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НЭМЭГДЭЛ ХООЛ 
ГЭЖ ЮУ ВЭ?

Нэмэгдэл хоол гэж юу вэ? Хамгийн 
эхний алхам

Нэмэгдэл хоолонд орно гэдэг нь таны 
нялх үр зөвхөн ээжийнхээ хөхний 
сүүгээр хооллодог байсан бол үүнийгээ 
больж, давхар хоол, тэжээл идэж эхлэх 
үеийг хэлдэг.

Нэмэгдэл хоолонд орох хамгийн эхний 
алхамаа зөв хийх нь хамгийн чухал 
байдаг. 

Учир нь ээжийнхээ сүүнээс гадна өөр 
төрлийн хоол унд идэж эхлэх гэж 
байгаа учираас хүүхдийн ходоодонд 
цочрол үзүүлэхгүйгээс гадна, эрүүл 
мэндэд нь сөрөг нөлөөгүй хүнс 
хэрэглэх шаардлагатай. 

	 Эхний алхмаа зөв хийснээр таны 
хүүхэд анхнаасаа эрүүл зөв хооллолтод 
хэвшинэ . Мөн хүүхдээ нэмэгдэл 
хоолонд оруулах нь хүүхдийн халбагаар 
хоолоо өөрөө идэх, зажлах, залгих 
зэрэг чадваруудыг хөгжүүлж ба

Таны хүүхэд нэмэгдэл хоолонд 
ороход бэлэн үү?
Бэлэн болсон эсэхээ яаж мэдэх 
вэ?
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Барьсан болгоноо 
амандаа хийж идэх гэж 

оролдож байна уу?

Таны хүүхэд ганцаараа
бие дааж сууж чаддаг 

болсон

Идэх юм аманд нь 
ойртуулахад идэхийг 
оролдож, амсаж үзэх

Таны идэж байгаа 
хоолыг идэхийг хүсэж 
байгаагаа илэрхийлдэг

Таны хүүхэд 6н сар хүрмэгц та дээрх 
шинж тэмдгүүдийг ажиглаад үзээрэй. 
Хүүхдийн ходоодны үйл ажиллагаа 6н сар 
хүрмэгцээ эхийн сүүнээс өөр хоол хүнс 
боловсруулахад илүү сайн болж хөгжсөн 
байдаг. Харин 6н сар хүрэхээс өмнө 
дараах шинжүүдээс ганц хоёр нь илрэх 
тохиолдлууд байдаг. Энэ үед та хүүхдээ 
хоолонд оруулахдаа заавал хүүхдийн 
мэргэжлийн эмчид хандах нь зүйтэй.

НАЙЗУУДАА 
ХООЛЛОХ 

ДАРААЛЛАА ЗӨВ 
ЦАГТАА ЭХЛҮҮЛЭЭРЭЙ

АЛХАМ-1 6-12 САР
АЛХАМ-2 7-12 САР
АЛХАМ-3 9-12 САР 
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Нэмэгдэл хоолонд оруулахдаа хүүхдийнхээ 
ходоодыг хөхний сүүнээс өөр төрлийн зүйлс 
идэхэд нь дасгах хамгийн эхний алхам учраас 
хүнд хоолноос эхлэхгүй байхыг танд санал 
болгож байна . Хүүхдийг бор хоолонд 
оруулахад биед нь тохирсон хүнсний 
ногоонуудаас эхлэх нь зүйтэй. Таны хүүхэд ч 
дуртай байна гэдэг итгэлтэй байна.
Ихэнх хүүхдүүд ногоонд дургүй байдаг. Энэ хүүхдийнхээ өдөр тутмын хоолонд нь 
хүнсний  ногоо  өгч  хэвшээгүй-тэй  холбоотой. Эцэг эхчүүд хүүхдээ ногоо идэж 
сургахыг хүсвэл нэмэгдэл хоолонд орсон цагаас нь өгч сургах хэрэгтэй байдаг. 
Судалгаагаар хүүхдэд эхийн хөхний сүүнээс өөр хоол тэжээл өгөхдөө шим 
тэжээллэг хоол хүнс өгөх нь таны хүүхдийн ходоодны үйл ажиллагаа болон 
цаашдын эрүүл мэндийн байдалд ихээхэн нөлөөлдөг болохыг тогтоогдсон.

ИДЭЖ СУРАХ НЬ
Ү ү н э э с ө м н ө т а н ы х ү ү х э д х э л э э з ө в х ө н 
сүүгээ  хөхөхийн  тулд л ашигладаг байсан бол харин 
одоо хооллох нь таны хүүхдийн хувьд шинэ, содон 
туршлага гэсэн үг. Тиймээс хамгийн эхний хэдэн 
халбага буцаж ирэхэд гайхах юмгүй байх нь.

Та хүүхдээ хооллох үедээ түүнийг сайтар ажиглаарай тэр 
магадгүй хоолоо буцаагаад байн байн гаргаад идэх дургүй 
байдал ажиглагдвал 7 хоног хүлээгээд үзээрэй. Хүүхэд тань 
маш ухаантай тэр бэлэн болоогүй байж мэднэ.
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ТЭЖЭЭЛЛЭГ ХООЛНЫ ЖОРУУД

ЦЭЦЭГТ БАЙЦААНЫ 
НУХАШ

ОРЦ 
• 100гр цэцэгт байцаа /ишийг нь авна/
• Нэмэлт сүү эсвэл буцалсан ус

ХИЙХ АРГА
1. Угаасны дараа Зөөлөртөл нь халуун ууранд 8-10 минут 

чанана.
2. Бага зэрэг хөргөөд, 2-3 том цайны халбага ус эсвэл сүүгээ 

нэмнэ.
3. Блэндэр эсвэл холигчоор сайтар буталж хольж өгнө. Хэрэв 

хэт өтгөн байвал ус, сүүнээсээ бага зэрэг 

ЛУУВАНГИЙН
 НУХАШ

ОРЦ 
• 1ширхэг дунд зэрийн лууван
• Нэмэлт сүү эсвэл буцалсан ус

ХИЙХ АРГА
1. Луувангаа сайтар угааж, жижиглэж хэрчинэ.
2. Халуун ууранд зөөлөртөл нь 8-10 минут чанана.
3. 2-3 том ц/х буцалсан ус/нэмэгдэл сүү хийнэ.
4. Блэндэр эсвэл холигчоор сайтар буталж хольж өгнө. Хэрэв 

хэт өтгөн байвал ус, сүүнээсээ бага зэрэг нэмээрэй

Санамж: Луувангаа 
сайтар цэвэрлэж, 

угаах шаардлагатай

ВАНДУЙНЫ 
НУХАШ

ОРЦ 
• 50гр хөлдөөсөн вандуй
• Нэмэлт сүү

ХИЙХ АРГА
1. Богино долгионы зуух, эсвэл ууранд 2 минут чанана.
2. Бага зэрэг хөргөөд, 3 том цайны халбага нэмэлт сүүгээ 

нэмнэ.
3. Блэндэр эсвэл холигчоор сайтар буталж хольж өгнө. Хэрэв 

хэт өтгөн байвал ус, сүүнээсээ бага зэрэг нэмээрэй.

НОГООГОО ХЭТ ИХ ЧАНАХ НЬ НОГООНД 
АГУУЛАГДДАГ ВИТАМИНУУДЫГ АЛДАГДУУЛНА 

ГЭДГИЙГ БАЙНГА САНААРАЙ
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Таны бяцхан үрд Эхний алхамаа амжилттай дуусгасанд нь 
баяр хүргэе.

Харин одоо 2 дахь алхамдаа шилжих цаг ирлээ. Тийм ээ таны хүүхэд ногоо идэж 
сурлаа харин одоо ногоонууддаа бага зэрэг жимс, жимсгэнийн амт нэмээд үзье. 
Өдөр тутамдаа идэж байгаа нухаш хоолтой нь бага багаар хослуулж өгөөд дасгах 
цаг ирлээ.
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ОРЦ 
• 1 ширхэг сайтар боловсорсон авакадо жимс
• 1 ширхэг лемон/лемоны шүүс

ХИЙХ АРГА
1. Жимсээ 4н тэнцүү хуваагаад 1 хэсгийг нь ашиглана
2. Зүсэж цэвэрлэсэн жимс дээр лемоны шүүсээр бүрж 

хөргөгчид 5-10 минут амраана
3. Бэлэн болсон жимсээ нухаж өгнө

АВАКАДО 
НУХАШ

ОРЦ 
• Сайтар боловсорсон 2/1 банана

ХИЙХ АРГА
1. Цэвэрлээд, зүсэж бэлдсэн банана-ыг сэрээгээд 

нухаж өгнө
2. Үлдсэн талыг хөргөгчинд хадгалаад дахин өгөх БАНАНА

НУХАШ

ГҮЗЭЭЛЗГЭНИЙ
НУХАШ

ОРЦ 
• 60 гр боловсорсон гүзээлзгэнэ. /5ш орчим/

ХИЙХ АРГА
1. Угааж цэвэрлээд жижиглэж хэрчинэ
2. Блэндэр эсвэл холигчоор сайтар буталж хольж өгнө. 

Хэрэв хэт өтгөн байвал ус, сүүнээсээ бага зэрэг хийнэ.
3. Хөлдөөгөөд дахин идэхэд хүртэл амттай хэвээрээ байна

ЛИЙР-ИЙН
НУХАШ

ОРЦ 
• 1 ширхэг боловсорсон лийр, 
• 4ц/х Буцалсан ус/нэмэгдэл сүү

ХИЙХ АРГА
1. Цэвэрлээд жижиг жижиг болгож хэрчинэ
2. жижиг тогоонд 4 ц/х ус болон жимсээ 

хийж зөөлөртөл нь 10-12 минут чанана.
3. Блэндэр эсвэл холигчоор сайтар буталж 

хольж өгнө. Хэрэв хэт өтгөн байвал ус, 
сүүнээсээ бага зэрэг хийнэ.
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Таны бяцхан үрд Эхний хоёр алхмаа амжилттай дуусгасанд нь 
баяр хүргэе. Дараагийн алхамд шилжихэд бэлэн үү?

Уураг! Тийм ээ  энэ бол мах хүнсний 
ногоогоо  мах  махан бүтээгдэхүүнтэй 
хослуулж идэх цаг ирлээ. Энэ нь таны 
хүүхдийн биед дутагдаж байгаа уураг, 
нүүрс ус, төмөр гээд хэрэгтэй маш олон 
амин дэм-үүдийг өгөх болно. 

Ясны хэвийн хөгжлийг дэмждэг кальцийн эх сурвалж 
болох цагаан идээ, улаан мах, шош, ногоон навчит 
ургамлаас авахуулаад хүүхдийн тархины хөгжилд ихээхэн 
нэмэртэй хүнс тэжээлийг идэж эхэлцгээе.

МАХАН ХООЛ ИДЭХЭД БЭЛТГЭХ !!!

Хүүхдийнхээ хоолны  цэсэд  махан хоол нэмэх гэж байгаа энэ үеэс эхлэн та 
хоолыг нь бэлдэхдээ махаа маш сайтар бэлтгэх нь чухал. Ялангуяа загасны 
махны ясыг нь цэвэрлэх, өөх тос, арьс үс гээд энэ бүгдийг анхаарахгүй 
өнгөрүүлж болохгүй.
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ЛУУВАН БОЛОН 
ТАХИАНЫ МАХ

ОРЦ 
• 400 гр лууван
• 100 гр тахианы цээж мах

ХИЙХ АРГА
1. Тахианы цээж махаа жижиг жижиг болгож хэрчинэ
2. Жижиг саванд хийж махаа болтол нь чанана
1. Луувангаа урт нарийн хэрчээд 8-10 

минут зөөлөрч хүүхэд барьж идэхэд тохиромжтой 
болтол нь чанана

2. Болсон цээж мах болон 
луувангаа аягалаад хүүхдэдээ өгөөрэй. Энэхүү хоол нь 
хүүхэд өөрөө барьж идэх хоол юм.

ОРЦ 
• 400 гр лууван
• 100 гр хонины татсан мах

ХИЙХ АРГА
1. Луувангаа жижиг жижиг дөрвөлжин хэрчээд 8-10 

минут зөөлөрч болтол нь чанана
2. Татсан хонины махаа чанаж болгоно
3. Бэлэн болсон орцуудаа хооронд нь хольж бутлаад 

хүүхэддээ өгөөрэй. 
ОРЦ 

• 100 гр үхрийн гол  мах
• 400 гр улаан лооль
• 1 ц/х улаан лоолийн шүүс

ХИЙХ АРГА
1. Махаа жижиглэн татаж хэрчээд  борлотол  нь чанана. 

Ингэхдээ шөлөн дээр нь тогтсон  нэтгэл  буюу 
махны хүчлийг нь халбагаар хамж авах хэрэгтэй.

2. Борлуулж,  нэтгэлийг  нь авсан махтай шөлөн дээрээ 
улаан лооль болон шүүсээ хийж 15 минут чанана

3. Ингээд бэлэн болсон шөлөө  блэндэрдэж  бутлаад 
л боллоо. 

4. Дараагийн удаад төмстэй хослуулаад үзээрэй.

ЛУУВАН БОЛОН 
ХОНИНЫ МАХ

УЛААН ЛООЛЬ БА 
ҮХРИЙН МАХ
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Хүүхдэд халуун хоол хэрэгтэй 
юу?

Хэрэгтэй. Хүүхэд ойролцоогоор 
зургаан сартай болох үед түүний 
бие махбодод хуримтлагдсан 
төмөр үгүй болно. Түүнийг дахин 
бий болгож нөхөхийн тулд хүнсний 
ногоо, мах зэрэг эрдэс бодис 
арвинтай хүнсний зүйлсий г 
хэрэглэх шаардлагатай. Гэхдээ 
заавал сайтар болгож хэрэглэнэ.
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Өмнөх 3н  алхмыг  дамжсаны дараагаар 
таны бяцхан хүүхэд таны санал болгож буй 
бүхий л зүйлсийг идэх тун ч их хүсэлтэй 
болсон байх ба илүү их давтамжтай 
хооллохыг хүсэх болно. Яг энэ л үед та 
э р ү ү л х о о л л о л тын х э вшил б о л о н 
цагийн  хувиар-аар  хооллох дадалд дасгах 
хэрэгтэй. 

Өглөөний цай, өдрийн унд, оройн хоолны цагуудаар өөрт нь таарсан бяцхан 
зоог барьж байгаарай. Хамгийн чухал нь мэдээж өглөөний цай юм шүү. 
Өглөөний цайны үеэр хүүхдэд хамгийн тохиромжтой хоол тэжээл бол үр тариа, 
сүү цагаан идээ. Та мөн өглөө, өдөр, оройн хоолнуудыг нь хүүхдийн өдөрт авах 
ёстой шим тэжээлийг нь өгөхүйц хүнс ногоо, амуу буудай, сүү цагаан идээг 
сонгож хэрэглүүлбэл маш сайн.
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ОВЬЁОСТОЙ 
БАНАНА

ОРЦ 
• 3 ц/х овьёос
• 3 ц/х сүү
• Тал банана

ХИЙХ АРГА
1. Сүүгээ бүлээтгээд овьёстойгоо хольж 

зөөлөртөл нь байлгана
2. Банана-г няцлаад зөөлрүүлсэн 

овьёстойгоо холино.
1. Шарах зуухаа 2 минут халаана
2. Халаасан шарах зуухандаа зуурмагаа 

хийгээд 170 градуст 15 минут байлгана.
3. Бэлэн болж биежсэн зуурмагыг нарийн 

урт хэмжээтэй хэрчинэ.

ОРЦ 
• 1 ширхэг 
лийр

• 100 мл ус

ХИЙХ АРГА
1. Лийр-ээ жижиглэж хэрчинэ
2. Лийрээ ууранд 6-7 минутын турш чанана
1. Чанасан жимсэн дээрээ усаа нэмж өтгөн 

нухаш болгоно
2. Бэлэн болсон нухаш дээрээ 1 цайны 

халбага тараг нэмж өгнө. Амтыг нь өөрөө 
тохируулах боломжтой ЛИЙРТЭЙ ИОГУРТ

БЯСЛАГ БОЛОН 
УЛААН ЛООЛЬТОЙ 

ӨНДӨГ

ОРЦ 
• 2 ширхэг өндөг
• 1 ц/х сүү
• 12 грамм масло

• 12 грамм чеддар бяслаг
• хэрчиж бэлдсэн улаан лооль
• 1 зүсэм хар талх

ХИЙХ АРГА
1. Улаан лооль-оо зууханд хийж 160 градуст 5 минут 

байлгана
2. Өндөг болон сүүгээ хамтад хольж хутгана
3. Масло-оо хайруулын тавганд хийж хайлуулна
4. Өндөг сүүний зуурмагаа дээрээс нь хийж 3 минут 

хутгана
5. Үүний дараа бяслагаа дээр нь тавьж хайлуулаад улаан 

лооль-оо мөн нэмж өгнө, хар талхаа нарийн хэрчиж 
хачир болгож өгнө
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ӨДӨРТ ГУРВАН УДАА МАХАН ХООЛООР ХООЛЛООРОЙ 

БАЯР ХҮРГЭЕ 
Таны хүүхэд бидний зөвлөсөн 
хооллох төлөвлөгөөний таван  
а л х амын э ц с и й н ша т а н д 
амжилттай явж ирсэнд бид 
баяртай байна.

Энэ үе шатанд та  хүүхдийнхээ  өдөр тутмын 
хоол ундны хажуугаар сүү цагаан идээ, шингэн 
сайтар өгөх хэрэгтэй. Мэдээж өмнөх үе 
шатуудад хүртэл шингэн өгөх нь чухал. Гэхдээ 
Хоол идсэний дараа 30 минутын зайтай өгөх нь 
зүйтэй. Мөн алхам болгоны урд та хүүхдээ маш 
сайтар ажиглаж биеийнх нь онцлогийг анзаарч 
байх хэрэгтэй.

Зутангаа буцааж тургиад байх юм, яах вэ?

Зутангаа хэтэрхий халуун эсвэл хэт том ширхэгтэй хийгээгүй биз? Тийм биш бол 
та тэсвэртэй хүлээх хэрэгтэй. Магадгүй хүүхэд тань халбагаар идэх дургүй 
байж болно. Эсвэл залгих хөдөлгөөнийг сайн эзэмшиж амжаагүй байж болно. 
Та нэг, хоёр долоо хоног завсарлаад дараа нь дахин оролдоод үз.

Хүүхдийн ходоодонд муугаар нөлөөлдөг хүнсний зүйл байх уу?
Удаан шингэдэг бүх хүнс хүүхдийн ходоодонд халтай. Түүнээс гадна болгоогүй 
ногоо, хүнс хүүхдийн жижигхэн ходоодыг түжигнүүлнэ. Тэгэхээр хүүхдийн 
хоолон дахь ногоо, бусад зүйлийг сайн болгосон байна.

ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД ГЭДЭГ ХАМГИЙН 
ЭРХЭМ БАЯН БИЛЭЭ.
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