маънии серравғанро надорад. Ғизои 
серравғанро ҳазм намудан душвор аст. Организм 
барои ин раванд захираи зиёдро харҷ мекунад. 
Пас аз наҳории серравған ба меъдаи шумо 
вазнинӣ, ҳисси хастагӣ, хоболудӣ  кафолат дода 
мешавад. 

Мевагиро аз ҳад зиёд истеъмол нанамоед. 
Меваҳои турш (себ, ситрусӣ, буттамеваҳо) –ро 
ба ишками наҳор истеъмол накунед. Меъдаи 
холӣ пагоҳирӯзӣ хеле ҳассос аст ва ғизои 
турш, инчунин нӯшокиҳои хунук пардаи луобро 
меангезанд. Меваҳоро истеъмол кардан мумкин 
ва зарур аст, вале бо дигар таомҳо ё ба сифати 
илова пас аз ғизогирӣ. Сода карда гӯем, себи 
сабз пас аз шавла ё илова ба он — хуб, себ пеш аз 
шавла — бад.  
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Вариантҳои наҳории 
фоиданок

Хӯриши мевагӣ бо ҷурғот
(Tajik Milk Product)

Ингредиентҳо: 
Варианти зимистона:
ҷурғот
1 дона себи калон, 
2-то банан, 
1 афлесун ё  4 мандарин, 
1 киви, 
анор, 
хурмо,
асал аз рӯи хоҳиш.

Варианти тобистона:
ҷурғот
1-то себ, 
1–2 нок, 
1 –то шафтолу, 
1–2 банан, 
ангур,
буттамеваҳои мавсимӣ,
асал аз рӯи хоҳиш.

Тайёркунӣ:
• Меваҳоро шуста, аз пӯчоқ тоза карда, ба шакли мураббаи калон 

мебурранд.
• Бо буттамеваҳо омехта карда, ванилу дорчинро аз рӯи хоҳиш илова 

мекунанд.
• Хӯриши тайёршударо бо ҷурғот ва як қошуқчаи чойнӯшӣ асал 

омехта мекунанд. 
• Ҳамзамон, пас аз омода шудан пешниҳод мекунанд.

Бутундона

Ба сифати манбаи карбогидратҳои сустҳаракат метавонанд ҳам 
шавлаҳо аз ярмаҳои бутундона, ҳам тостҳо аз хлеб/нони бутундона 
хизмат намоянд. Ҳангоми дар хусуси фоидаи шавла сухан рондан, 
қайд кардан зарур аст, ки патароқи зудпазандаи коркарди зиёдшуда 
(ҷавӣ, марҷумакӣ) — маҳсулоти бутундона ҳисоб намешаванд. 

Биринҷи сафеди коркардшуда, ярмаҳои кооркардщудаи перловка ва  
манкаю арзан (пшено) бутундона маҳсуб намеёбанд. Бутундонаҳои 
ҳақиқӣ — ярмаҳои марҷумак, булгур, киноа, овсянка, ҷави бутун, 
ҷуворимакка, полба мебошанд.

Макаронҳои аз орди бутундона ё орди навҳои сахти гандум тайёршуда низ варианти хуби наҳорӣ 
мебошанд. Вале бидуни ягон намуд кетчуп, майонез ва соусҳои шубҳаовар. Ҳамчун иловагии 
идеалӣ метавонад сабзавоти дампази бегоҳ тайёршуда бошад.

Шавлаи ҷавӣ бо дочин

Ингредиентҳо: 

ярмаи ҷав — 100 г;

сарширии камравған ё шир — 250 мл;

себи калони сабз — 1 дона;

мавиз (ё хушкмева аз рӯи хоҳиш) — 50 г; 

асал — 1 қошуқчаи чойнӯшӣ;

дорчини кӯфта — 1 қошуқчаи чойнӯшӣ;

буттамеваҳои тару тоза барои ороиш

Тайёркунӣ:
• Ярмаи ҷавро (мумкин аст қаблан шабона тар 

намуд) то пухтан ҷӯшонед

• Себро тоза шӯед ва бо пӯсташ аз тарошак 

гузаронед. Мавиз ё хушкмеваро дар об 15 дақ. тар 

карда аз чӯлпӣ (дуршлак) обашро гузаронед.

• Ба дег асалро илова карда, ба ҷӯшиш расонед. 

• Ярмаи ҷави омодашударо ба дег дохил карда, себи 

аз тароша гузаронда, мавиз ё хушкмваро илова 

кунед ва ба ҷӯшиш расонед. 

• Шир ё сарширии гармкардаро илова ва омехта 

кунед. Дегро бо сарпӯш маҳкам кунед ва муддати 

10 дақ. нигоҳ доред.

• Дорчини кӯфтаро пошида, бо буттамеваҳои тару 

тоза оро дода, пешкаш намоед.

Сабзавот, мева, буттамева

Иловаи идеалӣ ба наҳории бой аз сафеда — 
сабзавот мебошад.  

Сабзавотро ҳам дар шакли хом истеъмол 
намудан, ҳам онҳоро ба ба таом илова 
кардан мумкин аст. Омлет бо испаноқ  ё 
сиёҳалафи кӯҳии бой аз йод — ин ғизои 
зудпаз, болаззат ва фоидаовар аст.

Мева ва буттамеваҳо — беҳтарин шарикони 
коктейлҳои ширӣ, сирникҳо ва шавлаҳо 
мебошанд. Онҳоро ба шавлаҳои тайёршуда, 
йогуртҳо илова кунед, ширавориҳои 
творогии худро бо онҳо оро диҳед. Аз 
меваҳо онҳоеро интихоб кунед, ки аз 
ғозҳо бой бошанд — себ, афлесун, шафтолу, 
зардолу.
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Сафеда

Сафеда барои кӯдакон зарур аст ва барои 
калонсолони тарзи ҳаёти серҳаракбаранда 
низ бе аҳамият нест. Манбаи солими сафеда 
— маҳсулоти ширии камравған (шир, йогурт, 
творог, кефир ё ҷурғот) мебошад. Творог бо 
банан ва буттамеваҳо, смузи аз йогурт бо 
иловагии меваҳо ё хушкмеваҳо — ба зудӣ 
тайёр мешавад ва хеле болаззат аст. 

Тост бо гӯшти камравғани шаб ҷӯшонидашуда 
ё дар тафдон пухташуда — беҳтарин 
ивазкунандаи бутерброт бо ҳасиб ва манбаи 
сафедаи ғизонок мебошад. Ба чунин бутерброт 
панир ва барги коҳу илова кардан мумкин аст.

Тухми ҷушонидашуда ё омлет — наҳории 
анъанавӣ дар тамои олам аст. Вале, инҷо бояд 
дар хотир дошт, ки омлети равғаннок ё тухми 
ҷӯшонидашуда ба газзаккунии бутерброти бо 
маска ғафс молидашуда — ин наҳории солим 
тааллуқ надорад. Принсипи мӯътадилиро риоя 
намоед.

Омлет бо сабзавот
Ингредиентҳо: 
тухм — 2 дона;
шир — 0,5 стакан;
брокколи — наздики 200 г;
сабзӣ— 1 дона;
қисми сафеди баргпиёз — 1/2 бутта;
кадуча (кабачок) хурдакак — 1 дона;

қаламфури булғорӣ — 0,5 дона;
мушунг — 0,5 стакан;
панири сахт;
равғани растанӣ;
намаки баҳрӣ, мурчи сиёҳи кӯфта.

Тайёркунӣ:
• Сабзавотро шӯед, пӯст карда, майда пора кунед.
• Бо миқдори начандон зиёди оби ҷӯшон ва равғани растанӣ бо усули 

обҷӯшон (бланшировка) дар тоба сабзӣ ва пиёз, сипас кадуча ва 
қаламфури булғориро илова карда, 3-5 дақ. дампаз кунед. Аз ҳама 
охир брокколи ва мушунгро илова карда, боз 5-7 дақ. омехтакунон 
пазед. Намаку, мурч пошед.

• Сабзавоти омодашударо ба қолиб барои дар тафдон пухтан гузоред.
• Тухмро барои омлет каме лат дода, бо шир омехта кунед.
• Болои сабзавот омехтаи тухму ширро рехта, ба тафдони то 190 дараҷа 

тасфида муддати 15 дақ. гузоред. Пеш аз ба пуррагӣ пухтан ба омлети 
сабзавотдошта панири аз тароша гузаронидашударо пошед.

Бо тости аз бутундона тайёршуда пешкаш кунед.
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Ҷамъбасти фосилавӣ ва 
нақшаҳои азим: 
дар Тоҷикистон рушди ғизои мактабӣ дар соли 2021 

муҳокима гардид

Дар роҳи душвори барпошавии системаи ғизои 
мактабӣ ҷиҳати наздик намудани ҳамаи ин 
образҳо ба ҳақиқат зарурати гузаштан аз бисёр 
монеаҳо пайдо мегардад. Барои бо замона 
қадам гузоштан, аз рӯи раванд мушоҳида 
кардан, ҷустуҷӯи ҷойҳои мушкилидошта ва ҳал 
кардани таҳдидҳои бамиёномада, гузаронидани 
ҷамъбастҳои фосилавӣ хеле муҳим аст.

Маҳз бо ин мақсад, рӯзи 23 апрели соли 2021 таҳти 
роҳбарии муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи 
иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфия 
Абдусаматзода намояндаҳои вазоратҳо—аъзои 
Шӯрои ҳамоҳангсозии байниидоравӣ гирди ҳам 
омаданд.

Аъзои Шӯро кори барномаи ғизои мактабиро 
дар семоҳаи якуми соли 2021 ва нақшаҳои 
минбаъдаро муҳокима намуданд.

КОРҲОИ АНҶОМЁФТА

Сол босамар оғоз гардид. Дар ноҳияҳои Ёвон ва 
Панҷи вилояти Хатлон, Исфара, Истаравшан, 
Б. Ғафуров, Спитамен, Деваштич, Ҷ. Расулови 
вилояти Суғд дастраскунии бемайлони хлеб/
нони гарм аз 8 нонпазхонаҳои маҳаллӣ барои 
110 ҳазор мактаббачаҳои синфҳои ибтидоӣ ба 
роҳ монда шуд.

БОҶ СММ ва SIFI нонпазхонаҳоро аз таъмир 

бароварда, бо таҷҳизоти муосир муҷаҳҳаз 
намуданд. Моҳҳои март ва апрел нонпазҳо 
аллакай аз курсҳои такмили ихтисос гузашта, 
акнун ҳамчун соҳибкасб ба кӯдакон маҳсулоти 
болаззат ва сифати баландро пешкаш 
менамоянд.

ДАРОМАДИ ИЛОВАГӢ БА МАКТАБҲО, 
ГУНОГУНИИ РАТСИОН БАРОИ КӮДАКОН

Ғайр аз хлеб/нон, ба «лаълӣ»-и мактабӣ бояд 
сабзавот, мева, гӯшт дохил шуда бошад — 
таомнома ҳарчӣ гуногун бошад, ҳамон қадар 
беҳтар аст. Хуб аст вақте ки мактаб метавонад 
ошхонаро бо маҳсулоти табии хоҷагии 
наздимактабӣ таъмин намояд.

Хоҷагиҳои худӣ — ин натанҳо маҳсулоти худӣ, 

балки даромади иловагӣ барои мактаб аст. 
Тавассути системаи ба унвони микрогрантҳо 
БОҶ СММ аллакай ба 81 мактаби вилояти Суғд 
ва ноҳияҳои тобеи марказ кумак расонида шуд.

Соли ҷорӣ БОҶ СММ ба 50 мактаби ВМКБ, 
шаҳри Роғун ва вилояти Хатлон барои ташкили 
хоҷагиҳои наздимактабӣ, ки барои беҳдошти 
ратсиони ғизои мактаббачагон ба мактабҳо 
даромад меоранд, кумак мерасонад. Ҳар як 
мактаб соҳиби гармхона, боғ, чорвопарварӣ, 
моҳипарварӣ, сехи дӯзандагӣ, паррандапарварӣ, 
харгӯшпарварӣ, занбӯриасалпарварӣ ё сехи 
консервкунонии маҳсулоти ғизоӣ мегардад.

МАКТАБҲОИ ШАҲР НИЗ ФАРОМӮШ 
НАШУДАНД

Айни ҳол, Барномаи ғизои мактабии БОҶ СММ 
дар мактабҳои шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар 
ва Хоруғ паҳн карда намешаванд. Бинобар ин, 
SIFI дар якҷоягӣ бо БОҶ СММ баҳодии ҷории 
ҳолати ғизои мактабӣ дар мактабҳои шаҳрӣ 
барои ба онҳо таҳия намудани моделҳои 
гуногуни ташкили ғизои мактабиро ба нақша 
гирифтаанд.

Баҳодиҳӣ аз чӣ иборат аст: 

• ҳолати инфрасохторӣ ва қисми хӯрокпазӣ, 
таъминоти кадрӣ ва молиявӣ; 

• сифати ғизои мактабӣ, мутобиқати он 
ба принсипҳои ғизои солим ва меъёрҳои 
муқарраршуда; 

• иштироки волидайн ва ҷомеаи маҳал;

• фарогирии мактаббачагон ба ғизои мактабӣ; 

• моделҳои амалкунандаи ташкили ғизои 
мактабӣ;

• сатҳи касбияти кормандони қисми 
хӯрокпазӣ ва талабот ба омӯзиш.

Барои беҳтар гардонидани сифати хӯроки гарми 
мактаббачагони синфҳои ибтидоии Тоҷикистон 
чорабиниҳои зиёде ба нақша гирифта шудаанд. 
Кори заҳматталаб дар пеш аст, вале аз ҳама 
муҳим он аст ки он барои насли наврас самара 
ба бор орад!

Критерияи муваффақияти лоиҳаи ғизои мактабӣ дар ҳар ҳолат 
гуногун аст: ошхонаи таъмиршудаи барҳаво бо мизу курсӣ ва косаву 
табақи нав, қисми хӯрокпазии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти касбӣ, таомҳои 
болаззати хушбӯй ё хлеб/нони гарми ба тозагӣ тайёршудаи дар 
даҳлези мактаб паҳнгардида, сабзавоти тару тозаи мустақиман аз 
замини наздимактабӣ дастрасшуда ва билохир кӯдакони ишкамсери ба 
таълиму тадриси босамар омода.
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ВАҚТИ ВИТАМИНҲО 
ОМАД! 
Тоҷикистон ба ҷашни Соли 
байналмилалии меваю сабзавот 
ҳамроҳ шуд
Ассамблеяи Генералии СММ соли 2021-ро 
Соли байналмилалии меваю сабзавот эълон 
кард, то ба аҳолӣ фоидаи ин маҳсулотро 
барои амнияти ғизоӣ ва саломатӣ боз як 
бори дигар хотиррасон кунад.

Тоҷикистон ҷашни муҳимро дар якҷоягӣ 
бо Барномаи озуқаворӣ ва кишоварзии 
СММ (ВАО), Барномаи озуқавории ҷаҳонии 
СММ (БОҶ), Пажуҳишгоҳи ғизои соҳавии 
Федератсия Россия (SIFI)  ва дар ҳамкорӣ 
бо мақомоти маҳаллии ноҳияи Вахш ҷашн 
гирифт.

Ҷашн чӣ гуна гузашт?

Чорабиние, ки дар он зиёда аз 300 нафар 
иштирокчиён буданд, дар мактаби рақами 
15-и ноҳияи Вахш баргузор гардид. 
Ташкилкунандагон кӯшиш ба харч доданд, 
ки   кӯдакон ва калонсолон на танҳо дар 
бораи манфиатҳои ғизоӣ ва саломатии 
ғизоӣ гуногун ва мутавозин ва солим дар 
асоси истеъмоли меваю сабзавот ва роҳҳои 
кам кардани талафот ва партовҳои меваю 
сабзавот маълумот гиранд, балки инчунин 
онҳо вақтхушӣ кунанд.

Дар қаламрави мактаб чорабинии мазкур бо 
тарзи як фестивали калону ҷолиб оғоз ёфт —

намоиши театрикунонидашудаи “Рабудани 
пурасрор дар Таомвилл”, мастер-классҳо 
оид ба омода кардани слайм бо иловаҳо дар 
шакли мева / буттамева, сохтани бозичаҳои 
зиддиасаб Капитошка-Фруктошка дар 
шакли сабзавот ва меваҳо, омода кардани 
моделҳоии сабзавот ва меваҳо аз пластилин 
дида мешуд. 

Чунин корҳои эҷодӣ бо он хубанд, ки онҳо 
метавонанд таваҷҷӯҳи кӯдаконро ба мавзӯи 
меваю сабзавот афзоиш диҳанд, онҳоро ба 
истеъмоли бештари ин маҳсулот, ки барои 
саломатии бадани афзоянда хеле муфид 
мебошад ва дар айни замон барои нишон 
додани эҷодкорӣ кумак кунанд, хуб аст.

Вақте, ки кӯдакон бо бозиҳои шавқовар 
банд буда дар намоишҳои театрӣ ва мастер 
классҳо ширкат меварзиданд, калонсолон 
масъалаҳои муҳим, аз ҷумла коҳиш додани 

талафот ва исрофкорӣ дар системаи 
озуқавории Тоҷикистонро муҳокима 
мекарданд. Дар ин ҷо мастер-классҳо оид 
ба тайёр кардани хӯришҳои тобистона аз 
Китоби “Маҷмӯаи дастурҳои ғизои мактабӣ” 
нӯшокиҳои тару тозаи тобистона аз сабзавот 
ва меваҳо, инчунин консервакунонии 
оқилонае, ки фоидаи ҳадди аксарро дар 
маҳсулот барои тамоми зимистон ба 
шумо имкон медиҳад, гузаронида шуданд. 
Дар мастер-классҳо актёрони маъруф ва 
ровиёни телевизион ҳамроҳ бо волидон ва 
муаллимони худ ширкат варзиданд.

Донишҷӯён бо суруд ва рақсҳо консерти 
хурд ва инчунин ярмаркаи ҳунармандӣ 
омода карданд, ки дар он экспонатҳое, ки 
худи донишҷӯён сохтаанд, пешкаш карда 
шуд.

Ярмаркаи дигарро Барномаи озуқаворӣ ва 
кишоварзии СММ (ВАО) омода кардааст 
— дар ин ҷо зиёда аз 15 намуди сабзавот 
ва меваҳои истеҳсоли маҳаллӣ ба намоиш 
гузошта шуданд.

“Ин як имконияти нодирест 

барои баррасии дубораи 

системаҳои озуқавории 

мо бо имконияти тағйир 

додан ва ноил шудан ба 

ҷаҳони солимтар, тобовар 

ва устувортар, ки ҳама 

метавонанд ба ғизои 

мухталифи зарурӣ дастрасӣ 

пайдо кунанд”, гуфт Намояндаи 

Барномаи озуқаворӣ ва 

кишоварзӣ дар Тоҷикистон 

Олег Гучгелдиев.

Оё дар Тоҷикистон меваю сабзавот 

намерасад?

Чунин ба назар мерасад, ки Тоҷикистон бо 
сабзавот ва меваҳои худ машҳур аст — ин яке 
аз ҷузъҳои муҳими содироти он мебошад. 
Аммо, мутаассифона, на ҳама чиз он қадар 
соддаву оддӣ аст. Таҳқиқоти ВАО нишон 
медиҳанд, ки мардум дар Тоҷикистон —
махсусан дар минтақаҳои камбизоат — ба 
қадри кофӣ хӯрок намехӯранд.
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Тибқи тавсияи ВАО / СУТ, ратсиони инсон 
бояд дар як рӯз ҳадди аққал 400 грамм 
сабзавот ва меваҳоро дар бар гирад.

Таҳлиле, ки БОҶ дар доираи Лоиҳаи 
«Пур кардани норасоии ғизо» гузаронд, 
ба муайян кардани монеаҳои асосии 
дастрасӣ ба ҳӯроки серғизо барои мардуми 
осебпазир дар чор минтақаи Тоҷикистон 
кӯмак намуд. Натиҷаҳо нишон доданд, 
ки 29-42% хонаводаҳо наметавонанд 
ратсиони серғизоро харидорӣ кунанд. Агар 
мо истеъмоли маъмулии миқдори зиёди 
равғани растанӣ ва чарбро ба назар гирем, 
ин ҳисса ба 41-56% мерасад.

Ба гуфтаи муаллифони “Вазъи амнияти 
озуқаворӣ ва ғизо дар ҷаҳон — 2020”, 
маҳдудиятҳои карантинӣ, вайрон шудани 
савдо, ихтисор ва беморӣ ба вазъи 

муҳоҷирони меҳнатӣ, ки қобилияти 
фиристодани маблағҳои пулиро ба 
кишварҳои худ гум мекунанд, таъсири 
манфӣ мерасонад. Ин ба оилаҳои, ки дар 
Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, таъсир 
расонда ин гуна интиқолҳо қисми зиёди 
даромади хонаводаҳои камбизоатро ташкил 
медиҳанд.

Тоҷикистонро зимистони тӯлонӣ ва 
вобастагии баланди ҳосил аз таъсири 
таконҳои табиӣ ва омили мавсимӣ хос аст.

Тағйирёбии иқлимӣ, мавсимӣ, ҷараёни 
номунтазами интиқоли пул — ин ҳама ба 
болоравии нархи озуқа оварда мерасонад. 
Ҳиссаи хароҷоти хӯрокворӣ дар даромади 
хонаводаҳо аллакай 50-60% -ро ташкил 
медиҳад ва барои онҳо болоравии нархҳо 
бештар таъсир мерасонад.

Бисёре деҳқонон бо зироатҳои аз таҷрибаи 
худ баромада, ки ин  пеш аз ҳама зироатҳои 
дорои крахмалро интихоб намуда, дигар 
хӯрокҳо ё зироатҳои дорои арзиши ғизоӣ 
баландтарро дорад, бидуни дахолати 
истеҳсоли хатари баланд, даст намезананд.

Барои гардиши мавқеъ ва дастрасии 
мардум ба маҳсулоти арзон ва гуногун, 
лозим аст, ки ба деҳқонон кӯмак расонид. 
Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки 
дар тамоми ҷаҳон деҳқонони хурд, ки 
дар парвариши сабзавот дастовардҳо 
доранд, баъзе хусусиятҳои умумӣ дорост: 
дастрасӣ ба бозорҳо, имкониятҳои васеъ 
барои гирифтани қарз, инфрасохтор барои 
ташкили обёрӣ, технологияҳои зарурӣ ва 
дастраси ба дониш.

Бисёр одамон аз ҳисоби истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ дар асоси шартнома ба и сармоя 
бозгашт эътимод доранд.

Тавре роҳбари дафтари Барномаи 
озуқаворӣ ва кишоварзии СММ (ВАО)  дар 
фестивал таъкид кард, маҳз тавассути 
рушди хоҷагиҳои хурд имконпазир аст, ки 
ратсиони тоҷикисонион гуногунранг ва 
муфидтар гардад.

“Мо бояд имкониятҳои нави мусоидро 
барои такмили инфрасохтор, таҷрибаҳои 
кишоварзӣ ва бо ин дастгирии кишоварзони 
хурд тавассути истифодаи роҳҳои 
инноватсионӣ, технология, коҳиш додани 
талафот ва партовҳои озуқаворӣ омӯзем”, 
гуфт ӯ.
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30 лайфхак 
БАРОИ ҒИЗОИ СОЛИМИ ОИЛА
Омодагии дилгиркунанда вақту нерӯи 
зиёдро алахусус, ҳангоми тайёр 
намудани ғизо барои тамоми оила 
талаб мекунад. Ба назар мерасад, ки дар 
чунин шароит вақт ҷиҳати ба инобат 
гирифтани одатҳо барои ғизои солим 
нобасандагӣ мекунад- танҳо фурсат 
ёфтан барои  сер кардани аъзои оила.

Дар асли кор дуруст ғизо гирифтан 
начандон кори душвор аст Бо қоидаи 
одӣ мусаллаҳ шудан кифоя аст. Ҳамарӯза 
онҳоро риоя карда, шумо метавонед 
саломатии тамоми оиларо нигоҳ дошта, 
онро  беҳтар намоед. 

1. БУЛЁН (ШӮРБО) БАР ИВАЗИ РАВҒАН
Бирён кардан, на аз ҳама усули фоиданоки 
коркарди кулинарӣ мебошад. Новобаста аз 
ин, агар шумо бе он пухту пазро анҷом дода 
натавонед, шумо имкон доред бар ивази равған 
2-3 қошуқ булёнро истифода карда, зарари онро 
паст намоед. Бо ин таоми шумо хеле камравған 
мегардад. 

2. ҲЕҶ ГУНА МАЙОНЕЗ
Майонез — маҳсулоти хеле серғизо ва зараровар 
аст. Барои фирефта нагардидан дар истеъмоли 
он, умуман ин соусро харидорӣ нанамоед. Дар 
ҳама гуна таом ба осонӣ онро бо йогурти табиӣ ё 
сметана иваз кардан мумкин аст. 

3. КУНҶИТ БАР ИВАЗИ СУХАРӢ
Иловакунии кунҷит дар ҳама гуна таомҳо 
ратсиони шуморо бо манбаи калсий 
ғанӣ мегарданад. Кунҷит ивазкунандаи 
беҳтарини сухарӣ дар қатори наск, орди 
марҷумак ва ҷави русӣ (овсянка) буда 
метавонад.

4. СИНГАПАЗӢ ВА ҶӮШОНИДАН БЕҲ АЗ 
БИРЁНКУНӢ
Таоми дар буғ пухташуда, дар тафдон 
сингапухташуда, ба таври одӣ 
ҷӯшонидашудашуда нисбат ба бирёншуда 
хеле фоидаовар аст. Кӯшиш кунед ҳарчӣ 
кам аз тоба истифода баред- саломатии худ 
ва аҳли оилаатонро нигоҳ доред!

5. ҚИМАИ ГӮШТ (ФАРШ) -ТАНҲО ХОНАГӢ
Мағозаҳо ва истеҳсолкунандагони азим пораҳои 
начандон беҳтари гӯштро қима карда, беинсофона 
ба он пӯст, устухон, тағояк (хрящ), иловаҳои 
зараровар ва рангкунандаҳоро омехта мекунанд. 
Танҳо он қимаеро истифода намоед, ки шахсан 
худатон аз гӯшти босифат аз гӯштқимакунак 
гузаронда бошед. Барои босамар истифода 
намудани вақт ва мунтазам истифода накардани 
гӯштқимакунак, онро мумкин аст якбора ба 
миқдори бештар омода карда, ба якчанд порс 
тақсим карда, дар қисми сарди яхдон нигоҳ дошт. 

6. НОНИ САФЕД БА МИҚДОРИ КАМ
Нони сафедро дар ратсион беҳтар аст ба 
донагии бутун иваз намуд. Вале, агар шумо ба 
котлета илова кардани мағзи хлеб ва барои 
часпоиши беҳтари он ва ковок будани он одат 
карда бошед? Кӯшиш кунед аз ин анъана ба 
нафъи саломатӣ даст бикашед. Котлетаҳои аз 
ҳама болаззат, ширадор ва фоиданок бо илова 
кардани кадуча (кабачок), карам ё кафксафеда 
(взбитый белок) тайёр карда мешаванд. 

11. БО ХУШБӮИҲО БОЛАЗЗАТ
Ҳатто лаззати таоми аз ҳама белаззатро 
хушбӯиҳо ба куллӣ тағйир медиҳанд. Хушбӯиҳои 
фоидаовар барои аъзои оила: розиёна (фенхель), 
шибит, ҷавҳарӣ, сирпиёз, райҳон, гашнич, 
сесанбар (тимьян), дорчин.

Эҳтиёт бошед!
Дар ратсиони кӯдакон сирко (уксус), 
хардал, каҳзак (хрен), заъфарон, куркума, 
қаламфури тез ва дигар хӯришҳои тунд, 
аз ҷумла соусҳо, кетчуп, майонез ва 
соусҳои майонезиро истифода нанамоед.

Аз харидории хушбӯиҳои омехтаи 
якчанд компонентдошта даст кашед. 
Онҳо дар бисёр ҳолатҳо дар таркибашон 
ангезандаи лаззат доранд, ки ба ратсиони 
кӯдак бояд роҳ дода нашаванд.

12. ЧОРМАҒ — МАНБАИ РАВҒАНҲОИ 
ФОИДАОВАР
Чормағзи кӯфта чӣ бо гӯшт ва чӣ бо сабзавот 
ба ҳамдигар хеле мувофиқанд. Ва аз ҳама 
газзаки одӣ як каф чормағз аст! Чормағз 
бо витамини Омега-3, кислотаи равған бой 
мебошад, ки ба рӯйхати моддаҳои аз ҳама 
фоидаовар дохил мешавад.

Эҳтиёт бошед!
Чормағзи бутун ва тухмиҳо ҳамчун ғизо 
ба кӯдакони синни барвақтӣ (то 3-сола) 
тавсия дода намешавад. Ба ратсиони 
кӯдакони синни аз 3-сола боло дохил 
кардани чормағз эҳтиёткориро тақозо 
мекунад, чунки чормағз маҳсулоти 
аллергенӣ ба ҳисоб меравад. 

Ба кӯдакони аз меъёр зиёд вазни 
бадандошта бинобар сабаби серғизо будан, 
аз ҷумла мавҷудияти зиёди равғанҳо, 
тавсия дода мешавад, ки истеъмоли 
чормағзу донагиро маҳдуд намоянд. 

Ба кӯдакони синни аз 3-сола боло мумкин 
чормағзу тухмиҳоро ба сифати шираворӣ 
ё дар таркиби таомҳо ба миқдори 50 гр дар 
як ҳафта 1-2 маротиба пешниҳод кардан 
мумкин аст.

7. БА НАМАК ОДАТ НАКУНЕД
Аз рӯи маълумоти Ташкилоти Умумиҷаҳонии 
Тандурустӣ ба миқдори аз 5 грамм камтар 
кардани истеъмоли намак дар як рӯз метавонад 
ба пешгирии 1,7 миллион ҳолати фавт дар 
як сол мусоидат намояд. Агар намакро дар 
анҷоми хӯроктайёркунӣ илова намоем, он гоҳ 
мушоҳида бурдан аз болои миқдори намаки 
истеъмолмешуда хеле осон мегардад. Намаки 
йоднок ё баҳриро харид намоед— он нисбат ба 
намаки одӣ фоиданоктар аст.

8. ҚОИДАИ БУЛЁН (ШӮРБО)
Барои нигоҳ доштани мазза ва фоидаи сабзавот 
дар булён, онҳоро ба оби ҷӯшидаистода (на ба 
оби хунук) гузошта, то ҳолати пухтан ҷӯшонед. 
Ҳамин тавр сабзавот бештари витаминҳоро дар 
худ нигоҳ медорад.

9. БУҒПАЗ — ЁРДАМЧИИ БЕҲТАРИН
Агар шароити иқтисодӣ имкон диҳад, 
буғпаз харидорӣ намоед. Маҳсулоти 
дар буғпаз тайёршуда, нисбат ба оне ки 
ҷӯшонида, бирён ё дар тафдон пухта 
мешаванд, бештар моддаҳои фоиданокро 
дар худ нигоҳ медоранд. Худи ин раванд 
начандон вақти зиёди шуморо тақозо 
мекунад. Сабзавотро ба буғпаз гузошта, 
то пухтани онҳо бо кори дигар машғул 
шавед. Ғайр аз буғпаз, барои тайёр кардани 
ғизои солим бидуни равған, мултиварка ва 
аэрогрилро истифода кардан мумкин аст.

10. ЯХ КУНОНЕД 
Булён дилхоҳ таомро болаззаттар 
менамояд, вале он на ҳамеша омодааст. 
Булёнро дар қолабҳои махсус ях кунонед 
ва сипас, ҳангоми зарурат дар раванди 
тайёркунии ярма, соусҳо, таомҳои дуюм 
истифода намоед. Умуман, яхкунонӣ 
усули беҳтарини сарфакории вақт аст. 
Боқимондаҳои таомҳои тайёркардаатонро 
барои «мабодо» ях кунонида, шумо худро 
аз ҳолати истеъмоли ғизои носолим 
ҳангоми мавҷуд набудани вақти хӯрокпазӣ 
нигоҳ медоред. Ҳамчунин, барои фасли 
зимистон ях кунонидани меваю сабзавот 
ва буттамеваҳо хеле муфид аст.

Эҳтиёт бошед!
Бо ишками наҳор истемол кардани 
кунҷит тавсия дода намешавад, 
чунки он метавонад ба дилбеҳузурӣ 
ва қайкунӣ оварда расонад.
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13. ПАНИРИ КАМРАВҒАН
Панир — беҳтарин манбаи калсий 
мебошад. Вале бештари панирҳо дорои 
миқдори зиёди равғанҳо мебошанд. 
Панирҳои аз ҳама фоидаовар: фета, бринза, 
адигеӣ, панирҳои резонаки творогӣ ва 
намудҳои намакин ва бенамаки панирҳои 
анъанавии миллӣ маҳсуб меёбанд.

14. КАБУТИИ ТАРУ ТОЗА — ЗЕБО ВА 
ФОИДАНОК
Кабутӣ — хазинаи витамин ва 
антиоксидантҳо мебошад. Бо он ҳама гуна 
таом болаззаттар, зеботар ва фоиданоктар 
мегардад. 

Эҳтиёт бошед!
Пеш аз истеъмол кардани кабутӣ 
онро зери оби равон шӯед.

Танҳо кабутии тару тозаро истеъмол 
намоед — ҳеҷ гоҳ кабутии доғи 
сиёҳдоштаро харидорӣ накунед.

15. ОРД НАВЪИ ГУНОГУН ДОРАД
Маҳсулоти нонӣ — на аз ҳама ғизои 
фоиданок аст ва истеъмоли онро маҳдуд 
кардан зарур аст. Агар оилаи шумо бе 
маҳсулоти нонӣ ғизоро таъмин карда 
натавонад, ҳангоми омода кардани хамир 
орди навъи аълоро ба орди бутундона, 
марҷумакӣ ё маккадонагӣ иваз намоед.

16. РАВҒАНРО АЗ ОРД ХОРИҶ КУНЕД
Дар ретсептҳои маҳсулоти нонӣ бештар 
ба маргарин ё равғани маска дар ҳаҷми 
зиёд дучор шудан мумкин аст. Ҳамеша 
ҳаҷми нишондодашударо ду маротиба 
кам кардан, ҳатто ба пюреи себӣ, кадугӣ ё 
бананӣ иваз кардан мумкин аст. 

17. БИДУНИ ШАКАР 
Имрӯзҳо шакарро ба тамоми маҳсулоти 
тайёр илова мекунанд. Тарзи беҳтарини 
кам истеъмол кардани он — дар хона 
тайёр кардани ғизо аст. Ғайр аз ин, бе 
шакар нӯшидани нӯшокиҳоро ба худ одат 
кунонед, таому маҳсулоти қаннодиро 
бошад, бо буттамева ё хушкмева ширин 
кардан мумкин аст. 

18. ЧӮЯН — ТАМОМИ УМР
Дегу тобаи чӯянӣ — беҳтарин дастёри омода 
кардани ғизои солим. Якум, онҳо ҳангоми 
тасфонидан моддаҳои зарароварро ҳосил 
намекунанд. Дуюм, дар маҳсулот миқдори 
максималии микроэлементҳои фоиданокро 
нигоҳ медоранд.

19. АЗ ЛАЪЛИҲОИ КАЛОНҲАҶМ 
КАНОРАҶӮӢ НАМОЕД
Мутассифона, майнаи мо ҳамин тавр сохта 
шудааст, ки агар миқдори зарурии таомро 
барои ғизои солим (як порс тахминан 350-
400 гр) ба рӯи лаълӣ гузорем, ба назаратон 
менамояд, ки он кам аст- ва майнаи 
сар ба организм сигнали сершавиро 
намефиристонад. Агар ҳамин миқдор 
таомро ба лаълии нисбатан хурдтар 
гузорем, шумо сершавиро эҳсос мекунед.

20. БО МОҲӢ ЭҲТИЁТКОР БОШЕД
Ба тозагии моҳӣ шубҳа доред? Онро ба 
зарфи обдор гузоред. Агар моҳӣ болои об 
барояд — ин маънӣ дорад, ки мӯҳлати моҳӣ 
гузаштааст ва истеъмоли он хатарнок аст. 

21. БА МИҚДОРИ КАМ, ВАЛЕ МУНТАЗАМ 
ҒИЗО ГИРЕД
Реҷаи ғизоро риоя кунед. Дар як рӯз 4–5 
маротиба порсҳои начандон калонро 
истеъмол карда озмоиш гузаронед. Ин хеле 
осон аст, агар байни наҳорӣ, хӯроки пешин 
ва хӯроки шом газзакҳои фоидаовар—мева, 
сабзавот, йогурти одӣ (ҷурғот), кефир, 
бутерброт аз хлеби бутундона ва панир, 
як каф чормағзро илова намоед. Фосилаи 
минималии байни қабули ғизо — се соат. 

22. БЕ САРОСЕМАГӢ ИСТЕЪМОЛ НАМОЕД
Ғизоро комилан хоед. Якум —  бо ин 
маъдаи шумо онро ба осонӣ ҳазм мекунад. 
Дуюм, агар шумо ба зудӣ луқмаро фурӯ 
баред, сигнали оид ба сершавӣ аз меъда 
сари вақт ба майна намерасад ва шумо 
бештар аз талаботи аслии организм ғизо 
гирифтан хоҳиш пайдо мекунед.

23. САБЗАВОТРО ЭҲТИЁТ КУНЕД
Дохили яхдон дар он ҷое, ки сабзавот нигоҳ 
дошта мешавад, сачоқи қоғазӣ паҳн кунед. 
Сачоқи қоғазӣ нами зиёдатиро ба худ кашида, 
сабзавотро аз пӯсидан эмин нигоҳ медорад. 

24. КАРБОГИДРАТҲОИ ОДИРО БА 
МУКАММАЛ ИВАЗ НАМОЕД
Карбогидратҳои одӣ (маҳсулоти нонӣ-
қаннодӣ, ширинӣ ва ғ.), муддати кӯтоҳ 
организмро сер нигоҳ медоранд. Онҳоро бо 
хушкмева ё чормағз иваз намоед.

25. САБЗАВОТИ ХОМ — ГАЗЗАКИ БЕҲТАРИН
Бо меваю сабзавоти тару тоза газзак кунед. 
Маҳсулоти коркарди ҳароратӣ нагардидаи 
дорои миқдори зиёди ғоз нисбат ба ҷӯшонидаю 
бирёншуда бештар фоиданок аст.

26. ОБИ ОДӢ НӮШЕД
Нӯшидан мехоҳед? Об нӯшед. Об — нӯшокии 
аз ҳама фоиданок аст. Махсусан, тавсия дода 
мешавад, ки пагоҳирӯзӣ бо ишками наҳор як 
стакан оби ширгарм барои дуруст ба фаъолият 
овардани кори узви ҳозима нӯшидан лозим аст.

27. МАҲСУЛОТИ МАҲАЛЛИРО  
ИНТИХОБ НАМОЕД
Сабзавоту меваҳои аз ҳама фоиданок 
— мавсимӣ, дар минтақаи зисти шумо 
парваришёфта. Ҳар чӣ кӯтоҳ будани вақти 
дарстаскунии маҳсулот аз майдони кишт то 
дастурхон — фоиданокии маҳсулот ҳамон 
қадар зиёд аст. 

28. ШАБОНГОҲ ИСТЕЪМОЛ НАКУНЕД
Барои шаб истироҳат намудани меъда онро 
шабона бо ғизо пур нанамоед. Охирин 
қабули ғизо бояд на кам аз се соат қабл аз 
хоб анҷом дода шавад.

29. ҲАР ПАГОҲИРӮЗӢ  СМУЗИ НӮШЕД
Вояи (доза) бузурги микроэлементҳои 
фоиданок — ин смузии пагоҳирӯзӣ 
мебошад. Ҳамчун асоси коктейл мумкин 
аст йогурти табиӣ, шир ё кефирро 
истифода намуд. Иловагиҳоро бошад, аз 
рӯи хоҳиши худ интихоб кунед. Барои 
фоидаи максималӣ ба коктейл мюсли ё 
патароқ (овсяные хлопья) илова намоед.

30. ШОКОЛАД АЗ ШОКОЛАД ФАРҚИЯТ 
ДОРАД
Агар дӯстрӯякони шумо шоколадро дӯст доранд, 
беҳтар аст авлавиятро ба шоколади талх диҳед — бо 
75% какаодошта ва бидуни иловагиҳо.

Шоколадро аз равғани какао, ки он аз какао-
донагиҳо ҳосил мегардад, тайёр мекунанд. Ҳар чӣ 
дар таркиби шоколад зиёд будани чунин равған, 
ҳамон қадар онро табиӣ, ба маънои фоиданок 
мегардонад. Чунин шоколадро талх меноманд. 
Дар ҳаҷми кам (на зиёда аз 2 порача дар як рӯз) 
он кайфиятро беҳтар мегардонад, таваккалияти 
бемориҳои дилро паст мекунад, ба кори фаъоли 
майна: бахотиргирӣ, тамазкуршавӣ, зуд фикр 
кардан кумак мекунад.

Намояндаҳои аз ҳама ширин ва зараровари 
шоколад барои саломатӣ — ин лӯлачаҳои шоколадӣ 
мебошанд. Дар қиёс бо шоколади талх, дар таркиби 
лӯлачаҳо миқдори зиёди қанд, қариб меъёри 
шабонарӯзӣ — 6 қошуқчаи чойнӯшӣ мавҷуд аст. 
Бояд дар хотир дорем, ки миқдори зиёди қанд 
метавонад ба зиёдшавии вазн ва бемориҳои рагу 
дил оварда расонад.

Кӯдаконро аз истеъмоли маҳсулоти манъшуда 
нигоҳ доред
Маҳсулоте, ки барои истифодаи ғизои кӯдак тавсия 
дода намешавад, дар хотир доред:
• Калапоча (ғайр аз ҷигар, забон, дил), ҳасибҳои 

хунӣ, ливерӣ, хомдудхӯрда.
• Маҳсулоти ғизоӣ ва қаннодӣ, чипсҳои дар 

равған бирёншуда (дар фритюр).
• Панирчаҳои творогӣ, шири қиёмшуда бо 

истифодаи равғанҳои растанӣ.
• Қимиз ва маҳсулоти ширӣ, ки дар таркибашон 

зиёда аз 0.5% этанол доранд.
• Маҳсулоти қаннодӣ бо крем, ки дар таркибашон 

сафедаҳои растанӣ мавҷуданд.
• Таомҳои якум ва дуюми дар асоси 

консентратҳои зудпаз тайёршуда.
• Сирко (усус), хардал, каҳзак, қаламфури тез ва 

дигар хушбӯиҳои тунд ва маҳсулоти онҳоро 
дар таркибашон дошта, аз ҷумла, соусҳои тунд, 
майонез ва соусҳои майонезӣ.

• Сабзавоту меваҳои консервонидашуда.
• Қаҳваи табиӣ ва нӯшокиҳои газнок.
• Маҳсулоти дар таркибашон машруботдошта, аз 

ҷумла маҳсулоти қаннодӣ.
• Маҳсулоти ғизоӣ, ки дар таркибашон миқдори 

зиёди иловагиҳои ғизоӣ мавҷуданд (маълумот 
аз ҷониби истеҳсолкунанда дар борқуттии 
истеъмолӣ нишон дода мешавад).

• Консентратҳои хушк барои тайёр кардани 
таомҳои якум ва дуюм (шӯрбоҳо, вермишели 
«Доширак», шавлаҳо).

• Instant foods such as noodles, porridges or soups.
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ЯРМАИ АЙЁМИ КӮДАКӢ. 
МЕСАЗАД БА РАТСИОН ЯРМАИ 
ҶАВ (ПЕРЛОВКАИ) НОҲАҚ 
ФАРОМӮШШУДАРО ДОХИЛ КУНЕМ
Дар бештари сокинони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 
ярмаи ҷав ҳамчун таоми мактабӣ ё ошхонаи 
ҳарбӣ хотирмон гаштааст. Гап дар он аст ки 
солҳои 1930 истеҳсоли саноатии ярмаи ҷав дар 
ҳаҷми калон ба роҳ монда шуда буд. Ин ярма 
дар солҳои советӣ нархи арзон дошт, муддати 
дуру дароз нигоҳ дошта мешуд ва ба туфайли ин 
дар хӯроки умумӣ васеъ истифода мегардид.

Аз сабаби он ки ярмаи ҷав фаровон буд ва 
нархи арзон дошта буд, сол ба сол дар одамон 
ақидае пайдо гардид, ки ярмаи ҷав камаҳамият 
аст. Ҳоло ҷав беасос фаромӯш шуда, ҷои онро 
марҷумак ва биринҷ ишғол намудаанд. Вале ин 
ярмаи «айёми кӯдакӣ» аз рӯи хусусиятҳо худ 
ва фоиданокӣ аз марҷумаку биринҷ кам нест. 
Ҷав — алтернативаи беҳтарин аст, ки метавонад 
ратсиони оилавиро ғанӣ гардонад.

Дар ҷаҳон боз дар куҷо ҷавро 
истеъмол мекунанд? 

Ярмаи ҷав дар таомҳои миллии шведӣ, даниягӣ, 
финнӣ маъмул буда, барои гарнирҳо, ҳасибчаҳои 
ярмагӣ, ба сифати илова ба шӯрбоҳо истифода 
карда мешавад. 

Итолиёиҳо таоми анъанавӣ аз ҷав — ордзотто 
тайёр мекунанд, ки ба ризоттои аз биринҷ 
тайёршуда шабоҳат дорад. Англисҳо ва 
канадаиҳо ҷавро аҳён-аҳён истеъмол мекунанд. 
Новобаста аз ин, ҷав ҳамчун ингредиенти 
иловагӣ ба шӯрбоҳо, рагу, пудинг маъмул 
гардидааст. Дар Европаи континенталӣ ҷавро ба 
ҳасибҳо ва паштетҳо илова мекунанд.

Оё ҷав фоиданок аст?

Ярмаи ҷав бо боқимондаҳои сабӯс маҳсулоти 
бутундона ба ҳисоб рафта, барои ғизои солим 
тавсия дода мешавад. 

Ярмаи ҷав — ин маҳсулотест аз донаки ҷави 
пӯчоқи болоиаш тозашуда. Ба туфайли дар он 
мавҷуд будани миқдори зиёди ғоз, ки нисбат ба 

гандум бештар аст, ҷав дар мӯътадилсозии кори 
рӯда мусоидат мекунад. Ғайр аз ин, ярмаи мазкур 
миқдори зиёди сафеда, инчунин витаминҳои 
гурӯҳи В, кислотаи никотин, витаминҳои А, 
D ва E дорад, ки дар реаксияҳои туршкунӣ-
барқароркунии организм иштирок менамоянд. 

Оне ки ба бастаи моддаҳои минералӣ дахл дорад, 
инҷо диққати махсусро селен талаб мекунад, ки 
дар селен нисбат ба ярмаи биринҷ се маротиба 
зиёд аст. Селен ба устуворшавии масуният 
мусоидат мекунад, равандҳои мубодиларо 
қувват мебахшад, дар ташаккули сафедаҳо 
ва эритротситҳо иштирок менамояд. Ҳолати 
нохун ва мӯйсарро беҳтар мекунад. Ярмаи 
ҷав, инчунин дар таркиби худ синк, йод, хром 
ва дигар макро ва микроэлементҳоро дорад, 
ки мавҷудияти онҳо дар кори узвҳои ҳаётан 
муҳими инсон таъсири файзтбахш медиҳанд.

Оё ҷав дер мепазад?

Бисёриҳо аз ҷав барои дер пухтан ба дигар 
ярмаҳо афзалият медиҳанд. Дар ҳақиқат, 
мӯҳлати пазиши ҷав 1,5-2 соатро фаро мегирад. 

Вале, аз нимаи дуюми асри XX истеҳсоли ҷави 
буғпазшуда ба роҳ монда шудааст. Чунин ярма 
муддати 40-45 дақ. тайёр карда мешавад. Дар ин 
росто, дар раванди буғпазӣ ярма  80% моддаҳои 
фоиданокро нигоҳ медорад ва метавонад 
ивазкунандаи беҳтарини биринҷи сафеди 
коркардшудаи камфоида бошад.

Аз ҷав чӣ тайёр кардан мумкин?

Ярмаи ҷав — маҳсулоти универсалӣ мебошад. 
Онро дар тайёр кардани шавлаҳо истифода 
мекунанд, ба шӯрбоҳою хӯришҳо, таомҳои гарм 
ба сифати гарнир барои гӯшт ва моҳӣ илова 
менамоянд.

Барои гуногунии ратсион дар таомҳое, ки 
биринҷ, марҷумак, булгур истифода мешаванд, 
онҳоро бо ҷав иваз намоед. Таоми анъанавӣ оши 
палавро мумкин аст барои озмоиш бар ивази 
биринҷ ҷавро иваз намоед. Аҳли хонаводаатон 
хушнуд хоҳанд шуд!
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Ҳикояҳои Таомвил
ҲИКОЯИ СЕЮМ | ТАЪҚИБ ДАР ТОРИКӢ

Ба политсай Картошка Пюрре ва ҳамкори ӯ Пӯчоқи Пиёз рухсатии 
кӯтоҳ муяссар шуд. Ҳамагӣ як ҳафта. Вале дӯстон вақтро беҳуда сарф 
накарданд: муддати дароз бо велосипед сайру гашт мекарданд, ба 
экскурсия мебаромаданд ва дар яке аз рӯзҳои гарми моҳи июн ба 
осорхонаи Таомвилл — осорхонаи пӯчоқи чормағз ташриф оварданд.

Вақте ки политсайҳо ба бино ворид шуданд, 
онҳоро торикӣ ва бӯйи форами чормағз фаро 
гирифт. Инҷо устоҳои чирадаст – Парвизи 
Финдук, Дилбари Бодом, Меҳриниссои Писта 
ва Фаррухи Чормағз – асосгузори осорхона, 
эҷод мекарданд. 

Тамоми намунаҳо: ҳайкалча, пайкара, ашёи 
хонагӣ, тасвирҳо, ороиш ва ҳатто мебел 
маҳз аз пӯчоқи чормағз тайёр шуда буданд. 
Чормағзҳо аз тамоми ҷаҳон барои рушди 
санъат пӯчоқи худро мефиристанд. 

Пӯчоқи боқуввату тобовар аз пӯчоқи чормағзи 
юнонӣ ҳисобида мешуд: аз он мебели зебо тайёр 

кардан мумкин буд. Пӯчоқи начандон боқуввати 
финдук барои тайёр кардани ҷаъба (шкатулка), 

гулдон ва пайкара истифода мешуд. Дилбари 
Бодом ороиши дилрабои худ: муҳра ва бозубанди 

худро аз пӯчоқи чормағз тайёр мекард.

Меҳриниссои Писта бошад, устои беҳамтои 
қошуқ, табақча ва пиёлачаҳои аз пӯчоқи 
писта тайёршуда буд. Овозаи ин устоҳои 
чирадаст берун аз Тоамвилл паҳн шуда, канали 
телевизионии шаҳр «Теле- пақ-пақ» дар бораи 
ин музеи нодир сюжаҳо сабт карда буд.

Одатан, назди даромадгоҳ навбати зиёд меистод, вале 
ғарйимчашмдошт политсайҳо омад карданд. Якҷоя бо онҳо гурӯҳи 
сайёҳии чормағзи ҷалғӯза ворид шуд. Ягон каси дигар набуд. 

Экскурсияро худи Фаррухи Чормағз мегузаронд:
– Бинед, ин ҷевони овозадор, пурра аз пӯчоқи чормағз тайёр шудааст. 

Барои ин намуна расо яксаду даҳ дона сарф шуд.



30 31

Ҳама бо хурсандӣ қарсак кӯфтанд.

Намунаи оянда курсиҳои аз пӯчоқи чормағз тайёршуда буданд.
– Ман мехоҳам, ки чунин курсиҳо дар қитъаи политсайии мо бошанд, 

бо овози паст гуфт Пӯчоқи Пиёз ба шарики худ.
Акси кор, роҳбалади сайёҳӣ ин гуфтаҳоро шунид.
– Ғайриимкон аст, – гуфт ӯ – нархи онҳо беш аз миллион барги ғор аст.
Бинандагон бори дигар аҳсан гуфта, сурат гирифта, тамошои худро 

идома доданд. Дар музей ҳама хушу гуворо буд: ҳам бозубандҳо, 
чумчаву чангак ва гулдонҳои наққошишуда аз финдук.

– Дар толори навбатӣ бошад, – садо баровард Фаррухи Чормағз (ҳама 
нафас даркашиданд), намунаи асосии мо, композитсияи пайкаравӣ 
«Дӯстии чормағзҳо», ки бо ҳамоҳангии тамоми намуди чормағзҳо сохта 
шудааст. Гарчанд хурд ҳам бошад, вале кори душвортарин аст. Онро сад 
миллион барги ғор нарх кардаанд. Ҳаракатро идома медиҳем, дӯстон!

Ва дарро кушод.

Дар ҳамин лаҳза чароғи осорхона хомӯш шуд. Фаррух тугмачаро пахш 
кард. вале он ба кор надаромад.

– Дӯстон, -бо ҳаяҷон гуфт ӯ, чӣ ҳодисае рух медиҳад.
Вале Пюррэ ва Пиёз медонистанд чӣ рух дода истодааст.

Политсайҳо фурсат ёфтанд шакли ба толори даромадаро бубинанд. 
Гарчанд шакл ба торикӣ ғайб зада бошад ҳам, Пиёз аз паси ӯ шитобид. 
Дар ҳоле ки кормандон кӯшиш карданд, чароғро бо доду фиғон фурӯзон 
намоянд, Пӯҷоқи Пиёзи варзишгар дар толорҳои  осорхона аз паси 
шакли аҷоиб бошитоб медавид. Дар охир Пӯчоқ чунон наздик шуд, ки 
аз гиребони гурезпо дошт, вале дузд яроқ дошт. Пӯчоқи Пиёз ҳис кард, 
ки ӯро бо чангак халлонданд.

– Ҳоло ҳамин тавр!? – гуфт Пӯчоқ ба ҳуҷум даромада.
Ӯ бо нопадид далерона мубориза мебурд ва якчанд зарбаи дигари 

чангакро гирифт, вале худро гум накарда, чолокона яроқро аз дасти 
ҳарифи худ кашида гирифт.

Зарба! 

Ҷинояткори захмибардошта аз дард дод мезад ва Пиёз ҷинояткори 
хавфнокро дастгир намуд. 

– Ман ӯро доштам! – дод зад Пиёз, вале инҷо ба ангуштони ӯ дарди 
сахт таъсир кард. – А-а-а!

Шакли нопадид аз фурсат истифода бурда, гурехт.
Толеаш баландӣ кард. чунки дар осорхона чароғ фурӯзон шуд. Дар 

толор Пюррэ, Чормағзи Юнонӣ ва дигар экскурсантҳои хасташуда 
пайдо шуданд. 

– «Дӯстии чормақзҳо», – қариб монда 
буд гиря кунад Чормағзи Юнонӣ. – Кори 
беҳтарини мо нест шуд!

Пюрре назди ҳамкораш шитобид:
– Ба ту чӣ шуд?
– Намедонам, – Ба ангуштонаш нигоҳ карда 

гуфт Пиёз. – ба сӯхта монанд.

– Ҳм, аҷоиб, – бодиққат ба изи сӯхта 
бодиққат нигоҳ карда Пюрре. – Ҷинояткор 
захмӣ шуд?

– Ҳа, – тааҷҷуб кард Пиёз. – Чӣ тавр пай 
бурдӣ?

Зери пой пораи пӯчоқ мехобид. 
– Ин чӣ?
– Шояд пӯчоқро ҳангоми қувваозмоӣ 

шикаста бошем, – зиқ шуд Пиёз.
– Бодиққат нигоҳ кунед, муроҷиат кард 

Пюррэ ба Юнонӣ. – Ин пӯчоқи кадом 
намуди чормағз аст?

– Намедонам. Аниқ ки ин пора аз 
«Дӯстии чормағзҳо» нест. Ман ин намуди 
пӯчоқро намедонам.
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– Ман  медонам! – Пюрре сарашро бардошт. – Ин пӯчоқи чормағзи 
ҳиндӣ буда, ба дузди ашаддӣ Браганза тааллуқ дорад. Ӯ маротибаи 
чандум аст, ки асарҳои санъатро дуздӣ кардааст, вале ҳар дафъа аз 
адолати судӣ саркашӣ кардааст. Вале акнун мо далел дорем!

Пюррэ бо қитъаи полис дар тамос шуда, ба ҳамкоронаш супориш 
дод. Дастони Пиёзро бо оби хунук шустанд ва ӯ зуд ба худ омад. 

Пюррэ бо хабари хуш баргашт.
– Браганзаро ҳабс карданд. Ӯ ба ҳама иқрор шуда экспонатро 

баргардонд. Ӯ дигар шонси фиреб кардан надошт, ҷароҳати аз Пиёз 
бардоштааш ҳамаро фош карда буд.

– Вале шумо чи тавр зуд фаҳмидед, ки ин Браганза аст?
– Ман далелҳоро муқоиса кардам. Аввал-пӯчоқ. Тавре, ки маълум 

аст, зери пӯчоқи чормағзи ҳиндӣ моеъ мавҷуд аст, ки сӯзишро ба амал 
меорад. Ин ҳодиса бо Пиёзи азизи мо рух дод. Дуввум- Браганза бори 
аввал нест, ки ашёи қиматро дуздӣ мекунад ва ман аз ӯ шубҳа намудам. 
Браганзаи боистеъдод аз хурдӣ дар фикри он буд, ки барои бинобар 
сабаби заҳр доштан пӯчоқи он барои кор истифода намешавад. Бинобар 
ин, осори санъатро дуздида ба фурӯш мебаровард. Ӯро дастгир карда 
наметавонистанд. Ҳоло бошад, ба туфайли Пиёз ӯ ба ҳама иқрор шуд. 
Дар хонаи ӯ анбори ашёи дуздидаро ошкор карданд.

– «Дӯстии чормағзҳо-чӣ»?
– Ана!
Дар ин вақт политсайҳо ба толор ворид шуда, ботантана 

композитсияи пайкаравиро ба ҷояш гузоштанд. 
– Ман хеле хушбахтам! – бовиқор гуфт 

Юнонӣ. – Ба шумо чӣ тавр изҳори миннатдорӣ 
намоям?

Пиёзу Картошка ба якдигар нигоҳ карданд.
– Дар ёд доред мо дар хусуси курсиҳо 

гуфта будем?
Юнонӣ табассуми розигӣ кард.

ЧОРМАҒЗҲО чунон фоиданоканд, ки вақте расидааст ба онҳо 
дар ҳақиқат дар қисми хӯрокпазӣ осорхона ташкил кунем. Дар 
таркиби онҳо ғайр аз витамину моддаҳои минералӣ, сафедаҳо ва 

равғанҳои ба мо зарур мавҷуданд. 

Сафедаи чормағзҳо ба осонӣ ҳазм мешаванд, масуниятро устувор 
мекунанд ва барои  боқувват шудани мушакҳо кумак мерасонанд. 
Ба ҳисоби миёна дар чормағз аз 15 то 25 фоиз сафеда мавҷуд аст.

Равғанҳои дар таркиби 
чормағз мавҷудбуда низ хеле 
фоиданоканд, чунки холестерин 
надоранд ва ҳатто сатҳи 
онро дар хун паст мекунанд. 
Ба туфайли ин ба саломатии 
системаи рагу дил, ҳамчунин 
ҳолати пӯст, мӯйсар ва нохунҳо 
ба  таври мусбӣ таъсир 
мерасонанд. Дар 100 г чормағз 
метавонад аз 50 то 70 г равған 
мавҷуд бошад. Ба туфайли ин, 
чормағз хеле серғизо мебошад 
ва онро бояд ба миқдори кам,  
танҳо якчанд дона дар як рӯз 
истеъмол кардан мумкин аст.

Чормағз аз витаминҳои гурӯҳи B, инчунин А, E, К ва PP бой аст. 
Пешсаф аз рӯи мавҷудияти витаминҳо — финдук ва чормағзи юнонӣ 

мебошанд. 

Инчунин, дар таркиби чормағз оҳан, синк, фосфор ва магний 
мавҷуд аст. Аз  ин витаминҳо алалхусус чормағзи ҳиндӣ бой аст. 

Дар БОДОМУ ПИСТА бошад, ба миқдори зарурӣ чунин 
микроэлементи муҳим, ба монанди калсий мавҷуд аст.

Бинобар сабаби  серғизоӣ ва калориянокии худ, чормағз  дер ҳазм 
мешавад, аз ин рӯ беҳтар аст онро дар нимаи якуми рӯз истеъмол 

намоем.




