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9D: ТУСГАЙ ХҮНС БОЛОН ШИНГЭНИЙ ЖИШЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ 
 
Хүнс болон ундааны төрөл зүйлс нь олон төрлийн найрлага, бүтэцтэй байдаг. Иймээс хүнс 
болон ундааны зүйлсийг зөв сонгох нь хүүхдийн хүнсний хэрэглээг аюулгүй байлгах, тэднийг 
тав тухтай тайван амьдрахад нь чухал нөлөө үзүүлдэг. Хүүхдийн хооллолтыг үр дүнтэй байлгах 
цор ганц арга бол тэдний чадамжинд тохирсон бүтэц, найрлага бүхий хоол өгөх явдал юм. 
Тохиромжтой хүнс болон ундааны зүйлсийн бүтэц найрлага, эрэмбийг дараах хүснэгтээр 
харуулав. Эдгээр хүнснүүдийн ихэнх нь таны оршин суугаа газарт зарагдаж байгаа гэдэгт 
итгэлтэй байна. Та хүүхдийнхээ хүнсийг сонгохдоо энэхүү жагсаалтыг ашиглавал тустай.  

ХАТУУ 
ХООЛ 
ХҮНС-
НИЙ 

БҮТЭЦ 

ХООЛ ХҮНСНИЙ ЖИШЭЭНҮҮД  ХООЛ ХҮНСНИЙ 
ЖИШЭЭНҮҮД  (ҮРГЭЛЖЛЭЛ)  

 
 
 
 

Зутаг-
насан  
буюу 
хэт 

өтгөн  

o Блэндэрдсэн хүнсний ногоонууд (өвлийн 
хулуу-сквош, лууван, цагаан лууван, 
чихэрлэг төмс, шар хулуу, ногоон шош, 
бууцай, вандуй, зуны ногоон хулуу-зукини 
гэх мэт.) 

o Блэндэрдсэн жимснүүд (тоор, банана, 
палантэин-ногоон болгож иддэг банана, 
манго, чангаанз, лийр, авокадо, улаан 
лооль, хар чавга, киви, жимнээс нь шахсан 
шүүснүүд, чико, сапота, саподилла, папаяа, 
гэх мэт.) 

o Блэндэрдсэн мах (тахиа, үхэр, цацагт 
хяруул, гахай, хурга, хонь) 

o Алимны нухаш  
o Пуддинг болон нялцгар бялуу  
o Нухашлаж лаазласан мах   

o Өтгөн сириал-үр тарианы хоол эсвэл зутан 
(овъёос, улаан буудайн крем, цагаан 
будааны крем, фарина-үр тариа, самар эсвэл 
цавуулаг үндэслэг ногооны гурил, пала-
будааны шингэн зутан) 

o Блэндэрдсэн шөл болон битүү чанасан 
шөлөрхөг махтай хоол (шингэн биш) 

o Йогурт  
o Кефирийн будааны ундаа   
o Чаас-Тарагны ундаа (энэтхэгийн ундаа) 
o Ласи-йогуртны ундаа (энэтхэгийн ундаа)   
o Хуурсан шош  
o Эрдэнэшишийн грит  
o Рикотта бяслаг  
o Ээдэмний нухаш  
o Төмсний нухах  
o Худалдааны нялх хүүхдийн хоолны 

нухашнууд   

 
 
 

Татсан 
ба 

чийгтэй  

o Маш нарийн татсан мах-таташ (машиндсан 
үхрийн мах, тахиа, цацагт хяруул, хурга, 
хонь, гахайн мах) 

o Лаазласан тахианы цээж (нухаш, чийгтэй) 
o Лаазласан туна болон бусад загас (нухаш, 

хуурай биш чийгтэй, ясгүй) 
o Цагаан загасны нухаш (код-сагамхай, 

тилапиа, алгана, улаан загас) 
o Жижиг бүхэллэгтэй өтгөн сириал 

o Маш нарийн татсан эсвэл нухсан  
ногоонууд (төмс,  сквош, лууван, цагаан 
лууван, ногоон шош, бууцай гэх мэт) 

o Маш нарийн татсан эсвэл нухсан  
жимснүүд (авокадо, банана, манго, 
жимсгэнүүд гэх мэт. 

o Өндөг болон өндгөн бүтээгдэхүүн (хутгаж 
шарсан) 

 
 

Зөөлөн 
ба үмх 
хэмжээ

тэй  

o Чанасан-зөөлөн мах (тахиа, үхэр, гахай, 
хурга, хонь гэх мэт.) 

o Сэвсгэр загаснууд (сагамхай, туна, галибут, 
алгана, улаан загас г.м)  

o Жимсний нухаш (банана, авокадо, манго, 
жимсгэнүүд, жимснээс шахсан өтгөн шүүс, 
мандарин, хар чавга гэх мэт.) 

o Жигнэсэн болон чанасан хүнсний 
ногоонууд (лууван, цагаан лууван, ногоон 
шош, вандуй, брокколи, байцаа, цагаан 
цэцэгт байцаа гэх мэт) 

o Зөөлөн бяслаг  
o Өндөг (хатуу чанасан, хутгаж шарсан) 
o Дэвтээсэн чийгтэй талх 
o Гоймон, хэрчсэн гурил, цагаан будаа 
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Ердийн  

o Бүх төрлийн мах, загас, хүнсний ногоо, 
жимс, бяслаг, өндөг, сэвэг зарам, шош, талх, 
тортила -нимгэн гамбир, үр тарианууд г.м.  

 

 

 

ШИНГЭНИЙ 
УРСАЦ  ШИНГЭНИЙ ЖИШЭЭ  

 
Шингэн  

 
o Ус  
o Цай болон кофе (ямар нэгэн нэмэлтгүй) 
o Шингэн шөл  

 
Үл ялиг өтгөн  

 
o Хөхний сүү  
o Эхийн сүү орлуулагч  

 
 

Бага зэргийн 
өтгөн 

 

 
o Жимснээс нь шахаж гаргасан өтгөн шүүс (тоор, лийр, 

жүрж, хан боргоцой, манго гэх мэт) 
o Улаан лоолийн шүүс  
o Сүү (үнээний, шар буурцгийн, цагаан будааны, наргил 

модны, маалингийн) 

 
 

Дунд зэргийн 
өтгөн  

 
o Блэндэрдсэн жимсний шингэн нухаш  
o Цагаан будааны шингэн сириал  
o Зутан шөл (бууцай, төмс, хэрээний нүд, сквош, улаан 

лоолийн гэх мэт.) 
o Сүмс, өтгөрүүлсэн махны шөл, сироп (хэт шингэн биш) 
o Зөгийн бал (хэт өтгөн биш шингэвтэр )  

 
 
 
 

Маш өтгөн буюу 
зутагнасан 

 
o Блэндэрдсэн ногоонууд (сквош-өвлийн хулуу, лууван, 

цагаан лууван, чихэрлэг төмс, шар хулуу, ногоон шош, 
бууцай, вандуй, зукини-зуны ногоон хулуу гэх мэт.) 

o Блэндэрдсэн жимс (тоор, банана, палантэин ногоон 
банана, манго, чангаанз, лийр, авокадо, улаан лооль, 
хар чавга, киви, жимснээс шахсан өтгөн шүүс, чико, 
сапота, саподилла, папаяа гэх мэт) 

o Блэндэрдсэн мах (тахиа, үхэр, цацагт хяруул, гахай, 
хурга, хонины мах) 

o Йогурт  
o Кефирийн будааны ундаа  
o Чаас-Тарагны ундаа (энэтхэгийн ундаа) 
o Ласи-йогуртны ундаа (энэтхэгийн ундаа)   

 

 




