
شیردان بەرێگاى شوشە 
خواردەمەىن منال

داىن خواردن بو منال هەلەکى زێرینە بو بردنەسەرى کات لەگەل منالەکەت وهەردووکتان لەیەکرت نیزیک ئەبنەوە. منال زور پێویستى بە 
نیزیکبوونەوە هەیە.

ئەبێ مروڤ الساییکردىن شیرداىن رسوشتى بکات تا ئەتواىن ومنال لە باوەىش بکات لەکاىت شیردان وپەیوەندى چاو هەبێ لە نێوان. بەرێگاى 
گرتنى منال پێست بو پێست هەتاکو نیزیکبوونەوەى جەستە و سوز پەیابێ.

لە مانگە یەکەمەکان تەنیا لە حالەىت نەئاسایى کەسەکى تر جگە لە باوک ودایک بویان هەیە خواردن بدەنە منال ئەوەش بو ئەوەى باشرتین 
نیزیکبوونەوە پەیدابێ لەنێوان منال و باوک ودایک.

منال لە رەوشەکى تەندروستى باش ئەبێ لەکاىت نیزیکبوونەوەى جەستەیى چر وهەست بەگەرماىت وئاسایش وحەسانەوە ئەکات لە باوەىش 
باوک ودایک. گرنگە ئەو کەسەى خواردن ئەداتە منال بەشێوەکى ئیرساحەت هەلیگرێ کاىت شیردان.

خواردن لەناو شوشە

بەدیىل شیرى دایک بەدەستئەکەوێت لە هەموو شوێنى فروشتنى خواردەمەىن )matvaruaffärer(. چەندین مارکە هەیە بەالم  بەدیىل شیرى 
دایک ئەبێ بو مناىل شیرخور بێ لە حەفتەى یەکەمى ژیان. هەروەها بەدیىل حازر هەیە لەناو کارتون. باشرت ئەوەى لە گەل خوتیان ببەى 

لەکاىت سەفەر یان لە مالەوە هەتبێ وەک یەدەک.

چەند منالەکەت گەورە ببێ پێویستى بە بەدیىل شیرى دایکى جیاواز ئەبێ بۆیە پێویستە ئاموگارى سەنتەرى چاودێرى تەندروستى منال 
وەرگرى لەو بوارەدا.

شوشەى شیردان ومەێاێە بەدەست ئەکەون لە شوێنى فروشتنى خواردەمەىن، ولە شوێنى فروشتنى عەرەبانەى منال. پێویستە مەێاێەکان 
کونەکى بچکولەیان تێدا هەبێ تایبەت بو بەدیىل شیرى دایک. ئەو کونە ئەبێ لەسەرەخو دلوپ بکات لەکاىت گرتنى شوشەکە بەپێچەوانەوە.

دەستى پاک وشوشەى پاک

ئەبێ مروڤ ئاگەدار بێ شوشە ومەێاێە ومەنجەل پاک بن. ئەبێ مروڤ هەمیشە ئاوى سارد لە حەنەفیەى ئاوى سارد ببات وئەبێ برەک ئاو 

بروات پاشان مروڤ بەکارى بێنیت هەتاکو ئاوى کەون کە لەناو بوریەکاندا ماوەتەوە  بەکارنەهێنى.

ئەبێ مروڤ بەردەوام دەستى خوى بشوات پێش ئامادەکردىن بەدیىل شیرى دایک!

منال لە دایک ئەبێت بێ کومەلگایەکى بەکتیرى وسیستمى بەرگرى منال الوازە. بۆیە، گرنگە شوشە وسەرى مەمە باش بشورێت بە ئاوى 
سارد پاش هەر ژەمەک. ئەوە پروتینى شیر ئەتوێنتەوە.

روژێ یەک جار ئەبێ مروڤ شوشە بشوات لەناو ماکینەى شورینى قاپ یان بە دەست. ئەگەر مروڤ بە دەست بشوات پێویستە هەر یەک 
لە شوشە وسەرى مەمە بو ماوەى پێنج خولەک بکولێنى، روژێ یەک جار. لەناو شوشەکى نەشوراو بەکرتیا پەیا ئەبێت.

ئامادەکردن

بەدیىل شیرى دایک ئەبێ تێکەل بکرێت بە پێى رێنامیەکاىن لەسەر قوتی. ئەگەر برەکى هەلە ئامادەکرا مەترىس بەدخوراکى هەیە، زک 
نەچوون، یان لە خرابرتین حالەتدا ئەزیەتداىن گورچیلەکان. هەر پاشاموەکى بەدیىل شیرى دایک ئەبێ فرەبدرێ.
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چونیەىت ئامادەکردن 

ئاو بکولێنە وبیهێلە هەتا سارد بێ. برى کەوچکەکى راست لە پودرە بکە ناو شوشەکە پاشان ئاوى گەرمى تێبکە. سەرى شوشە بگرە 
وبیهەژێنە هەتا پودرەکە بتوێتەوە. بیهێلڕە هەتا سارد بێ تا پلەى گەرمى خورادىن گونجاو. مروڤ ئەتوانێ تەئکید بێ لە پلەى گەرما  

بەرێگاى رژاندىن هەندێ دلوپ لەسەر بەىش ناوەوەى دەست.

هەروەها ئەتواىن بەدیىل شیرى دایک گەرم بکەیەوە لەناو مایکرویف.

کەى وچەند خواردن پێویستە منال بخوات؟

با منالەکەت بریاربدا کەى وچەند خورادىن ئەوێت. هەندَآ روژ منال زیاتر برسیە، هەروەکو توش هەندێ جارا زیاتر برىس ئەبێ. کاىت منال 
برىس بێ دەست ولەىش خوى ئەجولێنى، وسەرى خوى ئەسورێنى بو الیەکەوە ولە خواردن ئەگەرێ.

لەسەر قوىت بەدیىل شیرى دایک زانیارى هەیە سەبارەت برى پێویست بو منال بیخوات لە قوناغى تەمەىن هەمەجور بەالم ئەوە بەتەنیا رێ 
پیشاندەرە ومەرج نیە بەتەواوى لەسەرى بروى. منال جیاوازن لە یەکرت. وئەگەر منالەکەت نەیویست ئەو برە بخوات بەالم لەگەل ئەوەش 

تەندروستى باش بێ، و کێىش زیاد بکات ومیز بەشێوەکى ئاسایى بکات ئەوە لەو حالەتەى ئەو برى خواردنە بوى بەسە.

هەمان شت بەجێدێت بەپێچەوانەوە، رێ لە منالەکەت مەگرە خواردن بخوات ئەگەر ویستى بخوات. شتەکى بەربالوە ئەو مناالنەى شیر 
بە شوشە ئەخون خواردن پێنج  تا هەشت جار ئەخون لە یەک روژدا. بەالم هەروەها ئەتواىن ژەمەکان دابەشبکەى بو چەندین جار لەگەل 

برەکى کەمرت ئەگەر منالەکەت ئەو شتەى بوێت.

خواردن لە کاىت سەیران 

بو بەدەستهیناىن باشرتین جور ئەبێ بەدیىل شیرى دایک ئامادە بکەى یەکسەرە پێش ئەوەى بیدەیە منال. وهەروەها ئەتواىن چەندین شوشە 
زوتر ئامادە بکەى. ئاوى گەرمى ساردکراو لەناو سەالجەدا تێکەل دەکرێ لەگەل پودرە لەناو شوشەى باش پاککراو بەئاوەکى گەرم. ئەو 

شوشانە پاش گرتنى سەرەکانیان ئەتواىن لەناو سەالجە دانێى بو ماوەى شەش تا هەشت کاتژمێر. لەکاىت شیردان شوشەکە گەرمدەکرێتەوە 
لەناو مایکرویف تا پلەى گەرمى خواردىن گونجاو. شوشەکە باش بهەژێنە ولە پلەى گەما تەئکید بە.

بەدیىل شیرى دایکى حازر نابێ لەناو ترمس خەزنبکرێ. ئەگەر پلەى گەرما ما الى 37 پلە ئەوە مەترىس پەیدابووىن بەکتیریا هەیە. بەالم 
ئەتواىن ئاوى گەرم دانێیە ناو ترمس وبرەکى تەواوى پودرە لەناو شوشەى منالەکە دانێى وئێکسەرە تێکەل بکرێت پێش ژەمى خواردن.

لەبیرت نەچێ: 

• منالەکەت بەتەنیا مەهێلە لەگەل شوشەکە هەتا ئەگەر گەورە ىب و بەخوى بتواىن شیر بخواتەوە.	

• زور منال حەز لە مژین ئەکەن زیاتر لە کاىت خواردن بەرێگاى شوشەوە. بۆیە باشرتە ئەگەر مەێاێەک هەبێ بو کات بەسەربردن.	

• ئەو منالەى خواردن لەشوشە ئەخوات روژێ یەک جار گوئەکات.	

• هەر کاتێک ئەتواىن پەیوەندى بکەى بە سیستەرى چاودێرى تەندروستى مناىل تایبەت بەخوت ئەگەر پسیارت هەبێ.	
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