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Нашри ахборотнома аз тарафи ТМЃ «Пажўњишгоњи ѓизои соњавї»
БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУЌАВОРИИ ЉАЊОНЇ СММ ДАР
ТОЉИКИСТОН тањия гардид.
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Баҳор -айёми эҳё! Таомномаи нав ва
кадрҳои бештар таҷрибадошта дар
ошхонаҳои мактабии Тоҷикистон
Бедоршавии табиат ва гармии офтоб пас аз сардиҳои зимистон ҳамеша ба корномаҳои нав
илҳом мебахшанд. Бо чунин рӯҳбаландӣ ошпазҳои мактабҳо дар вилояти Хатлон ба тренингҳо
муносибат намуданд, ки дар онҳо натанҳо бо навигариҳо шинос шуданд, балки аз имтиҳони
ҳақиқӣ гузаштанд. Бо ин эҳёи баҳорӣ ба анҷом нарасид: дар як вақт баробари тренингҳо дар
ноҳияи Рӯдакӣ муаррифии чор варианти
таомномаҳои нави мактабӣ гузаронида
шуданд. Вале дар бораи онҳо банавбат нақл
мекунем.
Таомномаи мактабӣ
Дар маркази салоҳиятнокии ноҳияи Рӯдакӣ 5-уми март серодам
буд. Инҷо директорони мактабҳои пилотӣ, намояндагони
кумитаҳои падару модарон ва шуъбаҳои маорифи ноҳияҳо барои
шиносоӣ бо вариантҳои нави ттаомномаҳо барои ошхонаҳои
мактабӣ ҷамъ омаданд.
Айни ҳол таомномаи мактабҳои пилотӣ хеле «фақирона» ба
назар мерасанд: нахӯдшӯрбо, хлеб/нон, чой ва… ҳар рӯз ҳамин
ҳолат. Таомро аз маҳсулоте, ки БОҶ СММ дар доираи лоиҳа
дастрас мекунад, тайёр карда мешавад.
Ба иштирокчиён чор варианти таомномаро нишон доданд, ки
ҳар яки он имкон медиҳад ратсионро бо маҳсулоти нав гуногун
намуда, онро бо микро ва макроэлементҳои зарур барои
организми рушдёбанда ғанӣ гардонанд. Дар натиҷа маълум шуд,
ки вариантҳои пешниҳодшуда аз рӯи қиматнокии ғизоӣ ва таркиб
нисбат ба ҳозира бартарӣ доранд.
Кор танҳо бо гуфтугӯ анҷом наёфт: ба иштирокчиён пешниҳод
намуданд, ки таомҳои таомномаи навро бичашанд, технолог
Игор Харков аз Институти ғизои соҳавӣ (SIFI) бошад, дар бораи
чӣ тавр тайёр кардан аз маҳсулоти дастрас бо афзалиятҳои
анъанаҳои таомпазии миллӣ такя карда, муфассал нақл намуд.
Оид ба вариантҳои таомномаи пешниҳодшуда бо меҳмонони
чорабинӣ бо шарҳҳои худ сарпедиатри Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шералӣ Раҳматуллоев ва намоянда ИТИ «Ғизо»-и назди Вазорати
саноат ва технологияҳои нав Ҷаҳон Азонов изҳори ақида
намуданд.
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Тренингҳо барои ошпазҳо
Дар ноҳияҳои Рӯдаки Ёвон ва шаҳри Кӯлоб сикли тренингҳои
дурӯза барои ошпазҳои ошхонаҳои мактабии вилояти Хатлон
баргузор гардид.
Ҳоло, ки системаи ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
қадамҳои аввалинро мегузорад бештари кормандон таҷрибаи
кофӣ надоранд ва дар бораи хусусиятҳои тайёр кардани таомҳои
мактабӣ маълумот пайдо накардаанд. Мунтазам дар мактабҳо
аз ошпазҳо шунидан мумкин аст: «Охир мо модарем, кадбонуем
ва тайёр карда метавонем». Вале фаҳмидан муҳим аст, ки байни
тайёр кардани таом барои оилаи худ ва таомҳои гарм барои
садҳо кӯдакон-фақияти калон аст.
Хар як тренинг аз тестгузаронии пешакии иштирокчиён аз
рӯи дониши қаблии онҳо, дониши назариявӣ оид ба қоидаҳои
санитарӣ ва гигиении ташкили ғизои мактабӣ ва технологияи
тайёр кардани таомҳо, тестикунонии такрорӣ, машғулиятҳои
амалии кулинарӣ, имтиҳон ва пусиши шифоҳӣ аз рӯи натиҷаи
таълим иборат буд.
Бешак, ошпазҳоро ки дар тренинг иштирок намуданд, метавон
танҳо табрик ва таъриф намуд. Одамони калонсол кайҳо
фаромӯш кардаанд, ки супоридани имтиҳон чист. Охир аз вақти
мактаббача ва донишҷӯй будани онҳо солҳои зиёд гузаштааст.
Ба ин нигоҳ накарда, ба омӯзиш муносибати ҷиддӣ намуданд-ба
иштирокчиёни тренинг дар ноҳияи Ёвон зарур омад, ки барои
азхуд кардани дониш аз рӯзҳои истироҳатии худ даст кашанд.
Хеле муҳим аст, ки ошпазҳо дар тренингҳо ба таври маҷбурӣ
иштирок нанамоянд, баръакс, бо завқ нозукиҳоро пурсон
мешуданд, оид ба ҳамсоягии маҳсулот, нигоҳдори он ва
коркарди ретсептураи таомҳо нави таомномаи мактабӣ саволҳо
медоданд. Онҳо ҳисобкуниро аз рӯи маҳсулоти аввалия ва тайёр
ба зудӣ азхуд намуданд.
Шогирдони мо диданд, ки мошинаҳои хамиртайёркунӣ,
картошкатозакунанда ва сабзавотрезакунанда чӣ тавр насб шуда
кор мекунанд, ки ҳеҷ гоҳ то ин вақт дар мактабҳои Тоҷикистон
истифода намешуданд ва дар амал ба чӣ қадар вақт сарфа
намудани таҷҳизоти муосир кумак мерасонад, бовар ҳосил
намуданд.
Натиҷаҳои пурсиши ниҳоӣ ба мо имкони тахмин кардан медиҳад,
ки ошпазҳои мактабҳои Тоҷикистон аз натиҷаҳои ин кори
якҷоя қаноатманд шудаанд. Маълум шуд, ки чунин тренингҳо
талабгори зиёд доранд. Иштирокчиён хоҳиш намуданд, ки чунин
тренингҳо мунтазам гузаронида шуда, дар онҳо мавзӯъҳои нав,
мисол, таомҳои халқҳои ҷаҳон фаро гирифта шавад.
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Тансиҳат бошед!
Чӣ тавр ба кӯдак
риоя кардани
тарзи ҳаёти
солимро омӯзем

Ратсиони фоиданок-асоси саломатии ҳар як одам аст.
Барномаҳои ғизои мактабӣ дар тамоми дунё аз ҳама
беҳтар онро инъикос менамоянд. Ба туфайли ғизои
комили мактабӣ ҳар рӯз нишондиҳандаҳои саломатии
даҳҳо ҳазор кӯдакон дар Тоҷикистон, Арманистон ва
Қирғизистон беҳтар мегарданд.
Ба гуфтаҳои Гиппократ инро мансуб медонанд: «Ба
ман бигӯ чӣ истеъмол мекунӣ, ман ба ту мегӯям аз
чӣ беморӣ». Вале мо ба ин гуфтаҳои хирадмандона
таваккали илова карданро намудем. Дар хусуси барои
саломатӣ аҳамияти бузург доштани ғизои дуруст
фаромӯш накарда, дар бораи дигар компонентҳои
тарзи ҳаёти солим низ бояд дар хотир дошт. Ба
одатҳои фоидаовар риоя намудан ҳеҷ гоҳ дер
намешавад, вале инро аз кӯдакӣ оғоз намудан беҳтар
аст.

Имрӯз хонандаҳо беш аз пештар ба одатҳои солим ниёз доранд. Технологияҳо рушд меёбанд, иттилоот
ҳарчӣ зиёд шуда, ба кӯдакон дар ин фазо самт гирифтан хеле душвор мегардад. Ғайр аз ин, гуногунии
контент-бозиҳо, филмҳо, мултикҳо ба он овардааст, экрани планшед ё смартфон тамоми фароғатро фаро
гирифтааст. Кӯдакон хеле кам барои гузаронидани бозиҳо дар ҳавои тоза ҳавасманд мегарданд. Ин ҳама ба
бемайлон бад шудани саломатӣ ва бемориҳои кӯҳна оварда мерасонад.

Гуфтугӯи ҷиддӣ
Кӯдакон қоидаю мамнуъро хуш надоранд. Агар
маҷбуран кӯдакро паси миз шинонем ё ӯро хобкунӣ
гусел кунем, гумон аст, ки ӯ аз ин шод гардад. Ҳар
як кӯдак-ин шахсияти хурд аст. Дар ин хусус набояд
фаромӯш кард. Пеш аз ҳама, кӯдак бояд дарк намояд,
ки чаро риоя кардани қоидаҳои тарзи ҳаёти солим
ин қадар муҳим аст. Вазифаи асосии волидайн
ва омӯзгорон натанҳо дар кӯдак ташаккул додани
одатҳои солим аст, балки ба онҳо фаҳмонидани барои
чӣ онҳо заруранд, мебошад.
Ана дар хусуси чӣ нақл карданданро Хадамоти
назорати матлуботи Россия (Роспотребназор) тавсия
медиҳад:
1. Дар бораи одатҳои барои саломатӣ фоидаовар:
ғизои дуруст, маҳсулоти фоиданок, ташкили реҷаи рӯз
барои таҳсил ва истироҳат, фаъолияти серҳаракат;
2. Дар хусуси омилҳое, ки аз онҳо бояд эҳтиёткор
бошем, ба монанди: сахт хунук шудани организм,
бемориҳои сирояткунанда, хасташавӣ;
3. Дар бораи одатҳои зараровар: (мубтолои тамоку,
шароб, маводи мухаддир шуда) таъсири бади онҳо ба
саломатӣ;
4. Дар бораи иттилооте, ки тавассути компютер,

телевизор ё смартфон қабул гардида, ба кайфияту
саломатиии мо таъсир мерасонад.
Мутахассисони Россия тавсия медиҳанд, ки ба
кӯдакон таҳлил ва назорат кардани реҷаи рӯзи худ,
риоя кардани қоидаҳои гигиенаи шахсӣ омӯзонида
шавад. Кӯдаконро мебояд ба фаъолнокии ҷисмонии
дуруст ва одитарин одатҳои сусткунии ҳаяҷонӣ ва
истироҳат ёд дод.

Мактаб
Тамоми ҳаёти мактаббача дар атрофии раванди
таълим ташкил мешавад ва реҷаи рӯз ба ҷадвали
мактабӣ мутобиқ мегардад. Агар ба сифати намуна
меъёрҳои таҳсилоти Россияро гирем, ҳар ҳафта
машғулияти хонандагон дар синфи якум бояд на
зиёда аз 20 соат, дар синфи дуюм ва сеюм на зиёда
аз 24 соатро ташкил кунанд. Сарбории ҳафтаина
дар синфҳои 4-7 аллакай ба 28-30 соат, 7-9 32 соатӣ,
синфҳои болоӣ 36 соатӣ дар ҳафта расонида мешавад.
Ғайр аз вақт, ки кӯдак паси парта мегузаронад,
вазифаҳои хонагӣ низ мавҷуданд. Меъёрҳои
амалкунанда дар назар доранд, ки ба кӯдак дар
нимсолаи аввал вазифаи хонагӣ дода намешавад,
аз соли нав бошад, барои иҷрои чунин кор кӯдак

бояд на зиёда аз як соат сарф намояд. Дар синфи
2-4 кӯдакон аз ҳисоби 1,5 – 2 соат кори мустақилона,
дар синфи 5-7 то се соат, хонандагони синфҳои болоӣ
бошад, метавонанд 3,5-4 соат вазифаи хонагиро иҷро
намоянд. Ин вақти зиёдтарин аст, ки барои кори
хонагӣ сарф кардан мумкин аст. Зиёда аз ин сарф
кардани вақт ба саломатӣ хатарнок аст.

гоҳ тахминан як соат пеш аз оғози дарс аз хоб хестан
ва хоб рафтан на дертар аз соати 22:30 зарур аст. Ба
хонандагони синфҳои ибтидоӣ беҳтар аст на дертар
аз соати 21:00 хоб бираванд. Дар сурати дигар барои
барқарор шудани организм вақт кам шуда, кӯдак
сарбории вазнини барномаи мактабиро қабул карда
наметавонад.

Фароғат

Маслиҳат

Мактаб сарбории начандон кам барои организми
кӯдак мебошад, ки бояд бо фароғати дуруст ҷуброн
карда шавад. Ба кӯдакони синфҳои 1-5 тавсия дода
мешавад, ки дар ҳавои тоза на кам аз 2,5-3,5 соат
дар як рӯз сайру гашт намоянд. Хангоми ҳавохӯрӣ
ба кӯдакон бозӣ, сайру гашт ва машқи бадан кардан
фоидаовар аст.
Волидайнро мебояд дар бораи хоби солими
дӯстрӯякони хеш низ ғамхорӣ зоҳир намоянд.
Кӯдакм 7-10-сола дар як шабонарӯз бояд на кам
аз 11 соат бихобад. Ба хонандагони синфи якум
бошад, духтурон исроркорона тавсия медиҳанд,
ки хобби нисфирӯзӣ барои 1,5-2 соат ташкил карда
шавад. Барои хонандагони синфҳои болоӣ хобби
9-соатаи шабона кифоя аст. Ҳамин тавр, мисол, агар
машғулиятҳо дар мактаб соати 8:30 оғоз гарданд, он

- Ҳар як рӯзи худро аз машқи бадан оғоз намоед ва
инро ба кӯдакон омӯзед. Машқи бадан гузаришро аз
ҳолати хоб ба ҳолати корӣ сабук намуда, ба организм
гирифтани рӯҳафзоӣ дар тамоми рӯз имкон медиҳад.
- Риояи гигиенаи шахсӣ –компоненти ҳатмии реҷаи
рӯз аст. Ба кӯдак дар тозагӣ нигоҳ доштани бадан
ва либосро омӯзед. Ҳамарӯза пас аз хоб ва пеш аз
хобидан шустушӯй ва тоза кардани дандонҳо лозим
аст.
- Ба кӯдакон хотиррасон кунед, ки ҳама вақт пеш аз
хӯрок хӯрдан ва ҳар вақти аз кӯча баргаштан дастҳоро
тоза шӯянд.
- Дар хусуи ғизои солим низ фаромӯш накунед!
Иттилоотро дар бораи ғизои дурусти хонандагон шумо
метавонед дар Ахборотномаи мо дарёфт намоед.
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Меъёри ғизо

Идҳо бисёр
намешаванд!

Кадом намуди маҳсулот барои
тоҷикистониён намерасад?
Мушкилоти ғизои тоҷикистониён кайҳо дар сатҳи давлатӣ баррасӣ мегардад. Яке аз натиҷаҳо- моҳи
августи соли 2018 ба тасвиб расидани қарори Ҳукумат мебошад, ки тибқи он меъёрҳои физиологии
тавсияшавандаи истеъмоли озуқаи асосӣ ба ҳар як сари аҳолӣ тасдиқ карда шуданд. Ин ҳуҷҷат
характери ҳатмӣ надорад. Аниқтараш нишондодҳои дар он ҷойдошта нишонест, ки барои ҳисоб кардан
кумак мерасонад.

Чӣ тавр рӯзи ғизои мактабиро дар Тоҷикистон ва
Арманистон як ҳафта таҷлил намуданд

Ҳар як мамлакат меъёрҳоро барои шароити худ ҳисоб мекунад, ки дар иқлим, омилҳои иқтисодию
ҷуғрофӣ, анъанаҳои ғизоии ҷойдошта ва дигар шароитҳо дар назар дошта шудааст.

Чарои ин муҳим аст?

Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаи истеъмоли нон ва
равған пешсаф аст, ки бартарӣ доштани он якмаънодор
нест. Вале хурсандиовар он аст ки дар ратсиони

Мутаассифона, ҳақиқат тағйироти худро ворид мекунад

тоҷикистониён миқдори зиёди меваю сабзавот мавҷуд

ва ҳоло ба шаҳрвандон барои ғизои ратсионалӣ маблағ

аст. Аз рӯи меъёри ҳукумат сокини миёнаи оморӣ нисбат

нокифоя аст. Тадқиқотҳои байналмилалӣ ҳар сол

ба меъёрҳои муқаррарнамудаи ТУТ 2,1 кг зиёд сабзавот

мушкилоти камхӯрокии сокинони Осиёи Марказиро

ва маҳсулоти полизӣ ва 1,3 кг зиёд меваю буттамева

қайд менамоянд. Мо аллакай ба хонандагон дар бораи

истеъмол мекунад.

маълумоти Ташкилоти озуқа ва хоҷагии қишлоқи
СММ (ФАО) нақл карда будем. Тибқи ин маълумот дар
Тоҷикистон сеяки аҳолӣ ё 2,6 миллион нафар ба таври
кофӣ ғизо намегиранд.
Аз рӯи имаълумоти Бонки Ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон дар
ҳар як кӯдаки панҷуми синни то 5-сола таваққуфи рушду
қадкашӣ мушоҳида мегардад. Тибқи тадқиқот аз ҳама
зиёд таваккалияти таваққуфи рушду қадкашии кӯдакон
аз оилаҳои мебошанд, ки маҳсулоти гуногуну серғизо
истеъмол намекунанд, ба оби тоза дастнорас буда, дар

Мувофиқи тавсияҳои меъёри ғизо як одам
бояд дар як шабонарӯз истеъмол намояд:
Cабзавот ва полизӣ
(166,1 кг дар як сол)
Нон, ғалладона ва лӯбиёӣ
(147,7 кг дар як сол)
Мева ва буттамева
(124,1 кг дар як сол)

шароити бади санитарӣ зиндагӣ мекунанд.

Шир ва маҳсулоти ширӣ
(115,3 кг дар як сол)

Ба маҳсулоти асосии тоҷикистониён нон ва маҳсулоти

Картошка
(92 кг дар як сол)

нонӣ, ғалладона, лӯбиёӣ, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, моҳӣ
ва маҳсулоти моҳигӣ, тухм, равған (растанӣ, чарб), шакар,
сабзавот, полизӣ, картошка ва чой мансубанд.
Меёрҳои мазкурро бо стандартҳои Ташкилоти
умумиҷаҳонии тандурустӣ муқоиса карда, бо
боварии комил гуфтан мумкин аст, ки дар дастархони
тоҷикистониён гӯшт, моҳӣ (тахминан 2 маротиба нисбат
ба стандарти ТУТ) ва шир (се маротиба кам аз ҳаҷми
тавсияшуда) намерасад.

Ними тухм
(180 дона дар як сол)
Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
(48,8 кг дар як сол)
Маска/равған
(16,6 кг дар як сол)
Моҳӣ ва маҳсулоти моҳигӣ
(9 кг дар як сол)
Чой
(1,8 кг дар як сол)

455 грамм
404 грамм
340 грамм

Имсол яке аз идҳои дӯстдоштаи мо –Рӯзи байналхалқии

эҳтиёткорона ба саломатии худ аз хурдсолӣ муттаҳид

ғизои мактабӣ 14 март таҷлил гардид. Ин иди аҷоиб ба

намуд. Албатта, чун анъана диққати махсусро мавзӯи

ҳама дар бораи чӣ тавр муҳим будани барномаҳои ғизои

ғизои дуруст ба худ ҷалб намуд.

солим даъват ба амал оварда, алоқаи байни ғизои солим

316 грамм
252 грамм
0,5 шт
111 грамм
46,2 грамм
25 грамм

ва таҳсилотро қайд мекунад. Дар ин рӯз хонандагон дар

Хафта аз шоуи интерактивии «Мактаби тарзи ҳаёти

тамоми ҷаҳон дар флешмобҳои мавзӯӣ, бозиҳо ва дигар

солим» оғоз гардид. Қаҳрамонҳои асосии намоиш-

вақтхушиҳо иштирок менамоянд.

суперагенти мактаб ва писараки ноқобилу бадрафтор,
ки фастфудро меписандад ва дар бораи ғизои дуруст ҳеҷ

Барои хонандагони ду мактаби Тоҷикистон ва

чизро намедонад, мебошанд. Суперагент бо иштироки

Арманистон ин рӯзи баҳорӣ қисми ҳафтаи идона гашт!

тамошобинон-кӯдакон ба қаҳрамони асосӣ дар хусуси
фаҳмидани қоидаҳои тарзи ҳаёти солим ва писанди

Ҳафтаи ғизои солим дар мактаби №1 –и шаҳри Аштараки

маҳсулоти фоидаовар кӯмак мерасонад. Дар охири шоу

Арманистон ва дар Тоҷикистон дар мактаби № 49-и

писарбачаи ноқобилу бадрафтор тағйир ёфта, якҷоя бо

ноҳияи Ёвон аз 11 то 15 март баргузор гардид. Чорабинӣ

суперагент кӯдаконро даъват мекунад, ки дар «Мактаби

натанҳо барои ҷалб намудани хонандагон буд, ҳол он ки

тарзи ҳаёти солим» таълим гирифта, намояндаи он –

вақтхушиҳо хеле зиёд буданд. Дар ҳар ду мамлакат Ҳафта

суперагенти ТҲС гарданд.

хонандагони синфҳои ибтидоӣ, волидайн ва омӯзгорони

5 грамм

онҳоро дар атрофи ғояи тарзи ҳаёти солим ва муносибати

Таҳсил хеле пурмазмун буд. Хар рӯзи ҳафта дар соатҳои
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мавзӯии соатҳои синфӣ кӯдакон як
чизи навро дар бораи тарзи ҳаёти
солим, ғизои дуруст, маҳсулоти
фоидаовар ва зараровар барои
саломатӣ, витамин ва минералҳо
тасаввурот пайдо мекарданд. Дар
дарсҳо якҷоя бо ҳамсинфон машқи
варзишӣ мекарданд. Дар хона
бошад, трекери одатҳои фоиданок
гузаронида, кӯшиш мекарданд, ки
сари вақт хобида, пагоҳирӯзӣ машқи
бадан карда, дандонҳоро тоза кунанд.
Бо фазои идона рӯҳбаланд шуда,
кӯдакон маҳсулоти аҷоибу ғароиби
дастиро барои озмуни «Туҳфаи
маҳсули дастии ман барои ошхонаи
мактабӣ» тайёр мекарданд.
Ташкилкунандагон гумон ҳам
надоштанд, ки чӣ гуна маҳсулотро
хаёлот (фантазия)-и хонандагони
хурдсол метавонад эҷод намояд.
Муаллифони корҳои беҳтарин бо
сертификат ва туҳфаҳои хотирмон
соҳиб сарфароз гардиданд.
Ҳамзамон, дар ошхонаҳои мактабӣ
барои мактаббачаҳо таомҳои гармро
аз рӯи таомномаи махсус «Таомҳои
халқҳои ҷаҳон»: борши русӣ,
минестронеи итолиёвӣ, бешбармоқи
қирғизӣ ва фейжоадаи бразилиёвӣ
тайёр мекарданд. Овезаҳои
рангоранг дар девори ошхона
дар бораи аҳамият ва хусусияти
ҳар кадоме аз таомҳо маълумот
медоданд. Таомнома дар Ҳафтаи
тарзи ҳаёти солим хеле рангоранг ва
дилкаш гардид. Кӯдакон бо хушнудӣ

дуруст ва гигиена қабулнамуда

Ҳафтаи мазкур тасаввуротро

ратсионҳои навро барои таомҳои

истифода намуданд. Барои ғолибият

дар бораи ғизо ва одатҳои бисёр

мактабӣ чашида, бо иштиҳои баланд

дар бозиҳо кӯдакон соҳиби

хонандагони наврас тағйир дод.

нисбат ба шӯрбоҳои одатшуда

шаҳодатномаҳои суперагенти ТҲС ва

Акнун онҳо бо боварӣ метавонанд

истеъмол мекарданд.

туҳфаҳои хотиравӣ гаштанд.

дониши худро ба хешу табор,

Дар охири Ҳафтаи ғизои солим

Як ҳафтаи пурра ғизои дуруст

муҳимияти гуногунии ратсион,

хонандагони синфҳои сеюм

ва одатҳои солим дар маркази

аҳамияти меваю сабзавот барои

дар давраи финалии омӯзиши

диққат буданд. Кӯдаконе, ки на

организми кӯдак тарғиб намоянд. Ва

суперагентҳо-дар бозиҳои

ҳамеша дар синфи ибтидоӣ асосҳои

албатта истифода намудани донишҳо

интерактивии мавзӯӣ иштирок

ТҲС –ро медонанд, ба раванди

ҷиҳати аз хурдӣ ғамхорӣ намудан

намуданд. Хонандагон дар амал

диққатҷалбкунандаи фаҳмиш

ба соматии худ. Мо бовар дорем, ки

дониши дар давоми ҳафта оид ба

тавассути бозӣ, эҷодиёт ва ғизои

онҳо дониши мазкурро дар тамоми

асосҳои тарзи ҳаёти солим, ғизои

болаззат фаро гирифта шуданд.

ҳаёти зиндагӣ бо худ мебаранд!

наздикон, дӯстон-ба ҳамаи атрофиён
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Таомҳои халқҳои ҷаҳон
Ахборотномаи ғизои мактабӣ рубрикаи навро оғоз мекунад. Дар он мо шуморо бо таомҳои мардуми гуногуни
ҷаҳон шинос мекунем. Дар бораи таърих, хусусият, бо чӣ фоидаовар будани ин ё он таоми анъанавӣ ба
организми афзоишёбандаи хурдсол нақл хоҳем кард.
Ғояи асоси рубрика-мусоидат кардан ба гуногунии ратсиони одатшудаи кӯдак ҳам дар мактаб ҳам дар хона бо
таомҳои нав ва дигар вариатсияҳои тайёр намудани таомҳои одатшуда мебошад. Ҳамаи мо медонем, ки яке аз
қоидаҳои асосии ғизои солим ин гуногунии таом аст.

Таоми қирғизӣ. Бешбармоқ

Таоми бразилиёвӣ. Фейджоада

Барои ташаккули таомҳои миллии Қирғизистон тарзи ҳаёти

Таомҳои анъанавии Бразилиё дар заминаи таомҳои се халқ:

мардуми он таъсир расонидааст. Таърихан, маълум аст, ки

португалиҳо, африқоиҳо ва — ҳиндуҳои Америкои ҷанубӣ

қирғизҳо асрҳои зиёд тарзи ҳаёти зиндагии кӯчманӣ доштанд ва

ташаккул ёфтааст.

бинобар ин, дар таомҳои миллӣ миқдори зиёди гӯшту маҳсулоти
ширӣ истифода бурда мешавад.

Таоми миллии Бразилиёи муосирро ба осонӣ тасаввур кардан
осон нест, чунки мамлакат аз 26 минтақа иборат аст. Вале як

Яке аз таоми асосии миллии қирғизӣ бешпармоқ мебошад.

таоме мавҷуд аст, ки онро дар тамоми гӯшаву канори мамлакат

Солҳои пеш онро бо даст истеъмол мекарданд. «Бешбармоқ» ба

чашидан мумкин аст, ки «фейжоада» номида мешавад.

забони тоҷикӣ маънои «панҷ ангушт»-ро дорад. Дар даврони мо
бешбармоқро бо қошуқ истеъмол кардан қулайтар аст.

Ин таомро ғуломони африқоӣ ҳанӯз 300 сол пеш эҷод кардаанд.
Онҳо аз хоҷаҳо пасмондаи бурридаҳои гӯштро бо лӯбиёи сиёҳ

Маҳсулоти асосии ин таом гӯшт мебошад. Ба туфайли

–хӯроки маъмули чорво омехта мекарданд. Дар тӯли мавҷудият

қиматнокии баланди ғизоӣ гӯшт нақши асосиро дар моя

тарзи пухтан (ретсепт) такмил ёфта, дар он иловаҳо пайдо

(ратсион) мебозад. Гӯшт- манбаи сафедаи комил барои

мешуданд.

инкишофу барқароршавии сафеда ва бофтаҳои организм зарур

Чунон гуногунанд, вале чунон
фоиданоканд…
Рубрикаамонро аз таомҳои миллии Россия, Қирғизистон, Итолиё

мебошад. Дар гӯшт моддаҳои минералӣ, аз ҷумла оҳан, ки

Айни замон маҳсулоти асоси ин таом лӯбиё мебошад. Лӯбиё аз

барои ташкили ҳуҷайраи хун зарур аст, мавҷуданд. Ҳамчунин,

витаминҳои гуруҳи В (В1, В2, В5, В6), С, Н ва РР, инчунин амалан

витаминҳои гурӯҳи В, ки барои кори комили тамоми организм

бо ҳамаи моддаҳои минералии зарур барои организм бой аст, ки

зарур аст, мавҷуд мебошанд.

дар байни онҳо калий, калсий, магний, синк, мис, манган, оҳан,

Таоми итолиёвӣ. Минестроне

ва Бразилиё оғоз мекунем. Таомҳои ин мамлакатҳо бо пайдоиш,
таркиби таом ва тарзи тайёр кардани онҳо фарқкунандаанд.

фосфор ва натрий мавҷуд мебошанд. Лӯбиё аз сафеда низ бой
аст. Бинобар ин, вегеториён онро меписанданд, чунки метавонад
ба гӯшт аз рӯи миқдори он дар таркибаш рақобат намояд. Тайёр

Вале онҳоро он муттаҳид месозад, ки онҳо ба организми фоида

Таомҳои анъанавии Итолиё дар тамоми ҷаҳон ба туфайли питса

кардани фейджоада душвор нест. Маслиҳати асосӣ-пеш аз тайёр

мерасонанд. Илова ба ин, ҳар чор таом ба таомномаи ошхонаи

(питзо) ва спагетти машҳур шудаанд. Вале дар асл таомҳои

кардан лӯбиёро якчанд соат дар об тар кардан беҳтар аст.

мактабии Ҳафтаи ғизои солим пешниҳод шуда буданд, ки моҳи

миллии он хеле гуногун аст. Бар замми ин, дар ҳар як минтақаи

март баргузор шуда буд. Дар бораи он шумо метавонед дар

мамлакат он фарқияти хос дорад. Итолиёвиҳо кӯшиш мекунанд,

ҳамин шумораи Ахборотнома маълумот пайдо намоед.

ки таомҳоро танҳо аз маҳсулоти тару тозаи дар замини онҳо
истеҳсолшуда тайёр карда шавад. Асоси таомҳои миллиро

Кӯдакон чӣ тавр таомҳои навро
қабул карданд?

бештар хамир, маҳсулоти баҳрӣ, миқдори зиёди панир, кабутӣ,

Таоми русӣ. Борш

сабзавот ва равғани зайтун ташкил мекунад.

Ҳар як рӯзи Ҳафтаи ғизои солим дар ошхонаи мактабӣ овезаи
рангоранг бо номгӯи таоми миллии мамлакати муайяне бо шарҳи

Таомҳои русӣ бо намудҳои гуногун бой аст. Он асрҳои зиёд зери

Итолиёвиҳо бо қаноатмандии зиёд сабзавот истеъмол

таърих ва аҳамияти он ба организм овехта мешуд. Пеш аз хӯроки

таъсири хусусиятҳои фарҳангии халқиятҳои гуногуни маскуни

мекунанд, бинобар ин, яке аз таомҳои дӯстдоштаи онҳо —шӯрбои

нисфирӯзӣ муаллим ҳатман мазмуни овезаро ба хонандагон

мамлакат ташаккул ёфтааст.

минестроне мебошад. Онро аз сабзавоти тару тозаи гуногун:

нақл мекард. Пас аз аз хӯроки нисфирӯзӣ хонандагон таоми

кадуча, карафс (сельдерей), пиёз, сабзӣ, карам, сирпиёз ва

навро муҳокима мекарданд.

Таомҳои анъанавии русӣ хеле фоиданоканд, чунки онҳоро аз

помидор тайёр мекунанд. Чӣ қадар сабзавот зиёд бошад, ҳамон

маҳсулоти гуногун тайёр мекунанд: сабзавот, ярмаҳо, лӯбиёӣ,

қадар беҳтар аст. Дар натиҷа, шӯрбои министроне аз витамин

Маълум шуд, ки дар Арманистон аллакай бо хӯриши винегрет

маҳсулоти ширӣ, гӯшт, парранда, моҳӣ ва тухм.

хеле бой ва хеле фоиданок мегардад.

ва дигар таомҳои русӣ ошноянд. Модарони онҳо мунтазам ҳам

Ба таомҳои қадимаи русӣ суп (шӯрбо), борш, рассолник, котлета,
пелмен (тушбера), каша (шавла), пирог, блин (чалпак), сирник,
инчунин хӯришҳо бо иловакунии сабзавоти ҷӯшонидашуда дохил
мешаванд.
Яке аз таомҳои асосӣ ва маъмули русӣ борш мебошад. Якчанд

Дар лаблабӯ витаминҳои зиёд: А, В1, В2, В5, В6, В9, С, РР ва

намуди борш вуҷуд дорад: бо карам, бо шилха, бо лӯбиё, бо

моддаҳои минералии ба организми мо зарур: калий, калсий,

карами туршонидашуда, бо замбурӯғ. Маҳсулоти ивазнашаванда

магний, руҳ, мис ва манган, оҳан, йод, фосфор ва натрий мавҷуд

танҳо лаблабӯ боқӣ мемонад.

аст. Лаблабӯ барои дил, рагҳои хунгузар, ҷигар ва гурда хеле
фоидаовар мебошад. Ғозҳои дар таркиби лаблабу мавҷудбуда

Лаблабӯ-яке аз сабзавоти фоиданоктарин ва дастрас мебошад.

табодули моддаҳоро дар организм беҳтар менамоянд.
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хӯриши шӯҳратёфта, ҳам пелмен (тушбера) ва блини (чалпак)

Таомнома бо таомҳои миллии мамлакатҳои гуногун хонандагони

тайёр мекардаанд. Таоми қирғизии бешбармоқ умуман ба бараки

хурдсолро ба ақидаи шавқовар оварданд:дар бисёре аз таомҳои

азизу дӯстдоштаи тоторҳо монанд будааст.

як мамлакат албатта монанд дар мамлакати дигар дучор
шудан мумкин аст. Ҳарчӣ мамлакатҳо ба якдигар аз ҳисоби

Дар Тоҷикистон кӯдаконро бо борши хушбӯю серғизо зиёфат

ҳудуд наздик бошанд, ҳамон қадар таомҳои онҳо ба якдигар

карданд. Инҷо низ хонандагон монандии таоми навро бо таоми

монанданд. Баъзан онҳо танҳо бо ном фарқ мекунанд.

азизи худ дарёфтанд. Борш ба онҳо карамшӯрборо ёдрас шуд.
Дар бешбармоқ онҳо оши тупаро монанд дарёфтанд.

Палав барои
калонсолон ва палав
барои кӯдакон
Дар бораи анъанаҳои тарзи тайёр кардани таоми дӯстдоштаи тоҷикон ва варианти кӯдаконаи он
Дар зарбурмасали туркӣ чунин омадааст: дар ҷаҳон ҳамон

карда, болои он палавро (маҳсулотро) гузошта, сипас онро

қадар намуди палав мавҷуд аст, ҳамон қадаре дар ҷаҳони

мепечониданд. Ҳарорат як хел паҳн шуда, палав хеле хуб

ислом шаҳрҳо вуҷуд доранд. Дар ҳақиқат, имрӯз дар хусуси

пухта шуда, болаззат буд.

ба кадом мамлакат тааллуқ доштани ин таом баҳс
кардан бефоида аст. Решаи он аз давраҳои қадим маншаъ

Албатта, тарзи қадимаи тайёр кардани палав хеле

мегирад. Танҳо як чиз маълум аст-Тоҷикистон бо палави

шавқовар аст, вале принсипҳои аз ҳама бештар паҳшудаи

такрорнашавандаи худ, ки кайҳо ифтихори миллӣ гаштааст,

тайёр кардани палав минбаъд дар Осиёи Марказӣ рушд

барҳақ фахр мекунад. Соли 2016 анъана ва фарҳанги палави

ёфтанд.

Тоҷикистон ба номгӯи мероси ғайримоддии ЮНЕСКО дохил
карда шуд.

Имрӯз таом инъикосгари якчанд мамлакат мебошад.
Дар ҳар яки он хусусиятҳои худро дорад. Баҳс кардан

Таърихи палав

бемантиқ аст, ки кадом палав беҳтар аст-тоҷикӣ, ӯзбекӣ,
туркӣ ё туркманӣ. Беҳ аз қаҳрӣ шудан- паси дастурхон
нишаста палави хушбӯйро нӯши ҷон намуд!

Тахмин кардан мумкин аст, ки принсипҳои тайёр кардани
палав дар Шарқи Наздик ва Ҳиндустон на дертар аз
асрҳои II–III қарни мо, яъне бо пайдоиши коркарди

Палави тоҷикиро чӣ тавр тайёр мекунанд

биринҷ дар Шарқи Наздик ба вуқӯъ пайвастааст.
Тарзи тайёр кардан дар дохили ҳар як мамлакат фарқ
Эҳтимоли комил аст, ки решаи палавро дар Ҳиндустон,

мекунад: ноҳия аз ноҳия, шаҳр аз шаҳр. Дар ҳар як

он ҷое ки аз қадимулайём таомҳои монанди аз биринҷ

ошхонаи Тоҷикистон сирри тайёркунии палави худ

тайёршуда, вале парҳезӣ, шояд дар Форси қадим бо гӯшт

мавҷуд аст.

илова шуда бошад, ҷустан мебояд. Маълумот дар бораи
палав, ҳамчун таоми идона дар сарчашмаҳои асрҳои IX-X,

Гарчанде тарзи тайёр кардани палав дар ҳақиқат зиёд аст,

ишораҳо дар бораи палав «бо номи«пилав») дар адабиёти

дар мамлакат вариатсияҳои бештар маъмули таом низ

асримиёнагии араб «Ҳазору як шаб» мавҷуданд.

ҳастанд. Мисол, ғелак палав, шавла, палави душанбегӣ,
палави мурғӣ, оши «угро», палави анъанавии тоҷикӣ.

Он замон биринҷро бо гӯшт ва хушбӯиҳо ҳангоми
базмҳои калон ва ҳодисаҳои хотирмон- тӯй, ёдбуд

Вобаста ба рӯйдод, палав рӯзҳои одӣ ё ба муносибати

пешкаш мекарданд. Қабул шуда буд, ки меҳмонон бо

омадани меҳмонон, тӯй ё ёдбуд, зимистону тобистон

палав пешвоз гирифта, ба дарвешон палав дода шавад.

тайёр карда мешавад, дар маҳсулоти асосӣ мавиз, нахӯд,

Катибаҳои дар асри XVI қайдшуда тарзи тайёр кардан

биҳӣ, сирпиёзро метавонанд иваз намоянд.

(ретсепт) ва технологияи тайёр кардани палавро бо гӯшти
реза кардашуда мекушоянд. Дар давраҳои қадим палавро

Барои палавҳои тоҷикӣ баъзан биринҷро пеш аз тайёр

дар пӯсти гӯсфанд тайёр мекард- дар каме чуқурӣ, дар

кардан дар оби гарм тар мекунанд, то ки раванди пазиш

болои лахчаи ҳарораташ баланд, пӯсти гӯсфандро панҳ

тезонида шавад.
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Тайёркунии палав аз се давра иборат аст: доғкунӣ ва
хушбӯйкунонии равған, тайёр кардани зирбак-асоси
палав, илова кардани биринҷ ва ба ҳолати тайёр
расонидани он.

Қадами 1: Равған
Палавро дар дегҳои чӯянӣ дар равғани обшудаи гӯсфанд,
думба ё равғани растанӣ тайёр мекунанд. Думба (чарб)-и
ба шакли чоркунҷа бурридашударо ба дег дохил карда,
ҳарорат баланд карда, равған об карда шуда, ҷаззаро аз
дег мебороранд. Равғанро дар зарфи оҳанини қаъри ғафси
гирдшакл доғ мекунанд. Зарфи сирдор истифода карда
намешавад. Пеш аз ҳама зарф гарм карда мешавад, сипас
ба он равған рехта, дар оташи паст доғ карда мешавад.
Дараҷаи омода шудани равғанро аз дуди сафед ё қарсқарси сахт муайян кардан мумкин аст.

Қадами 2: Зирбак
Вақте ки раванди доғкунии равған ба анҷом меёбад, ба
дег гӯшти поракардашуда, пиёзи нимдоира бурридашуда,
сабзӣ дохил карда мешавад. Сабзиро 2 баробар кам аз
биринҷ вале баробар ба гӯшт илова мекунанд. Хамаи
маҳсулотро то пайдошавии тиллоранг бирён мекунанд.
Пас аз ин ба зирбак хушбӯиҳо илова карда мешаванд.
Дар байни хушбӯиҳо мурчи сиёҳ, қот, анис, китшмиш,
заъфарон ва сирпиёзро ҷудо мекунанд. Баъзан ба палав
биҳӣ, хушкмева ва барги ток илова мекунанд, Ба ним
килограмм биринҷ тахминан 1,5 қошуқ хушбӯиҳо рост
меояд. Сипас зирбакро намак карда, обро тахминан ним
стакон ба 500 грамм биринҷ илова мекунанд.

муддаост. Вале, барои ратсиони кӯдак бошад, начандон

Палав аз мурғи ҷӯшонидашуда

10-15 дақ. дар миқдори ками об бо равғани растанӣ

мувофиқ аст.

пазед.
Маҳсулот барои 4 порс

Қадами 3: Биринҷ
Аз болои ғилзати бирёншуда биринҷро мегузоранд,
ки онро бо зирбак омехта кардан мумкин нест. Онро

Палав барои кӯдакон

кунед, каме оби ҷушон илова карда, ба ҳолати ҷӯшиш

Равғани растанӣ — 2 қошуқи калон.

расонед.

эҳтиёткорона обро илова мекунанд то ин ки 1,5 см.

Организми

биринҷ пӯшонида шавад. Агар биринҷ қаблан тар карда

махсусро тақозо мекунад. Ба он бештар моддаҳои ғизоӣ,

Намак— аз рӯи хоҳиш

нашуда бошад, обро каме зиёд илова кардан лозим меояд.

витамину минералҳо ва миқдори ками хушбӯиҳою равғани

Об — 1,5 стакон.

Ба биринҷ намаку заъфарон илова мекунанд, ки таомро

ҳайвонот зарур аст. Розӣ шавед, дар чунин ҳолат варианти

тиллоранг мекунанд. Қабл аз ба охир расонидани раванди

кӯдак

ба

худ

муносибати

анъанавии тайёр кардани палав ба начандон дуруст меояд.

Технологияи тайёр кардан:
ҳолати ҷӯшиш расонида, дар ҳарорати паст зарфро бо

шоҳтаоми миллӣ дур кунем. Онро метавонем ба таври

сарпӯш маҳкам карда, ба ҳолати тайёр расонед.

одӣ аз рӯи ретсепти мутобиқшуда тайёр кунем. Дар он

ҷойгир карда, болои он гӯштро гузошта, бо кабутӣ ва

таносуби сафедаҳо, чарб, карбогидатҳо ба инобат гирифта

донаҳои анор пошида, пешкаш мекунанд.

шудаанд ва он аз рӯи технологияи барои организми кӯдак
дилсӯзона тайёр карда мешавад.

-

Мурғи тайёршударо бароварда, хунук карда, гӯштро аз
устухон ҷудо намуда, ба қисмҳои нисбатан хурд пора
кунед.

-

Сирпиёзро тоза карда, майда реза кунед.

-

Биринҷро тоза карда, шӯед ва ба ҳолати нимпаз

равған ва гӯшт фарқкунанда мебошад. Ин таоми бой аз
таровату лаззат дар фазои идонаи оилавӣ ва зиёфат хеле

Мурғро аз пӯсташ ҷудо намоед, ба оби гарм гузоред, ба

Вале ин маънои онро надорад, ки мо кӯдаконро аз

Палави тоҷикиро ба табақи калони гирд қуллашакл

Палави анъанавии тоҷикӣ бо миқдори зиёди хушбӯиҳо,

Биринҷ — 0,5 стакон.

-

пухтан палавро бо чӯбча якчанд сӯрохӣ карда, оташро
хомӯш мекунанд ва муддати 20 дақ. нигоҳ медоранд.

-

Сабзӣ — 0,5 дона.
рушдёбандаи

Мурғро бо сабзавот омехта карда, сирпиёзро илова

Мурғ — 1/4 дона.
Пиёз — 0,5 дона.

бо қошуқ ё кафгир каме зер кардан кифоя аст. Сипас

-

расонед.
-

Пиёзу сабзиро тоза карда, шӯед, ҷӯбчашакл буррида

Сипас баринҷро илова карда, палавро ба ҳолати пазиш
расонед.

-

Ҳангоми пешкаши палав гӯштро бо биринҷу сабзавот
баробар тақсим кунед.
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ЁРДАМЧИҲО ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ:
Тафдони конвексионӣ
Ахборотнома силсилаи мақолаҳоро дар
бораи ёрдамчиёни ивазнашавандаи
ошпазҳои мактабӣ чоп мекунад
Аз вақте, ки технологияи нави конвексивӣ пайдо шуд, ним
аср гузашт. Соли 1976, вақте ки тафдони якум дар Олмон
пешниҳод шуд, мутахассисон пай бурданд, ки ин асбоб дар
хӯроки умумӣ ояндаи хуб дорад. Ҳақ ба ҷониби онҳост.
Имрӯз, тафдонҳои конвексионӣ дар ҳама ҷойҳо: дар киоскҳо,
дӯкончаҳо, нонпазхонаҳо, қаҳвахонаҳо, тарабхонаҳо ва
албатта дар қисми хӯрокпазии мактабӣ истифода карда
мешаванд.

Чӣ тавр кор мекунад?
Дар чунин тафдонҳо технологияи конвексия-раванди
ҳавоивазкунии маҷбурӣ ва тақсимкунии гармӣ
истифода мешавад, ки аз ГБН (ТЭН)-ҳои (гармкунакҳои
барқии найчашакл) насбшуда мебарояд. Тафдон ба
туфайли шамолдиҳии даврагӣ баробар гарм мешавад.
Ҳамин тавр, таомҳо дар лаълиҳо гармии якхела
гирифта, дар як вақт тайёр мешаванд.
Ба туфайли ҳамин хусусият ошпази мактабӣ
метавонад таомҳои моҳигӣ, гӯштӣ ё нонию бӯлкагиро
дар муддати кӯтоҳтарин ва бо харҷи камтарини қувва
тайёр намояд.
Тафдонҳое, ки БОҶ СММ дар мактабҳои Тоҷикистон
насб мекунад, барои ҳама намуди бирёнкунӣ,
нонпазӣ, пухтани пирогҳо, барои гӯшти серравғани
ҳаҷман калону хурд, инчунин зуд гарм кардани
маҳсулоти яхкунонидашуда ва маҳсулоти бандубасти
ҳавобаровардашуда мувофиқ аст.

Ин ҳамон тафдони пешина нест?
Тафдонҳои конвексионӣ аз тафдонҳои одӣ фарқияти
кулл доранд. Аз ҳама асосии он шамолдиҳандаҳо
(як ё ду адад) мебошанд, ки ҳавои гармро ба
ҳаракат медароранд. Дар тафдони одӣ бошад, танҳо
элементи гармидиҳанда насб шудааст. Тавре ки ҳар
як кадбону медонад, ки лаълиро ҳарчӣ ба элементи

гармидиҳанда наздик намоем, он ҳамон қадар
зиёдтар гарм мешавад. Бинобар ин, дар тафдони одӣ
дар як вақт тайёр кардани якчанд таом хеле душвор
аст, агар онҳо ҳарорати гармкунии якхеларо талаб
намоянд. Дар тафдонҳои конвексионӣ маҳсулот
бо ҳавои гарм якхела шамол дода мешавад. Онҳо
намесӯзанд ва хом ҳам намемонанд.
Ғайр аз ин, дар муқоиса бо тафдони одӣ, тафдонҳои
конвексионӣ ба таври назаррас қувваи барқро кам
сарф мекунанд.

Хамаи тафдонҳои
якхелаанд?

конвексионӣ

Хамаи тафдонҳои конвексионӣ ба таҷҳизоти касбӣ
мансубанд. Вале онҳо вобаста аз иқтидор, миқдори
сатҳ ва ҳосилнокии умумиашон, инчунин намуди
барандаи энергия (газӣ ё барқӣ) фарқ мекунанд.
Чунин асбобҳо аз ҳисоби системаи электронӣ ё
аналогӣ идора карда мешаванд. Лаълиҳоро ба тафдон
ба воситаи ёрирасони махсус ё аввал ба аробачаи
рафдор гузошта, сипас ба тафдон дохил мекунанд.
Тафдонҳои хурди як адад шамолдиҳанда дошта,
ҳамчунин моделҳои ҳосилнокиашон зиёд ва миқдори
зиёди шамолдиҳандаю лаълидошта мавҷуданд.
Ҳамаи онҳо имконияти тайёр кардани таоми аълоро
медиҳанд. Фарқияти онҳо танҳо дар ҳаҷми дар як
вақт тайёр кардан мебошад.
Боз як хусусияти тафдонҳои барқӣ системаи
намкунанда мебошад. Моделҳои бе намкунӣ, бо
намкунии дастӣ ва намкунии буғӣ мавҷуданд.
Намкунӣ дар тайёркунии маҳсулоти нонию бӯлкагӣ
нақши муҳим дорад. Вале тафдони конвексиониро
аз буғконвектавтомат (пароконвектавтомат) фарқ
кардан лозим аст. Буғконвектавтомат — таҷҳизоти
гароннарх ва душвор мебошад. Дар бораи он дар
шумораҳои ояндаи Ахборотнома нақл хоҳем кард.
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Маљаллаи ѓизои мактабї

Якумин дар ҷаҳон: чӣ тавр
Финландия ҳафт даҳсола инҷониб
ба кӯдакон ғизо медиҳад
Соли сипаришуда Финландия 70-солагии ғизои
мактабии бепулро таҷлил намуд. Тасаввур кардан
душвор аст, ки дар вақти ҷанг-соли 1943 дар
мамлакат Қонун дар бораи ғизои гарми бепул дар
мактабҳо қабул карда шуд. Финҳо бори аввал дар
ҷаҳон ба таври қонунӣ ҳуқуқи ҳамаи хонандагонро
барои хӯроки бепул дар давоми соли таҳсил таъмин
намуданд.

Гоҳ пури пур, гоҳ холии холӣ

шириниҳо пайдо шуданд. Он вақт, бори аввал ғелакҳои
гӯштӣ (мясные фрикадельки), котлетаҳои моҳигӣ,
шираобаи мурғӣ, хуки кӯбида ва ҷигари сингапухташуда,
ки минбаъд даҳсолаҳо маъмул гаштанд, пешкаш
мешуданд.

Ғизо барои ҳама

лижатозӣ» маъмул бошад, он гоҳ «таътили картошка»
маъмул буд: тирамоҳ кӯдакон муддати як ҳафта дар
ғундоштани ҳосили картошка кумак мерасониданд.

Имрӯз дар мактабҳо қитъаи замин ва полизҳо аз байн
рафтанд, қисми хӯрокпазӣ ҳам тамоман дигар шуд.
Ғизо ба ҳамаи мактабҳо ба таври марказонидашуда
дастрас мегардад. Хамаи ин аз ҳисоби буҷет мебошад.
Ҳар як финн медонад, ки қисми андози онҳо ба ғизои
мактаббачагон равона карда мешавад.

Солҳои 60-ум, вақте ки фаро расид ва иқтисодиёти
мамлакат барқарор шуд, таомномаи мактабиро бо хлеб,
панир, ҳасиб ва шир гуногун намуданд. Аз рӯи он ки чӣ
тавр Финландия тараққӣ ва рушд ёфт таомҳои мактабӣ
низ тағйир ёфтанд. Дар солҳои 80-ум дар ратсиони
хонандагон моҳӣ, гӯшт, сабзавот, мева, хӯришҳо ва

Хӯроки нисфирӯзии муосири мактаббачаи финн дар худ
таоми гарм, хӯриш, сабзавоти порашуда ё ё меваҳои
тару тоза, хлеб, равғани маска, панири мулоим, инчунин
нӯшокӣ, бештар ҷурғот, шир, афшураро дарбар мегирад.
Асоси таомномаи мактабӣ-таоми миллии финнӣ мебошад.
Бештари маҳсулот истеҳсоли маҳаллӣ мебошад.

Кӯдакон ба худ таом интихоб мекунанд.Воқеан, ба кӯдакон
аз хурдӣ истифода кардани олоти хӯрокхӯрӣ-қошуқу
чангакро меомӯзонанд. Касе аз паси кассе назорат
намебарад, ки кӣ чӣ қадар истеъмол кардааст. Бинобар
ин, мактаббачагони финнӣ медонанд, ки аз ошхона
гурусна намебароянд. Падару модарон барои кӯдакони
ба ғизои махсус ниёздошта омода намекунанд. Ҳангоми
тайёр кардани таомнома ҳайати кормандон бояд дархости
волидайни ҳар як хонандаро ба инобат гиранд: барои
аллергикҳо, вегетариҳо ва онҳое, ки бинобар сабаби динӣ
ратсиони алоҳидаро риоя мекунанд, тайёр мекунанд ё
таоми алоҳида фармоиш медиҳанд.
Намунаи Финляндия — орзуи ҳар як мамлакати «ҷавон»
дар системаи ғизои мактабӣ мебошад. Финнҳо исбот
намуданд, ки давлат бояд ва метавонад нисбати кӯдакон
ҳатто дар солҳои душвортарин ғамхорӣ зоҳир намояд.
Тавре мебинем, ин кӯдакон ба воя расиданд ва давлате
сохтанд, ки аҳолии он хуштбахттарин дар ҷаҳон эътироф
гардидааст*.

Фаҳмидан душвор нест, ки дар он давра ғизои мактабӣ
начандон қиматнок буд. Ба таомномаи мактабӣ таомҳои
серғизо аз маҳсулоти одӣ: ҷав, арзан, картошка ва
маҳсулоти бехӣ дохил мешуданд.
Солҳои 40-ум ба таомномаи мактабӣ инҳо дохил
мешуданд: шӯрбои картошкагӣ, атолаи ҷавӣ, шавлаи ҷавӣ
бо брусника ва патароқи сахттайёршуда. Таомҳо дар
ошхонаи мактабӣ асосан дар намуди моеъ буда, онҳоро аз
табақчаҳои чуқур истеъмол мекарданд, қошуқу чангакҳо
бошанд, солҳои шастум дар истифодабарӣ маъмул
гаштанд. Ба ратсион касе арз кардан ҷуръат наменамуд,
чунки барои бисёриҳо хӯроки нисфирӯзии мактабӣ ғизои
ягона дар давоми рӯз буд.
Тобистон кӯдакон бо волидайн дар беша буттамева
ҷамъоварӣ мекарданд. Тирамоҳ ҳар як хонанда бояд 2
литрӣ (килограммӣ) буттамева меовард, ки онҳоро ба
шавлаҳо илова мекарданд то ки то андозае ратсионро
витаминнок гардонанд.
Ба уҳдадориҳои хонандагон расонидани ёрӣ дар ошхона
низ дохил мешуд. Мисол, рӯзҳое, ки дар таомнома шӯрбои
картошкагӣ дохил мешуд, 2 нафар хонанда ба машиятҳо
як соат барвақт омада, барои ҳамаи хонандагон картошка
пӯст мекарданд.
Дар назди мактабҳо ҳамеша қитъаи замин ва полиз
мавҷуд буд, ки дар нигоҳубини онҳо мактаббачагон кумак
мерасониданд. Агар имрӯз дар Финландия «таътили
*Маълумоти маърӯзаи Умумиҷаҳонии хушбахтӣ барои соли 2018 год, СММ.

