БА МАКТАБ НАТАНҲО БАРОИ
ДОНИШ:

Дар мактабҳои Тоҷикистон
лоиҳаҳои пилотии моделҳои нави
ғизои мактабӣ шурӯъ шуданд

РЕТСЕПТҲО ВА ТАВСИЯҲОИ
ФОИДАНОКИ БОЗ ҲАМ
БЕШТАР

Дар шаҳри Душанбе рӯнамоӣ
(презентатсия)- и нашри дуюми
Китоби ретсептҳо барои ғизои
мактабӣ баргузор гардид

Баробарии гендерӣ чист ва он чӣ
тавр бо ғизои мактабӣ алоқаманд
аст

С . 10

С . 14

С . 16

РӮЗИ ДАСТУРХОНИ ГУСТУРДА

3

Мундариҷа
4

Таомҳои мардуми ҷаҳон. Фаронса

6

Ёрдамчиён дар ошхонаи мактабӣ: корд ва тахтача

10

Рӯзи дастурхони густурда. Дар мактабҳои Тоҷикистон
лоиҳаҳои пилотии моделҳои нави ғизои мактабӣ шурӯъ
шуданд

14

Ретсептҳо ва тавсияҳои фоиданоки боз ҳам бештар.
Дар шаҳри Душанбе рӯнамоӣ (презентатсия)- и нашри
дуюми Китоби ретсептҳо барои ғизои мактабӣ баргузор
гардид

16

Ба мактаб натанҳо барои дониш: Баробарии гендерӣ
чист ва он чӣ тавр бо ғизои мактабӣ алоқаманд аст

18

Кӯдакам заҳролуд шуд. Чӣ бояд кард?

20

Нут: ғизое, ки ҷаҳонро наҷот медиҳад

23

Кулчаҳои чойхӯраки нурободӣ: Беназирии нонҳои
хурдакаки тоҷикӣ дар чист

Нашри ахборотнома аз тарафи ТМҒ «Пажӯҳишгоҳи ғизои соҳавӣ»
БО ФАРМОИШИ БАРНОМАИ ОЗУҚАВОРИИ ҶАҲОНӢ СММ ДАР
ТОҶИКИСТОН таҳия гардид.
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Ахборотномаи ғизои мактабӣ рубрикаро, ки дар он хонандагонро
бо таомҳои миллӣ ва беҳтарин таомҳои мардуми ҷаҳон шинос
менамояд, идома медиҳад. Қаҳрамони ин мавод-таомҳои
фаронсавӣ мебошанд.

Дар хусуси мавҷудияти калория дар таом
фаронсавиҳо фикр намекунанд. Онҳо авло медонанд,
ки дар ҳама чиз, аз ҷумла дар ғизо принсипи “savoir
vivre” (маҳорати зист) пайравӣ намоянд, ки аз ҳар
амали худ ба пуррагӣ кайфият гирифтанро ифода
менамояд.

ТАОМҲОИ МАРДУМИ ҶАҲОН.
ФАРОНСА

Фаронсавиҳо панирро на он тавре ки мо одат кардаем
(бо нон/хлеб ба шакли бутерброд, балки ба сифати
шириниворӣ бо мева, чормағз ва май истеъмол
мекунанд. Паси миз ҳамеша хӯриш бо сабзавоти
тару тозаро, бештар бо уксуси балзамӣ истеъмол
мекунанд. Хлеби/нони фаронсавӣ низ маъмул аст,
вале онро нисбат ба сокинони собиқ мамлакатҳои
ИҶШС камтар истеъмол мекунанд.

Фаронсавиҳо бештар аз амрикоиҳо (дар ИМА
фоизи аз ҳама зиёди фарбеҳӣ дар ҷаҳон) равғанҳои
комилро истеъмол мекунанд. Вале бо маданияти
истеъмоли май бо панири равғаннокиаш баланд дар
Фаронса фоизи начандон зиёди бемориҳои рагу дил
ва онкологӣ ба қайд гирифта шудааст.
Иҷрои орзуи миллионҳо - тановули ҳама чизи дилхоҳ
ва бо ин мавзуну солим мондан? Чи тавр ин ба онҳо
муяссар мегардад? Таомҳои миллии фаронсавӣ
кайҳост, ки ба дастовардҳои фарҳангии ҷаҳонӣ
дохил гардидааст. Дар ҳама вақту замон таомҳои
фаронсавиро шоирону нависандагон ситоиш
мегарданд. Вале имрӯз дониш дар бораи таомҳои
фаронсавӣ барои бисёриҳо бо багет, круасан ва почаи
қурбоққа маҳдуд шудааст.
Каманд нафароне, ки дар ҳақиқат медоданд, ки
фаронсавиҳои одӣ ҳамарӯза чӣ истеъмол мекунанд.
Гап дар он аст ки тамоми таомҳоро шартан ба ду
намуд ҷудо мекунанд: таомҳои миллии минтақавӣ
ва таомҳои табъи нозук ва ашрофона (аристократӣ).
Агар таоми ашрофонаро, ки дар тарабхонаҳои
фаронсавӣ чашидан мумкин аст, вақту малакаи
махсусро талаб кунад, таоме, ки онро фаронсавиҳои
одӣ дар хона тайёр мекунанд, вақти зиёди дар назди
дег истоданро талаб намекунанд. Имрӯзҳо ҳеҷ кас
чунин вақт надорад.
Ҳамзамон, фаронсавиҳо маҳсулоти нимфабрикат
ва фастфудро ҳам намефаҳманд ва истеъмол ҳам
намекунанд. Асосан, харид дар бозори маҳал ба
анҷом расонида мешавад. Азбаски таоми фаронсавӣ
коркарди минималии ҳароратиро тақозо мекунад,
дастрас кардани маҳсулоти тару тоза ва босифат
муҳим аст.

Дар Фаронса қоидаҳои ғизои худ мавҷуд аст, ки на
ҳамеша ба мафҳуми тарзи ҳаёти солим мутобиқат
мекунад. Мисол, дар он ҷо се маротиба дар як рӯз
тановул кардан қабул шудааст (на 5-6 маротиба, тавре
ки парҳезшиносон (диетологҳо) тавсия медиҳанд).

Фаронсавиҳо одати хубе доранд, ки дар вақти тановул
ва пас аз он об менӯшанд. Дар вақтҳои начандон
дур ҳисобида мешуд, ки ин ба ҳазмкунии дуруст
мусоидат намекунад, вале имрӯз мутахассисон
шубҳа доранд, ки манъ намудани нӯшидан ҳангоми

тановул асоснокии илмӣ дошта бошад.
Ветчина, ҳасиб ва паштетҳо дар ҳамроҳӣ бо сабзавоти
тару тоза ё каме коркарди ҳароратишуда, хушбӯиҳо,
соусҳои гуногун дар рӯзҳои одӣ имкон медиҳанд,
ки вақти кам барои тайёр кардани таом сарф карда
шавад. Ҳангоми имкон додани вақт фаронсавиҳо аз
мурғ, гӯшти гӯсола ва гӯшти гов бо сабзавот дар дам
пухташуда, хушбӯиҳо ё соус таом тайёр мекунанд.
Хӯроки шомро бе саросемагӣ ва ишкамсерӣ тановул
мекунанд.
Олимон ба ақидаанд, ки сирри саломатии
фаронсавиҳо дар муҳаббат ба сабзавот, меваҳо, моҳӣ,
равғани зайтун ва сатҳи пасти истеъмоли шакар
мебошад. Ҳамин тавр Фаронса ба тамоми мардуми
ҷаҳон исбот менамояд, ки аз ғизо кайфият бардошта,
дар бораи калория фикр накарда, мавзуну солим
бошанд.

School Feeding Newsletter: Tajikistan. Issue 16

6

рататуй
Рататуй — тавре ки бисёриҳо фикр мекунанд,
таоми табъи нозук набуда, балки рагуи хеле
одӣ ва сабзавотии мардумӣ мебошад. Азбаски
рататуй таоми хеле рангоранг мегардад,
кӯдакон онро бо иштиҳо истеъмол мекунанд.

Гарнирҳои одӣ ба монанди макарон ё
картошкаро ба рататуи провансӣ аз рӯи
ретсепти калламушбача Реми- қаҳрамони
филми мултипликатсионӣ иваз намуда,
бисанҷед!

Маҳсулот (ингредиентҳо) барои 6 порс:
•
Соус аз помидор ва райҳон (пӯсти помидорро ҷудо намуда, райҳонро
илова кунед, дар блендер ё комбайни ошхонагӣ майда кунед) — 1-2 стакон
•
2 дона дандонаи сирпиёз (майда кунед)
•
Сесанбар (тимьян) — 3–4 шохча
•
Равғани зайтун- 2 қошуқи калон
•
Боимҷон (даврашакли тунук бурред) — 1 дона.
•
Таррак (кабачок)-и зард (даврашакли тунук бурред) — 1 дона.
•
Тсукини (даврашакли тунук бурред) — 1 дона.
•
Каламфури булғории сурх (ҳалқашакли тунук бурред) —1 дона.
•
Картошка (даврашакли тунук бурред) — 2–3 дона.
•
Намак, мурч аз рӯи хоҳиш
Соуси бешамел
•
Равғани маскаи бенамак — 1 қошуқи калон
•
Орд- 1 қошуқи калон
•
Шир-1 стакон
•
Чормағзи мушклак (мускат) — 1 қошуқчаи чойнӯшӣ

Қадами 1 Картошкаи бурридашударо дар оби ҷӯшидаистодаи намаккардашуда то нимпаз шудан
муддати 3-4 дақ. ҷӯшонед.
Қадами 2 Соуси бешамелро тайёр кунед. Ширро то ҳарорати хона гарм кунед. Дар зарфе, ки қаъраш
намесӯзад равғани маскаро об карда, ордро илова намуда, омехта карда, онро 1-2 дақ.
бирён кунед. Орд набояд ранги ҷигарӣ дошта бошад. Сипас, оҳистакорона соусро аз
оташ гирифта, ба он чормағзи мушклакро илова карда, омехта намоед.
Қадами 3 Ба қолаби сингапазӣ соуси помидор, сирпиёз, сесанбар ва равғани зайтунро гузоред.
Намак пошед ва сипас соуси бешамелро ба он резед.
Қадами 4 Сабзавоти даврашаклро ба қолаб, бо гуногунии рангҳо гузоред, намаку мурч пошед.
Қадами 5 Қолабро бо қоғази пергаментӣ пӯшонед ва дар ҳарорати 190 дараҷа тасфонидашуда,
муддати 55-60 дақ. дар тафдон пазед. Таомро бо хлеб/нони хушконидашуда пешкаш
намоед.
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ЁРДАМЧИЁН ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ

Пеш аз ҳама бояд тамғагузорӣ ба анҷом расонида
шавад. Корду тахтачаҳо бояд мувофиқи намуди
маҳсулот, ки бо он маҳсулот коркард карда мешавад,
қайди худро дошта бошанд. Риоя накардани тартиби
мазкур хатарнок аст. Агар шумо бо корде, ки бо он
моҳиро пора кардаед хӯриш тайёр кунед, кӯдакон
метавонанд заҳролуд шаванд, ҳатто агар бовар дошта
бошед, ки кордро тоза шустаед.

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

Одатан, тайёр кардани дилхоҳ таом аз корд ва тахтача оғоз мегардад. Ба сифат, бароҳатӣ
ва бехатарии он мо начандон диққати зарурӣ медиҳем. Ба назар мерасад, ки онҳо воситаҳои
одианд- чи шуданаш мумкин?
Мо ба мутолиакунандагон тавсия медиҳем, ки дар интихоби корду тахтача бодиққат
бошанд ва шахсоне, ки ба ғизои мактабӣ муносибате дошта бошанд, ҳамеша бояд қоидаҳои
нонанавиштаро дар хотир дошта бошанд, ки аз риояи онҳо бехатарии ғизои кӯдакон
вобастааст.

Кадом намуди корд ва тахтачаҳо дар
ғизои мактабӣ истифода мешаванд?
Қоидаи якум: корд ва тахтачаҳо бояд бо сифати баланд
истеҳсол шуда, дар ҳолати хуб нигоҳ дошта шаванд.
Дар қисми хӯрокпазии мактаб набояд олоти кории
шакливазкарда, ҷағдошта ва шикаста истифода карда
шавад. Истифодаи олоти аз алюминий, пластмасса ва
фанера низ манъ аст.
Тахтачаҳо бояд аз чӯби ба талабот ҷавобгӯ сохта
шуда бошанд. Кордҳо аз оҳани зангногир бо дастаҳои
мувофиқ истеҳсол шуда бошанд, то ки ҳар гуна
ҷароҳатҳо пешгирӣ карда шавад. Кордҳо бояд тез
карда шуда, ба намуди маҳсулоти бурридамешуда
мувофиқ бошанд: алоҳида- барои моҳӣ, хлеб/нон,
сабзавот ва ғ. Дар як тахтача бурридани ҳар гуна
маҳсулот на танҳо номувофиқ аст, балки аз рӯи қоида
манъ аст, ки дар ин хусус каме поёнтар нақл хоҳем
кард.
Тахтачаҳоро барои қисми хӯрокпазии ошхона беҳтар
аст аз навъи дарахтони босифат интихоб намуд.
Тахтачаҳои аз ҳама босифатро аз навъи дарахтони
сахт-гевей, ақоқиё, булут истеҳсол мекунанд. Маҳз

Чи тавр дуруст дар қисми хӯрокпазии
мактаб корду тахтачаро истода
намоем?

чунин тахтачаҳоро ошпазҳои касбӣ авлотар медонанд.
Агар мактаб шароити хуби иқтисодӣ надошта бошад,
бо нархи нисбатан паст, вале бо сифати хуб тахтачаҳои
аз бамбук, зерфун (липа) ё бук истеҳсолшударо
харидорӣ кардан мумкин аст. Онҳо намиро кам ба худ
мекашанд ва нисбат ба тахтачаҳои аз тӯс ва санавбар
истеҳсолшуда дер корношоям мегарданд. Тахтачаҳои
аз тӯс (берёза) ва санавбар (сосна) истеҳсолшуда аз
ҳама камарзиш буда, муддати кам хизмат мекунанд.
Ҳангоми харидории тахтача ба қисми болоии он
диққат диҳед-он бояд бе ҷағиш бо тасвири дурусти
нахи чӯб бошад. Чи қадар қисми болоии тахтача
калон бошад, ғафсии он низ бояд калон бошад.
Тахтачаҳои аз якчанд қисм ба ҳамдигар ширешшуда
хеле мустаҳкаманд ва ба шакливазкунӣ тобоваранд.
Ба ҳисоби миёна як тахтача аз як то ду сол истифода
мешавад. Агар мушоҳида карда бошед, ки дар
қисми болоӣ ҷағиш пайдо шудааст ё харошидаю
изи корд пайдо шуда бошад ва дар онҳо ифлосиҳо
ҷой мегиранд ё тахтача нам кашида, шаклашро иваз
кардааст, фавран онро иваз намоед.

Ғайр аз ин, як кордро метавонад якчанд нафар
истифода намоянд ва намедонанд, ки бо ин корд
шумо чиро бурридаед. Ҳамин гуна қоида нисбат барои
тахтачаҳо низ амал мекунад.
Коркарди маҳсулоти хом бояд аз амалиётҳои
нисбатан тоза ҷудо карда шуда бошад. Барои дар
як миз коркард кардани ҳам маҳсулоти хом, ҳам

маҳсулоти пухташуда, бар замми ин, дар як тахтача
ва бо як корд, роҳ додан мумкин нест.
Шустани корду тахтачаҳоро бояд бодиққат, бо оби
гарми на кам аз 45 дараҷа, бо намкаши (губка) тоза
ва воситаи шустушӯй анҷом дод. Сипас бо оби гарми
на кам 65 дараҷа чайқонда олотро бо оби ҷӯш шустан
лозим аст. Тахтачаҳо дар хушккунакҳо ва рафҳои
махсус ба тарзи теға хушк карда мешаванд. Тахтачаҳо
ба тарзи теға дар ҷойи корӣ, кордҳо дар қуттиҳои
махсус нигоҳ дошта мешаванд.
Ин қоидаҳои одиро риоя карда, корманди қисми
хӯрокпазӣ бо дили пур метавонад таом тайёр карда,
хотирҷамъ аз бошанд, ки тахтачаҳои ношуста
ё кӯҳнашуда дар ошхонаи онҳо ҳеҷ гоҳ пайдо
намешаванд ва сабаби паҳншавии микробҳо ва
ифлосиҳои хавфнок намегарданд.
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Роҳандозии лоиҳаи нав ҳамавақт кори пурҳаяҷон ва
масъулиятнок аст. Маҳз аз муваффақият ё нокомӣ дар давраи
озмоишӣ ояндаи барномаи миллии ғизои мактабӣ вобастааст.
Соли нави таҳсил 50 мактаби ҷумҳурӣ масъулияти боифтихори
кашфкунандагони аввалинро ба худ гирифта, дарҳои ошхонаи
мактабиро барои хонандагони синфҳои ибтидоӣ боз намуданд.

Рӯзи дастурхони густурда
Дар мактабҳои Тоҷикистон лоиҳаҳои пилотии моделҳои нави
ғизои мактабӣ шурӯъ шуданд

Маросими ботантана кушодашавии лоиҳаҳои
пилотӣ рӯзи 13-уми сентябри соли 2019 дар мактаби
№3- шаҳри Роғун баргузор гардид. Дар чорабинӣ
раиси шаҳри Роғун Сулаймонзода Музаффар,
муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мирҳамуддин
Камолзода, намояндагони БОҶ СММ, SIFI, Вазорати
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, директорони
мактабҳои пилотӣ иштирок намуданд.
Дар маҷмӯъ барномаи пилотӣ 35 мактаби вилояти
Хатлон ва 15 мактабро аз шаҳри Роғун ва ноҳияҳои
Рашт, Нуробод, Тоҷикобод ва Лахш фаро мегирад.
Ҳанӯз моҳи апрели соли гузашта вазоратҳои
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар якҷоягӣ бо БОҶ СММ бо дастгирии Институти
ғизои соҳавии Федератсияи Россия (SIFI) нақшаи
амалро таҳия намуданд, ки ба мантиқи Стратегияи
рушди устувори ғизои солим то соли 2027 қаблан
қабулшуда мувофиқат мекард.
«Ҳамкории самараноки мо солҳои зиёд идома
дорад, вале маблағ додан кам аст, онро бошуурона
харҷ намудан муҳим аст. Дар ин робита мехоҳам ба
мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, БОҶ СММ,
SIFI изҳори миннатдорӣ намоям»— қайд намуд
сардори шуъбаи мусоидат ба рушди байналмилалии
департаменти
муносибатҳои
байналмилалии

молиявии Вазорати молияи Федератсияи Россия
Павел Евсеев.
Айни ҳол бо ғизои гарм дар Тоҷикистон ҳамарӯза
зиёда аз нисфи хонандагони синфҳои ибтидоӣ
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъмин карда
мешаванд. Зиёда аз 400 ҳазор нафар кӯдакон дар
1992 мактаб ба лоиҳа шомил карда шудаанд. Вале
ҳадафи он дар он аст на нисфи хонандагон, балки
тамоми хонандагони Тоҷикистон аз синфи 1 то
4 бо кумаки давлат ва кӯшишҳои якҷояи мактаб,
аҳли ҷомеа ва волидайн ғизои гуногун, бехатар ва
баркашидашуда истеъмол намоянд.
«Мо мехоҳем, ки дар тавре дар Роғун шароит
муҳайё шудааст, дар ҳамаи мактабҳо ташкил карда
шавад. Кори якҷояро дар шарикӣ бо Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумаки Федератсияи Россия
ва SIFI идома дода, бовар дорам рӯзе мешавад, мо
ки ба ҳамаи кӯдакони Тоҷикистон тавре ки дар ин

мактаб имрӯз истеъмол мекунанд, таъмин хоҳем
кард», — таманниёти ҳамаи онҳое, ки ба лоиҳа ҷалб
шудааанд, иброз намуд Алберто Мендес-директори
БОҶ СММ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Барои муайян кардани чӣ тавр самаранок таъмин
намудани кӯдакон бо ғизои гарм дар тамоми
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мамлакат бояд аввал вариантҳои гуногун озмоиш
шаванд, чунки схемаи универсалии ягона барои
ҳама вуҷуд надорад. Бинобар ин, дар мактабҳои
пилотӣ моделҳои ошхонаи базавӣ-мактабӣ (як
мактаб), нонпазхонаҳои байнимактабӣ дар 5
мактаб ва хоҷагиҳои наздимактабӣ дар ҳашт
мактаб (лоиҳае, ки дар якҷоягӣ бо Барномаи озуқа
ва ташкилоти хоҷагии қишлоқи СММ (FAO) амалӣ
карда мешавад) озмоиш карда шавад.
Албатта, ба таври одӣ ғизодиҳӣ, пухтани хлеб/
нон, парвариш намудани маҳсулот оғоз намудан
набуд. Омодагӣ вақт, қувва ва маблағро талаб
менамуд. Таҷҳизот аз ҷониби БОҶ СММ ва SIFI бо
маблағгузории Россия харидорӣ шуда буд.

Президенти SIFI Владимир Чернигов дар чорабинӣ
баромад карда, ба кӯдакон- қаҳрамонон ва
мунаққидони асосии барномаи ғизои мактабӣ
муроҷиат намуда гуфт: «Бачаҳо, агар шумо хуб ва
дуруст ғизо нагиред, ба шумо солиму доно ва зебо ба
камол расидан душвор мегардад. Маҳз барои ҳамин
биёед вазифаҳоро тақсим намоем- омӯзгорон ба
шумо дониш медиҳанд, мо бошем, кӯшиш мекунем,
ки шумо дуруст ғизо гиред ва маҳз ҳамон вақт шумо
шаҳрвандони асили мамлакати хеш мегардед. Мо
ба шумо дар дониш ва ғизои болаззат гирифтан,
бодиққат гӯш кардан ва иҷро намудани супоришҳои
омӯзгорон муваффақият хоҳонем».
Тӯли як сол мутахассисони БОҶ СММ, SIFI дар

ҳамкорӣ бо мақомоти ҳокимияти давлатӣ, мактабҳо,
волидайн ва хонандагон ба таъмир ва ба тартиб
овардани инфрасохтори ошхонаи мактабӣ ва қисми
хӯрокпазӣ машғул буданд. Барои ташкил намудани
хӯроки умумӣ, алалхусус ғизои кӯдакон бояд ҳама
кор аз рӯи қоида анҷом дода шавад. Бехатариро
сарфи назар карда, онро барои «фардо» гузоштан
мумкин нест.
Коршиносон дарк мекарданд, ки сараввал барои
мактабҳо иҷрои вазифаҳои нави худ душвор
мегардад. Онҳо ҷиҳати расонидани кумак таомномаи
баркашидашудаи махсусро таҳия намуданд, ки
гуногунӣ ва таркиби онҳоро вобаста ба имконияти
молиявии волидайн, ки барои харидории маҳсулот

маблағ ҷамъоварӣ менамуданд, тағйир додан
имконпазир мегардид. Иштироки волидайн дар ин
ё дигар шакл, чун дигар барномаҳои ғизои мактабӣ
омили калидӣ мебошад.
Ошпазҳо ва кормандони қисми хӯрокпазӣ низ ба
соҳаи ба худ нав ворид мегарданд ва барои онҳо
тренингҳо гузаронида шуданд, ки дар сару кор
гирифтан бо техникаи нав, қоидаҳои ташкили
ҷойи корӣ, таҳияи таомнома ва технологияи тайёр
намудани хӯрокҳои нисфирӯзии мактабӣ ба таври
аъло кумак расониданд.
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РЕТСЕПТҲО ВА ТАВСИЯҲОИ
ФОИДАНОКИ БОЗ ҲАМ
БЕШТАР
Дар шаҳри Душанбе рӯнамоӣ (презентатсия)- и нашри дуюми Китоби
ретсептҳо барои ғизои мактабӣ баргузор гардид
Қабл аз роҳандозии лоиҳаҳои пилотии калидӣ
барои рушди ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон нашри дуюми Китоби ретсептҳо барои
ғизои мактабӣ ҳамчун кумак ба иштирокчиёни он,
инчунин ба ҳамаи ошпазҳои мактабӣ ва волидайни
мамлакат ва берун аз он дар шаҳри Душанбе
пешкаш гардид.
Китоб аз ҷониби Институти ғизои соҳавӣ (SIFI) дар
ҳамкорӣ бо БОҶ СММ таҳия гардидааст. Нашри
якуми он сазовори мукофоти Gourmand World
Cookbook Awards 2017 гардида, дар категорияи
«Бехатарии озуқа» ғолиб дониста шуда, инчунин
мукофоти махсуси ҳакамони озмунро соҳиб
гаштааст.
Сардори шуъбаи мусоидат ба рушди байналмилалии
департаменти муносибатҳои байналмилалии
молиявии Вазорати молияи Федератсияи Россия
Павел Евсеев ҳангоми рӯнамоӣ қайд намуд,
ки донори асосии барномаи ғизои мактабӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкорӣ ва гуфтугӯ

омодааст «Ба мо ҳамчун донорон хеле муҳим аст
шароитро бинем, то ки хубтар фаҳмем, ки буҷет чи
тавр таҳия карда мешавад. Ба мо зарур он аст, ки
ҳар як доллар, ҳар як рубл, ҳар як сомонӣ ба ҳар як
кӯдак дар шакли ана ҳамин хел хӯришҳо, нӯшокиҳо
ва таомҳои болаззат омада расад».
Директори БОҶ СММ дар Тоҷикистон Алберто
Мендес изҳори боварӣ намуд, ки барномаи ғизои
мактабӣ имкон дорад, ки зиндагиро тағйир
бидиҳад: «Ин намунаи хуби он аст, ки мо чӣ тавр
сифати баланди барномаи ғизои мактабиро дар
мамлакат таъмин менамоем. Мо мехоҳем минбаъд
ба Ҳукумати Тоҷикистон уҳдадориҳо оид ба
амалишавии дарозмуҳлати устувории барномаро
бисупорем, вале дарк кардан муҳим аст, ки ғизои
мактабӣ ин натанҳо озуқа, балки шароити хуб,
таҷҳизот ва таъминоти босифат ва инфрасохтор
мебошад».

ва гуногун таъмин кардан, ба замми ин тайёр
кардани таомҳои дӯстдоштаи миллӣ, бо истифодаи
маҳсулоти арзон кори осон нест. Ҳангоми таҳияи
китоб муаллифон ошпазҳо ва волидайнро ҷалб
намуда, рӯйхати таомҳои шинос ва дӯстдоштаи
миллии кӯдаконро ташкил намуданд. Китобро ба
2000 мактаби деҳот ва китобхонаҳои ҷамъиятии
Тоҷикистон тақдим намуданд.
Вақт нишон дод, ки талабот ба ретсептҳои нав,
тавсияҳои фоиданок оид ба қоидаҳои ташкили
қисми хӯрокпазӣ, техникаи бехатарӣ ҳангоми
кор дар қисми хӯрокпазӣ, қоидаҳо ва меъёрҳои
санитарӣ мавҷуд аст. Ҳамаи ин дар таҳияи нашри
дуюми китоб ба инобат гирифта шуд.

Президенти SIFI Владимир Чернигов дар навбати
худ қайд намуд, ки ҳатто агар мавҷуд набудани
таҳсилот ба ҳаёт ва саломатии кӯдакон хатар
надошта бошад ҳам, вале ғизои нодуруст бевосита
ва ҳамарӯза ба онҳо таъсир мерасонад: «Ман
боварии комил дорам, ки барномаи ғизои кӯдакон,
алалхусус вақте ки онҳо дар муассисаҳои таълимӣ
ё дигар муассисаҳои иҷтимоӣ қарор доранд,
ин афзалияти волои ҳар як мамлакати ҷаҳон
мебошад. Моро хиштҳои хурдакаки минбаъда дар
бинои азими системаи ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон интизоранд ва ман фикр мекунам, ки
китоби мазкур пояи асосии он хоҳад буд».

Ҳамчунин маълум гардид, ки кӯдакон ҳама гуна
озмоиши болаззатро меписанданд. Ба онҳо
фаҳмидани муҳит ва васеъ намудани ҷаҳонбинӣ
тавассути чашидани таомҳои мамлакатҳои ҷаҳон
маъқул аст. Барои он ки ошпазҳо дар ин кор ба онҳо
кумак расонанд, дар китоб ретсептҳои анъанавии
итолиёвӣ, русӣ, бразилиёвӣ, қирғизӣ, арманӣ ва
америкоӣ дохил карда шуда буданд.

Нашри якуми китоб аллакай нишон дод, ки чи
тавр ошпазҳои мактабӣ ва волидайн ба кумак ва
маслиҳат ниёз доранд. Онҳоро фаҳмидан мумкин
аст: панҷ рӯз дар як ҳафта бо таомномаи солим

Якум: маҳсулот бояд дастрас, тару тоза, табиӣ ва
истеҳсоли маҳаллӣ бошанд.

Дар шакли азнавтаҳиягардидаи Китоб беш аз 100
ретсепт дохил карда шуданд. Ҳамаи онҳо гуногун,
вале аз нигоҳи принсипи онҳоро муттаҳидкунанда
интихоб шудаанд.

Дуюм: ҳамаи таомҳо бояд ба талаботи организми

рушдёбанда ба макро ва микроэлементҳо ва
моддаҳои фоидаовар ҷавобгӯ бошанд. Дар китоб
маълумот дар бораи калориянокӣ, мавҷудияти
витаминҳо, равғанҳо, сафедаҳо ва карбогидратҳои
ҳар як ретсепт гирд оварда шудааст.
Дар рӯнамоии Китоб иштирокчиён тавонистанд
дар амал ҳис намоянд, ки ошпаз будан, интихоб
намудан ва тайёр кардани таом барои кӯдакон
аз рӯи ҳамаи талаботҳои ғизои мактабӣ дар асл
чи тавр аст. Меҳмонон дар викторинаи дилхушӣ
оид ба дониши принсипҳои асосии ташкили ғизои
мактабӣ иштирок намуданд. Сипас, онҳо худро
дар нақши ошпаз санҷида, аз рӯйхати маҳдуди
маҳсулот таоме тайёр карданд, ки болаззат,
фоидаофар ва зебо бошанд.
Аз рӯи натиҷаи озмуни таомпазӣ коршинос Азонов
Ҷамшед (доктори илмҳои тиб, сармушовири
ПДИТ-и ғизо) ҳамаи таомҳои тайёрнамудаи
иштирокчиёнро шарҳ дода, оид ба фоидаи
маҳсулоти дар онҳо истифодашуда барои кӯдакон
ба ҳозирин маълумот дод.
Чорабинӣ бахшида ба ғизо чӣ тавр бе зиёфат
баргузор мегардад!? Ҳар як иштирокчӣ худро
мактаббача ҳис намуда, таомҳои ошхонаи
дӯстдоштаашро, ки аз рӯи ретсептҳои Китоб тайёр
шуда буданд, чашиданд: компот аз хушкмева ва
сабзавоту меваҳои мавсимӣ, булочкаҳои мактабӣ,
олтоӣ (сурх), пирожки бо зардолуи хушк, бо
картошка, бо себ, бо карам, самбӯсаҳои анъанавӣ
бо каду.
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Ба мактаб натанҳо
барои дониш
Баробарии гендерӣ чист ва он чӣ тавр бо ғизои мактабӣ алоқаманд аст
Баробарии
гендерӣ-яке
аз
ҳуқуқҳои
аввалиндариҷаи инсон мебошад, ки дар
бисёр ҳуҷҷатҳо, дар конститутсияҳои бештари
мамлакатҳо, аз ҷумла дар моддаи 17
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон эълом
гардидааст. Бо вуҷуди ин, баробарии ҷинсҳо
дар ҷаҳон мисли пешина ба даст нарасидааст.
ИҶШС яке аз мамлакатҳои аввалини ҷаҳон буд,
ки баробарҳуқуқии занонро эътироф намуда
буд. Вале имрӯз мамлакатҳое, ки дар ҳайати
ҷумҳуриҳои шӯравӣ буданд, мунтазам дар
рӯйхати мамлакатҳое ҷойгир мешаванд, ки
мушкилоти баробарҳуқуқӣ гендерӣ доранд.

ОҚИБАТИ ТАРЗИ АНЪАНАВИИ ЗИСТ ВА
КАМБИЗОАТӢ
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои духтарон ва
занон осон нест. Занҳо кам дар элитаи сиёсӣ
ва иқтисодӣ намояндагӣ мекунанд. Маъмулан,
оилаҳои тоҷиксеркӯдак буда, бинобар ин занҳо
имкони мунтазам кор карданро надоранд
ва ҳамаи вақтро барои нигоҳубини кӯдак ва
ташвиши рӯзғор сарф мекунанд.
Тибқи маърӯзаи соли 2017 нашргардидаи СММ
«Индексҳо ва индикаторҳои рушди инсон»,
Тоҷикистон ба категорияи мамлакатҳои сатҳи
миёнадошта афтида, дар байни 189 мамлакат
ҷойи 127-умро ишғол намуд. Бо вуҷуди ин
маҷмӯи даромади миллӣ занон нисбат ба
мардон 2 маротиба кам мебошад ($2233
муқобили $4392).
Давлат аз ин мушкилот огоҳ буда, қӯшиши бо он
мубориза бурдан мекунад. Таъмини баробарии
гендериро ҳокимияти Тоҷикистон барҳақ яке
аз омилҳои калидии паст кардани камбизоатӣ
ҳисобидааст. Барои сиёсати гендерӣ Кумитаи

занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошад. Соли 2011 дар
мамлакат Стратегияи давлатии фаъолгардонии
нақши зан барои солҳои 2011-2020 қабул
гардидааст. Аз буҷет зиёда аз 80 гранти
президентӣ ба маблағи қариб $250 ҳазор
доллари америкоӣ барои дастгирии занони
соҳибкор ҷуло карда шуд.
Мутаассифона, дар оилаҳои камбизоат духтарон
аз хурдӣ ба нобаробарӣ дучор мегарданд.
Мунтазам барои волидайн маблағ барои ба
ҳамаи кӯдакон додани таҳсилоти миёнаи умумӣ
нокифоягӣ мекунад. Дар чунин ҳолат ба мактаб
пеш аз ҳама писаронро ҳамчун дастёрони оянда
сафарбар мекунанд, духтарон бошанд, дар хона
ба модарон кумак мерасонанд. Хамин тавр
онҳо имконияти соҳиб шудан ба ояндаи беҳтар,
фаъолона иштирок намудан дар иқтисодиёти
мамлакат, беҳтар намудани шароити молиявии
худро аз даст медиҳанд.

МАКТАБ МЕТАВОНАД ЁРӢ РАСОНАД
Нақши ғизои мактабӣ дар ин маврид хеле
бузург аст. Барои волидайне, хӯронидани кӯдак
душвор аст, хӯроки нисфирӯзии ройгон дар
мактаб-рӯҳбаландкунии назаррас барои ҷалб
кардани духтарон ба таҳсил аст.
Ин компоненти муҳим вале ягонаи барномаи
ғизои мактабӣ намебошад. Дар паси як миз
нишаста хӯрок истеъмол намуда, писарону
духтарон аз ақидаҳои манфии гендерӣ дур
мешаванд ва якдигарро ҳамчун ҳамсинф ва
дӯст, новобаста ба ҷинс эътироф мекунанд.
Ғизои мактабӣ системаест, ки бе ташаббуси
волидайд мавҷуд буда наметавонад. Бештар

ин ҳамкории ба якдигар судманд мебошад. Дар
бештари ошхонаҳо ошпазҳо ва ёрдамчиён дар
қисми хӯрокпазӣ аз ҳисоби модарон ё бибиҳо
фаъолият менамоянд, ки бо ин роҳ соҳиби ҷойи
кор мегарданд.
Барномаи ғизои мактабӣ дар тамоми ҷаҳон,
ки БОҶ СММ дастгирӣ менамояд, дар таъмини
баробарии ҷинсҳо дар ҳаёти иқтисодии ҷомеаи
худ кумак мерасонанд. Хамкорӣ бо фермерон
ҳангшоми хариди маҳсулот аз ҷониби мактабҳо
барои рушди занон-фермерон низ имкон
медиҳад.

Хамаи ин компонентҳо аллакай имрӯз нақши
бузургро дар ҳаёти занони
тамоми дунё
мебозанд. Таҷрибаи беш аз 20 солаи БОҶ
СММ нишон медиҳад, ки амалигардонии ғизои
мактабӣ дар саросари Тоҷикистон метавонад
ба таври назаррас беҳтар намудани баробарии
гендерӣ кумак расонад. Ҳар чи бештар
хонандагон бо хӯроки гарм таъмин гарданд,
ҳамон қадар имкон барои ояндаи солим ва
муваффақонаи духтарон ва аз ин зиёд барои
рушди модарон ва бибиҳои онҳо пайдо хоҳад
шуд.
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ТО ОМАДАНИ «ЁРИИ ТАЪҶИЛӢ» ЧӢ БОЯД КАРД

КӮДАКАМ ЗАҲРОЛУД ШУД. ЧӢ БОЯД КАРД?
Заҳролудшавии кӯдакон ҳамеша волидайнро ба ташвиш меорад. Баъзан, сабаби ҳамаи нохушиҳо себи
ношуста, гоҳе токсинҳои ҷиддӣ, мисол маҳсулоти вайроншуда мегарданд. Дар ҳама ҳолат ҳар кас бояд
донад, ки дар ҳолати заҳролудшавии кӯдак чӣ тавр рафтор кунад, ташвишро як тараф монда, бояд бонги
изтироб занад.
ЗУҲУРОТ (СИМПТОМ)-РО
САБАБРО МУАЙЯН КУНЕД

МУШОҲИДА

КАРДА,

Сабаби заҳролудшавиро на ҳамеша бо осонӣ муайян
кардан мумкин аст, вале фаҳмидани он хеле муҳим
мебошад. Барои бартараф кардани ҳар гуна намуди
заҳролудшавӣ амалҳои ба куллӣ фарқкунандаро иҷро
кардан зарур меояд.
Агар сабаби заҳролудшавӣ аниқ набошад, аз кӯдак
пурсон шавед, ки пеш аз он ки худро бад ҳис кардааст,
чӣ хӯрдааст, чӣ нӯшидааст, чиро бӯй кашидааст. Фақат
гашмгин нашавед ва кӯдакро маломат накунед, ӯ
метавонад аз ҷазо тарсида, ҳақиқатро рӯйпӯш кунад.
ЗАҲРОЛУДШАВӢ ЧӢ ТАВР САР МЕЗАНАД
• Тавассути системаи ҳозима. Агар истеъмол шуда
бошад:
- маҳсулоти бесифат, вайроншуда ё нодуруст
коркардшуда;
- замбурӯғ, буттамеваҳо ва растаниҳои заҳролудшуда;
- доруҳои вояашон нодуруст истифодашуда;
- моддаҳои машруботӣ ва маводи мухаддир;
- воситаҳои гуногуни барои истифодаи дарунӣ
пешбининашуда (кимиёи маишӣ, сафедкунандаҳо,
ғизои замин, заҳрҳо барои нобудкунии ҳашароту
хояндаҳо, эссенсияи уксус, шампун, атр, крем ва ғ.).
•
-

Тавассути роҳҳои нафаскашӣ. Агар нафас кашед:
гази ғуборолуд (гази карбон);
бухоршавии растаниҳои заҳрнок;
бухоршавии моддаҳои заҳрнок (химикатҳо, бензин,
атсетон, аммиак).

•
-

Тавассути алоқа бо пӯст. Агар алоқа шуда бошад:
бо заҳрҳои истеҳсолӣ ва хоҷагии қишлоқ;
бо растаниҳои заҳрнок;
бо рангкунандаҳои заҳрнок;
бо малҳам (мазь) ва кремҳо (муҳлатгузашта,
нодуруст истифодашуда).

Зуҳуроти заҳролудшавӣ, ки чун қоида мегӯянд: кӯдак
чизеро хӯрдааст- ин сустӣ, нест шудани иштиҳо,
дарди ишкам, дарунравӣ, метеоризм, дилбеҳузурӣ ва
қайкунӣ.
Агар ғайр аз ин зуҳурот дар кӯдаки шумо чунин ҳолат
рух дода бошад, бонги изтироб задан зарур аст:
- карахтшавии ҳаракат, чигилшавии ҳуш, беҳушшавӣ;
- рагкашӣ (судорога);
- рагкашии мушак (ларзидани дасту по),
вайроншавии мувозинат;
- мутаассирӣ, эйфория;
- вайроншавии набз ва ҳаракати дил;
- душворшавии нафаскашӣ, нафаскашии кандаканда, зуд-зуд нафаскашӣ;
- ҷаҳиши фишори артериалӣ;
- ба таври назаррас баланд шудани ҳарорат.
Дар ҳар ҳолати чунин зуҳурот ба «Ёрии тиббӣ (103) ва
«Ёрии таъҷилӣ» (112) занг задан зарур аст. Агар бо
ягон сабаб духтурҳо зуд омада натавонанд, ба онҳо
зуҳуротро тавассути телефон фаҳмонед ва хоҳиш
намоед, ки ба шумо маслиҳат диҳанд. Гирифтани
телефони хадамоти токсикологии маҳаллӣ беҳтар
аст.

Ҳангоми қайкунӣ кӯдакро назди тағора шинонед.
Агар сабаби заҳролудшавӣ номаълум бошад,
таҳлили маводи қайкунӣ барои фаҳмидани он кумак
мерасонад. Агар кӯдак беҳуш шуда бошад, ӯро
хобонида, сарашро ба як тараф гузоред ва назорат
кунед, ки маводи қайкунӣ роҳи нафасашро маҳкам
накунад. Дар вақти зарурӣ гулӯи кӯдакро бо ангуштони
бо матои тоза печонидашуда тоза кардан мумкин аст.
• Ҳангоми аз ғизо заҳролуд шудан
- Меъдаро шустан зарур аст. Барои ин, бо
якчанд амал (аз 2 то 5 маротиба) ба кӯдак оби
ҷӯшонидашудаи ҳарорати хонагиро нӯшонида,
қайкуниро тавассути бо ангушт зер кардани решаи
забон рефлекси қайкуниро ангезидан зарур аст.
Шустани меъдаро ҳамон вақт ба анҷом расонед,
ки кӯдак оби тозаро қай намояд. Ба кӯдаки бемор
сорбент нӯшонед.
- Барои пешгирӣ намудани беобшавӣ ва барқарор
намудани тавозуни обу намак кӯдакро бо маҳлул
барои регидратсия нӯшонидан зарур аст. Вояи
онро аз духтур пурсидан беҳтар аст.
- Дар ягон ҳолат ба ӯ доруҳои бедардкунӣ надиҳед.
Агар натанҳо дилбеҳузурию дарунравӣ, балки
дарди шикам ва ҳарорати баланд бошад, фавран
ба «Ёрии таъҷилӣ» занг занед. Дар бисёр ҳолатҳо
бо чунин нишонаҳо бемориҳои дарди гурда,
аппендитсит, гриппи меъда ҳамроҳӣ мекунанд,
дорувориҳо бошанд метавонанд дар муайян
кардани беморӣ душворӣ эҷод намоянд. Ин хеле
хавфнок аст!
- Реҷаи ғизо дар шабонарӯзи якуми пас аз
заҳролудшавӣ бояд барои меъда хеле ботараҳҳум,
бе маҳсулоти вазнин ва миқдори кам бошад. Ба
шавлаҳои дар об пухташуда, шӯрбоҳои ғознок,
кисел, булёни сабзавотӣ, котлетаҳои буғӣ, аз гӯшти
камравған, мурғи ҷӯшонидашуда, мурғи марҷон ва
моҳии камравған афзалият дода мешавад.
ДАР КАДОМ ҲОЛАТ ҚАЙКУНӢ МУМКИН НЕСТ
-

агар кӯдак беҳуш шуда бошад, маводи қайкунӣ
метавонад роҳи нафасро маҳкам кунад;
агар моддаи заҳрнок кислота ё ишқор бошад ва
зиёда аз 15 дақ. гузашта бошад.

Дар ҳолати бо бензин ё карасин заҳролуд шудан
қайкунӣ мумкин нест. Ҳамаи ин моддаҳо метавонанд
ба меъда ва сурхрӯда зиёни ҷиддӣ расонанд

• Ҳангоми заҳролудшавӣ тавассути роҳҳои
нафаскашӣ
- Дар навбати аввал датрасӣ ба ҳавои тоза зарур
аст. Агар ҳавои тоза гирифта кӯдак сулфа карданро
идома диҳад ё чигилшавии ҳушро нишон диҳад,
фавран ба «Ёрии таъҷилӣ» занг занед.
• Хангоми алоқаи пӯст ва пардаи луобӣ
- Агар заҳролудшавӣ тавассути пӯст бошад,
дар навбати аввал либосро кашида, қитъаи
заҳролудшударо бо оби гарм бо собун шӯед.
Чашмҳоро бо маҳлули ширгарми чойи начандон
талх шустан лозим аст. Агар луоби бинӣ ё гулӯ осеб
ёфта бошад, онҳоро низ бо оби гарм чайқондан
зарур аст.
Ҷойҳои озурдаёфтаи пӯстро бо креми зиддигистаминӣ,
ки духтур тавсия медиҳад, молидан зарур аст. Ҷойҳои
осебёфтаи пӯстро якчанд рӯз аз нурҳои офтоб нигоҳ
доштан лозим аст.
ЗАҲРОЛУДШАВИРО ЧӢ ТАВР БОЯД ПЕШГИРӢ НАМУД
-

-

-

-

сабзавот ва меваҳоро бо оби гарм бо чӯтка шӯед;
маҳсулотро дар яхдон нигоҳ доред ва муҳлати
нигоҳдории онҳоро назорат кунед;
дар ғизо маҳсулоти бесифатро (картошкаи ранги
сабзпайдокарда, замбурӯғи навъи номаълум,
консервҳо, гӯшту моҳии шубҳанок) истифода
накунед;
буттамева, замбурӯғ, растаниҳоеро ки дар назди
роҳ ё замине, ки метавонанд бо пеститсидҳо
заҳролуд шуда бошанд, ҷамъоварӣ накунед;
кӯдаконро омӯзонед, ки дар ҷойҳои санҷиданашуда
ягон чизро истеъмол накунанд. Ҳангоми зарурат
ба кӯдак беҳтар аст маҳсулоти бандубастшудаи
истеҳсолӣ харидорӣ намоед;
ба кӯдакон ба «Ёрии таъҷилӣ» мустақилона занг
заданро омӯзонед, бовар ҳосил кунед, ки онҳо
нишонӣ ва рақами телефони худро азёд донанд;
бо кӯдакон сӯҳбат гузаронед, фаҳмонед, ки бо
доруҳо, атриёт, машрубот ё ашёи кимиёи маишии
ҳақиқӣ бозиҳои беморхона, дорухона ё тарабхона
ташкил нанамоянд;
бовар ҳосил кунед, ки тамоми моддаҳои хатарнок
дар хона дар ҷойҳо дастнорас барои кӯдакон нигоҳ
дошта шудаанд;
дар ҳавои кушод кӯдаконро бедиққат нагузоред.
Қаблан ба кӯдакон фаҳмонед, ки дар ҳавои кушод
ягон чизро чашидан мумкин нест. Якҷоя растаниҳо,
замбурӯғ ва буттамеваҳоро омӯзед, ки аз онҳо дур
истодан беҳтар аст.
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НУТ: ҒИЗОЕ, КИ
ҶАҲОНРО НАҶОТ
МЕДИҲАД
Аҳолии курраи Замин майли афзоиш дорад ва онро бояд
сер кард. Дар шароити тағйирёбии глобалии иқлим ва
ҳолати душвори иқтисодӣ дар мамлакатҳои рушдёбанда
миллионҳо одамон аз гуруснагӣ ва норасоии ғизо азият
мекашанд.
Ин мушкилотро ҳал намуда, имрӯз бештари давлатҳо
барои худ зироатҳои нави серҳосил ва тобовари хоҷагии
қишлоқро кашф менамоянд. Яке аз онҳо нут мебошад.

Наҷотдиҳандаи камбағалҳо
Нут (онро «нахӯди туркӣ», «нахӯди юнонӣ», «нахӯди
гӯсфандӣ» низ меноманд) –зироати оилаи лӯбиёӣ, яке аз
қадимтарин зироати оилаи хеш мебошад. Нутро ҳанӯз 7
ҳазор сол пеш дар Шарқи Наздик парвариш мекарданд.
Баъд аз ин растании мазкур дар Юнони Қадим, империяи
Рим ва Ҳиндустон пайдо шуд. Ҳамин тавр, мунтазам нут дар
таомҳои бештари мардуми ҷаҳон ҷойи худро касб намуд.
Нут бори аввал дар «Иллиада»-и Гомер зикр гардидааст.
Ғизоноку аз сафеда бой он муддати дароз байни камбағалҳо
шуҳрат ёфта буд, чунки аз гӯшт арзон ва нисбат ба дигар
зироатҳои лӯбиёӣ камтар «боднок» буд.
Имрӯз ин зироати лӯбиёӣ асоси таомҳои шарқиназдикӣ
(хумус, фалафел), ба таври васеъ дар мамлакатҳои
баҳримиёназаминӣ истеъмол карда мешавад (нонҳои
итолиёвии фаринат). Дар Ҳиндустон аз нут ҳатто орд тайёр
мекунанд.

Гӯшти нав
Дар як вақт, бо паҳншавии идеяи вегетарианӣ маъмулшавии
таомҳои серғизо аз нут зиёд меафзояд. Нут аз наск ва
нахӯд пешрафт шуда наметавонад, чунки аз рӯи суръати
тайёркунӣ ба он вақти бештар сарф мегардад.
Аммо, аз мундариҷаи витаминҳо ва микроэлементҳо нут

беназир аст. Ин яке растаниҳои начандон зиёдест, ки
чунин миқдори сафедаи осонҳазмшаванда дорад ва бо
гӯшти «сафед» (моҳӣ, мурғ, мурғи марҷон) рақобат карда
метавонад. Тафовути нут нисбат ба гӯшт дар он аст, ки он
миқдори зиёди ғозро низ дорад, ки ба кори меъдаю рӯда
таъсири фоидабахш мерасонад. Бешак, нут маҳсулоти
серғизо буда, дар 100 грамми он 340 калорий мавҷуд аст.
Растаниҳои лӯбиёӣ ҳамчунин аз витаминҳои гурӯҳи В,
калий, калсий, магний ва аминокислотаи лизин бой
мебошад. Аминокислотаи лизин барои зиёд кардани ҳаҷми
мушак кумак мерасонад, ки нутро дар байни варзишгарон
ва пайравони тарзи ҳаёти солим хеле маъмул мегардонад.
Дӯсти беҳтарини лӯбиёиҳо растаниҳои хӯшадор, алалхусус
биринҷ мебошад. Маҳз растаниҳои хӯшадор моҳияти бо
аминокислота пурра намудани таркиби нутро доранд. Ба
сабукгардонии ҳазмкунии нут витамини С кумак мерасонад.
Бинобар ин, таоми аз нут тайёршударо бо дилпурӣ бо
афшураи лимӯ пошидан мумкин аст. Тааҷҷубовар, одамон
дониши имрӯзаи илмӣ надошта, ҳанӯз аз қадимулайём
ба таври интуитивӣ нутро маҳз бо он маҳсулоте ҳамроҳ
мекарданд, ки ба таври беҳтар ошкоркунии фоидаи он
кумак мерасониданд.
Вале, нут қобилияти пайдошавии газро дар рӯда дорад,
бинобар ин одамоне, ки бемориҳои рӯдаву меъда доранд,
бояд эҳтиёткор бошанд. Ин душвориро мумкин аст каме паст
намоем, барои ин бояд мо нутро шабона дар об тар кунем.

Донаи оянда
Нутро кайҳост, ки дар Аврупо ва Америка меписанданд,
вале онро танҳо дар 59 мамлакат парвариш мекунанд
(маълумоти FAOSTAT барои соли 2017 ). Бар замми ин, 90
%-и он ба Ҳиндустон, Покистон, Ирон, Туркия ва Суриё рост
меояд. Ба таври назаррас нисбат ба онҳо дар Австралия
(3%), Эфиопия (2%), Мексика, Марокко ва Малави (1%)
истеҳсол карда мешавад.
Дар мамлакатҳои ИДМ нут дар Россия (418,6 ҳазор тонна
дар соли 2017), Ӯзбекистон (6,7 ҳазор тонна) ва Қазоқистон
(6,6 ҳазор тонна) истеҳсол карда мешавад.
Ба маъмулшавӣ нигоҳ накарда, ба назар менамояд, ки
потенсиали нут дар таъминкунии бехатарии озуқаворӣ
ба инобат гирифта нашудааст. Дар доираи Ҳадафҳои
рушди устувори СММ ва Рӯзномаи-2030 (нақшаи амал
барои ноил гардидан ба некӯаҳволии аҳолии ҷаҳон) яке
аз чорабиниҳои аввал эълон гардидани соли 2016 ҳамчун
соли Байналмилалии зироатҳои лӯбиёӣ буд.

Истеҳсоли нут бепартов мебошад-сутунпояи онро ба
чорво медиҳанд, боқимондаи он бошад, заминро ғанӣ
мегардонад. Зироатҳои лӯбиёии хушконидашуда, аз ҷумла
нутро солҳои зиёд нигоҳ доштан мумкин аст. Онҳо бо нархи
якчанд маротиба зиёд аз ғалладонаҳо фурӯхта мешаванд,
бинобар ин фермерҳо метавонанд шароити иқтисодии
худро беҳтар намоянд.
Ҳоло ки нут бо ҳаҷми истеҳсоли 14,7 миллион тонна ба
таври назаррас аз лӯбиёи хушконидашуда (31,4 миллион
тонна) ақибтар аст, вале метавонад аз ҷойи дуюм мушунгро
(16,2 миллион тонна) поёнтар намояд.

Нут дар таом (ошхона)
Пеш аз он ки аз нут таом тайёр намоем, тавсия дода
мешавад, ки он дар оби хунук муддати 8-12 соат тар карда
шавад. Агар онро зиёда аз 12 соат тар кунед, ҳатман
обашро иваз намоед. Беш аз як шабонарӯз лӯбиёиро тар
кардан тавсия дода намешавад.

Дар давоми сол сохторҳои СММ, аз ҷумла ФАО чорабиниҳои
барои ошкорсозии бартарии зироатҳои лӯбиёӣ, ҳамчун
«донаҳои ғизоии ояндаи устувор» равонашударо
гузарониданд. Соли 2050 аҳолии курраи Замин, аз рӯи
пешгӯӣ ба 9 миллиард нафар мерасад.

Нут ба таври фарқкунанда нисбат ба дигар лӯбиёиҳо пухта
мешавад. Пас аз тар кардан обашро рехта, ба он оби
ҷӯшонидашуда мерезанд ва каме намак мепошанд. Агар
дар раванди пухтан об илова кардан зарур бошад, оби
гармро ҳамроҳ намоед! Аз таъсири оби хунук нут карахт
шуда, сахт мешавад.

Барои бо ғизо таъмин кардани онҳо одамизод метавонад
таҷрибаи ниёгонро истифода намояд, биогуногунии бойро
на танҳо дар минтақаҳои чунин растаниҳо ба монанди нут,
балки берун аз он низ таъмин намоянд.

Вақте ки нут тайёр шуд, онро дар хӯришҳои гуногун, газзакҳо,
шӯрбоҳо ва таомҳои гарм истифода кардан мумкин аст. Мо
ба шумо яке аз садҳо ретсептҳои ин растании қадимаро
пешкаш мекунем.

Нут дар иқлими гарм парвариш карда мешавад, вале
парвардаҳои онҳо ба сардии то -16 дараҷа, растаниҳои
ба воя расидаи онҳо то -8 дараҷа тобовар мебошанд. Он
ба монанди дигар зироатҳои лӯбиёӣ намнокии баландро
талаб намекунанд ва қобияти аз сар гузаронадани бенамӣ
(хушксолӣ)-ро, дорад. Хеле муҳим он аст, ки растанӣ ба
пешкишти худ хӯрдагир (инҷиқ) нест- набудани алафи
бегонаи калон кофист.
Пас аз ғундоштани ҳосил замин барои кишти дигари
зироати хоҷагии қишлоқ аз охири тобистон то тирамоҳ
хеле мусоид мебошад. Нут дар замин азотро қабул намуда,
намиро ба худ намекашад, бинобар ин, пас аз он замин ба
нурӣ эҳтиёҷ надорад. Сикли беҳтарини аз ҷиҳати иқтисодӣ
фоиданок, мисол: «кишти тирамоҳии гандум-нут-кишти
тирамоҳии гандум». Нут ба замин чун буғи сиёҳ (вақте ки
замин барои коркард ва ҷамъ кардани намӣ кишт карда
намешавад) фоидаовар аст.

Дар мавод маълумоти нашршудаи «Зироати лӯбиёӣ.
Донаҳои ғизоии ояндаи устувор» Ташкилоти Озуқа ва
Хоҷагии қишлоқи СММ дар соли 2016 истифода шудааст.
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Хумус
Маҳсулот:
• Нути хушк — 250-300 г
• Об — 800 мл
• Пастаи кунҷит — 50 г
• Йогурти табиӣ — 100 мл
• Сирпиёз — 1 дандона
• Намак аз рӯи хоҳиш
• Равғани растанӣ — 50 мл
• Равғани зайтун — якчанд қатра

Нахӯди хушкро қаблан муддати 4-5 соат (мумкин
аст шаб то саҳар) тар кунед.
Сипас нутро шӯед, об рехта, онро дар ҳарорати
начандон баланд муддати 30-40 дақ. пас аз
ҷӯшидан пазед.
Нути ҷӯшонидаро полоида, 100 мл обашро нигоҳ
доштан зарур аст.
Ба нут пастаи кунҷит (онро аз мағоза харидан
ё тайёр кардан бо тарзи майда кардани кунҷит
то ҳолати паста шудан мумкин аст), йогурт,
сирпиёз, намак ва равғани растанӣ илова намоед.

КУЛЧАҲОИ ЧОЙХӮРАКИ НУРОБОДӢ
Беназирии нонҳои хурдакаки тоҷикӣ дар чист
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон одате маҷудаст, ки соҳибхонаро

«Вақте ки ман ба меҳмононон лаълии пур аз кулчаҳоро

аз рӯи тозагии хона ва ноне, ки вай мепазад, баҳо медиҳанд.

мебарорам, онҳо аз миқдори он дар ҳайрат мемонанд ва

Зеро мизбон “ҳеҷ гоҳ имкони дуввум надорад, ки таассуроти

мепурсанд, ки ман онҳоро дар чанд вақт тайёр кардаам,

аввалинаро дуввумбора намоиш диҳад”. Аз ин рӯ, пухтани

шояд якчанд рӯз. Ман хандида, ҷавоб медиҳам, ки онҳоро

таоми анъанавӣ ва шоҳӣ дастархон, яъне нон масъалаи

дар як рӯз пухтаам ва дар ин корам ба ман духтаронам кумак

ҷиддӣ аст.

мерасонанд»-мегӯяд Ҳусноро.

Дар ҳар як минтақаи кишварамон, занон нонҳои мансуби

Аз гуфтаи ин зан ретсепти кулчаҳои Нурободӣ ба пуррагӣ аз

минтақа мепазанд: гирдачаи раштӣ (нони калонҳаҷм),

кулчаҳои анъанавии тоҷикӣ фарқ мекунад. Хамир бо ширу

чаппотии хатлонӣ (тунуки лаваш монанд), қатламаи суғдӣ

маска тайёр шуда, сипас сахт шӯрида мешавад. Ин барои

(нони варақдор) ва ғайра

он зарур аст, ки кулчаҳо зебову якҳаҷм ва аз ҳама муҳим аз
танӯр беосеб канда шаванд.

Дар ноҳияи Нуробод бошад кулчаҳои дар Тоҷикистон
овозадор бо номи «кулчаҳои чойхӯрак» мепазанд, ки бо

Вақте, ки хамир омода мешавад, бо он ду кадбону сару кор

истифодаи маскаву шир тайёр карда мешаванд. Хусусияти

мегиранд. Бояд ҳарчи зудтар хамир ба қисмҳои хурд-хурд

асосии он дар ҳаҷм ва маззааш мебошад. Ҳаҷми он каме

тақсим шуда ба онҳо шакли кулӯла дода шавад. Ду кадбонуи

зиёд аз давраи ду ангуштро ба ҳамдигар наздикнамуда ОК-

дигар ҳамчунин, чолокона кулӯлаҳоро доирашакл намуда,

ро

ҳаҷми якхела медиҳанд. Ишораи

мемонад. Дар ноҳияи Нуробод бошад кулчаҳои дар

ОК-ро. дар хотир доред?

Тоҷикистон овозадор бо номи кулчаҳои чойхурак мепазанд,

Инҷо суръат хеле муҳим аст, вагарна хамир хеле мулоим

ки он асосан аз ширу маска тайер карда мешавад. Хусусияти

мегардаду, танӯр хунук мешавад. Хар як кулча бояд якрангу

асосии онҳо — дар ҳаҷми худди онҳост, яъни агар шумо

якҳаҷм ва яквазн бошад. Дар асл барои чунин тавр тайёр

ангуштонро дар ишораи OK ҷамъ оваред, айнан ҳаҷми кулча

намудан мутахассис шудан зарур аст.

пайдо мешавад.

Ҳамаи онро бо блендер то ҳолати якранг шудан
майда кунед. Дар ҳолати гармии нут онро майда
кардан беҳтар аст. Дар вақти зарурӣ каме обе,
ки дар он ҷӯшидааст ҳамроҳ карда, то ғилзати
зарурӣ расонед.
Пастаи ҳосилшударо ба хлеб/нон молида, бо
сабзавот, лаваш, нони хушк ва дигар маҳсулоти ба
инҳо монанд истеъмол кардан мумкин аст.

Пеш аз тайёр кардани кулча ҳатман онро бо айрон (ҷурғот)
Бо чунин ҳаҷм тайёр кардани кулча на ба ҳар кадбону муяссар

барои қарс-қарснок шудан мемоланд.

мегардад. Инҷо ретсептураи худ ва технологияи начандон
осон ба кор бурда мешавад. Бинобар ин, кадбонуҳо чунин

Кулчаҳоро ба девори танӯр бо остинча часпонида, бо кафгир

кулчаҳоро дар рӯзҳои махсус, мисол тӯй тайёр мекунанд.

онро ҷудо мекунанд ва болои лаълии калон мегузоранд.

Вале ҳастанд нафароне, ки дӯстрӯякони худро ҳангоми

Кулчаҳои тайёрро бо об, сипас бо равған барои пайдо шудани

наҳорӣ бо чунин кулчаҳо хурсанд мекунанд.

ҷилои дилкаш мемоланд. Ҳамин тавр, онҳо метавонанд то 20
шабонарӯз мулоимию боаззатии худро гум накарда, нигоҳ

Кулчаҳоро дар дегдон, чагдон ё танӯри анъанавӣ тайёр

дошта шаванд.

мекунанд. Маҳсулот тайершуда хеле болаззат ва мулоим
мешавад ва аз ҳама муҳим - зуд хушк намешавад, чунки

Кадбонуҳои ботаҷриба якбора метавонанд дар як вақт 80-

ба таркиби хамир равған, бештар равғани пахта илова

100 дона кулча тайёр намоянд. Барои чорабиниҳои калон то

мекунанд.

500 дона кулча тайёр карда мешавад.

Ин ҳам яке аз хусусиятҳои он мебошад. Ба

туфайли муддати дуру дароз нигоҳ дошта шудан он, ҳаноми
сайёҳати дуру дароз мардум ин кулчаҳоро бо худ гирифтанро

Кадбонуҳои тоҷик бо табассум изҳор медоранд, ки тайёр

дӯст медоранд.

кардани кулча ба онҳо малакаҳои муҳимми зиндагӣ:
пуртоқатӣ, чолокӣ, тозагӣ ва покизакориро меомӯзонад.

Дар шаҳраки Дарбанди ноҳияи Нуробод Ҳусноро Ҳусейнова
кадбонуи шинохта ва моҳири кулчапаз зиндагӣ мекунад. Ӯ
чунон моҳирона кулча мепазад, ки ҳатто ӯро ба маъракаҳои
маҳаллӣ даъват мекунанд, ки дар он ҷо ҳунари худро бо
пешкаши кулчаҳои шуҳратёфтаи хеш нишон медиҳад.

