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Зарим хүүхэд тодорхой төрлийн хоол хүнсний бүтцийг амаар идэхэд болон шингэн зүйлсийг 
аюулгүй уухад ихээхэн хүндрэлтэй тулгардаг. Хүүхэд иймэрхүү байдлаар аюулгүй идэх болон 
уухад хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарсан бол түүний идэж, ууж байгаа хоолны бүтэц шингэний 
урсацын өтгөн шингэн байдлыг өөрчилж өгөх нь хооллох явцыг харьцангуй хялбар бөгөөд 
аюулгүй болгож өгдөг.  

Хэдийгээр хоолны бүтэц болон шингэний урсацын өтгөн шингэн нь байгалаасаа өөр өөр байдаг 
ч асран халамжлагчид шингэний өтгөн болон хоолны бүтцийг нь өөрчлөн тухайн хүүхдийн 
чадварын шаардлагад нийцүүлэн өөрчилж хүүхдэд тохиромжтой бөгөөд илүү аюулгүй болгож 
болдог. Ингэхдээ зориулалтын хоолны хэрэгсэл, холигч ашиглах, бусад хоол хүнс ба шингэнтэй 
хольж, зориулалтын зохиомол өтгөрүүлэгч бодис нэмэх зэрэг аргачлалуудыг хэрэглэдэг.  

 
ХООЛ БОЛОН ШИНГЭН ЗҮЙЛСИЙГ ХЭРХЭН ӨТГӨРҮҮЛЭХ ВЭ?  

①  Энгийн хоол хүнс болон шингэнийг ашиглан хоол болон шингэн зүйлсийг өтгөрүүлэх 
②  Зохиомол өтгөрүүлэгч бодис ашиглан хоол болон шингэнийг өтгөрүүлэх  

 

БАЙГАЛИЙН ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ БОДИСУУД  

Бусад хоол болон шингэн зүйлстэй хольсноор бүтэц урсацыг өтгөн чанартай болдог.  

 
БАЙГАЛИЙН ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ  АНХААРАХ ЧУХАЛ САНАМЖУУД  

Нярайн хуурай сириал (цагаан будаа, арвай, 
овъёос, холимог) – нунтаг, буталсан  

 
o Ширхэггүй  
o Хөхний сүүтэй хамт хэрэглэхгүй  
o 12 сараас бага насны хүүхдэд зориулагдсан байна  

Желатин, гуар шош, ургамлын үндэсний цардуул, 
төмсний цардуул, үр тарианы цардуул, эрдэнэ 
шишийн цардуул, хүнсний хивэг, гурил, далайн 
ургамал (Ирланд хөвд) 

 
o Харшлийн эрсдэлгүй 12 сараас дээш насны хүүхдэд 

зориулсан. 

Шингэнийг (сүү, ус, шүүс) өтгөрүүлэх зорилгоор 
блэндэрдсэн зутантай холих 

 
o Харшлийн эрсдэлгүй 12 сараас дээш насны хүүхдэд 

зориулсан. 

 
ЗОХИОМОЛ ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ БОДИСУУД  

Зохиомол өтгөрүүлэгч бодисууд нь хоол болон шингэнтэй хольж өтгөрүүлэх зориулалттай. 
Эдгээр өтгөрүүлэгч бодисуудыг тодорхой дэлгүүр, эмийн сан болон онлайнаар худалдан авч 
болно. Өтгөрүүлэгч тус бүр дээр үйлдвэрлэгчээс хэрхэн хоол болон шингэнийг өтгөрүүлэх тухай 
зааварчилгааг нарийн заасан байдаг.  

 
12 сараас доош насны хүүхдэд зохиомол өтгөрүүлэгчээр өтгөрүүлсэн 
хоол болон шингэнийг өгч болохгүйг анхаарна уу.  
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ЗОХИОМОЛ ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ  АНХААРАХ ЧУХАЛ САНАМЖУУД  

 
СимплайТик, ТикИт, ТиккенАп, Тик Энд Ийзи, 
Гелмикс Тикенер  

 
o 12 сараас дээш настай хүүхдэд  

 

ШИНГЭНИЙГ БАГА ЗЭРГИЙН ӨТГӨНТЭЙ (ЖИМСНИЙ 
ӨТГӨН ШҮҮС ШИГ ӨТГӨНТЭЙ) ШИНГЭН БОЛГОЖ 
ӨТГӨРҮҮЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА -  БАЙГАЛИЙН 
ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ АШИГЛАХ  

o Шингэн эсвэл эхийн сүү орлуулагчийн 30 мл тутамд 
6,3 гр нярайд зориулсан хуурай нунтаг сириалыг 
нэмж холихоор тооцно.  

ЖИШЭЭ :   

o 90 мл эхийн сүү орлуулагч дээр 19 гр хуурай 
сириал хийж хутгана.  

o 120 мл эхийн сүү орлуулагч дээр 25,2 гр хуурай 
сириал хийж хутгана.  

o 180 мл эхийн сүү орлуулагч дээр 37,8 гр хуурай сириал 
хийж хутгана.  

o Шингэн нь нилээн өтгөрсөн байдалтай (жимсний өтгөн шүүс 
шиг) болох бөгөөд халбаганаас гоожуулах үед уснаас арай удаан гоожно.  

ШИНГЭНИЙГ ДУНД ЗЭРГИЙН ӨТГӨНТЭЙ (ШИНГЭВТЭР ЗӨГИЙН БАЛ ШИГ) 
ШИНГЭН БОЛГОЖ ӨТГӨРҮҮЛЭХ ЗААВАРЧИЛГАА -  
БАЙГАЛИЙН ӨТГӨРҮҮЛЭГЧ АШИГЛАХ  

o Шингэн эсвэл эхийн сүү орлуулагчийн 30 мл шингэн 
тутамд 10.5 гр нярайд зориулсан хуурай нунтаг 
сириалыг нэмж холихоор тооцно. 

ЖИШЭЭ :   

o 90 мл эхийн сүү орлуулагч дээр 31,5 гр нярайд 
зориулсан хуурай сириал хийж хутгана. 

o 120 мл эхийн сүү орлуулагч дээр 42,5 гр нярайд 
зориулсан хуурай сириал хийж хутгана. 

o 180 мл эхийн сүү орлуулагч дээр 63 гр нярайд 
зориулсан хуурай сириал хийж хутгана. 

o Шингэн нь нилээн өтгөрсөн байдалтай (зөгийн бал шиг) 
байх бөгөөд халбаганаас гоожуулах үед ялигүй өтгөнтэй 
шингэнээс арай удаан гоожно. 

12 сараас доош насны хүүхдэд цэвэр зөгийн бал өгч хэрхэвч 
болохгүйг анхаарна уу.  
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12 САРААС ДЭЭШ НАСТАЙ 
ХҮҮХДИЙН ХООЛЫГ 
ӨТГӨРҮҮЛЭХ НЭМЭЛТ ЗААВАР 

o Хүүхдийн блэндэрдсэн хоолонд бага 
хэмжээний ус, шөл, шүүс гэх мэт 
шингэнээс нэмснээр байгалийн аргаар 
өтгөрүүлсэн шингэн бэлдэж болно. Үүний 
дараа бөөгнөрсөн бүхэллэг зүйлс байхгүй 
болтол нь сайтар хутгана. *Шингэний 
хэмжээг нэмэгдүүлэх тусам хоолыг улам 
шингэрүүлнэ.  

o Байгалийн аргаар өтгөрүүлсэн шингэн 
бэлтгэхийн тулд тараг, пуддинг зэрэг дээр 
бага хэмжээний ус, сүү зэргийг нэмэхэд л хангалттай. Бүхэллэг бөөгнөрөл байхгүй 
болтол нь сайтар хутгах хэрэгтэй. *Шингэний хэмжээг нэмэгдүүлэх тусам улам 
шингэрэхийг анхаарна уу. 

o Төмсний үрдэс, талхны үйрмэг, гурил, нунтагласан жигнэмэг зэргийг блэндэрдэж нухаш 
болгосон ялз чанасан мах, шөл, битүү болгосон хоолон дээр нэмж өтгөрүүлж болно. 
Бүхэллэг, бөөгнөрсөн өтгөн зүйлс байхгүй болтол нь сайтар хутгах хэрэгтэй. *Илүү их 
өтгөн хүнсний зүйлсийг нэмэх тусам хоолны бүтэц өтгөрнө гэдгийг анхаарна уу.   
 

 
ӨТГӨРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨМЖҮҮД   

①  Өтгөрүүлэх шингэнийг аяга эсвэл 
лонхонд хийж сайтар сэгсэрч хутгана.  

②  Сэрээ, өндөг хутгагч зэргийг ашиглан 
аяга эсвэл түмпэнд өтгөрүүлэх шингэнийг 
хийж сайтар холино.  

③  Шингэнийг зохих өтгөнтэй болтол нь 
хэдэн минут тавьж байлгана.  

④  Шингэний хэмийг хэрхэн сайн өтгөрч 
байгаагаас нь хамаарч өөрчилж болно. 
Анхааралтай ажиглаж шаардлагатай 
хэмжээгээр нь тохируулна.  

⑤  Өтгөрүүлэхдээ бөөгнөсөн бүхэллэг 
үүсгэхээс сэргийлж өтгөрүүлэгчийг 
шингэн дээр бага багаар нэмнэ.  

⑥  Хэсэг хугацааны дараа шингэнийг дахин 
сэгсэрч хутгана. Хүүхдэд өгөхөөсөө өмнө 
өтгөний хэмжээг нь дахин шалгана уу.  

⑦  Хэрэв шингэн хэт шингэн байвал 
тохиромжтой түвшинд хүртэл нь 
өтгөрүүлэгчийг бага багаар нэмнэ. 

⑧  Хэрэв шингэн хэт өтгөн болчихвол 
шингэн урсацтай (ус, шөл, эхийн сүү 
орлуулагч, сүү, шүүс г.м) шингэнүүдээс 
зохих өтгөнтэй болтол нь бага багаар 
нэмж хутгана.  

⑨  Нярайд зориулсан хуурай сириалыг 
хөхний сүүтэй хольж хэрхэвч болохгүй. 
Хөхний сүү нь сириалыг хэт их задлаж 
шингэн бүтэцтэй болгодог.  

⑩  Хүүхдийг хооллохын өмнө л шингэнийг 
өтгөрүүлнэ.  

⑪  Өтгөрүүлсэн шингэнийг хүүхдэд угжаар 
өгөхдөө угжны хөхөлтийг ойр ойрхон 
шалгаж нүх нь бөглөрөөгүй эсэхийг нь 
шалга. Хэрэв угж ойр ойрхон бөглөрөөд 
байвал илүү том нүхтэй хөхөлтийг 
хэрэглэ.  

⑫  Угжны хөхөлтийн нүхийг хайчлах, цоолох 
зэргээр томруулж хэрхэвч болохгүй. 
Зөвхөн зориулалтын хөхөлтийг хэрэглэ.  
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⑬  Зайрмаг, хөлдөөсөн ундаа, мөс болон 
Желл-Өү зэрэг зарим хүнсний 
бүтээгдэхүүнүүд хайлж шингэн урсацтай 

шингэн зүйлс болдог. Шингэн урсацтай 
шингэнийг залгих бэрхшээлтэй хүүхдэд 
эдгээр хүнсийг өгөхгүй байх хэрэгтэй.   

 

ЗУТАГНАСАН ХООЛ ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ35  
ЗУТАГНАСАН ХООЛНЫ 

ОНЦЛОГ  ЗУТАГНАСАН ХООЛ ХИЙХ ЗААВАРЧИЛГАА  

 
o Ихэвчлэн хоолны хэрэгслээр иднэ.  
o Аяганаар болон соруулаар ууж 

болдоггүй. 
o Зажлах шаардлагагүй  
o Бөөгнөрсөн бүхэллэг зүйлгүй нэгэн 

жигд бүтэцтэй.   
o Гоожуулж болохгүй.  
o Халбаганаас гоожуулахад бөөндөө 

гоожих ба таваг, тавцан, ширээ 
зэрэг дээр урсахгүй хэлбэрээ 
хадгална.  

 
① Хүнсний ногоо болон махыг сайтар чанаж бүрэн болгож 

байх хэрэгтэй. Гэхдээ хэт их буцалгахаас буюу ногоог 
нялцайтал нь махыг хатууртал нь болгохоос зайлсхий.  

② Холигч-блэндэр болон хүнс боловсруулагчид хоолыг 
хийнэ.  

③ Шингэнийг нэмэхдээ бага хэмжээгээр хийнэ. 
④ Таглаад хоолыг нэгэн жигд болтол нь блэндэрдэнэ.  
⑤ Хоол хэт өтгөн болсон байвал шингэнийг шаардлагатай 

хэмжээгээр нэмж хийнэ.  

 

ЗУТАГНАСАН ХООЛ ХИЙХ ЗӨВЛӨМЖ    

①  Мах болон үндсэн хоолонд:  
(a) Өөр өөр төрлийн сүмс болон шингэн хийж хоолны 

дуршил төрүүлэхүйц шинэ амт бий болгох хэрэгтэй. 
(b) Хучмал хоолнуудыг зутагнахад илүү амархан байдаг.  
(c) Хэт хатуу, хатсан, зунгааралдсан махыг хэрэглэхээс 

зайлсхий.  
(d) Тахиа болон нугасны арьс хальсыг хэрэглэхээс 

зайлсхий.  
②  Хүнсний ногоо: 

(a) Хүнсний ногоог зөөлөртөл нь жигнэх эсвэл буцалгана. 
Шингэнийг нь шүүж аван шингэнийг зутагнахдаа 
хэрэглэхээр хадгална.  

(b) Төмсний нухаш хийхэд цөцгийн тос, крем, бүлээн сүү, 
шингэн шөл, хоолны ус эсвэл амтлагч шүүсийг хэрэглэнэ.  

(c) Брокли ба цэцэгт байцаа, лууван ба цагаан лууван зэргийн 
тодорхой хүнсний ногоонуудыг хольж хэрэглэх нь амтыг улам 
нэмэгдүүлж өгдөг.  

(d) Хүнсний ногоог хальстай нь зутагнаж нухаш хийж болдоггүй тул анхаарна уу.  
(e) Хатуу хальстай, үртэй ногоо болон түүхий ногоог ашиглахаас зайлсхийнэ үү.  

③  Жимснүүд:  
(a) Хэрэв лаазласан жимс ашиглаж байгаа бол шүүсийг нь шүүж аваад нухаш хийхдээ 

хэрэглэхдээ хадгална уу.  
(b) Тодорхой нэр төрлийн жимснүүдийг пудинг, йогурт, рикота бяслаг болон ээдэм дээр 

нэмэх нь хоолыг улам амттай болгодог.  
(c) Хатуу хальстай, үртэй жимс болон түүхий жимсийг ашиглахаас зайлсхийнэ үү. 
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④  Үр тариа:  
(a) Зутан хийхийн өмнө гоймон болон цагаан будааг сайтар чанаж болгоно.  
(b) Амттай хоол бэлтгэхдээ болгосон гоймон, цагаан будаа, мах, хүнсний ногоо зэргийг 

зутагнана.  
(c) Зутанг илүү амттай болгохын тулд болгосон гоймон, будаа, крем, томат, амтлагч 

шөл, бяслаг, усан шөл зэргийг ашиглаж болно.  
(d) Бүх төрлийн талх хэрэглэхээс зайлсхийнэ үү.  

⑤  Шөл болон битүү болгох хоолонд: 
(a) Зутан хийх мах, гоймон, цагаан будаа болон хүнсний ногоогоо шүүж бэлтгэнэ.  
(b) Зутан хийх хоолон дээрээ бага хэмжээний шөл эсвэл битүү чанаж болгосон 

хоолныхоо өтгөрүүлсэн шөлнөөс бага багаар нэмнэ.  

Амтыг нэмэгдүүлэхийн тулд: Янз бүрийн сүмс, амтлагч ургамал зэргийг зутан 
дээрээ нэмж ашиглаж болно.  

Илчлэг чанарыг нэмэгдүүлэхийн тулд: Цөцгийн тос, ургамлын тос, 
тослог чанар өндөртэй цагаан идээ, амтлагч крем зэргийг зутандаа  
нэмж болно.  

 

 

ТАТСАН БА ЧИЙГТЭЙ ХООЛ БЭЛТГЭХ 

 

  
ТАТАШ БОЛОН ЧИЙГТЭЙ 

ХООЛНЫ ОНЦЛОГ  
ТАТАШ, ЧИЙГТЭЙ ХООЛ 

БЭЛТГЭХ ЗААВАРЧИЛГАА  
 

o Савх, хоолны хэрэгсэл хэрэглэж 
иднэ, зарим тохиолдолд гар 
хуруугаараа идэж болно.  

o Таваг/тавцан/ширээ зэрэг дээр 
халбагаар хутгаж тавихад урсахгүй 
хэлбэрээ алдахгүй.  

o Жижигхэн ширхэглэг, бүхэллэг  
бөөгнөрсөн хэсгүүд нь харагдана.   

o Бүхэллэг бөөгнөрсөн хэсгүүдийг нь 
хэлээр амархан буталж няцалж 
болно.  

o Чийглэг ба зөөлөн  

o Багахан зажлуур шаардана.  

o Хазаж тасалж хуваах шаардлагагүй.  

 

① Хүнсний ногоо болон махыг сайтар 
чанаж бүрэн болгох хэрэгтэй. 
Гэхдээ хэт их чанахаас зайлсхий. 
Хэт их чанасан хүнсний ногоо 
нялцайж, харин мах нь хатуу 
болчихдог.  

② Хурц хутга хэрэглэн ижил 
хэмжээтэй жижиглэн татаж      
эсвэл хүнс боловсруулагч,     
махны машин зэргийг ашигла.  

③ Хүнсний ширхэгийн хэмжээ нь  
2мл-ээс томгүй байна.  

④ Чийглэг чанарыг нэмэгдүүлэх, 
идэхэд илүү хялбар болгох 
зорилгоор амталсан шөл эсвэл 
сүмсийг хоолондоо нэмж болно.  
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ЗӨӨЛӨН БА ҮМХ ХЭМЖЭЭТЭЙ ХООЛЫГ ХЭРХЭН БЭЛТГЭХ ВЭ? 

ЗӨӨЛӨН БА ҮМХ 
ХЭМЖЭЭТЭЙ ХООЛ ХЭРХЭН ХИЙХ ЗААВАРЧИЛГАА  

 

o Хоол идэх хэрэгсэл, савх болон 
гараараа барьж идэж болно.  

o Зөөлөн бөгөөд чийгтэй ба 
идэхэд амар буюу үмх 
хэмжээтэй байна.  

o Хутга хэрэглэхгүйгээр жижиглэн 
тасалж хувааж болно.  

o Хоолны хэрэгсэл ашиглаж нухаж 
жижиглэн хувааж болно.  

o Зажлах шаардлагатай.  

o Заавал хазаж хуваах 
шаардлагагүй.  

 

① Хүнсний ногоо, махыг зөөлөртөл нь 
буцалгаж болгоно.  

② Хурц хутга ашиглан хоол хүнсийг жигд 
адил хэмжээтэй болгож хэрчинэ.  

③ Хоол хүнсийг хэрчиж жижиглэхдээ 8 
мл-ээс томгүй байхаар хуваана.  

④ Хэрчиж жижиглэсэн хоолны хэсгийг 
сэрээгээр дарахад хурууны хумс 
цайрах төдийд бяцарч нухашлагдах 
бөгөөд эргэж хэвэндээ орохгүй байна.  

⑤ Идэхэд амар болгох, чийглэг чанарыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор сүмс, амтлагч 
шүүс зэргийг нэмж болно.  




