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ДАР ВИЛОЯТИ СУҒД ДАҲСОЛАГИИ 
РӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ҒИЗОИ  
МАКТАБӢ ТАҶЛИЛ ГАРДИД
10 март даҳсолагии Рӯзи байналмилагии ғизои 
мактабӣ ботантана қайд карда шуд.  «Бо тамоми 
ҷаҳон барои кумак расонидан ба кӯдакон дар 
ташаккули одати дурусти ғизоӣ дар мактаб ва хона, 
инчунин дар тарғиби сиёсат, амалия ва пажуҳиш дар 
ташкили ғизои мактабӣ якҷо мешавем. Маҳз бо чунин 
шиор 10 сол муқаддам идеяи гузаронидани Рӯзи 
байналмилалии ғизои мактабӣ пайдо шуд, ки барои ба 
аҳли ҷамоатчигӣ фаҳмонидани муҳимияти омӯзиши 
кӯдакон ба ғизои ратсионалӣ равона шудааст» — ғояи 
чорбиниро мефаҳмонад яке аз асосгузорандагони 
он — Ибо Вуд, ҳамоҳангсози Хадамоти озуқа ва ғизои 
Вазорати хоҷагии аграрии ИМА. (Yibo Wood,Global 
Coordinator for the USDA’s Food and Nutrition Service)

Ҷашнгирии ин рӯз имкон медиҳад, ки чӣ тавр ошпазҳо, 
кормандони ошхонаҳо, омӯзгорон ва волидайн заҳмат 
мекашанд, ки кӯдаконро бо ғизои мактабии солиму 
баркашидашуда таъмин намоянд. Бештар ягона 
хӯроки серғизо, ки кӯдак давоми рӯз қабул мекунад-
боиси тараннум кардани ин қаҳрамонон дар тамоми 
ҷаҳон мегардад.

14 март ба ин ҷашн Тоҷикистон низ ҳамроҳ шуд. 
Дар чаҳорчӯби Барнома ғизои мактабӣ БОҶ СММ 
ва SIFI барои тоҷикистониёни хурдсол як ҳафтаро 
ба ғизои махтабӣ бахшиданд. Барои зиёда аз 700 
нафар хонандаи синфҳои ибтидоии МТУ №34 ноҳияи 
Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ин ҳафта боиси ба 
таври шавқовар ворид шудан ба ҷаҳони ғамхорӣ ба 
саломатии худ гардид. Кӯдакон дар озмуни мавзӯии 
сураткашӣ ва амсиласозӣ иштирок намуда, трекери 
одатҳои фоиданокро ташкил намуданд, дар соатҳои 
тарбиявӣ бошад, якҷоя бо омӯзгорон таҷрибаҳои 
шавқовар гузаронида, махфиятҳои саломатии 
организми одамро кушоданд.

Омӯзгорони тарзи ҳаёти солим

Масъулияти бори вазнини таълими кӯдакон ба 
асосҳои ғизои ратсионалӣ ва тарзи ҳаёти солим ба 

дӯши муаллимон афтид. Ҳар рӯзи ҳафтаи ид онҳо 
барои хурдсолон соатҳои тарбиявӣ гузаронида, дар 
онҳо таҷрибаҳои шавқоварро нишон медоданд, 
хӯришҳои фоиданокро тайёр мекарданд, бозиҳо ва 
дақиқаҳои варзишӣ мегузарониданд, трекерҳои 
одатҳои фоиданокро пур мекарданд. Дар умум, 
барои кӯдакон роҳбалади ҳақиқӣ ба ҷаҳони солимӣ 
гардиданд.

Пас аз соати якуми тарбиявӣ ба кӯдакон пешниҳод 
намуданд, ки дар хона расм ё амсиларо дар мавзӯи 
«Таоми солими ман» омода кунанд.

Аъзои ҳакамон бо намояндаи БОҶ СММ Умедаҷон 
Ахмедова, атташеи Федератсияи Россия дар вилояти 
Суғд Никита Японов ва муовини якуми хукумати 
ноҳияи Б.Ғаффурови вилояти Суғд Мастура Комилова 
аз рӯи натиҷаи озмун 18 кори беҳтаринро интихоб 
намуда, тӯҳфаҳо супориданд.
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Ҳафтаи ғизои солим барои ба волидайн, омӯзгорон 
ва ҳамаи онҳое, ки барои ғизои кӯдакон дар мактаб 
ва хона масъул аст, ёдовар мекунад, ки омӯзонидани 
одатҳои дурусти ғизогирӣ аз овони кӯдакӣ осон ва 
эътимоднок аст. Калонсолон ба кӯдакон аз хурдсолӣ 
дар ғамхорӣ зоҳир намудан ба саломатии хеш кумак 
расонида, ба ояндаи неки онҳо пояи боэтимоди асос 
мегузоранд!

Ошхонаи мактабӣ барои тарзи ҳаёти солим

Мактаби №34 яке аз бенетсиарҳои БОҶ СММ 
мебаошад, вале дар лоиҳаи пилоти Барномаи ғизои 
мактабӣ иштирок намекунад. 

Мактаббачаҳо дар ин ҷо ҳар рӯзи таълимӣ порси 
шӯрбои ғизонокро бон они анъанавии аз орди 
витаминнокшуда истеъмол мекунад.

Маҳсулоти асосии шӯрбо: лӯбиёӣ, равғани ғанишуда, 
намаки йоднокро БОҶ СММ пешниҳод мекунад. 

Иловатан волидайн барои ошхонаи мактабӣ 
сабзавотро харидорӣ мекунад. Дар мактаб ҳангоми 
пурра аз ҳисоби маблағи АВО тайёр шудани ғизо 
рӯзи волидайн амал мекунад. Ва ин дафъа дар рӯзи 
ҷамъбасти рӯзи Ҳафтаи ғизои солим бо ташаббуси 
АВО хонандагон ва меҳмононро бо палав ва хӯриши 
орзуи аз сабзавот ва кабутии мавсимӣ аз рӯи Китоби 
ретсептҳо барои ғизои мактабӣ, пирожки ва нон бо 
кабутӣ тайёршуда зиёфат оростанд.  

Интерактив — яке аз усулҳои ҷалб ва 
омӯзонидан аст

Дар фарҷоми ин ҳафтаи шавқовару омӯзишӣ ба 
қудакон муяссар шуд, ки ба озмоишгоҳи афсонавии 
Шибит Кабутиевичи (Селдерян Стебелков) боақлу 
заковатманд-духтури ҷавони шаҳри маҳсулоти солим 
Таомвил, ки усулҳои табобати ҳаргуна бемориҳоро 
эҷод мекард, доруҳои дар озмоишгоҳи худ санҷида, 
ҳамзамон ба кӯдакон ҳар гуна таҷрибаҳоро дар 
бораи чӣ тавр ғизои қабулшуда ба организм таъсир 
мерасонад эҷод мекард ва ҳамзамон нишон медод, 
ки кадом маҳсулотро барои ратсиони худ интихоб 
намудан зарур аст  то ки системаи ҳазмкунӣ чун соат 
кор кор кунад, саломатӣ бошад устувор гардад. Якҷо 
бо кӯдакон мустақиман дар саҳнаи толори маҷлисгоҳи 
мактаб боз ба як персонаж — Гамбургер, ки нодуруст 

ғизо мегирифт ва ба худ мушкилоти ҳазмро эҷод 
карда буд, ба ӯ дар омӯзиши асосҳои ғизои солим 
кумак расониданд.

Пас аз намоишномаи интерактивӣ кӯдакон рост ба 
лаборатория-фермаи ғайриодии ҳамон Таомвили 
афсонавӣ афтиданд, ки дар он ҳар рӯз кормандони 
ферма лимончаҳо меваю сабзавоти фоиданокро 
ҷамъоварӣ менамоянд, ки аз онҳо эликсири бодрости 
и духа тайёр мекунанд. Вале экскурсии баргузор 
нашуд, чизе онро халалдор сохт. Аз кӯдакон ёрии 
фаврӣ барои барқарор шудани кори ферма лозим 
омад.

Дастаҳо бояд барои диққат, тоқатфарсоӣ ва суръат 
аз имтиҳон мегузаштанд, бояд супоришҳоро дуруст 
иҷро екарданд, ҳарчи бештар мева (апельсин) 
меғундоштанд, дар финал онҳоро ба афшӯра иваз 
мекарданд ва бо тамоми команда порси витаминҳои 
рӯҳафзоро ба даст меоварданд.

Кӯдакон аз фаъолнокӣ ба ваҷд омада буданд. 
Чашмони пурҷило, табассум ва рухсораҳои сурх 
гувоҳи он булданд, ки чорабинӣ дар сатҳи баланд 
баргузор шуда буд. Маводи дар шакли интерактивӣ 
омӯзонидашуда аз худ шуд, ин маъно дорад, ки на 
аз 700 нафар тоҷикистониёни хурдсол акнун дар 
масъалаҳои ғизои солим дониш аз бар намудаанд.

Дар маросими пӯшидашавии Ҳафтаи ғизои мактабӣ 
роҳбари дафтари БОҶ дар вилояти Суғд Умедаҷон 
Ахмедова ва коргрон, муовини якуми раиси 
хукумати ноҳияи Б.Ғафуров вилояти Суғд Мастура 
Комилова, намояндаи шуъбаи маорифи ноҳияи 
Бобоҷон Ғафуров, кормандони шуъбаҳои маорифи 
вилояти Суғд — масъулини ғизои мактабӣ, намояндаи 
Россотрудничество дар вилояти Суғд, маъмурияти 
мактаб, АВО-и мактаб, аҳли намояндагии волидайн, 
хонандагони мактаб, инчунин рӯзноманигорони 
шабакаи телевизиони ҷумҳуриявии Ҷаҳоннамо ва 
канали телевизионии маҳаллии Ҳафтахтар иштирок 
намуданд. Муовини якуми раиси ноҳияи Б.Ғаффурови 

вилояти Суғд Мастура Комилова ва директори мактаб 
Мунаввара Аминова суханронӣ намуданд.

Ҳафтаи ғизои солим барои ба волидайн, омӯзгорон 
ва ҳамаи онҳое, ки барои ғизои кӯдакон дар мактаб 
ва хона масъул аст, ёдовар мекунад, ки омӯзонидани 
одатҳои дурусти ғизогирӣ аз овони кӯдакӣ осон ва 
эътимоднок аст. Калонсолон ба кӯдакон аз хурдсолӣ 
дар ғамхорӣ зоҳир намудан ба саломатии хеш кумак 
расонида, ба ояндаи неки онҳо асос мегузоранд!
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Имсол ҷаласаи Шӯрои ҳамоҳангсози байниидоравӣ оид ба масъалаҳои ғизои 
мактабӣ, ки ба таври анъанавӣ дар шаҳри Душанбе доир мегардид, акнун 
дар минтақаҳо низ баргузор мешвад. Аввалин ҷаласаи сайёр дар вилояти 
Хатлон баргузор карда шуд, ки аз рӯи нақша ҷаласаҳои минбаъда дар 
вилояти Суғд, ВМКБ ва водии Рашт баргузор карда мешаванд.

НАЗОРАТИ МАҲАЛЛӢ: ҶАЛАСАҲОИ ШӮРОИ 
ҲАМОҲАНГСОЗИИ БАЙНИИДОРАВӢ ОИД БА ҒИЗОИ 
МАКТАБӢ ДАР МИНТАҚАҲО БАРГУЗОР ГАРДИДАНД

Хоҷагии наздимактабӣ дар вилояти 
Хатлон натиҷаи дилхоҳ медиҳад

12 май аъзои Шӯрои ҳамоҳангсоз: намояндагони 
вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
маориф ва илм, хоҷагии қишлок, молия, рушди 
иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
ХСЭ ба МТУ №№35, 36 ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ 
ва №№15, 23 ноҳияи Вахш ҷиҳати шиносоӣ бо вазъи 
ташкили ғизои мактабӣ ташриф оварданд.

Аъзои шӯро бо директорони муассисаҳои таълимӣ 
ҳамсӯҳбат шуда, ба онҳо оид ба масъалаҳои мубрами 
ташкили ғизои мактабӣ:  тарзи тартиб додани 
таомнома, роҳҳои бо маҳсулот таъмин кардани 
мактаб, истифодаи оқилонаи хоҷагии наздимактабӣ 
ва ғайра тавсияҳои муфид доданд.

Аз рӯи мушоҳидаи аъзои шӯрои ҳамоҳангсоз 
МТУ №15 намунаи ташкили ғизои мактабӣ дар 
минтақаи худ дониста шуд. Дар ин ҷо гуногунии 

таомнома бо фаровонии сабзавот, лӯбиёӣ, кабутӣ 
ба чашм мерасад, ки ба ратсиони мактаб витамин 
ва қиматнокии ғизоӣ илова мекунад ва албатта, ба 
хонандагони хурдсол фоида меоранд. Соли 2018  SIFI 
якҷо бо ФАО СММ дар замини мактаб гармхонаҳоро 
бо системаи обёрии қатрагӣ ба истифода доданд. Дар 
онҳо помидору бодиринг парвариш карда мешавад. 
Қитъаи боқимондаи замини наздимактабиро барои 
парвариши лӯбиё, кабутӣ, картошка ва каду истифода 
намуданд. Волидайн низ дар канор намонда -  ҳар 
моҳ бо пардохти маблағи муайян ҷиҳати харидории 
маҳсулоти иловагӣ дар ташкили хӯрокҳои пешини 
фарзондони хеш фаъолона иштирок мекунанд.

Рӯзи дигар, шӯрои ҳамоҳангсоз ҷаласаи худро бо 
иштироки муовини раиси вилояти Хатлон (сарпарасти 
соҳаи иҷтимоиёт) Фирӯза Шарифӣ, сардорон ва 
мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Хатлон, аъзои Шӯрои ҳамоҳангсоз оид ба масъалаҳои 
ғизои мактабии вилояти Хатлон, наояндагони БОҶ 
СММ ва SIFI доир намуд.

Дар ҷаласа масъалаи амалигардонии Барномаи 
давлатии рушди ғизои мактабӣ барои солҳои 
2022–2027, ки 27 апрели соли ҷорӣ бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, 
баррасӣ гардид. Иштирокчиён дар хусуси манбаъхои 
эҳтимолии маблағгузорӣ ва роҳҳои оптималии 
амалигардонии Барнома изҳори ақида намуданд.

Ҳамчунин, Барномаи ғизои мактабӣ, ки аз ҷониби 
Федератсияи Россия маблағгузорӣ ва аз ҷониби БОҶ 
СММ бо ёрии техникии SIFI дар вилояти Хатлон амалӣ 
карда мешавад, мавриди муҳокима қарор дода шуд.

Муовини раиси вилояти Хатлон Фирӯза Шарифӣ қайд 
намуд, ки ташкили ғизои мактабӣ қисми вазифаи 
стратегии давлат «оид ба таъмини маҳсулоти бехатар 
ва дастрасӣ ба ғизои босифат» мебошад.

Дар анҷоми вохӯрӣ иштирокчиён оид ба инкишоф 
ва ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи ғизои мактабӣ дар 
вилояти Хатлон  таклифҳои худро пешниҳод намуданд.

Ҷаласаи Шӯрои ҳамоҳангсозии 
байниидоравӣ вилоятй дар вилояти 
Сугд?

Инчунин рӯзи 2 июн дар вилояти Суғд Шӯрои 
ҳамоҳангсози байниидоравӣ вилоятӣ оид ба 
масъалаҳои ғизои мактабӣ баргузор шуд. 

Дар шаҳри Хуҷанд раиси шӯро - муовини раиси 
вилояти Суғд Зайнура Азимӣ аъзои шӯро ва шарикони 
рушдро бо ҳадафҳо ва вазифаҳо, инчунин нақши 
шӯроро дар амалишавии Стратегияи миллии рушди 
ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2027 
ва  муваффақиятҳои лоиҳаи БОҶ СММ дар вилояти 
Суғд шинос намуд. Роҳбари дафтари БОҶ СММ дар 
вилояти Суғд Умедаҷон Ахмедова оид ба фаъолияти 
дафтар дар вилоят дар солҳои 2013-2020 дар шакли 
презентатсия оид ба натиҷаҳои бадастомадаи 
барномаи ғизои мактабӣ дар соли таҳсили 2021-2022 
баромад намуд.

Вохӯрӣ бо муҳокимаи ҳамаҷонибаи масъалаҳои 
калидии ташкили ғизои мактабӣ, ки байни онҳо 
ҳолати санитарӣ-гигиенӣ дар мактабҳо, музди 
меҳнати ошпазҳо, идоракунии босамари аъзоҳаққии 
АВО, ҷалби манбаъҳои сектори хусусӣ барои таъмири 
ошхонаҳо, рангорангии таомномаи мактабӣ буданд, 
идома ёфт.

Ҳамчун натиҷаи вохӯрӣ қарор дода шуд:

• анҷом додани корҳо ҷиҳати беҳдошти шароити 
санитарӣ-гигиенӣ дар мактаб, аз ҷумла зери 
назорати сардорони шуъбаҳои маориф, таҳти 
роҳбарии муовинони дахлдори раисон  қарор 
додани кори ошхонаи мактабӣ;

• барои кумак дар таъмири мактабҳо, алалхусус 
ошхонаҳои мактабӣ бештар ҷалб намудани 
сектори хусусӣ;

• пешбурди идеяи ғанигардонии маҳсулоти ғизоӣ 
байни органҳои давлатии ҷалбшуда;

• тарғибу таблиғи ғизои солим дар мактаб, инчунин 
боло бардоштани иттилоотонии АВО ва волидайни 
кӯдакон дар ин масъала;

• ҳамоҳангсозӣ ва таҳлили тақсимоти маблағҳои 
буҷетӣ барои интиқоли мустақим, ки аз ҷониби 
Ҳукумат маблағгузорӣ мегардад. Ба ин васила 
баҳисобгирии самаранок ва амиқи маълумоти 
молиявӣ, пешгирии ҳамагуна ҳолатҳои 
коррупсионӣ дар ин раванд таъмин мегардад.

Вохӯрии оянда дар охири моҳи август, аввали моҳи 
сентябри соли 2022 то баимзорасии фармоиши 
Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти 
Суғд дар бораи амалишавии марҳилаи сеюми 
Стратегияи миллии рушди ғизои мактабӣ ба нақша 
гирифта шудааст.
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Давлат бо ғизо таъмин мекунад! 
Ғизои мактабӣ дар мамлакат ба 
сатҳи миллӣ баромал
Аз оғози амалишавии лоиҳаи мусоидати техникии 
БОҶ СММ дар барқароркунии системаи ғизои 
мактабӣ даҳ сол нагузашта, бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон №205 аз 27 апрели соли 2022 
«Барномаи давлатии рушди ғизои мактабӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022–2027» 
тасдиқ гардид. Ҳамоҳангсозии барнома ба зиммаи 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор шудааст.

То ин муддат хонандагони синфҳои ибтидоӣ дар 
доираи лоиҳаи БОҶ СММ аз ҳисоби маблағгузории 
Федератсияи Россия бо ғизо таъмин карда мешуданд. 
Бигузор, акнун барои масъулияти маблағгузорӣ давра 
ба давра, аз ташкилоти байналхалқӣ ба зиммаи 
Ҳукумат вогузор карда шавад. Маблағгузорӣ барои 
хӯроки мактабӣ бештар аз буҷети давлатӣ ҷудо 
карда мешавад. Дар натиҷа, Барномаи давлатӣ бо 
ғизои гарми мактабӣ тамоми хонандагони синфҳои 
ибтидоиро фаро мегирад.

Кадом дигаргуниҳо моро интизоранд?

Барномаи давлатӣ барои модернизатсияи тамоми 
системаи ғизои мактабӣ оғоз аз таъмир ва 
муҷаҳҳазгардонии ошхонаҳои мактабӣ ва қисми 
хӯрокпазӣ то таъминот бо маҳсулот равона шудааст. 
Сифат ва қиматнокии ғизоии ратсиони мактабӣ баланд 
бардошта мешавад. Гуногунии таомномаи мактабӣ 
ба фоидаи организми рушдёбанда нигаронида шуда, 
саломатии кӯдакро мустаҳкам мекунад. Хӯроки 
комилу серғизо ба кӯдак дар ҷалбшавӣ ба дарс, беҳтар 
қабул кардани маълумот ва дар умум баландшавии 
сатҳи дониш кумак мерасонад.

Муддати 6 соли амалишавии Барномаи давлатӣ ҳалли 
як қатор масъалаҳо: барқарорсозии инфрасохтори 

ошхонаҳои мактабӣ ва таъмин бо оби ошомиданӣ, 
барқ ва гармидиҳӣ дар пеш аст. Пас аз ин, таъмин 
кардани қисми хӯрокпазӣ бо таҷҳизоти замонавии 
технологии зарурӣ барои тайёр кардани ғизои босифат 
ва бехатар лозим меояд. Ва албатта, тайёр кардани 
кадрҳо, барои ташкили ғизои мактабӣ ва дуруст идора 
кардани ин раванди начандон осон, ниҳоят зарур аст.

Муваффақият дар сарҷамъии нерӯ

Дар алоҳидагӣ ба Ҳукумат амалӣ намудани тамоми 
маҷмуи масъалаҳои пешбининамудаи Барномаи 
давлатӣ хеле душвор аст. Барои баландбардории 
устувории кор механизмҳои давлатӣ-шарикии хусусӣ 
инкишоф дода шуда, фермерҳои маҳаллӣ ва аҳли 
ҷамоатчии маҳал ҷалб мегарданд. Диққати алоҳида 
ба рушди механизмҳои худтаъминкунӣ бо маҳсулоти 
тару тоза: ташкил ва инкишоф додани хоҷагиҳои 
наздимактабӣ, гармхонаҳо, нонпазхонаҳо, хатҳои 
истеҳсолии коркард дода мешавад.

Муаррифии расмии барномаи давлатӣ

Рӯзи 30 июн дар шаҳри Душанбе ҳукумати Тоҷикистон, 
Барномаи Озуқавории Умумҷахонӣ СММ ва 
Пажӯҳишгоҳи ғизои соҳавии Россия (SIFI) Барномаи 
давлатии рушди ғизои мактабиро расман муаррифӣ 
карданд. Дар муаррифӣ муовини вазири тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Зулфия Абдусамадзода, муовини вазири маориф 
ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон Хайрзода Шукрулло 
Қурбоналӣ, мушовир — фиристодаи Сафорати 
Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Шамил Шамсутдинов иштирок намуданд. Президенти 
SIFI Владимир Чернигов, директори Баронмаи 
Озуқавории Умумҷоҳонии СММ дар Тоҷикистон 
Адҳам Мусаллам, ҳамоҳангсози доимии СММ дар 
Тоҷикистон Сезин Синаноғлу, инчунин намояндагони 
парлумон, ҳукуматҳои ВМКБ, вилоятҳои Суғду Хатлон, 
навоҳии тобеи марказ ва бевосита муовинони 
вазорату идораҳои дигар, ки дар ичрои барномаи 
ҷалб карда шудаанд, иштирок доранд.

Адҳам Мусаллам, директори Баронмаи Озуқавории 
Умумҷоҳонии СММ дар Тоҷикистон қайд намуд: 
“Бо дастгирии Ҳукумат ва идомаи маблағгузории 
Федератсияи Россия, ғизои мактабӣ ба барномаи 
пешқадами БОҶ дар Тоҷикистон табдил ёфта, ба 
некӯаҳволии садҳо мактаббачагон дар саросари 
кишвар мусоидат мекунад. — Бо таъмин намудани 
мактаббачагон бо ғизои солиму серғизо имрӯз, мо на 
танҳо ба кӯдакони Тоҷикистон дар инкишоф ёфтану 
аъло хондан кӯмак мерасонем, балки одатҳои ғизои 
солимро ба тамоми умр меомӯзем, ки он ба наслҳои 
оянда метавонад мерос монад».

Шамил Шамсутдинов, мушовир — фиристодаи  
Сафорати Федератсияи Россия дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон гуфт, ки «ҳамоҳангсозии Барномаи 
давлатии ғизои мактабӣ бо Ҳукумати Тоҷикистон — 
дар самти ташкил кардани низоми ғизои мактабӣ 
як қадами муҳим буда, ба он характери устувор ва 
хақиқатан миллиро мебахшад. Ин ҳам бошад далели 
равшани аҳамияти ғизои мактаббачагон барои 
раҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аст, ки барои ин 
аз буҷети давлатӣ тадриҷан маблағҳои зарурӣ ҷудо 
карда мешавад». 

Россия муддати тӯлонӣ дар чаҳорчӯби Барномаи ғизои 
мактаби ба Барномаи озуқавории умуҷаҳонии СММ 
ба Тоҷикистон дар ин самт кумаки ҷиддӣ мерасонад. 
Дар маҷмӯъ Россия барои иҷрои ин барнома беш аз 

82 миллион доллар ҷудо кардааст. Дар маҷмӯъ, ин 
амал далели равшани пойбандӣ ба рӯҳияи иттифоқӣ 
ва шарикии стратегӣ аст, ки Россия ва Тоҷикистонро 
беш аз 30 сол боз мепайвандад.

Дар соли 2023, барномаи аз ҷониби Россия 
маблағгузорӣшаванда ба охир мерасад ва дар ин 
робита, оғози Барномаи давлатии ғизои мактабӣ, ки 
дар он мутахассисони БОҶ саҳми назаррас доранд, 
аҳамияти хоса дорад.

«Боварй дорам, ки дустони точики мо натиҷахои 
чашмдоштро, ки хамаи мо дар давоми солхои 
тулонии меҳнати устувори якчоя дар сохаи ғизои 
мактаббачагон ба даст овардаем на танҳо нигох 
дошта, балки афзун мегардонанд, — илова намуд 
Шамил Шамсутдинов. 

Соли якуми Барномаи давлатӣ бо ғизои мактабӣ 
таъмин намудани 15 400 хонандаи синфҳои 1-4 дар 
42 мактаб дар 24 шаҳру ноҳияҳои мамлакат ба нақша 
гирифта шудааст. Хароҷот аз буҷети давлатӣ 5,5 млн 
сомониро ташкил мекунад.

Барои ояндаи саломатии тоҷикистониёни хурдсол 
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санги бузург ва боътимод гузошта шуд. Дар пеш корҳои 
зиёди заҳматталаб интизоранд, вале ба туфайли кори 
ҳамбаста ба тамоми ҳадафҳои гузошташуда ноил  
мегардем!

Каме дар бораи таърихи Барнома

Имрӯз, қариб 500 000 хонандагони синфҳои ибтидоии 
беш аз 2000 мактаб дар тамоми қаламрави Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар доираи лоиҳаҳои БОҶ СММ ғизои 
гарм қабул мекунанд. Бар замми ин, диққати махсус 
ба шароитҳои тайёркунии таомҳо дода мешавад 
то ки ғизои мактабӣ ба таври максималӣ барои 
мактаббачаҳо босифат, фоиданок ва бехатар бошад. 
Аз ҷониби худ ошпазҳои мактабӣ дар тренингҳои 

омӯзишӣ маҳорати касбии худро баланд мебардоранд.

Барномаи давлатии рушди ғизои мактабӣ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022–2027 дар 
чаҳорчӯби амалигардонии Стратегияи рушди устувор 
барои давраи то соли 2027, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 29 сентябри соли 2017 тасдиқ намудааст, 
таҳия гардидааст.

Дар ин давра БОҶ СММ дар ҳамкорӣ бо SIFI бо 
мактабҳои пилотии деҳоти Тоҷикистон ҷиҳати озмоиш 
ва ҷорӣ намудани механизмҳои самараноки таъмини 
бехатарии озуқа ва мустаҳкамкунии саломатии 
аҳолии осебпазир, такмили натиҷаҳои таҳсилоти 
хонандагон аз ҳисоби рушди ғизои мактабӣ корҳои 
назаррас анҷом доданд.

Ҳамкорӣ баҳри беҳбудӣ 
саломатии кӯдакон:
ИФАД, ФАО, БОҶ ва SIFI барои амалишавии Барномаи дастгирии 
ғизои мактабӣ муттаҳид шуданд

Хазинаи байналмилалии рушди кишоварзӣ (ИФАД), 
ки барномаи худро тавассути «Гурӯҳи идоракунии 
лоиҳаи «Рушди чорводорӣ ва чарогоҳҳо»» (МД) дар 
Тоҷикистон амалӣ мекунад, тасмим гирифтааст 
мактаббачаҳои деҳотро дастгирӣ намояд. Чунки 
кӯдакон ояндаи мамлакатанд. Вобаста ба он кич 
и тавр онҳоро тарбия мекунем, ба ин навниҳолон 
барои мустаҳкамкунии саломатиашон чиро ворид 
месозем, дар сиатнокии таҳсилот мо он наслеро ба 
воя мерасонем, ки барои рушди мамлакат кумак 
бирасонад. 

Ҳамин тариқ, бо мақсади баландбардории сатҳи 
некуаҳволии мардуми деҳот, устуворкунии бехатарии 
озуқа ИФАД барои амалигардонии Лоиҳаи дастгирии 
ғизои мактабӣ маблағ ҷудо намуд. Лоиҳа аз ҷониби 
Федератсияи Россия маблағгузорӣ гардида, фарогири 
қариб 3000 хонандаи синфҳои 1-4 ба нақша гирифта 
шудааст. 

Лоиҳа чиро пешбинӣ намудааст?

Лоиҳа дар беҳтар шудани сифати ғизои мактаббачагон 
ба туфайли дар хоҷагиҳои наздимактабӣ истифода 
намудани усулҳои нави истеҳсолоти хоҷагии деҳот ва 
зироатҳои қиматнокии баланди ғизоидошта, инчунин 
беҳтар кардани шароити санитарию гигиенӣ кумак 
мерасонад. 

МД вазифаҳои гузошташударо дар ҳамкорӣ бо БОҶ 
СММ, ФАО ва SIFI ҳаллу фасл менамояд. Чунин 
дастаҷамъӣ бешубҳа ба мурод мерасонад. Чунки 
шарикон таҷрибаи бисёрсолаи корӣ доранд ва 
дар рушди системаи устувори ғизоӣ мактабӣ дар 
Тоҷикистон зиёда аз даҳ сол фаъолият доранд. 

SIFI ҳамчун шарики техникӣ дар баландшавии 
потенсиали мактабҳо, нақшаи рушди, зерлоиҳаҳои 
онҳо нақши калидиро хоҳанд дошт. Барои ин 
баргузории таълими ҳайати кормандон, паҳнкунии 
иттилоот ва кор дар самти рушди алоқа бо 
барномаҳои баландшавии потенсиали кормандони 
дигар иҷрокунандагони ба лоиҳа мароқдошта ба 
нақша гирифта шудааст.

Минтақаи деҳот — он қисми мамлакат аст, ки ғизо, зебоии манзараҳои 
дилфиреб, нерӯ мебахшад ва бештар он эҳсосоти Ватани беканор, ки 
бешак, ҳар як сокини ин ё он давлат дар худ дарк мекунад. Минтақаи 
деҳот бисёр чизҳоро аз худ медиҳад. Бар ивази он чизеро бояд ба худ 
баргардонад? Албатта! Барои рушди минтақаи деҳот: хоҷагӣ, истеҳсолот, 
захираҳои инсонӣ харҷ кардан зарур аст. Ва дар ин росто, бе дастгирии 
ҳам худи давлат, ҳам шарикону донорҳои бетарафнабуда имконнопазир 
аст.
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Аз чӣ оғоз кунем?

Барои амалигардонии лоиҳаи 28 мактаби 
пилотӣ интихоб шуданд, ки дар Барномаи 
ғизои мактабии БОҶ СММ иштирок 
мекунанд. Дар ин мактабҳо қисми 
хӯрокпазии ошхонаҳо таъмир гардида, бо 
таҷҳизоти нави ҳозиразамон ҷиҳозонида 
мешаванд, ҳайати  кормандон барои тайёр 
кардани таомҳои бехатар ва босифати 
мактабӣ омӯзонида мешаванд. Ғайр аз ин, 
дар 8 мактаби пилотии БОҶ СММ, ки соли 
2018 дар онҳо аз ҷониби ФАО гармхона 
сохтаҳо сохта шуда буданд, анбор барои 
нигоҳдории сабзавот сохта мешавад.

Вале, қабл аз амалисозии он бояд муайян 
намуд, ки ҷи бояд кард, чӣ корҳоро бояд 
дар алоҳидагӣ дар ҳар як мактаб анҷом 
дод то ки қисми хӯрокпазиро ба талаботи 
минималии санитарию гигиенӣ ва 
истеҳсолӣ оварда расонем.

Моҳи май шарикон ба амалишавии 
лоиҳа шурӯъ намуданд. Тавре лозим 
аст, аз омӯзиши ҳолати кунунӣ оғоз шуд. 
Аз 17-ум 28 мактаби пилотии шаҳру 
ноҳияҳои Кӯлоб, Дӯстӣ, Ҳамадонӣ, Восеъ, 
Ҷайҳун ва Данғараи вилояти Хатлон 
мавриди омӯзиш қарор дода шуд. 
Командаи шарикони баҳодиҳии техникии 
ҳамаҷонибаи инфрсохтор, таъминоти 
моддӣ-техникӣ, нерӯи кадрии қисмҳои 
хӯрокпазиро газоронид. 

Аллакай, аз рӯи натиҷаи мониторинг 
мутахассисон номгӯи корҳо ва маводи 
сохтмонӣ барои гузаронидани таъмир, 
барқароркунии коммуникатсияҳои 
инженерӣ, таснифотро муайян мекунанд 
ва рӯйхати таҷҳизот ва нақшаи 
ҷобаҷокунонӣ ва вобастакунӣ ба ҳар як 
қисми хӯрокпази дар алоҳидаӣ таҳия 
карда мешавад. 

Мактабҳои деҳоти Тоҷикистон беш аз пеш 
соҳиби дастгирӣ ва имконияти рушди 
системаи ғизои мактабӣ шуда истодаанд. 
Ба онҳо комёбиҳо орзумандем. Ва бигузор 
сафи чунин мактабҳо зиёдтар шавад!
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Кӯдакро ба полез роҳ додан: чӣ тавр ва барои чӣ 

Албатта, тавсияҳо барои ҷалби кӯдакон ба боғпарварӣ аз синну соли ӯ, 
мақсадҳои боғу полези шумо ва намуди қитъа вобастагӣ дорад. 

Ҳамин тавр, ба кӯдакони хурдсол ҳама чӣ шавқовар аст, онҳо думболи 
шумо мегарданд ва танҳо нерӯи онҳоро дуруст роҳандозӣ кардан зарур 
аст. Дар мактаббачаҳои синнашон калонтар шавқу рағбатҳои худ пайдо 
мешаванд ва хурсандӣ аз муошират бо растаниҳо метавонад нисбатан 
камтар мушоҳида гардад. Алалхусус, агар сафар ба боғ бо чобуқкунии 
картошка ё дигар сабзавот вобастагӣ дошта бошад. Вале чунин «сафар»-
ро хурсандонаю шавқовар гузаронидан мумкин аст.

Бинобар ин, ба шумо барои интихоб якчанд тавсияро пешниҳод 
мекунем. Нуқтаҳои мушаххас аз ҳолату шароити шумо вобастагӣ 
дорад.

1. Ҳангоми аз хона ба боғ раҳсипор шудан ҳатман табъи болида дошта 
бошед.

2. Ба кӯдак фазои шахсии боғдорӣ диҳед. Он набояд калон бошад. 
Метавонед аз ҷӯяки хурдакак ё якчанд тубак оғоз кунед.

3. Дар боғ газзаку «зиёфат» ташкил кунед. Вақте ки дар ҷӯякҳо 
сабзавот пухта расид, аз кӯдак хоҳиш кунед, ки беҳтаринашро чида, 
болои дастурхон гузорад. Агар шароит имкон диҳад, сабзавотро 
болои мангал пазед ё картошкаро дар лахча пухта, ба онҳо пешкаш 
кунед. 

4. Кӯдакон дар табиат кор кардан ва ғизо гирифтанто дӯст медоранд! 
Дар кор асбобҳои сабуку муносиб дар ва таҷҳизоти ҳаҷми дурусти 
боғдориро истифода баред. 

5. Ба кӯдакон асбобҳои махсуси боғдорӣ, рангорангу зебо харидан 
мумкин аст, ки барои ҳарчӣ зудтар дар амал истифода кардани 
онҳо хоҳиш пайдо мегардад.

6. Кӯдакони синашон нисбатан калонсол ба шумо бо хушнудӣ дар 
нақшасозӣ ва дизайни боғ кумак мерасонанд. Агар имкон бошад, 
ороишоти боғ ба монанди ҳайкалчаҳо, ҳайвоноти аз гилсохта ва 
ғайраро якҷоя харидорӣ намуда, пас аз ҷо ба ҷо кардан аккосӣ 
кунед.

7. Ба кӯдакон иҷозат диҳед, ки бо замин сару кор дошта бошанд. 
Ҳатто онҳоро рӯҳбаланд кунед. Кӯдакони нисбатан хурдсол аз 
хоку қум сохтани ҳар гуна маводро меписанданд. Растаниҳои 
рангорангу тобон ба монади офтобпараст, ҷуворимакка, каду, 
помидор ва қулфинайро парвариш кунед. Ҳангоми нигоҳубини гулу 
буттамеваҳои аҷиб кӯдаконро ба ёрӣ даъват кунед.

8. Барои парвариши ангур, лӯбиё ё мушунги хушбӯй аз сутунпояҳо 
истифода кунед.

9. Гулҳое шинонед, ки ба худ шапалакҳо ва дигар ҳашароту 
паррандаҳоро ҷалб мекунанд. 

10. Якҷоя хӯса (пугало) созед.
11. Дар қитъа ҳавз, фаввораи хурдакак ё соати офтобӣ ташкил кунед.
12. Бо кӯдакон аз фермаҳои сайёҳӣ ё боғи ботаникӣ дидан кунед, якҷоя 

барои боғи худ идеяҳои навро пайдо хоҳед кард.

Ва албатта, кӯдаконро ба кори 
қитъа ҷалб кардан зарур аст. 
Барои синну соли гуногун 
ҳама гуна корҳои боғдорӣ 
мувофиқат мекунад:

• Обёрии боғ
• Омодакунии ҷӯякҳо
• Кандани чуқурӣ
• Ҷамъоварии гулҳо
• Шинонидани сабзавот, мева 

ва гул
• Ҷамъоварии сабзавоту 

меваҳо
• Тайёркунии ғизои солим, 

мисол, хӯриши тару тоза
• Сохтани амсилаҳо аз 

тухмӣ, растанӣ ва гулҳои 
ҷамъоваришуда

• Тайёр кардани пору, 
коркард ва мулчаронӣ

• Чобуқкунӣ
• Ҷамъоварии тухмиҳо ва 

гулҳои хушк
• Омодакунии замин бо 

нуриҳои минералӣ
• Ба дигар ҷой кӯчонидани 

растанӣ ва гулҳо

Боғи кӯдакона: чӣ тавр 
кӯдакро ба полезу 
обчакорӣ ҷалб намуд

Боғдорӣ- ин беҳтар аз истироҳати фаъол аст. Шумо бо боғдорӣ 
овора ҳастед, хушҳолона гулу буттамева, меваю сабзавот 
парвариш мекунед, аз ҳавои тоза баҳра мебаред. Меҳнати 
ҷисмонӣ ба кас дар фазои озод нерӯи бузурги эмотсионалӣ дода, 
хушнудию хурсандӣ мебахшад. Вале чӣ тавр кӯдакро ба ин шуғл 
ҷалб намуд?

Бозиҳо ва дар умум вақте, ки аъзои хурдсоли оила дар боғ мегузаронад, барои инкишофи 
малакаҳои нав ва албатта, барои мустаҳкамкунии масуният хеле муҳиманд. Агар шумо ба боғ 
бо худ гирифтани мактаббачаҳои дилгиршуда ё дар хона дар назди телевизор гузоштани онҳо 
дудила бошед, ба хотир гиред: ба кӯдак иҷозати дар полез кумак расонидан дода, дар ӯ чунин 
хислатҳоро ташаккул медиҳед:

масъулият ва дарккунӣ — нигоҳубини 
растанӣ ба раванд воридшавиро 
тақозо мекунад, кӯдак мебинад, 
ки бисёр корҳо аз ӯ вобастагӣ 
дорад (мисол, гулҳо аз беобӣ хушк 
мешаванд, алафҳои бегона бо сабзӣ 
мубориза мебаранд);

боварӣ ба худ — кӯдак ба мақсади 
худ мерасад, мебинад, ки тухмиҳои 
коштаи ӯ чӣ тавр мерӯянд ва ҳатто 
он чиро к и парвариш кард, истеъмол 
намояд

муҳаббат ба табиат — кӯдак муҳити 
ҷаҳонро бевосита дар алоқа бо он 
мефаҳмад 

креативнокӣ — боғдорӣ 
эҷодкорию илҳомёбиро истисно 
намекунад, кӯдак метавонад дар 
ҷустуҷӯи усулҳои нави парвариш, 
ташкилу ороиши ҷӯякҳо иштирок 
варзад

рӯҳияи дастаҷамъӣ — кӯдак бо 
шумо ва дигар иштирокчиёни 
корҳои полезӣ вазифаҳои 
умумиро иҷро карда, ҳамкориро 
меомӯзад

Ғайр аз ин, чизеро дар ҳавои тоза якҷо иҷро кардан ба фазои оила таъсири мусбӣ мерасонад. 

Хушҳолӣ аз боғдорӣ ба синну сол вобастагӣ надорад. Вале маҳз кӯдакон вобаста ба сол аз чунин машғулиятҳо 
соҳиби фоидаи махсус мегарданд. 
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Ширавории безарар: бо кадом савғои 
фоидаовар кӯдакро зиёфат кунем
Чӣ метавонад ширинтар аз меваи мамнӯъ бошад? Танҳо меваи 
мамнӯъ бо иловаи шакар.

Модари Азиз, ҳамчун зани оқилу меҳрубон, медонист, ки конфет–ин зарар ба дандонҳо, фарбеҳшавӣ ва як 
ҷаҳон офатҳои дигар мебошад. Бинобар ин, то дусолагӣ писарак ба онҳо наздик нашуда буд, волидайн ҳатто 
қоғази шоколадро аз ӯ пинҳон мекарданд.

Вале вақте, ки дасти Азиз ба тоқча мерасидагӣ шуд, дар ошхона худро ҳамчун «кӯҳнавард» ҳис мекард, ба 
ширинӣ наздик шудан фаро мерасид. Боре «бомаззаро» чашида, кӯдак дигар худро дошта наметавонист. Модар 
дигар ба ӯ таъсир расонида наметавонист. Натиҷа: дар чорсолагӣ 5 дандони ӯ ба бемории кариес дучор шуд. 

Қаблан гуфтанием: имрӯз аҳволи Азизу модараш хеле хуб аст. Онҳо бо якдигар муносибат кардан ва раҳоӣ 
ёфтан аз мубталоии шириниро ёд гирифтанд. Вале қоидаҳои қатъиян манъ кардан мисли дигар ҳолатҳо ба кор 
наомад.

Ҳама чиз бо меъёр хуб аст! Вақте мо ба кӯдакон истеъмоли шириниро манъ мекунем, мо 
ҳаваси онҳоро дучанд мекунем. Нақшаи бештар дурбинона — ин омӯзонидани кӯдакон 
ба муносибати бошуурона ба ширинӣ мебошад. Вале вариантҳои алтернативиро 
пешкаш кардан беҳтар аст. 

1.Хушкмеваҳо 
Мавиз, хурмои арабӣ, анҷир, ғӯлинг, сиёҳолуро ҳам дар шакли 
бутун, ҳам майда резашуда истеъмол кардан мумкин аст. 
Хушкмеваҳои рангоранги хушбӯй ба конфети хоидамешуда 
ё полуда монандӣ доранд. Онҳоро бароҳат истеъмол 
кунед ва ба кӯдакон алоҳида, дар шакли омехта, бо шир ё 
ба шавла, йогурт, мюсли пешкаш кунед. 

2.Меваҷот
Дилхоҳ меваро, ки дар оилаатон меписанданд ба шакли 
мураббаъ ё қолаб (мисол, бо кумаки қолабҳои сингапазӣ) бурред. 
Ин метавонад себ, нок, банан, зардолу, ҳатто тарбузу харбуза 
бошад. Мураббаъҳо ё дигар шаклҳои геометрӣ хеле 
диққатҷалбкунанда мегарданд. Ва хоҳиши ба даҳон 
даромаданро доранд!

3.Шоколади талх 
Шоколади «асил» фоиданок ҳисобида 
мешавад, зеро дар таркиби худ моддаҳои 
барои организм муҳим оҳан, магний, калий, мис 
ва синкро дорад. Қанд дар таркиб вуҷуд дорад, вале 

Чӣ тавр ғарам 

накардани полез: 

бехатарии кӯдакон дар 

боғ

Боғ ҳеҷ гоҳ бисёр намешавад. 
Ҳатто дар ҳудуди девордошта 
хавфҳо мавҷуданд. Боғдории 
кӯдаконаро қоидаҳои зерин хеле 
гуворо мегардонанд.

1. Барои кӯдак асбобу 
лавозимоти андозаи заруриро 
интихоб кунед. Кудаконро дар 
назди асбобҳои тез — қайчии 
токбуррӣ, табар, шохӣ ва ғайра 
танҳо нагузоред.

2. Доруҳои пошдиҳанда ва 
нуриҳоро дар ҷои дастнорас 
нигоҳ доред. Аз химикатҳо 
истифода набаред.

3. Нигоҳдории боэътимоди 
таҷҳизот ва асбобҳоро таъмин 
кунед.

4. Агар зери дарахтони 
мевадиҳанда ҷой кам бошад, 
тавассути чатр ё матоъ соя 
ташкил кунед.

5. Бовар ҳосил кунед, ки кӯдакон 
ба обу ҳаво либоси: ҳангоми 
гармо каллапӯш ва нимтанаи 
сабуки обногузар, шим, 
мӯзаҳои резинӣ ҳангоми лою 
чал мувофиқ пӯшида бошанд.

6. Сатилҳои пур аз обро назди 
кӯдакони хурдсол бе назорат 
нагузоред.

Ва дар хотир дошта бошед 
— боғдорӣ натанҳо меҳнати 
ҷисмонист. Танаффус кунед, бо 
кӯдакон бозии бадминтон ё фрисби 
гузаронед, якҷоя рақсу сурудхонӣ 
кунед ва аз ҳаёт ҳаловат баред. 
Кӯдакон бошанд, бо табъи болида 
ва муҳаббати беаандоза ба боғ 
бармегарданд.

Ивазкунандаҳои конфет инҳо шуда метавонанд:
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ба миқдори начандон зиёд. Ҳангоми интихоби шоколад 
чиро бояд дар хотир дошт: дар он бояд на кам аз 60% 
какао бошад. Шоколади талх боз як хосияти ба худ 
хосро дорад: он мубталоиро эҷод намекунад 
ва ба миқдори зиёд онро истеъмол кардан 
ғайриимкон аст, чунки хоҳиши зиёд пайдо 
намешавад.

4.Бутербродчаҳо бо мураббо ва равғани маска
Кӯдакон таҷриба карданро дӯст медоранд. Якҷоя 
тайёр кардани  мини-бутерброди ширин ва фоидаоварро 
озмоиш кунед. Нон/хлеби аз гандуми бутун тайёршударо 
ба таври хурдакак бурред. Ба он равғани маска молед. 
Болои он дилхоҳ мурабборо гузоред. Беҳтар аст  истеъмоли 
чунин ширавориро маҳдуд кунед-дар як ҳафта ду маротиба 
нӯши ҷон кардани онҳо кифоя аст.  Ва албатта, танҳо дар 
шароити хона банду бастшудаи олуболу, қот, қулфинай 
ва ангатро истифода кардан беҳтар аст. Варианти 
олитарин мураббои панҷдақиқагӣ аз буттамеваҳо 
бо миқдори ками шакар соишдода шуда миқдори 
зиёди витаминҳоро дар худ нигоҳ медоранд.
 
5.Буттамеваҳои мавсимӣ: қулфинай, кабутмева 
(голубика), гелос, олуболу
Аз як лаъличаи буттамеваи тару тоза чӣ болаззаттар 
шуда метавонад? Танҳо буттамеваҳое, ки бо асал 
пешкаш карда мешаванд! Онҳо ширинтаранд, бо 
иштиҳои карнай нӯши ҷон мегарданд ва намуди 
хеле зебо доранд. Раванди дар асал тар 
карданро бошад, мумкин аст ба бозии 
ҳақиқӣ табдил дод. Танҳо бо асал эҳтиёткор 
бошед — он метавонад  аллергияро эҷод 
кунад.

6.Пастила
Ширавории анъанавии аз кӯдакии волидайн 
боқимонда ҳатман ба дӯстрӯякон писанд меояд. Бештар чунин 
ширавории аз пюреи себ тайёршударо харидорӣ кардан мумкин 
аст, вале бо дигар вариантҳои аз буттамева ба монанди қоти сиёҳ 
тайёршуда низ дучор шудан мумкин аст. Ҳангоми интихоб байни 
истеҳсолкунандагон ба таркиб диққат диҳед: барои кӯдак он пастилае 
фоидаовар аст, ки дар он қанди иловашуда мавҷуд набошад, танҳо бояд 
қанди табии ҳамон мева, ки аз он маҳсулот тайёр шуда бошад.

Ба ман бигӯ чӣ тавр ғизо қабул мекунӣ

Шумо мувофиқ ҳастед, ки ғайр аз чиро мушаххас истеъмол кардан, инчунин чӣ тавр истеъмол кардан муҳим 
аст? Барои аз истеъмоли шириниҳои фоиданок пайдо кардани кайфияти баланд ба кӯдак ва ба худи шумо, 
метавонед бо лайфхакҳои мо- оне ки ба шумо писанд ояд, мусаллаҳ гардед.

1. Ширинҳои фоидаоварро бо хушҳолӣ истеъмол кунед. Ҳиссиёти худро бо сухан ва нидо ифода кунед. 
«Конфета»-ҳои алтернативиро таъриф кунед. Лаҳзаи зарурӣ пайдо шуда, кӯдак ҳатман аз паси шумо такрор 
хоҳад кард.

2. Маҷбурсоз набошед. Дар педиатрия қоидаи се маротиба пешкаш кардани ғизо ҳаст. Агар бори сеюм кӯдак 
инкор кунад, истодагарӣ накунед. Интихоби ӯро эҳтиром кунед.

3. Ба ороиш диққат диҳед: агар шириниҳо диққатҷалбкунанда буррида шуда, болои лаълии махсус густурда 
ва зебо гузошта шуда бошанд, истеъмоли онҳо завқовартар мегардад!

4. Гуногунии ғизоро дар хотир дошта бошед. Истифодаи принсипи рангинкамон олитарин аст: бигзор меваҳо 
дар рӯи лаълича бо ранг аз якдигар фарқкунанда бошанд. Он гоҳ фоидаи организм қабулмекарда низ 
ҳамаҷониба хоҳад буд.

5. Ғизоро якҷоя омода кунед. Ба кӯдак иҷозат диҳед, ки худи ӯ маҳсулотро интихоб намояд, мисол, барои 
хӯриши мевагӣ. Ё бо кумаки қолибҳо тайёр кардани ҳамагуна шаклҳо. Ин натанҳо бомазза, балки фоиданок 
аст. Чунин фаъолияти якҷоя ба ҳарду хурсандӣ мебахшад.

Ва асоси ҳама, дар хусуси он ки педиатрҳо ёдрас мешаванд ва он ки Азиз бо модараш мунтазам иҷро мекунанд: 
ғизо қабул кардед-даҳонро обгардон кунед, ширинӣ истеъмол кардед-дандонҳоро шӯед. 

Чунин суперфуди ба дил наздик 
Дар оғоз чистон! 

Ин суперфудро ҳатто бибиатон дорад. Ва 
шояд дар якчанд намуд бошад. Ва боз бо он 
хӯришро омехта мекунанд.

Як-ду-се…

Бинго! Ёфтам! 
Ин равған растанӣ- маҳсулотест, ки аз рӯи 
намуд назарногир аст. Вале дар асл ба 
дараҷаи «ғизо бо консентратсияи баланди 
фоида» мансуб аст.

Равған — ин манбаи хуби чарбу дар ратсион аст. Дар 
хотир дорем, ки чарбуҳо метавонанд бароишашон аз 
растанӣ (равғанҳои растанӣ, чормағз, офтобпараст, 
аввакадо) аз ҳама фоиданок аст, аз ҳайвонот (равғани 
маска, панир, тухм, гӯшт, мурғ, моҳӣ) ба миқдори хеле 
зиёд истеъмол мекунем), трансравғанҳои зараровар 
(фастфуд, чипси, майонез, қаннодӣ) умуман аз онҳо 
даст мекашем.

Равғанҳои табии растанӣ аз растаниҳо, яъне аз 
тухмиҳо, меваҳо, чормағз ва донакҳо  истеҳсол 
карда мешавад.

Аз рӯи таркиб равғанҳо хеле аз якдигар 
фарқкунандаанд, вале як чиз - мавҷудияти моддаҳои 
фоиданок — кислотаҳои моно ва полипурранашуда, 
фосфолипидҳо, фитостеринҳо, витаминҳо онҳоро 
муттаҳид мекунад. Ҳар як равған мисли Скруҷ 
Макдак (қаҳрамони филми тасвирӣ) бастаи 
моддаҳои фоиданоки нотакрор ва бойи худро дорад. 
Вале аз ҳама муҳим –дар таркиб мавҷуд будани 
маҳз кислотаҳои полипурранашуда мебошад, ки ба 

организм танҳо тавассути ғизо ворид мешаванд, 
бидуни он синтез намешаванд ва бо чизи дигар иваз 
карда намешаванд.

Равған чунон муҳим аст, ки педиатрҳо аз оғози 
ғизодиҳии иловагӣ ба кӯдакон додани равғани маска 
ё равғани зайтунро тавсия медиҳанд. Чунки чарбе, 
ки асоси дилхоҳ равғанро ташкил медиҳад — ин 
муҳимтарин манбаи энергия мебошад.

7. Ҳалво
Дар ҳалво миқдори зиёди ғозҳо ва равғанҳои растанӣ мавҷуд мебошад, ки барои организми мо муҳим аст. 
Алалхусус, намудҳои тахинӣ ва чормағзӣ беҳтаранд, зеро дар таркиби онҳо захираи зиёди оҳан, калсий ва 
витаминҳои равғанобкунанда мавҷуданд. Ҳалвои аз офтобпараст тайёршуда низ метавонад болои дастурхон 
бошад, вале ҳазмкунии он хеле душвор аст, бинобар ин ба кӯдакон аз 5-солагӣ тавсия дода мешавад. Онро бояд 
ҳафтае на зиёда аз ду маротиба истеъмол намуд. Ва албатта, ба он бояд диққат дод, ки маҳсулот бидуни қиёми 
қанд, карамел ва дигар иловагиҳо бошад.
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Кадом намуди равғани расти беҳтар аст: покшуда ё покнашуда?

Саволи кунҷковона, вале мутаасифона онро бо ҷиддият пурсон мешаванд. Ҷавоб осон: ин намуди равғанҳо бо 
мақсади гуногун истифода мешаванд. Бинобар ин ҳарду беҳтар, вале истифодаи бошуурона лозим аст. 

Барои онҳое, ки ба намуди равғанҳо сарфаҳм намераванд, дар поён луғат оварда шудааст.

Равғани покнашуда — равғанест, ки танҳо коркарди аввалия гузаштааст ва максимум витаминҳоро дар 
худ нигоҳ доштааст. Барои омехтакунии хӯриш, илова ба соусҳо, шӯрбоҳои тайёр истеъмол дар шакли 
хом мувофиқ аст. Ҳангоми гармкунӣ моддаҳои хавфнок ҷудо мекунад, бинобар ин, бояд дар бирёнкунӣ 
истифода карда нашавад.

Дар мағоза бо 2 намуд дучор шудан мумкин аст:

Гармафшурда Хунукафшурда

— усули анъанавӣ.

Дар раванди фишурдан маҳсулоти 
хом майда мешавад, бирён шуда, 
пресс мегардад. 

Дар шиша чунин маҳсулот метавонад тагшин шавад, 
вале худи равған аз ҳисоби бирёнкунӣ бӯйи устувор 
дошта бошад.

Гармафшурда , яъне равғани бо ин усул тайёршуда 
нисбат ба хунукфафшурда арзонтар мебошад.

Дар ин ҳолат тухмиҳо/донакҳо тавре, 
ки ҳастанд фишурда пресс карда 
мешаванд. Ҳарорат дар пресс аз ҳисоби 
фишор ва соишхӯрии ингредиентҳо 
баланд мешавад, вале на зиёда аз 40°C. 

Барои равғани хунукфафшурда буйи маҳин ва 
ғилзати софу равшан хосиятнок аст. Ин равған порси 
максималии фоиданокиро дорост.

Вале барои чунин усули фишурдан маҳсулоти хом 
ба миқдори зиёд –ду-се баробар зиёд зарур аст, 
бинобар ин маҳсулоти тайёр нархи баланд дорад.

Равғани покшуда — тозашавии душворро бо истифодаи моддаҳои механикӣ ва кимиёвӣ гузаштааст. 
Бӯй надорад, бештар соф аст ё ранги зардча дорад. Дар чунин равғанҳо моддаҳои фоиданок нисбат 
ба равғани покнашуда хеле кам нигоҳ дошта мешавад. Вале он барои бирёнкунӣ мувофиқ аст, чунки 
ба ҳарорат нисбатан тобовар аст.  

Вале ҳастанд равғанҳои покнашуда, ки дар онҳо бирён кардан мумкин аст. Мисол, равғани зайтун. Асос он 
аст ки ҳангоми истифодаи ҳамагуна равған дар тоба раванди гармкунӣ ба пайдошавии дуд оварда нарасонад. 
Ҳангоми мушоҳида гардидани дуд, фавран оташро паст кунед. Якҷо бо ин зарар ба ғизои шумо метавонад 
дигар консерагенҳои хавфнок ворид гарданд.

Беҳтар ба худ ҳамчун қоида қабул намоед, ки ғизоро на ба таври бирён, балки усулҳои бораҳмонаи тайёр кардан 
ба монанди: дар об ҷӯшонидан, дампаз пухтан, синга пухтан ва дар буғ пухтан беҳтар аст.

На ҳама равғанҳо як хел фоида доранд

Имрӯз дар мағоза дар қатори равғани офтобпараст бо «мӯди» ҳақиқии намоиш дучор шудан мумкин аст. 
Шишачаҳои рангоранг, банкачаҳои рахшони равғанҳои дар мамлакатҳои дур истеҳсолшуда диққати касро ба 
худ ҷалб мекунанд. Вале чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст, чашидани кадоме аз онҳо дар ҳақиқат ҷой дорад ва 
болои кадоме аз онҳо маркетологҳо «кӯшиши зиёде» ба харҷ додаанд?

Ҳар як диетолог равғани худро муаррифӣ мекунад. Вале ҳастанд равғанҳое, ки якгапа нашуда, онҳоро вассофӣ 
мекунанд.

1. Равғани зайтун. Аз рӯи тавсияҳо ҳамчун 
рекордсмен дар ҷойи аввал меистад ва:

• найчаҳоро мустаҳкам мекунад;
• ба дил ба таври файзбахш таъсир мекунад;
• фишорро мӯътадил нигоҳ медорад.

Равғани зайтун моҳияти беҳтар кардани ҳолати пӯстро 
дорад. Моддаҳои аз ҳад зиёди фоиданок дар шишачаҳо 
тамғаи Extra Virgin и Virgin мавҷуд аст — ин маҳсулоти 
покнашудаи хунукфафшурда мебошад.

2. Равғани зағир. Дар урфият ақидае ҳаст, ки равғани 
зағир равғани занон аст, зеро:

• фазои гормоналии занро солим мегардонад;
• сикли моҳонаро мӯътадил мегардонад;

Бар замми ин, дар ин намуди фоида растанӣ  
кислотаҳои Омега 3 – и полиномукаммал нисбат ба 
равғани шӯҳратёфтаи  моҳӣ бештар мавҷуд аст.

3. Равғани кунҷит. Тухмиҳои кунҷит — яке аз 
кӯҳантарин ва дӯстдоштарин хушбӯйкунандаи 
Шарқ ба ҳисоб меравад. Хирадмандони шарқ 
мафҳуми фоидаи таомро хеле хуб дарк мекарданд. 

 Фоидаи равғани кунҷит:
• хусусияти зиддиилтиҳобӣ дорад;
• дар табобати сулфаи хушк ва зуком кумак мерасонад;
• лахташавии хунро беҳтар мегардонад (бинобар ин агар 

варикоз ё майл ба тромбофлебит ҷой дошта бошад, 
истеъмоли кунҷитро маҳдуд кардан беҳтар аст);

• таваккалияти  стрессро кам мекунад.

Бояд дар хотир дошт, ки равғани кунҷит мисли равғани 
зағир ба ҳарорати баланд тобовар набуда, танҳо дар 
яхдон нигоҳ дошта мешавад ва барои бирён кардан 
истифода бурдан мумкин нест.

4. Равғани сиёҳдона. Боз як равғани маъмулгардида 
дар Осиё равғани сиёҳдона мебошад, ки бӯйи 
рахшон ва маззаи данд дорад. Таъсри хуб дорада 
ба:

• Ба рагу дил;
• масуният;
• системаи асаб; 
• рӯда таъсири хуб мерасонад.

Вале дар эликсири он дар ҳомиладорӣ, инфарк, инсулт, 
бемориҳои пешобу санг нишондодҳои акс мавҷуд аст.

5. Равғани офтобпараст. Аз кӯдакӣ барои мо наздик, 
бо он бобою бибиҳоямон таом тайёр мекарданд. 
Айни ҳол яке аз дастрастарин ва маъмултарин 
мебошад. Ва ин беҳуда нест. Чунки равған аз 
донакҳои офтобпараст:

• ба раҳоӣ ёфтан аз хасташавӣ кумак мерасонад;
• кори рӯдаро муътадил месозад;
• равшании майнаро нигоҳ медорад;
• дар ташаккули системаи асаби кӯдакон кумак 

мерасонад;
• пас аз стресс барқарор месозад.

6. Равғани пахта. Дар минтақаҳои деҳоти Тоҷикистон 
аз рӯйи талабот пас аз равғани офтобпараст дар 
ҷойи дуюм меистад. Ба таом лаззати махсус 
мебахшад. Кадбонуҳо истифодаи онро дар тайёр 
кардани кулчаҳо меписанданд. Ба ҳисоб меравад, 
ки аз ҳисоби ин равған кулчаҳо муддати дароз 
мулоим нигоҳ дошта мешаванд.

 Равғани пахта: 
• антиоксиданти беҳтарин буда, ба пиршавӣ монеа 

мегардад, ба чандирии рагҳо ва кори дил таъсир 
мерасонад; 

• ба туфайли кислотаҳои равған дар таркиб хосияти 
бештари зиддиилтиҳобӣ дошта, ба кори масуният 
кумак мерасонад;

• дар якҷоягӣ бо витамини D дар ҳазми фосфор ва 
калсий барои ташаккули муътадили устухонҳо 
мусоидат мекунад. 

Аз дигар намуди равғанҳо диетологҳо равғанҳои 
кедр, арган ва гхаро ҷудо мекунанд. Ин маҳсулоти 
нархи қиматдошта аҳён болои дастурхони одӣ пайдо 
мегардад. Вале хоҳишмандон онро дар мағозаҳои 
эко-маҳсулот харидорӣ карда метавонанд.

Қоидаи асосиро дар хотир дошта бошед, ки он 
метавонад организмро бо тамоми моддаҳои зарурӣ 
таъмин намояд: равғанҳоро комбинатсия кунед 
ва бо навбат истифода намоед. Барои харидории 
суперфудҳои мамлакатҳои дур вақт сарф накунед. 
Маҳсулоти худӣ, ватаниро истифода намоед ва ҳамеша 
тансиҳат бошед!

6 намуд равған барои ошпазхонаи шумо.
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Ҳикояҳои Таомвилл
Ҳикояи панҷум

Бозӣ дар мактаби лӯбиёӣ
Муассисаи асосии таълимии Таомвилл мактаби №1-и мебошад, ки дар 
тангкӯчаи Шамшерак ҷойгир аст. Дар мактаб мушунгчаҳои сангчамонанд 
ва наскчаҳои заррамонанд таҳсил мекарданд. Ғайр аз фанни физика, 
химия ва дигар дарсҳои таълимӣ, дар мактаб фанни винегретика, асосҳои 
консервонидан ва фарҳанги шӯрбои модарӣ таълим дода мешуданд. Дар 
хусуси он ки тамоми олимони шаҳр хатмкунандагони ҳамин мактабанд, ҷойи 
гап нест. 

Ҳарчанд, ки ҳаёти мактаб хеле сертараддуд буд, чорабиниии асосии он 
на олимпиада аз фанни физика ва на мусобиқаи консервкунонӣ, балки 
нутболбозӣ (нут-нахӯд) байни дастаҳои мактабӣ буд. Бозӣ чунон маъмул буд, 
ки рӯзи баргузории бозӣ (якшанбеи якуми моҳи май) дар нишастҷой қариб, 
ки тамоми шаҳр ҷамъ меомад. Одатан, ҳама орому равон мегузашт, бинобар 
ин, ҳеҷ кас интизори воқеаи рухдода набуд. Ба ин кор худи картошка Пюррэ 
дахолат кард! 

Вале, ҳама ба навбат…

Бозингари беҳтарини нутбол Лӯбиёи Сурх, хонандаи синфи 4 «Б» ба ҳисоб 
мерафт. Ғайр аз ин, ӯ бачаи якраву ҷангҷӯ буд. Ва чунин мешуд, ки рӯзҳои 
охири пеш аз бозӣ, нисбат ба рӯзҳои одӣ ӯ боз ҳам якравтару ҷангҷӯтар 
мегардид. 

Пеш аз бозӣ бо ӯ ҳодисаи начандон хуб рух дод. Вакте ки наскчаи 
парешонхотир-хонандаи синфи якум зери пойи ӯ партофт, Лӯбиёи Сурх ба 
дарс мешитобид. Ӯ пешпо хӯрда, қариб монда буд афтад. Мушташро омода 
кард, вале сари вақт худдорӣ намуд. Ҳар чи набошад ба хурдакакону духтарҳо 
даст бардоштан хуб не:
– Бефаросат! Барои чӣ зери по медароӣ? Як бори дигар бинам, аз худат хафа 
шав!

Наскчаи хурдсол тарсида, худро гум кард.
– Ин чӣ маъно дорад «аз худат хафа шав»?! — садо дод овози ҷиддӣ аз пушти 
Лӯбиё.

Ӯ гашта нигоҳ кард. Рост дар пасаш директори мактаб Замира Лӯбиевна 
Шамшеракова меистод. 
– Ман аз ту ҳама чизро интизор будам, Лӯбӣ! Вале гумон намекардам, ки ту ба 
ранҷондани духтарчаи хурдсол қобилият дорӣ.

– Худаш гунаҳкор аст, — дуруштӣ кард Лӯбӣ.
– Ана, чӣ тавр! Ту  ба камбудии худ иқрор намешавӣ? Хайр, чӣ илоҷ? — 
чашмони Замира Лӯбиевна хашмгинона ҷило доданд. — Туро аз иштирок дар 
бозӣ маҳрум мекунам!
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– Чӣ тавр? — арзкунона садо баланд кард Лӯбӣ. – Ман тайёрӣ дидам-ку! Бе 
ман даста ғолиб намешавад.
– Гуноҳи худат. Барвақттар бояд фикр мекардӣ. Ба майдон намебароӣ, гап 
тамом. Ин сухани охирини ман аст.
Ва Замира Лӯбиевна дасти насчаи хурдсолро гирифта, ғайб зад.
– Ман ба шумо нишон медиҳам- чӣ тавр ба ман манъ мекунед, – аз паси онҳо 
паст гуфт Лӯбӣ.

Рӯзи дигар, тамоми шаҳр дар майдони мактаб ҷамъ омад. Ҳатто Картошка 
Пюррэ, ки аз варзиш дур буд, бори аввал барои тамошои нутбол ташриф 
овард. Ӯ дар нишастҷой бо ҳамкори худ Пӯчоқи Пиёз, ки дӯстдори ашаддии 
нутбол буд, менищаст. 
– Бозии нутбол, – нақл мекард ӯ- бозии хеле сахт аст. Пеш аз оғози бозӣ 
тӯбҳоро дар маҳлули намак тар мекунанд. Шаб нут варам карда мулоим 
мешавад, вале пӯслохи он ҳамоно мустаҳкаму чандир боқӣ мемонад.
– Хеле шавқовар, – бо хушмуомилагӣ ҷавоб медод Пюррэ. 
– Пештар ман мухлиси “Хумус” будам, – идома медод Пиёз. – Вале ҳозир 
мухлиси “Шамшерҳо” мебошам. Он ҷо Лӯбии Сурх бозӣ мекунад. Хеле писари 
болаёқат. Бовар дорам дар варзиш ба қуллаҳои баланд мерасад.

Вақте ки бозӣ оғоз шуд, ба майдон мактаббачаҳо-нутболчиён бо либоси 
гуногунранг баромаданд. Дастаи “Шамшеракҳо” бо либоси сабз, “Хумус” 
бошад, бо либоси зард. Пюррэ мехост бифаҳмад, ки дар майдон  вазъият 
чӣ тавр аст. Ногаҳон тамошобинон ҳуштак кашида, доду войкунон аз ҷой 
бархестанд.

– Чӣ шуд?
– Намедонам, – қавоқ кард Пиёз. – Бо тӯб чӣ ҳодисае рух дод. Ба назарам тӯб 
тит шуд.

Ба майдон тӯби навро бароварданд, вале пас аз якчанд зарба он ҳам мисли 
бист тӯби боқимондаи мактаб тит шуд. 

Бозӣ манъ гардида, кайфияти ҳама вайрон шуд. Маълум шуд, ки бозӣ баргузор 
намегардад ва тамошобинони дилшикаста оҳиста-оҳиста баромаданд. Пюрре 
ва Пиёз аз ҳама охир буданд.
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Ногаҳон аз остини Картошка касе кашид. Политсай нигоҳ кард.
– Салом, — гуфт лӯбиёзани қадпасти ҷиддӣ, Замира Лӯбиевна, директори 
мактаб. — Ман шуморо шинохтам. Шумо ҳамон политсайҳо мебошед, ки 
дуздии дар осорхонаи Чормағз рухдодаро ошкор намудаед. Ба фикрам, ба 
мо низ кумаки шумо зарур аст. Касе нияти вайрон кардани бозиро дошт.

Ва директор бо политсайҳо, инчунин ҳамаи омӯзгорони мактаб, ҳар ду даста, 
ҳатто Лӯбиёи Сурх ба ҳуҷрае, ки дар он зарфи калонҳаҷми оҳанин меистод, 
ворид шуданд.
– Дар инҷо мо нутро пеш аз бозӣ тар мекунем — гуфт Замира Лӯбиевна. —
Дирӯз ман ҳамаро аз рӯи тартиб иҷро кардам. Об рехтам, намак пошидам, 
нутро илова кардам. Натиҷаашро худатон дидед.

– Ҳоло мебинем, — гуфт Картошка ва ангушташро ба маҳлул ворид намуд. 
Чашид. Абрувонашро баркашид. Бори дигар ангушташро ворид кард. Боз як 
бори дигар чашид.
– Намакро аз куҷо гирифтед?

Ба ӯ қуттии картониро нишон доданд. Дар қаъри он то ҳол хокаи сафед 
ҷойгир буд. Пюрре онро чашид.
– Эҳе, — гуфт ӯ. — Албатта, ин ягон хел намак не. 
– Ин чӣ?
– Ин содаи одии ғизоӣ. Касе онро ба ҷойи намак ба қуттӣ рехтааст. Агар намак 
пӯчоқи онро мустаҳкам мекарда бошад, пас сода онро хеле мулоим мекунад. 
Аз ҳамин сабаб тӯбҳо барои бозӣ корношоям гариданд.

– Аниқ! — гуфт Иброҳим Шӯрбоевич Нахӯдов, муаллими химия. — Мо ба 
наздикӣ ҳамин мавзӯъро гузашта будем.
– Дар кадом синф? — абрӯвонашро баркашида пурсид директор. — Шояд бо 
синфи 4 “Б”?
Иброҳим Шӯрбоевич саволомез абрувонашро бардошт:
– Шумо аз куҷо медонед?
– Ман акнун ҳамаашро медонам! — ғазаболуд гуфт директор. — Лӯбӣ, иқрор 
шав. Ту бозиро вайрон кардӣ?
– Ҳа, ман! — бо овози баланд бо ҳаяҷон гуфт Лӯбӣ. — Маро иҷозат надодан 
даркор набуд. Ман бе нутбол зиндагӣ карда наметавонам!
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Ва ин ҳақиқат буд. Ҳозирин ҳама инро ҳис карданд ва Лӯбиро дилбардорӣ 
намуданд. Ҳама, бидуни Замира Лӯбиевна.
– Баъда медиҳам, ки ҷанг намекунам, дашном намедиҳам. Танҳо маро ба бозӣ 
роҳ диҳед!

Ҳама омӯзгорон, ҳар ду даста ба пуррагӣ ва ҳатто Пӯчоқи Пиёз бо тавалло ба 
директор менигаристанд.
Вале Замира Лӯбиевнаи ҷиддӣ вонамуд кард, ки чизеро ҳис накардааст ва ба 
Пюррэ муроҷиат кард:
– Ташаккур, Картошкаи азиз! Шумо ба мо дар ҳалли ин ҳолати ногувор кумак 
расондед.
– Намеарзад, — ҷавоб дод политсай. — Ин вазифаи ман аст.
– Вале ту, Лӯбӣ, ҷазо мегирӣ! Ва фикр накун, ки пас аз чунин рафторат аз 
гуноҳат мегузарам. Тамоми сол аз иштирок дар дарси тарбияи ҷисмонӣ 
маҳрум мегардӣ. Ин гуфтаи охирини ман.
Пиёз мехост норозигӣ баён кунад: чӣ тавр ба бозингари беҳтарин тамрин 
кардан мумкин нест! Вале хомӯш истод. Лӯбӣ дандон зер кард, вале ӯ низ 
чизе нагуфт. Танҳо Пюррэ худро гум накард:
– Ҳеҷ гап не, Лӯбӣ. Вале, тавре мебинам, дар фанни химия малакаи хуб дорӣ. 
Акнун метавонӣ ба он тамоми қувваатро сарф намоӣ.
– Танҳо ин хел не! — гуфт Иброҳим Шӯрбоевич. — набошад ман аз кор 
меравам.
– Хуб, — ба Лӯбӣ нигоҳ карда гуфт Замира Лӯбиевна. — Ба даста баргард. 
Вале то ҷанги аввал! Ин гуфтаи охири ман.

Ва Лӯбӣ бо розигӣ сар ҷумбонд.

Барои чӣ лӯбиёиро пеш аз тайёр кардан дар об тар кардан зарур 
аст?

Якум. Лӯбиёӣ дар таркиби худ лектин-моддаҳое, ки дар миқдори 
зиёд ба организм зарар меоранд. Тар кардан, сипас муддати дароз 
(на кам аз 40 дақ.) пухтан, ба таври назаррас миқдори онро кам 

мекунад ва бо ин восита, маҳсулот пурра безарар мегардад.

Дуюм. Таркунии қаблӣ пӯслохи болоиро мулоим ва муҳлати 
тайёркуниро кӯток мекунад. Иловакунии сода метавонад ин 
равандро тезонад. Намак, баръакс, пазишро суст мекунад, 

бинобар ин, онро дар охир илова мекунанд.

Зироати лӯбиёӣ маҳсулотест пурқимат барои 
саломатӣ. Дар вақти зарурат онҳо ба пуррагӣ метавонанд 

гӯштро иваз намоянд, чунки миқдори зиёди сафеда доранд. Дар 
лӯбиёӣ равған кам буда, миқдори зиёди ғоз, ки барои ҳазмкунӣ ва 

кислотаи фолиёвӣ, ки барои мағзи сар ва дил фоидаовр мебошад, 
мавҷуд аст. Лӯбиёӣ ба организм барои берун кардани моддаҳои 

зараровар кумак расонида, масуниятро мустаҳкам мекунад, 
ҳамчунин муддати дароз сер будану ба замми ин фарбеҳ нашудан 

ёрӣ мерасонад.

Ҳамаи лӯбиёӣ витаминҳои С, Е ва К, 
витаминҳои гурӯҳи B ва чунин микроэлементҳо 

ба монанди фосфор, калий, калсий, магний, 
манган, руҳ, мис ва оҳанро дар таркибашон 

доранд.

Дар нахӯд витамини А ва миқдори зиёди 

биотин (витамини H) вуҷуд дорад. Наск аз 

оҳану магний бой аст, лӯбиё бошад. 
дар таркиби худ миқдори зиёди кислотаи 

фолиёвӣ, холин ва чунин микроэлементҳоро ба 
мисли йод ва селен дорад.




