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 ЗҮЙЛ 1.9: ХООЛНЫ БҮТЭЦ БА ШИНГЭНИЙ 
УРСАЦЫН ӨТГӨН БАЙДЛЫН ҮНДЭС 
 

НИЙТЛЭГ ХООЛНЫ БҮТЭЦ БА ШИНГЭНИЙ УРСАЦЫН ӨТГӨН 
БАЙДАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 
Хоол ба уух юм нь өөр өөр бүтэцтэй, өөр өөр урсацын өтгөн байдалтай байдаг байна. Нярай хүүхдэд 
зөвхөн шингэн уух юм өгдөг. Бидний хооллох чадвар хөгжсөн тул бид хольсон үр тариа, хүнсний 
ногоо, нухсан жимс, зөөлөн ширээний хоол зэрэг олон өөр бүтэцтэй хатуу хоол хүнсийг идэж чаддаг. 
Бидний чадвар бүрэн хөгжсөн учир хатуу мах, талх гэх мэт бүх төрлийн хоол хүнсийг идэж чадна. 
Идэх ба уух бэрхшээлтэй хүүхдэд хамгийн аюулгүй, хялбар хоол хүнс олно гэдэг маш хэцүү ажил 
байдаг. Хүүхдийн чадвар ба хэрэгцээнд үндэслэн хамгийн сайн тохирох өөр өөр бүтэц ба өтгөн 
шингэний байдлыг ойлгоход энэхүү зүйлийн мэдээллүүд нь асран хамгаалагч нарт туслах болно.  

 
БҮТЭЦ БА УРСАЦЫН ӨТГӨН БАЙДЛЫН ТӨРЛҮҮД20 
Хоолны бүтэц ба шингэний урсацын олон өөр төрлүүд байдаг. Хоол ба уух юм нь үндсэндээ өөр өөр 
бүтэц, найрлагатай байдаг бөгөөд тухайн хүүхдэд маш сайн тохирсон бүтэц, урсацын өтгөн байдлыг 
олохын тулд өтгөрүүлж өөрчлөх хэрэгтэй байдаг байна. Хоолны хэрэгсэл, холигч, өтгөрүүлэгч бодис 
ашиглан хоол ба уух юмыг өөрчилж өтгөрүүлж болно.  

 

 

ХАТУУ ХООЛНЫ 
БҮТЭЦ  

 

ТАЙЛБАР  

 

 ХООЛНЫ ЖИШЭЭ  

 

Зутагнасан нухаш 
/маш өтгөн  

o Ихэвчлэн ямар нэгэн хэрэгсэл ашиглан иддэг 
o Аяга ба соруулаар ууж болохгүй 
o Зажлах шаардлагагүй  
o Бөөгнөрсөн юмгүй гөлгөр 
o Гоождоггүй  
o Халбаганы хэмжээгээр унадаг буюу таваг хавтан 

/ тавиур / ширээний  хэлбэрээ хадгалдаг 

Блэндэрдсэн ногоо, 
жимс, өтгөн үр тариан 
өглөөний хоол  

Машиндсан таташ 
ба чийглэг шүүслэг 

 
o Хэрэгсэл, савх, заримдаа гараар идэх 
o Таваг хавтан / тавиур / ширээн дээр 

хэлбэржүүлсэн буюу хутгасан  
o Жижиг бөөгнөрсөн юмнууд харагдах 
o Бөөгнөрсөн юмнууд нь хэлээрээ хавчихад 

амархан 
o Машиндсан ба чийглэг 
o Зажлах шаардлага хамгийн бага 
o Хазах шаардлагагүй   

Сайтар машиндсан 
татсан мах, нухсан 
жимс, ногоо, загасны 
мах, жижиг бүхэл 
бөөгнөрөлтэй өтгөн 
үр тарианы өглөөний 
хоол  

Зөөлөн ба үмх 
хэмжээтэй 

 
o Хэрэгсэл, савх, заримдаа гараар идэх 
o Зөөлөн, бутрамтгай, чийглэг хазах хэмжээтэй 

хэсгүүд 
o Хутгагүйгээр хуваагддаг 

Жигнэсэн зөөлөн мах, 
хайрстай загас, 
нухсан жимс, 
жигнэсэн буюу 



БҮЛЭГ  1  |  ЗҮЙЛ 1.9:  ХООЛНЫ БҮТЭЦ  БА ШИНГЭНИЙ УРСАЦЫН БАЙДЛЫН ҮНДЭС  

88 

o Хэрэгсэл ашиглан нухах буюу задлах боломжтой 
o Зажлах шаардлагатай  
o Хазах шаардлагагүй  

буцалгасан ногоо, 
зөөлөн бяслаг, өндөг, 
хүрэхэд “чийглэг” 
дэвтээсэн талх 

Энгийн буюу 
ердийн  

 
o Ердийн, олон төрлийн бүтэцтэй өдөр тутмын 

хоол (зөөлөн, хатуу, шаржигнуур, ширхэгтэй, 
зажлууртай, хуурай, зунгааралдсан, үйрмэг, 
нунтаг гэх мэт). 

o Холимог буюу хос найрлагатай хэсгүүд агуулсан  
(хоол хүнс + уух юм → шөл, ялз чанасан) 

o Насанд нь тохирсон  
o Хүүхдийн чадварын түвшинд үндэслэн хөгжлийн 

хувьд тохиромжтой 
o Хоолны бүтцээс хамаараад хазах ба зажлах 

шаардлагатай  

Бүх төрлийн мах, 
ногоо, жимс, бяслаг, 
өндөг, талх 

 
 

ШИНГЭНИЙ 
УРСАЦЫН ӨТГӨН 

БАЙДАЛ  

 

ТАЙЛБАР  

 

ШИНГЭНИЙ  
ЖИШЭЭ  

 

Шингэн  
o Хамгийн хурдан гоождог  
o Ус шиг гоождог  
o Угж, аяга, соруур ба тариураар уух боломжтой 

Ус 

Үл ялиг өтгөн 

 
o Уснаас арай удаан гоождог 
o Уснаас арай өтгөн 
o Угж, аяга, соруур ба тариураар уух боломжтой  

Хөхний сүү, эхийн 
сүү орлуулагч 

Бага зэргийн өтгөн 

 
o Үл ялиг өтгөн уух юмнаас арай удаан гоождог  
o Үл ялиг өтгөн уух юмнаас арай өтгөн 
o Халбаганаас хурдан гоождог боловч шингэн уух 

юмнаас удаан 
o Халбага, онгорхой аяга, хаалттай аяга, соруулаар 

ууж болно.  
o Соруулаар уухад илүү хүчин чармайлт 

шаардагдана 

Жимсний шүүс буюу 
нектар  

Дунд зэргийн 
өтгөн 

 
o Бага зэргийн өтгөн уух юмнаас удаан гоождог 
o Бага зэргийн өтгөн уух юмнаас өтгөн 
o Дусал дуслаар халбаганаас удаан гоождог  
o Халбага, онгорхой аягаар ууж болно 
o Бөөгнөрсөн юмгүй гөлгөр бүтэцтэй  
o Зажлах буюу боловсруулах шаардлагагүй  

Урсамтгай нухсан 
жимс, будааны үр 
тариа, сүмс, соус, 
зөгийн бал  
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Маш өтгөн/Нухаш 

o Хамгийн удаан гоождог шингэн 

o Хамгийн өтгөн 

o Хэрэгсэл ашиглан иддэг 

o  Аяга ба соруулаар ууж болохгүй 

o Зажлах шаардлагагүй 

o Бөөгнөрсөн юмгүй жигд  

o Гоождоггүй  

o Халбаганы хэмжээгээр унадаг буюу таваг хавтан / 
тавиур / ширээний  хэлбэрээ хадгалдаг 

Холигчоор хольсон 
ногоо, жимс, мах, 
өтгөн үр тариа  

 

ШИЛЖИЛТИЙН 
ХООЛ 

 

ТАЙЛБАР  

 

 ХООЛНЫ ЖИШЭЭ  

 

   

 

 

Бүтцийг өөрчлөх 

o Идэх үед бүтэц нь өөрчлөгддөг хоол хүнс  
(шилжилтийн) 

o Нэмсэн чийг (шүлс), температур эсвэл 
даралтын улмаас өөрчлөгдөх  

o Зажлах шаардлага хамгийн багатай, хазах 
шаардлагагүй  

o Зажлах гэх мэт шинэ чадвар заахад сайн  

Мөсөн чипс, зайрмаг/ 
жимстэй мөхөөлдөс, 
өрмөнцөр, конусан 
жигнэмэг, зарим 
жигнэмэг / нарийн 
боов / нимгэн 
жигнэмэг, нухсан төмс 
чипс гэх мэт  

 
ХҮҮХДЭД ЯАГААД ӨӨР ӨӨР БҮТЭЦ БА УРСАЦ 
ШААРДЛАГАТАЙ БАЙДАГ ВЭ? 
Яагаад хүүхдэд өөр өөр төрлийн хоолны бүтэц ба уух юмны найрлага хэрэгтэй байдаг хэд хэдэн 
шалтгаанууд байдаг. Асран хамгаалагчийн хувьд заримдаа бид эдгээр шалтгаануудыг мэддэг ба 
харамсалтай нь заримдаа мэддэггүй байна. Гэсэн хэдий ч асран хамгаалагчийн хувьд бид 
хооллолтын өмнө, үеэр, дараа, хооллох хооронд хүүхэд юу хийж байгааг тэмдэглэх, хүүхдийн талаар 
суралцах замаар болзошгүй шалтгаан, шинж тэмдгүүдийг олж мэдэж чадна.  

 
Хүүхдэд өөр хоолны бүтэц, уух юмны буюу шингэний урсац шаардлагатай нийтлэг 
шалтгаанууд: 

o Сөргөө, уушиг эсвэл зүрхний өвчтэй холбоотой эрүүл мэндийн нөхцөл байдал 
o Эрт дутуу төрөх (дутуу төрсөн) 
o Хорт бодисийн нөлөөнд автаж төрөх (эмийн бодис ба / эсвэл согтууруулах ундаа) 
o Уруул тагнай сэтэрхий гэх мэт биеийн бүтцийн өөрчлөлт 
o Тархины саажилт зэрэг мэдрэлийн булчингийн эмгэг 
o Дауны хам шинж гэх мэт хөгжлийн бэрхшээл 
o Нийгэмшил-сэтгэл хөдлөлийн болон хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлс (хязгаарлагдмал 

туршлага, асран хамгаалагчгүй байх, стресст орох гэх мэт) 



БҮЛЭГ  1  |  ЗҮЙЛ 1.9:  ХООЛНЫ БҮТЭЦ  БА ШИНГЭНИЙ УРСАЦЫН БАЙДЛЫН ҮНДЭС  

90 

 
ЗҮҮН: Дауны хам шинжтэй хүүхдүүд 
амны хөндий ба хоолойны булчингийн 
сул тонустайн улмаас тэдэнд өөр 
бүтэц ба урсац шаардлагатай. 

 БАРУУН: Тархины маажилттай 
хүүхдүүдийн биеийн булчингийн 
тонус чангаралтай байдгаас идэх ба 
залгихаа хянахад бэрхшээлтэй тул 
тэдэнд eeр бүтэц ба урсац 
шаардлагатай. 

 

Энэ хүү өөр өөр олон төрлийн бүтэцтэй 
хоол идэж байна 

 

 
 
 
 
 

ХҮҮХДЭД ӨӨР БҮТЭЦТЭЙ ХООЛ ЭСВЭЛ УРСАЦТАЙ ШИНГЭН 
ШААРДЛАГАТАЙ БАЙГААГ ИЛТГЭХ НИЙТЛЭГ ШИНЖҮҮД:  

o Ханиах o Хоол ба шингэнд хахах 

o Бөглөрөх, түгжрэх o Ердийн бус урт хооллох (хоол бүрт 30-40 
минутаас их цаг зарцуулах) 

o Хоржигнох буюу “нойтон” дуугарах, 
амьсгалах 

o Зажлахад бэрхшээлтэй 

o Амьсгалын дээд замын халдвар o Зарим нэг хоолны бүтэц ба уух юмны 
урсацын байдлаас зайлсхийх 

o Идэх үед амьсгалахад бэрхшээлтэй байх o Бөөлжих 

o Хоолны цагаар уйлах буюу уцаарлах o Жин ба хоол тэжээлийн дутлын 
асуудалтай 

o Амаараа дургүйцэх, идэж, уухаас “татгалзах  
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ЗӨВ БҮТЭЦ БА УРСАЦЫГ СОНГОХЫН АЧ ХОЛБОГДОЛ 
ЮУ ВЭ?  
Хүүхдэд тохирсон зөв бүтэцтэй хоол ба тохирсон урсацтай шингэнийг сонгох нь хоолны цагийг 
аюулгүй, тав тухтай байлгахад тусалдаг. Хүүхдийн чадварын түвшинд тохирсон бүтэц ба 
урсац нь амжилттай хооллоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Дээр нь хооллолтын бэрхшээлтэй 
хүүхдийн хувьд хоолны бүтэц ба уух юмны урсацын өтгөн байдлыг өөрчлөх нь хүүхдийн 
аюулгүй байдал, сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэх стратеги арга юм. Тодруулбал зарим нэг 
бүтэц ба урсац нь хүүхдийн амьсгалын замыг хамгаалж, хооллолтыг бага ядраах, стрессгүй 
болгодог байна. Энэ нь хүүхдийн хооллолтыг хөнгөвчилж, түүний эрүүл мэнд хоол тэжээлд 
туслалцаа үзүүлдэг байна.  

 
Хүүхдүүд аюулгүй, тав тухтай хооллож, уух үедээ илүү сайн идэж, 
уудаг байна. Мөн тэд эрүүл саруул, хүчтэй өсдөг байна.  

 

Зохимжтой бүтэц ба урсацыг сонгох нь чухал, учир нь:  

①  Энэ нь хүүхдийн амны хөндийн хөгжлийн анхны алхам юм 
②  Энэ нь шинэ бүтэц, мэдрэмжийг аюулгүй арга замаар мэдрэх боломжийг олгодог 
③  Энэ нь хүүхдэд аюулгүй хооллолтыг санал болгодог 
④  Энэ нь хүүхдэд илүү тав тухтай, тааламжтай хооллолтыг санал болгодог 

 

ЗОХИМЖТОЙ БҮТЭЦ БА 
УРСАЦЫН АШИГ ТУС  

 

ТАЙЛБАР (ЯМАР ХАРАГДДАГ ВЭ)  

 
Амны хөндийн чадвар  

 

o Бүтэц ба урсацын байдалд үндэслэн өөр  арга замаар амаа 
хэрхэн ашиглах талаар хүүхдэд заах 

o Бэрхшээлтэй байдаг хоол ба уух юмыг хэрхэн идэж уух талаар 
хүүхдэд заах 

Мэдрэхүйн хөгжил 

o Хүүхдийг  шинэ, өөр хоолны бүтэц ба шингэний урсацыг турших 
боломжоор хангах 

o Том хүний иддэг төрөл бүрийн хоол ба уух юмыг хүүхдэд бэлдэх 

Эрүүл сайн сайхан байх o Аюулгүй идэж уух туршлага бий болгох 

o Идэх уух илүү тав тухтай, тааламжтай туршлагыг санал болгох 

o Өвчин, хоол идэхгүй байх, хоол тэжээлийн дутал, шингэн алдалт, 
үхэх магадлалыг бууруулах 
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ХООЛОНД ОРОХ ХӨГЖЛИЙН ЕРДИЙН ХУГАЦАА: ХАТУУ 
ХООЛНЫ БҮТЭЦ 
Хүүхэд хоолны бүтэц бүрийг идэж сурахад чухал ба ердийн хугацаа (насны хүрээ) байдаг. 
Гэсэн хэдий ч асран хамгаалагч зөвхөн хүүхдийн насыг харгалзах шаардлагагүй бөгөөд бүтэц 
бүрийг хэзээ танилцуулахаа шийдэхэд хүүхдийн чадварын түвшин, ерөнхий бэлэн байдал 
зэргийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Хэдийгээр хүүхэд тодорхой насны хүрээнд хүрсэн байж 
болох ч шаардлагатай ур чадвар эзэмшсэн эсэх, шинэ хоолны бүтэц рүү шилжихэд аюулгүй 
эсэхийг нь харгалзан анхаарч үзэх нь чухал юм.  

Хоолны бүтэц тус бүрийг идэж сурах явцыг дэмжих, ихэвчлэн ажиглагддаг хөгжлийн нас зэрэг 
ердийн хөгжлийн чадварыг доор харуулав.  

 
НАС ХӨГЖЛИЙН ЧАДВАР ХООЛНЫ БҮТЭЦ 

0 – 5/6 сар o Хөхөх o Хөхөөр хооллолт ба угжаар 
уух шингэн  

5-6 сар 

o Хөхөх  

o Хэлээ түлхэх нь багасах 

o Халбаганд амаа нээх 

o Хоолыг хэлнээс урд хэсгээс ард хэсэг 
рүү шилжүүлэх 

o жигд нухсан хоол 

7-9 сар 

o Зажлалтыг хөгжүүлж, дээш доош 
зажлах маяг үзүүлэх 

o Хэлээ түлхэх нь улам багасах 

o Хэлний хажуу тал руу шилжих 
хөдөлгөөн үүсдэг 

o Өтгөн, жигд нухсан хоол 

o Шүдний жигнэмэг, 
цөцгийтэй жигнэмэг гэх мэт 
шүлсэнд уусдаг хоол хүнс  

o Гадил, авокадо, сайн 
чанасан лууван, хулуу гэх 
мэт зөөлөн ширээний хоол 

12-14 сар 
o Зажлах хэв маяг нь үргэлжлэн хөгжиж 

байдаг 

o Илүү боловсон зажилдаг болдог  
o Дээрхитэй ижил  

14-18 сар 
o Эргэлдүүлж зажлах чадвар нь 

үргэлжлэн хөгжиж байдаг 

o Уруулын хөдөлгөөн ба хаалт нэмэгддэг 

o Зөөлөн мах, холисон сүү, 
шөл, будаа, шош гэх мэт 
холимог бүтэц 

18-24+ сар 

o Эргэлдүүлж зажлах чадвар нь бүрэн 
хөгжсөн байдаг 

o Уруулын хөдөлгөөн ба хаалт эрс 
нэмэгддэг 

o Эрүүний тогтвортой байдал сайжирч, 
өөр өөр өтгөрөлттэй хоол хүнсээр 
дамжуулан хазах боломжийг олгодог 

o Махнууд 

o Түүхий жимс, ногг 

o Холимог бүтэц  
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 Саванд наалдах буюу хазайлгах үед савнаас 
унахгүй байвал нухаш хэт өтгөн байна гэсэн үг.  

ХАТУУ ХООЛНЫ БҮТЦИЙН ТӨРЛҮҮД  
Маш олон төрлийн хатуу хоол хүнсний бүтцүүд байдаг. Ер нь хөгжиж байгаа 

хүүхэд нас ахих тусам, чадвараа хөгжүүлэхийн хэрээр бүх бүтцийг туршиж үзэх хэрэгтэй. 
Гэсэн ч идэх бэрхшээлтэй хүүхэд хооллох үед эрүүл, тав тухтай байхын тулд тодорхой зарим 
нэг бүтэцтэй хоол хэрэгцээтэй (мөн бусдыг идэхгүй байх) байдаг байна. Ямар ч төрлийн бүтэц 
санал болгосон, энэ нь хүүхдийн насанд тохирсон, хүүхдийн бие махбодийн хэрэгцээнд 
нийцсэн байх ёстой. Ингэснээр хүүхэд бүрт хамгийн шилдэг сонголт хийхийн тулд ялгануудыг 
нь ойлгох нь чухал. Эцэст нь хүүхэд асран хүмүүжүүлэгчдээ ямар хоол хүнсийг зохицуулах 
чадвартай, шинэ зүйлийг туршиж үзэхэд бэлэн гэдгээ мэдэгддэг. 

 
ЗУТАГНАСАН НУХАШ 

Нухсан ба буталсан хоол гэдэг нь жигд (бөөгнөрсөн бүхэл зүйлгүй), наалдамхай  биш хоол юм. 
Зөв холигч ба хэрэгсэлтэй бол ихэнх хоолыг жигд зутагнасан нухаш болгож болно.  

ХАМГИЙН САЙН:  6 сартай ба түүнээс дээш ихэнх хүүхдүүд  

   

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Шинээр хоолонд орж байгаа 
o 6-9 сартай  
o Зажлах чадвар хязгаарлагдмал  
o  Хэлний хөдөлгөөн ба хяналт хязгаарлагдмал 
o Шүд ургаагүй, шүдний асуудалтай 
o Зажлах, хазахдаа амархан ядардаг 
o   Зажлах, идэхдээ өвддөг тав тухгүй   

 

 

ТАТСАН БА ЧИЙГЛЭГ  

Татсан ба чийглэг хоол нь зөөлөн, нойтон байдаг ба  харахад бөөгнөрсөн харагддаг. Эдгээр 
хоолыг хуруу ба хэрэгсэл ашиглан идэх бөгөөд хуруу эсвэл хэрэгсэл ашиглан бөөгнөрсөн 
хэсгийг амархан арилгаж болно. Залгих үед эргээд нухаш болон хувирдаг. Олон татсан ба 
чийглэг хоол хэрэгсэл ашиглахад амархан нухаш болдог байна (жишээ нь: авокадо, жигнэсэн 
амтат төмсний мах, гадил гэх мэт). Татсан мах ба загасыг өтгөн, зунгааралдсан соус ба 
сүмсээр амталж өгнө. Талхыг шингэн юманд дэвтээсэн байх ёстой бөгөөд хуурай байх ёсгүй. 
Үр тариа нь маш зузаан, жигд байх ёстой бөгөөд нэмэлт шингэнийг асгах хэрэгтэй. Цагаан 
будаа нь наалдамхай, цавуулаг, арзгар байж болохгүй. 

ХАМГИЙН САЙН:  7 сартай ба түүнээс том хүүхдүүд  
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Хэрвээ хоол хүнс зөөлөн, үмх хэмжээтэй биш 

бол татаж, чийглэж өгнө 

 Хэрэв сайтар машиндаагүй бол нухах 
хэрэгтэй 

 

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Шинээр хоолонд орж байгаа 
o 7-12 сартай 
o Бага зэргийн зажлах чадвартай    
o Бага зэргийн хэлний хөдөлгөөн ба хяналттай 
o Шүдгүй буюу шүдний асуудалтай 
o Зажлах ба хазахад амархан ядардаг 
o Зажлах, идэхдээ өвддөг буюу тав тухгүй 

 

 

 

ЗӨӨЛӨН, ҮМХ-ХЭМЖЭЭТЭЙ  

Зөөлөн, үмх хэмжээтэй хоолыг илүү аюулгүй, хялбар болгохын тулд 
зөөлөн, чийглэг, жижиг хэмжээтэй байдаг байна. Хуруу ба хэрэгсэл 

ашиглан идэж болох бөгөөд хутга ашиглахгүйгээр амархан 
хувааж болно. Махыг зөөлөн, 8 мм хэтрэхгүй машиндах бөгөөд 

загас зөөлөн хайрслаг байх хэрэгтэй. Талхыг шингэн юманд 
дэвтээсэн байх ёстой бөгөөд хуурай байх ёсгүй. Үр тариа нь 
маш зузаан, жигд байх ёстой бөгөөд нэмэлт шингэнийг 
асгах хэрэгтэй. Цагаан будаа нь наалдамхай, цавуулаг, 
арзгар байж болохгүй. 

 
ХАМГИЙН САЙН:  9 сартай ба түүнээс том хүүхдүүд  

 

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Хангалттай зажлах чадвартай хүүхэд    
o Хангалттай хэлний хөдөлгөөн ба хяналттай хүүхэд  
o Зажлах ба хазахад амархан ядардаг хүүхэд  
o Зажлах, идэхдээ өвддөг буюу тав тухгүй байдаг хүүхэд татсан, чийглэг, нухсан 

хоолыг бага хэмжээгээр өгвөл эдгээр хоолнуудыг маш сайн идэж чадна 
o Хэрэгсэл ашиглан өөрийгөө хэрхэн хооллохыг сурч байгаа том хүүхдүүд 
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Ердийн хоол нь илүү их амны хөндийн хөдөлгөөний 

чадвар шаарддаг тул хүүхдэд удаан үргэлжлэх 
хоолонд тэвчээртэй байх, амархан ядрахгүй байхыг 

шаарддаг. 

 

 
Зөөлөн, үмх хэмжээний хоол нь тухайн хүүхдийг хоол зажлах чадвартай 
байхыг шаарддаг. Хэрэв хүүхэд хараахан зажилж байгаагүй боловч ийм 
төрлийн хоол өгсөн бол хахах өндөр магадлалтай. Асран хамгаалагч нар 
шинэ хоол турших үед үргэлж болгоомжтой байх хэрэгтэй ба идэж байх 
үед хүүхдийн хажууд байх хэрэгтэй.  

 
 

ЕРДИЙН  

Ердийн хоол нь хүүхдийн нас ба чадварын түвшинд нь тохирсон 
“ширээний хоол”-ыг хэлдэг байна. Эдгээр хоолыг хуруу ба 

хэрэгсэл ашиглан идэх ба магадгүй хазах, зажлах 
шаардлагатай байж болно. Энгийн бүтэцтэй хоол нь: 
хутгасан, бөөгнөрсөн, наалдамхай, үйрсэн, бутарсан, 
шаржигнасан, хатуу, чанга, ширхэгтэй, зажлууртай байна. 
Хуурай талх, наалдамхай, цавуулаг эсвэл үр тариатай будаа 
өгч болно.  

ХАМГИЙН САЙН:  18-24 сартай ба түүнээс том хүүхдүүдийн ихэнхид тохиромжтой 

 

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Хангалттай зажлах чадвартай хүүхэд 
o Хэлний хөдөлгөөн ба удирдлага нь хангалттай хүүхэд 
o Зажлах үед амархан ядардаггүй хүүхэд 
o Хэрэгсэл ашиглан өөрсдийгөө хэрхэн хооллохыг суралцаж байгаа том хүүхдүүд 

 

ШИНГЭНИЙ УРСАЦЫН БАЙДЛЫН ТӨРЛҮҮД   
Хэд хэдэн өөр шингэний урсацын өтгөн байдлын төрлүүд байдаг байна. Ихэнх хөгжиж 
буй хүүхдүүдэд зөвхөн шингэн уух юм хэрэгтэй байдаг. Гэсэн хэдий ч залгихад 

бэрхшээлтэй байгаа хүүхэд хооллох үед эрүүл мэнд, ая тухыг нь хангахын тулд түүнд 
тодорхой урсацын өтгөнтэй шингэн хэрэгтэй (мөн бусдаас зайлсхийх). Ямар төрлийн урсацын 
өтгөнтэй шингэнийг санал болгосноос үл хамааран энэ нь хүүхдийн насанд тохирсон байх 
хэрэгтэй бөгөөд хүүхдийн чадвар, бие махбодийн хэрэгцээнд заавал тохирсон байх ёстой. 
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Иймээс хүүхэд бүрт хамгийн оновчтой сонголт хийхийн тулд ялгаатай байдлыг ойлгоход 
тусалдаг. Эцэст нь асран хамгаалагчдаа хүүхэд өөрөө ямар нийцэмжийг зохицуулах 
чадвартай байна, шинэ зүйл туршихад хэзээ бэлэн болохоо мэдэгдэх болно.  

 
ШИНГЭН  

Урсацын өтгөний байдал нь шингэн байхад хамгийн   
хурдан гоождог байна. Эдгээр нь бага нягтшилтай 
тул хамгийн хурдан гоождог байна. Эдгээр уух 

зүйлс буюу шингэнийг хөхөлт, аяга, тариур ба 
соруураар ууж болно. 

 
ХАМГИЙН САЙН:  0 ба түүнээс дээш насны 
хүүхдэд     

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Хангалттай залгих чадвартай 
o Амны хөндийн хөдөлгөөний чадвар 

хангалттай 
o Амьсгалын замын өвчин ба  

                  халууралтаас ангид эрүүл биетэй 

 
 

 

 
 

ҮЛ ЯЛИГ  ӨТГӨН 

Үл ялиг өтгөн уух юм нь арай их нягшилтай тул 
уснаас арай удаан урсдаг байна. Эдгээр нь 
нярайд зориулсан эхийн сүү орлуулагчтай 
ижил өтгөнтэй байдаг байна. Эдгээрийг угж, 
аяга, тариур эсвэл соруулаар ууна. Үл ялиг 
өтгөнтэй шингэн нь байнга гулгидаг хүүхдэд 
тустай байдаг. 

ХАМГИЙН САЙН:  0 ба түүнээс дээш 
насны хүүхдэд     

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД 
САЙН:  

o Хангалттай залгих чадвартай  
o Амны хөндийн хөдөлгөөн хангалттай  
o   Ходоод улаан хоолойн сөргөөтэй  
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Үл ялиг өтгөн уух юм нь байнга гулгидаг нярай хүүхдэд тустай байдаг. 
 

 
БАГА ЗЭРГИЙН ӨТГӨН  

Бага зэргийн өтгөн уух юм нь халбаганаас хурдан гоождог боловч үл ялиг өтгөнтэй шингэн уух 
юмнаас арай удаан гоождог байна. Эдгээрийг халбага, зарим хөхөлт, соруул, ихэнхдээ аяга ба 
тариураар уудаг. Жимсний өтгөн шүүс буюу нектар гэх мэт зарим уух юм нь бага зэргийн 
өтгөнтэй байдаг байна. Бага зэргийн өтгөнтэй уух юмны хувьд өтгөрүүлэгч бодис ашигладаг 
байна.  

ХАМГИЙН САЙН:  0 ба түүнээс дээш насны хүүхдэд (* 6 сараас доош настай хүүхдэд зөвхөн 
хөхний сүү эсвэл эхийн сүү орлуулагч өгөх ёстой.)    

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Хангалттай залгих чадвартай  
o Амны хөндийн хөдөлгөөний чадвар хангалттай  
o Амны хөндийн хөдөлгөөний чадвар бага зэрэг буурсан  
o Шингэн уух юм уухад бэрхшээлтэй (залгих чадварын бэршээлтэй) 

 

ДУНД ЗЭРГИЙН ӨТГӨН 

Дунд зэргийн өтгөнтэй шингэн уух юм нь амархан гоождог 
боловч халбаганаас удаан унадаг байна. Эдгээр нь 
бөөгнөрсөн юмгүй холилдсон байдаг тул халбага ба 
аягаар ууж болно. Эдгээр уух юм нь зажлах 
шаардлагагүй, бага хүчин чармайлт шаарддаг бөгөөд 
хүүхэд залгихад илүү их хугацаа шаарддаг байна. 
Эдгээр уух юм нь урсамтгай нухсан хоол, зарим нэг 
сүмс гэх мэт дунд зэргийн өтгөнтэй байдаг байна. Дунд 
зэргийн өтгөнтэй зарим уух юмны хувьд өтгөрүүлэгч 

бодис ашигласан байдаг байна. 

 
ХАМГИЙН САЙН:  0 ба түүнээс дээш насны хүүхдэд (* 6 

сараас доош настай хүүхдэд зөвхөн хөхний сүү эсвэл эхийн сүү  
орлуулагч өгөх ёстой)    

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o Амны хөндийн хөдөлгөөний чадвар мэдэгдэхүйц муудсан  
o Шингэн ба үл ялиг өтгөнтэй уух юм уухад бэрхшээлтэй  
o Удаан, хяналттай урсацтай өтгөнтэй шингэн уух зүйлс хамгийн тохиромжтой хүүхэд 
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Хэрэв хүүхэд дунд зэргийн өтгөнтэй шингэн уух юмыг уухдаа 
байнга ханиах, хахах цацах шинж илэрч байвал залгилтын 
бэрхшээлтэй гэсэн үг юм. Маш өтгөн уух зүйлийг санал 
болгож үзээрэй.  
 

 
МАШ ӨТГӨН БУЮУ ЗУТАГНАСАН НУХАШ 

Маш өтгөн уух юм нь нухсан хоолтой ижил байдаг. Тэдгээрийг жигд, наалдамхай болтол нь 
хольдог. Зөв холигч эсвэл хэрэгсэл ашиглан ихэнх хоол ба уух юмыг маш өтгөн уух юм болгож 
болно. Маш өтгөн уух шингэнийг аяга ба соруулаар ууж болохгүй бөгөөд халбага зарим 
тохиолдолд сэрээ ашиглана. Эдгээр маш өтгөн уух юмыг зажлах шаардлагагүй, бага хүчин 
чармайлт шаарддаг, залгихад хүүхдэд илүү их цаг хугацаа шаардагддаг байна. Нухсан 
хүүхдийн хоол гэх мэт хэт өтгөрүүлсэн зүйлс байдаг. Хэт өтгөрүүлсэн уух юмны хувьд 
өтгөрүүлэгч бодис ашигласан байдаг байна. 

 

ХАМГИЙН САЙН:  0 ба түүнээс дээш насны хүүхдэд     

 

ЯЛАНГУЯА ДАРААХ ХҮҮХДҮҮДЭД САЙН:  

o 6-9 сартай хүүхэд 
o Амны хөндийн хөдөлгөөн хязгаарлагдмал хүүхэд 
o Шүдгүй буюу шүдний асуудалтай хүүхэд 
o Амьсгалын замын өвчтэй ба халууралтаас ангид эрүүл биетэй хүүхдүүд 
o Үл ялиг өтгөн, бага зэргийн болон дунд зэргийн өтгөнтэй шингэн уух юм уухад 

бэрхшээлтэй хүүхэд (залгих бэрхшээлтэй) 
o Удаан, хяналттай урсацтай шингэн хамгийн тохиромжтой хүүхэд 
o Мэрэх, зажлахад амархан ядардаг хүүхэд 
o Зажлах ба залгихад өвддөг буюу тухгүй байдаг хүүхэд 

 

 

 
Өтгөрүүлсэн хоол ба уух зүйлсийн талаарх нэмэлт мэдээллийг Хавсралт 9C, 
9D, 9E-ээс авна уу.  

Хүүхдийн хоолны дэглэмийг хэрхэн сайжруулах талаар нэмэлт мэдээллийг 
Хавсралт 9F-ээс авна уу. 
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 ХООЛНЫ БҮТЭЦ БА ШИНГЭН УУХ ЮМНЫ 
УРСАЦЫН ӨТГӨНИЙГ БАЙДЛЫН ГОЛ  
ЭЛЕМЕНТҮҮД  

 

 

Насанд тохирсон   

o Хүүхдийн нас, түвшинд тохирсон хоол ба уух зүйл 

o Насанд нь бэрхшээлтэй биш хоол ба уух зүйл 

o Насанд нь амархан биш хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийн өсөлт, хөгжлийг өөрчлөх хоол ба уух зүйл 

Хөгжлийн хувьд тохирсон   

o Хүүхдийн хөгжлийн чадвар ба түвшинд тохирсон  хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийн бие махбодийн чадварт (байрлал, биеийн хүч, хяналт, гар 
ашиглалт зэрэг) нийцдэг хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийн бусад чадварт тохирсон хоол ба уух зүйл (сэрэмжтэй байдал, 
сонирхол, хооллоход бэлэн байдал, харааны чадвар гэх мэт) 

o Хүүхдийн өсөлт, хөгжлийг өөрчлөх хоол ба уух зүйл 

Амны хөндийн хөдөлгөөн ба 
залгих чадварт тохирсон   

o Хүүхдийн хэлний хөдөлгөөн ба хяналтын чадварт тохирсон хоол ба уух 
зүйл 

o Хүүхдийн уруул, хацар, эрүүний чадварт тохирсон хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийн залгих чадварт тохирсон хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийн шүдтэй тохирсон хоол ба уух зүйл(шүд, шүдгүй байх) 

Үр ашигтай  
o Хүүхдийн тэвчээрт нь тохирсон хоол ба уух зүйл 

o Хооллоход 30 минут ба түүнээс бага хугацаа шаардагдах  

Аюулгүй тав тухтай   

o Хүүхдийг аюулгүй хооллоход дэмжлэг болох хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийг тав тухтай хооллоход дэмжлэг болох хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийн эрүүл мэндэд дэмжлэг болох хоол ба уух зүйл 

o Хүүхдийг аз жаргалтай, сайн сайхан байхад дэмжлэг болох хоол ба уух 
зүйл  

 
 
 
 
 
 

 

ГОЛ ЭЛЕМЕНТҮҮД  

 

БҮТЭЦ БА УРСАЦАД АНХААРАХ АСУУДЛУУД  
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ХҮҮХЭД БҮРТ ЗОРИУЛСАН ХООЛНЫ БҮТЭЦ БА 
УУХ ЮМНЫ УРСАЦЫН ЗӨВЛӨМЖҮҮД  
 

ЗӨВЛӨМЖ 1: 
Хоолны бүтэц ба нийцэмжийг сонгохдоо хүүхдийн хувь хүний хэрэгцээг үргэлж харгалзан үзэх. 
Хүүхэд бүр одоогийн насандаа бүх хоол хүнс, уух зүйлийг сайн ууж, идэж чаддаггүй. Хүүхдүүд 
өөр өөр чадвар, тусгай бэрхшээлтэй гэдгийг харгалзан үзэх хэрэгтэй 

ЗӨВЛӨМЖ 2: Хоолны бүтэц ба нийцэмжийг сонгохдоо  хүүхдийн чадварын түвшинг үргэлж харгалзан үзэх 
хэрэгтэй. Хүүхдэд юу өгөхөө бодох үедээ зөвхөн хүүхдийн насыг харгалзан үзэж болохгүй.   

ЗӨВЛӨМЖ 3: 
Хамгийн сайн тохирох бүтэц ба нийцэмжийг сонгох нь маш их ажил шаарддаг. Асран 
хамгаалагч нар хүүхдэд яг тохирох зүйлийг олох хүртэл, бүтэц / нийцэмжийг хэд хэдэн удаа 
буюу өөр өөр бүтэц / нийцэмжийг турших хэрэгтэй. Хүүхэд хэрхэн хариу үйлдэл үзүүлж байгаа, 
жижиг өөрчлөлт шаардлагатай эсэхийг ажиглах цаг гарга.  

ЗӨВЛӨМЖ 4: 
Сайн байрлал бол түлхүүр юм. Хүүхэд бүрийн аюулгүй, тохь тухтай байрлуулалыг олох нь нэн 
чухал юм. Тогтвортой байрлал нь хүүхдийг идэж, уухад нь үргэлж амар, аюулгүй болгодог 
байна.  

ЗӨВЛӨМЖ 5: 

Жижиг, удаанаар эхлэх. Хүүхдийг анхлан хооллож эхэлж байгаа бол жижиг хэмжээний шинэ 
бүтэцтэй буюу нийцэмжтэй “туршилт”-ыг санал болгох. Аажмаар эхлэх нь хүүхэд бүтэц ба 
нийцэмжийг хэрхэн зохицуулж байгааг мэдэх боломжийг асран хамгаалагч нар олгодог байна. 
Бага хурдтай, жижиг хазах буюу залгих нь хүүхдэд хялбар ба аюулгүй байх болно.  

ЗӨВЛӨМЖ 6: Эерэг харилцаанаас хүүхэд хамгийн сайныг нь сурдаг. Хоолны үеэр хүүхэдтэй эерэг харилцах 
нь энэ үйл явцыг дэмжих хамгийн сайн арга юм.  

ЗӨВЛӨМЖ 7: 
Замбараагүй байх нь зүгээр! Шинэ бүтэц ба нийцэмжийг ууж, идэж сурахад замбараагүй байж 
болно. Гэсэн ч хүүхдэд хоол хүнс, шингэн зүйл хэрхэн мэдрэгдэж байгааг зааж, янз бүрийн 
зүйлийг туршиж үзэх сонирхлыг өргөжүүлдэг тул замбараагүй байх нь эрүүл мэндэд тустай. 

 

 

 
ДҮГНЭЛТҮҮД 
Ихэнх хүүхдүүд ямар нэгэн бэрхшээлгүйгээр бүх хоолны бүтэц ба шингэн уух 

юмны урсацыг хэрэглэж чаддаг байна. Гэсэн ч идэх ба залгих бэрхшээлтэй хүүхдийг 
хооллох үед хоолны цагийг аюулгүй байлгахын тулд хоол ба уух зүйлсийг хэрхэн өөрчлөх, 

хэрхэн үр ашигтай, дэмжлэг үзүүлэх талаар мэддэг байх хэрэгтэй. Бага хурдтай, жижиг үмх 
буюу балга задгилт нь хүүхдэд хялбар ба аюулгүй байх болно.  

 

 

 




