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Այս տպագրական նյութը մշակվել է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի կողմից: 
Նյութը վերատպվում է ԱՄՆ Միջազ գային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ 
ՄԶԳ) աջակ ցությամբ: Սույն հրատարակության բովանդակության համար պատաս-
խանատու է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը, և այն պարտադիր չէ, որ արտահայտի 
ԱՄՆ ՄԶԳ կամ ԱՄՆ Կառավարության տեսակետները:



ԲՐՆ ՁՈՎ ԿԱԹ ՆԱՅԻՆ ՇԻ ԼԱ 
(ԿԱԹ ՆՈՎ)

   Բ րինձ՝  1-2 ճա շի գդալ 
(25-50 գ), (հա վե լյալ սնու ցու մը 
սկ սե լու ա ռա ջին շա բաթ վա ըն-
թաց քում բրն ձի քա նա կը

1 ճա շի գդա լից 
աս տի ճա նա բար ա վե լաց նել 
մինչև 2 ճա շի գդալ)

1/4 բա ժակ ջուր (50 մլ) 

1/4 բա ժակ կաթ (50 մլ) 

Կա րագ՝ 2,5 գ կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1/2 թեյի գդալ 

 Լավ մաք րած և լվա ցած բրին ձը 
ջրով ե փել, այ նու հետև հա րել կամ 
ան ցկաց նել մա ղով, այն պես, որ 
շի լան հա մա սեռ դառ նա, ա վե լաց-
նել ե ռա ցող կաթ, (ե թե ե րե խային 
չքաղց րաց րած շի լայի հա մը դուր 
չի գա լիս, կա րե լի է ա վե լաց նել 1/3 
թեյի գդալ շա քա րա վազ), 2-3 րո-
պե նե րի ըն թաց քում խառ նե լով նո-
րից ե ռաց նել և կրա կից վերց նե լուց 
հե տո ա վե լաց նել կա րագ կամ բու-
սա կան յուղ։ Ա ռա ջին մի քա նի օ րը 
շի լան պետք է նոսր պատ րաս տել, 
հե տո աս տի ճա նա բար խտաց նել, 
այն պես որ շի լան գդա լից չկաթկ թի: 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ 
ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ



ԱՅԼ ԿԱԹ ՆԱՅԻՆ ՇԻ ԼԱ ՆԵՐ

   Ձա վա րե ղեն (հնդ կա ձա-
վար (գ րեչ կա), վար սա կի 
փա թիլ ներ (հեր կու լես) կամ 
սպի տա կա ձա վար (ման նի)՝ 2 
լի քը ճա շի գդալ (50 գ) 

Կես բա ժակ ջուր (100 մլ) 

Կաթ՝ 1/4 բա ժակ (50 մլ) 

Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1 թեյի գդալ

 Ձա վա րե ղե նը ջրով ե փել, այ-
նու հետև հա րել կամ ան ցկաց նել 
մա ղով, այն պես, որ շի լան հա մա սեռ 
դառ նա, ա վե լաց նել ե ռա ցող կաթ, 
(ե թե ե րե խային չքաղց րաց րած շի-
լայի հա մը դուր չի գա լիս, կա րե լի 
է ա վե լաց նել 1/3 թեյի գդալ շա քա-
րա վազ), 2-3 րո պե նե րի ըն թաց քում 
խառ նե լով նո րից ե ռաց նել և կրա-
կից վերց նե լուց հե տո ա վե լաց նել 
կա րագ կամ բու սա կան յուղ։ 

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆԻ ՊՅՈՒ ՐԵ

   Բան ջա րե ղեն (կար տո ֆիլ, 
դդում, դդ միկ կամ բրո կո լի)՝ 
100 գ

 Ջուր՝ 100 մլ

 Կաթ՝ 1/4 բա ժակ (50 մլ) 

Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1 թեյի գդալ

 Ա ռա ջին բան ջա րե ղե նի պյու-
րեն պետք է պա րու նա կի միայն մեկ 
բան ջա րե ղեն, օ րի նակ՝ կար տո ֆիլ, 
դդում, դդ միկ կամ բրո կո լի։ Բան-
ջա րե ղե նը պետք է լվա նալ, ե փել 
ջրում և տրո րել կամ հա րել, ո րից 
հե տո պետք է ա վե լաց նել քիչ քա-
նա կու թյամբ ե ռա ցող կաթ, 2-3 րո-
պե նե րի ըն թաց քում խառ նե լով նո-
րից ե ռաց նել և կրա կից վերց նե լուց 
հե տո ա վե լաց նել կա րագ կամ բու-
սա կան յուղ։

Ա ՌԱ ՋԻՆ ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ



ԲՐՆ ՁՈՎ ԵՎ ԴԴՈՒ ՄՈՎ 
ԿԱԹ ՆԱՅԻՆ ՇԻ ԼԱ

   Բ րինձ՝ 3 ճա շի գդալ (75 գ)

Դ դում՝ 50 գ

3/4 բա ժակ ջուր (150 մլ) 

Կաթ՝ 1/4 բա ժակ (50 մլ) 

Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան 

յուղ՝ 1 թեյի գդալ 

Ծի րա նա չիր կամ սա լո րա չիր
(1 մր գից ստաց ված)

 Լավ մաք րած և լվա ցած բրին-
ձը ջրով ե փել, 10-15 րո պե ան ց ա վե-
լաց նել մաքր ված և կտ րատ ված 
դդումը, ե փել մինչև բո լոր բա ղադ-
րա մա սե րը լավ եփ վեն, ա վե լաց նել 
ե ռա ցող կաթը, կրա կից վերց նե լուց 
հե տո ա վե լաց նել կա րագ կամ բու-
սա կան յուղ և տրո րել։ Փոր կա պու-
թյուն ու նե ցող ե րե խա նե րի հա մար 
կա րե լի է շի լայի մեջ բրն ձի հետ 
միա սին հենց սկզ բից լավ լվա ցած և 
մանր կտ րատած ծի րա նա չիր կամ 
սա լո րա չիր ա վե լաց նել։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՁԱ ՎԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ ԵՎ 
ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ ՇԻ ԼԱ ՆԵՐ

   Ձա վա րե ղեն (բ րինձ, 
հնդ կա ձա վար, վար սակ, սպի տա-
կա ձա վար,ե գիպ տա ցո րեն կամ 
ցան կա ցած այլ հա տի կա բույս)՝ 
3 ճա շի գդալ (75 գ) 

Բան ջա րե ղեն (դ դում, դդ միկ, 
ծաղ կա կա ղամբ, բրո կո լի, 
կա ղամբ կամ գա զար)՝ 50 գ

3/4 բա ժակ ջուր (150 մլ) 

1/4 բա ժակ կաթ (50 մլ) 

Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան յուղ՝ 
1 թեյի գդալ 

Ծի րա նա չիր կամ սա լո րա չիր 
(1 մր գից ստաց ված)

 Լավ մաք րած և լվա ցած որ ևէ 
ձա վա րե ղեն (հնդ կա ձա վար, վար-
սակ, սպի տա կա ձա վար, ե գիպ-
տա ցո րեն կամ ցան կա ցած այլ 
ձա վա րե ղեն) ջրով ե փել և տրո րել: 
Ա ռան ձին ե փել նաև մաքր ված և 
կտ րատ ված որ ևէ սե զո նային բան-
ջա րե ղեն, տրո րել և ա վե լաց նել 
եփ ված շի լային։ Կա րե լի է վեր ջում 
ա վե լաց նել նաև քիչ քա նա կու թյամբ 
ե ռա ցող կաթ։ Ստաց ված մաս սային 
ա վե լաց նել նաև բու սա կան յուղ կամ 
կա րագ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՏԱ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՁԱ ՎԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ 
ԿԱԹ ՆԱՅԻՆ ՇԻ ԼԱ

   Ձա վա րե ղե նի ա լյուր 
(բ րինձ, հնդ կա ձա վար, 
վար սակ, ե գիպտացո րեն կամ 
ցան կա ցած այլ հա տի կա բույս) 
կամ սպիտակա ձա վար՝ 3 լի քը 
ճա շի գդալ (75 գ)

 Կես բա ժակ կաթ (100 մլ) 

Կես բա ժակ ջուր (100 մլ)

 Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1 թեյի գդալ 

 Լավ մաք րած և լվա ցած ձա-
վա րե ղե նը (բ րինձ, հնդ կա ձա վար և 
այլ ձա վա րե ղեն) փոքր-ի նչ բո վել և 
ա ղալ։ Վար սա կը նույն պես կա րե լի 
է ման րաց նել, սա կայն ա ռանց բո-
վե լու։ Ե ռա ցող կի սով չափ նոս րաց-
ված կա թին ա վե լաց նել որ ևէ ձա-
վա րե ղե նի ա լյուր կամ սպի տա կա-
ձա վար և խառ նե լով ե փել մի քա նի 
րո պե, վեր ջում ա վե լաց նել կա րագ 
կամ բու սա կան յուղ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԾԻ ՐԱ ՆԱ ԳՈՒՅՆ ՇԻ ԼԱ

   Ձա վա րե ղե նի ա լյուր 
(բ րինձ, հնդ կա ձա վար, 
վար սակ, սպիտակաձա վար, 
ե գիպ տա ցո րեն կամ ցան կա-
ցած այլ հատիկաբույս)՝ 3 լիքը 
ճա շի գդալ (75 գ)

3/4 բա ժակ կաթ (150 մլ) 

1/4 բա ժակ գա զա րի հյութ 
(50 մլ)

 Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1 թեյի գդալ

 Ե ռա ցող կա թին ա վե լաց նել որ ևէ 
ձա վա րե ղե նի ա լյուր կամ սպի տա-
կա ձա վար և խառ նե լով ե փել մի քա-
նի րո պե, վեր ջում ա վե լաց նել թարմ 
գա զա րի հյու թը, խառ նե լով ե փել ևս 
2-3 րո պե, կրա կից վերց նե լուց հե տո 
ա վե լաց նել կա րագ կամ բու սա կան 
յուղ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՁԱ ՎԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ ԵՎ ՄՐ ԳՈՎ 
ԿԱԹ ՆԱՅԻՆ ՇԻ ԼԱ

   Ձա վա րե ղեն կամ ձա վա-
րե ղե նի ա լյուր (բ րինձ, հնդ կա-
ձա վար, վար սակ, սպի տա կա-
ձա վար, ե գիպ տա ցո րեն կամ 
ցան կա ցած այլ հա տի կա բույս)՝ 
3 ճա շի գդալ (75 գ)

3/4 բա ժակ կաթ (150 մլ) 

Ջուր՝ 1/3 բա ժակ (65 մլ) 

Որ ևէ միրգ (խն ձոր, ծի րան, 
դեղձ կամ բա նան)՝ 50 գ

 Կա րագ՝ 5 գ

 Ե ռա ցող կա թին ա վե լաց նել որ-
ևէ ձա վա րե ղեն, ե փել մի քա նի րո-
պե և հա րել (կամ ե ռա ցող կա թին 
ա վե լա ցնել ձա վա րե ղե նի ա լյուր 
կամ սպի տա կա ձա վար և խառ նե-
լով ե փել մի քա նի րո պե), կրա կից 
վերց նե լուց հե տո ա վե լաց նել կա րա-
գը։ Լվա ցած, մաք րած և կտր տած 
խն ձո րը, ծի րա նը կամ դեղ ձը ե ռա-
ցող ջրում ե փել 3-4 րո պե, փոքր-ի նչ 
սա ռեց նել, հա րել և ա վե լաց նել շի-
լային։ Բա նա նը կա րե լի է ա վե լաց նել 
ա ռանց ե փե լու։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՏԱ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ 
ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ ՊՅՈՒ ՐԵ

   2-3 տե սա կի բան ջա րե-
ղեն (կար տո ֆիլ, դդում, դդ միկ, 
ծաղ կա կա ղամբ, բրո կո լի, 
կա ղամբ, տաք դեղ, գա զար, 
սոխ, կա նա չե ղեն)՝ 100գ

 Կես բա ժակ ջուր (100 մլ) 

1/4 բա ժակ կաթ (50 մլ) 

Կա րագ՝ 5 գ կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1-2 թեյի գդալ

 Լավ լվա ցած և կտ րատ ված սե-
զո նային թարմ մեկ կամ 2-3 տե սա-
կի բան ջա րե ղե նը (ցան կա ցած զու-
գակ ցու թյամբ) ջրով ե փել, կա րե լի է 
ա վե լաց նել նաև քիչ քա նա կու թյամբ 
ե ռա ցող կաթ, մի քա նի րո պե ևս 
ե փել բան ջա րե ղե նի հետ և ստաց-
ված մաս սան տրո րել, ա վե լաց նել 
կա րագ կամ բու սա կան յուղ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԽՈ ՐՈ ՎԱԾ ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵՆ

   Բան ջա րե ղեն՝ 
1/2 սմ բուկ՝ 50 գ, 1 տաք դեղ՝ 
40 գ, 1/4 լոլիկ՝ 20 գ

 Կա րագ՝ 5 գ

 Բան ջա րե ղե նը խո րո վել կրա կի 
վրա կամ ջե ռո ցում, մաք րել, մանր 
կտ րա տել կամ տրո րել, ա վե լաց նել 
կա րագ։ 

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆԻ Ա ՊՈՒՐ 
(Մ ՍՈՎ)

   Բան ջա րե ղեն՝ փոք րիկ 
գա զա րի կե սը (20 գ), կա ղամբ՝ 
20 գ, 1/4 կար տո ֆիլ՝ 25 գ, 
կա նաչ ո լոռ կամ լո բի՝ 25 գ 

Ջուր (150 մլ) 

Լյարդ, միս կամ թռչ նա միս՝ 
40-60 գ

 Կա րագ (5 գ)

 Բան ջա րե ղե նը լավ լվա նալ և 
կտ րա տել։ Գա զա րը մանր կտ րա-
տել, ա վե լաց նել քիչ ջուր և 10 րո-
պե շո գե խա շել մար մանդ կրա կի 
վրա, ա վե լաց նել մանր կտ րատ ված 
կա ղամ բը, փոք րիկ քա ռա կու սի նե-
րով կտ րա տած կար տո ֆի լը և կա-
նաչ ո լո ռը, ա վե լաց նել եռ ման ջուր և 
ե փել մինչև պատ րաստ լի նե լը, կա-
րե լի է ստաց ված մաս սային ա վե-
լաց նել նաև լավ ե փած և 2 ան գամ 
ա ղա ցած կամ հա րած մսամ թերք, 
վեր ջում՝ կա րագ:

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ ԵՎ 
ՄՍԱՄ ԹԵՐ ՔՈՎ ՊՅՈՒ ՐԵ

   1-2 տե սա կի բան ջա րե-
ղեն (կար տո ֆիլ, դդում, դդ միկ, 
ծաղ կա կա ղամբ, բրո կո լի, կա-
ղամբ, տաք դեղ, գա զար)՝ 100 գ

3/4 բա ժակ ջուր (150 մլ) 

Լյարդ, միս կամ թռչ նա միս՝ 
40-60 գ

 Կա րագ (5 գ) կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1 թեյի գդալ

 Լավ լվա ցած և կտ րատ ած սե-
զո նային թարմ մեկ կամ 2-3 տե սա-
կի բան ջա րե ղե նը ջրով ե փել և տրո-
րել, ստաց ված մաս սային ա վե լաց-
նել լավ ե փած և 2 ան գամ ա ղա ցած 
կամ հա րած մսամ թեր քը, վեր ջում՝ 
կա րագ կամ բու սա կան յուղ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 6-8 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՍՈՒՖ ԼԵ ԴԴ ՄԻ ԿՈՎ (Դ ԴՈՒ ՄՈՎ) 
ԵՎ ՍՊԻ ՏԱ ԿԱ ՁԱ ՎԱ ՐՈՎ

   Դդ միկ (կամ դդում)՝ 
100 գր

 Կաթ՝ 150 մլ 

Ս պի տա կա ձա վար՝ 1 ճա շի 
գդալ (25 գ)

Ձ վի դեղ նուց՝ 1/2 

Շա քա րա վազ՝ 1/2 թեյի գդալ 

Կա րագ՝ 5 գ

 Դդ մի կը (կամ դդու մը) մաք րել, 
լվա նալ, կտ րա տել և կա թում շո գե-
խա շել մինչև եփ վե լը, հա րել, ա վե-
լաց նել սպի տա կա ձա վա րը և ե փել 
ևս 5-7 րո պե։ Սա ռեց նել, ա վե լաց-
նել խա շած ձվի դեղնու ցը, կա րա-
գը, շա քա րա վա զը և մի պտ ղունց 
ա ղ։ Ստաց ված մաս սան տե ղա վո րել 
նա խօրոք կա րա գով պատ ված թա-
վայի կամ հա տուկ կաղապարնե րի 
մեջ ու ե փել գո լո շու վրա կամ ջե ռո-
ցում մինչև պատ րաստ լի նե լը (10-15 
րո պե)։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ, ԸՆ ԴԵ ՂԵ ՆՈՎ 
ԵՎ ՄՍԱՄ ԹԵՐ ՔՈՎ ՊՅՈՒ ՐԵ 

   Ըն դե ղեն (ո սպ, սի սեռ, 
լո բի, բակ լա)՝  1 ճա շի գդալ 
(30 գր)

3/4 բա ժակ ջուր (150 մլ) 

Բան ջա րե ղեն (կար տո ֆիլ, 
դդում, դդ միկ, բրո կո լի, 
գա զար, կա նա չե ղեն)՝ 60 գ

 Լյարդ, միս կամ թռչ նա միս՝ 
40-60 գ

 Կա րագ (5 գ) կամ բու սա կան 
յուղ՝ 1 թեյի գդալ

 Ըն դե ղե նը թր ջել ջրով և թող-
նել 8-10 ժամ, այ նու հետև լվա նալ և 
թարմ ջրով լավ ե փել՝ 30-60 րո պե։ 
Լավ լվա ցած և կտ րատ ած սե զո-
նային թարմ մեկ կամ 2-3 տե սա կի 
բան ջա րե ղե նը ջրով ե փել և տրո րել, 
ա վե լաց նել ստաց ված մաս սային և 
տրո րել, այ նու հետև ա վե լաց նել լավ 
ե փած և 2 ան գամ ա ղա ցած կամ 
հա րած մսամ թեր քը և վեր ջում՝ և մի 
պտ ղունց ա ղ, կա րագ կամ բու սա-
կան յուղ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ, ՁԱ ՎԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ/ 
ՄԱ ԿԱ ՐՈ ՆԵ ՂԵ ՆՈՎ ԵՎ 
ՄՍԱՄԹԵՐ ՔՈՎ Ա ՊՈՒՐ

   Բան ջա րե ղեն (կար տո ֆիլ, 
դդում, դդ միկ, ծաղ կա կա ղամբ, 
բրոկոլի, կա ղամբ, տաք դեղ, 
գա զար, կա նա չե ղեն)՝ 70 գ

 Հա ցազ գի (բ րինձ կամ վեր մի շել/
մա կա րոն)՝ 2 ճա շի գդալ (50 գ)

Մ սամ թերք (լյարդ, միս կամ 
թռչ նա միս)՝ 50 գ

 Սոխ՝ 10 գ

3/4 բա ժակ ջուր (150 մլ) 

Կա րագ (5 գ) կամ բու սա կան յուղ՝ 
1 թեյի գդալ

 Լավ լվա ցած և մանր կըտ-
րատած սե զո նային թարմ մեկ կամ 
2 տե սա կի բան ջա րե ղե նը, կա նա-
չե ղե նը և սո խը ջրով ե փել, տրո րել 
կամ հա րել, ա վե լաց նել նախօրոք 
ե փած բրինձը կամ վեր մի շել/մա-
կա րոնը, ա վե լաց նել լավ ե փած և 
ա ղա ցած մսամ թեր քը, մի պտ ղունց 
ա ղ և կա րագ կամ բու սա կան յուղ, 
ե փել ևս 1-2 րո պե, և սնն դա րար ճա-
շը պատ րաստ է։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



Մ ՍԻ ՊՅՈՒ ՐԵ

   Տա վա րի միս՝ 60 գ

 Կես բա ժակ ջուր (100 մլ) 

Կա րագ՝ 5 գ

 Մի սը լվա նալ, մանր կտ րա-
տել, ջրով ե փել մինչև փափ կե-
լը։ Սա ռե լուց հե տո 2 ան գամ ա ղալ 
և ան ցկաց նել մա ղով կամ հա րել, 
ստաց ված մաս սային ա վե լաց նել 
ար գա նա կը կամ նույն քա նա կու-
թյամբ ե ռա ցրած ջուր, մի պտ ղունց 
ա ղ, խառ նե լով ե փել մինչև ե ռա լը և 
կրա կից վերց նե լուց հե տո ա վե լաց-
նել կա րագ։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՀԱ ՎԻ ՍՈՒՖ ԼԵ

   Հա վի միս՝ 50 գ

 Կաթ՝ 30 մլ

Ձ վի դեղ նուց՝ 1/2 հատ

 Կա րագ՝ 3 գ

 Հա վի ո սկ րա հան ված մի սը 
ա ղալ, ա վե լաց նել մի պտ ղունց աղ, 
կա թը, ձվի դեղ նու ցը, կա րա գը, բո-
լո րը խառ նել, տե ղա վո րել նա խօ րոք 
կա րա գով պատ ված թա վայի մեջ ու 
ե փել ջե ռո ցում մինչև պատ րաստ 
լի նե լը (30-35 րո պե)։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



Մ ՍՈՎ ԿՈՏ ԼԵՏ ՆԵՐ

   Տա վա րի միս՝ 50 գ

 Ջուր՝ 30 մլ

 Հաց՝ 10 գ

 Մի սը ա ղալ, խառ նել սա ռը 
ջրում փափ կացրած հա ցի հետ և 
նո րից ա ղալ, ա վե լաց նել մի պըտ-
ղունց աղ, ջուր և խփել։ Ստաց ված 
մաս սայից ձևա վո րել փոք րիկ կոտ-
լետ ներ, տե ղա վո րել թա վա յում և 
կի սով չափ ջրով ծած կել ու շո գե-
խա շել ջե ռո ցում մինչև պատ րաստ 
լի նե լը։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



Մ ՍՈՎ ԳՆ ԴԻԿ ՆԵՐ

   Տա վա րի միս՝ 60 գ

 Հաց՝ 20 գ

 Ջուր՝ 30 մլ,

Ձ վի սպի տա կուց (1 հատ)

 Մի սը ա ղալ, խառ նել սա ռը 
ջրում փափ կացրած հա ցի հետ և 
նո րից ա ղալ, ա վե լաց նել ձվի սպի-
տա կու ցը, մի պտ ղունց աղ, ջուր 
և հարել։ Ձեռ քե րը թր ջել և ստաց-
ված մաս սայից ձևա վո րել գն դիկ-
ներ, լց նել որևէ ա պու րի մեջ ու ե փել 
մինչև պատ րաստ լի նե լը (8-10 րո-
պե)։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՀՈՐ ԹԻ ՄՍՈՎ ԿՈՏ ԼԵՏ ՆԵՐ

   Հոր թի միս՝ 50 գ

 Չոր սպի տակ հաց՝ 10 գ

 Կաթ՝ 20 մլ

 Կա րագ՝ 5 գ

 Հոր թի մի սը ա ռանձ նաց նել 
ճար պից և ջլե րից, ա ղալ, խառ-
նել սա ռը ջրում փափ կաց րած հա-
ցի հետ և նո րից ա ղալ, ա վե լաց նել 
մի պտ ղունց աղ, կա թը և խառ նել։ 
Ստաց ված մաս սայից ձևա վո րել 
փոք րիկ կոտ լետ ներ, թեթ ևա կի տա-
պա կել տա քա ցած կա րա գի մեջ, 
տե ղա վո րել թա վա յում ու շո գե խա-
շել ջե ռո ցում մինչև պատ րաստ լի-
նե լը (8-10 րո պե)։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ՀԱ ՎԻ ՄՍՈՎ ԿՈՏ ԼԵՏ ՆԵՐ

   Հա վի միս՝ 70 գ

 Կաթ՝ 20 մլ

Ս պի տակ չոր հաց՝ 10 գ

 Կա րագ՝ 5 գ

 Հա վի մի սը ա ռանձ նաց նել 
ո սկ րե րից և մաշ կից, ա ղալ, խառ-
նել կա թում փափ կացրած հա ցի 
հետ և նո րից ա ղալ, ա վե լաց նել մի 
պտ ղունց աղ և խառ նել։ Ստաց ված 
մաս սայից ձևա վո րել կոտ լետ ներ, 
թեթ ևա կի տա պա կել տա քա ցած 
կա րա գի մեջ, տե ղա վո րել թա վա-
յում ու ե փել ջե ռո ցում մինչև պատ-
րաստ լի նե լը (8-10 րո պե)։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



Ձ ԿԱՆ ԳՆ ԴԻԿ ՆԵՐ

   Ձուկ կամ ձկան ֆի լե՝ 60 գ

 Հաց՝ 10 գ

Ձ վի դեղ նուց (1/4 հատ)

 Ջուր՝ 10 մլ

 Բու սա կան յուղ (ձեթ)՝ 5 մլ

 Ձ կան միսն ա ռանձ նաց նել 
ո սկ րե րից և մաշ կից, խառ նել սա-
ռը ջրում փափ կաց րած հա ցի հետ և 
նո րից ա ղալ, ա վե լաց նել ձվի սպի-
տա կու ցը, ձե թը, մի պտ ղունց աղ և 
հա րել։ Ստաց ված մաս սայից ձևա-
վո րել գն դիկ ներ, տե ղա վո րել ա մա-
նում, կի սով չափ ծած կել ջրով ու 
ե փել մար մանդ կրա կի վրա մինչև 
պատ րաստ լի նե լը (20-30 րո պե)։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



Ձ ԿԱՆ ՊՅՈՒ ՐԵ

   Ձուկ կամ ձկան 
ֆի լե՝ 100 գ

 Կաթ՝ 20 մլ

 Ձ կան միսն ա ռանձ նաց նել 
ո սկ րե րից և մաշ կից, շո գե խա-
շել (ցան ցով կաթ սա յում), հա րել, 
ավելացնել մի պտ ղունց ա ղ և խառ-
նե լով կա թի հետ ստա նալ պյու րե։

 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆԱՅԻՆ Ա ՊՈՒՐ

   Գա զար՝ 10 գ

 Կա ղամբ՝ 30 գ

 Կար տո ֆիլ՝ 30 գ 

Կա նաչ ո լոռ՝ 5 գ 

Ջուր՝ 120 մլ 

Կա րագ՝ 3 գ

 Բան ջա րե ղե նը լավ լվա նալ։ 
Գա զա րը մանր կտր տել, շո գե խա-
շել քիչ քա նա կի ջրում 10 րո պե, 
ա վե լաց նել մանր թա կած կա ղամ-
բը, կտրատած կար տո ֆի լը, կա նաչ 
ո լո ռը, ե ռա ցող ջուր և ե փել մինչև 
պատ րաստ լի նե լը։ Պատ րաս տի 
բան ջա րե ղե նը ան ցկաց նել մա ղով, 
ա վե լաց նել քիչ աղ, հասց նել եռ ման 
ջեր մաս տի ճա նի և ա վե լաց նել կա-
րա գը։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



ԾԱՂ ԿԱ ԿԱ ՂԱՄ ԲՈՎ և 
ՍՊԻ ՏԱ ԿԱ ՁԱ ՎԱ ՐՈՎ Ա ՊՈՒՐ

   Ծաղ կա կա ղամբ՝ 30 գ

Ս պի տա կա ձա վար 1 թեյի 
գդալ (5 գ) 

Ջուր՝ 50 մլ

 Կաթ՝ 40 մլ 

Կա րագ՝ 5 գ

 Ծաղ կա կա ղամ բը մաք րել տե-
րև նե րից, լավ լվա նալ, մանր կտրա-
տել, շո գե խա շել ե ռա ցող ջրում 15 
րո պե և ցան ցի վրա քա մել։ Ե փու կի 
վրա ցա նել սպի տա կա ձա վա րը և 
խառ նե լով ե փել 10 րո պե, ա վե լաց-
նել մա ղով ան ցկաց րած ծաղ կա կա-
ղամ բը, քիչ աղ, տաք կաթ, հասց նել 
եռ ման ջեր մաս տի ճա նի և ա վե լաց-
նել կա րա գը։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



ՎԱՐ ՍԱ ԿԻ ՓԱ ԹԻԼ ՆԵ ՐՈՎ 
Ա ՊՈՒՐ-ՊՅՈՒ ՐԵ

   Վար սա կի փա թիլ ներ՝ 10 գ

 Գա զար՝ 10 գ

 Կար տո ֆիլ՝ 35 գ 

Ջուր՝ 90 մլ 

Կա րագ՝ 3 գ 

 Վար սա կի փա թիլ նե րը եռ ման 
ջրում ե փել 5-7 րո պե, ան ցկաց նել 
մա ղով, ա վե լաց նել ե փած և մա ղով 
ան ցկաց րած գա զարն ու կար տո ֆի-
լը, մի քիչ աղ, հասց նել եռ ման ջեր-
մաս տի ճա նի և ա վե լաց նել կա րա գը։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆՈՎ Ա ՊՈՒՐ 
(ԲՈՐՇՉ)

   Ճակն դեղ՝ 15 գ

 Կա ղամբ՝ 30 գ

 Գա զար՝ 15 գ

 Կար տո ֆիլ՝ 40 գ 

Մա ղա դա նո սի ար մատ ներ՝ 5 գ 

Ջուր՝ 150 մլ

 Շա քա րա վազ՝ 1 գ 

Կա րագ՝ 3 գ

 Բան ջա րե ղե նը լավ լվա նալ։ 
Ճակն դե ղը մանր ձո ղիկ նե րի ձևով 
կտր տել, շո գե խա շել քիչ քա նա-
կի ջրում մինչև կի սաեփ դառ նա լը, 
ա վե լաց նել մանր կտ րատ ված գա-
զա րը և մա ղա դա նո սի ար մատ նե րը 
և շո գե խա շել 20-30 րո պե։ Եռ ման 
ջրում լց նել մանր թա կած կա ղամ-
բը, կտրատ ած կար տո ֆի լը, ե փել 
20 րո պե, ա վե լաց նել շո գե խա շած 
բան ջա րե ղե նը, ան ցկաց նել մա ղով, 
ա վե լաց նել շա քա րա վա զը, քիչ աղ, 
հասց նել եռ ման աս տի ճա նի։ Պատ-
րաս տի ա պու րին ա վե լաց նել կա-
րա գը։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



ԿԱ ՂԱՄ ԲՈՎ ԵՎ ԽՆ ՁՈ ՐՈՎ 
Ա ՊՈՒՐ

   Կա ղամբ՝ 30 գ

 Գա զար՝ 5 գ

 Մա ղա դա նո սի ար մատ ներ՝ 3 գ

Խն ձոր՝ 20 գ 

Ջուր՝ 100 մլ

 Կա րագ՝ 3 գ

 Բան ջա րե ղե նը լավ լվա նալ։ 
Գա զա րը և մա ղա դա նո սի ար մատ-
նե րը մանր կտր տել, շո գե խա շել քիչ 
քա նա կի ջրում 10 րո պե։ Ե ռա ցող 
ջրում լց նել մանր թա կած կա ղամ բը, 
շո գե խա շած բան ջա րե ղե նը և ե փել 
մինչև պատ րաստ լի նե լը։ Պատ-
րաս տի բան ջա րե ղե նը ան ցկաց նել 
մա ղով, ա վե լաց նել մի պտ ղունց ա ղ, 
մաք րած և քե րած խն ձոր և հասց-
նել եռ ման աս տի ճա նի։ Պատ րաս-
տի ա պու րին ա վե լաց նել կա րա գը։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



ՀԱ ՎՈՎ Ա ՊՈՒՐ-ՊՅՈՒ ՐԵ

   Հա վի միս՝ 35 գ

 Կաթ՝ 25 մլ

 Ջուր՝ 90 մլ

 Գա զար՝ 5 գ

 Մա ղա դա նո սի ար մատ ներ՝ 2 գ 

Ա լյուր՝ 5 գ 

Կա րագ՝ 5 գ

 Հա վը և բան ջա րե ղե նը ե փել։ 
Ե փած հա վի մի սը եր կու ան գամ 
ա ղալ մսա ղա ցով, բան ջա րե ղե նը 
ան ցկաց նել մա ղով և բո լո րը միա-
սին լց նել եռ ման ջրի մեջ, ա վե լաց-
նել կա րա գի հետ խառ նած ա լյու րը, 
ե ռաց նել 2-3 րո պե, ա վե լաց նել քիչ 
աղ, տաք կաթ և հասց նել եռ ման 
ջեր մաս տի ճա նի։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



Ձ ՎԱ ԾԵՂ

   1 ձու (50 գ)

 Կաթ՝ 50 մլ 

Ա լյուր՝ 5-10 գ 

Բու սա կան յուղ կամ 
կա րագ՝ 5 մլ

 Ձուն կա թի հետ հա րել, ա վե-
լաց նել մի փոքր աղ և ա լյու րը՝ ցա-
նե լով և ա նընդ հատ խառ նե լով, 
որ պես զի գն դիկ ներ չա ռա ջա նան։ 
Թա վայի մեջ լց նել բու սա կան յու ղը 
կամ կա րա գը, տա քաց նել և լց նել 
հա րած խառ նուր դը, 2-3 րո պե ան ց 
շր ջել և ևս 2-3 րո պե ան ց վերց նել 
կրա կի վրայից։

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ



ԿԱԹ ՆԱ ՇՈՌ

   Կաթ 1 բա ժակ՝  200 մլ

 Լի մո նի հյութ՝ 0,5-1 մլ կամ թթու 
կաթ նա խառ նուրդ («Նարինե», 
մա ծուն, թթ վա սեր)՝ 2 թեյի 
գդալ

թթ վա սեր)։ Պետք չէ միան գա մից 
շատ քա նա կով թթու ա վե լաց նել, 
այ լա պես կաթ նա շո ռը փա փուկ 
չի լի նի: Թթուն պետք է ա վե լաց-
նել քիչ-քիչ՝ այն քան ժա մա նակ, 
մինչև մանր գն դիկ ներ ա ռա ջա-
նան, վերց նել կրա կի վրայից և 
թող նել, որ շի ճու կը լրիվ ա ռանձ-
նա նա և դե ղին գույ ն դառ նա, այ-
նու հետև քա մել, ա վե լաց նել կթած 
կրծ քի կաթ կամ կաթ նա խառ նուրդ 
և հա րել։ Մինչև մեկ տա րե կան 
ե րե խային խոր հուրդ չի տր վում 
գոր ծա րա նային ար տադ րու թյան 
կաթ նա շոռ տալ։

 Կաթ նա շոռ պատ րաս տե լու 
հա մար ե ռա ցող կա թին պետք է 
ա վե լաց նել քիչ քա նա կու թյամբ 
թթու մր գա հյութ (օ րի նակ՝ լի մո-
նի հյութ) կամ թթու կաթ նա խառ-
նուրդ («Նարինե», մա ծուն կամ 

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ՈՒ ՏԵՍՏ ՆԵՐ



ԿԱԹ ՆԱ ՇՈՌ՝ ՄՐ ԳԻ 
ՀԱ ՄԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՄԲ

   Կաթ 1 բա ժակ՝  200 մլ

 Լի մո նի հյութ՝ 0,5-1 մլ կամ թթու 
կաթ նա խառ նուրդ («Նարինե», 
մա ծուն, թթ վա սեր)՝ 2 թեյի 
գդալ

փա փուկ չի լի նի: Թթուն պետք է ա վե-
լաց նել քիչ-քիչ՝ այն քան ժա մա նակ, 
մինչև մանր գն դիկ ներ ա ռա ջա նան, 
վերց նել կրա կի վրայից և թող նել, որ 
շի ճու կը լրիվ ա ռանձ նա նա և դե ղին 
գույ ն դառ նա, այ նու հետև քա մել, ա վե-
լաց նել կթած կրծ քի կաթ կամ կաթ նա-
խառ նուրդ և հա րել։ Մինչև մեկ տա րե-
կան ե րե խային խոր հուրդ չի տր վում 
գոր ծա րա նային ար տադ րու թյան կաթ-
նա շոռ տալ։

Վե րը նշ ված ձևով պատ րաստ ված 
կաթ նա շո ռին կա րե լի է ա վե լաց նել 
տար բեր մր գային պյու րե ներ՝ բա նա նի, 
դեղ ձի, ծի րա նի, տան ձի, խն ձո րի կամ 
այլ, և հա րել։

 Կաթ նա շոռ պատ րաս տե լու հա-
մար ե ռա ցող կա թին պետք է ա վե-
լաց նել քիչ քա նա կու թյամբ թթու մր-
գա հյութ (օ րի նակ՝ լի մո նի հյութ) կամ 
թթու կաթ նա խառ նուրդ («Նարինե», 
մա ծուն կամ թթ վա սեր)։ Պետք չէ 
միան գա մից շատ քա նա կով թթու 
ա վե լաց նել, այ լա պես կաթ նա շո ռը 

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ՈՒ ՏԵՍՏ ՆԵՐ



Թ ԹՈՒ 
ԿԱԹ ՆԱ ԽԱՌ ՆՈՒՐԴ ՆԵՐ

  «Նա րի նեն» կա րե լի է գնել կամ մե րել տնային պայ ման նե րում, ի սկ 
մա ծու նը գե րա դա սե լի է մե րել տա նը։ Ե թե ե րե խան հրա ժար վում է չքաղց-
րաց րած մա ծուն կամ «Նա րի նե» ու տե լուց, կա րե լի է դրանց քիչ քա նա-
կու թյամբ շա քա րա վա զի օ շա րակ կամ մու րա բայի հյութ ա վե լաց նել։ Վաղ 
հա սա կի ե րե խային չի կա րե լի գոր ծա րա նային յո գուրտ ներ տալ, քա նի 
որ դրանք շատ քաղցր են և պա րու նա կում են կոն սեր վանտ ներ։ 

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ՈՒ ՏԵՍՏ ՆԵՐ



ՄՐ ԳԻ ԿԱՄ ՀԱՏԱ ՊՏՈՒՂ ՆԵ ՐԻ 
ՀՅՈՒԹ ԿԱՄ ՊՅՈՒ ՐԵ

   Միրգ՝ ծի րան, խն ձոր, 
տանձ, դեղձ, բալ, սա լոր, 
բա նան, նա րինջ, ման դա րին 
կամ թուրինջ կամ այլ՝ 70-100 գ 

Հա տապ տուղ՝ մոշ, մո րի, 
ա զն վա մո րի կամ այլ՝ 70 գ 

Շա քա րա վա զի օ շա րակ՝ 2-5 մլ

 Ջուր՝ 50-70 մլ

նակ՝ ե ռա ցած, սա ռած ջրով)։ Թթու 
մր գե րի կամ հատա պտուղ նե րի հյու թը 
կամ պյու րեն կա րե լի է մի փոքր քաղց-
րաց նել շա քա րա վա զի օ շա րա կով, սա-
կայն շատ քաղց րը կա րող է ե րե խային 
ծա րա վեց նել։
 Մա քուր մր գա հյու թե րը քիչ քա նա կու-
թյամբ կա րող են օգ տա գործ վել, սա-
կայն պետք է հի շել, որ մր գա հյու թե րի 
մեծ քա նա կը կա րող է փոր լու ծու թյուն 
ա ռա ջաց նել և փա կել ե րե խայի ա խոր-
ժա կը։ Մր գի պյու րե նե րը հյու թե րից գե-
րա դա սել ե ն։ Փա թե թա վոր ված հյու թե-
րը հա մա պա տաս խան չեն վաղ հա-
սա կի ե րե խայի պա հան ջին և չպետք է 
օգտագործվեն։ 

 Միր գը կամ հատա պտուղը լավ 
լվա նալ և հա րել կամ քե րել։ Մր գա-
հյութ ստա նա լու հա մար խյու սը պետք 
է քա մել և նոս րաց նել խմե լու հա մար 
նա խա տես ված ան վտանգ ջրով (օ րի-

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ՈՒ ՏԵՍՏ ՆԵՐ



ԳԱ ԶԱ ՐՈՎ ԱՂ ՑԱՆ

   1 փոք րիկ գա զար (50 գ)

 Շա քա րա վա զի օ շա րակ՝ 1 մլ

 Բու սա կան յուղ՝ 2 մլ 

Ըն կույզ՝ 1 հատ

  Գա զա րը լավ լվա նալ, մաք-
րել և քե րել քե րի չով, ցո ղել եռ ման 
ջրով, ա վե լաց նել շա քա րի օ շա րա կը 
և բու սա կան յու ղը։ Կա րե լի է ա վե-
լաց նել նաև ըն կույ զի քե րուկ։

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ԱՂ ՑԱՆ ՆԵՐ



ԳԱ ԶԱ ՐՈՎ ԵՎ ԽՆ ՁՈ ՐՈՎ 
ԱՂ ՑԱՆ

   1/2 փոք րիկ գա զար (25 գ)

1/2 խն ձոր (40 գ)

 Շա քա րա վա զի օ շա րակ՝ 1 մլ

 Բու սա կան յուղ՝ 2 մլ 

Ըն կույզ՝ 1 հատ

  Գա զա րը և խն ձո րը լավ լվա-
նալ, մաք րել և քե րել քե րի չով, ցո ղել 
եռ ման ջրով, ա վե լաց նել շա քա րի 
օ շա րա կը և բու սա կան յու ղը։ Կա-
րե լի է ա վե լաց նել նաև ըն կույ զի քե-
րուկ։

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ԱՂ ՑԱՆ ՆԵՐ



ԼՈ ԼԻ ԿՈՎ ԱՂ ՑԱՆ

   1 փոք րիկ լո լիկ (25 գ)

 Բու սա կան յուղ՝ 2 մլ

  Լո լի կը լավ լվա նալ, մաք րել, 
ցո ղել եռ ման ջրով և քե րել քե րի չով, 
ա վե լաց նել մի պտ ղունց աղ և բու-
սա կան յու ղը։

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ԱՂ ՑԱՆ ՆԵՐ



ԼՈ ԼԻ ԿՈՎ ԵՎ ԽՆ ՁՈ ՐՈՎ 
ԱՂ ՑԱՆ

   1/2 լո լիկ (15 գ)

1/2 խն ձոր (40 գ)

 Շա քա րա վա զի օ շա րակ՝ 1 մլ

  Լո լի կը և խն ձո րը լավ լվա նալ, 
մաք րել, ցո ղել եռ ման ջրով և քե րել 
քե րի չով, ա վե լաց նել շա քա րա վա զի 
օ շա րա կը և խառ նել։

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ԱՂ ՑԱՆ ՆԵՐ



ՎԱ ՐՈՒՆ ԳՈՎ ԱՂ ՑԱՆ

   1/2 վա րունգ (25 գ)

 Կա նա չե ղեն՝ 1 գ

 Բու սա կան յուղ՝ 2 մլ

 Թարմ վա րուն գը լվա նալ, ցո ղել 
եռ ման ջրով և քե րել քե րի չով, ա վե-
լաց նել լավ լվա ցած և եռ ման ջրով 
ո ղո ղած, այ նու հետև մանր կըտ-
րատ ած կա նա չե ղե նը, ա վե լաց նել 
մի պտ ղունց աղ, բու սա կան յուղ և 
խառ նել։

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ԱՂ ՑԱՆ ՆԵՐ



ՃԱԿՆ ԴԵ ՂՈՎ ԵՎ ԽՆ ՁՈ ՐՈՎ 
ԱՂ ՑԱՆ

   Ճակն դեղ (25 գ)

1/4 խն ձոր (25 գ)

 Շա քա րա վա զի օ շա րակ՝ 1 մլ

 Բու սա կան յուղ՝ 2 մլ 

Ըն կույզ՝ 1 հատ

 Ճակն դե ղը լվա նալ, ե փել կամ 
խո րո վել, քե րել քե րի չով և խառ նել 
խն ձո րի քե րու կի հետ, ա վե լաց նել 
շա քա րա վա զի օ շա րա կը և խառ նել։ 
Կա րե լի է ա վե լաց նել նաև ըն կույ զի 
քերուկ։

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ԱՂ ՑԱՆ ՆԵՐ



ԽՈ ՐՈ ՎԱԾ ԽՆ ՁՈՐ 
ՇԱ ՔԱ ՐԱ ՎԱ ԶՈՎ

   1 խն ձոր (60 գ)

 Շա քա րա վազ՝ 8 գ

 Խն ձո րը լավ լվա նալ, սուր դա-
նա կով մի ջու կը հա նել՝ ա ռանց հիմ-
քը վնա սե լու, ա վե լաց նել շա քա րա-
վա զը և ջե ռո ցում խորովել։

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՂԱՆ ԴԵՐ ՆԵՐ



ԽՆ ՁՈ ՐԻ ՄՈՒՍ

   1/2 խն ձոր (50 գ)

Ս պի տա կա ձա վար՝ 2 թեյի գդալ

 Ջուր՝ 100 մլ

 Շա քա րա վազ՝ 8 գ

 Խն ձո րը լվա նալ, կտ րա տել 
և ե փել ջրում, քա մել, խն ձո րը 
ան ցկաց նել մա ղով, ա վե լաց նել 
ե փու կը և շա քա րա վազ, եռ ման 
ջուր, հասց նել եռ ման ջեր մաս տի-
ճա նի, խառ նե լով ա վե լաց նել սպի-
տա կա ձա վա րը և ե փել 8-10 րո պե։ 
Պատ րաս տի խառ նուր դը սա ռեց-
նել մինչև 40°C և հա րել մինչև խիտ 
մաս սայի ա ռա ջա նա լը։

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՂԱՆ ԴԵՐ ՆԵՐ



ՄՐ ԳԵ ՐԻ ՄՈՒՍ

   Միրգ՝ ծի րան, տանձ, 
դեղձ, բալ, սա լոր կամ այլ՝ 30-
50 գ 

Ս պի տա կա ձա վար՝ 2 թեյի գդալ

 Ջուր՝ 100 մլ

 Շա քա րա վազ՝ 8-15 գ

 Միր գը լավ լվա նալ, կտ րա տել և 
ե փել ջրով, քա մել, ան ցկաց նել մա-
ղով, ա վե լաց նել ե փու կը և եռ ման 
ջուր, հասց նել եռ ման ջեր մաս տի-
ճա նի, խառ նե լով ա վե լաց նել սպի-
տա կա ձա վա րը և ե փել 8-10 րո պե։ 
Պատ րաս տի խառ նուր դը սա ռեց-
նել մինչև 40°C և հա րել մինչև խիտ, 
հա մա սեռ մաս սայի ա ռա ջա նա լը։

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՂԱՆ ԴԵՐ ՆԵՐ



ՀԱ ՏԱՊ ՏՈՒՂ ՆԵ ՐԻ ՄՈՒՍ

   Հա տապ տուղ՝ մոշ, 
ա զն վա մո րի, մո րի, կար միր 
կամ սև հա ղարջ կամ այլ՝ 30 գ 

Ս պի տա կա ձա վար՝ 2 թեյի գդալ

 Ջուր՝ 100 մլ

 Շա քա րա վազ՝ 8-15 գ

 Հա տապ տու ղը լվա նալ, ցո ղել 
եռ ման ջրով և քա մել հյու թը, ա վե-
լաց նել եռ ման ջուր, հասց նել եռ ման 
ջեր մաս տի ճա նի, խառ նե լով ա վե-
լաց նել սպի տա կա ձա վա րը և ե փել 
8-10 րո պե։ Պատ րաս տի խառ նուր-
դը սա ռեց նել մինչև 40°C և հա րել 
մինչև խիտ, հա մա սեռ մաս սայի 
ա ռա ջա նա լը։

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՂԱՆ ԴԵՐ ՆԵՐ



ՄՐ ԳԱՅԻՆ ԿԱՄ 
ՀԱ ՏԱՊՏ ՂԱՅԻՆ ԿԻ ՍԵԼ

   Միրգ՝ ծի րան, խն ձոր, 
տանձ, դեղձ, բալ, սա լոր կամ 
այլ՝ 25-50 գ կամ

 Հա տապ տուղ՝ ա զն վա մո րի, 
մոշ, մո րի, կար միր կամ սև հա-
ղարջ կամ այլ՝ 30 գ 

Ջուր՝ 100 մլ

 Կար տո ֆի լի ա լյուր՝ 1 թեյի գդալ

 Շա քա րա վազ՝ 8-15 գ

 Միր գը կամ հատա պտուղը լավ 
լվա նալ, ցո ղել եռ ման ջրով, քե րել և 
քա մել հյու թը։ Հա տապտ ղի կամ մր-
գի քե րու կին ա վե լաց նել եռ ման ջուր 
և շա քա րա վազ, ե փել 5-10 րո պե, 
խառ նե լով ա վե լաց նել սա ռը ջրում 
լուծ ված կար տո ֆի լի ա լյու րը, հասց-
նել եռ ման աս տի ճա նի, ա վե լաց նել 
քա մած հյու թը, վերց նել կրա կից և 
սա ռեց նել։

ԸՄ ՊԵ ԼԻՔ ՆԵՐ



ԿՈՄ ՊՈՏ ԹԱՐՄ ՄՐ ԳԵ ՐԻՑ

   Միրգ՝ ծի րան, տանձ, 
դեղձ, բալ, սա լոր կամ այլ՝ 
30-50 գ 

Շա քա րա վազ՝ 8 գ 

Ջուր՝ 100 մլ

 Միր գը լավ լվա նալ, մաք րել, 
կտ րա տել և ե փել ջրով, քա մել, անց-
կաց նել մա ղով, ա վե լաց նել ե փու կը 
և շա քա րա վա զը, հասց նել եռ ման 
ջեր մաս տի ճա նի, վերց նել կրա կի 
վրայից և սա ռեց նել։

ԸՄ ՊԵ ԼԻՔ ՆԵՐ



ԿՈՄ ՊՈՏ ՍԱ ՌԵՑ ՎԱԾ 
ՄՐ ԳԵ ՐԻՑ

   Սա ռեց ված միրգ՝ ծի րան, 
տանձ, դեղձ, բալ, սա լոր կամ 
այլ՝ 30-40գ 

Շա քա րա վազ՝ 8 -15 գ 

Ջուր՝ 100 մլ

 Սա ռեց ված միր գը լվա նալ, 
ա վե լաց նել եռ ման ջուր և ե փել, քա-
մել, ան ցկաց նել մա ղով, ա վե լաց նել 
ե փու կը և շա քա րա վա զը, հասց նել 
եռ ման ջեր մաս տի ճա նի, վերց նել 
կրա կի վրայից և սա ռեց նել։

ԸՄ ՊԵ ԼԻՔ ՆԵՐ



Չ ՐՈՎ ԿՈՄ ՊՈՏ

   Չիր՝ ծի րա նի, տան ձի, 
դեղ ձի, բա լի, սա լո րի կամ այլ՝ 
50 գ 

Շա քա րա վազ՝ 5 գ 

Ջուր՝ 200 մլ

 Չի րը լավ լվա նալ, մաք րել և 
ե փել մինչև պատ րաստ լի նե լը (10-
20 րո պե՝ կապ ված չրի տե սա կից), 
քա մել, ան ցկաց նել մա ղով, ա վե-
լաց նել ե փու կը և շա քա րա վա զը, 
հասց նել եռ ման ջեր մաս տի ճա նի, 
վերց նել կրա կի վրայից և սա ռեց նել։

ԸՄ ՊԵ ԼԻՔ ՆԵՐ


