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МАСЪАЛАҲОИ МУБРАМ ТАВАССУТИ 
БОЗӢ: ЧӢ ТАВР ДАР ШАҲРИ ДУШАНБЕ 
РӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ ОЗУҚАРО ҚАЙД 
НАМУДАНД
Фестивал таҳти шиори «Касеро дар ақиб нагузошта, 
истеҳсолот, ғизо, муҳити атроф ва зиндагиро беҳтар 
кунем» гузаронида шуд. Дар ид диққати махсус ба 
кӯдакон дода шуда буд. Вазифагузорӣ хеле сода — 
дар кӯдакон инкишоф додани завқ ба мавзуи ғизои 
солим ва истеъмоли бошуурона буд то ки насли 
масъулиятшинос ба сайёра ва сарватҳои он ба воя 
бирасад.

Имсол ташкилкунандагон нақши насли наврасро, 
ки метавонад ояндаи неки худро бисозад, қайд 
намуданд. Ба чорабинӣ волонтёрони ҷавон, 
аниматорҳо ва меҳмонон ҷалб карда шуда буданд. 
Ҳамасола дар ин рӯз ба ифтихори ид мактаббачагони 
Тоҷикистон дар чорабиниҳои мавзуӣ иштирок 
менамуданд ва имсол низ истисно набуд.

Дар асоси барномаи пурмазмун волонтёрон ва 
аниматорҳо ба кӯдакон дар азхудкунии малакаҳои 
пешбурди тарзи ҳаёти солим ва риояи принсипҳои 
ғизои ратсионалӣ кумак мерасониданд. Дар 
хусуси саволҳои душвор ба кӯдакон ба таври одӣ — 
тавассути бозӣ мефаҳмониданд.

ФАБРИКАИ САЛОМАТӢ 

Дар фестивал кӯдакони хурдсолро минтақаи 
интерактивии кӯдакона, ки бо консепсияи умумӣ 
муттаҳид шуда буд, истиқбол мекард. Кормандони 
«Фабрикаи Саломатӣ» кӯдаконро бо фаъолияти ҳар 

як «сех» шинос мекарданд. Кӯдакон имкон доштанд 
дар «Сехи васлкунӣ» газзаки солим омода кунанд, 
дар «Анбори ингредиентҳо» ашёҳоро бо дастрасонӣ, 
дар «Сехи ҷӯркунии лаззат» — бо чашмони баста аз 
рӯи мазза маҳсулотро муайян мекарданд, дар «Сехи 
навъҷудокунӣ» маҳсулоти фоиданокро аз маҳсулоти 
зарарнок ҷудо мекарданд ва аз «ҳавз» меваю 
сабзавотро аз «Сехи харид» гӯё харидорӣ мекарда 
бошанд, мебароварданд. Тамоми фаъолиятҳо дар 
мавзуи ғизои солим дар формати бозӣ гузаронида 
мешуданд ва барои гузаштан аз ҳар як супориш кӯдак 
тӯҳфаи фоидаоварро дар шакли меваи мавсимӣ ба 
даст меовард.

Нозияи даҳсола аз минтақаи бозӣ ба завқ омода 
мегӯяд: «Ба ман хеле маъқул, дар якчанд озмун 
иштирок кардам. Ҷое, ки ғизоро чашидан лозим 
буд, чашида муайян кардам, ки помидор будааст, 
ҳамчунин ба ашё даст расонида муайян кардам он 
чист».

Алия 11 сол дорад, ӯ ба ид натанҳо ба сифати меҳмон 
омадааст. Ӯ мегӯяд: «Дар Рӯзи байналмилалии 
ғизо суруд месароям. Ғайр аз ин, дар якчанд 
фаъолиятҳо имкони иштирок кардан доштам — 
барои худам тортилёи фоиданок омода кардам. 
Ба ман хеле писанд омад, ки инҷо барои кӯдакон 
озмунҳои шавқовар ташкил шуда, барои калонсолон  
маълумоти фоиданок расонида шуд».

Воҳида бо дугонааш омадааст: «Мо кӯдаконро 
овардем то ки бо  мавзуъҳои Рӯзи байналмилалии 
ғизо онҳоро ошно созем. Пеш аз ҳама ба мо хеле 
писанд омад, ки ҳама корҳо дар боғ ташкил шудаанд, 
ҳаво чунон хуб аст, ки ба кӯдакон ҳама маъқул, ҳама 
рангоранг. Ба онҳо чӣ фоиданок чӣ зараровар аст, 
нишон медиҳанд. Кӯдакон маълумоти заруриро ба 
худ қабул мекунанд. Кӯдакони ман бо дастрасонӣ ва 
аз рӯи мазза ашёҳоро муайян карданд, дар озмуни 
ҷудо кардани ғизои фоиданок аз ғизои зараровар 
иштирок доштанд. Ба онҳо хеле маъқул шуд».

22 октябр дар боғи тобистонаи меҳмонхонаи Серена 
БОҶ СММ дар ҳамкорӣ бо ФАО ва SIFI бахшида ба Рӯзи 
байналмилалии озуқа фестивал барпо намуд. 
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Писари Камола низ дар фаъолиятҳои минтақаи бозӣ 
иштирок кардааст: «Ба мо хеле маъқул шуд. Ба мо 
он писанд омад, ки кӯдакон иттилооти фоидаоварро 
оид ба принсипҳои ғизои солим ба худ гирифтанд».

МАРҲАМАТ БА ТАОМВИЛЛ 

Кӯдакону калонсолон низ иштирокчии намоишномаи 
театрикунонидаи интерактивӣ гардиданд. Онҳо 
бо сокинони шаҳри афсонавӣ Таомвилл доктор 
Селдерян Стебелков ва маризи ӯ —Гамбургери 
бадкирдор шинос шуданд. Бачаҳо ба саволҳои 
викторина ҷасту хез ва рақскунон ҷавоб дода, ба 
Гамбургер барои аз одатҳои зараровар озод шудан 
ва раҳоӣ ёфтан аз беморӣ кумак намуданд.

Ҳамин тариқ, дар шакли бозию дилхушӣ қаҳрамонони 
саҳнача диққати кӯдаконро ба тарзи ҳаёти солим 
ҷалб намуда, онҳоро барои аз хурдсолӣ ба саломатии 
худ ғамхорӣ зоҳир кардан, аз ҷумла ба одатҳои 
дурусти ғизоӣ риоя кардан рӯҳбаланд намуданд.

Тавассути бозиҳо, таҷрибаҳо, тасаввуроти 
шавқовар қаҳрамонҳо мавзуъҳои ҳазмкунӣ, ғизои 
баркашидашуда, маҳдудкунии маҳсулоти равғанин 
ва қанд дар ратсион, фоидаи реҷаи нӯшокиро 
бардоштанд.

АЛЛАКАЙ ШАШ СОЛ ИНҶОНИБ 
ФАЪОЛИЯТҲОРО БАРОИ КӮДАКОН 
ТАШКИЛ МЕКУНЕМ

Сӯҳроб Бобоҷонов, намояндаи SIFI дар Тоҷикистон 
қайд мекунад: «Оамизод давраи душвори 
проблемаҳои глобалӣ, аз ҷумла пандемияи 
идомадошта, тағйирёбии иқлим, болоравии нархро 
мегузаронад, ки бешак ба бехатарии озуқа таъсир 
мерасонад. Беистисно, ба ҳама талқин намудани 
идеяи Рӯзи байналмилалии озуқа муҳим аст. Дар 
ин масъала ҳамчун яке аз асбобҳои ҳалли проблема 
таҷрибаи ғизои солим ба рушди ҷомеа таъсири мусбӣ 
мерасонад, ки мо қарор додем онро ба кӯдакон ба 
шакли бозӣ нишон диҳем».

Интерактив худ ба худ асбоби самараноки ҷалби 
диққат ба мавзуи ид мегардад: кӯдакон чун обчинак 
иттилооти навро ба худ «мекашанд». Вақте ин 
тавассути бозӣ сурат мегирад, мо зарра ба зарра 
ба хотираи кӯдак онро ҷо мекунем, ки чӣ мумкин 
аст, чӣ мумкин нест, чӣ фоданок аст, чӣ зараровар. 

Ман фикр мекунам, ки мо бояд ба чунин чорабиниҳо 
диққати махсус диҳем, чунки онҳо иттилонокиро 
дар масъалаҳои тарзи ҳаёти солим натанҳо барои 
кӯдакон, балки барои калонсолон низ афзун 
мекунанд. Ғизои солим — омили миллати солим ва 
ояндаи солим. Вақте мо инро на барои қарсакзанӣ 
аз минбари баланд мегӯем, балки ба таври одӣ 
ва дастрас кору фаъолият мекунем, он гоҳ ҳар 
кадоме метавонад бифаҳмад, ки ин чист. Ҳамсола 
ба чорабинӣ 150–200 нафар ташриф меоранд, ки 
тахминан 60% кӯдак ва 40% калонсолон мебошанд.

БАРОМАДИ МЕҲМОНОНИ РАСМӢ

Дар қисми расмии чорабинӣ муовини вазири 
хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон Ҷаббор Носирзода, 
муовини вазири маориф ва илм Шукрулло Хайрзода, 
намояндаи ФАО дар Тоҷикистон Олег Гучгелдиев, 
роҳбари барномаи БОҶ дар Тоҷикистон Аршия Хан 
ва намояндаи Маркази ҷумҳуриявии ғизои назди 
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ Орзу 
Раҳмоналиев баромад намуданд.

Намояндаи Вазорати маориф ва илм қайд кард, ки 
«Ғизои солим — талаботи зарурӣ барои рушди ҳолати 

саломатии аҳолӣ буда, яке аз компонентҳои муҳими 
ин масъала пешкаш кардани ғизои солим дар 
мактабҳо мебошад. Ғизои мактабӣ яке аз беҳтарин 
воситаҳои болоравии давомнокии хонандагони 
синфҳои ибтидоӣ эътироф шудааст. Чорабиниҳо 
ҷиҳати беҳтар кардани ғизои мактабӣ самаранокии 
худро дар беҳтаргардонии диққат ва малакаҳои 
ақлонии хонандагон исбот намудааст».

Баромадкунандагони боқимонда низ дар навбати 
худ муҳиммияти ғизои солимро қайд карданд ва 
иброз доштанд, ки он метавонад ҳаётро дигаргун 
созад ва ба мамлакат ва одамон пурра кушодани 
потенсиали худ имкон диҳад. «Ин аз муваффақ 
шудан ба бехатарии озуқа ва дастрасӣ ба ғизои 
босифат ба туфайли амалҳои мувофиқашудаи ҳамаи 
тарафҳои манфиатдор— ҳукумат, сектори хусусӣ, 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шарикони рушд вобастагӣ 
дорад», — қайд намуд  Аршия Хан.

ДАР ХОТИМА

Фестивал қариб 200 нафар, аз ҷумла намояндагони 
Ҳукумат, сафирон, шарикони рушд аз ҳисоби 
ташкилотҳои байналмилалию  ғайридавлатӣ 

ва ҷомеаи шаҳрвандиро гирди ҳам овард. Рӯзи 
байналмилалии озуқа бо барномаи консертии гурӯҳи 
«Вraille band», ки дар он кӯдакони биноишашон 
суст бо эҷодкорӣ машғуданд ва зиёфат бо палави 
болаззат анҷом ёфт.

Дар чорабинӣ инчунин намоиши аксҳо ташкил шуда, 
технологияҳои  комплекси агросаноатӣ ба маърази 
тамошобинон гузошта шуда буд: ҳалли ирригатсияи 
заминҳо дар минтақаҳои дурдаст, маҳсулоти 
хоҷагиҳои фермерӣ, асал, эко-сумкаҳо ва ғайраю 
ҳоказо.

Амалҳои коллективона дар 150 мамлакат— ана он 
коре, ки Рӯзи байналмилалии ғизоро дар тақвими 
СММ яке аз рӯзҳои шӯҳратёфта  намудааст.  
Ҳукуматҳо, сектори хусусӣ, доираҳои илмӣ, ҷавонон, 
ҷомеаи шаҳрвандӣ ва шахсони алоҳида чун рамзи 
якдилӣ бояд якҷоя кор кунанд то ки ҳуқуқи ҳамаи 
одамонро ба ғизои босифат, сулҳ ва баробарӣ 
афзалият диҳанд. 

Ҳар шахс метавонад ҷиҳати ояндаи фарогир ва 
устувор кор барад, бо ин дар амалҳои худ бештар 
дилсӯзӣ, накӯкорӣ ва ғамхорӣ зоҳир намояд.
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НАЗОРАТ ДАР ҶОЙҲО: ҶАЛАСАИ ШУРОИ 
ҲАМОҲАНГСОЗ ОИД БА ҒИЗОИ МАКТАБӢ ДАР 
ВИЛОЯТИ СУҒД ВА НОҲИЯИ РАШТ БАРГУЗОР ШУД

Ташкили ғизои мактабӣ — раванди заҳматталаб 
буда, бешак назоратро тақозо мекунад. Донистани 
он ки дар ноҳияҳои дурдаст корҳо чӣ тавр ба роҳ 
монда шудаанд, чиро тағйир додан лозим аст, дар 
чӣ кор бояд кумак расонд, дар кадом кор барои 
дастовардҳои минбаъда таърифу рӯҳбаланд намуд 
ҳамон вақт муяссар мегардад, ки ҳамаро бо чашми 
сар дида бошед. 

Аъзои Шурои байниидоравии ҳамоҳангсоз оид 
ба масъалаҳои ғизои мактабӣ ба пуррагӣ чунин 
муносибатро дастгирӣ мекунанд, бинобар ин давоми 
соли равон ба се минтақа ба ҷаласаҳои сайёр ба 
сафар баромаданд. 

Формати ҷаласаи сайёри Шуро дар он хубӣ дорад, 
ки аъзои Шуро имкон доранд, ки дар шароити реалӣ, 
на тавассути ҳисобот дар рӯи қоғаз, амалишавии 
барномаи ғизои мактабиро дар ҷойҳо бубинанд, 
ҳолати кунуниро таҳлил намоянд ва имкони роҳҳои 
ҳалли мушкилоти ҷойдоштаро ёбанд.

Дар аввал вилояти Хатлон мавриди омӯзиш қарор 
дода шуда буд, ки натиҷаи сафарро мо дар нашри 
қаблии Ахборотнома дарҷ карда будем. Инҷо бошад 
мо дар бораи сафар ба вилояти Суғд ва ноҳияи Рашт 
нақл мекунем. 

Вилояти Суғд: саҳми пурарзиши 
волидайн ба ғизои мактабӣ

Чун анъана, ҳайат дар шахсияти намояндагони 
вазоратҳои тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 
маориф ва илм, хоҷагии қишлоқ, молияи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Агентии «Тоҷикстандарт», инчунин ССЭ 
қабл аз ҷаласа 6 октябр ба сафар баромада ҳолати 
ташкили ғизои мактабиро дар муассисаҳои таҳсилоти 
умумии №№22, 35 ва 53-и шаҳри Истаравшан дидан 
намуданд.

Се мактаби дар як лоиҳа муттаҳидшуда, вале аз рӯи 
усули амалишавии он гуногун онро инъикос мекунанд, 

чӣ қадар вариантҳои бо дастгирии волидайн, 
ҳокимияти маҳаллӣ, донорҳои байналхалқӣ ва 
сектори хусусӣ беҳтар, босифат ва гуногун намудани 
ғизои мактабӣ вуҷуд дорад.

Дар чаҳорчӯби Барномаи ғизои мактабӣ дар ҳудуди 
мактаби №35 гармхона ташкил шудааст, ки бо 
сабзавоти тару тоза мустақиман ба таомнома 
витамину минералҳои гуногунро ворид намуда, 
хонандагонро таъмин мекунанд. Боз 1,5 га замини 
наздимактабӣ бо оби аз чоҳи маҳсус ташкилшуда 
шодоб гардонида мешавад, ки ин имкон медиҳад 
ҳосили хушсифат рӯёнида шавад.

Ба мактаби №22 БОҶ СММ дар ташкил намудани 
сехи консервбарорӣ, инчунин насб намудани 
гармхона барои парвариши сабзавот ва шинонидани 
250 адад ниҳоли дарахти мевадиҳанда дар масоҳати 
0,5 га кумак расонидааст. Сехи консервбарорӣ 
аллакай имкон фароҳам овард, ки барои зимистон 
дар ошхонаи мактабӣ 644 литр консервҳо (афшӯра, 
мураббо, помидор) захира карда шавад.

Дар навбати худ, мактаби №53 соҳиби системаи 
оби ошомиданӣ ва обёрикунӣ ва 4100 ниҳоли 
дарахтони мевадиҳанда барои 4,5 га гардидааст. 
Истифодаи хоҷагиҳои наздимактабӣ барои тадриҷан 
беҳтар намудани ғизои мактабии кӯдакон кумак 

мерасонад. Қисми ҳосили бадастомада барои тайёр 
кардани таомҳои гуногун, қисми дигар бошад ба 
савдо бароварда мешавад. Маблағҳои аз ин ҳисоб 
бадастомадаро мактаб метавонад барои зарурати 
худ истифода намояд.

Қисми расмии Шурои сайёр дар меҳмонхонаи 
«Сугдиён»-и шаҳри Хуҷанд баргузор карда шуд. 
Сардори раёсати маорифи Мақомоти иҷроияи 
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд Мадина Набизода 
қайд намуд, ки ин вохӯрӣ таккони ҷиддӣ барои беҳтар 
намудани ғизои мактабӣ дар вилояти Суғд мегардад. 
Ҳамчунин, оид ба фаъолияти шурои ҳамоҳангсози 
маҳаллӣ маълумот дода, иштироки волидайнро дар 
беҳтар шудани ғизои мактабии кӯдакони худ қайд 
намуд. 

Бо кумаки АВО (Ассотсиатсияи падару модарон) 
ратсионҳои мактабӣ мунтазам бо шир ва маҳсулоти 
ширӣ, биринҷу мош, сабзавоту чой илова карда 
мешаванд.

Ҳар моҳ дар мактабҳо мониторинги ҳолати кунунии 
ғизои мактабӣ гузаронида мешавад. Дар ҳамаи 
мактабҳо гӯшаи махсуси БОҶ ташкил шудааст, 
ки дар он дастурамалҳо, дафтарҳо барои қайди 
иштироки хонандагон, ҳисобҳо, таомнома ҷойгир 
карда мешавад.
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Рашт — водии хоҷагиҳои наздимактабӣ

Аввали моҳи ноябр аъзои Шӯрои ҳамоҳангсозӣ ба 
минтақаи Рашт сафар намуда, якҷо бо намояндагони 
шуъбаи маорифи ноҳияҳои Нурободу Рашт вазъи 
ташкили ғизои мактабиро дар чор мактаб: №14, №45, 
№10 ноҳияи Нуробод ва №12 ноҳияи Рашт дидан 
карданд.

Мактабҳои ноҳияи Нуробод дар лоиҳаҳои хурди 
БОҶ бо мақсади беҳтар шудани ҳолати ғизои 
мактабӣ иштирок намудаанд. Ҳамин тавр, дар 
мактаби №14 харгӯшпарварӣ, дар мактаби №45 — 
занбӯриасалпарварӣ ташкил намудаанд, дар мактаби 
№10 бошад, чорводорӣ ба роҳ монда шудааст. Дар 
мактаби №12 ноҳияи ҳамсоя-Рашт низ чорводорӣ 
ташкил шудааст. Хоҷагиҳои наздимактабӣ ба таври 
назаррас дар масъалаи беҳтар намудани ҳолати 
ғизои мактабӣ сабукӣ оварда, ба таомномаи мактабӣ 
гуногунӣ медароранд ва имкон медиҳанд, ки аз 
даромади ба дастоварда бастаи иловагии маҳсулотро 
харидорӣ намоянд ё музди меҳнати кормандони 
ошхонаҳоро пардохт кунанд. Чунин микрогрантҳо аз 
ҷониби БОҶ ба дигар мактабҳои ҷумҳурӣ низ ҷиҳати 
мусоидат ба рушди ғизои мактабӣ дода мешаванд.

Дар ҷаласа намояндагони вазоратҳои тандурустӣ 
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, хоҷагии қишлоқ, молия, 
Агентии «Тоҷикстандарт», ССЭ, БОҶ СММ, мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои Роғун, 
Нуробод, Рашт, Тоҷикобод, Лахш ва Сангвор, инчунин 
директорони мактабҳои маҳал иштирок намуданд.

Чун анъана амалишавии Барномаи давлатии рушди 
ғизои мактабӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2022-2027, инчунин мушкилоти дар ташкили 
ғизои мактабӣ, ки дар минтақа дучор шудан мумкин 
аст, мавриди баррасӣ қарор дода шуд.

Муовини раиси ноҳияи Рашт Бахтиёр Муродзода 
қайд намуд, ки ғизои мактабӣ омили асосиест, ки 
ба сифати таҳсилот таъсир мерасонад. Намояндаи 
Вазорати молия Анушервон Амонзода дар баромади 
худ дар бораи манбаъҳои маблағгузории Барномаи 
давлатии рушди ғизои мактабӣ маълумот дод. 
Мутахассиси БОҶ СММ Шухрат Обидҷонов оид ба 
рафти амалигардонии Барномаи ғизои мактабӣ дар 
водии Рашт табодули маълумот намуд.

Дар рафти ҷаласа аз ҷониби иштироккунандагон 
мушкилоти умумӣ барои аксари мактабҳои 

минтақа, ки ба мактабҳои дигари мамлакат 
монанданд, бардошта шуд, ба мисоли: фурӯши 
маҳсулоти носолим дар назди мактабҳо, норасоии 
маблағгузорӣ ва ғайра. Муовини раиси ноҳияи 
Рашт дар асоси баромади намояндагони вазорату 
идораҳо, инчунин мақомоти ҳокимияти давлатӣ 
дар маҳалҳо тамоми проблемаҳои ошкоршударо 
ҷамъбаст намуд то ки роҳҳои ҳалли онро тарҳрезӣ 
намуда, дар беҳтаргардонии шароити ғизои мактабӣ 
дар минтақа корбарӣ намояд.

Дар ғизои мактабӣ кадом хушбӯиҳоро 
истифода кардан мумкин аст? Хӯриши 
тайёршударо чанд вақт дар яхдон нигоҳ 
доштан мумкин аст? Чаро ордро аз элак 
мегузаронанд?

На ҳар як модар ба ин саволҳо ҷавоб дода метавонад. 
Вале ошпазҳое, ки дар барномаи оптимизатсияи 
ғизои мактабии (БОҶ) СММ дар Қирғизистон 
иштирок доранд, дар бораи ғизо ҳамаро медонанд 
ва ба наздикӣ малакаҳои касбии худро боз ҳам 
сайқал хоҳанд дод, чунки дар аввали моҳи ноябр 
дар Бишкек Маркази ҷумҳуриявии салоҳиятҳо оид 
ба ғизои мактабӣ (МҶС) кушода шуд.

МҶС- саҳм барои ояндаи Қирғизистон 

Лоиҳа бо талошҳои Вазорати маориф ва илми 
Қирғизистон ва БОҶ СММ бо дастгирии техникии 
Институти ғизои соҳавии Россия (SIFI) ва кумаки 
молиявии Федератсия Россия амалӣ мегардад. 

Заминаи таълимӣ-методии маркази тренингиро 
Донишгоҳи техникии Қирғизистон ба номи Раззаков 
таъмин мекунад. Маҳз ҳамин муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ барои Маркази ҷумҳуриявии салоҳиятҳо 
оид ба ғизои мактабӣ бино ҷудо намудааст ва  ба 
кормандони он дастгирии зарурии методологӣ 
мерасонад.

Вазифаи асосии МҶС-омода намудани кормандони 
мактабҳо ва шуъбаҳои маорифи шаҳрию ноҳиявӣ, 
ки дар ташкили ғизои мактабӣ барои амалисозии 
барномаи ғизои мактабӣ дар муассисаҳои  
таълимии худ ҷалб шудаанд, мебошад. Агар ба бисёр 
мактабҳои қирғизӣ тақсим кардани маҳсулоти 
бӯлкагӣ ва  нӯшокиҳо раванди одӣ бошад, пас таоми 
гарми нисфирӯзӣ аз тамоми иштирокчиён тамоман 
ихтисосмандии дигарро талаб мекунад. Ҳамин тавр 
дар маркази тренингӣ ошпазон ва дигар кормандони 
қисми хӯрокпазӣ метавонанд такмили ихтисос ва 
бозомӯзии касбии худ намоянд. 

МАРКАЗИ ҶУМҲУРИЯВИИ САЛОҲИЯТҲО 
ОИД БА ҒИЗОИ МАКТАБӢ КУШОДА ШУД

ОМӮЗИШИ ОШПАЗОНИ МАКТАБӢ ДАР ҚИРҒИЗИСТОН 
БА САТҲИ СИФАТАН НАВ БОЛО МЕБАРОЯД: 
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Акнун онҳо соҳиби худро пайдо намуданд ва дар он 
метавонанд дониши босифат, таҷрибаи пешқадам 
бо истифодаи технология навтарин ва муносибати 
замонавӣ ба таҳсилот пайдо намоянд ва минбаъд 
мактаббачаҳоро бо ғизои гарми баркашидашуда 
таъмин намоянд.

«Кӯдакон бояд солим ва сер бошанд. 

Вале онҳо хеле серталабанд, Бинобар 

ин сер ва фоидаовар будан бояд 

балаззат низ бошад», — қайд мекунад 

президенти SIFI Владимир Чернигов. 

Инҷо кормандони ошхонаҳои мактабӣ натанҳо 
дониши назаравиявии худро оид ба тайёр намудани 
таомҳои болаззату фоидаовар барои хонандагони 
хурдсол такмил медиҳанд, балки бо роҳбарии 
ҳамкасбони таҷрибадор «дасти хурдро рост 
мекунанд»: машғулиятҳо дар шароити реалии қисми 
хӯрокпазии мактабҳо бо истифодаи ҳамон таҷҳизоти 
замонавӣ доир мегарданд. Бинобар ин ошпазҳо 
бо донише, ки чӣ тавр таомҳои нави гармро барои 
кӯдакон мақбул аст тайёр мекунанд, бармегарданд. 

«БОҶ СММ ва Вазорати маориф илми Ҷумҳурии 
Қирғизистон дар ҳамкорӣ болои он кор мебаранд, 
ки кӯдакон дар ин мамлакат ҳаёти солиму фаъол 
баранд. Маркази ҷумҳуриявии салоҳиятҳо ба мо 
имкон медиҳад, ки таҷрибаи пешқадамро дар 
миқёси мамлакат паҳн намоем, усулҳои навро 
коркард кунем, мониторинги амалишавӣ ва сифати 
Барномаи миллии ғизои мактабиро ба роҳ монем. 
Мо бовар дорем, ки ин марказ ҳамчун сархати 
васеъшавии барномаи ғизо дар дигар муассисаҳои 
таълимӣ мегардад»- гуфт Кожиро Накаи, директори 
мамлакатӣ ва намояндаи БОҶ СММ дар Ҷумҳурии 
Қирғизистон. 

Маркази тренингӣ стандартҳои ягона, барнома 
ва методикаи таълими ошпазҳоро таҳия мекунад 
ва курсҳои такмили ихтисоси кормандони қисми 
хӯрокпазиро ба роҳ мемонад.

Дар ин ҷо ҳамчунин шуъбаи мониторинг ташкил карда 
мешавад. Дар назар дошта шудааст, ки намояндагони 
он оид ба рушди барномаи ғизои мактабӣ дар 
Ҷумҳурии Қирғизистон мушоҳидаҳо мегузаронанд 
ва метавонанд мутахассисони шуъбаҳои маорифи 
шаҳрию ноҳиявиявиро омӯзонанд. Директорон ва 

масъулини мактабҳо имкон пайдо мекунанд, ки 
идоракунии хариди маҳсулот, баҳодиҳии сифати 
ташкили ғизо ва пешбурди ҳуҷҷатҳои ҳисоботиро 
омӯзанд.

Дар натиҷаи маҷмуи кӯшишҳо сифати ғизое, ки барои 
мактаббачагони қирғиз тайёр мекунанд, бемайлон 
боло меравад. Ин маънои онро дорад, ки саломатӣ 
ва пешрафти онҳо беҳтар мегардад.
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Ғизои мактабӣ гуногун, болаззат, 
босифаттар: дар Россия озмуни 
ошпази беҳтарини мактабӣ ва 
ошхонаҳо баргузор гардид
Ин квестро дар Россия чӣ тавр ҳал 
мекунанд?

Ду соли охир дар ин мамлакат ба ғизои солими 
кӯдакон диққати махсус медиҳанд. Такон барои 
рушди фаъоли ин масъалаи иҷтимоии аҳамиятнок 
дастури президенти Федератсияи Россия Владимир 
Путин ҷиҳати бо ғизои гарми мактабӣ, бе истисно, 
тамоми хонандагони синфҳои ибтидоӣ боис гардид.

Аз ин лаҳза дар ин мамлакат мунтазам барои 
дастгирии дастури президент, инчунин пешбарии 
худи идеяи ғизои солим ҳам байни кӯдакон, ҳам 
байни волидайни онҳо  чорабиниҳо доир менамоянд. 
Ҳафтаҳои мавзуӣ, аксияҳо, озмунҳо дар форматҳо 
ва сатҳҳои гуногун аз мактаби деҳот то чорабиниҳо 
миқёси умумироссиягӣ баргузор карда мешаванд. 

Яке аз чунин ҳодисаҳои хотирмони имсола сеюмин 
озмуни Умумироссиягии «Беҳтарин ошхонаи 
мактабӣ-2022» гардид, ки ташаббускори он Вазорати 
маорифи Федератсияи Россия мебошад. Ошпазҳои 
мактабӣ ва мутахассисони соҳаи ғизо аз тамоми 
мамлакат дар ин сабқати касбӣ барои муайян 
намудани таҷрибаҳои беҳтарини хизматрасониҳои 
ташкили ғизои гарми босифати мактабӣ ширкат 
варзиданд, ки онҳоро кӯдакон боҳавас ва фоида 
барои саломатӣ истеъмол хоҳанд кард.

Чун анъана озмун мутахассисонеро гирд меорад, 
ки масъули ғизои солими мактабӣ мебошанд: 
коршиносон, ошпазҳо, технологҳо, кормандони мактаб 

ва албатта, волидайни дар назорати ғизои мактабӣ 
ҷалбшуда. Онҳо дар ҳамбастагӣ роҳҳои самараноки 
ҳалли масъалаҳои ташкили системаи оптималии 
ғизои мактабӣ, нигоҳдории саломатӣ ва беҳдошти 
сифати ҳаёти насли навро ҷустуҷӯ мекунанд.

Муовини раиси кумитаи Думаи давлатии Федератсия 
Россия Татяна Бутская қайд намудааст: «Бо ғизои 
дуруст пур кардани лаълӣ ин камаст, хеле муҳим 
он аст ки кӯдакон он чиро, ки ба лаълӣ гузоштед 
истеъмол кунанд. Ана дар ин хусус аст озмуни мо».

Давраҳои озмун

Озмун аз ду марҳила иборат буд: минтақавӣ ва 
федеролӣ. Марҳилаи якум дар сатҳи минтақаҳо доир 
гардид. Онро мустақилона гузаронида, сипас ба 
марҳилаи федеролӣ дархост пешниҳод менамуданд.

Ташкили ғизои мактабӣ — ин низ ҳамон 
квест аст. Канӣ, кӯдакро чунон хӯрон, ки 
талаботи СанПинро риоя намуда, аз доираи 
маблағи ҷудогардида набаромада, бо фоидаи 
максималӣ барои организми инкишофёбанда 
ва миқдори ками боқимонда дар лаъличаи 
мактаббача анҷом бидиҳӣ. 
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Марҳилаи федеролӣ дар навбати худ аз се давра: 
нимфиналӣ, финалӣ ва суперфиналӣ иборат буд. 
Дастаҳои ошпазон ва мутахассисони ғизо, ки ошхонаи 
мактабии худро муаррифӣ мекарданд ва ба нимфинал 
гузашта буданд, дар шаҳри Уфа- пойтахти Ҷумҳурии 
Бошқирдистон барои дар финал сазовори ҷой 
гардидан вохӯрӣ ва қувваозмоӣ намуданд. Беҳтарини 
онҳо ба суперфинал ба шаҳри Москва сафар карданд.

Қувваозмоӣ дар финал

21 ноябр дар конгресс-холли «Торатау»-и Уфа 
маросими ботантана кушодашавии даври III –юми 
озмуни умумироссиягии «Беҳтарин ошхонаи мактабӣ 
– 2022» баргузор шуд. 

Пас аз интихоб дар сатҳи минқавӣ барои даври 
федеролӣ қариб 400 нафар иштирокчӣ аз 75 минтақаи 
мамлакат ба қайд гирифта шуданд.

«Чӣ бояд кард, ки ғизои мактабӣ саломатии кӯдаконро 
мустаҳкам намояд ва ба рушди зеҳнии онҳо мусоидат 
кунад? Чӣ бояд кард, ки ғизои мактабӣ ба он барад, ки 
ояндаи мамлакат дар дастони боқуввату боэътимод 
нигоҳ дошта шавад? Имрӯз мо барои он ҷамъ 
омадаем, ки табодули таҷриба намоем, тадқиқот 
барем ва тенологияҳои нав, таҷрибаҳои беҳтаринро 
ҷорӣ кунем. Вале ин муборизаро истисно намекунад. 
Ин ҷо ошпазони беҳтарини мамлакат гирди ҳам 
омадаанд. Имӯз ба шумо ошпазони беҳтарин 
муаррифӣ мегарданд», — қайд намуд муовини 
раиси Кумитаи тадорукоти озмун, роҳбари Маркази 
федеролии мониторинги ғизои хонандагони Вазорати 
маорифи Федератсияи Россия Валентина Иванова.

Финали озмун давоми ду рӯзи пур аз фаъолиятҳо 
баргузор шуд. Дар рӯзи аввал ошпазҳо дар озмуни 
касбии инфиродии «Баттли кулинарӣ» қувваозмоӣ 
намуданд, аъзои боқимондаи дастаҳо бошанд, 
таомномаи мактабии худро дар намоишгоҳи мавзуии 
«Ғизои мактабӣ 3.0» муаррифӣ намуда, ба саволҳои 
волидайн дар блитс-мусобиқа ҷавоб медоданд. Рӯзи 
дуюм дастаҳо аз вазифаҳои квест-практикуми «Қисми 
хӯрокпазии бехатар» гузаштанд. Дар асоси холҳои 
бадастоварда дар ҳар яки ин санҷишҳо дастаҳои 
беҳтарин ба суперфинал роҳ меёфтанд.

Дар ин лаҳзаҳо экспертҳо, мутахассисони соҳаи 
ғизо ва волидайн дар конференсияи илмӣ-амалӣ ва 
мастер-классҳои кулинарии сарошпазони шинохта, 

ки дар ҳамин майдон дар доираи озмун гузаронида 
мешуд, иштирок мекарданд.

Комиссияи озмун ба сатҳи он мувофиқ буд. 
Дастаи ҳакамон барои ҳар як таҷриба аз эксперт, 
мутахассисони касбӣ, волидайн ва хонандагон иборат 
буд. 

Ғизои мактабии замони оянда

Дар баробари интихоби анъанавии иштирокчиён 
ба марҳилаи федеролӣ, ташкилкунандагон ба 
иштирокчиён пешниҳод карданд, ки супориши 
хонагӣ- мизи мавзуии «Ғизои мактабӣ 3.0»-ро омода 
кунанд. Таомҳои ба озмун пешниҳодшуда бояд 
баҳси ғизои мактабии солим ва фоиданок нуқта 
мегузоштанд, ки метавонистанд начандон болаззат 
ва диққатҷалбкунанда бошанд. Вазифаи хонагии 

иҷрошударо худи кӯдакон баҳогузорӣ мекарданд, ки 
баҳри онҳои ин озмун барпо шуда буд.

Саволу ҷавоб

Ҳамкорӣ бо шарикии волидайн дар масъалаҳои иштирок 
ва назорати ташкили ғизои мактабӣ- фаъолияти нав 
барои мактаб ва ташкилкунандагони ғизо мебошад. 
Ҳамаи кӯдакон гуногунанд ва талаботҳои ғизоии онҳо 
низ гуногун аст. Вале волидайни онҳоро танҳо як савол 
ташвиш медиҳад: ғизои мактабии кӯдакони онҳоро 
чӣ тавр ташкил мекунанд, то чӣ андоза он бехатар ва 
фоиданок аст. Ҳамаи ин саволҳоро ҳакамони махсус 
дар шахсияти дар таҷрибаи навбатии озмун «Се савол 
аз волидайн» дода шуд. 

Ошпази аз ҳама беҳтарин

Дар доираи озмуни инфиродии касбии ошпазони 
мактабӣ ва комбинатҳои ғизо таомҳоро аз таомномаи 
мактабӣ омода карданд. Кори онҳоро мутахассисони 
соҳаи тиҷорати ресторанӣ баҳогузорӣ намуданд. 
Таҷрибаҳо дар заминаи коллеҷҳо баргузор шуданд, 
вале ҳамаи хоҳишмандон имкон доштанд кори 
ошпазонро тавассути экрани дар конгресс-холл, ки 
мустақиман пахш мегардид, мушоҳида намоянд. 
Иҷрои супориш ғолибони номинатсияи «Беҳтарин 
ошхонаи мактабӣ-2022»-ро муайян намуд.  

Қисми хӯрокпазии бехатар

Финали «Қисми хӯрокпазии бехатар» мусобиқаи 
квест-практикум гардид. Дар шароити вақти маҳдуд 
дар ҳар яке аз 4  сехи қисми хӯрокпазӣ  соҳибкасбони 
ташкили ғизо бояд аз тамоми меъёрҳои СанПин 
берун баромаданро муайян менамуданд. Дар 
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ҳар як сех намояндаи ҳакамон менишаст ва 
қоидавайронкунониҳои конкурсантро ба қайд 
мегирифт. Таҷрибагузанонӣ дар заминаи мактабу 
коллеҷҳои амалкунанда гузаронида мешуд.

Мастер-классҳои кулинарӣ 

Ғизои солим дар хона-кафили он аст ки кӯдакон ба 
мактаб омада бо хушнудӣ таомҳои аз рӯи ҳамаи 
стандартҳои сифат ва бехатарӣ омодашударо 
истеъмол кунанд. Агар кӯдак дар хона ба истеъмоли 
чипсу картошта фри одат карда бошад, ӯ ҳеҷ гоҳ 
шӯрбои фоиданокро дар мактаб истеъмол намекунад. 
Инҷо масъалаи афзалият натанҳо на дар лаззати 
ӯст, балки дар одатҳои ғизоӣ мебошад. Бинобар ин 
диққат ба он додан, ки кӯдакон дар хона чӣ истеъмол 
мекунанд ва ба онҳо омӯзонидани одатҳои ғизои 
солим хеле муҳим аст.

Яке аз мастер-классхое, ки дар чаҳорчӯби озмун 
баргузор шуд, мастер-класс бо унвони «Наҳории 
мактабиро омода мекунем» бо иштироки сарошпази 
Иттифоқи соҳавии рушди ғизои иҷтимоӣ Григорий 
Мосин буд. 

Мактаббачаҳо аз шаҳри Уфа бо роҳбарии сарошпаз 
омода кардани сирникро омӯхтанд, ки дар ин кор 
ба онҳо муовини раиси кумитаи Думаи давлатӣ 
Татяна Бутская ва раиси шӯрои сарпарастони 
фонди хайриявии «Минтақаи хушбахтӣ (Территория 
счастья)» Каринэ Хабирова кумак расониданд. 

«Чӣ тавр пагоҳирӯзиро оғоз кунем, ҳамон тавр рӯз 
мегузарад. Мо мехоҳем, ки шумо фаъол ва муваффақ 
бошед, вале ин бе ғизои зарурӣ ғайриимкон аст. 
Биёед, рӯзи худро аз наҳории дуруст оғоз намоем», — 
қайд намуд Каринэ.

Таҷрибаҳои беҳтарини ғизои мактабӣ

Дар баробари таҷрибаҳо дар ҳамин конгресс-хол 
конференсияи Умумироссиягии илмӣ-назариявӣ 
«Ошхонаи мактабӣ чун экосистемаи ғизои солими 
муҳассилин» доир гардид. Конференсия майдони 
табодули таҷрибаҳои беҳтарини минтақаҳо дар соҳаи 
ташкили ғизои мактабӣ, такмили таомномаи мактабӣ, 
рақамикунонии системаи назорати ғизои мактабӣ, 
ташаккули рафтори дурусти ғизоӣ дар кӯдакон 
ва ноболиғон гардид. Яке аз мавзуҳои калидии 

конференсия иштироки волидайн дар ташкили ғизои 
гарми мактабӣ гардид.   

Дар конференсия депутатҳои Думаи давлатӣ ва 
аъзои Шурои Федератсияи Россия, роҳбарони 
Вазорати маорифи Федератсияи Россия, Хадамоти 
федералии назорат дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқҳои 
истеъмолкунандагон ва некуаҳволии инсон, 
институтҳои академии АИР, аасотсиатсияҳои 
операторони ғизои мактабӣ ва ҷамоатчигии тоҷирони 
индустрияи ғизо баромад намуданд.

Тоҷрибаи Бошқирдистон дар ғизои 
мактабӣ

Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Бошқирдистон 
Айбулат Хажин оид ба ҳамкорӣ бо волидайн ва 
кӯдакон дар масъалаҳои ғизои солим дар ҷумҳурӣ 
табодули таҷриба намуд. Дар ин ҷо мунтазам 
панҷшанбеҳои солим доир мекунанд, ки дар ин рӯзҳо 
чӣ тавр ташкил намудани ғизоро дар оила нақл 
мекунанд. Дар мактабҳо ҳар моҳ рӯзи ягонаи дарҳои 
кушода «Волидайни Бошқирдистон тарафдори ғизои 
солим» гузаронида мешавад, ки дар он волидайни 
мактаббачаҳо метавонанд аз намоишгоҳи таомҳо 
дидан намоянд, онҳоро бичашанд, бо ҳуҷҷатҳои 
меъёрӣ шинос шаванд ва бо ин бо фарҳанги ғизоӣ 
ошно шуда, онро дар оилаи худ ҷорӣ намоянд.

Ҳамчунин, бо иштироки ҷамоатчигии волидайн 

семинарҳои байниминтақавӣ, аксияҳои «Як рӯз бо 
сарошпаз», озмунҳои расмкашӣ, ҳафтаи ғизои солим 
мегузаронанд, ки дар он хонандагони синфҳои болоӣ 
бо сарошпазҳои шӯҳратёфтаи ҷумҳурӣ вохӯрӣ. Ба 
ҳамаи чорабиниҳо духтур- диетолог, пешсафони 
ақидаҳои ҷомеа ҷалб карда мешаванд. Гузаронидани 
флешмоби ҷумҳуриявии «Ғизои миллии ман» анъанаи 
наҷибе гардидааст, ки дар он волидайн якҷоя бо 
кӯдакони худ таомҳои дӯстдоштаашонро тайёр 
мекунанд.

Серфаъолиятӣ дар ҷалби ҷомеа ба масъалаҳои 
ташкили ғизои солими кӯдакон дар муҳити хона 
ва мактаб ба он овардааст, ки дар ҷумҳурӣ қариби 
97% кӯдакон ба ғизои фаро гирифта шудаанд. Ин 
нишондиҳандаи хеле калон аст.

Кӣ ғолиби озмун шуд?

Аз рӯи натиҷаи суперфинал  ғолибони номинатсияҳои 
«Беҳтарин ошхонаи мактабии шаҳрӣ—2022», «Беҳтарин 
ошхонаи мактабии деҳот— 2022», «Беҳтарин ошхонаи 
мактабии шаҳри миллионнафара—2022»-ро дар 
шаҳри Москва дар толори калони консертии Палатаи 
ҷамъиятии Федератсияи Россия қадрдонӣ намуданд.

Қайд намудан лозим аст, ки асосан дар ин озмун 
бохткардагон нестанд. Ғолибони ҳақиқӣ — ин 
кӯдаконанд, чунки барои онҳо ин озмунро гузаронида 
буданд. Охир, аз натиҷаҳо маҳз онҳо бурд мекунанд. 
Дар мактабҳо ба ҳар ҳол болои масъалаи беҳдошти 
ғизо фикр хоҳанд намуд, ошпазон бошад, кӯшиш 
мекунанд боз ҳам таомҳои болаззат бо риояи 
тамоми меъёрҳою қоидаҳо тайёр намоянд, волидайн 
бошад дар оила оид ба ғизои кӯдакон ғамхорӣ 
зоҳир мекунанд, мутахассисон, ходимони давлатӣ, 
ҷамоатчигии коршиносон бошад баҳри рушди 
системаи ғизои мактабӣ хидмат мекунанд ва қувваю 
воситаҳоро барои ин кори наҷиб- тарбияи насли 
солиму муваффақ равона месозанд.

Озмун намунаи беҳтарини он, ки чӣ тавр кӯшишро 
баҳри ташаккули ташкили ғизои мактаббачагон 
муттаҳид намуд ва ба ин раванд ҷалб намудани 
ҳамаи тарафҳо гардид ва бо ин ҳамкории самаранок 
ба роҳ монда шуд. Бовар дорем, ки озмун ҳамчун 
илҳоми баргузор намудани чунин лоиҳаҳо дар кори 
беҳгардонӣ ва рушди системаҳои устувори ғизои 
мактабӣ мегардад.
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АНА ҲАМИН АСТ БАРГУ ПОЯИ 
РАСТАНИҲОИ БЕХМЕВА: 
БАРГИ ЛАБЛАБӮ БОЛОИ ДАСТУРХОН 
ҲАМЧУН СИРРИ САЛОМАТӢ  

Дар давраҳои қадим ба ҳисоб мерафт, ки ин маҳсулот 
зиндагиро бардавом месозад. Бар замми ин барои истеъмол 
маҳз қисми аз замин болояшро истифода мекардаанд — худи 
сабзавотро бошад, барои тайёр кардани доруворӣ истифода 
мебурдаанд. Олимони замони муосир ба он мувофиқанд, 
ки барги лаблабӯ — ин фоидаи консентратсияшуда барои 
одамони ҳамаи синну сол аст. Ва он ки дар таомҳои 
кадбонуҳои замони муосир ҳарчи бештар баргу пояи 
растаниҳои бехмева истифода мешаванд, — навигарии 
беҳтарин барои саломатии мост.

БАРГУ ПОЯИ ЛАБЛАБӮРО 
БАРОИ ЧӢ ИСТЕЪМОЛ 
МЕКУНЕМ

Дар мағозаҳо бештар буттамева 
— қисми кулӯлаи бехиро харидорӣ 
кардан мумкин аст. Баргу пояи  
лаблабӯро то ба толори савдо 
баровардан мебурранд то ки 
намуди зоҳирӣ халалдор нагардад: 
ҳангоми нигоҳдорӣ қисми болоии 
лаблабӯ зуд пажмурда мегардад. 
Бинобар ин, агар баногоҳ шумо 
бо лаблабуи барги тарутозадошта 

шуда дучор шуда бошед, хушҳол 
аз шавед, ки ин ба шумо муяссар 
гардидааст. Шитобед, онро якҷо 
харидорӣ кунед! 

Барги лаблабӯ ранги арғувонии 
рагҳои ҷигаридошта буда дар 
масъалаҳои хӯрокпазӣ боигарии 
пурқимат аст. Вале, вобаста 
ба навъ бутта метавонад ранги 
дигар, қариб суп- сурх дошта 
бошад. Ба таркиб ва фоиданокӣ 
ин таъсир намерасонад.

Дар асл баргу пояи  лаблабӯ — ин сабзавоти баргӣ «2 дар як» аст, зеро 
барг ва шохчаҳои растаниро бештар дар алоҳидагӣ тайёр мекунанд. 
Вале пеш аз гузаштан ба ретсептҳои хушбӯй, як-ду сухан дар бораи 
фоиданокии баргу пояи  лаблабӯ мегӯем.

Мусаллам аст, ки бо чунин ғизонокӣ онро ба парҳез 
барои пасткунии вазни зиёдатӣ бо хушнудӣ дохил 
мекунанд.

Макро- ва микроэлементҳо дар буттаи лаблабӯ 
бошад, инҳо мавҷуданд: калсий, алюминий, 
молибден, бор, калий, натрий, магний, кобалт. Барги 
лаблабӯ бой аз фтор, манган, оҳан, руҳ ва мис аст. 
Ҳамчунин дар онҳо йод, сулфур ва фосфор мавҷуд 
аст. Аз ҳисоби боигарии витаминҳо қисми болоии 
лаблабӯ рекордсмени ҳақиқист: баргҳои тару тоза 
ба шумо витаминҳои K (мавҷудияти он меъёри 
шабонарӯзии се баробар зиёдро дорад!), B9 и B6, B2, 
B1, B3 ва витамини U-ро дастрас мекунад. Ғайр аз ин 
кабутии лаблабӯ — манбаи каротин  ва витамини С 
мебошад.

БА КӢ БАРГИ ЛАБЛАБӮ ИСТЕЪМОЛ 
КАРДАН МУМКИН АСТ

Барги лаблабӯ ба одамони ҳамаи синнусол фоиданок 
аст. Вале қисми болоии тару тозаи лаблабӯ барои 
организми рушдёбанда аҳамияти махсусро дорад.  

Таомҳо аз баргу буттаи лаблабӯ:

• Бадани моро бо моддаҳои фоиданок 
ғанӣ мегардонанд ва масуниятро обутоб 
медиҳад

• Барои пешгирии рахит истифода мешавад
• Аз ҳисоби барзиёд мавҷуд будани ғозҳо 

организмро бо сабукӣ тоза мекунад
• Ба фаъолияти дил кумак мерасонанд, 

системаи рагу дилро устувор месозад
• Ба чашмон кумак мерасонанд: дар буттаҳо 

моддаҳое мавҷуданд, ки пиршавии шабакияи 
ҳуҷайраҳоро пешгирӣ мекунанд

БА ЧӢ АҲАМИЯТТ БОЯД ДОД

Буттаҳои сабзро ба парҳези ба пешгирии норасоии 
калсий равонашуда дохил кардан мумкин аст. 
Витамин К –и дар бутта мавҷудбуда барои дуруст 
ҳазм шудани ин моддаи минералӣ кумак мерасонад. 

Умуман, бояд дар хотир дошт, ки витамини К-и дар 
барги лаблабӯбуда се баробар аз меъёри шабонарӯзӣ 
зиёд аст. Бинобар ин, онро бояд мунтазам ва ба 
миқдори кам истеъмол намуд.

Дар баргҳо инчунин кислотаи шилха хеле зиёд 
аст. Агар буттаи лаблабӯро беҳисоб бихоем, он ба 
проблемаҳои гурда ва ҳатто ба пайдошавии санг 
оварда мерасонад. Бинобар ин баргҳои лаблабӯро 
оҳистакорона истеъмол карда, реҷаи обнӯширо риоя 
мекунем — об бояд ба организм ба миқдори зиёд 
ворид гардад.

БУТТАИ ЛАБЛАБӮРО ЧӢ ТАВР 
МЕҒУНДОРАНД ВА НИГОҲ МЕДОРАНД

Буттаро вақте ки «поя» бо 10-12 барги бутун ташаккул 
ёфтааст бурридан мункин аст. Аз ҳар сабзавот то 
сеяки баргҳоро бурридан мумкин аст, чунки дар 
акси ҳол лаблабӯ бо душворӣ месабзад. Пояҳоро 
дар сатҳи 2-3 см барои халалдор насохтани сабзиши 
бехмева ва таъмини инкишофёбии минбаъдаи он 
бурридан мумкин аст.

Баргҳои ҷамъоваришударо дар яхдон 
на зиёда аз 4 рӯз нигоҳ доштан мумкин 
аст. Шустан — бевосита пеш аз 
тайёркунӣ.

Агар хоҳиши муддати дуру дароз нигоҳ доштан ё 
барои зимистон захира кардан дошта бошед, онро 
ях кунонед. Пеш аз яхкунонӣ шохаҳоро аз барг ҷудо 
карда, реза кунед. Барои омода кардани қабзаи 
баргу пояҳо муҳлати гуногун лозим аст, бинобар 
ин чун қоида онҳоро ба таркиби таомҳои гуногун — 
хӯришҳо ва супҳо дохил мекунанд. 

Умуман, барги лаблабӯ дар зимистон — аҷиб 
аст: маъмулан, онро дар фасли баҳор ба савдо 
мебароранд. Вале агар шумо хоҳиши муддати дуру 
дароз мунтазир шудан надошта бошед ва дар фасли 
тобистон онро захира накарда бошед, пас варианти 
беҳтарин — манголд аст. Ин лаблабӯи баргиест, ки 
онро чун микрокабутӣ дар шароити хона парвариш 
кардан мумкин аст. Кӯдаконро даъват кунед, онҳо ба 
шумо бо хушнудӣ кумак хоҳанд кард!

Дар қисми баргии лаблабӯ  мавҷуданд
(дар 100 г):

• сафедаҳо — 2.2 г  
• равғанҳо — 0,1 г 
• карбогидратҳо — 0,6 г
• нахҳои ғизоӣ — 3,7 г 
• ғизонокӣ — 22 ккал
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Лӯбиёва — 
шӯрбо аз 
лӯбиёи сурх 
ва буттаи 
лаблабӯ 

Таоми фирмавии водии Рашт

Чӣ лозим аст:

• Лӯбиёи сурх — 500 г
• Устухон — 3–4 шт.
• Гандум —200 г
• Барги лаблабӯ — 200-300 г

Чӣ тавр тайёр мекунем:

1. Лӯбиёи сурхро 3-4 соат дар оби хунук тар мекунем.
2. То вақти «омода» шудани лӯбиё, 

устухонро дар оташи паст 
меҷӯшонем, аз он булён омода 
мекунем. 

3. Дар ин вақт донакҳои гандумро 
чунон мекӯбем, ки пӯслохи 
он ҷудо шавад. Гандуми 
кӯфташударо бехта мешӯем.

4. Ба булён лӯбиё ва гандуми 
омодакардааро илова мекунем. 
Ҳамоно ки ба ҷӯшиш омад, ба 
он барги лаблабӯи тасмашакл 
бурридашуро илова мекунем.

5. Дар оташи паст то тайёр шудани лӯбиё мунтазам 
омехта мекунем. Вақте ки лӯбиё комилан мулоим 
шуда шира мебарорад, аз болои оташ онро 
мебардорем.

6. Дар тоба 1-2 бехбиёзро каме мезирбонем.
7. Ба пиёбаи ҳосилшуда пиёз, эшим ё ҷаъфарӣ, 

шакар аз рӯи хоҳиш илова мекунем.

• Намак ва шакар — аз рӯи хоҳиш
• Эшим — 1 бандча
• Пиёз — 1–2 дона.

Микрокабутӣ: таоми хушхӯри 
кайҳонӣ

Шуморида мешавад, ки ин маҳсулотро бори 
аввал кайҳоннавардон чашидаанд. Акнун онҳо 
дар мағозаҳо ба савдо бароварда шудааанд: 
растаничаҳои хеле хурдакак ва тару тозаи 
диққатҷалбкунанда менамоянд. Ин ҳамон 
микрокабутӣ ё худ микрогрин мебошад, ки аз 
тухми нешзада ва баргҳои аввалини сабзавот ва 
зироати кабутӣ аст.

Микрокабутӣ — ин хазинаи ҳақиқиқии 
микроэлемент ва витаминҳои фоиданок аст. 
Консентратсияи онҳо дар навдаҳои ҷавон 
метавонад дар мундариҷаи ҳамин гуна моддаҳо 
аз сабзавоти калон панҷ баробар зиёд бошад! 
Дар баъзе манбаъҳо чунин баргҳои рӯидаро 
«суперфуд» меноманд. Тааҷҷубовар нест, ки 
тарафдорони тарзи ҳаёти солим барои таблиғи 
онҳо камар бастаанд: мунтазам истеъмол 
кардани микрогрин сифатан худи ғизоро тағйир 
медиҳад ва ба тамоми организм таъсири солимӣ 
мрасонад. 

Вале дар микрокабутии нешзада камбудии хеле 
ҷиддӣ мавҷуд аст — нарх.

«Суперфуд» бо дастони худ  

Новобаста аз ин, аз коридани тухмӣ ва 
парвариши он кори осонтаре нест. Аз рӯйи 
сифат, фоиданокӣ ва лаззат онҳо аз маҳсулоти 
мағоза фарқе намекунанд. Шумо метавонед 
дилхоҳ зироатро якҷо бо кӯдакон бикоред — 
онҳо аз он ки бо дастони худ маҳсулоти хеле 
фоиданокро парвариш мекунанд,  хушҳол 
мегарданд. 

Барои эҷодиёти 
оилавии кулинарӣ 
бештар муносибанд: 
руккола, райҳон, 
лаблабӯ, манголд, 
гашнич (кориандр), 
карам, шалғамча, 
соя, мош, наск, 
офтобпараст, нахӯд, 
юнучқа, марҷумак.
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Аз тухмии лӯбиё, помидор, боимҷон ва картошка микрокабутӣ 
парвариш намекунанд, зеро дар пояи ин зироатҳо заҳри табиӣ — 
алкалоидҳо мавҷуданд.

Харидории тухмиҳои тамғашуда «барои парвариши 
микрокабутӣ» зарурат надорад. Тухмии одии растаниҳои полезӣ 
— харидоришуда ё аз ҳота ғундошташударо истифода кардан 
мумкин аст.

МИКРОКАБУТИРО ЧӢ ТАВР ПАРВАРИШ МЕКУНАНД 

Усулҳои коридани растаниҳои полезӣ хеле зиёданд. Вале онҳо аз 
рӯйи як параметр фарқ доранд: бо хок ё бе хок парвариш кардан.

МИКРОКАБУТӢ ДАР КОНТЕЙНЕР БО ХОК 

Кӯдаконро ҷалб кунед — таҷрибаи шавқовари  
маърифатӣ.

Омода кунед: 

• қуттичаи чуқуриаш тақрибан 7 см
• тухмии микрокабутӣ
• хоки универсалӣ
• дастмоли қоғазӣ, матои 

пахтагини тунук
• обпошак (пулверизатор)

Рӯзи 1. Омодакунии тухмӣ. Тухмии калонҳаҷм 
(офтобпараст, лаблабӯ, шалғамча)-ро қаблан дар 
оби ширгарм муддати якчанд соат тар кунед. 
Тухмии хурдакакро тар накарда коред. 

Агар контейнер сӯрохӣ дошта бошад, он 
гоҳ қаъри онро бо дастмоли қоғазӣ ё матои 
пахтагини тунук пӯшонидан зарур аст. Сипас 
дохили он хок дохил кунед, ки то аз боло 2-3 см 
паст бошад. Ба хок об пошида, ҳамвор кунед. 

Тухмиро ҷафс шинонед. Бо кафи даст оҳиста 
зер кунед, сипас бо қабати тунук хок пошед. Бо 
обпошак об пошед. Контейнерро ба зерқуттӣ 
гузоред ва дар ҷойи гарму рӯшноидошта 
гузоред. 

Рӯзҳои 2–7. Ба хок диққат диҳед, агар хушк 
шуда бошад, миқрокабутиро ҳатман об пошидан 
лозим аст. Дар ҳуҷраи хунук гармхона ташкил 
кардан мумкин аст: контейнерро бо халтачаи  
полиэтилении сӯрохкардашуда пӯшонед. 

МИКРОКАБУТӢ ДАР КОНТЕЙНЕР БО ОБ

Зарур аст: 

• контейнер 
• дока, матои пахтагини тунук, пахта ё 

дискҳои пахтагин
• тухмӣ
• обпошак

Рӯзи 1. Омодакунии қуттӣ. Ба кӯдак дар 
қаткунии 7 қабатаи дока ё матои пахтагин ва 
гузоштани он ба қаъри контейнер кумак кунед. 
Ҳар як қабат тавассути обпошак тар карда 
мешавад. Агар чунин маводро надошта бошед, 
он гоҳ аз пахта ё дискҳои пахтагин, ҳатто қоғази 
ташнобро истифода кардан мумкин аст.

Тухмиро болои докаи таршуда ҷафс коред. Об 
пошед. Бо халтаи полиэтиленӣ ё плёнка пӯшонед 
то намӣ нигоҳ дошта шавад (дар полиэтилен 
барои даромадани ҳаво як ду сӯрохӣ кардан 
лозим аст).

Контейнерро болои зерқуттӣ ва дар ҷойи гарму 
рӯшноидошта гузоред. 

Рӯзҳои 2–7. Ҳар рӯз дока (пахта, матоъ ва ғ.)- 
ро назорат кунед. Агар хушк шуда бошад, аз 
обпошак об пошед. Вақте ки тухмиҳо неш зада 
мебароянд, қуттиро ба назди рӯшноии тиреза 
ҷойгир кунед. 

Рӯзҳои 8–21. Вобаста ба интихоби намуди 
растанӣ, микрокабутӣ пас аз 1-3 ҳафта барои 
истеъмол кардан омода мегардад. Ба кӯдакон 
имкон диҳед (бо кумаки шумо) растаниро  аз 
4  см боло бибурранд.

Рӯзҳо 8–21. Пас аз 1-3 ҳафта вобаста ба намуди 
растанӣ микрокабутиро бурред.

Ҳосили ҷамъоваришударо мумкин аст 
дарҳол барои истеъмол истифода намуд. Бо 
микрокабутӣ хӯришро оро диҳед, ба таомҳои 
дуюм ё супҳо илова кунед. Коркарди ҳароратӣ, 
ҳамчунин яхкунонӣ ё истифодаи микрогрин 
дар маринад маъное надорад, зеро чунин 
растаниҳои хеле ҷавон маҳз дар ҳолати тару тоза 
хусусиятҳои баланди фоиданокиро дороянд.

Ретсепти хамираи 
творогӣ бо микрокабутӣ
Чӣ лозим аст:

• творог — 100 г
• сметана — 1 қ. ч.
• микрокабутии резакардашуда — 0,5 ст.
• намак аз рӯйи хоҳиш

Тамоми ингредиентҳоро дастӣ ё бо блендер 
омехта кунед. Хамираро (Пастаро) болои 
тост ё крекер гузоред. Қабл аз нӯши ҷон 
кардан, дастҳоро шӯед. 
Бо иштиҳо бошед!
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Ҳикояҳои Таомвилл
Ҳикояи шашум

Сирри ғ
Соҳибкорон Қоти Сиёҳ, Черников ва Қулфиной сокинони 
сарватманди Таомвилл буданд. Онҳоро байни мардум «Бародарони 
буттамева» меномиданд. Гарчанде, онҳо хеши наздик ҳам набошанд, 
вале корчаллонию хоҳиши бой шудан онҳоро муттаҳид мекард. Ба 
бародарон чунин корхонаҳо ба монанди заводи «Мураббо», шабакаи 
супермаркетҳо «Буттамева» ва фабрикаи собунбарорӣ «Желе» 
тааллуқ доштанд. 

Қисми даромади худро онҳо барои ташкили чорабиниҳо ва сайругашти 
шаҳрӣ харҷ мекарданд, ҳар моҳ як маротиба «Лотереяи буттамева»-
ро бо ҷоизаи арзизаш як миллион барги ғор баргузор менамуданд. 

Барои иштирок зарур буд билетро харидорӣ намуд, ки дар он 
пайдарпай адади дурақама чоп шуда буд. Рӯзи бозӣ Қулфиной дар 
намоиши мустақими канали телевизионии «Теле-Ку» аз халтача 
таваккалан қулфинайчаҳои чӯбини дурақамаро бароварда, ба як 
қатор мегузошт. Ғолиб нафаре дониста мешуд, ки пайдарпайии 
рақамҳои билеташ ба рақаме, ки Қулфиной ҳосил мекард, мувофиқат 
намояд. Сокинони шаҳр якчанд сол мешавад, ки мунтазам дар 
ин лотерея иштирок менамоянд, вале ба ягон нафаре муяссар 
нашудааст, ки бурд намояд. 

Ногаҳон якумин ғолиби «Лотереяи буттамева» — архитектори ҷавон 
Лимӯи Турш пайдо шуд. Бародарон бовар накарданд. Муддати тӯлонӣ 
баҳс карданд, чипта сеҳрнокро ҳаматарафа аз назар гузаронданд, 
байни якдигар паст-паст гап мезаданд, ғур-ғур мекарданд, вале 
ягон камбудӣ ё фта натавониста як миллион барги ғорро ба ғолиб 
супориданд.

олиби лотерея
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Моҳи оянда сеҳре рух дод- Лимӯи Турш бори дигар ғолиби «Лотереяи 
буттамева» гардид. Бародарон ғазаболуд шуда, барф барин сафед 
шуданд. Лимӯро дар ҳама хабарҳои телевизионӣ нишон медоданд, 
канали телевизионии «Теле-Ку» бошад, бо ӯ суҳбати  алоҳидаи 
давомнокро ташкил намуд. Шаҳриён фаҳмиданд, ки ғолиби лотерея 
насли архитекторони шинохта Туршҳо мебошад, ки биноҳои аввалини 
Таомвиллро сохта буданд. Ҳоло бошад. ӯ дар яке аз ин хонаҳо бо 
бибии солхӯрдааш зиндагӣ ва бибиашро нигоҳубин мекунад. 

Таърихи архитектори бобарор ба шаҳриён маъқул шуд, бародарон 
бошад, маҷбур шуда боз як миллиони дигарро ба Лимӯ диҳанд.

Пас аз як моҳ вақти гузаронидани бозии нав, бародарон боз асабонӣ 
шуданд. Ба онҳо маъқул набуд, ки лимӯ-архитектори бобарор зуд-
зуд ғолиб мегардад. Ҳангоми гузаронидани бозӣ Қулфиной қаъри 
халтаро бо мақсади пайдо кардани қулфинайчаҳои бо рақамҳои 
ғайриоддӣ мекофт. Бо таппиши сахти дил интизори пайдо шудани 
ғолиб буданд ва ин лаҳзаи сеҳрнок фаро расид ва Лумӯи Турш бори 
сеюм бо билети бобарор ғолиб шуд! 

Худи ҳамон бегоҳ бародарон ба остонаи утоқи кории Картошка Пюррэ 
қадам гузоштанд. Ӯ аз ҳамаи корҳо огоҳ буд. 

– Моро фиреб медиҳанд! У қаллоб аст! – дод мезад Қот. – Лимӯи Турш 
бори сеюм аст ғолиб мегардад! Вале, ин лотерея чунин ташкил шуда 
буд, ки ғолиб шудан ғайриимкон аст...

– Даҳонатро маҳкам кун! – зуд ӯро ба ҳуш овард Черников ва ба Пюррэ 
яке аз билетҳоро нишон дод. – Бинед, онҳо бо ранги махсуси черника 
чоп карда мешаванд. Ин дар ҷаҳон ранги аз ҳама устувор буда, онро 
нобуд кардан ғайриимкон аст. Бинобари ин, ман намедонам, ки чвӣ 
тавр рақамро сохтакорӣ кардан мумкин аст. Се маротиба пайдарпай 
бурд кардан ғайриимкон аст!

– Хеле тааҷҷубовар – гуфт Пюррэ. – Ман низ фикр дорам, ки инҷо 
сирре ниҳон аст. Кӯшиш мекунам, ки гиреҳро кушоям.

Картошка зуд ба хонаи Турш, ки наздики қитъаи полис, дар кӯчаи 
Фарфур ҷойгир буд, омад. Ин хонаи қадима, яке аз хонаҳои аввалини 
Тоамвилл буд. Нисбат ба дигар хонаҳои кӯҳна, таъмири хуб шуда, 
тозаю озода буд. 

Назди даромадгоҳ, Пюррэ бо пиразан Брусникина рӯ ба рӯ шуд ва ӯ 
бо хушнудӣ дар бораи ҳамсояи шӯҳратёраш нақл кард.

– Ташаккур, ба Лимӯ! Мо тамоми ҳамсояҳо аз ӯ миннатдорем. Бубинед, 
чӣ тавр пештоқи хона ва деворҳоро барқарор кард. Даромадгоҳро 
оро дода, ба ҳамаамон кумак расонд. Агар ин миллионҳо намебуданд, 
хонаамон кайҳо чаппа мешуд!

Дохили ҳуҷраи архитектор хеле озода, вале хоксорона буд. Дар 
деворҳо суратҳои бобою бобокалонҳо ва бибию бибикалонҳои оила 
Туршҳо овехта шуда буд. Баъзеи онҳо бо парикҳои сайфеди мӯди 
қадим бо хокаи қанд и пошидашуда тасвир шуда буданд. 

– Чиптаҳоятонро нишон диҳад-мисли кондуктор аз Лимӯ талаб кард 
Пюррэ пас аз салом додан.

Чиптаҳои бурднок дар ҳақиқат дуруст буданд: рақамҳо тоза, бея гон 
изи сохтакорӣ.

Картошка онҳоро дар дастонаш тоб дода, дар рӯшноӣ нигоҳ кард ва 
мумлақо зиқ шуд.

– Ба назарам шумо дар ҳақиқат ситруси бобароред-гуфт ӯ. Чӣ илоҷ, 
хайр набошад.
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Ӯ бо бо чунин таассуф дасти Лимӯро фишурд, ки қатраи афшӯрааш 
ногаҳон ба болои билети лотерея чаккид. Он рост болои рақами 4 
чакид ва зуд аз рӯи қоғаз нопадид шуд, гӯё, ки дар он чизе навишта 
нашуда бошад.

– Аҷоибот – гуфт Пюррэ ва ҳамоно фаҳмид, ки чӣ шудааст.

– Маро бубахшед! – таслим шуд Лимӯ. – Бале, ман билетҳоро сохтакорӣ 
кардам. Вале, бародарон ҳақиқаткор нестанд, онҳо лотереяеро 
ташкил кардаанд, ки касе онро бурд карда наметавонад.

Ва Лимӯ нақл кард, ки як моҳ қабл аз бибиаш сирри оилавиро 
фаҳмидааст Вақте ки кӯдак будааст, бобокалонаш  Лимонид 
Лимонадович ба ӯ нақл кардааст, ки аз ҳама моеи устувор моеи 
черника мебошад. Онро ғайр аз афшӯраи Лимӯ бо чизи дигаре шустан 
ғайриимкон аст! Ин сирро бибиам расо 80 сол пинҳон намудааст. Ва 
Лимӯ қарор дод аз ин истифода кунад, то ки ғолиби лотерея гардида, 
хонае, ки бобокалонаш сохта буд, таъмир намояд. 

– Ман бояд шуморо ҳабс намоям — таъкид намуд Пюррэ. Шумо 
Қонуни 27 Таомвилл «Дар бораи дахлнопазирии ранги черника»-
ро вайрон кардед. Ва акнун бояд пулҳоро баргардонед, набошад, 
маҷбур мешавам, ки шуморо дар маҳбас ҷой кунам!

– Мефаҳмам- ғамгинона ҷавоб дод- Лимӯи архитектор.

Вале рӯзи дигар сокинони Таомвилл ахборро 
дида, бо Лимӯ чи шуданро фаҳмида, зиқ шуданд 

ва ба хашм омаданд. 

Якум, онҳо аз фиреб дарак ёфта, аз 
харидории билети «Лотереяи буттамева» 

даст кашиданд. Дуюм, ба назди бародарон 
буттамеваҳо омаданд ва талаб намуданд, 
ки Туршро озод кунанд. Бародарон баҳс 

накарданд. 

Ҳамин тавр Лимӯ назди бибиаш баргашт, 
«Лотереяи буттамева»-и бародарон бошад, 

фаъолияти худро қатъ намуд.

Буттамева — маҳсулоти пурарзиштарин аз 
ғизо мебошад.

Сарфи назар аз он, ки буттамева дорои  
миқдори ками сафедаҳо, чарбҳо ва 

карбогидратҳо ҳам ки бошад, ҳар яки онҳо аз 
маҷмӯи витамину менералҳо бой мебошад.

Буттамева пур аз витаминҳои A, B, C (хусусан 
қулфинай қоти сиёҳ), E,   дорои оҳан, йод, мис, калий, 

фосфор, калсий, магний ва манган (марганец).

Тамашк, қулфинай ва   оти сиёҳ 
дорои ҳомузи (кислота) салицил аст, ки дар 

шамолкашӣ ба коҳиш додани ҳарорати бадан мусоидат 
мекунад.

Буттамева инчунин аз пектинҳо бой буда онҳоба 
беҳтар кардани кори рӯдаи меъда ва ба тоза кардани 

организми аз моддаҳои зараровар мусоидат 
мекунанд.

оти сиёҳ, тамашк ва брусника ва 

черника дорои фитонсидҳо - моддаҳое, ки 
бактерияҳои заророварро нобуд мекунанд мебошад.
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