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Дар Тоҷикистон ғизои мактабӣ ҳанӯз
ба сатҳи давлатӣ набаромадааст. Ҳоло,
ки Ҳукумат системаи миллии ғизои
мактабиро таҳия карда истодааст, ба
хонандагони синфҳои поёнӣ бо кӯмаки
лоиҳаи БОҶ СММ, ки маблағгузории он аз
ҷониби Федератсияи Россия мегардад,
хӯроки гарм таъмин карда мешавад.

Хӯроки гарм ба ҳар як хонандаи синфҳои
поёнӣ: БОҶ СММ ва SIFI ҷиҳати рушди
устувори ғизои мактабӣ дар Тоҷикистон
корро идома медиҳанд
БОҶ СММ ва SIFI дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи дар
муддати наздик бо ғизои гарм таъмин
намудани тамоми хонандагони синфҳои
поёнӣ кор бурда истодаанд!

SIFI ва БОҶ СММ: созишномаи нав оид
ба ҳамкорӣ
Дар ҳамин соли таҳсил, 9-уми декабр боз як
ҳодисаи хотирмон дар рушди ғизои мактабӣ
ба вуқӯъ пайваст. Онлай-вохӯрии SIFI ва
БОҶ СММ баргузор гардид. Набудани имкони
шахсан вохӯрӣ намудан бинобар сабаби
пандемияи COVID-19 дар мустаҳкам кардани
муносибатҳои дарозмуҳлати ҳарду шарики
ҳамкор боис нагардид ва созишномаи
навбатӣ дар бораи ҳамкорӣ дар давраи
солҳои 2021-2023 ба имзо расид.
Созишнома- ин боз як қадами муҳим барои
ташкили системаи устувори ғизои мактабӣ
дар миқёси мамлакат мебошад. Дар се
соли наздик шарикон дар он хусус фаолият
мекунанд, ки ҳарчи зиёд хонандагони синфҳои
поёнии Тоҷикистон ғизои босифат, хӯрокҳои
гарми фоиданоку серғизо қабул намоянд. Ба
ин қадамҳои муайяне мусоидат хоҳанд кард,
ки дар давраи амалишавии созишнома ба
нақша гирифта шудаанд:

Ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсози ғизои
мактабии аз нав таҳияшуда
Як рӯз қабл аз оғози соли нави таҳсил, 31
август дар Тоҷикистон ҷаласаи навбатии
шӯрои байнисоҳавии ҳамоҳангсози ғизои
мактабӣ доир гардид.

- тасдиқи Барномаи миллии ғизои мактабӣ
— маблағгузории хӯроки гарми мактабӣ
бомаром ба дасти ҳукумат гузаронида
мешавад;

Ҳайати иштирокчиён аз нав тасдиқ
карда шуд. Раиси шӯро муовини вазири
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
Зулфия Абдусамадзода тасдиқ карда шуд.
Аъзои нави шӯро бо натиҷаҳои амалишавии
Стратегияи рушди устувори ғизои мактабӣ
барои давраи то соли 2027 шинос шуда, дар
бораи фаъолияти ҳафтсолаи БОҶ СММ ва SIFI
маълумот пайдо намуданд.
Айни ҳол, дар баъзе аз мактабҳои пилотӣ
бо кумаки БОҶ СММ хоҷагиҳои ёрирасон
таъсис дода, занбӯри асал, хургӯш парвариш
мекунанд. Ташаббуси нав натиҷаи хуб дода, ин
қарор доданд, ки лоиҳа дар дигар мактабҳои
пилотӣ низ идома ёбад.

ва дар ин марҳила мо бояд кӯшиши худро
ҷиҳати беҳтар намудани ғизои мактабӣ
дучанд намоем, чунки яке аз тарзи пешгирии
ин беморӣ- баланд бардоштани масунияти
кӯдакон аз ҳисоби ғизои солим мебошад.

- ташкили марказҳои минтақавии тайёркунии
ошпазҳои мактабӣ-ба кӯдакон ошпазҳое
таом тайёр мекунанд, ки ба нозукиҳои тайёр
кардани хӯроки гарми босифат, ғизонок ва
фоидаовар барои организми инкишофёбанда
омӯзонида шудаанд;

Инчунин, масъалаи чи тавр давом додани
таъмини хонандагон дар шароити паҳншавии
COVID-19 баррасӣ карда шуд. Зулфия
Абдусамадзода қайд намуд, ки вазъи
COVID-19 ба тамоми ҷаҳон таҳдид мекунад

- коркард ва ҷорӣ намудани моделҳои
ғизои мактабӣ вобаста ба шароити мактаб
— таомномаи мактаб аз омилҳои гуногун
вобаста мешаванд: мавҷудияти хоҷагиҳои
наздимактабӣ, омода будани волидайн
барои саҳми молиявӣ гузоштан ё овардани
маҳсулоти иловагӣ ва ғайра;

- ташкили марказҳои таълимӣ дар мактаб,
ҷиҳати маърифатноккунии аҳолӣ дар
масъалаҳои ғизои солими хонандагон,
кӯдакони
сини то панҷсола, занони
ҳомиладор ва синамакон;
- занҷираи танзимшудаи дастраскунии
маҳсулоти ғизо (истеҳсолот, нигоҳдорӣ,
тақсимот, коркард) — ба ошхонаҳои мактабӣ
танҳо маҳсулоти босифат дастрас карда
мешавад;
- огоҳинокии ҷомеа дар бораи барномаи
ғизои мактабӣ ва принсипҳои ғизои солимпадарону модарон, бибию бобоҳо, кӯдакон
ва набераҳо ҳама огоҳ мешаванд, чи кори
бояд кунанд ва чиро истеъмол намоянд,
ки хонандаи хурдсол солим бошад, дуруст
инкишоф ёбад;
- иштироки волидайн дар барномаи ғизои
мактабӣ- падарону модарон бештар ба он
диққат хоҳанд дод, фарзанди онҳо дар мактаб
ч ива чи тавр ғизо мегиранд.
Кор аз ҷониби шарикон барои ноил шудан
ба ҳадафҳои гузошташуда хеле назаррас
аст. Хурсандибахш он аст ки дар системаи
ташкили ғизои мактабӣ шахсони рағбатдор:
намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатӣ,
вазоратҳои соҳавӣ, тиҷорат, маъмурияти
мактаб ва волидайн хеле зиёданд. Дилпурона
гуфтан мумкин аст, ки бо кӯшиши якҷоя ҳама
ҷомаи амал мепӯшад ва ҳар як мактаббачаи
хурдсол тамоми сол хӯроки гарм, фоиданок
ва болаззати худро қабул мекунад!
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ЁРДАМЧИЁН ДАР ОШХОНАИ МАКТАБӢ
Мошинаи зарфшӯӣ
Ахборотнома силсилаи мақолаҳоро дар
бораи ёрдамчиёни ивазнашавандаи
ошпазҳои мактабӣ ба табъ мерасонад

Ахборотнома силсилаи мақолаҳоро дар бораи ёрдамчиёни ивазнашавандаи ошпазҳои
мактабӣ ба табъ мерасонад
Ҳамаи нафароне, ки боре таом тайёр карда кардаанд, медонанд, ки шустушӯи косаву
табақ қариб ҳамон қадар вақтеро талаб мекунад, ки барои тайёр кардани таоми
нисфирӯзӣ ё шом баробар сарф мешавад. Ҳаррӯза, ҳамон қадаре оила калон бошад,
ҳамон қадар қошуқу чангак, лаълию тақсимча, дегу тобаро мешӯянд.
Акнун тасаввур кунед, ки на якчанд нафар аъзои оиларо, балки даҳҳо (садҳо) нафар
хӯрондан ва пас аз ин аз шустани косаву табақ зарур аст. Бар замми ин, бояд
бодиққат, бо риояи стандартҳои ҷиддӣ шустан лозим аст. Кормандони ошхонаҳои
мактабӣ барои ин вақти зиёдро сарф мекунанд. Барои сабук гардонидани меҳнати
онҳо ва сарфакории вақти пурқимат дар ошхонаи мактабӣ (мутаассифона ҳоло на дар
ҳамаи қисми хӯрокпазии мактабҳо) мошинаҳои зарфшӯӣ ва мошинаҳои универсалии
шустушӯӣ истифода мешаванд.

Чи тавр кор мекунад?
Мошинаҳои зарфшӯӣ барои корхонаҳои хурду
миёнаи хӯроки умумии аз мошинаҳои барои
истифодабарӣ дар хона начандон фарқият
доранд. Тарзи гузоштани косаву табақ ва
асбобҳои хӯрокхӯрӣ як хел аст. Дар дохил
обгармкунак, камераи корӣ бо души болоӣ ва
поёнӣ. Аз рӯи андоза хеле ихчам буда, нисбат
ба мошинаҳои зарфшӯии маишӣ калонтар
мебошанд, чунки барои шустушӯи 500 лаълӣ
дар як соат пешбинӣ шудаанд. Корпуси
аз оҳани зангногирро ба осонӣ пок кардан
мумкин аст. Шустан бо маҳлули шустушӯӣ
дар ҳарорати 55—60°С анҷом дода мешавад.
Ин имкон медиҳад қисми болоии зарфҳо
ва асбобҳои хӯрокхӯрӣ безарар гардад,
чайқонидан бо оби гарми ҳарорати 85°С —
стерилизатсияи онро таъмин мекунад.

Мошинаҳои шустушӯии универсалӣ, ҳамчунин
барои шустушӯи косаву табақ, асбобҳои
хӯрокхӯрӣ, аз ҷумла барои лаълиҳои
калонҳаҷм ва дегҳо хизмат мекунанд. Чунин
мошина дар як соат то 600 лаълиро шуста
метавонад. Шустушӯй бо маҳлул, ҳамчунин
дар ҳарорати 55—60°С, чайқонидан бошад
дар ҳарорати на кам аз 85—92°С анҷом дода
мешавад. Мошина барои кор ҳам бо оби хунук,
ҳам бо оби гарм пешбинӣ шудааст.

Мошинаи зарфшӯӣ аз мошинаи
шустушӯии универсалӣ чи фарқият
дорад?
Мошинаҳои зарфшӯӣ барои қисмҳои
хӯрокпазии начандон калон пешбинӣ
шудаанд. Моделҳои барашон 600 мм ва

баландиашон 600-800 мм-ро дар масоҳати
начандон калони ошхона ҷойгир кардан
мумкин аст. Даричаи он мисли даричаи
тафдон кушода, зарфҳо дохили сабад ҷойгир
ва каме маҳлули шустушӯӣ илова мешавад.
Ҳамаи амал осон.
Мошинаҳои шустушӯии универсалӣ ҷойи
калонро талаб мекунанд ва барои ошхонаҳои
калонтар пешбинӣ шудаанд. Ғайр аз худи
дастгоҳ- камераи шустшӯӣ ва гумбази
герметикии болоӣ, ки ба поён фароварда
ва боло бардошта мешавад, техника бо
корҷойҳо, аз ҷумла миз бо ҷойи шустушӯй ва
души махсус муҷаҳҳаз шудааст, ки барои тоза

кардани зарфҳо аз боқимондаи хӯрок пеш аз
ҷойгир кардан дар сабад кумак мерасонад.
Вақте ки як ҳаҷми зарфҳо шуста мешаванд,
корманд метавонад ҳаҷми дигари зарфҳо ва
асбобҳои хӯрокхӯриро омода кунад.
Калимаи
«универсалӣ»
беҳуда
дар
классификатсияи ин намуди таҷҳизоти
истифода намешавад. Дар муқоиса ба
мошинаҳои нисбатан ихчами зарфшӯӣ, инҷо
натанҳо зарфҳо (косаву табақ, лаълӣ, пиёлаву
чашка, асбобҳои хӯрокхӯрӣ), балки ашёи
ошхона, лаълиҳои калонҳаҷм ва дегҳоро
шустан мумкин аст.
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Ҳаракат — ин ҳаёт аст: волидайн дар
ҳифзи саломатии фарзандони хеш

кори рагу дил, системаҳои нафаскашӣ ва асаб эҷод
мекунад, инчунин бемории нав- гипокинезия, ки
табодули моддаҳо, кори аппарати такя ва ҳаракатро
халалдор месозад, ки дар умум коршоямиро паст
мекунад.

Он ки ҳаракат ҳаёт аст, ҳанӯз Арасту гуфта

Вақти ҳаракат кардан

буд. Аз давраи ин классики антиқа, бидуни
омори дилкунанда чизи дигаре тағйир
наёфтааст. Таҳқиқотҳо собит менамоянд,
ки дар асри XXI сарбории ҷисмонии сокини
шаҳр 50 маротиба нисбат ба садсолаҳои
гузашта

кам

шудааст.

Одамон

тарзи

ҳаёти камҳаракат, зиёдшинӣ мебаранд,
ки бинобар ин дар онҳо гиподинамиякамшавии фаъолнокии ҳаракат ва қувваи
фишурдашавии мушакҳо авҷ мегирад ва
дар оқибат саломатӣ аз даст меравад.
Аз ин ҳам калонсолон, ҳам кӯдакон азият
мекашанд.

Беҳаракатӣ — маризии калонсолону
кӯдакон
Шумо чиро интихоб мекардед- кӯдакро барвақт
хобондан ё бо ӯ дар боғи наздиктарин сайру гашт
карданро? Сайру гашт дар боғ, ба ақидаи педиатрҳои
шинохта, дар нобуд кардани проблемаҳои душвори
саломатӣ, ҳатто дар дарозумрӣ кумак мерасонад.
Мувофиқи
маълумотҳои
охирини
Ташкилоти
Умумиҷаҳонии Тандурустӣ (ТУТ) норасоии фаъолнокии
ҷисмонӣ дар ҷаҳони имрӯза мушкилоти вазнин аст.
Чунки маҳз аз норасоии сарбории ҷисмонӣ одамон
бештар аз бемории диабет (27% ҳолат) ва бемории
сактаи дил (30% ҳолат) азият мекашанд, ҳол он ки

дар хусуси бемории фарбеҳӣ чои гап нест, чунки дар
замони муосир он проблемаи рақами як гардида,
дигар бемориҳоро меангезонад.
Акси ҳол дар он аст ки норасоии фаъолнокиро
натанҳо калонсолон (23%), балки мактаббачаҳо (81%).
низ эҳсос мекунанд. Дар мактаб кӯдакон табиатан
хеле серҳаракатанд, қисми зиёди рӯз маҷбуранд паси
миз нишинанд. Ва на ҳамаи омӯзгорон бо онҳо бо ном
лаҳзаҳои тарбияи ҷисмонӣ- дар вақти паси миз панҷ
дақиқа мустақиман ҳаракат карданро мегузаронанд.
Ҳатто дарси тарбияи ҷисмонӣ, ба ақидаи коршиносон,
норасоии ҷисмониро ҷуброн карда наметавонад.
Дар натиҷа, кӯдакон таваккалияти халалдор шудани

Духтурҳо бовар доранд- барои организми кӯдак
солиму боқувват будан мактаббачаҳо бояд ҳатман
ҷойи норасоии ҳаракатро пур кунанд. Чи тавр ин
корро анҷом диҳем? Барои ин аз куҷо вақт ёбем?
Охирҷадвали мактаббачаи ҳозира қариб ба дақиқа
тақсим шудааст. Пагоҳии барвақт аз хоб хестан, дарс
дар мактаб, машғулият дар хона, маҳфилу сексияҳо.
Наход барои таҳсилот саломатиро аз даст диҳем?
Албатта, не. Волидайн метавонанд барои кӯдакони
худ дар мубориза бо норасоии ҳаракат ёрирасон
бошанд. Мумкин аст шароити табии барои фаъолноки

ҷисмонии иловагӣ ташкил намуд ва бо ин тарз ба
кӯдак одати мушоҳида кардан ба организми худ ва
саривақт қонеъ намудани онҳоро омӯзонем. Чӣ дар
назар дошта шудааст?
Пеш аз ҳама тарбияи ҷисмонии табобатӣ. Вале як
нозукӣ мавҷуд аст. Пеш аз гузаштан ба машғулиятҳои
доимӣ, ҳолати сутунмуҳра ва буғумҳои кӯдакро
санҷидан муҳим аст. Чунки машғулиятҳои ба назари
аввал бегуноҳ метвонанд ба оқибатҳои нохуш оварда
расонанд. Агар духтур ягон хатарро мушоҳида
накарда бошад, қадами дигар-оғози машғулият.
Фарз кардем, ки кӯдаки шумо ҳафт-ҳаштсола мебошад
ва акнун ба мактаб рафта истодааст. Шояд ӯ паси миз
муддати дароз нишастан одат накарда бошад. Илоҷпагоҳирӯзиро аз гимнастикаи буғум оғоз кардан, ин
метавонад давоми рӯз рӯҳафзо гардонад.
Аз ҳаракатҳои даврзанонии сар оғоз кунед. Ба як
самт, сипас ба самти дигар. Сипас, ҳаракатҳои
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даврзанонии китфҳо: ба пеш, сипас ба қафо. Ба дастҳо
гузаред: аввал бо тамоми даст давр занонед (ба пеш,
сипас ба қафо, сипас дар буғуми оринҷ (ба дарун,
сипас, ба берун), ва баъдан панҷаи даст (берун, сипас
дарун). Аз боло ба поён ҳаракат кунед, бо ҳаракатҳои
давравӣ ба ду тараф тамоми баданро мулоим кунед.
Ҳатман пеш аз оғози машқҳо равзана (форточка)-ро
кушоед, ҳавои тоза хеле муҳим аст, чунки ҳангоми
сарбории ҷисмонӣ ба организм ҳар чи зиёд оксиген
зарур мебошад. Кӯдак бояд бо либоси сабук, майкаю
труси машқ намояд. 15-20 дақиқаи ҳаракат дар
якҷоягии ҳавои тоза ҳам сустӣ, ҳам хоболудӣ нест
мешаванд.
Пас аз ду ҳафта комплекси машқҳоро барои одат
накардан ва сарбории форамро ҳис кардан иваз
кунед. Мисол, аз гимнастикаи буғум ба тарангкунии
мушаки гардан, аз ҳисоби ба тарафи чапу рост, ба
пеш, ба қафо хаму рост кардани бадан, гузаштан
мумкин аст. Болои фарш нишаста, бо ангуштони даст
ба ангуштони пой расида, мушакҳои пойҳоро таранг
кардан мумкин аст.
Оҳиста-оҳиста, ба машқҳои бо ашёи одӣ: ҳалқа, банд,
тӯб, чӯби гимнастика гузаштан мумкин аст. Чунин
машқи сабукро бо кӯдак натанҳо дар оғози рӯз, балки
дигар вақт низ гузаронидан мумкин аст. Мисол, пас
аз анҷоми вазифаи хонагӣ.
Хуб мешавад агар илова ба чунин фаъолнокии
«банақшагирифташуда» ва доимӣ кӯдак бо ҳамсолони
худ бо чунин бозиҳо машғул шавад: дав-давакон,
тӯбзанӣ, резинкабозӣ, дар фасли зимистон барфбозӣ
ва сохтани қалъа ва ба таври оди сайру гашт дар
ҳавои тоза.
Агар дар ҷадвали таълимии мактаббача ва ҳамзамон
дар ҷадвали шумо якчанд соати холӣ пайло гардад,
ба велосипедронӣ, роликсаворӣ, чанаю лижасаворӣ
ҳатто ба конкитозӣ бароед. Ин натанҳо оиларо
мустаҳкам мекунад, балки саҳми хеле фоиданок
барои саломатӣ мегардад. Аз танбалӣ ё сабаби дигар
чунин имкониятро аз даст додан лозим нест.

Оё варзиш фоиданок аст?
Шояд ба ҷои он ки бо кӯдак ба тарбияи ҷисмонӣ шудан
ӯро ба сексияи варзиш диҳем? Оё ин фоиданок аст?
Ба ақидаи мутахассисон, инҷо чун ҳолат бо машқҳои
ҷисмонӣ тавсияи духтар лозим аст. Чунки на ҳама

кӯдакон қобилияти қуввати сарбории ҷисмонии
вазнин бардоштанро доранд, ки онро ҳар як намуди
варзиш пешбинӣ мекунад. Агар қувваи кӯдак
нарасад, маълум мегардад, ки зарар дорад. Тӯли
солҳои мушоҳидакунӣ духтурон ба хулоса омаданд, ки
кӯдакони аз ташхиси муфассал гузашта, танҳо баъзеи
онҳо аз синни ҳафтсолагӣ ба варзиш шуғл варзида
метавонанд.
Агар варзиш набошад, пас чи тавр сарбории
ҷисмониро баладтар кардан мумкин аст? Олимон
муқаррар карданд, ки кӯдак 10-12 сол бояд ҳамарӯза
15-20 ҳазор қадам занад, бо ибораи дигар, 2,5-3,5 соат
дар ҳаракат бошад. Ба ин натанҳо қадамзанӣ, балки
давидан, ҷаҳидан ва ғайра низ дохил мешавад.
Ҳалли осоне мавҷуд аст. Барои бо фоида ин меъёрро
иҷро намудан, бештар роҳ гашта, нақлиёти ҷамъиятиро
ба сайру гашт иваз кунед. Агар мактаббачаи шумо
синнаш калонтар бошад ва чунин сарборӣ барои
ӯ начандон вазнин бошад, он гоҳ чунин одат боз як
саҳми пурарзиш барои саломатист.

Дар хона низ дар ҳаракат
Кӯдакро чи тавр барои фаолнокии ҷисмонӣ дар
хона рӯҳбаланд намуд? Шумораи зиёди усулҳои
мулоимкунии бадан ва беҳтаркунии кайфият мавҷуд
аст. Барои ин асбобҳои ёрирасони на он қадар зиёд
ва каме фантазияи шумо лозим аст.
Бозии «Дорбоз» барои ҳисси баробарвазнӣ
кумак мерасонад. Болои банди дарози рӯи фарш
гузошташуда кӯдак бояд рост, аз болои банд ба чапу
рост аз самт набарояд ва напечида гузарад. Бандро
ба таври хати мавҷнок, ба дасти «дорбоз» чатр ва
болои сари ӯ китоб гузоштан мумкин аст.
«Ҷустуҷӯи хазина» — бозӣ барои якчанд
иштироккунанда. Даруни ҳуҷра 10-15 ашёро бо хатча,
ки дар онҳо ёрӣ барои ёфтани ҷойи дигари «хазина»
навишта шудааст, пинҳон кунед. Аз рӯи хоҳиш
харитаи калони «ҷазираи хазина»-ро тасвир кардан
ё тавассути калимаҳои ёрирасони «гарм ё хунук»
кӯдакро ба ҳадаф овардан мумкин аст.
Норасоии фаъолнокии ҳаракатиро бо дастёрӣ дар хона

пур кардан мумкин аст. Ин ҳаракати хеле назаррас
мебошад. Кӯдак метавонад бадани худро нағзакак
мулоим намояд, бар замми ин худро фоидаовар ҳис
кунад, ки ин барои микрофазои психологии хуби оила
муҳим аст. Бигзор, дастурхон густурда кунад ё онро
ғундорад, чангро аз болои мебел тоза кунад, ба гулҳо
об резад, бо чангкашак хонаро тоза кунад, фаршро
шӯяд. Омӯзгорон меҳисобанд, ки ин низ барои
тарбияи малакаҳои меҳнатӣ фоиданок буда, дар
натиҷа ба иҷтимоишавии муваффақонаи мактаббача
кумак мерасонад.
Одамони серҳаракат дар қиёс бо одамони камҳаракат
камтар ба беморӣ дучор мегарданд, чунин аст ақидаи
олимон ва духтурон. Бештар ҳаракат кардан ва
барои ин шароит муҳайё намудан- кори осонест,
ки метавонем барои саломатии худ ва саломатии
фарзандонам иҷро кунем.
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Рӯзи байналмилалии ғизо дар эфири
барномаҳои телевизиони тоҷик
Ҳар сол санаи 16 октябр ба муносибати Рӯзи
байналмилалии ғизо дар тамоми дунё барои
қайд намудани ташаббуси ҷамъиятӣ- сохтани
ҷаҳони ба ҳар як одам ғизои бехатар, солим ва
ғизонок дастрасидошта, ки ба он ин қадар ниёз
дорад ва бешак онро сазовор аст, одамон гирди
ҳам меоянд.
Ин сол соли махсус барои тамоми ҷаҳон гардид.
Бисёр мамлакатҳо бо оқибатҳои сангини COVID-19
дучор мегарданд. Паҳншавии вирус ба бехатарии
ғизо, шароити молиявии хоҷагии қишлоқ дар
тамоми ҷаҳон таҳдид мекунад.
Ид бошад, имкон медиҳад маълумоти бештар
гирифта, дар бораи дигаркунии системаи
озуқавориамон, тағйир додани усулҳои истеҳсол,
истеъмол ва нобуд сохтани маҳсулоти хӯрока
фикр кунем.
Бинобар сабаби чораҳои маҳдудиятии вобоста
ба пандемия, баргузории фестивалҳои анъанавӣ,
намоишҳо, мусобиқаҳо ва дигар чорабиниҳои
оммавӣ соли ҷорӣ манъ шуданд. Дар ин шароит
яке аз шаклҳои расонидани ҷабҳаҳои асосии
паёми ғояҳои ид телевизион гардид.
16 октябр дар эфирҳои радио ва телевизиони
тоҷик ба мавзӯи Рӯзи байналмилалии озуқаворӣ
2020: «Парвариш мекунем, мехӯронем, дастгирӣ
мекунем. Бо ҳам. Ояндаи мо дар дасти мо, ин
чунин ба 75-солагии ФАО бахшида шуда буд.
Дар кинотеатрҳо ролики видеоӣ бо қайдкунии
қаҳрамонони фроти ғизоӣ дар давраи пандемияи
COVID-19 нишон дода шуд.

Барномаи телевизионӣ дар бораи ғизои
солим
Соати 19 вақти маҳаллӣ Шабакаи телевизиони
давлатии «Ҷаҳоннамо» барномаи ФАО, БОҶ СММ

ва SIFI таҳиякардаро пахш намуд. Ба тамошобинон
сюжаҳои видеоии мавзӯӣ, намоиши суратҳо,
шоуи таомпазӣ, инчунин барномаи дилхушӣ бо
рақсу суруд ва намоишнома дар мавзӯи ғизои
солим пешкаш гардид.
Барнома пеш аз ҳама барои он шахсоне, ки
ба мавзӯи ғизои кӯдакон дар мактаб ва оила
алоқамандӣ доранд: хонандагон ва волидайни
онҳо, бобою бибиҳо, муаллимону директорон,
кормандони ошхонаҳои мактабӣ равона шуда
буд.
Дар муддати 45 дақиқаи вақти эфирии барнома
наздики 20 миллион одамон-тамошобинони
шабака — баргузории Рӯзи байналмилалии
озуқаворӣ 2020-ро дар тамоми ҷаҳон, инчунин дар
Тоҷикистон тамошо карда, дар бораи фаъолияти

ташкилотҳои ҳамкор дар мубориза бо гуруснагӣ
маълумот, ҳамчунин дар бораи ғизои солиму
безарари кӯдакон дар мактаб ва хона тавсияҳои
фоиданок гирифтанд.
«Рӯзи байналмилалии озуқаворӣ»- он рӯзест, ки
ба одамони бо меҳнати худ системаи ғизоиро
устувор ва шахсоне, ки дар мактабҳо кӯдаконро
сер мекунанд, изҳори миннатдорӣ намоем.
Дар шарикӣ бо БОҶ, ФАО ва Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон зиёда аз ҳафт сол аст, ки мо дар
масъалаи мамлакат рушд додани системаи
устувори ғизои мактабӣ кор мебарем. Тӯли ин
солҳо ба пешравиҳои зиёд ноил гаштем. Дар
мактабҳои деҳот ҳарчи бештар кӯдакон ба наҳорӣ
ва хӯроки нисфирӯзии гарму баркашидашуда
таъмин мегарданд.
«Дар пеш боз корҳои вобаста ба беҳдошти ғизои
насли хурдсол зиёданд ва ба ин раванд ҷалб
намудани волидайну ҷомеа дар умум зарур аст.
Чунки ғизо ҳам дар мактаб ва дар хона бояд
раванди ягонаи ба ҳамдигар алоқаманд бошанд.
Танҳо ҳамин тавр мо метавонем ба саломатии
кӯдакон ва ояндаи бобарори онҳо саҳми босазо
гузорем», — қайд намуд президенти SIFI Владимир
Чернигов.

Барои хотираи волидайн
Қисми алоҳидаи барномаи телевизионӣ ба
волидайн бахшида шуда буд.
Аниқтараш,
дар бораи он ки чи тавр онҳо метавонанд ба
фарзандонашон дар нигоҳдории саломатӣ кумак
расонанд.
Бо ин мақсад дар эфир сюжаи видеоӣ «Ёрӣ барои
волидайн: Чи тавр ба кӯдакон одатҳои солимро
омӯзем» нишон дода шуд». Сюжа як рӯзи ҳаёти
оилаи одии серкӯдак аз вилояти Хатлонро, ки
дар он волидайд бо кӯдакон барои шавқманд
кардани онҳо ба мавзӯи ғизои солим ва омӯхтани
принсипи асосии он фаъолияти гуногун мебаранд,
нишон дода шуд.
Ғамхорӣ оид ба ғизои дуруст ва саломатии кӯдак
аз оила оғоз меёбад. Ва вазифаи асосии волидайназ хурдӣ ба кӯдакон ёрӣ расонидани кумак дар
ташаккули одатҳои дурусти ғизоӣ ва муносибати
масъулона ба саломатии худ мебошад.
Сюжа мавзӯъҳои дуруст шустани дастон, риояи
гигиенаи шахсӣ, реҷаи рӯз, ғизои фоиданоку
зараровар барои саломатӣ, истифодаи бозиҳои
мавзӯи барои омӯзонидани асосҳои ғизои солим
ба кӯдаконро инъикос мекард. Мисол, «Сайр бо
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БАҲОДИҲИИ БАРНОМАИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ

Баҳодур Умаров, кормандани БОҶ СММ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон — Барнома хеле
шавқовар, иттилоотию дилхушкунанда
баргузор гардид. Рубрикаи «Кумак ба
волидай» маъқул шуд. Ҳамроҳи кӯдакон
тамошо карда, ба худ маълумоти зиёди
фоиданок гирифтем. Истифодабарии
маводи иттилоотӣ дар шароити хона,
усулҳои кор бо кӯдакон берун аз мактаб
хеле писанд омад.
Нигина Ҷалилова, корманди ТҶ Ғамхорӣ
аз шаҳри Бохтар — Оид ба кор бо кӯдакон,
вақтгузаронӣ бо онҳо, дар бораи
тайёркунии ғизои солим маълумоти
зиёде гирифтем. Медонам, ки волидайни
зиёд кори хонаро сабаб карда, мегӯянд,
ки барои кӯдак вақт надоранд. Дар
натиҷа, кӯдак аз пагоҳӣ то бегоҳӣ ё пас
аз мактаб назди телевизор ё интернет
менишинад. Агар ҳар як модар барои
кӯдакони худ як ё ду соат вақт ҷудо
намуда, усулҳои тавсиядодаи барномаи
телевизиониро истифода куданд, ин ҳам
ба волидайн, ҳам ба кӯдак фоидаи зиёд
мерасонад.
Гулова Раъно, хонанишин аз шаҳри Кяӯлоб
— Ман панҷ фарзанд дорам. Ҳангоми
карантин баъзан намедонистам, ки чи
тавр онҳоро барои ба кӯча набароман
нигоҳ дорам. Мавзӯи барномаи чи тавр
модар бо кӯдакон машғул аст, писандам
омад. Ман мунтазам фарзандонамро
ба корҳои хоҷагӣ ҷалб мекунам, акнун
кӯшиш мекунам бо онҳо сӯҳбату бозӣ
гузаронам ва якҷоя таом тайёр намоем.
Каду- яке аз сабзавоти маъмул дар
мамлакати мост. Ман ба кӯдакон аз каду
зуд-зуд кадушӯрбо, кадушавла, ширкаду
тайёр мекунам, вале ягон маротиба дар
тафдон напухтаам. Дар шоуи таомпазӣ
тарзи тайёркунии ин таом ва ретсептро
дида, ба фарзандонам пухтам. Таом хеле
писандамон омад: серғизо, сабзавоти
дастрас ва ба осонӣ тайёр мешавад.

мазза»-бозии рӯимизии аз ҷониби БОҶ ва SIFI
таҳиягардида, ки аз он кӯдакон дар бораи
бартарияти ғизои солим ва принсипҳои он,
далелҳои шавқовар дар бораи ғизо, таомҳо ва
анъанаҳои таомпазии мамлакатҳои гуногуни
ҷаҳон маълумот пайдо мекунанд.
Дар сюжа кӯдакон ба модар дар тайёр кардани
таом аз Китоби ретсептҳо барои ғизои мактабӣ:
хӯроки гарми «Кадушавла», хӯриш аз помидору
бодиринги тару тоза, компот аз меваҳои тару
тоза ва хушкмеваҳо кумак мерасониданд.
Қайд кардан зарур аст, ки якҷоя тайёр кардани
таом дар кӯдакон ба дуруст интихоб кардани
маҳсулот барои ратсиони худ мусоидат намуда,
барои шинос шудан бо маҳсулот, донистани
хусусиятҳои фоиданоки онҳо кумак мерасонад.
Барои фоиданоку болаззат ва дастрас будан
ба кӯдаки синни мактабӣ чиро тайёр кардан
беҳтар аст? Дар қисми таомпазии барнома
ошпаз-технологи барномаи ғизои мактабӣ
Файзиева Зулфия ба тамошобинон кадом
таомҳоро аз одитарин маҳсулоти мавсимӣ, ки
ҳамеша дар ошхонаи кадбону ёфт мешаванд,
тайёр намудан мумкин аст, пешкаш карда шуд.
Ошпази мактабии соҳибкасб се таомро
аз Китоби ретсепҳои ғизои мактабӣ тайёр
намуд. Ҳамчун хӯроки гарм кадуи бо биринҷ
ва сабзавот дохилшуда, хӯриши «Орзу» аз
бодиринг, помидор ва қаламфури булғорӣ ва
кабутӣ тайёршуда, инчунин компот аз меваҳои
тару тозаи мавсимӣ пешкаш гардид.
Ҳангоми тайёр кардани таомҳо ошпаз инчунин
дар бораи фоидаи маҳсулоти истифодашуда
барои организми инкишофёбандаи кӯдак нақл
кард.
Тамошобинон бе душворӣ тавонистанд
тарзи тайёркуниро аз барнома ба хотир
гиранд. Дар охири қисми таомпазӣ дар экран
карточкаҳои ретсептҳо бо номбаркунии
маҳсулоти истифодашаванда ва қадамҳои
одии омодакунии онҳо нишон дода шуд.

Дар Тоҷикистон ҷиҳати такмил додани
хазинаи иттилоот барои ҷамъоварии
маълумот оид ба ғизои мактабӣ оғоз
намуданд
Ташкил кардани ғизои мактабӣ ин натанҳо
дастрас кардан ва тайёр кардани хӯрок аз рӯи
қоида ва меъёрҳо, густурдани дастурхон ва аз
паси кӯдакон ғундоштани косаву табақ мебошад.
«Паси навор» боз корҳои зиёди ба кас назарнорас
меистанд. Яке аз чунин элементҳои ташкили
ғизои солим омор мебошад.
Ҷамъоварии маълумоти оморӣ дар мактабҳо:
шумораи онҳо, тавсиф, теъдоди кӯдакони
ғизогиранда, ҳолати ошхонаҳо ва дигар
нишондодҳо имкон медиҳанд, ки вазъи ниҳоӣ
дар мамлакат муайян гардида, фаҳмида шавад,
ки чиро такмил додан зарур аст, ба чи такя кард
ва ба кадом самт бояд ҳаракат намуд. Ҳамаи ин
барои инкишоф додани барномаи устувори ғизои
мактабӣ барои ҳамаи хонандагони синфҳои
поёнӣ зарур аст.
Ҳанӯз дар марҳилаи якуми амалишавии барномаи
ғизои мактабии БОҶ СММ (солҳои 2013-2017)
SIFI дар ҳамкорӣ бо Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон модули «Мактаб»-ро оид ба
ҷамъоварии иттилоот дар бораи ғизои мактабӣ
дар системаи хазинаи иттилоотӣ «EMIS», ки аз
рӯи он вазорат кор мебарад, ҷорӣ намуда буд.
Модул ҷамъоварӣ ва нигоҳдории маълумоти
омориро дар бораи шароити ташкили ғизои
мактабӣ дар мамлакат имкон медиҳад. Вале дар
солҳои истифодабарии модул маълум гардид, ки
дар шароити кунунӣ онро такмил додан зарур аст.
Дар натиҷа, командаи SIFI барои ҷамъоварии
маълумот «Меъёрҳои иловагӣ», инчунин дастури
методиро дар бораи чи тавр навиштан, коркард
кардан ва таҳлил карданро таҳия намуд.

Раванди такмил додани модулро қарор доданд, ки
аз аз тестикунонии пурсиш нав барои ҷамъоварии
маълумот оғоз намоянд. Моҳи сентябри соли
ҷорӣ, барои муайян кардани то кадом андоза
онҳо қулай ҳастанд ва аз ҷониби кормандони
шуъбаҳои маориф ва мактабҳо фаҳмо пур карда
мешаванд, дар 60 мактаби пилотӣ пурсиш
гузарониданд. Дар асоси натиҷаҳои тестикунонӣ
мутахассисон дастурамалро оид кор бо система
таҳия намуданд.
Минбаъд, барои кормандони мактабҳои бо
барномаи ғизои мактабӣ фарогирифташуда
тренингҳои махсуси омӯзиши доир мегарданд. Ба
модул бошад, тамоми тағйиротҳои зарурӣ ворид
карда мешаванд.
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МУБОРИЗА БО НОРАСОИИ
ҒИЗО ДАР МАРКАЗИ
ДИҚҚАТИ ҶОМЕАИ ҶАҲОНӢ
Барои чӣ Барномаи Умумиҷаҳонии Озуқавории
СММ сазовори ҷоизаи Нобелии сулҳ дар соли 2020
гардид ва чаро ин муҳим аст
Ҳамасола ба 97 миллион нафар дар 88 мамлакат
кумак расонидан, ҷаҳонро аз гуруснагӣ наҷот
додан, ба нафъи саломатии инсоният ва пойдории
сулҳ хидмат намудан, бешак миссияи хайрхоҳона
мебошад, ки шоёни таҳсину офарин аст!
9 октябри соли 2020 Кумитаи нобелии Норвегия
Барномаи Умумиҷаҳонии Озуқавории СММ-ро
барои «сайъу кӯшиш дар мубориза бо гуруснагӣ,
саҳм гузоштан дар беҳтар намудани шароити
зиндагӣ дар минтақаҳои зери муноқиша
қароргирифта ва барои амалҳои он ба сифати
ҳаракатдиҳандаи пешгирии истифодаи гуруснагӣ
ҳамчун яроқи ҷангӣ ва муноқишаҳо» сарфароз
намуд.
«Бо ин ҷоиза Кумитаи нобелӣ мехоҳад диққати
ҷаҳонро ба миллионҳо нафар одамоне ҷалб
намояд, ки аз гуруснагӣ азият мекашанд ё ба
таҳдиди норасоии ғизо дучор мегарданд»- мегӯяд
раиси кумита Берит Райсс-Андерсен.
Ҳамин тавр, Кумита, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ паёми
возеҳи худро пахш менамояд: таҳдиди гуруснагӣин таҳдид ба сулҳу оромӣ аст, бинобар ин
мубориза бар зидди гуруснагӣ хеле муҳим аст ва
онро бояд идома дод.
Дар Кумита қайд намуданд, ки пандемияи
коронавирус мушкилотро боз ҳам душвортар
гардонидааст ва миссияи башардӯстонаи СММ
имрӯз нисбат ба пешина актуалӣ мебошад.
Мутаасифона, имрӯзҳо миллионҳо нафар одамон
дар тамоми дунё аз гуруснагӣ азият мекашанд.
Онҳо натанҳо кам ғизо мегиранд, балки ба
онҳо аз гуруснагӣ фавтидан таҳдид мекунад.
Рақамҳо ба ҳайрат меоваранд. Аллакай, то оғози

пандемия ба ғизо 140 миллион одамон эҳтиёҷ
доштанд, дар ҷамъбасти соли 2020 теъдоди онҳо
метавонад тақрибан 93% зиёд гардида, ба 270
миллион нафар бирасад. Дар ҳошияи таҳдид ба
бехатарии озуқаворӣ соли 2020 метавонад соли
бадтарини пас аз Ҷанги Дуюми Ҷаҳон бошад.
Маҳз барои ин махсусан муҳим аст, ки Кумитаи
нобелии дар ҷаҳон шӯҳратёфта диққати ҷомеаи
ҷаҳонӣ, ҳукуматҳо, бизнес-элитаро ба бехатарии
озуқа ҷалб намояд. Чунки БОҶ СММ танҳо аз
ҳисоби хайрияҳои ихтиёрӣ маблағгузорӣ карда
мешавад ва донорҳо бояд моҳияту аҳамияти
проблемаро дарк намоянд. Соли гузашта ҳаҷми
хайрияҳо ба рекордӣ расида, $8 миллиардро
ташкил дод. Ин маблағҳо барои расидан ба
ҳадафи асосии БОҶ СММ- ҷаҳон бе қашшоқӣ,
гуруснагӣ ва бемориҳои бо он вобаста равона
шуда буданд.
Нақши муҳимро дар кори ташкилот Россия
мебозад. Дар панҷ соли охир ин мамлакат ба
эҳтиёҷоти ташкилот зиёда аз $200 млн. ҷудо
намуда, дар «бистгона»-и донорҳои пешбари
Барнома устуворона ҷойгир шудааст.
Ба кори дастаҷамъӣ ташкилотҳои Россия низ саҳм
мегузоранд. Оғоз аз соли 2010 ҳамчун шарики
БОҶ СММ дар Урду, Тунис, Марокаш, Арманистон,
Тоҷикистон ва Қирғизистон Пажӯҳишгоҳи ғизои
соҳавии Россия (SIFI) фаъолият мекунад. SIFI
дар коркард ва амалисозии барномаи ғизои
мактабӣ бо назардошти махсусияти маҳаллии
ҳар як мамлакат кумак менамояд, барномаҳои
устувори миллии ғизои мактабиро роҳандозӣ ва
васеъ мекунад, мушкилоти ташкили ғизоро дар
мактабҳо меомӯзад ва тавсияҳоро оид ба ислоҳи
онҳо таҳия менамояд.

11 ДАЛЕЛ ДАР БОРАИ БОҶ СММ
1. Ба 100 миллион нафар одамони 88 мамлакат кумак мерасонад
2. Сокинони 20 минтақаи аз ҷанг, гармшавии глобалӣ, пандемия ва
фалокатҳои табиӣ осебёфтаро дастгирӣ мекунад
3. 5600 мошини боркаш, 30 киштӣ ва 100 самолети БОҶ ҳамарӯза маводи
ғизоиро ба нуқтаҳои дуртарини сайёра дастрас мекунанд
4. Бо ғизои мактабӣ 7,3 млн. кӯдакро таъмин мекунад
5. Соли 2019 ҳаҷми рекордӣ- $8 млрд. хайрия ҷамъоварӣ намудааст, вале
ба маблағгузории иловагӣ дар ҳаҷми $4,1 млрд. ниёз дорад
6. Аз хоҷагиҳои хурди фермерӣ дар 40 мамлакат ба маблағи $37,2 млн
харидорӣ намудааст
7. Соли 2019 дар чорчӯбаи ташаббуси БОҶ «Кумаки ғизоӣ ба ивази активҳо»
127 000 гектар замин коркад ва 7 000 гектар ҷангал шинонида шуд
8. Соли 2019 БОҶ 4,2 млн. тонна хӯрокаро дастрас намуд, ки ба вазни
840000 фил баробар аст
9. Зиёда аз 3/4 ҳаҷми хариди маҳсулоти ғизоӣ дар бозорҳои маҳаллӣ
сурат мегирад, ки барои рушди иқтисод ва ба сарфа кардани маблағ
дар интиқоли он мусоидат мекунад
10. БОҶ ба 15 мамлакат дар пешгӯии офатҳои экстремалии иқлимӣ ва
андешидани чораҳои пешгирӣ кумак мерасонад. Интиқоли маблағҳо
дар арафаи обхезӣ, хушксолӣ, тӯфон ба одамон дар таҳлияи молу
амвол, ҳайвонот, мустаҳкамкунии қитъаҳои наздиҳавлигӣ ва хариди
маҳсулоти хӯрока, тухмӣ ва ашёи ниёзи аввалия барои хубтар омода
шудани онҳо дар раҳоӣ ёфтан аз буҳрони ғизоӣ имкон медиҳад
11. Зиёда аз 50% одамоне, ки БОҶ ғизо дастрас мекунад — занону духтарон
мебошанд.
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Дар эфир солимии мактаббачагон: БОҶ СМИ ва
SIFI тариқи телевизиони маҳалии Тоҷикистон
силсила барномахоро оиди барномаи ғизои
солим пахш карда аст
Дар соли сипаришуда телевизиони давлатии “Ҷаҳоннамо” — и
Ҷумҳурии Тоҷикистон силсила барномаҳоро оиди ғизои мактабӣ
намоиш дод.
Силсила се барномаро дар мавзӯи ғизо барои
мактаббачагони
имрӯзаи
Тоҷикистон
ва
барномаи ғизои мактабиро, ки аз ҷониби БОҶ
СМИ дар ҳамкорӣ бо Ҳукумати Тоҷикистон ва SIFI
амалӣ карда мешавад, дар бар гирифт.

Волидони мактаббачагон чиро бояд
донанд
Инкишофи дурусти ҷисмонӣ ва руҳиву - психики
кӯдакон бештар аз ғизои солим вобаста аст. Ӯ
системаи масъуниятро қавӣ мекунад, тобоварӣ
ва коршоямиро беҳтар мекунад, ки ин маънои
хониши хуби кӯдакро дар мактаб мебошад.
Мутаассифона, ратсиони хонандаи мактаб аз
ғизои солим дур аст. Дар соли 2009 Вазорати
тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Тоҷикистон тадқиқот бурда, чӣ истеъмол кардани
кӯдакони синни мактабиро омӯхт. Маълум
шуд, ки дар ратсион сафедаҳои аз ҳайвонот
пайдошуда, витамини С, ҳомузи (кислота) фолий
ва минералҳо (калтсий, оҳан) намерасанд. Ва
имрузҳо чизе тағир наёфтааст.
Кӯдакон ба карбогидратҳои оддӣ майл доранд.
Паҳншавии фарбеҳӣ дар байни кӯдакони синни
мактабӣ дар кишвар тақрибан 5% -ро ташкил
медиҳад. Аксари онҳо кӯдакони 6-7 сола
мебошанд.
Ба гуфтаи Хотамбек Хайров, директори Маркази
ҷумҳуриявии ғизо назди Вазорати тандурустӣ ва
ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
яке аз сабабҳои чунин нишондиҳандаҳо хӯрокҳои
тезтайёр (фастфуд) мебошад, ки дар он аз

маҳсулоти синтетикӣ васеъ истифода мешаванд.
Шумо бояд фаҳмед, ки ҳама гуна ихтилоли
ғизо ба саломатии кӯдакон зарар дорад.
Ғизои номутавозин ва якранг боиси норасоии
витаминҳо, минералҳо ва маводи ғизоӣ дар
бадани кӯдак мегардад. Захираҳои энергетикӣ
пур карда намешаванд, равандҳои дарккунӣ
ӯ суст мешаванд: барои кӯдакон тамаркузи
дар дарс душвор мешавад, онҳо маводи навро
нисбатан дар хотир мегиранд ва дар маҷмӯъ,
онҳо суст инкишоф меёбанд.

Дар ҳамин ҳол, ғизои солим махсусан дар
давраи афзоиши шиддатноки кӯдак дар синни
мактабӣ муҳим аст. Дар ин марҳилаи ҳаёти худ,
кӯдакон қисми зиёди рӯзҳои худро дар мактаб
мегузаронанд. Ва барои солим мондан, пурқувват
будан ва хоҳиши донишомӯзӣ, онҳо бояд ҳам дар
хона ва ҳам дар дохили деворҳои мактаб хуб
хӯрок хӯранд.
Ташкили дурусти ғизои мактаббачагон — шарти
зарурии нигоҳ доштани саломатӣ ва инкишофи
ӯ мебошад. Маҳз ҳамин паём ғояи асосии
тамоми силсилаи барномаҳо ғизои мактабӣ
мактаббачагони Тоҷикистон гардид.

Чӣ гуна Ҳукумат ва ташкилотҳои
байналмилалӣ кӯмак мерасонанд
Бо кумаки молиявии Русия ва дастгирии техникии
SIFI, БОҶ СМИ ба Ҳукумати Тоҷикистон дар
гузариш ба ғизои мустақил барои хонандагони
мактаб кӯмак мерасонад.
Барномаи ғизои мактабӣ илова бар ҳадафи
мустақими он — хӯрондани кӯдак дар мактаб бо
ғизои муфид ва серғизо, ӯ боз як нақши муҳимро

иҷро мекунад - шинос кардани кӯдакони синни
мактабӣ бо фарҳанги хӯрок дар аввали ҳаёти худ.
Силсилаи барномаи ғизои мактабӣ ба волидони
мактаббачагон оиди фаҳмидани масъалаҳои
ғизои солими фарзандонашон кӯмак мекунад.
Волидон инчунин оиди чӣ гуна ғизои мактабии
фарзандашонро беҳтар намудан ва Ҳукуматро
дар гузариши ба Барномаи Миллии Ғизо Мактаби
дастгирӣ кунанд маъулумот мегиранд.
Дар барнома аъзои Шӯрои ҳамоҳангсозии
байнисоҳави оид ба ғизои мактаби, намояндагони
БОҶ СМИ, SIFI, табибон, мактаббачагон ва
ошпазҳои мактабҳои озмоишӣ, роҳбарияти
мактаб ширкат варзиданд.
Коршиносон дар рафти барномаҳо тавсияҳои
худро оид ба ғизои солим барои мактаббачагон
доданд, инчунин дар тӯли ҳафт соли татбиқи
барнома чӣ дастовардҳоро ба даст оварда
шудааст ва барои баланд бардоштани сифат
ва дастрасии ғизои гарми мактабӣ чӣ корҳо ба
нақша гирифта шудааст сухан кардан.
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Чаро инсонияти гурусна сеяки
маҳсулотро мепартояд ва чи тавр
ба ин хотима гузошт?
Дар ҷаҳон бори аввал Рӯзи байналмилалии
паҳнкунии иттилоъ дар бораи талафоти маҳсулот
ва партовҳои ғизоиро таҷлил намуданд
Ҳангоме, ки дар ҷаҳон садҳо миллион нафар одам
аз гуруснагӣ азият мекашанд, сеяки маҳсулоти
истеҳсолшаванда партофта мешаванд. Чунин
ҳақиқати сангинро на ҳар як сокини сайёраи мо
дарк мекунад. Ҷаҳон бори аввал, 29 сентябр Рӯзи
байналмилалии паҳнкунии иттилоъ дар бораи
талафоти маҳсулот ва партовҳои ғизоиро, ки СММ
тасдиқ намудааст, таҷлил кард. СММ аз тамоми
мамлакатҳо даъват ба амал овард, ки аз имкон
истифода намоянд то ки ба моҳияти проблема
дарк карда, роҳи ҳалли онро муҳокима намоянд.
«Талафоти маҳсулот ва партовҳои ғизоӣ аз нуқтаи
назари одобу ахлоқ кирдори нафратовар аст. Дар
ҷаҳоне, ки дар он маҳсулот барои сер кардани
тамоми сокинони он фаровон аст, 690 миллион
нафар аз гуруснагӣ то ҳол азият мекашанд ва з
миллиард нафар ратсиони солими ғизоро ба худ
таъмин карда наметавонанд»- гуфт дар паёми худ
Котиби генералии СММ Антониу Гутерриш.
Бо мақсади рушди устувор СММ то соли 2030 ду
баробар кам кардани талафоти маҳсулотро дар
назар дорад. Мутаассифона, айни ҳол диққати ба
ин проблема додашудаи ҷомеаи ҷаҳонӣ кам аст.
Муносибатҳои нав барои муборизаи босамар бо
талафоти маҳсулот ва партовҳои ғизоӣ соли 2021
дар Саммит оид ба системаҳои ғизоӣ баррасӣ
карда мешавад.
Ин мушкилоти глобалӣ аз ду компонент иборат
аст — дар давраи истеҳсолот ва ҳамлу нақл
(талафоти маҳсулот) ва давраи фурӯш ва
истеъмолкунӣ (партовҳои ғизоӣ).

Талафоти маҳсулот
Талафоти
маҳсулот
дар
истеҳсолоти
ғайриратсионалӣ маънидод карда мешавад.
Ҳанӯз то нуқтаҳои савдо дастрас шудан, аз
занҷири истеҳсолот то ба харидор расидан
инсоният то 14% ғизоро талаф медиҳад.
Дар мамлакатҳои рушёбанда дар давраи
ҷамъоварӣ ва коркарди ҳосил то 40% маҳсулот
талаф меёбад. Бо ин ғизо миллионҳо нафар
одамонро сер кардан мумкин аст. Дар бораи он
ки барои парвариши ҳосил манбаҳои пурқимати
обӣ сарф шудаанд, сухан гуфтан раво нест.
Чӣ тавр парвариш ва истеҳсоли маҳсулотро
сарфакорона ба роҳ монем? Ташкилоти
озуқаворӣ ва аграрии СММ (ФАО) Кодекси рафтор
бо тавсияхои аз ин проблема раҳоӣ ёфтанро
таҳия намудааст. Ба фермерҳо, чорводорон,
моҳигирон ва дигар истеҳсолкунандагон тавсия
медиҳанд, ки истеҳсолотро дақиқ нақшабандӣ
карда, ҷамъоварии ҳосилро дар муҳлатҳои
оптималӣ анҷом дода, онро дуруст нигоҳ доранд
ва аз ивазшавии ҳарорат, боришот, хояндагону
ҳашарот муҳофизат намоянд.
Боқимондаҳои истеҳсолотро напартоянд ва
ҳамчун захира, мисол барои хӯроки чорво ё
ғизои замин истифода намоянд. Ба пешгирии
вайроншавии маҳсулот метавонад бандубаст,
ҳамлу нақли дуруст, коркарди зиёд намудани
муҳлати истифодакунӣ (хушккунӣ, яхкунонӣ,
фумигатсия) мусоидат намояд.
Хангоми ҳамлу нақли маҳсулот то нуқтаҳои савдо
истифодаи таҷҳизоти замонавӣ, мушоҳидаи
ҳарорати нигоҳдории маҳсулот дар нақлиёт
ва анборҳо, дуруст ҳисоб кардан ва ба нақша

гирифтани муҳлатҳои дастраскунӣ, гузаронидани
мониторинг ва мушоҳидакунии ҳаракати
маҳсулот зарур аст.

Партовҳои ғизоӣ
Агар дар мамлакатҳои сатҳи пасти даромаддошта
проблемаи асосӣ –технологияҳои ғайризамонавӣ
ва инвеститсияҳои нокифоя барои такмили онҳо
бошад, барои мамлакатҳои беҳтар таъмингардида
бошад, наздики 40% маҳсулот дар давраи фурӯш
дар мағоза, ресторан ва истэъмол дар хона талаф
меёбад. Дар Аврупо ва Америкои Шимолӣ барои
як нафар ба ҳисоби миёна 95-115 килограмм

ғизои партофташуда дар як сол рост меояд.
Мағозаҳо
маҳсулоти
муҳлаташон
ба
анҷоммерасида ва муҳлати истифодабариашон
гузашта, ресторанҳо- таоми фурухтанашуда, мову
шумо- оне ки дар ҷевон ё яхдон вайрон шудааст,
мепартоем.
Кодекси ФАО ба мағозаҳо тавсия медиҳад, ки
ҳисоби маҳсулотро дақиқ ба роҳ монанд, дуруст
онро нигоҳ доранд ва сарфакорона захираҳоро
идора кунанд, аз қарордодҳои дастраскунии
ҳолати охирин даст накашанд, ҳангоме, ки
маҳсулот истеҳсол шудааст, онро ба партовгоҳ
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ҳавола накунанд, балки ғизоро ба дигар
мақсадҳо- ҳосилкунии энергия, хӯроки чорво,
ғизои замин истифода намоянд.
Вале мағозаҳо натанҳо ғизои муҳлатгузашта
ва барои истифода дар хӯрок, балки маҳсулоти
намуди зоҳирӣ гумкардаро, ки онро истеъмол
кардан мумкин аст, мепартоянд. Мамлакатҳои
рушдёфта имрӯзҳо усулҳои нави пешгирии
талафоти ғизоро ихтироъ мекунанд. Мисол,
дар Финландия мағозаҳо маҳсулотеро, ки
муҳлати истифодабариашон ба анҷом мерасад,
ях мекунонанд ва онҳоро барои бепул ба
эҳтиёҷмандон тақсим намудан, интиқол
медиҳанд. Маҳсулоте, ки муҳлаташон як рӯз

гузаштааст барои тайёр кардани хӯроки гарм
дар ташкилотҳои хайриявӣ истифода мешаванд.
Чунин чораҳо дар Франсия низ роҳандозӣ шуда,
аз рӯи қонун партофтани ғизо манъ шудааст.
Роҳбарони
ресторану,
меҳмонхонаҳо
ва
ошхонаҳоро мебояд дар бораи он фикр намоянд,
ки чи тавр таомнома таҳия намуда, раванди
тайёркунии таомро чунин ба роҳ монанд, ки
партовҳо камтар шавад. Ба миҷозон бояд
пешниҳод карда шавад, ки боқимондаи ғизоро
ба худ бигиранд. Он чизе тайёр шуда буд, вале
истеъмол нашудааст, корхонаҳои хӯроки умумӣ
метавонад бо нархи паст фурӯшанд ё бепул
тақсим намоянд.

Масъулияти шахсӣ
Агар шумо дар сатҳи давлатӣ барои қабули қарор масъул набошед, кори шумо бошад ба истеҳсол
ва фурӯши ғизо вобаста набошад, ин маънои онро надорад, ки шумо ба одамизод дар талафоти
ками ғизо ёрӣ расонида наметавонед. Ҳар яки мо барои ҳавола кардани ғизо ба қуттии партов
ҷавобгарии шахсӣ дорем.
Ана якчанд қоидаҳои одии дарки истеъмол, ки ба партофтани миқдори ками ғизо мусоидат
мекунанд.
• Таомномаро ба нақша гиред ва рӯйхати харидро омода кунед. Мунтазам харид дар мағоза
бидуни рӯйхат бо он оварда мерасонад, ки дар яхдони шумо маҳсулоти зиёдатӣ пайдо мегардад.
Банақшагирии таомнома ба шумо барои кадом маҳсулотро бо кадом миқдор харид намудан
кумак мерасонад.
• Муҳлати истифодабариро назорат намоед. Агар шумо маҳсулоти баназдикӣ вайронмешударо
харида бошед ва барои истеъмоли он фурсат наёфта бошед, он гоҳ шумо пул ва захираро ҳавола
кардед, ки беҳуда ба истеҳсолу ҳамлу нақли он сарф карда шуда буданд.
• Бо ишками гурусна барои харид наравед. Вақте мо ғизо гирифтан мехоҳем, мо майли дар
мағоза захира намудани миқдори зиёди хӯрокаро, нисбат ба зарурат дорем.
• Ғизоро дуруст нигоҳ доред. Қоидаҳои нигоҳдории маҳсулоти бандубастшударо истеҳсолкунанда
қайд мекунад, вале чи тавр муҳлати истифодаи маҳсулоти тариқи баркашида харидашударо
метавонед тавассути интернет биёбед.
• Хушк кунед, консервонед ва ях кунонед. Агар дар яхдон ним дег шӯрбо боқӣ монда бошад, ки
онро касе истеъмол кардан хоҳиш надошта бошад, интизор нашавед он кай вайрон мешавадонро ях кунонед. Дар боғи себ дар соли баландҳосилӣ себ чунон бисёр аст, ки онро дар шакли
тару тоза истеъмол кардан ғайриимкон аст, онро ба зудӣ аз замин ғундоред. Меваю сабзавотро
хушконидан, ях кунонидан ва консервонидан мумкин аст.
• Поруи органикиро коркард кунед. Чи қадаре барои камтар партофтани ғизо кӯшиш нанамоем,
партовҳои органикӣ дар ҳар ҳолат пайдо мешаванд. Фикр накунед, ки поруи органикӣ аз ҷиҳати
экологӣ тоза аст ва худ тавре ба нурӣ мубаддал мегардад. Партовҳои ғизоӣ дар шароити норасоии
оксиген дар партовгоҳҳо метан, гази ангидриди карбон ва азоти барои ҳаво зарарнокро ихроҷ
мекунанд.
Биёед ба мақсади кам кардани талафоти маҳсулот ва партовҳои ғизоӣ барои нафъи инсон ва
сайёраамон дастаҷамъона амал намоем.

«Ошпази хуб ҳамчун духтур фикр мекунад,
таомро ба монанди рассом оро медиҳад,
мисли бибиҷонамон мепазад»

Дар Қирғизистон озмуни
«Беҳтарин ошпази мактабӣ
2020» баргузор шуд
20 ноябри соли 2020 Барномаи
Озуқавории Ҷаҳонии СММ (БОҶ СММ)
дар Қирғизистон, Вазорати маориф ва
илми Ҷумҳурии Қирғизистон, Институти
ғизои соҳавии Федератсияи Россия
озмуни ошпазҳоро аз тамоми минтақаҳои
ин мамлакат баргузор намуданд. Дар яке
аз студияҳои кулинарии Бишкек бо риояи
ҳамаи чораҳои бехатарӣ дар давраи
эпидемияи коронавирус ошпазҳо тамоми
маҳорати касбии худро нишон дода,
барои унвони беҳтарин ошпази мактабии
Қирғизистон қувваозмоӣ намуданд.
Озмуни ошпазҳо ҳанӯз моҳи ноябри соли
гузашта оғоз ёфта, дар якчанд давра
баргузор гардид.
1. Интихобкунӣ-ҳамаи
ошпазҳои
мактабие, ки хоҳиши иштирок карданро
доштанд, таърихи чи тавр ба ин касб рӯ
овардани худро пешниҳод намуданд.
2. Вилоятӣ — 35 муаллифи ҳикояҳои
ҷолибу шавқовар таоми нотакрори
худро эҷод карданд. Ҳангоми таҳияи
ретсепт бояд талаботҳои ҳатмӣ риоя
мегардиданд: нархи таоми тайёр барои
як порс аз 10 сом боло набошад, танҳои
маҳсулоти истеҳсоли маҳаллии барои
ғизои мактабӣ иҷозатшуда, усулҳои

солими таомпазӣ, мавҷудияти сабзавот/мева, тарзи
пешниҳоди ғайриодии таом.
3. Ниҳоӣ — иштирокдорони финал 5 нафар муаллифи
ретсептҳои ҷолиб, ки бо тарзи ғайриодӣ пешниҳод
намуданд. Наталья Павлова (вилояти Иссиқ-Кӯл),
Анара Базаркулова (вилояти Талас), Амина Абдуллина
(вилояти Чуй), Клара Ибикеева (вилояти Чуй), Чинара
Жумаева (вилояти Ош).

Кӣ ба даври ниҳоӣ роҳхат гирифт?
Дар даври ниҳоӣ ошпазҳо барои унвони беҳтарин ошпази
мактабӣ 2020 дар се марҳилаи озмун қувваозмоӣ
карданд.
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Дар марҳилаи аввал онҳо корҳои худро, ки
тавассути онҳо ба даври ниҳоӣ роҳхат гирифтанд,
муаррифӣ намуданд.
Марҳилаи дуввум — қувваозмоӣ барои вақти
таомпазӣ, ба таоми гарм иловатан пешниҳод
кардани хӯриш ва нӯшокии аз миқдори маҳдуди
меваю сабзавоти тайёршуда.
Дар марҳилаи сеюм, ки дар баробари
қувваозмоии таомпазӣ гузаронида шуд, ошпазҳо
ба саволҳои викторина оид ба қоидаҳои кор дар
қисми хӯрокпазӣ ҷавоб доданд.
Дар ин муддат ҳакамон кори ошпазҳоро
мушоҳида карда, таомҳоро мечашиданд,
ҷавобҳои додашудаи викторинаро баҳогузорӣ
менамуданд.
Ба ҳайати доварон муовини вазири маориф ва
илми Ҷумҳурии Қирғизистон Надира Синташевна
Ҷусупбекова, директори Барномаи Озуқавории
Ҷаҳонии СММ (БОҶ СММ) дар Қирғизистон
Андреа Банёли, духтури Департаменти назорати
давлатии
санитарӣ-эпидемиологӣ
Мария
Кушукбакова, мутахассис оид ба ғизои солим
питанию Лейла Сарибаева, технологи Институти
ғизои соҳавӣ шомил буданд.
Ҳангоми ҷамъбаст ва интихоби ғолиб, Лейла
Сарибаева ва Андреа Банёли ба меҳмонон
ду мастер-класс оид ба ғизои солимро
гузарониданд. Лейла барои газзак аз хушкмева
ва асал конфетаҳоро омода намуд. Андреа бошад
—брускеттаи итолиёвиро ба тарзи қирғизӣ омода
кард: тост (бурридаи нон/хлеб)-и бо хӯриш аз
помидор, райҳон, равғани растанӣ молидашуда
ва бо порачаҳои қурути қирғизӣ пошидашуда.

Онҳо ҳама ғолибанд
Ҳамаи панҷ нафар ошпазҳое, ки ба даври ниҳоӣ
роҳхат гирифтанд, аллакай ғолиби озмуни
«Беҳтарин ошпази мактабии соли 2020» ҳисобида
мешаванд.
Дар хона барои булочкаи хушбӯй, шӯрбои гарми
болаззат, пюреи ковок бибию модар ё падар
ҷавобгаранд. Дар ошхонаи мактаб бошад-ошпаз
ҷавобгар аст. Маҳз ошпази мактабии меҳрубон
кори волидайнамонро идома медиҳад, таоми

мактабиро мисли таоми хонагӣ болаззат ва
дилсӯзона барои саломатии кӯдак тайёр мекунад.
Ин озмун дар бораи ҳамин гуна ошпазҳо баргузор
шуд. Онҳо ба кори худ муносибати эҷодкорона,
дили гарм ва сарфи тамоми маҳорати касбӣ
доранд. Маҳз ҳамин гуна ошпазҳо ба даври
роҳхат гирифта, ҳамаи онҳо мукофоти худро
соҳиб шуданд.
Беҳтарин ошпази мактабии соли 2020 намояндаи
вилояти Талас Анара Базаркулова интихоб
гардид. Ҳамчун туҳфа ӯ соҳиби ҷом бо логотипи
ташкилкунандагон, дипломи ғолиби озмун ва
раҳматнома ба мактабе, ки онро намояндагӣ кард,
инчунин сертификат ҷиҳати хариди техника барои
ошхонаи мактабӣ, блендери бисёрфуксионалӣ
барои худ гардид.
Дигар

иштирокчиёни

даври

ниҳоӣ

соҳиби

ифтихорнома, раҳматнома барои мактаб ва
техника барои ошхонаи мактабӣ ва хонаи худ
шуданд.

Дар бораи меҳнати пурқимати ошпазҳои
мактабӣ
Чунин мусобиқаҳо имконият медиҳанд, кори
ошпазҳои мактабиро, ки хаста нашуда, барои
хӯрондани кӯдакон заҳмат мекашанд қайд
намуда, ошпазҳо маҳорати худро дар таҳия,
омодакунӣ ва пешкаши таомҳои мактабӣ нишон
диҳанд. Ҳамаи ин ба такмил додани малакаҳои
касбӣ замина гузошта, онҳоро дар беҳтар ва
болаззат тайёр кардани таом рӯҳбаланд мекунад.
Ошпазҳои беҳтарин ба кори худ муносибати
эҷодкорона доранд: таомро ғайриодӣ оро
медиҳанд, маҳсулоти ғайримуқаррарӣ, вале

фоидаовар илова карда, ратсионро гуногун
намуда, худи таомро бошад, барои кӯдак дилкаш
мекунанд. Чунин муносибат ба кӯдакон дар
инкишофи фарҳанги ғизои солим, дар ғизо
истифода кардани маҳсулоти фоидаовару
дастрас- лӯбиёӣ, боимҷон, каду ва ғайра кумак
мерасонад.
Андреа Банёли ба ошпазҳо муроҷиат карда, қайд
намуд: «Тайёр кардани таом- ин зоир кардани
ғамхорист. Ва шумо, ошпазҳои азиз, ҳар рӯз ба
300-400 кӯдан, баъзан аз ин ҳам зиёд таом тайёр
карда, ғамҳорӣ зоҳир менамоед. Аз маҳсулоти
фоидаоваре, ки дар мамлакат парвариш меёбад
таомҳои болаззат тайёр мекунед. Ошпази хуб
ҳамчун духтур фикр мекунад, таомро ба монанди
рассом оро медиҳад, мисли бибиҷонамон
мепазад».
Озмуни ошпазҳо қисми муҳимми Барномаи
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ОҲИСТА: ТРАНСРАВҒАНҲО
(ТРАНСЖИРЫ)!
Хатари трансравғанҳо дар чист ва чи тавр аз он канора ёфт
Аз рӯи баҳогузории Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ҳамасола аз бемориҳои рагу дил вобаста
ба истеъмоли трасравғанҳо зиёда аз ним миллион одам мефавтанд.
Дар хусуси он ки трасравғанҳо ба саломатӣ зиён меоранд, бисёриҳо шунидаанд. Вале, бешак, на
ҳама медонанд, ки ин моддаҳо аз худ чиро дарак медиҳанд ва барои чи аз онҳо канораҷӯӣ кардан
лозим аст.

Равғанҳое, ки ба мо табиат медиҳал
Умуман, равғанҳо- ин компоненти зарурӣ барои
инсон мебошад. Пурра аз истеъмол кардани
онҳо ҳеҷ гоҳ лозим нест. Равғанҳо «захираи
энергетикӣ»-и организмамон мебошанд, чунки
онҳоро ба осонӣ захира ва дар вақти зарурӣ
истифода намудан мумкин аст.

оптимизатсияи ғизои мактабӣ гардид, ки қариб
200 000 хонандаи синфҳои ибтидоиро дар зиёда
аз 700 мактаби ҷумҳурӣ бо хӯроки гарму ғизонок
таъмин.
Муовини вазири маориф ва илми Ҷумҳурии
Қирғизистон Надира Синташевна Ҷусупбекова:
«Дар ҳамкорӣ бо шариконам мо натанҳо
мактабҳоямонро бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз
мекунем. Аз ҳама асосӣ- мо ба ғизои солиму
баркашидашуда замина мегузорем. Барои он ки
кӯдакон ва волидайни онҳо барои тамоми ҳаёт
малакаи чи тавр ғизои солим гирифтанро пайдо
кунанд. Қаҳрамонони аз ҳама асосии ошхонаи
мактабии мо-ошпазҳо мебошанд. Агар ошпазҳои
мактабии мо ҳама вақт касбияти худро такмил
диҳанд, дуруст ва болаззат тайёр кунанд, он гоҳ
кӯдакони мо ин принсипҳои ғизои солимро дар
оилаҳои худ низ ҷорӣ мекунанд».

Аз соли 2013 дар ҳамкорӣ бо Барномаи
Озуқавории Ҷаҳонии СММ ва Институти
ғизои соҳавиии Россия, бо кумаки молиявии
Федератсияи Россия Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Қирғизистон барномаи беҳдошти
ғизоро дар мактабҳои мамлакат амалӣ мекунад.
Барномаи мазкур аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ
ва ҷумҳуриявӣ, аҳли ҷомеа ва донорҳо дастгирии
ҳамаҷониба гардидааст. Наздики соли 2023
Барномаи Озуқавории Ҷаҳонии СММ ва Ҳукумати
Ҷумҳурии Қирғизистон ҷорӣ намудани хӯроки
гармро дар кулли мактабҳои мамлакат ба нақша
гирифтаааст, ба он қонуни дар бораи ғизои солим
қабулшудаи соли 2019 мусоидат хоҳад кард, ки
рушди устуворро таъмин менамояд.

Кислотаҳои равғании мукаммал

Ҳангоми ҳазми ғизо равғанҳо ба глитсерин
ва кислотаҳои равғанӣ – мавод барои сохти
мембранаи солими ҳуҷайраҳо пора-пора
мешаванд, ки дар таркибашон равғанҳо ба
раванди ҳуҷайраҳои дохилӣ таъсир мерасонанд
(майнаи одам 60% аз равғанҳо иборат аст).
Кислотаҳои равғании мукаммал ва номукаммал
Кислотаҳои равғании мукаммал дар равғанҳои
сахт — асосан дар маҳсулоти пайдоишашон аз
ҳайвонот, инчунин (дараҷаи нисбатан паст) дар
равғанҳои нахл (палма) ва кокос мавҷуданд.
Равғанҳои мукаммал фоидаоваранд. Вале
онҳоро ба миқдори кам истеъмол кардан зарур
аст. Вагарна, сатҳи холестерин метавонад дар
хун баланд шавад ва таваккалияти пайдоиши
склеротикӣ, инсулт ва инфаркт гардад.
Кислотаҳои равғании номукаммал асосан дар
равғанҳои резанда мавҷуданд. Онҳо дар ғизо
хеле муҳим буда, нисбат ба равғанҳои мукаммал
бештар фоидаоваранд. Ин равғанҳо дараҷаи
пасти обшавӣ доранд. Дар равған чи қадар
кислотаҳои равғании номукаммал зиёд бошад,

Кислотаҳои равғании номукаммал
асосан
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ҳамон қадар нигоҳ доштани онҳо душвор аст.
Дар ҳаво ва ҳангоми гармкунӣ ин равғанҳо зуд
турш гардида, маззаи талх пайдо карда, сахт
мешаванд.

Равғанҳое, ки одам тайёр мекунад
Бештари маҳсулоти қаннодӣ, нонию бӯлкагӣ
ва дигар «шириниҳо»-е ки аз мағоза харидорӣ
мекунем, маҳсулоти сахти равғану чарбу
истеҳсол карда мешаванд. Варианти идеалӣ,
агар ин маҳсулот равғани маска мебошад. Вале
дар истеҳсолот истифода намудани он хеле гарон
мегардад. Бинобар ин, одам роҳи нисбатан арзон
истеҳсол кардани чунин маҳсулотро фикр намуд.

Гидрогенизатсия
Тавассути равғани моеи растанӣ зери
фишори шадид ва ҳарорати баланд
(гидроген) водород гузаронида мешавд.
Дар натиҷа молекулаҳои кислотаҳо
равғании номукаммал намуди худро иваз
мекунанд. Дар табиат
Кислотаҳои равғании номукаммал
дар конфигуратсияи фазоии муайян –
тсисшакл ҷойгир мешаванд, бинобар ин,
молекула дар фазо қат мешавад.

Дар
оғози
асри
ХХ
технологияи
гидрогенеризатсияи равғанҳои номукаммал
патентнок шуда буд. Он аз равғани растании
арзон ҳосил кардани ғилзати сахт ва устувор
барои турш нашудан-саломасро имкон медод.
Аз саломас маргарин, равғанҳои қаннодию
кулинарӣ ва фритюрӣ тайёр мекарданд. Ин
нисбат ба истифодабарии равғани маска хеле
арзон мегардид.
Дар раванди гидрогенизатсия равғани растанӣ
ба равғани сахти кислотаҳои мукаммалдошта
мубаддал мегардад. Бар замми ин, пайвастагиҳои
иловагӣ пайдо мешаванд — кислотаҳои равғании
зери таъсири ҳарорати баланд тағйирёфта. Ин
трансравған аст (трансизомерҳои кислотаҳои
равғанӣ).
Дар табиат бо трансравғанҳо дучор шудан мумкин
аст, вале ба миқдори хеле кам — 5-8 % дар гӯшт
ва шири ҳайвонҳои кафшазананда. То кашфи
технологияи гидрогенизатсия одам миқдори
начандон зиёди ин моддаро истеъмол мекард.
Ҳангоми гидрогенизатсия таркиби равғанҳои
растанӣ аҳамият дорад: равғани нахл ва кокосов
қариб, ки трансизомерҳоро ҳосил намекунанд,
дар равғани соя ва офтобпараст бошад,
мавҷудияти онҳо 50%-ро ташкил медиҳад. Мо
на ҳама вақт дилпурона медонем, ки қандина ё
печенеи дар мағоза истеҳсолшуда кадом намуд
равған истифода шудааст. Истеҳсолкунандагон на
ҳамеша дар банду баст равғани истифодашударо
нишон медиҳанд.

Чаро трансравғанҳо ба саломатӣ
хатарноканд?
Гидрогенизатсия зиёда аз сад сол аст, ки истифода
мешавад. Се-чор насл бо маҳсулоте ба воя расиданд,
ки дар онҳо трансравғанҳо мавҷуданд. Соли
1993 натиҷаҳои таҳқиқотҳое пайдо шуданд, ки
алоқамандии истеъмоли трасравғанҳо ва зиёдшавии
таваккалияти бемориҳои рагу дилро муайян карданд.
Аз ҳамон вақт инҷониб маълумоти зиёде ҷамъоварӣ
шуданд. Онҳо нишон медиҳанд, ки истеъмоли
мунтазаму дурударози ғизо миқдори зиёди
трансравғанҳо қобилият дорад:
• таваккалияти инкишофи атеросклерози найчаҳои
хунгард ва дигар бемориҳои дилро афзояд;
• ҳассосии ғадуди зери меъдаро ба инсулин паст
намояд (боиси диабети намуди дуюм гардад);
• ба рушди бемориҳои раванди илтиҳоб сабаб
шавад;
• ба фарбеҳӣ оварад.

Чи тавр истеъмоли трансравғанро кам
намуд?
Трансравғанҳо-ин изомерҳои дугоники
тсисшакл мебошанд, ки дар он атомҳои
гидроген дар тарафҳои гуногуни
карбон ҷойгиранд. Ҳангоми чунин
конфигуратсия молекулаи кислотаи
равған дарозшакл менамояд. Бинобар
сабаби конфигуратсияи нодуруст
кислотаҳои равған дар трасшакл
(трансравған) қобилияти ба таври
дуруст иҷро намудани функсияи худро
дар организми мо надоранд.

Ба пуррагӣ аз ратсион нест кардани трансравғанҳо
қариб ғайриимкон аст ва зарур нест. Он
трансравғанҳое, ки ба миқдори кам дар маҳсулоти
табии гӯштӣ ва ширӣ мавҷуданд, ҳангоми истеъмоли
начандон зиёд ба саломатӣ зиёне надоранд.
Кӯшиш намоед, ки аз маҳсулоти бо миқдори зиёди
трансравғанҳо коркардшуда, пеш аз ҳама маҳсулоти
дар таркиб маргариндошта ва фастфуди дар фритюр
бирёншуда канораҷӯи намоед.
Навиштаҷоти маҳсулотҳоеро, ки нияти харидорӣ
кардан доред, бодиққат хонед. Ҳамчун қоида
таркибашро ба худ қабул карда, таркибашро омӯзед!
Агар дар таркиби маҳсулот «равғани сарширӣ»,
«равғани растании модификатсияшуда», «омехтаи
равғанҳои растанӣ», «чарбуи растанӣ», «чарбуи
кулинарӣ», «равғани қисман гидрогенизатсияшудаи
растанӣ»
ё
«кислотаҳои
равғании
қисман
гидрогенизатсияшуда», навишта шуда бошад, он гоҳ
дар истеҳсоли он трансравғанҳо истифода шудаанд.
Чун қоида, мо ягон чизи «бомазза» ва зарароварро
мехоҳем, чунки гуруста шудаем. Дар чунин ҳолатҳо мо
кӯшиши гирифтани калорияи зиёд ва зудро мекунем.

Маҳсулоти эҳтимолияти
хатардошта
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

маҳсулоти қаннодии аз хамир ва
крем асосёфта;
равғани маскаву растанӣ, спредҳо
ва маргаринҳо;
ҷувории ширин;
шири қиёмшуда (сгущенное
молоко), яхмос, сирокҳои
бо маҳлули ғизоии гуногун
молидашуда, сирокҳо мулоим;
попкорн;
фаст-фуд (самбӯсаи бирён,
пирожки, чебурек, наггетс, қаноти
мурғ, картошка фри ва дигар
таомҳои дар фритюр бирёншуда);
котлетаҳои дар чарбу бирёншуда;
қаламчаҳо аз гӯшти мурғ ва моҳӣ
бирёншуда;
чалпакҳо (блинчик)-и бирёншуда;
соусҳои серравған, майонезҳо;
кубикчаҳои булён ва шӯрбоҳои
хушконидашуда ба шакли брикет;
чипсҳо, крекерҳо ва сухари;
нон/хлеб ва маҳсулоти нонию
бӯлкагӣ (ТАРКИБАШРО
БОДИҚҚАТ ХОНДАН);
хамири вараққии тайёр;
наҳориҳои хушк;
равғанҳои поки гидрогенизатсия
ва переэтерификатсияшуда;
пастаҳои шоколадӣ

Ва мо онҳоро аз маҳсулоти бой аз трансравғанҳосингапухташуда (даруни тафдон), фастфуд, сненҳо ва
нимфабрикатҳо қабул мекунем.
Вале фаҳмидан муҳим аст, ки ҳар қадар ғизои
носолимро кам истеъмол намоем, ҳамон қадар кам
хоҳиши онҳоро пайдо мекунем. Инро тадқиқотҳои
бешумор тасдиқ мекунанд. Роҳи аз ҳама дурусти
худро аз трансравғанҳо дар канор гирифтан- ин
қаблан ба нақша гирифтани таомноаи худ мебошад.
Мунтазам ба ратсиони солиму баркашидашудаи бой
аз сабзавоту мева, маҳсулоти ғалладонагӣ, равғанҳои
фоиданок ва сафеда такя карда, ғизо гиред.
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Чаро трансравғанҳоро то ҳол манъ накардаанд?
Онҳо дар истеҳсолкунандагон маъмуланд, чунин доро
якчанд бартариҳо мебошанд:
• муддати дурру дарози нигоҳдорӣ;
• ғилзати қулай;
• арзиши паст;
• универсалӣ будан (спредҳоро барои сингапазӣ
ва бирёнкунӣ, барои газзакҳои хушбӯй ва шираворӣ
истифода мекунанд);
• барои ташкили намуди иштиовари таоми тайёр
мусоидат мекунад.
Бе
дахолаи
давлатӣ
ва
байналхалқӣ
истеҳсолкунандагон
эҳтимол
аст,
ки
аз
трансравғанҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатнок
даст кашанд. Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ
ният дорад, ки пурра аз истифодаи трансравғанҳо
дар истеҳсоли маҳсулоти ғизо соли 2023 даст кашад.
Аллакай 58 мамлакат қонун қабул намуданд. Ба
охири соли 2021 онҳо 3,2 млрд одамонро аз таъсири
бади трансравғанҳо ба саломатӣ ҳифз хоҳанд намуд.

Дар ҳамин вақт зиёда аз 100 мамлакат то ҳол чораҳои
заруриро роҳандозӣ нанамудаанд. Алалхусус, ҳолати
хатарнок дар 15 мамлакат ба вуқӯъ пайвастааст, ки
дар ду сеяки ҳолати фавт бинобар сабаби истеъмоли
ин маҳсулот ба онҳо рост меояд. Чортои он (Канада,
Латвия, Словения ва ШМА) аллакай маҳдудиятҳои
дахлдорро дар мавҷудияти трансравғанҳо дар ҳаҷми
умумии равғанҳо дар маҳсулоти хӯрока (на зиёда аз
2%) ҷорӣ намуданд. Вале 11 мамлакати боқимонда
(Озарбойҷон, Бангладеш, Бутан, Арабистон, Ҳиндустон,
Эрон, Мексика, Непал, Пакистан, Ҷумҳурии Корея и
Эквадор) то ҳол чораҳои заруриро наандешидаанд.
Ӯҳдадориҳоро оид ба ҳифзи аҳолии мамлакати худ аз
зарари трансравғанҳо ба худ инчунин аъзои Иттифоқи
гумрук: Россия, Беларус, Арманистон, Қирғизистон
ва Қазоқистон қабул намуданд. Регламенти
техникии таҷдидшуда зиёда аз 2% мавҷудияти
трансравғанҳоро дар коркарди равғанҳои растанӣ
ва равғанҳои ҳайвонот, аз ҷумла равғанҳои моҳиро
манъ мекунад. Тағйироти соли 2011 ҷоришуда барои
ҳамаи истеҳсолкунандагон аз 1 январи соли 2018
ҳатмӣ гардид.

Таомҳои мардуми ҷаҳон. Бразилия
Рубрикаи таомҳои миллӣ ва таомҳои анъанавии
халқҳои ҷаҳонро идома медиҳем. Қаҳрамони ин
мавод- таоми бразилӣ мебошад.
Таоми миллии ҳар як мамлакатро таърих, фарҳанг,
ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, хусусияти иқлимии он
ташаккул медиҳанд. Махсусан таомҳои бразилӣ
возеҳ нишон медиҳад, ки ба туфайли печдарпечии ин
омилҳо таомҳои худрӯ пайдо мешаванд.

Имрӯз ҳар як минтақаи Бразилия бо таоми
такрорнашавандаи хеш шӯҳрат пайдо кардааст.
Таъсири фарҳанги ҳиндуҳои Америка хусусан дар
Амазония, африқоӣ бошад, бештар дар соҳил, аз
ҷумла дар Рио-де-Жанейро назаррас аст.

Дар куҷо чи тайёр мекунанд

Анъанаҳои таомпазии Бразилӣ зери таъсири се
фарҳанги нодир: ҳиндуҳои Америка, африқоӣ ва
португалӣ пайдо шудаанд. Хангоми колониякунонӣ
аз ҷониби Португалия аҳолии муқими бразилия
7 миллион нафарро ташкил медод. Дертар,
колонизаторҳо ба ғуломӣ гирифтани аҳолии мардуми
маҳаллиро манъ намуданд ва ғуломҳоро аз Африқо
меоварданд.

Дар шимоли мамлакат чунин таомҳои анъанавӣ ба
монанди мангузу (ҷуворимакка бо бурридаҳои кокос),
банани бирёншуда бо шир, сангпушти дампазшуда
маъмуланд. Сокинони шимолу шарқ гӯштро намак
карда, дар офтоб хушк мекунанд, омар (маҳсулоти
баҳрӣ)-ро дар шири кокос тайёр мекунанд. Дар
минтақаи Амазон таоми одӣ — пату ну тукупи маъмул
аст. Онро аз мурғобии дар соуси ғафс пухташуда бо
иловаи алафҳо омода мекунанд.

Занҳои африқоӣ таомҳои ватани худро ба хотир
оварда, боқимондаҳои ғизое, ки ба онҳо ғуломдорон
медоданд, инчунин маҳсулоти баҳрӣ (ба ғуломон
иҷозат дода мешуд барои худ моҳӣ шикор кунанд)
истифода карда, ба шароити маҳал мутобиқ намоянд.

Штатҳои ғарбӣ бо лаҳми бирёншудаи хук, бузи
бирёншуда, панири сингапухташуда ва таоми аз
тимсоҳ тайёршуда-жакаре шӯҳрат ёфтаанд. Дар
ҷанубу шарқ кускуси аз орди ҷуворимакка ва
креветкаи хукшконида тайёршуда, равғанмоҳии хушк,

Фейжоада
Тарзи тайёркунӣ:

1. Лӯбиёро бодиққат шӯед, аз назар гузаронед ва
муддати панҷ соат тар кунед.

2. Сипас, обашро резед ва то нимтайёр шудан
лӯбиёро ҷӯшонед.

3. Пиёз ва сирпиёзро тоза карда, майда реза
кунед.

4. Ҷаъфариро шуста, майда реза кунед.
5. Пояи карафшро аз барг тоза карда, майда реза

Маҳсулот барои 1 порс:
Лӯбиёи сурх — 30 г
Биринҷ — 20 г
Хамираи помидор — 3 г
Бехпиёз — 15 г
Сирпиёз — 1 г
Карафш — 10 г
Намак — 0,5 г
Шакар — 1 г
Равғани растанӣ — 3 г
Ҷаъфарӣ — 10 г
сардинаи бирён тайёршударо истеъмол мекунанд.
Дар таркиби бештари таомҳои бразилиёвӣ лӯбиё,
биринҷ, маниоку, лӯбиёгии сиёҳ, шири кокос, равғани
нахл (палма), мурғ, гӯшти гов, креветка, ҳасиб ва
равғанмоҳиро дидан мумкин аст.

Фейжоадаи писандида
Ҳатто дар таомҳои рангоранг ва гуногуни ба монанди
бразилиёвӣ як таоми миллие мавҷуд аст, ки дар
тамоми мамлакат тайёр ва истеъмол мекунанд. Ин
фейжоада— таоми аз лӯбиё, намуди гуногуни гӯшт,
хушбӯиҳо, орди маниока тайёршуда мебошад.
Маҳсулоти асосӣ лӯбиё мебошад. Он дорои
витаминҳои гурӯҳи В, витаминҳои С, Е и К, инчунин
қариб ҳамаи моддаҳои минералии ба организм зарур
мебошад, ки дар байни онҳо калий, калсий, магний,
синк, мис ва манган мавҷуд аст. Лӯбиё аз сафедаи
осонҳазмшаванда бой буда, ҳатто метавонад аз рӯи
ин моддаи фоиданок дар таркиби худ бо гӯшти гов

кунед.
6. Карафш ва пиёзро 10-15 дақ. дар миқдори
ками об бо равғани растанӣ таф диҳед.
7. Ба сабзавоти тафдодашуда лӯбиё, об илова
карда 10-15 дақ. дампаз кунед.
8. Баъдан, хамираи помидор, сирпиёз, намак,
шакарро илова карда, пазишро ба анҷом
расонед.
9. Биринҷро шуста, то тайёр шудан онро пазед.
Сипас онро ба чӯлпӣ (дуршлаг) барои рехтани
об гузоред.
10. Ҳангоми пешкаш болои лаълӣ биринҷ, лӯбиё бо
сабзавотро гузошта, болои таом кабутӣ пошед.
рақобат дошта бошад. Аз лӯбиё тайёр кардани таом
душвор нест. Танҳо донистани як сир: пеш аз тайёр
кардан лӯбиёро муддати якчанд соат тар кардан
зарур аст.
Чун питса, паэля, буйабес, паприкаш, солянка, гаспачо,
фондю ва дигар таомҳои шӯҳратёфта, фейжоадаро
низ мардуми камбағал «ихтироъ» кардааст. Ғуломон
пораҳои гӯшти боқимондаи хӯроки нисфирӯзии
хӯҷаинҳо ва лӯбиёи сиёҳи хӯроки чорворо бо ҳам
омехта мекарданд. Баъдан, фейжоада тагйир меёфт
ва бо маҳсулоти нав илова шуда, дар ҳар як минтақа
варианти худро пайдо менамуд.
Дар муқоиса ба таоми аз тимсоҳ ё сангпушт
тайёрмешуда, пухтани фейжоада ва ҳис намудани
хушбӯиҳои Бразилия дар ошхонаи худ ба ҳар як
нафар имконпазир аст. Мо ретсепти анъанавии
бразилиёвиро каме мутобиқ намудем. Таоми аз рӯи
он тайёршударо ба мактаббачаи хурдсол низ пешкаш
ва ҳамзамон дар бораи Бразилия нақл кардан мумкин
аст!
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об. Ман ҳамеша тавре мекунам, ки шиша бо оби тоза
зери дастам бошад. Ва албатта, ин об ба миқдори ба
муддати рӯз зарур ба организми ман. Ва он на зиёд
аст, на кам, чунки реҷаи нӯшокӣ низ метавонад дуруст
бошад. Истифодаи аз ҳад зиёди нӯшокӣ ба варам
оварда мерасонад (ин мушкилоти аз ҳама камтарин),
норасоӣ бошад, ба беобӣ мерасонад.
Дар таҷрибаи худ ман бо одамоне дучор шудаам,
ки танҳо тавассути реҷаи дурусти нӯшока аз дарди
бисёрсолаи сару будани худ раҳо меёфтанд. Магар
гуфтани он ки онҳо дар ҳайрат буданд, ҷои гап! Бинобар
ин об нӯшед ва онро ба кӯдакон диҳед. Бигузор онҳо
бо худ шишачаҳоро ба мактаб, ба кӯча бигиранд.
Одати нӯшидани об дарҳол нест намешавад, вале
таслим нашавед ва натиҷаро мебинед! Хотира беҳтар
мегардад. Кӯдакон дар анҷоми рӯзи таҳсил хастагиро
кам эҳсос мекунанд. Дар худ мушоҳида мекунед, ки
чи тавр ҳолати пӯст, ҳазмкунӣ беҳтар шуда, озурдагӣ
нест мешавад.

Ғизои солими кӯдак — заминаи
ояндаи мусоиди ӯст
Духтур-парҳезшиноси БОҶ СММ дар Арманистон, Варданун Петросян, ки
таҷрибаи 15-сола дорад, дар бораи он ки чи тавр волидайни хонандагони
синфҳои поёнӣ бояд ба саломатии фарзандони худ ғамхорӣ зоҳир кунанд.
Ғизои солим ба қӯдакони мо дар масъалаи хуб таҳсил
кардан, масунияти қавӣ, саломатиии пурқувват
доштан, аз хурдӣ ташаккул доштани одатҳои дурусти
ғизоӣ кумак мекунад. Ҳамаи ин дар якҷоягӣ ба
он меорад, ки кӯдакон дар оянда солиму хушбахт
мегарданд. Ин бошад, ҳадафи ҳар як волидайн аст.
Ба принсипҳои ғизои дурусти кӯдакон риоя намуда,
шумо метавонед, дар нақшаи кӯтоҳмуддати хеш
дар боло зикршударо ба инобат нагиред, ба шумо
метавонад ба назар хеле душвор намояд ва вақти
намерамерасидаи зиёдро талаб намояд. Аммо, бовар
кунед, кӯдаки худро ба ғизои солим шинос намуда,
шумо тухмие мегузоред, ки ҳосили он шояд пас аз 20
сол мушоҳида намоед ва фаҳмед, ки ҳамаи кӯшишҳои
шумо барабас нарафтаанд.

Аз чӣ бояд оғоз кард?
Бисёриҳо вақте ки дар бораи ғизои солим мешунаванд,
ҳисоб мекунанд, ки риоя кардани он хеле душвор
аст. Дар ҳақиқат, ин кори одат аст: шумо қарор
медиҳед, ки минбаъд дуруст ғизо гирифтан мехоҳед
ва аз қадамҳои начандон калон оғоз мекунед. Маҳз
аз қадамҳои начандон калон, чунки ба куллӣ ва
ҳамзамон иваз кардани одатҳои худ на ба ҳар кас
муяссар мегардад. Бар замми ин, тактика метавонадмуддати кӯтоҳ тӯл кашад ва шумо таслим мешавед.
Кори дигар – мунтазам ҷорӣ намудани одатҳои
фоидаовар.
Аз хурд оғоз намоед. Мисол, аз мунтазам истеъмол
намудани оби тоза. На чой, на қаҳва ё афшӯра, балки

Фаҳмидани принсипҳои
баркашидашуда
Дар ғизои солим аз ҳама зарур (натанҳо барои кӯдакон,
балки барои тамоми оила), он ки ғизо бояд баркашида
бошад. Мехоҳам шуморо бо чунин мафҳум, чун
лаъличаи ғизои солим ошно созам. Қоидаи онро риоя
намуда, ба осонӣ шумо метавонед моҳияти принсипи
баркашидашударо бифаҳмед ва ҳавасманди ғизои
солим гардед. Лаъличаро духтурон- парҳезшиносони
америкоӣ аз мактаби тиббии Гарвард таҳия карданд
ва ман меҳисобам, ки дар он чизи зиёдатие нест ва
танҳо зарурист. Биёед онро таҳлил кунем.
Худи лаълича ба чор қисм ҷудо шудааст — ин чизест,
ки шумо бояд ҳамарӯза истеъмол намоед։ маҳсулоти
ғалладонагии бутун, сафедаҳои фоиданок, сабзавоту
меваҳо. Дар баробари чор гурӯҳи маҳсулот мехоҳам
равғанҳои фоиданокро ҷудо кунам- ҳангоми тайеёр
кардани ғизои ва хӯришҳо равғанҳои зайтун, рапс,
офтобпарастро истифода намоед. Канораҷӯи намудан
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аз равғани маска ва трансравғанҳо хеле
муҳим аст.

Ҳамчунин, витамини С муҳим аст- ин яроқи организми
мо бар зидди сироятҳо ва вирисҳо мебошад. Он
бофтаҳо, мушакҳо ва пӯстро мустаҳкам мекунад.
Витамини С-ро дар меваҳои ситрусӣ, қулфиной,
инчунин дар помидор, катошка, спаржа ва қаламфур
пайдо кардан мумкин аст.

Диққат диҳед, ки меваю сабзавот аз
ҳамдигар ҷудо шудаанд. Ин муносибати
нав аст, чунки онҳо қаблан дар як
гуруҳ буданд. Ҳоло бештар диққатро
ба истеъмоли сабзавот медиҳанд. Ҳар
қадар, ки сабзавот зиёд бошад, ҳамон
қадар беҳтар аст. Мева бошад, тавре дар
лаълӣ шудааст дар дараҷаи паст аст. дар
ғизо бештар меваи аз рӯи намуд ва ранг
истеъмол кунед. Кӯшиш кунед, дар хона
ба ҷойи шириниҳои дастурхонӣ, ҳамеша
дастурхонро бо бурридаҳои меваю
сабзавот: себ, сабзӣ ва каду ҷойгир
намоед.

Ғалладонаҳои бутун аз витаминҳо ва нахҳо бой буда,
организми кӯдакро бо энергия таъмин мекунад. Дар
давоми рӯз инҳо низ панҷ порс талаб карда мешавад.
Витамини В, ки дар онҳо мавҷуд аст, барои инкишофи
системаи асаби кӯдак ва нигоҳдории энеергия дар
организм хеле муҳим мебошад. Нахҳои ғалладонаҳои
бутун барои нигоҳдории солимии микрофлораи рӯда
ва дуруст фаъолият намудани он муҳим аст.
Биёед, таҳлил кунем, ки кадом маҳсулот ба
ғлладонагии бутун мансуб аст. Донаи бутун ҳангоми
коркард пӯчоқ ва тухмии худро нигоҳ медорад,
бинобар ин ҳамаи витаминҳо ва моддаҳои минералӣ
низ нигоҳ дошта мешавад. Донаи бутун- ин манбаи
беҳтарини ҳуҷайра ва моддаҳои минералӣ: селен,
калий ва магний мебошад. Донаи бутун метавонад
ба ратсион ҳамчун маҳсулоти алоҳида (биринҷи
хокистарранг, гандуми органикӣ) ё ба таркиби дигар
таомҳо, мисол чалпаки аз марҷумак тайёршуда,
спагеттии аз ғалладонаҳои бутун тайёршуда ё хлеб/
нон дохил шавад.

Кӯшиш кунед маҳсулоти гуногуни
бутундона, мисол хлеб/нон, макарон,
гандум, марҷумак, ҷав ва девзира
(биринҷи сурх) бештар истеъмол намоед.
Донаҳои тозашудаю коркардшударо
маҳдуд кунед, дар онҳо элементҳои
фоиданок ва витаминҳо каманд, мисол
биринҷи сафед ё хлеб/нони аз орди навъи
аъло тайёршуда.
Моҳӣ, парранда, лӯбиёӣ ва чормағзро
интихоб кунед. Панир ва гӯшти сурхро
(онро дар як ҳафта 2 маротиба истеъмол
кардан мумкин аст) маҳдуд кунед, аз
бекон, ҳасиб ва дигар маҳсулоти гӯшти
коркардшуда канораҷӯи намоед. Танҳо
сафедаҳои фоидаоварро интихоб кунед.
Ва албатта, бори дигар такрор ҳам шавад,
оби соф нӯшед. Ҳакнгоми нӯшидани чой
ё қаҳва қанд илова накунед ё истеъмоли
онро маҳдуд кунед. Аз нӯшокиҳои ширин,
компот ва афшӯра канораҷӯи намоед.
Фаъол бошед. Фаъолнокии ҷисмонӣ
давоми рӯз ба шумо табъи болида ва
хушҳолӣ мебахшад.

Фаҳмидани порс
Биёед, ҳар як гурӯҳи маҳсулотро амиқтар
омӯзем.

Савзавот ва меваҳо. Ба хонандагони синфҳои поёнӣ истеъмоли
панҷ порс дар давоми рӯз тавсия дода мешавад.
Оё шумо медонед, ки як порс-ин миқдори маҳсулотест, ки дар
кафи дастамон меғунҷида бошад? Аз ин бармеояд, ки ба кӯдак се
мушт сабзавот ва ду мушт мева зарур аст.
Сабзавоту меваҳо аз витамину моддаҳои минералӣ ва нахҳо бой
мебошанд, ки организми кӯдаконамонро солим нигоҳ медоранд.
Дар онҳо барои рушди ва пӯсти кӯдакон зарур, витамини А
мавҷуд аст. Он ҳамчунин, барои чашм ва барқроршавии бофтаҳо
фоиданок аст. Ба миқдори зиёд ин витаминро дар сабзавот ва
меваҳои ранги зард пайдо кардан мумкин аст.

Донаи коркардшуда бошад, баръакс ҳам пӯчоқ, ҳам
тухмиро гум мекунад. Ин кор барои ба донагӣ додани
намуди зоҳирии дилкаш карда мешавад. Орди хеле
майда молидашуда, инчунин барои дароз кардани
муҳлати нигоҳдорӣ. Бар замми ин, раванди коркард
миқдори зиёди нутриентҳо, аз ҷумла ҳуҷайраҳоро
«нобуд» месозад. Маҳсулоти аз донаҳои коркардшуда
зуд ҳазм шуда, ба зуд партофтани глюкоза ба хун
меоварад. Ҳазмшавиро биринҷи сафед, хлеб/нони
сафед душвор мегардонанд, инчунин ба калориянокии
баланд нигоҳ накарда нисбат ба маҳсулоти ғалладонаи
бутун гуруснагиро камтар мешикананд.
Сафедаҳои фоиданок дар ратсиони кӯдак бояд шаш
порсро ташкил диҳанд. Маҳсулоти бой аз сафедаи
растанӣ ва ҳайвонот барои инкишофи дуруст,
нигоҳдории масуният ва малакаҳои менталии кӯдак
заруранд. Сафеда-маводи асосии сохтмонӣ дар
организм мебошад. Ба он вазифаи ташкили ҳуҷайра,
бофта ва мушакҳо вогузор шудааст. Норасоии он
метавонад ба мушкилиҳои саломатӣ оварда расонад,
бинобар ин хеле муҳим аст, ки ба ратсион диққат дода,
ба он маҳсулоти бой аз сафеда дохил карда шавад.

Дар байни маҳсулоти сафедадошта ҷойи аввалро
тухми одӣ соҳиб гаштааст. Он дорои қиматнокии
биологии аз ҳама баланд мебошад. Содда карда гӯем,
дар он ҳамаи 20 аминокислотаҳое мавҷуданд, ки
организм онҳоро бо осонӣ ҳазм мекунад. Мурғ, моҳӣбеҳтарин намунаи мавҷудияти сафедаи ҳайвонот
мебошад.
Маҳсулоти ширӣ (се порс дар як рӯз), онҳо низ аз
сафеда, инчунин калсий, ки барои мустаҳкамкунии
устухон зарур аст, бой мебошанд. Барои инкишофи
ҳамаҷонибаи кӯдак, нигоҳдории масуният муҳиманд.
Мисол, йогурт- ҷурғоти анъанавии тоҷикӣ. Дар
раванди истеҳсоли он пастшавии консентратсияи
лактоза мегузарад, хеле хуб ҳазм мешавад. Бинобар
ин, йогурт ба одамоне, ки ба лактоза ҳассосанд,
беҳтарин маҳсулот аст.

Ҳикояҳои Таомвилл
САРГУЗАШТИ ДУЮМ | ДУЗДӢ ДАР БАССЕЙНИ “КОМПОТ”

Бассейни “Компот”-ро тамоми Таомвиллиҳо медонистанд ва дӯст
медоштанд. Натанҳо барои он ки инҷо чемпионҳои шиноварии тарзи
синхронӣ хоҳарон Ғӯлингзодаҳо ва бародарони машҳур Олуболузодаҳо
тамрин мекарданд. Балки барои он ки дар ин ҷо оби гарми сеҳрноке
аз қаър фаввора зада, бо ҳубобчаҳо боло мебаромад. Ҳар бегоҳ, пас
аз анҷоми кор дар ин ҷо калонсолон- хурмо, себ, нок ва олу оббозӣ
мекарданд, рӯзҳои истироҳат бошад, дар ҷойҳои махсусҷудошуда
хурдмавизҳо шиноварӣ меомӯхтанд. Тамоми ашё ва камзӯлҳои
наҷотдиҳӣ аз пӯчоқи дурахшон ва мустаҳками афлесун тавре, ки
маълум аст, болои об нигоҳ медорад, сохта шудааст. Вале барои пеш
ё пас аз оббозӣ худро мулоим намудан дар «роҳдавҳо», «велочӯлпиҳо
(велодуршлаг)» ва тренажерҳои варзишии гуногун, ки назди бассейн
ҷойгир буданд, имконпазир буд.
Вале ин рӯзи ҷумъа “Компот” холӣ буд. Танҳо хоҳарон Ғӯлингзодаҳо
чун ҳарвақта босаранҷому озода
ва боғайрат дар об ҳаракат намуда,
ба ҳуштаки мураббии худ Анҷири
Хушк итоат мекарданд. Анҷири
Хушк ситораҳои зиёди ҷаҳониро
тарбия кардааст. Серталабу ҷиддӣ
ӯ ҳарзамон ҳуштак мекашид ва
вазишгардухтарон бо тамоми
қувва кӯшиш мекарданд. Онҳо
ба чемпионати муҳим тайёрӣ
медиданд ва кӯшиш мекарданд дар
он ғолиб шаванд.
Ғайр аз онҳо дар бассейн танҳо
як нафар мизоҷ- барномасоз
Банани Сабз ҳузур дошт. Ӯ, ки аз
сар то по рангпаридаю сабз буд,
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орзу мекард, ки мисли бобою падараш пӯсти офтобрасидаву гандумгун
дошта бошад. Духтурҳо ба ӯ тавсия доданд, ки ба рухсатии меҳнатӣ
баромада, назди баҳр биравад. Акнун Банан ҳар рӯз ба «Компот»
омада, пеш аз сафар баромадан шиновариро меомӯхт.
Дере нагузашта ба остона боз як нафар мизоҷ пайдо шуд. Ӯ политсай
Картошка Пюррэ буд, ки либоси варзишию кроссовка ба бар карда буд!
Ӯ худро ноҳинҷору бероҳат ҳис мекард. Ӯ ҳеҷ гоҳ бо варзиш машғул
набуд ва бо тавсияи шарики худ Пӯчоқи Пиёз барои «партофтан»-и
вазни зиёдатӣ ва боқувват кардани мушакҳои картошкагии худ ташриф
оварда буд.
Пиёз гуфт, ки рӯзҳои ҷумъа дар «Компот» мураббии боистеъдод Себи
Пухта кор мекунад, ки дилхоҳ касро ба шакл медарорад.
— Салом. Пюрреи азиз! — гуфт Себи сурхрӯй, давида ба пешвози
меҳмон баромада, ман шуморо интизор будам. Ҳамчун мутахассис ба
шумо рӯирост гуфтанӣ ҳастам, ки мушакҳои шумо хеле сустанд. Шумо
фақат хафа нашавед. Ман ба шумо барномаи махсусро омода кардам.
Аз ин ҷо шумо мисли бодиринги таранг мебароед.
— Вале ман намехоҳам мисли боди...
Вале мураббӣ ӯро назди роҳдав наздик овард. Танҳо пойафзолро
бароварда, пойлуч болои он баромадан лозим буд.
— Барои самараи маҳси мулоим, — фаҳмонд Себи Пухта.
Пюррэ дили нохоҳам кроссовкаро бадар карда, болои роҳдав
баромад. Ба ӯ гуфтаи мураббӣ дар хусуси «мушакҳои суст» маъқул
нашуд ва онро ҳеҷ аз сар бароварда наметавонист. Себи пухта кадом
тухмачаҳоеро пахш намуд ва роҳдав ба ҳаракат даромад. Пюррэ
давиданро оғоз кард.

«Ба фикрам мушакҳо на он қадар сустанд»- ба фикр фурӯ рафт
Картошка.
Аз назди ҳуҷраи либосовезӣ Анҷир ва Ғӯлингзодаҳо гузаштанд.
Пюррэ бошад, ҳамоно медавид. Оҳиста-оҳиста ба ӯ вонамуд шуд,
ки ӯ беҳуда намедавад, балки ҷинояткори чобуку хавфнокро дастгир
мекунад. Арақ аз болои пӯсти картошка беист мерехт. Пюррэ кӯшиш
намуд тугмачаи «СТОП»-ро пахш намояд, вале чизи дигарро зер кард,
ки роҳрав боз зудтар ҳаракат кард.
— Манъ кунед! — тавалло намуд политсай.
Вале мураббӣ куҷое ғайб зада буд ва касеро барои кумак даъват
кардан ғайриимкон буд. Картошка қарор дод, ки аз роҳдав парида
фарояд. Ин дам овози дилхароше садо дод:
— Маро ғорат карданд!
Аз ҳуҷраи либосовезӣ, роҳравон Банани худро гумкарда, пӯслохашро
пӯшида саросемавор берун баромад. Ғӯлинзодаҳо, Анчир ва Себи
тарсхӯрда пайдо шуданд. Картошка, ки дар охир идоракуниро ёд
гирифта, роҳдавро манъ кард ва қариб монда буд аз болои он биафтад.
Ӯ мушакҳои худро идора карда наметавонист.
— Чӣ шуд? — базӯр ба по истода, аз ӯ пурсон шуд Банан.
— Ҳамёнам бо корти «Марҷумакбонк» гум шуд! Ҳамаи маошамсад ҳазор барги ғор! Эҳ, акнун на баҳр на рухсатиро дидан муяссар
намегардад...
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Картошка Пюррэ даррав шармгиниро фаромӯш
кард. Агар дар варзиш навкор бошад, вале дар
тафтишоти ҷиноятҳо, қариб ки ягон кас ба ӯ баробар
набуд.
— Ҳеҷ кас аз ҷояш наҷумбад! — барои наафтидан
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деворро дошта, дод зад Пюррэ. — Ҳамаатон зери шубҳа. Маҷбурам
якчанд саволи нохуш диҳам. Даҳ дақиқаи охиринро дар куҷо
гузарондед?
— Мо дар ҳуҷраи либосовезӣ будем, — хашмгин шуда ҷавоб доданд
хоҳарон Ғӯлингзодаҳо. — Ин чӣ хел пурсиш? Ин ғазабовар аст!
Хушк ҳам ғазаболуд шуда, мутлақо аз ҷавоб додан оиди даҳ дақиқаи
охиринро дар куҷо гузаронидан даст кашид.
Себи пухта бо норозигӣ гуфт:
— Ман дар зинапоя рафту омад кардам-мушакҳои соқи поямро
тамрин додам.
— Фаҳмо, — қавоқ кард Пюррэ. — Хӯш, вақте ки касе алиби надорад
ва бегуноҳии худро исбот карда наметавонад, пешниҳод дорам,
ҷинояткор иқрор шавад. Набошад, сипас ӯ шармсор мегардад.
Ҳама хомӯш. Хоҳарон ранҷида лабҳои худро фишурданд.
Анҷир ғазаболуд шуд:
— Ман обрӯю муваффақиятҳои ҷаҳонӣ дорам! Шумо бошед
«Марҷумакбонк» мегӯед”.
— Набошад аз худатон домангир шавед, чунки ман калиди ҳалли ин
муамморо дорам, — ва Пюррэ ба Банан муроҷиат карда пурсон шуд —
Ҳамёнатонро дар куҷо нигоҳ медоштед?
— Он ҳамеша дар ин ҷо, дар бағалам буд, — ҷавоб дод Банан.
— Беҳтарин, ман низ ҳамин тавр фикр доштам, — Пюррэ дастонашро
молид ва аз кисааш шишачаеро
баровард. — Ана, барои мабодо гирифта
будам. Мабодо ҷароҳат бардорам-варзиш
ку охир. Мабодо бошад чунин шуд.
Набошад, таҷрибаи хурди тафтишотӣ
мегузаронем.
Ва Пюррэ аз шишача кадом як
маҳлули зардро рост болои ангуштони
гумоншудагон чакконд.
Ба Ғӯлингзодаҳо чакконд. Онҳо бо
норозигӣ рӯяшонро бурма карданд, вале
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ҳеҷ чизе рух надод. Ба дастони Анҷир низ чизе нашуд. Маҳлули зард
тит шуда, изи он боқӣ монд. Вале вақте, ки назди Себи Пухта наздик
меомад, ӯ андаке ларзид. Қатраҳо болои дасти ӯ ҳамоно ба доғҳои
кабуд табдил ёфтанд.
— Ин чӣ? — боизтироб пурсон шуд Пухта.
— Далел!
Ҳама боҳайрат хомӯш буданд, Пюррэ бошад давом дод:
— Банан ҳамёнашро дар бағал нигоҳ медошт. Тавре, ки мебинед ӯ
хеле ҷавон аст, банани сабз. Дар пӯслохи ӯ миқдори қанд хеле кам,
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вале оҳар (крахмал) зиёд аст. Дар шишачаи ман –йод буд. Тавре, ки
маълум аст, бо оҳар омехта шуда, йод рангашро иваз мекунад. Агар мо
ҳоло ба банани азизи худ чакконем...
Ва Пюррэ якчанд қатра ба пӯслохи банан чакконд. Ҳамзамон, дар
Банан нуқтачаҳо пайдо шуданд. Вале на ҷигарӣ, балки кабуд.
– Дидед? Аммо оҳар на дар ғӯлинг, на дар анҷир, на дар себи пухта
мавҷуд нест. Бинобар ин ба реаксияи дар ангуштони шумо гузашта
танҳо як шарҳ додан мумкин аст, Себи Пухта. Шумо ба наздикӣ
ҳамёнро ба даст гирифта будед ва вақти шустани дастон надоштед.
Илтимос, онро баргардонед!
Себи Пухта гашмгинона ба Пюррэ нигоҳ кард ва аз кисааш ҳамёнро
баровард.
Банан бо садои хурсандона онро ба даст гирифт.
— Аз паси ман ба қисми политсия роҳсипор шавед- ба Пухта
ҷиддӣ таъкид намуд Пюррэ. — Шумо ҳабс мешавед. Танҳо хафа
нашавед. Шояд мушакҳои ман суст бошанд, баҳс намекунам, вале дар
мусобиқаҳои зеҳнӣ бо ҷинояткорон ягон маротиба мағлуб нашудаам.
Дар навбати дигар, вақте қонуншиканӣ кардан хоҳед, инро ба инобат
гиред!

Мусобиқаҳо дар бассейни “Компот” ҳар вақте, ки дар дег
хушкмеваҳо ҷӯшонида мешаванд, баргузор мегарданд. Вале,
барои аз он фоида гирифтан, ҳатто аз онҳо компот пухтан ҳатмӣ
нест. Онҳоро мумкин аст ба ҷои конфета истеъмол намуд.

Қатраи йод бо оҳар омехта шуда, ранги худро
иваз мекунад. Метавонӣ дар хона таҷрибаи
тафтишотии ба таҷрибаи гузаронидаи Картошка
Пюррэ монандро гузаронӣ. Озмоиш намо- як
қатра йодро ба маҳсулоти гуногун бичакон ва
мефаҳмӣ, ки кадоме аз онҳо дар таркибашон
оҳар доранд, кадомашон надоранд. Он мисол,
аниқ дар лаъличаи биринҷ ё картошкадошта
ҷойгир мешавад. Ту чӣ фикр дорӣ, он дар хлеб/
нон мавҷуд ҳаст? Дар патароқи ҷав чӣ?
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