
خوارن برێکا شیشەى
خوارنا زاروکى

خوارن دەلیڤەکا جوانە بو بوراندنا دەمەکى دگەل زاروکێ خو، ئو هین هەردوو وەک ئێک دێ هەست کەن کو هوین نێزیکى ئیکن و 

زاروکى پێتڤیەکا مەزن ب نێزیکبوونێ هەیە.

پێتڤییه مروڤ هندى بشێت هەوڵ بدەت زارڤەکرنا  شیردانا رسوشتى بکەت و هندى بشێت زاروکى لبەر سینگێت خوڤە بشدینیت لدەمێ 

شیردانێ، دگەل هەبوونا پەیوەندى یا چاڤا دەمێ تو زاروکى نێزیکى خو دکەى، لئەوى دەمى زاروک و ئەو کەسێ خوارنێ ددەتێ دێ هەست 

کەن کو هەردوو ژ الیەنێ هەست و سوز و جەستەیی ڤە نێزیکى ئێکن. 

ل هەیڤێن ئێکێ پێویستە  دەیک یان باب لشوینا کەسەکێ دى ئەگەر هات و دەیکو باب دئامادە نەبوون خوارنێ ئانکو شیرى بدەنە زاروکێ 

خو، دا باشرتین دەلیڤە چێ ببیت بو بهێزبوونا پەیوەندیا سوزێ دناڤبەرا وانادا.

دەما زاروک دهێتە هەمبێز کرن هەست ب پەیوەندیا جەستەیى و گەرمێ و ئارامیێ خوشیێ دکەت تەندروستى یا وى باشرت دبیت، هەروەسا 

گرنگە ئەو کەسێ بشیردانا زاروکى رادبیت بزانیت کو پێتڤییە جهى زاروکى یێ خوش و نەرم بیت لدەمێ شیردانێ.

خوارن د شیشەى دا

ئەڤرو شوینگرێن شیرێ دەیکێ لهەمى فروشگەهێن خوارنێ هەنە )matvaruaffärer( چەندین مارکە وجورێن جودا هەنە، بەلێ پێتڤییە 

شوینگرێ شیرێ دەیکێ بیت بو زاروکێن شیرخور بتایبەت لحەفتیا ئێکێ یا ژیێ زاروکى، هەروەسا شوینگرێن تێکەل یێن ئامادەژى هەنە 

دکارتونادا و رەنگە بو دەمێ دەرکەفنت و گەریانا و دناڤ مالێدا وەک خوارنەکا یەدەک بو دەمێن پێتڤى دباش بن.

ئو چەند زاروک مەزن دبیت و پێویستى بگوهرینا جورێ خوارنێ دبیت کو شوینگرێ شیرێ دەیکێ یە، گرنگە مروڤ دان و ستاندنێ دگەل 

بنگەهێ چاڤدێرى یا تەندروستى یا زاروکا بکەت.

شیشەیێن شیردانێ و مێژمێژوک ل مارکێتێن فروتنا کەل و پەلێن خوارنآ هەنە، ل دەرمانخانەیا و فروشگەهێن یاریێن زاروکان. پێتڤییە 

مێژمێژوک یا کونکرى بیت وەک شینگر بو شیرێ دەیکێ، دا شیر چپک چپک ژ ئەوێ کونکێ بهێتە خارێ دەما مروڤ شیشکێ شیرى 

بەروڤاژى دکەت.

دەست و شیشەیێن پاقژو بژوین 

پێتڤییە مروڤ یێ هشیار بیت لدور پاقژیا مێژمێژووکێ و شیشەیێ شیرى و ئەو ئامانێ شیر تێدا دهێتە ئامادەکرن، هەمى دەما پێتڤییە 

مروڤ ئاڤا سار ژ بوریا ئاڤا سار وەربگریت، پشتى دەمەکى ئەو ئاڤ دچیت داکو ئەو ئاڤا مایە دناڤ بوریادا نەهێتە بکار ئینان. 

دەمێ ئامادەکرنا شیرى لشینا شیرێ دەیکێ پێویستە مروڤ دەستێن خو بشووت.

زاروک بێ ى هەبوونا کومەلگەهەکا بەکتیریا و سیستەمێ بەرگریا زاروکى ژى یا الوازە، لەوما گرنگە پشتى هەر دانەکێ شیرى شیشکێ شیرى 

و مێژمێژوک بئاڤا تەزى بهێنە شیشنت و ئەڤ کارە پروتیناتێن شیرى دحەلینیت.

پێتڤییە روژى جارەکێ شیشکێ شیرى ب ئامیرەتێ شیشتنا ئامانا یان بدەستى بهێتە شیشنت و پاقژ کرن و ئەو شیشک و مێژمێژوک روژێ 

جارەکێ بو ماوێ 5 خولەکا دناڤ ئاڤا گەرمدا بهێنە کەالندن، هەیە دناڤ شیشەکێ شیرێ زاروکێ یێ نەشیشتى بەکتیریا چێ بنب.

ئامادەکرن

شوینگرێ شیرێ دەیکێ پێویستە لگورەى ڕێنامیێن سەر کارتونا شیرى بهێنە تێکەل کرن و ئەگەر هات و بڕەنگەکێ خراب هاتە ئامادەکرن زاروک 

دێ تووىش خرابیا خوارنێ ببیت، یانژى دێ زیانێ گەهینیتە گولچیسکێن وى، ئو ئەو شیرێ زێدە دمینیت پێویستە بهێتە ڕشنت و ژناڤ برن.

زمانێ كوردى/بادينى

BADINANI



چاوانیا ئامادەکرنێ

ئاڤێ بکەلینە و پێلە دا سار ببیت کەفچکەکێ شیرى تاکو ئاستێ لێڤێن کەفچکى بکەت دناڤ شیشکیدا و ئاڤا گەرم بکەسەر و دەرێ شیشکى 

بگرە و شیشکى بشەقینە تاکو ئەو شیر دحەلیێت، دەمەکى بهێلە دا سار ببیت تاکو دگەهیتە ئەوێ پلەیا تەندروست بو ڤەخوارنێ، ئو گەر تەڤیا 

پلەیا گەرماتیا شیرى بزاىن چەند چپکەکا بەردە سەر زەنکا دەستێ خو. 

هەروەسا مروڤ دشێت برێکا ئامیرێ مایکروویفێ شیرێ زار وکى گەرم بکەت.

پێتڤییە زاروک کەنگى و چەند خوارنێ بخوت؟

دەلیڤەى بدە زاروکى ئەو بخو بریارێ بدەت کا کەنگى دێ خوت و دێ چەندێ خوت، هندەک روژا زاروک گەلەکێ برىس یە، هەروەکى توبخو 

هندەک جارا پرت یا برىس ژ روژێن دى، دەما زاروک برىس دبیت لەشێ خو و دەستێن خو دلڤلڤینیت و سەرێ خو  دزڤرینیت و ل خوارنێ دگەریێت.

چەندین ڕێنامیى لدور چاوانیا شیردانا زاروکى و رێژەیا شیرێ پێدڤى لگوڕەى ژیێ وى لسەر قالکا شیرێ زاروکا هاتینە دانان، ئەڤە بتنێ ڕێنامییە 

و نەیا گرنگە مروڤ بدروستى بکار بینیت، ژبەرکو  جوداهى دناڤبەرا زاروکا دا هەیە، گەر تە دیت زاروکێ تە ئەو شیرێ تو بو ئامادە دکەیت 

هەمیێ ناڤەخوت و دگەل هندێ تەندروستی و دەست ئاڤا وى دباشن و کێشەیا وى زێدە دبیت، بزانە رێژەیا خوارنا وى یاباشە.

هەروەسا بەروڤاژى، ڕێکێ لزاروکى نەگرە ئەگەر ڤیا خوارنێ بخوت، ژبەرکو ئەو زاروکێ ب شییشەى شیرى ڤەدخوت روژێ 5 تاکو 8 جارا 

خوارنێ دخون، ئو هەیە مروڤ  دانێت وى  دابەىش چەند جار بکەت بەلێ برێژەیەکا کێمرت و ئەگەر هات و زاروکى ئەو چەند ڤیا.

خوارن لدەمێ گەشت و سەیرانا

بو بدەستڤە ئینانا باشرتین جور، پێتڤیه شوینگرێ شیرێ دەیکێ ئێکسەر و بەرى بدەنە زاروکى بهێتە ئامادەکرن، ئو هەیە بەرى هنگى چەندین 

شیشکێن شیرى بو بهێنە ئامادەکرن، ئاڤا کەالندى و یا تەزى کرى دناڤ سەالجێدا دگەل شیرى دهێنە تێکەل کرن و لدیڤدا ب ئاڤا گەرم دهێتە 

شیشنت و پاقژکرن و ئەو شیشکێن شیرى پشتى دهینە ئامادەکرن و دەرکێن وانا دهێنە گرتن مروڤ دشێت دناڤ سەالجێدا بو دەمێ 6 تاکو 8 

دەمژمێرا وانا هەلگریت. 

لدەمێ شیردانا زاروکى ئەو شیر بڕێکا مایکروویفێ دهێتە گەرم کرن تاکو دگەهێتە ئاستێ گەرماتیا پێتڤی بو ڤەخوارنێ، شیشکێ شیرى بهەژینە 

دا بزاىن پال گەرماتیا وێ چەندە.

شوینگرێ شیرێ دەیکێ نابیت دناڤ ترمزادا بهێتە هەلگرتن و پاراسنت، ئەگەر پال گەرماتیێ ما لسەر 37 پلەیا ترسا هندێ هەیە بەکتیریا دناڤ 

ئەوى شیرى دا چێ بنب، بەىل چێدبیت ئاڤا کەالندى بکەنە دناڤ ترمزیدا دگەل رێژەیەکا دروست یا شیرى دناڤ شیشکێ شیرێ زاروکى و بەرى 

خوارنێ بهێتە تێکەلکرن.

بو زانیناتە 

نەهێلە زاروکێ تە ئەگەر چەندەکێ یێ مەزنژى بیت ئەو بخو شیرى ڤەخوت.	 

 گەلەک زاروک هەنە پێتڤیێن ب مێژ مێژوکا هەیە پرت ژ وى دەمێ ب شیشەى شیرى ڤەدخون، یاباش ئەوە مێژمێژوکەکە هەبیت 	 

دا پێڤە مژویل ببیت.

ئەو زاروکێ بشیشەى شیرى ڤەدخوت روژى جارەکێ دەست ئاڤا وى دهێت.	 

هەر دەما تە پرسیارەک هەبیت تو دشێ ى پەیوەندیێ ب پەرستارا چاڤدێریا تەندروستى یا زاروکا بکەى. 	 
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