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 Նա խա բան 
Կյան քի ա ռա ջին 1000 օ րը, որ նե րա ռում է նե րար գան դային զար-

գաց ման 9 ա մի սը և ծնուն դին հա ջոր դող 2 տա րին, կան խո րո շում է ան-
հա տի ա ռող ջա կան հե ռան կար նե րը հե տա գա ո ղջ կյան քի հա մար։ 

Ե րե խայի զար գաց ման ըն թաց քում կան մի շարք ճգ նա ժա մային 
փու լեր, և ե թե այդ փու լե րից որ ևէ մե կի ըն թաց քում առ կա են ան բա րե-
նպաստ պայ ման ներ, վնա սա կար գոր ծոն ներ, ա պա դրանք ի րենց բա-
ցա սա կան հետքն են թող նում ան հա տի հե տա գա կյան քի վրա։ 

Նե րար գան դային կյան քում է ձևա վոր վում ան հա տի հետագա ա ռող-
ջա կան վի ճա կը, ի նչ պես նաև սաղմ նա վոր վում են հե տա գա ա ռող ջա-
կան խնդիր նե րից շա տե րը։ Հղի ու թյան ըն թաց քում մոր թերս նու ցու մն 
ազ դում է պտ ղի ա ճի ու զար գաց ման, ըն կեր քի գոր ծու նե ու թյան վրա: 
Սթ րես նե րը, ծխե լը, թմ րա նյու թեր կամ ո գե լից խմիչք ներ օգ տա գոր ծե լը 
բա ցա սա կան հետ ևանք ներ են ու նենում ոչ մի այն մոր, այլ նաև պտ ղի և 
ա պա գայում ե րե խայի ա ռող ջու թյան վրա։ Նե րար գան դային կյան քում 
պտ ղի թերս նու ցու մը կա րող է դրս ևոր վել ե րե խայի ա ճի և զար գաց ման 
խան գա րում նե րով՝ մե ծաց նե լով կյան քի ըն թաց քում ե րե խայի ճա նա չո-
ղա կան և ֆի զի կա կան լուրջ թե րու թյուն ներ ու նե նա լու ինչպես նաև վաղ 
ման կա կան հա սա կում մա հա նա լու վտան գը:

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ ծնն դյան փոքր քա շը 
բարձ րաց նում է հե տա գա յում շա քա րային դի ա բետ, տե սո ղա կան խըն-
դիր ներ, գի րու թյուն և սր տի կաթ ված ու նե նա լու հա վա նա կա նու թյու նը։ 

Մինչև եր կու տա րե կան ե րե խա նե րի թերս նու ցու մը թու լաց նում է 
նրանց դի մադ րո ղա կա նու թյու նը և բարձ րաց նում է հի վան դա ցու թյունն 
ու մա հա ցու թյու նը, ի ջեց նում մտա վոր նե րու ժը։ Թե ի նչ պի սի հա ջո ղու-
թյուն նե րի կհաս նի Ձեր ե րե խան ո ւս ման և մաս նա գի տա կան գոր ծու նե-
ու թյան ըն թաց քում, կախ ված է նրա նից, թե ի նչ պես եք սն վել հղի ու թյան 
ըն թաց քում և ի նչ պես եք նրան կե րակ րել վաղ ման կա կան հա սա կում։ 

Այս պի սով, կյան քի ա ռա ջին 1000 օ րը հնա րա վո րու թյուն նե րի շր ջան 
է, ե րբ Դուք կա րող եք փո խել Ձեր ե րե խայի ա պա գան։ Ճիշտ սն վե՛ք և 
պահ պա նե՛ք ա ռողջ ապ րե լա կերպ հղի ու թյան ըն թաց քում։ Ճիշտ կե-
րակ րե՛ք Ձեր ման կա նը. բա ցա ռա պես կրծ քով կե րակ րե՛ք նրան մինչև 6 
ամ սա կա նը, ի սկ այ նու հետև սնն դա րար ու ա պա հով հա վե լյալ սնունդ 
տվե՛ք՝ շա րու նա կե լով կրծ քով սնու ցու մը մինչև 2 տա րե կա նը։ 
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Հ ղի նե րի և կե րակ րող մայ րե րի ա ռողջ 
սնուց ման սկզ բունք նե րը 

Հ ղի ու թյու նը շատ կար ևոր շր ջան է։ Ժա-
մա նակն է խոր հե լու Ձեր ապ րե լա կեր պի, սո-
վո րու թյուն նե րի և սնն դա կար գի մա սին, քա-
նի որ դրա նից է կախ ված Ձեր և Ձեր ա պա գա 
ե րե խայի ա ռող ջու թյու նը, ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գա ցու մը:

Հ ղի ու թյան և կրծ քով կե րակր ման ըն թաց քում պետք է ա պա հո վել 
ա ռողջ սնու ցում՝ հետ ևե լով սնն դային բուր գի պա հանջ նե րին։ 

Սնն դային ար ժե քա վո րու թյամբ սնն դամ թեր քը բա ժան վում է 5 հիմ-
նա կան խմ բե րի: Խոր հուրդ է տր վում օր վա ըն թաց քում օգ տա գոր ծել 
տա րա տե սակ մթերք ներ բո լոր սնն դային խմ բե րից, քա նի որ սնն դա-
մթեր քի ոչ մի ա ռան ձին տե սակ չի կա րող Ձեզ ա պա հո վել բո լոր ան-
հրա ժեշտ սնն դա նյու թե րով:

 ԽՈՒՄԲ 1. Ած խաջ րեր  
Հա ցը, հա ցա հա տիկ նե րը, մա կա րո նե ղե նը, բրին ձը, հնդ կա ձա վա-

րը, վար սա կա ձա վա րը, ե գիպ տա ցո րե նը, ձա վա րե ղե նը պետք է կազ-
մեն Ձեր սնն դի հիմ նա կան մա սը և օգ տա գործ վեն ա մեն օր: Այս խմ բի 
մթերք ներն օր գա նիզմն ա պա հո վում են է ներ գի այով և զգա լի դեր են 
խա ղում նաև ած խաջ րե րի, բջ ջա նյու թի, վի տա մին նե րի (B խմ բի վի տա-
մին ներ, վի տա մին C, ֆո լաթ թու, կա րո տի նոիդ ներ), հան քա նյու թե րի 
(եր կաթ, ցինկ, կա լի ում, կալ ցի ում, մագ նե զի ում) և ո րոշ սպի տա կուց նե-
րի պա շա րը լրաց նե լու գոր ծում: Օ րա կան ան հրա ժեշտ է այս սնն դա տե-
սակ նե րից ու տել 6-11 բա ժին: Մեկ բա ժի նը մեկ մեծ կտոր հացն է (30-40 
գրամ) կամ եփ ված 1 բա ժակ մա կա րո նը կամ 1/2 բա ժակ բրին ձը, ձա-
վա րե ղե նը, մի ջին չափ սի մեկ կար տո ֆի լը, մի ջին չափ սի բուլ կին:  

Հ ղի ու թյան ժա մա նակ հնա րա վոր փոր կա պու թյու նը կան խե լու նպա-
տա կով ա ռա ջարկ վում է հիմ նա կա նում ու տել խո շոր աղ ված քի ցո րե նի 
ա լյու րից կամ տա րե կա նից պատ րաստ ված հաց («սև» կամ «գորշ)։
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 ԽՈՒՄԲ 2 և 3. Բան ջա րե ղեն և մր գեր 
 Բան ջա րե ղե նը և մր գե րը հա րուստ են վի տա մին նե րով, թա ղան թա-

նյու թով, հան քային և այլ օգ տա կար նյու թե րով, ո րոնք ա պա հո վում են 
պտ ղի նոր մալ զար գա ցու մը, հղի ու թյան բնա կա նոն ա ռա ջըն թա ցը: Կա-
նաչ տեր ևա վոր բանջարե ղե նում (ս պա նախ, հա զար (մա րոլ), նե խուր, 
այլ բան ջար ներ), կա նաչ լո բու, բա զու կի, կա ղամ բի, լո լի կի մեջ պա րու-
նակ վող ֆո լաթ թուն (վի տա մին B9) շատ կար ևոր է մինչև բեղմ նա վո-
րու մը և հղի ու թյան ընթացքում, հատ կա պես վաղ շր ջա նում, քա նի որ 
կան խար գե լում է պտ ղի նյար դային խո ղո վա կի և այլ ա րատ նե րի ա ռա-
ջա ցու մը: 

Մր գե րում և բան ջա րե ղե նում պա րու նակ վող եր կա թը և ֆո լաթ թուն 
նպաս տում են սա կա վա րյու նու թյան կան խար գել մա նը, ա պա հո վում 
պտ ղի բնա կա նոն ա րյու նաս տեղ ծու մը: 

 Բու սա կան բջ ջա նյու թը կօգ նի Ձեզ խու սա փե լու փոր կա պու թյու նից, 
ի սկ վի տա մին C-ն կբարձ րաց նի Ձեր դի մադ րո ղա կա նու թյու նը, կբա րե-
լա վի եր կա թի ներծ ծու մը բու սա կան սնն դամ թեր քից: Բան ջա րե ղե նը և 
մր գե րը աղ քատ են ճար պե րով և է ներ գի այով, ո ւս տի դրանց օգ տա-
գոր ծու մը նվա զեց նում է գի րաց ման վտան գը: Բու սա կան սնուն դը բա-
ցի սնն դա րար նյու թե րից պա րու նա կում է նաև կեն սա բա նո րեն ակ տիվ 
ո րոշ բա ղադ րիչ ներ, ո րոնք հայտ նի են քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րի, այդ 
թվում քաղց կե ղի ո րոշ տե սակ նե րի, սր տա նո թային և նյու թա փո խա նա-
կային հի վան դու թյուն նե րի նկատ մամբ ի րենց պաշտ պա նա կան հատ-
կու թյուն նե րով։ 

Օ րա կան մի քա նի ան գամ կե րե՛ք տար բեր բան ջա րե ղեն (3-5 բա-
ժին) և մր գեր (2-4 բա ժին): Մեկ բա ժի նը մեկ մի ջին չափ սի լո լիկն է կամ 
խնձո րը, դեղ ձը, տան ձը, ծի րա նը, 2 սա լո րը, 1/3 բա ժակ սև կամ կար միր 
հա ղար ջը, մո րին, ա զն վա մո րին կամ 1 բա ժակ (մոտ 100 գ) բան ջա րե ղե-
նը, լո բին, գա զա րը, բա զու կը, սո խը, դդու մը, դդ մի կը, կա նաչ տերևա-
վոր նե րը (հա զա րը, նե խու րը, սի բե խը, սպա նա խը, այլ բան ջար նե ր) կամ 
էլ մեկ բա ժակ (200 մլ) թարմ քա մած մր գի կամ բան ջա րե ղե նի հյու թը: 
Ձմ ռա նը կա րե լի է օգ տա գոր ծել սա ռեց րած կամ չո րաց րած մր գեր և 
բան ջա րե ղեն: 

Ա ռա ջին, ե րկ րորդ և եր րորդ խմ բի սնն դա տե սակ նե րը պետք է Ձեր 
սնն դի հիմ նա կան մա սը կազ մեն և օգ տա գործ վեն ա մեն օր:
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 ԽՈՒՄԲ 4. Կաթ և կաթ նամ թերք 
Կաթ նամ թերքն ան փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու նե րի, սպի տա կուց նե-

րի, հան քային նյու թե րի, ո րոշ վի տա մին նե րի (B և A խմ բի վի տա մին-
նե րի), կալ ցի ու մի հիմ նա կան աղ բյուր նե րից մեկն է, ո րն ան հրա ժեշտ է 
Ձեր ե րե խայի ու ղե ղի, էն դոկ րին գեղ ձե րի, ո սկ րե րի և ա տամ նե րի զար-
գաց ման, ի սկ կրծ քով կե րակ րե լու ժա մա նակ՝ նաև կաթ նա գո յաց ման 
հա մար։ 

Օր գա նիզ մը կալ ցի ու մի ո րո շա կի պա շար ու նի, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
պտու ղը կալ ցի ու մի ան բա վա րա րու թյուն չի ու նե նում, մինչ դեռ կալ ցի ու-
մի պա կա սը Ձեր օր գա նիզ մում կա րող է ու ղեկց վել ո րոշ շե ղում նե րով, 
օ րի նակ՝ մեջ քի ցա վե րով, ե ղունգ նե րի դյու րա բե կու թյամբ, ձկ նամ կան-
նե րում ջղակծ կում նե րով և այլն: 

Օ րա կան խոր հուրդ է տր վում օգ տա գոր ծել 3 բա ժին ցածր յու ղայ-
նու թյամբ կաթ նամ թերք: Մեկ բա ժի նը 200 մլ մա ծունն է կամ կա թը, 45 
գրամ պա նի րը կամ 100 գրամ կաթ նա շո ռը: 

Ամեն օր պետք է օգտագործվեն նաև բուսական յուղեր՝  (ձիթապտղի, եգիպ-
տացորենի կամ արևածաղկի):

Կա րա գը, կա թի սե րուց քը, կաթ նա սե րը չեն պա րու նա կում ան հրա-
ժեշտ ա մի նաթ թու ներ, կալ ցի ում, այլ հիմ նա կա նում պա րու նա կում են 
ճար պեր։

 ԽՈՒՄԲ 5. Միս, ձուկ, թռչ նա միս, ձու,
ըն դե ղեն և ըն կու զե ղեն     

Այս խում բը կեն դա նա կան և բու սա կան սպի տա կուց նե րի, եր կա թի 
հիմ նա կան աղ բյուրն է և նե րա ռում է մի սը, ձու կը, թռչ նա մի սը, ձուն, եփ-
ված հա տիկ լո բազ գի նե րը (լո բի, սո յա, սի սեռ, ո սպ, բակ լա) և ըն կու-
զե ղե նը (պն դուկ, գետ նա նուշ, նուշ, ըն կույզ), ո րոնք ան հրա ժեշտ հումք 
են պտ ղի օր գան նե րի ձևա վոր ման և մոր նոր մալ կեն սա գոր ծու նե ու-
թյան հա մար: Մեկ բա ժի նը 80 գրամ ոչ յու ղոտ ձու կը, հա վի, տա վա րի 
միսն է կամ 2 մի ջին չափ սի ձուն կամ 1-1,5 բա ժակ ե փած լո բազ գի նե րը 
(150-200 գրամ) կամ էլ 2/3-1 բա ժակ ըն կու զե ղե նը (մոտ 100–150 գ)։ Այս 
մթերք նե րի օ րա կան պա հան ջար կը 3 բա ժին է: 
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Եր կա թի ա մե նա լավ աղ բյուր ներն են մսի ոչ ճար պոտ տե սակ նե րը, 
հատ կա պես լյար դը, և բան ջա րե ղե նի ո րոշ տե սակ նե րը, օ րի նակ՝ կա նաչ 
տեր ևա վորնե րը, ե փած կա նաչ լո բին։ «Կար միր» մսի փո խա րեն գե րա դա-
սե լի է օգ տա գոր ծել թռչ նի միս (հա վի, հնդ կա հա վի) և ձուկ: Պետք է խու-
սա փել նր բեր շիկ, եր շի կե ղեն, պա հա ծո յաց ված ու ա պխ տած մսամ թերք 
ու տե լուց: Հա վի, ձկան կամ մսի պա հան ջար կը օ րը մինչև 2 բա ժին է։ 

Անհ րա ժեշտ է սնն դա կար գում նե րա ռել նաև ըն դե ղե նը և ըն կու զե-
ղե նը, ո րոնք ոչ մի այն բու սա կան սպի տա կուց նե րի, այլ նաև եր կա թի և 
ֆո լաթթ վի լավ աղ բյուր ներ են, սա կայն պետք է հի շել, որ այդ մթերք-
նե րից եր կա թը նույն քան հեշ տու թյամբ չի ներծծ վում, որ քան մսամ թեր-
քից: Եր կա թի ներծ ծու մը բա րե լա վե լու հա մար ըն դե ղե նը և ըն կու զե ղե-
նը պետք է զու գակ ցել վի տա մին C-ով հա րուստ սնն դամ թեր քի (մր գեր, 
բան ջա րե ղեն) կամ մսամ թեր քի քիչ քա նակ նե րի հետ: 

Թեյը և սուր ճը նվա զեց նում են եր կա թի ներծ ծու մը, այդ պատ ճա ռով 
կար ևոր է, որ դրանք ըմ պեք ու տե լուց ա ռն վազն մեկ ժամ ա ռաջ կամ 
հե տո: Ը նդ հա նուր առ մամբ խոր հուրդ է տր վում հղի ու թյան ըն թաց քում 
սահ մա նա փա կել կո ֆե ի նի օգ տա գոր ծու մը, ո րի մեծ պա րու նա կու թյուն 
կա թեյի, կա կաոյի, կո լա նե րի մեջ։ Սուր ճի և թեյի օգ տա գոր ծու մը պետք 
է քչացնել՝  օ րա կան ոչ ա վե լի, քան 3-4 գա վաթ:  

Եր կա թի ան բա վա րա րու թյու նը հան գեց նում է սա կա վա րյու նու թյան, 
ին չը կա րող է պատ ճառ դառ նալ հի պոք սի այի և հղի ի ճնշ ման ի ջեց ման, 
հոգ նա ծու թյան, պտ ղի զար գաց ման խան գա րում նե րի, հղի ու թյան վա-
ղա ժամ ը նդ հատ ման, հետծնն դյան ա րյու նա հո սու թյուն նե րի: 

Բուր գի գա գա թը նե րա ռում է սնն դամ թեր քի ո րոշ տե սակ ներ, ո րոնց 
մի մա սը պետք է ու տել սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ, ի սկ մյուս նե րը՝ 
հազ վա դեպ։ 

Այս խմ բի մեջ մտ նում են կա րա գը, մար գա րի նը, խո զա ճար պը, շա-
քա րը, շո կո լա դը, հրու շա կե ղե նը, տոր թե րը, պաղ պա ղա կը, այլ խոս քով՝ 
ճար պի, խո լես տե րի նի, շա քա րի և ա ղի բարձր պա րու նա կու թյամբ և 
բարձր կա լո րի ա կա նու թյամբ մթեր քը։ 

Այս խմ բից կեն դա նա կան ճար պե րի փո խա րեն գե րա դա սե լի է օգ-
տա գոր ծել բու սա կան յու ղե րը (օ րի նակ՝ ձի թապտ ղի, ե գիպ տա ցո րե նի 
կամ ար ևա ծաղ կի), ի սկ ե թե դա ան հնար է, աշ խա տեք ո ւղ ղա կի պա կա-
սեց նել օգ տա գործ վող ճար պե րի քա նա կը։ Քաղց րե ղե նը, հրու շա կե ղե-
նը կա րե լի է օգ տա գոր ծել ոչ հա ճախ, քան շա բա թը մեկ ան գամ: Պետք 
է խու սա փել գա զա վոր ված, շա քար պա րու նա կող, ի նչ պես նաև կո լայի 
տի պի ըմ պե լիք նե րից:
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1

2

5

ԲՈՒՐ ԳԻ ԳԱ ԳԱ Թ

3

4

 Հի շե՛ք

Պտ ղի նոր մալ ձևա վոր ման և զար գաց ման հա մար խիստ ան հրա-
ժեշտ են յո դը և վի տա մին D-ն:

Յոդ. Հա յաս տա նում ա ճեց ված միրգն ու բան ջա րե ղե նը և այլ 
սննդամ թեր քը չն չին քա նա կու թյամբ յոդ են պա րու նա կում, հետ ևա-
բար յո դը ստաց վում է հիմ նա կա նում յո դաց ված ա ղի մի ջո ցով, ո ւս տի 
հետևե՛ք, որ Ձեր օգ տա գոր ծած ա ղը լի նի յո դաց ված և ճիշտ պահ պան-
ված: Յո դի ան բա վա րա րու թյու նը շատ բա ցա սա բար է ազ դում պտ ղի 
նյար դային հա մա կար գի, ֆի զի կա կան և մտա վոր զար գաց ման վրա։ 

 Ա ղն օգ տա գոր ծեք ը ստ մինչ հղի ու թյունն ու նե ցած Ձեր պա հան-
ջար կի, սա կայն պետք է խու սա փել այն չա րա շա հե լուց։ Աշ խա տե՛ք օգ-



10

տա գոր ծել մի մի այն յո դաց ված աղ, որ պես զի Դուք և հատ կա պես Ձեր 
ե րե խան ստա նաք բա վա րար քա նա կու թյամբ յոդ հղի ու թյան և կրծ քով 
կե րակ րե լու շր ջա նում։ 

Վի տա մին D. Վի տա մին D-ն շատ կար ևոր է պտ ղի ո սկ րա գո յաց-
ման, ռա խի տի կան խար գել ման, Ձեր ա տամ նե րի ու ո սկ րե րի ա ռող ջու-
թյան հա մար։ 

Հի շե՛ք, որ վի տա մին D-ն ա ռա ջա նում է մաշ կում ար ևի լույ սի ազ դե-
ցու թյան տակ։ Ա նհ րա ժեշտ է շատ ժա մա նակ ան ցկաց նել դր սում, հատ-
կա պես՝ ար ևոտ ե ղա նա կին: Վի տա մին D -ով հա րուստ են ճար պոտ ձու-
կը, ձուն, կա րա գը, լյար դը: 

Հե ղուկ նե րի ըն դու նու մը 
Խ մե՛ք բա վա րար քա նա կու թյամբ ջուր՝ օ րը 6-8 բա ժակ։ Կրծ քով կե-

րակ րող կի նը պետք է խմի այն քան, որ չու նե նա ծա րա վի զգա ցում:

Հ ղի ու թյան ըն թաց քում չի կա րե լի՝ 
x� օգ տա գոր ծել ալ կո հոլ, ո րը կա րող է դառ նալ պտ ղի մտա վոր և ֆի-

զի կա կան զար գաց ման զա նա զան խան գա րում նե րի պատ ճառ,
x� ծ խել. նի կո տի նի թա փան ցու մը պտ ղի օր գա նիզմ կա րող է պատ-

ճառ դառ նալ մե ռե լած նու թյան, զար գաց ման խան գա րում նե րի, 
վա ղա ժամ ծնն դա բե րու թյան, ի նք նա բեր վիժ ման։

Կ նոջ ա ռողջ սնուն դը կրծ քով կե րակ րե լու ըն թաց քում 
Սո վո րա բար հղի ու թյան ըն թաց քում կնոջ քաշն ա վե լա նում է մի ջի նը 

10–14 կգ-ո վ։ Հնա րա վոր է, որ ծնն դա բե րու թյու նից հե տո Ձեր քա շը 3–4 
կգ -ով ա վե լի լի նի, քան ե ղել է մինչ ծնն դա բե րու թյու նը։ Մի՛ ջա նա ցեք 
ան մի ջա պես նի հա րել. հղի ու թյան ժա մա նակ կու տակ ված պա շար նե րը, 
հատ կա պես ճար պը, կօգ տա գործ վեն կաթ նար տադ րու թյան ըն թաց-
քում։ Կրծ քով կե րակ րե լը կօգ նի վե րա կանգ նե լու Ձեր նախ կին քա շը և 
մարմ նա կազմ ված քը, քա նի որ այն պա հան ջում է է ներ գի այի մեծ ծախս։ 

Կրծ քով կե րակ րե լու ժա մա նակ ա ռողջ սնն դի սկզ բունք նե րը հիմ նա-
կա նում նույնն են, ի նչ հղի ու թյան ժա մա նակ։

 Հի շե՛ք՝

x�  Ձեր կա թի քա նա կը շատ քիչ է կախ ված նրա նից, թե որ քան եք 
ու տում կամ որ քան հե ղուկ ներ եք խմում։ Որ քան հա ճախ կե րակ-
րեք ե րե խային, այն քան շատ կաթ կու նե նաք։ Թույլ տվեք, որ ե րե-
խայի պա հան ջար կը կար գա վո րի Ձեր կաթ նար տադ րու թյու նը։ 

x� Ալ կո հո լը ներ թա փան ցում է կրծ քի կա թի մեջ, այդ պատ ճա ռով 
ալ կո հոլ մի՛ օգ տա գոր ծեք։ Հի շե՛ք, որ ոչ մի ալ կո հո լային խմիչք չի 
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նպաս տում կաթ նար տադ րու թյա նը։
x� Կրծ քով կե րակ րե լիս եր բեմն մայ րը նկա տում է, որ ո րո շա կի 

սնունդ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում ե րե խան դառ նում է ան հան-
գիստ: Դա լի նում է այն պատ ճա ռով, որ ըն դու նած սնն դից ո րոշ 
նյու թեր ան ցնում են կա թի մեջ: Ան հանգս տու թյան պատ ճառ 
կա րող է դառ նալ ցան կա ցած մթերք, այդ պատ ճա ռով կա րիք 
չկա թվար կե լու այն ու տե լիք նե րը, ո րոնց օգ տա գոր ծու մից պետք 
է խու սա փել: Դուք ի նք ներդ կա րող եք նկա տել, թե ո րոնք են 
դրանք: Ձեր օգ տա գոր ծած կո վի կա թի, սո յայի, ձվի, գետ նա նու շի 
և այլ մթերք նե րի մեջ պա րու նակ վող սպի տա կուց նե րի հան դեպ 
ե րե խան կա րող է ա լեր գի ա զար գաց նել, ի սկ սուր ճի, թեյի և այլ 
ըմ պե լիք նե րի մեջ պա րու նակ վող կո ֆե ի նը կա րող է թա փան ցել 
կրծ քի կա թի մեջ և ան հանգս տու թյուն պատ ճա ռել ե րե խային: Մի՛ 
չա րա շա հեք սուր ճը, թեյը կամ կո լա նե րը (կո ֆե ի նի օգ տա գործ-
ման հանձ նա րա րա կան նե րը հիմ նա կա նում նույնն են, ի նչ հղի-
նե րի հա մար)։ 

x� Ե թե Դուք ծխում եք, ա պա հա վա նա կան է, որ Ձեր ե րե խան ա վե լի 
շատ լաց լի նի: Ծխե լը կա րող է ոչ մի այն նվա զեց նել կաթ նար-
տադ րու թյու նը, ի ջեց նել կա թի ո րա կը և դան դա ղեց նել Ձեր ե րե-
խայի ա ճը, այլ նաև վնա սել նրա թո քե րը։ Մի՛ ծխեք և մի՛ թույլ 
տվեք ու րիշ նե րին ծխել տան որ ևէ սե նյա կում։ Դա բարձ րաց նում 
է ե րե խայի հան կար ծա մա հու թյան վտան գը: 

x� Ո րոշ դե ղա նյու թեր ներ թա փան ցում են կրծ քի կա թի մեջ, այդ 
պատ ճա ռով ցան կա ցած դեղ ըն դու նե լուց ա ռաջ խորհր դակ ցեք 
բժշ կի հետ։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, Ձեր ըն դու նած դե ղա նյու թե րը մեծ 
մա սամբ ան վտանգ են ե րե խայի հա մար, օ րի նակ՝ ջեր մի ջեց-
նող նե րը, ցա վազր կող նե րը, հա կաա լեր գիկ դե ղա նյու թե րը, հա-
կա բի ո տիկ նե րի մեծ մա սը և այլն: Հազ վա դեպ բժիշ կը կա րող է 
խոր հուրդ տալ ըն դու նած դե ղա նյու թե րի պատ ճա ռով ը նդ հա տել 
կրծ քով կե րակ րե լը:

 Խոր հուրդ ներ սնն դի ան վտան գու թյան և հի գի ե նայի վե րա բե րյալ
Հ ղի ու թյան և կրծ քով կե րակ րե լու ժա մա նակ Դուք պետք է հատ կա-

պես ու շա դիր լի նեք, որ պես զի խու սա փեք սնն դի մի ջո ցով փո խանց վող 
վա րակ նե րից և սնն դային թու նա վո րում նե րից:

 Հղի ու թյան ըն թաց քում ո րոշ ման րէ ներ և մա կա բույծ ներ կա րող են 
վտան գա վոր լի նել Ձեր դեռ չծն ված ե րե խայի հա մար։

x�  Խու սա փե՛ք հում կամ կի սաեփ ձու պա րու նա կող սնն դամ թեր քից. 
ձվի և՛ սպի տա կու ցը, և՛ դեղ նու ցը պետք է լավ եփ ված լի նեն։

x�  Մի՛ օգ տա գոր ծեք տա նը պա հա ծո յաց ված մթերք ներ։
x�  Խու սա փե՛ք հում, չպաս տե րի զաց ված (կամ չեփ ված) կա թից։ 
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x� Մի սը և թռչ նա մի սը խնամ քով ջեր մային մշակ ման են թար կե՛ք։
x�  Մի սը պա հե՛ք փակ տա րա յում, այն պես, որ նա չծո րա և չաղ տո տի 

մյուս մթերք նե րը։ Աշ խա տեք մսամ թեր քը մի քա նի ան գամ չսա-
ռեց նել ու հա լեց նել։ Մսի մշա կու մից հե տո լվա ցեք ձեռ քե րը և խո-
հա նո ցային մա կե րես նե րը։ 

x� Ման րակր կիտ լվա ցե՛ք մր գե րը և բան ջա րե ղե նը։
x� Ս նուն դը լա՛վ ե փեք: Այն կրկ նա կի տա քաց նե լու դեպ քում հա մոզ-

վե՛ք, որ բո լոր մա սե րը հա սել են եռ ման աս տի ճա նի։ 
x� Վի տա մին նե րը պահ պա նե լու հա մար բան ջա րե ղե նը ե փե՛ք փոքր 

քա նա կու թյամբ ջրում, խու սա փե՛ք գե րե փե լուց. մթերք նե րը խոր-
հուրդ է տր վում շո գե խա շել կամ ե փել միկ րոա լի քային վա ռա րա-
նում։

x�  Լո բազ գի նե րը ե փե լիս նախ այն թր ջե՛ք ե փե լուց ա ռն վազն 4-5 
ժամ ա ռաջ, ո րից հե տո ջու րը թա փե՛ք, լվա ցե՛ք և սա ռը ջրով ե փե՛ք 
Ձեր ցան կա ցած ե ղա նա կով: 

x� Ս տու գե՛ք պի տա նե լի ու թյան ժամ կե տը սնն դի փա թե թի վրա, ի նչ-
պես նաև պահ պան ման պայ ման նե րը։ 

x� Օգ տա գոր ծե՛ք ձեռ նոց ներ այ գե գոր ծա կան և կեն ցա ղային աշ-
խա տանք նե րի ժա մա նակ, ձեռ քե րը լվա ցե՛ք աշ խա տան քից հե-
տո։

x�  Ձեռ քե րը հա ճա խա կի լվա ցե՛ք՝ սնն դամ թերք պատ րաս տե լուց ու 
ու տե լուց ա ռաջ և հե տո, տրանս պոր տից, զու գա րա նից օ գտ վե-
լուց, կեն ցա ղային, հո ղա գոր ծա կան աշ խա տանք նե րից և կեն դա-
նի նե րին ձեռք տա լուց հե տո։

x�  Խո հա նո ցը մա քուր պա հե՛ք: Հում սնն դամ թեր քի հետ շփ վե լուց 
հե տո ա մա նե ղենն ու խո հա նո ցային պա րա գա նե րը լավ լվա ցե՛ք: 

x� Տ նային կեն դա նի նե րին հե ռու պա հե՛ք սնն դից, ա մա նե ղե նից և 
ը նդ հան րա պես խո հա նո ցից: Խու սա փե՛ք կա տու նե րի հետ շփու-
մից, հա վա քե՛ք կատ վի ար տա թո րանք նե րը մի այն ձեռ նոց նե րով. 
կա տու նե րը կա րող են լի նել տոք սոպ լազ մո զի վտան գա վոր աղ-
բյուր, ո րը կա րող է պտ ղի զար գաց ման ա րատ նե րի պատ ճառ 
դառ նալ։ 
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Ա ղյու սակ 1. Հղի կնո ջը խոր հուրդ տր վող մո տա վոր օ րա բա ժին

Ե
ր կ

ու
 շա

բ թ
ի

Նա խա ճաշ

Խո րո ված կամ շո գե խա շած բան ջա րե ղեն  
(150-200 գ)
 Մեկ խա շած ձու
1-2 կտոր հաց1 և պա նիր (20 գ)
Խն ձոր կամ սե զո նային որ ևէ միրգ կամ 
հատապտուղ (100 գ)
 Թեյ կամ կա թով սուրճ2 կամ կա կաո

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Բան ջա րե ղե նային կամ կա նաչ տեր ևա վոր նե րից 
աղ ցան
 Միրգ/ հատա պտուղ կամ թարմ մր գա հյութ3 կամ 
մի բուռ մր գա չիր/ չա միչ

Ճաշ

Սն կով և բան ջա րե ղե նով ա պուր
 Տա վա րի խա շած միս (140- 180 գ) և հա ցա հա տի-
կային փլավ
1-2 կտոր հաց
 Միրգ կամ մր գա հյութ/ կոմ պոտ 

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Կաթ նա շո ռով կար կան դակ 
Թեյ կիտ րո նով կամ սուրճ կամ մր գա հյութ 

Ընթ րիք

Բան ջա րե ղե նային կոտ լետ ներ կամ խա շած կար-
տո ֆիլ
1 կտոր հաց կամ լա վաշ, պա նիր (20 գ)
 Մա ծուն կամ կե ֆիր (1 բա ժակ)

Ե
 րե

ք շ
ա
բ թ

ի

Նա խա ճաշ

Վար սա կի փա թիլ նե րով (կա թով) շի լա (մոտ 
200մլ)
1-2 կտոր հաց կամ լա վաշ, պա նիր՝ 20 գ, կա րագ 
(5-10 գ)
Խն ձոր կամ սե զո նային որ ևէ միրգ, հատա պտուղ 
Կա կաո կամ կա թով սուրճ 

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Մր գա բան ջա րե ղե նային աղ ցան 
Կաթ նա շոռ (70 գ) 
Թարմ մր գա հյութ կամ մր գաչ րային կոմ պոտ  
(1 բա ժակ)

1. Ցանկալի է ուտել խոշոր աղվածքի գորշ հաց:

2. Թեյը, սուրճը և այլ հեղուկները ցանկալի է խմել ուտելուց մեկ ժամ հետո:

3. Մրգահյութը պետք է լինի թարմ քամած, առանց լրացուցիչ շաքարի և ոչ գործարանային 
արտադրության:
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Ճաշ

Սի սե ռով մսով ա պուր (250 մլ)
 Բան ջա րե ղե նային աղ ցան 
1-2 կտոր հաց 
Մեկ սե զո նային միրգ (խն ձոր, տանձ, դեղձ) կամ 
կես բա ժակ հատա պտուղ 
Կոմ պոտ կամ հան քային ջուր

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Մեկ բուլ կի կամ փոք րիկ թխ ված քաբ լիթ
 Մա ծուն կամ կե ֆիր՝ մեկ բա ժակ
 Միրգ/ հատա պտուղ կամ մի բուռ մր գա չիր/ չա միչ

Ընթ րիք

Կար տո ֆի լի և դդու մի պու րե
 Լո լի կով և վա րուն գով աղ ցան
1 կտոր հաց
 Մեկ բա ժակ թարմ մր գա հյութ կամ կոմ պոտ/ թեյ 

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի

Նա խա ճաշ

Հնդ կա ձա վա րի փլավ 
Բան ջա րե ղե նային աղ ցան կամ միրգ/ հատա-
պտուղ 
1-2 կտոր հաց կամ լա վաշ, պա նիր՝ 20 գ, կա րագ 
(5-10 գ)
 Մեկ միրգ կամ կես բա ժակ հատա պտուղ
 Կա թով սուրճ, կամ կա կաո կամ մա ծուն

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Մեկ խա շած ձու կամ ձվա ծեղ
 Մեկ սե զո նային միրգ/ հատա պտուղ կամ թարմ 
մր գա հյութ

Ճաշ

Բան ջա րե ղե նային ա պուր 
Հա րի սա և մեկ կտոր հա վի միս (100-150 գ)
Խն ձո րով և գա զա րով աղ ցան
1-2 կտոր հաց 
Միրգ, մր գաչ րային կոմ պոտ կամ հան քային ջուր 

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Կաթ նա շոռ թթ վա սե րի հա մադ րու թյամբ (100 գ)
Մր գա հյութ կամ կոմ պոտ

Ընթ րիք
Խո րո ված կամ շո գե խա շած բան ջա րե ղեն
1-2 մի ջին չափ սի խա չա պու րի 
Մա ծուն կամ կե ֆիր
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Հի
նգ

 շա
բ թ

ի
Նա խա ճաշ

Կար տո ֆի լով և դդու մով պու րե՝ 
1-2 կտոր հաց, պա նիր՝ 20 գ, կա րագ (5-10 գ)
 Սե զո նային որ ևէ միրգ, հատա պտուղ կամ մր գա-
հյութ 
Կա թով սուրճ կամ կա կաո

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Մա ծուն կամ յո գուրտ/կե ֆիր (մեկ բա ժակ)
 Միրգ/ հատա պտուղ կամ բան ջա րե ղե նային 
աղցան

Ճաշ

Բան ջա րե ղե նային ա պուր կամ սպաս 
Ձուկ (160 գ) և խա շած կար տո ֆիլ (կամ կար տո-
ֆի լի պու րե) 
Կա նա չե ղե նով աղ ցան 
Միրգ կամ հատա պտուղ 
1-2 կտոր հաց

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Բան ջա րե ղե նային կամ մր գային կար կան դակ 
Կաթ նա շոռ (70 գ)
 Թեյ կիտ րո նով կամ սուրճ կամ մր գա հյութ

Ընթ րիք

Հնդ կա ձա վա րով կամ մա կա րո նե ղե նով փլավ
 Բան ջա րե ղե նային աղ ցան
1-2 կտոր հաց 
Մա ծուն կամ կե ֆիր (մեկ բա ժակ)

Ո
ւր

 բա
թ

Նա խա ճաշ

Վար սա կի փա թիլ նե րով շի լա
 Մեկ խա շած ձու կամ ձվա ծեղ 
1-2 կտոր հաց
 Միրգ/ հատա պտուղ
 Թեյ/ սուրճ/ կա կաո

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Կաթ նա շոռ (70 գ) 
Բան ջա րե ղե նային աղ ցան 
Միրգ/ հատա պտուղ կամ թարմ մր գա հյութ 

Ճաշ

Ոս պով ա պուր
 Շո գե խաշ ած բան ջար 
Լյար դի պաշ տետ կամ տժվ ժիկ (140-180 գ)
1-2 կտոր հաց 
Միրգ/ հատա պտուղ կամ մր գա հյութ 
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Մի ջան կալ 
ու տեստ

Հուն դե ղե նով աղ ցան (օ րի նակ՝ հա մուս)
1 կտոր հաց 
Միրգ/ հատա պտուղ կամ մր գա հյութ

Ընթ րիք

Շո գե խա շած բան ջար կամ սունկ՝ հա մեմ ված բու-
սա կան յու ղով 
1-2 կտոր հաց, պա նիր՝ 20 գ 
Մա ծուն կամ թան

Շ
ա

 բա
թ

Նա խա ճաշ

1-2 կտոր հաց, կա րագ և մեղր կամ ջեմ,  
պա նիր՝ 20 գ 
Հուն դե ղե նով կամ բան ջա րե ղե նային աղ ցան 
Միրգ/ հատա պտուղ կամ մր գա հյութ 
Թեյ/կաթ կամ կա կաո կամ սուրճ

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Կաթ նա շոռ՝ հա մեմ ված ըն կու զե ղե նով
 Միրգ/ հատա պտուղ կամ թարմ մր գա հյութ 

Ճաշ

Ո լո ռով և կար տո ֆի լով ա պուր 
Տա վա րի մսով կոտ լետ ներ (150-200 գ) 
Կա նա չե ղե նով աղ ցան 
1-2 կտոր հաց 
Մր գա հյութ կամ մր գաչ րային կոմ պոտ

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Մեկ խա շած ձու կամ ձվա ծեղ 
1 կտոր հաց, 3-4 գդալ թթ վա սեր
Մր գային մուս կամ հյութ 

Ընթ րիք

Բան ջա րե ղե նային կոտ լետ ներ 
Կաթ նա շո ռով և պան րով կար կան դակ ներ 
Մա ծուն կամ կե ֆիր կամ ըմ պե լի յո գուրտ  
(1  բա ժակ)

Կ
ի ր

ա
 կի

Նա խա ճաշ

Բրն ձով փլավ կամ կաթ նով 
Բան ջա րե ղե նային աղ ցան 
1-2 կտոր հաց, պա նիր՝ 20 գ, կա րագ՝ 5-10 գ
 Միրգ, հատա պտուղ կամ մր գա հյութ 
Կաթ կամ կա կաո կամ սուրճ 

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Կաթ նա շոռ (70 գ)՝ հա մեմ ված չ րով կամ չա մի չով 
Մր գային մուս կամ բան ջա րե ղե նային աղ ցան
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Ճաշ

Բան ջա րե ղե նային ա պուր
 Կար տո ֆի լի/դ դու մի պու րե 
Խա շած կամ տա պա կած ձուկ (160 գ)
 Բան ջա րե ղե նային աղ ցան 
1-2 կտոր հաց
 Միրգ/ հատա պտուղ կամ մր գա հյութ 

Մի ջան կալ 
ու տեստ

Խա շած 1 ձու կամ ձվա ծեղ
 Միրգ/ հատա պտուղ կամ մի բուռ մր գա չիր

Ընթ րիք

Փ լավ ձա վա րե ղե նից կամ մա կա րո նե ղե նից
 Բան ջա րե ղե նային աղ ցան
1 կտոր հաց
 Մա ծուն կամ կե ֆիր



ԿՐԾ ՔՈՎ ՍՆՈՒ ՑՈՒՄ

Կ
Ր
Ծ

 Ք
Ո
Վ

 Ս
Ն
Ո
Ւ Ց

Ո
ՒՄ
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Կրծ քով սնու ցում

 ԼԱ ՎԱ ԳՈՒՅՆ ՍԿԻԶ ԲԸ ԿՅԱՆ ՔՈՒՄ
Բ նու թյու նը հո գա ցել է, որ ե րե խայի ծնուն դի հետ 

ա պա հով վի նաև նրա սնուն դը: Մոր կրծ քե րը սկ սում 
են ար տադ րել կաթ նա խեժ, ո րը ոչ մի այն հա գեց նում 
է ե րե խայի քաղ ցը, այլ նաև պաշտ պա նում է նրան 
ա մե նա տար բեր հի վան դու թյուն նե րից՝  ա պա հո վե լով 
կյան քի «լա վա գույն սկիզ բ»: 

Կրծ քով սնու ցու մը սկ սե՛ք հետծնն դյան ա ռա ջին ժամ վա ըն թաց քում: 

Բժիշկ նե րը խոր հուրդ են տա լիս, որ ե րե խայի ծն վե լուց ան մի ջա-
պես հե տո մայ րը գր կի նրան՝  ա պա հո վե լով մաշ կը մաշ կին շփու մը: Այդ 
շփու մը պետք է տևի այն քան, որ ե րե խան գտ նի կուրծ քը, սկ սի և ա վար-
տի իր ա ռա ջին կե րակ րու մը, բայց ոչ պա կաս, քան կե սից մեկ ժամ: 

Կրծ քի կաթն ա նընդ հատ փո փոխ վում է և միշտ պա րու նա կում է բո-
լոր սնն դային բա ղադ րա մա սե րը, ո րոնց կա րիքն ու նի ե րե խան տվյալ 
պա հին: Կրծ քի կա թը ա րագ և հեշ տու թյամբ է յու րաց վում, միշտ պատ-
րաստ է կե րակ րե լու հա մար, մա քուր է և ման րէ ներ չի պա րու նա կում: 

Կրծ քի կա թը պաշտ պա նում է ման կա նը վա րակ նե րից: Կրծ քով 
սնվող ե րե խա նե րը ար հես տա կան սնունդ ստա ցող նե րի հա մե մատ 
ա վե լի հազ վա դեպ են հի վան դա նում փոր լու ծու թյամբ, շն չու ղի նե րի և 
մի ջին ա կան ջի սուր բոր բո քու մով, մե նին գի տով, սեպ սի սով, մի զու ղի-
նե րի վա րա կով, թերս նուց մամբ և այլ հի վան դու թյուն նե րով: 

Կրծ քով սնու ցու մը նպաս տում է ե րե խայի մտա վոր զար գաց մա նը, 
ի նչ պես նաև մոր և ման կան միջև մտեր միկ կա պի և սի րո ա ռա ջաց մա նը:

Կրծ քով կե րակ րե լը հե տա գա յում նվա զեց նում է գի րու թյան, շա քա-
րախ տի, քաղց կե ղի, հավ կու րու թյան, ա տամ նե րի կա րի ե սի և այլ քրո-
նիկ հի վան դու թյուն նե րի զար գաց ման հա վա նա կա նու թյու նը: 

Կրծ քով կե րակ րե լուց շա հում է նաև մոր ա ռող ջու թյու նը: Կրծ քով կե-
րակ րած կա նայք ա վե լի քիչ են հի վան դա նում կրծ քա գեղ ձե րի և ձվա-
րան նե րի քաղց կե ղով, սա կա վա րյու նու թյամբ, ո սկ րե րի դյու րա բե կու-
թյամբ: Կրծ քով կե րակ րե լը օգ նում է մո րը ա րագ վե րա կանգ նե լու իր 
նախ կին մարմ նա կազ մու թյու նը: Բա ցի դա, հա ճա խա կի կե րակ րում նե-
րը պաշտ պա նում են նրան նոր հղի ու թյու նից:

 ԸՍՏ ՊԱ ՀԱՆ ՋԻ ԿՐԾ ՔՈՎ ՍՆՈՒ ՑՈՒՄ   

Ե րԵ խային կե րակ րե՛ք ը ստ նրա պա հան ջի՝  այն քան հա ճախ և այն քան 
եր կար, որ քան նա ցան կա նում է, լի նի գի շեր, թե ցե րեկ: 

Դա հնա րա վո րու թյուն կտա մո րը բա վա րա րել ե րե խայի պա հանջ-
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նե րը, քա նի որ ար տադր վող կա թի քա նա կը կախ ված է ե րե խայի կե-
րակրման հա ճա խա կա նու թյու նից և տևո ղու թյու նից: Այ նո ւա մե նայ նիվ 
հի շե՛ք, որ նո րա ծին նե րին պետք է կե րակ րել օ րա կան ա ռն վազն 8-10 
ան գամ, քա նի որ ո րոշ նո րա ծին ներ եր կար են քնում, կե րակ րել չեն 
պա հան ջում և կա րող են քա շը կորց նել: Նման ի րա վի ճա կում պետք է 
ե րե խային ա րթ նաց նել և կե րակ րել:

 Պետք չէ սպա սել, մինչև ե րե խան լա ցով կե րակ րել պա հան ջի: Քաղ-
ցած ե րե խա նե րը ձեռ քե րը բե րանն են տա նում, թքար տադ րու թյուն են 
ու նե նում, բե րա նով և լեզ վով ծծե լու շար ժում ներ են ա նում, կար ծես ար-
դեն կե րակր վում են: Ճի չը և լա ցը սնունդ պա հան ջե լու վեր ջին հու սա-
հատ ե ղա նակ ներն են: Ե րբ ե րե խային ա մուր բա րու րում են կամ ծծակ 
են տա լիս, քաղ ցա ծու թյան նշան ներն ըն կա լե լը դժ վա րա նում է:

 Թո՛ւյլ տվեք, որ ե րե խան ի նքն ա վար տի կե րակ րու մը: Եր բեմն նա 
կուրծ քը թող նում է, մի փոքր հանգս տա նում է և նո րից է կե րակ րել պա-
հան ջում: Ա ռա ջար կեք նույն կուրծ քը, ի սկ ե թե նա հրա ժար վում է ար դեն 
դա տարկ կուրծ քը ծծե լուց, բայց բա վա րար ված չի թվում, ա ռա ջար կե՛ք 
մյուս կուրծ քը:

 ԲԱ ՑԱ ՌԱ ՊԵՍ ԿՐԾ ՔՈՎ ՍՆՈՒ ՑՈՒՄ

 Կյան քի ա ռա ջին վեց ա միս նե րի (180 օր) ըն թաց քում ե րե խային բա ցա ռա-
պես կրծ քո՛վ կե րակ րեք:

Այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում կրծ քի կաթն այն ա մենն է, ին չի կա-
րիքն ու նի ե րե խան, և պետք չէ նրան լրա ցու ցիչ ջուր, սա մի թի ջուր, թեյ, 
հյու թեր կամ այլ հե ղուկ ներ տալ, նույ նիսկ շոգ ե ղա նա կին՝ պայ մա նով, 
որ նա հա ճախ և ը ստ պա հան ջի է կե րակր վում: 

Ջու րը կա րող է վնա սել ե րե խային, քա նի որ զբա ղեց նում է կրծ քի 
կա թի տե ղը, կա րող է վա րակ ման աղ բյուր դառ նալ, նույ նիսկ ե թե ե ռաց-
վում է, պա րու նա կում է ե րե խայի հա մար վտան գա վոր ա ղեր և ծան-
րա բեռ նում է ե րե խայի ե րի կամ նե րը: Էլ ա վե լի վտան գա վոր են տնային 
և գոր ծա րա նային պատ րաստ ման թեյե րը, քա նի որ բա ցի վե րը նշ ված 
խն դիր նե րից, թեյե րը խան գա րում են սնն դից եր կա թի ներծծ մանը և 
կա րող են սա կա վա րյու նու թյուն ա ռա ջաց նել, ի սկ քաղց րը, հատ կա պես 
ե թե տր վում է շշով, նպաս տում է ա տամ նա փու տի (ա տամ նե րի կա րի ե-
սի) ա ռա ջաց մա նը, նույ նիսկ ե թե ա տամ նե րը դեռ չեն ծկ թել:  

Խոր հուրդ չի տր վում մինչև մեկ տա րե կան ե րե խային որ ևէ թեյ տալ:

ԿՐԾ ՔՈՎ ԿԵ ՐԱԿՐ ՄԱՆ ԴԻՐ ՔԵ ՐԸ
 Հետ ևե՛ք, որ ե րե խան կուրծքն ար դյու նա վետ ծծի: Կուրծքն ա ռա ջար-

կե՛ք այն պես, որ ե րե խան այն հնա րա վո րին չափ խո րը բռ նի, հատ կա-
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պես ստո րին շր թուն քի կող մից: Այդ դեպ քում ե րե խայի կզա կը հպ վում է 
մոր կրծ քին, հարպտ կային մուգ շր ջա նակն ա վե լի շատ եր ևում է վե րին 
շր թուն քից վերև, քան ստո րին շր թուն քից ներքև, ե րե խայի բե րա նը լայն 
բաց ված է, ստո րին շուր թը դուրս է շրջ ված, թշիկ նե րը կլոր են և լս վում 
կամ եր ևում է, թե ի նչ պես է ե րե խան կուլ տա լիս: Մայ րը ցավ չի զգում, և 
պտուկ նե րը չեն ճաքճ քում կամ բոր բոք վում: 

Ե թե կե րակ րու մը շատ եր կար է տևում (1-1,5 ժամ), ե րե խան շատ 
հա ճախ է կե րակ րում պա հան ջում, կամ մայ րը ցավ է զգում կե րակ րե-
լիս, ա պա հա վա նա բար ե րե խան ճիշտ չի մո տեց վում կրծ քին: Ե րե խայի 
դիր քը շտ կե լու հա մար խորհր դակ ցե՛ք Ձեր ման կա բույ ժի, ըն տա նե կան 
բժշ կի կամ բուժք րոջ հետ: Ե րբ ե րե խայի կե րակր ման դիր քը շտկ վի, 
նրա ծծելն ա վե լի ար դյու նա վետ կդառ նա, նա ա վե լի ա րագ կա վար տի 
կե րակ րու մը, և պտուկ նե րի վնաս ման հա վա նա կա նու թյու նը կն վա զի:

 Դուք ե րե խային կա րող եք կե րակ րել տար բեր դիր քե րով. 
x� նս տած (դա սա կան դիրք). ե րե խային պա հե՛ք ա ռա ջարկ վող 

կրծ քի կող մի ձեռ քի վրա՝ ե րե խայի գլու խը՝ նախաբազկին, ճիշտ 
կրծ քի դի մաց, 

x� նս տած (հա կա ռակ ձեռ քի դիրք). պա հե՛ք ե րե խայի մար մինն 
ամ բողջ եր կա րու թյամբ այն ձեռ քի վրա, ո րը կե րակ րող կրծ քի 
հա կա ռակ կող մում է. հար մար է կուրծ քը դժ վա րու թյամբ վերց-
նող և ան հաս նո րա ծին նե րին կե րակ րե լու հա մար, 

Նս տած
(հակառակ ձեռքի դիրք)

Նս տած
(դասական դիրք)

x� նս տած (ֆուտ բո լի գն դա կի դիրք). ե րե խային պա հե՛ք թևի 
տակ և ձեռ քով պա հեք ե րե խայի ու սե րը, գլուխն ու պա րա նո ցը՝ 
ա ռա ջար կե լով նույն կող մի կուրծ քը. հար մար է կե սա րյան հա-
տու մից հե տո, ե րկ վո րյակ նե րի հա մար և խցան ված կաթ նա ծո-
րան նե րի դեպ քում, 
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x� պառ կած. ե րե խային պառ կեց րե՛ք Ձեր կող քին՝ դեմ քով և ո ղջ 
մարմ նով դար ձած դե պի Ձեզ և շատ մո տիկ. այս դիր քը Ձեզ 
հանգս տա նա լու հնա րա վո րու թյուն կտա:

Պառ կած դիրք
Ֆուտ բո լի

գն դա կի դիրք

ԿՐԾ ՔՈՎ ՍՆՈՒՑ ՄԱՆ ԴԺ ՎԱ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵՐ 

Ան բա վա րար կաթ նար տադ րու թյուն և 
կաթ նար տադ րու թյան ա վե լա ցում 

Եր բեմն մայ րերն ան հանգս տա նում են, որ ե րե խան բա վա կա նա չափ 
կաթ չի ստա նում, հատ կա պես ե թե նա շատ է լաց լի նում, հա ճա խա-
կի կամ եր կա րատև կե րակ րումն եր է պա հան ջում, կե րակ րու մից հե տո 
բա վա րար ված չի թվում ու նյար դայ նա նում է կամ հրա ժար վում կրծ քից։ 
Սա կայն այս նշան նե րը ոչ միշտ են վկա յում այն մա սին, որ ե րե խան բա-
վա կա նա չափ կաթ չի ստա նում: Ա վե լի հա վաս տի նշան ներ են ե րե խայի 
քա շի ա վե լա ցու մը և մի զե լու հա ճա խա կա նու թյու նը:

Ե թե մի այն կրծ քով սն վող ե րե խան ա ռա ջին վեց ա միս նե րի ըն թաց քում 
քաշն ա վե լաց նում է ամ սա կան 500 գ-ով կամ ա վե լի, ու րեմն նա բա վա րար 
քա նա կու թյամբ կաթ է ստա նում:

Սա կայն հի շե՛ք, որ ե րե խա նե րը ա ճում են ան հա տա կան տեմ պե րով: 
Բո լո րո վին ա ռողջ ո րոշ ե րե խա ներ կա րող են 1-2 շա բաթ քա շը քիչ ա վե-
լաց նել, հե տո հա ճախ կե րակր վել և լրաց նել բաց թո ղա ծը:

Ե թե Դուք ե րե խային կե րակ րում եք մի այն կրծ քով, ջուր չեք տա լիս, և նա 
օր վա ըն թաց քում մի զում է 6 ան գամ կամ ա վե լի հա ճախ, ի սկ մեզն ան-
գույն է կամ բաց դեղ նա վուն, ու րեմն ե րե խան բա վա րար քա նա կու թյամբ 
կաթ է ստա նում:
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Ե րե խային ջուր կամ այլ հե ղուկ ներ տա լու դեպ քում այս նշա նը կորց-
նում է իր նշա նա կու թյու նը: Ջու րը ար տա թոր վում է մե զի ձևով, նույ նիսկ 
ե թե ե րե խան բա վա կա նա չափ կաթ չի ստա նում: 

Ա ռողջ ե րե խայի ա ճը կա րող է տա տան վել ա ճի մի ջին ար ժեք նե րից՝ 
ի նչ պես բարձ րի, այն պես էլ ցած րի կող մը: Ե թե Ձեր ե րե խայի քա շի ա վե-
լա ցումն ա վե լի քիչ է, պետք չէ խու ճա պի մատն վել և ե րե խային ար-
հես տա կան սնունդ տալ: Պետք է ա վե լի հա ճախ կե րակ րել և ստու գել՝ 
ա րդյո՞ք ե րե խան ճիշտ դիր քում և ար դյու նա վետ է ծծում, թե՞ ոչ: 

Ցան կա ցած տա րի քում ե րե խան հան կարծ կա րող է մի քա նի օր 
ա վե լի քաղ ցած թվալ և պա հան ջել հա ճա խա կի կե րակ րել: Ե րե խային 
հա ճա խա կի և ճիշտ դիր քով կե րակ րե լը կա վե լաց նի մոր կաթ նար տադ-
րու թյու նը: Այդ պի սով, ե րե խան կա րող է կար գա վո րել իր պա հան ջարկն 
ու ա ռա ջար կը (մոր կող մից ար տադր վող կա թի քա նա կը): 

Հարկ չկա մտահոգվելու կաթի որակի կամ քանակի մասին, քանի որ 
կրծքի կաթն անընդհատ փոփոխվում է՝ միշտ հարմարվելով երեխայի 
պահանջներին, իսկ ըստ պահանջի և ճիշտ դիրքում երեխային 
կերակրելը ապահովում է կաթի բավարար քանակը: 

Հիշե՛ք՝  գրեթե բոլոր կանայք (97%) կարող են բավականաչափ կաթ 
արտադրել իրենց երեխային (անգամ զույգերին) մինչև 6 ամսականը 
բացառապես կրծքով կերակրելու համար:

Պ ՏՈՒԿ ՆԵ ՐԻ ՎՆԱ ՍՈՒՄ ԵՎ ՃԱՔ 
Պ տուկ նե րի վնաս ման հիմն ա կան պատ ճա ռը կուրծ քը սխալ դիր քում 

ծծելն է, ե րբ ե րե խան կուրծ քը խո րը չի պա հում բե րա նում և ծծում է մի-
այն պտու կը: Կե րակր ման վեր ջում պտու կը դուրս բե րե լիս այն տա փա-
կած տեսք է ու նե նում, և գա գա թին կա րող է գու նատ բիծ նկատ վել, ո րը 
շու տով վե րած վում է ճա քի: Ման րէ նե րը վնաս ված մաշ կից ա վե լի հեշ-
տու թյամբ կա րող են թա փան ցել կուրծք և վա րա կել այն, հատ կա պես 
ե թե կե րակ րումն ե րը ը նդ հատ վում են և կա թը կրծ քից չի հե ռաց վում:

Պ տուկ նե րի վնա սու մը կան խե լու և ճա քե րը բու ժե լու հա մար ա մե-
նա կար ևո րը կե րակր ման դիր քը շտ կելն է։ Փոր ձե՛ք կե րակ րել տար բեր 
դիր քե րով և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում դի մեք բու ժաշ խա տո ղին: 

Մի՛ սահ մա նա փա կեք կե րակ րե լու տևո ղու թյու նը: Դա կա րող է 
նպաս տել մաս տի տի զար գաց մա նը: Թո՛ւյլ տվեք, որ ե րե խան ին քը բաց 
թող նի կուրծ քը: Յու րա քան չյուր կե րակ րու մից հե տո պտուկն օ ծեք մի 
քա նի կա թիլ կթած կա թով և թո ղե՛ք, որ չո րա նա բաց վի ճա կում: Պտուկ-
նե րը չոր պա հեք:

 Խու սա փե՛ք դե ղո րայ քային քսուք նե րի օգ տա գոր ծու մից: Դրանց մե-
ծա մաս նու թյու նը օգ տա կար չէ և կա րող է բար դու թյուն նե րի տե ղիք տալ: 
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Խոր հուրդ չի տր վում պտուկ նե րին օ ճառ քսել: Հա ճա խա կի լվա ցումն ե-
րը, հատ կա պես օ ճա ռով, հե ռաց նում են պտուկ նե րի մաշ կը պահ պա նող 
ճար պի շեր տը, ին չը կա րող է պտուկ նե րի վնաս ման պատ ճառ դառ նալ: 

Եր բեմն, ե րբ ե րե խայի բե րա նի լոր ձա թա ղան թը ախ տա հար ված է 
կաթ նախ տով (ս պի տակ կե տիկ ներ կամ փառ բե րա նի խո ռո չում), կա-
րող են վա րակ վել նաև մոր պտուկ նե րը: Այդ դեպ քում ցա վը շատ ու ժեղ 
է, կար ծես կուրծ քն ա սեղ ներ են մտց նում, և դիր քը շտ կե լիս չի նվա զում: 
Հարպտ կային շր ջա նա կի մաշ կի գու նա վո րու մը կա րող է նվա զել կամ 
ստա նալ բաց վար դա գույն ե րանգ: Այդ պի սի նշան ներ հայտ նա բե րե լիս 
դի մե՛ք բժշ կի: 

Կրծ քա գեղ ձե րի կթում
 Կուրծ քը կթե լը կա րող է օգ տա կար լի նել կրծ քով կե րակ րու մը հա ջո-

ղու թյամբ սկ սե լու ու շա րու նա կե լու հար ցում, այդ պատ ճա ռով ցան կա լի 
է, որ Դուք ի մա նաք, թե ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում ի նչ պես կա րե լի է 
կթել կրծ քի կա թը: 

Ե թե որ ևէ պատ ճա ռով ստիպ ված եք ժա մա նա կա վո րա պես դա դա-
րեց նել կրծ քով կե րակ րու մը, օ րի նակ՝ ժա մա նա կա վո րա պես հե ռու եք 
ե րե խայից, կամ ե րե խան չի կա րող կուրծ քը ծծել, ա պա կաթ նար տադ-
րու թյու նը պահ պա նե լու և կրծ քե րի հետ կապ ված բար դու թյուն նե րից 
խու սա փե լու հա մար ան հրա ժեշտ է կրծ քե րը 3 ժա մը մեկ կթել ցե րե կը և 
գո նե մեկ ան գամ՝ գի շե րը, ի սկ հե տա գա յում որ քան հնա րա վոր է շուտ 
վերսկ սել կե րակ րումն ե րը: 

Լա վա գույն ձևը կա թը ձեռ քով կթելն է: Դրա հա մար պետք չէ որևէ 
հար մա րանք, և այդ ձևով կա թը կա րե լի է կթել ցան կա ցած տե ղում, 
ցան կա ցած ժա մա նակ: Ճիշտ ձևով կա տա րե լու դեպ քում կթու մը շատ 
ար դյու նա վետ է լի նում։ 

Կրծ քի կա թը կթե լու հա մար նա խօ րոք պետք է տա րան ախ տա հա-
նել. լվա ցե՛ք այն օ ճա ռով և ջրով, մե ջը լց րե՛ք եռ ման ջուր և թո ղե՛ք մի 
քա նի րո պե և ե րբ պետք լի նի կթել կա թը, ջու րը թա փե՛ք։ 

Լավ լվա ցե՛ք Ձեր ձեռ քե րը և հար մա րա վետ տե ղա վոր վե՛ք: 
x� Բ թա մա տը դրեք հարպտ կային շր ջա նի ՎԵ ՐԻՆ մա սում, ի սկ ցու-

ցա մա տը՝ պտու կի և հարպտ կային շր ջա նի ՍՏՈ ՐԻՆ մա սում՝ 
բթա մա տի դի մաց: Մյուս մատ նե րը պետք է պա հեն կուրծ քը։

x�  Կուրծ քը թեթ ևա կի սեղ մեք բթա մա տով և ցու ցա մա տով՝ կրծ քա-
վան դա կի պա տի ո ւղ ղու թյամբ: Չպետք է չա փա զանց խո րը սեղ-
մել, հա կա ռակ դեպ քում կաթ նա ծո րան նե րը կա րող են խցան վել:

x� Բ թա մա տով և ցու ցա մա տով սեղ մե՛ք կուրծ քը պտու կի և հար-
պտկային շր ջա նա կի մա սում: Այ նու հետև պար բե րա բար սեղ մե՛ք 
և բաց թո ղե՛ք: 
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Ար հես տա կան սնու ցում 
Ե թե չնա յած վե րը նշ ված խոր հուրդ նե րին Ձեզ չի հա ջող վում կամ 

չեք ցան կա նում կրծ քով կե րակ րել, դի մե՛ք բժշ կին՝  ո րո շե լու հա մար, 
թե կաթ նա խառ նուրդ նե րից ո ՞րն է ա վե լի հա մա պա տաս խանում Ձեր 
ե րե խայի պա հանջ նե րին: Ճշգ րիտ հետ ևե՛ք կաթ նա խառ նուր դի պատ-
րաստ ման վե րա բե րյալ տու փի վրա առ կա ցու ցումն ե րին: 

Պահ պա նե՛ք հի գի ե նայի կա նոն նե րը. եռ ման ջրով ախ տա հա նե՛ք կե-
րակր ման պա րա գա նե րը, կաթ նա խառ նուր դի պատ րաստ ման հա մար 
ան հրա ժեշտ ջու րը նախ ե ռաց րե՛ք, ի սկ հե տո սա ռեց րե՛ք մինչև տու փի 
վրա նշ ված ջեր մաս տի ճա նը և ա վե լաց րե՛ք փո շին: Ե րե խային կե րակ րե-
լուց հե տո կաթ նա խառ նուր դի ա վել ցու կը թա փե՛ք, այն ոչ մի դեպ քում չի 
կա րե լի օգ տա գոր ծել հա ջորդ կե րակր ման հա մար: 

Հի շե՛ք, որ մինչև վեց ամ սա կան ե րե խային ամ բող ջա կան կո վի կաթ տա լը 
ծայ րա հեղ ան ցան կա լի և ան գամ վտան գա վոր է:

Խու սա փե՛ք շշե րի և ծծակ նե րի օգ տա գոր ծու մից, հատ կա պես ե թե 
ե րե խան դեռ մաս նա կիորեն կրծ քով է կե րակր վում, քա նի որ շշով կե-
րակ րու մը սկ սե լուց հե տո ե րե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը շատ ա րագ 
հրա ժար վում է կրծ քից, բա ցի այդ` շշով կե րակ րու մը ա վե լաց նում է ե րե-
խայի վա րակ ման վտան գը: Ե րե խային ցան կա լի է կե րակ րել բա ժա կով, 
գդա լով, ի սկ ո մանք էլ գե րա դա սում են մեծ նե րար կի չը: 

Ե թե, այ նո ւա մե նայ նիվ, շշով եք կե րակ րում ե րե խային, կե րակ րե լուց 
հե տո դա տարկ կամ կի սա դա տարկ շի շը մի՛ թո ղեք ե րե խայի բե րա նում. 
դա նպաս տում է ա տամն ա փու տի ա ռա ջաց մա նը և հա կա հի գի ե նիկ է:

 Կե րակ րե լիս ե րե խային պետք է գր կել՝ գլու խը պա հե լով մի փոքր 
բարձր դիր քում: 

Հի շե՛ք

Ար հես տա կան սն ուցման դեպքում ևս ե րե խային չի կա րե լի խիստ 
ռե ժի մով կե րակ րել: Մինչև վեց ամ սա կան մի այն կաթ նա խառ նուր դով 
սն վող ե րե խան սո վո րա բար հա վե լալ ջրի կա րիք չու նի, ե թե կաթ նա-
խառ նուր դը ճիշտ է պատ րաստ վում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, ար հես տա կա-
նո րեն սն վող ե րե խային ջուր տվեք, ե թե նա հա ճույ քով է խմում։
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 Հա վե լալ սնու ցում 

Բա ցա ռա պես կրծ քով սնուց ման տևո ղու թյու նը և հա վե լալ 
սնու ցու մ սկ սե լու տա րի քը

 Կյան քի ա ռա ջին վեց ա միս նե րի ըն թաց քում լա վա գույ նը բա ցա ռա-
պես կրծ քով սնու ցումն է, ո րն այդ շր ջա նում լի ո վին ա պա հո վում է ե րե-
խայի հե ղու կի, է ներ գի այի ու սնու ցո ղա կան նյու թե րի պա հան ջար կը և 
պաշտ պա նում է նրան հի վան դու թյուն նե րից։ Սա կայն ե րե խայի ա ճին 
և ակ տի վու թյան բարձ րաց մա նը զու գըն թաց մի այն կրծ քի կաթն այլևս 
չի կա րող բա վա րա րել ե րե խայի ա ճող պա հանջ նե րը, և ան հրա ժեշտ է 
նրա օ րա բաժ նին ա վե լաց նել այլ սնունդ՝ մի ա ժա մա նակ շա րու նա կե լով 
կրծ քով սնու ցու մը մինչև եր կու տա րե կա նը կամ ա վե լի եր կար։ 

Ե րե խային տր վող այլ սնուն դը կոչ վում է հա վե լալ սնունդ, քա նի որ 
տր վում է ի հա վե լումն կրծ քի կա թի։ Այն նպա տակ չու նի փո խա րի նե լու 
կրծ քի կա թին և չի կա րող ի նք նու րույն օ րա բա ժին լի նել։ 

Հա վե լալ սնուն դը ե րե խային պետք է տր վի ժա մա նա կին՝ վեց ամ սա կա-
նում, լի նի սնն դա րար և բա վա րար քա նա կու թյամբ, որ պես զի ե րե խան շա-
րու նա կի ա ճել։ 

Ե թե հա վե լալ սնուն դը ե րե խային վեց ամ սա կա նից շուտ է տր վում, 
ա պա մե ծա նում է շփու մը սնն դում և ըմ պե լի քում պա րու նակ վող հի վան-
դա ծին ման րէ նե րի հետ, հետ ևա բար նաև ե րե խայի փոր լու ծու թյամբ 
հի վան դա նա լու և թերս նուց ման վտան գը: Կրծ քի կա թը կա րող է փո-
խա րին վել այլ հե ղուկ նե րով կամ սնն դով, ո րոնք ո րա կա պես զի ջում են 
կրծ քի կա թին և ե րե խայի պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար ան հրա-
ժեշտ քա նա կու թյամբ է ներ գի ա ու սնու ցո ղ բա ղադ րա մա սեր չեն պա-
րու նա կում, մինչ դեռ դրանց ներ մու ծու մը նվա զեց նում է մոր կաթ նար-
տադ րու թյու նը: Ո րո շա կի սնն դա տե սակ նե րի վաղ ներ մու ծու մը կա րող է 
նաև ա լեր գի այի պատ ճառ դառ նալ: 

Վեց ամ սա կա նում ե րե խան ար դեն պատ րաստ է այլ սնունդ ըն դու նե-
լու. նրա մար սո ղա կան հա մա կարգն ըն դու նակ է մար սե լու ոչ կաթ նային 
օ րա բաժ նի սպի տա կուց նե րը, ած խաջ րերն ու ճար պե րը: Զար գաց ման 
ա ռու մով էլ նա ար դեն պատ րաստ է այլ սնունդ ըն դու նե լու. վաղ հա սա կի 
ե րե խա նե րը սո վո րա բար լեզ վով դուրս են մղում սնունդն ի րենց բե րա-
նից, բայց 6-9 ամ սա կան ներն ա վե լի հեշ տու թյամբ են ըն դու նում և բե րա-
նում պա հում կի սա կոշտ և կոշտ սնն դա տե սակ նե րը: 

Խոր հուրդ չի տր վում հա վե լալ սնու ցու մը վեց ամ սա կա նից ո ւշ սկ սել, 
քա նի որ այդ դեպ քում ա վե լա նում է ե րե խայի թերս նուց ման վտան գը, կա-
րող է դան դա ղել կծե լու և ծա մե լու ու նա կու թյուն նե րի զար գա ցու մը, ի նչն 
իր հեր թին բա ցա սա բար կազ դի խոս քի զար գաց ման վրա: Բա ցի այդ, 
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տար բեր հա մե րի և կոշ տու թյան սնն դի ներ մու ծումն ու շաց նե լու դեպ քում 
մե ծա նում է հե տա գա յում ե րե խայի դրան ցից հրա ժար վե լու վտան գը: 

Խուսափե՛ք վեց ամսականից վաղ երեխային կրծքի կաթից բացի այլ 
սնունդ կամ հեղուկներ տալուց: Վեց ամսական հասակից սկսած՝ բոլոր 
երեխաներն ի լրումն կրծքի կաթի կարիք ունեն հավելալ սննդի:

 Շա րու նակ վող կրծ քով սնու ցում
 Հա վե լալ սնուց ման ըն թաց քում ե րե խան աս տի ճա նա բար ըն տե լա-

նում է ըն տա նե կան ճա շա տե սակ նե րին, սա կայն կրծ քի կա թը շա րու-
նա կում է սնու ցող բա ղադ րա մա սե րի և պաշտ պա նա կան գոր ծոն նե րի 
կար ևոր աղ բյուր մնալ ա ռն վազն մինչև ե րե խայի եր կու տա րե կան դառ-
նա լը։ 

6 ամ սա կա նից մինչև մեկ տա րե կա նը այն ա պա հո վում է ե րե խային 
ան հրա ժեշտ է ներ գի այի մո տա վո րա պես կե սը, ի սկ կան քի ե րկ րորդ 
տար վա ըն թաց քում՝  մեկ եր րոր դը: Կրծ քի կա թը հա վե լալ սնն դի հա մե-
մատ սնու ցո ղա կան ա ռու մով ա վե լի ար ժե քա վոր է, բա ցի այդ պա րու-
նա կում է պաշտ պա նա կան գոր ծոն ներ, այդ պատ ճա ռով խոր հուրդ է 
տր վում ը ստ պա հան ջի կրծ քով սնու ցու մը շա րու նա կել մինչև ե րե խայի 
եր կու տա րե կա նը լրա նա լը կամ ա վե լի եր կար: 

Կրծ քի կա թը է ներ գի այի և սնու ցող բա ղադ րա մա սե րի ան փո խա րի-
նե լի աղ բյուր է ե րե խայի հի վան դու թյան ժա մա նակ: Այն ոչ մի այն նվա-
զեց նում է սուր և քրո նիկ հի վան դու թյուն նե րի հա վա նա կա նու թյու նը, 
այլև զգա լիորեն ա րա գաց նում է ա պա քի նու մը: Վաղ հա սա կի շատ ե րե-
խա ներ հի վան դու թյան ըն թաց քում հրա ժար վում են այլ սնն դա տե սակ-
նե րից, փո խա րե նը ա վե լի հա ճա խա կի և եր կա րատև կրծ քով սնու ցում 
են պա հան ջում: 

Կրծքով սնուցումը շարունակե՛ք մինչև երեխայի 2 տարին լրանալը կամ 
ավելի երկար:

 Հա վե լալ սնուց ման սկիզ բը
 Հա վե լալ սնուն դը հեշտ է պատ րաս տել տա նը։ Ման կա նը տր վող 

ա ռա ջին սնուն դը պետք է մեղմ համ ու նե նա և բա վա կա նա չափ նոսր 
ու հա մա սեռ լի նի, որ պես զի ե րե խան կա րո ղա նա գործի դնել ծծե լու 
ռեֆ լեք սը: Պետք է սկ սել 1-2 գդա լից, սա կայն ե րբ ե րե խան սո վո րում է 
գդա լով ու տել, խոր հուրդ է տր վում նրան ա մե նա տար բեր հա մեր ու նե-
ցող սնն դա տե սակ ներ տալ և ա րագ ա վե լաց նել սնն դի խտու թյունն ու 
քա նա կը՝  ել նե լով ե րե խայի պա հանջ նե րից և հնա րա վո րու թյուն նե րից: 

Հա վե լալ սնու ցու մը կա րե լի է սկ սել կաթ նային շի լայից (գե րա դա սե-
լի է բրն ձի շի լան) կամ բան ջա րե ղե նի պու րե ից։ Հե տա գա յում շի լա նե րի 
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տե սա կա նին պետք է ը նդ լայ նել՝ ա ռա ջար կե լով հնդ կա ձա վար, վար սակ 
և այլ հատիկեղեն, ա վե լի հազ վա դեպ՝ սպի տա կա ձա վար կամ խա վիծ 
(ոչ ա վե լի հա ճախ, քան շա բա թը 1-2 ան գամ)։ Շի լային կա րե լի է ա վե-
լաց նել մր գեր կամ բան ջա րե ղեն։ 

Ո րոշ մայ րեր գե րա դա սում են օգ տա գոր ծել գոր ծա րա նային պայ-
ման նե րում պատ րաստ ված ման կա կան սնունդ (շի լա կամ պու րե), սա-
կայն այն թանկ է, ոչ բո լոր ըն տա նիք նե րին է մատ չե լի և ո րա կով ոչ 
մի այն չի գե րա զան ցում, այլև ո րոշ ա ռումն ե րով զի ջում է տնային պայ-
ման նե րում պատ րաստ ված սնն դին (հիմն ա կան ա ռա վե լու թյու նը եր կա-
թով հարս տաց ված լի նելն է և պատ րաստ ման հար մա րա վե տու թյու նը):

 Վեց ամ սա կա նում ե րե խայի օ րա բաժ նին պետք է նաև լավ ե փած և 
ման րաց րած մսամ թերք ա վե լաց նել՝ եր կա թի և ցին կի ան բա վա րա րու-
թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով։ 

Խոր հուրդ չի տր վում մինչև 7-8 ամ սա կան ե րե խայի սնն դին աղ 
ա վե լաց նել։ Հա մը բա րե լա վե լու հա մար խոր հուրդ է տր վում մի փոքր 
շա քա րա վազ ա վե լաց նել թթու մր գե րին, ի սկ շի լա ներն ու մա ծու նը ման-
կա նը տալ ա ռանց քաղց րաց նե լու: 

Կրծ քի կա թից բա ցի այլ սնունդ ըն դու նող ե րե խան, ան շուշտ, կա րիք 
ու նի նաև ջրի:

 Հա վե լալ սնուց ման հա ճա խա կա նու թյու նը, քա նա կը և 
խտությունը 

6-8 ամ սա կան ե րե խային խոր հուրդ է տր վում օ րա կան 2–3 ան գամ 
հա վե լալ սնունդ տալ, 9–23 ամ սա կա նին՝  3–4 ան գամ: Հիմն ա կան կե-
րակ րումն ե րի միջև խոր հուրդ է տր վում ե րե խային 1-2 ան գամ քիչ քա-
նա կու թյամբ լրա ցու ցիչ սնունդ տալ, ո րը եր բեմն կո չում են մի ջան կալ 
ու տեստ: Լավ մի ջան կալ ու տես տը պետք է հեշ տու թյամբ պատ րաստ վի 
և սնն դա րար լի նի։ Այն չպետք է շփո թել քաղց րա վե նի քի, թխ ված քաբ-
լիթ նե րի, չիպ սի կամ նման այլ սնն դա տե սակ նե րի հետ։ Լավ մի ջան կալ 
ու տես տի օ րի նակ ներ են մա ծու նը կամ այլ կաթ նամ թեր քը, կա րա գով 
հա ցը կամ թխ ված քը, միր գը, ե փած ձուն կամ կար տո ֆի լը։

6-24 ամ սա կան ե րե խային ան հրա ժեշտ սնն դի մո տա վոր քա նակ նե-
րը նշ ված են Ա ղու սակ 2-ո ւմ։ 

 
Նոսր Նորմալ խտություն
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Ե րե խայի սնու ցո ղա կան և է ներ գե տիկ պա հանջ նե րը բա վա րա րե-
լու հա մար շատ կար ևոր է նաև սնն դի խտու թյու նը։ Ջրիկ սնն դա տե-
սակ նե րը աղ քատ են է ներ գի այով, լց նում են ե րե խայի ստա մոք սը, բայց 
բա վա րար է ներ գի այով չեն ա պա հո վում: Խիտ սնունդն ա վե լի հա րուստ 
է է ներ գի այով և կա րող է լրաց նել դրա պա կա սը։ Հա վե լալ սնուն դը 
պետք է այն քան խիտ լի նի, որ գդա լից չծո րա: 

Վեց ամ սա կան ե րե խան կա րող է ու տել հա մա սեռ դարձ րած (փա-
փուկ), տրո րած կամ կի սա կոշտ սնունդ: Ո ւթ ամ սա կա նին մոտ ե րե խան 
ար դեն կա րող է ձեռ քով վերց նել ո րոշ ու տե լիք ներ և ու տել, մեկ տա-
րե կա նին մոտ ե րե խա նե րի մե ծա մաս նու թյու նը կա րող է ու տել նույն 
սնն դա տե սակ նե րը, ի նչ ու տում են ըն տա նի քի մյուս ան դամն ե րը, սա-
կայն նրանք կա րիք ու նեն ա վե լի սնն դա րար ու տե լիք նե րի, և ըն տա նե-
կան սնն դա տե սակ նե րը պետք է հարս տաց նել (տե՛ս ե րե խայի սնուն դը 
հարս տաց նե լու ե ղա նակ նե րը): 

Հա վե լալ սնուց ման մթերք նե րի սնն դային ար ժե քը
 Հա վե լալ սնուն դը ե րե խային պետք է ա պա հո վի 

բա վա րար է ներ գիայով, սպի տա կուց նե րով, հան քային 
ա ղե րով և վի տա մին նե րով: 

Հատիկեղենը, շի լա ներն ու կար տո ֆի լը հա վե լալ սնն դի հիմքն են 
և է ներ գի այի լավ աղ բյուր ներ են, սա կայն մի այն բու սա կան սննդա-
տե սակ նե րը չեն կա րող ա պա հո վել վաղ հա սա կի ե րե խայի բո լոր 
սննդային պա հանջ նե րը։ Կեն դա նա կան ծագ ման սնն դա տե սակ նե րից 
մի սը, թռչ նա մի սը, ձուկն ու կեն դա նի նե րի օր գան նե րը (լարդ, սիրտ, 
թոք) սպի տա կուց նե րի, եր կա թի և ցին կի լա վա գույն աղ բյուր ներն են, 
ի սկ կաթ նամ թեր քը (կաթ, կաթ նա շոռ, պա նիր, մա ծուն և այլն) հա-
րուստ է սպի տա կուց նե րով, կալ ցի ու մով և վի տա մին A-ո վ։ Խոր հուրդ 
չի տրվում մինչև մեկ տա րե կան ե րե խային տալ յու ղազրկ ված կամ 
կի սա յու ղազրկ ված կաթ, քա նի որ դրանք չեն բա վա րա րում ե րե խայի 
է ներ գե տիկ պա հանջ նե րը: Քաղցր խտաց րած կա թը նույն պես չպետք 
է օգ տա գործ վի ման կան սնուց ման հա մար՝  շա քա րի չա փա զանց մեծ 
պա րու նա կու թյան պատ ճա ռով: 

Ձուն ևս սնն դա րար է և սպի տա կուց նե րի ու վի տա մին A-ի հա րուստ 
աղ բյուր է։ 

Ե րե խային պետք է կեն դա նա կան ծագ ման սնն դա տե սակ ներ տալ 
ա մեն օր, կամ, որ քան հնա րա վոր է, հա ճախ։ Դա հատ կա պես կար ևոր 
է կրծ քով չկե րակր վող ե րե խա նե րի հա մար։ 

Ըն դե ղե նը (լո բազ գի ներ, ո լոռ, սի սեռ) և ըն կու զե ղե նը սպի տա կու ցի, 
նաև եր կա թի լավ աղ բյուր ե ն։ Մուգ կա նաչ տերև նե րով բան ջա րե ղե-
նը ևս եր կաթ է պա րու նա կում, սա կայն բու սա կան սնն դա տե սակ նե րում 
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պա րու նակ վող եր կա թը դժ վար է ներծծ վում։ 
Դեղ նա նարն ջա գույն մր գերն ու բան ջա րե ղե նը (գա զար, դդում, լո-

լիկ, ցիտ րու սային մր գեր) և մուգ կա նաչ տերև նե րով բան ջա րե ղե նը 
(ս պա նախ, ա վե լուկ, այլ կա նա չե ղեն) վի տա մին A-ի և C-ի կար ևոր աղ-
բյուր ներ են: Վի տա մին A-ն շատ կար ևոր է տե սո ղու թյան, մաշ կի և ի մու-
նի տե տի հա մար: Վի տա մին C-ն նույն պես կար ևոր է ե րե խայի ի մու նի-
տե տի հա մար, բա ցի այդ նպաս տում է բու սա կան սնն դա տե սակ նե րից 
եր կա թի ներծծ մա նը: 

Ե րե խայի սնն դին քիչ քա նա կու թյամբ ճարպ (կա րագ կամ ձեթ) ա վե-
լաց նե լը, օ րի նակ՝ կե սից մեկ թեյի գդալ, մե ծաց նում է սնն դի է ներ գե տիկ 
ար ժե քը, նպաս տում վի տա մին A-ի և այլ ճար պա լույծ վի տա մին նե րի 
ներծծ մա նը: Բա ցի այդ, ճար պը սնունդն ա վե լի հա մով, փա փուկ և հեշտ 
ու տե լի է դարձ նում, սա կայն պետք է հի շել, որ չա փից շատ ճարպ կամ 
տա պա կած սնունդ ու տող ե րե խան կա րող է գի րա նալ։

 Շա քա րը և մեղ րը ևս է ներ գի այով հա րուստ են և կա րող են փոքր 
քա նա կու թյամբ ա վե լաց վել սնն դին՝  է ներ գե տիկ ար ժե քը մե ծաց նե լու 
հա մար։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանք որ ևէ այլ սնն դային բա ղադ րա մաս 
չեն պա րու նա կում, նպաս տում են ա տամն ա փու տի, ա վել ցու կային քա-
շի և գի րու թյան ա ռա ջաց մա նը: Հար կա վոր է ու շա դիր լի նել, որ քաղցր 
սնունդն օ րա բաժ նում այլ սնն դա տե սակ նե րի տե ղը չգ րա վի։

Մինչև մեկ տա րե կան ե րե խային չի կա րե լի մեղր տալ՝ ա լեր գեն նե րի մեծ 
պա րու նա կու թյան և բո տու լիզ մի վտան գի պատ ճա ռով։ 

Պետք է խու սա փել ե րե խային ցածր սնն դային ար ժեք ու նե ցող հե-
ղուկ ներ տա լուց, ի նչ պի սին են թեյը, սուր ճը, քաղցր ըմ պե լիք ներն ու 
հյու թե րը (հատ կա պես գոր ծա րա նային ար տադ րու թյան)։ Թեյը և սուր ճը 
խան գա րում են եր կա թի ներծծ մա նը, քաղցր ըմ պե լիք նե րը նվա զեց նում 
են ե րե խայի ա խոր ժա կը, ի սկ մեծ քա նա կու թյամբ հյու թեր ըն դու նե լը 
կա րող է նաև փոր լու ծու թյան և ա ճի դան դա ղեց ման պատ ճառ դառ նալ։ 

Ե րե խային չի կա րե լի տալ այն պի սի ու տե լիք ներ, ո րոնք կոշտ են, 
ման րակր կիտ ծա մել են պա հան ջում կամ կա րող են շն չու ղի ներն ան-
ցնել և շն չա հեղ ձու թյուն ա ռա ջաց նել, օ րի նակ՝  չման րաց ված ըն կու զե-
ղեն, ըն դե ղեն, հում բան ջա րե ղեն: 

Ա լեր գիկ վի ճակ նե րի նկատ մամբ հակ վա ծու թյուն ու նե ցող ե րե խա-
նե րին գե րա դա սե լի է սկզբ նա կան շր ջա նում չտալ հնա րա վոր ա լեր գեն-
նե րով հա րուստ սնն դա տե սակ ներ, ո րոնց թվին են դաս վում կո վի կա-
թը, ձուն, ցիտ րու սային մր գե րը, ըն կու զե ղե նը, ձու կը, շո կո լա դը, մեղ րը։

Երեխային պետք է կերակրել բազմազան և սննդա րար ուտելիքով, 
որպեսզի ապահովվեն նրա բոլոր սննդային կարիքները:
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 Համ բե րա տար և հո գա տար կե րակ րում 
Ե րե խային հա վե լյալ սնունդ տա լիս կար ևոր է ոչ մի այն այն, թե ին չով 
են նրան կե րակ րում, այլ նաև՝ թե ով և ի նչ պես է ե րե խային կե րակ րում: 

Ե թե վաղ հա սա կի ե րե խային թող նեն, որ ի նքն ու տի, հնա րա վոր է, որ 
բա վա կա նա չափ չու տի: Ե րե խային պետք է դան դաղ և համ բե րու թյամբ 
կե րակ րել և ա ջակ ցել ու տե լիս, ար ձա գան քել նրա քաղ ցա ծու թյան և 
հա գեց ման նշան նե րին, հա մո զել, բայց չս տի պել, որ ու տի։ Հնա րա վոր 
է, որ ե րե խան մի քա նի ան գամ հրա ժար վի որ ևէ սնն դա տե սա կից, սա-
կայն հե տա գա յում հա ճույ քով ու տի այն։ Ե րե խան պետք է սո վո րի ու տել, 
համ տե սի նոր հա մեր և խտու թյուն ու նե ցող սնն դա տե սակ ներ։ 

Կե րակ րե լու ըն թաց քում ցան կա լի է զրու ցել ե րե խայի հետ՝ ա պա հո-
վե լով աչ քը աչ քին շփում։ Ու տե լու ժա մա նա կը պետք է օգ տա գոր ծել որ-
պես ե րե խային սո վո րեց նե լու և սի րե լու ժա մա նակ։ Ե րե խա ներն ա վե լի 
լավ են ու տում, ե րբ ու տե լու ժա մա նա կը հա ճե լի է։ Ե րե խային պետք է 
կե րակ րել, ե րբ նա ար թուն է և ու րախ։ Ե թե ե րե խան քն կոտ է, չա փա-
զանց քաղ ցած է կամ տխուր, կա րող է լավ չու տել։ Ու տե լու կա նո նա վոր 
ժամ սահ մա նե լը և թույլ տա լը, որ ե րե խան փոր ձի ի նք նու րույն ու տել, 
նպաս տում է ե րե խայի ու տել սո վո րե լուն։ Ո րոշ ե րե խա նե րի ու շադ րու-
թյու նը հեշ տու թյամբ շեղ վում է ու տե լու ըն թաց քում: Ցան կա լի է խու սա-
փել ու շադ րու թյու նը շե ղող ազ դակ նե րից: Ե րե խան պետք է ու նե նա իր 
ա ռան ձին ա մա նե ղե նը, ո րը պետք է նրա տա րի քին հա մա պա տաս խան 
լի նի:    

Հա վե լալ սնն դի ան վտանգ պատ րաս տումն ու պահ պա նու մը 
Ման րէ նե րով սնն դի աղ տո տու մը փոր լու ծու թյան հիմն ա կան պատ-

ճառն է: Հա վե լալ սնն դի ան վտանգ պատ րաս տումն ու պահ պա նու մը 
կան խար գե լում է ման րէ ային աղ տո տու մը և նվա զեց նում է փոր լու ծու-
թյան վտան գը: Սնունդ պատ րաս տե լիս և ե րե խային կե րա կե լիս պետք 
է լվա նալ ձեռ քե րը։ Շշե րի և ծծակ նե րի օգ տա գոր ծու մից պետք է խու սա-
փել, քա նի որ այդ դեպ քում ման րէ ային աղ տոտ ման վտանգն ա վե լի մեծ 
է, քան ե րե խային բա ժա կով և գդա լով կե րակ րե լու դեպ քում: 

Գե րա դա սե լի է ե րե խային ա մեն ան գամ թարմ պատ րաստ ված 
սնունդ տալ, բայց ե թե նույն սնուն դը պետք է մի քա նի ան գամ տր վի, 
ա պա այն պետք է պահ վի և տա քաց վի ա ռան ձին բա ժին նե րով: Չի կա-
րե լի ման կանն ա ռա ջար կել նա խորդ ան գամ տր ված սնն դի մնա ցոր դը, 
քա նի որ մե ծա նում է վա րակ ման վտան գը: Ե րե խայի ամ բողջ ա մա նե-
ղե նը՝  ափ սե նե րը, բա ժակ ներն ու գդալ նե րը, պետք է լավ լվա նալ: 

Հի վանդ ե րե խայի սնու ցու մը
 Վա րակ նե րի դեպ քում ե րե խան ա վե լի շատ է ներ գի այի և սնն դա րար 

նյու թե րի կա րիք ու նի, որ պես զի պայ քա րի վա րա կի դեմ։ Հի վան դու թյան 
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ըն թաց քում հե ղու կի պա հան ջարկն ա վե լա նում է, այդ պատ ճա ռով ե րե-
խային պետք է ա վե լի շատ հե ղուկ ներ ա ռա ջար կել և խրա խու սել, որ 
ա վե լի շատ խմի և շա րու նա կել ը ստ պա հան ջի, հա ճա խա կի կրծ քով 
սնու ցու մը: Հա ճախ ե րե խան ա խոր ժակ չու նի այլ սնունդ ու տե լու, բայց 
կրծ քով կե րակր վե լու ցան կու թյունը մեծա նում է: Կրծ քի կա թը կա րող է 
դառ նալ ե րե խայի սնն դի և հե ղու կի հիմն ա կան աղ բյու րը: Լրա ցու ցիչ 
հե ղու կի ներ մու ծումն ա ռանձ նա պես կար ևոր է փոր լու ծու թյամբ տա ռա-
պող ե րե խա նե րի հա մար: 

Պետք է ա ջակ ցել, որ ե րե խան նաև հա վե լալ սնունդ ու տի՝  ա ռա-
ջար կե լով նրա սի րե լի սնն դա տե սակ նե րը: Ցան կա լի է, որ դրանք լի նեն 
ա խոր ժա բեր, փա փուկ և դյու րա մարս: Ե րե խային պետք է ա վե լի հա-
ճա խա կի կե րակ րել (յու րա քան չյուր 2-3 ժա մը մեկ), փոքր չա փա բա ժին-
նե րով: 

Հի վան դու թյան ըն թաց քում և դրա նից հե տո ե րե խային պետք է լավ 
կե րակ րել, որ պես զի նա վե րա կանգ նի իր ա ճի տեմ պե րը։ 

Ե թե ե րե խան կե րակր վում է մայ րա կան կա թով, հար կա վոր է նրան 
որ քան հնա րա վոր է հա ճախ կուրծք տալ և որ քան հնա րա վոր է եր կար՝ 
ցե րե կը և գի շե րը: Ե թե ե րե խան ստա նում է այլ տե սա կի կա թեր, ա պա 
հար կա վոր է՝ 

x� փո խա րի նել դրանք հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն ե րով ԿԱՄ
x�  փո խա րի նել դրանք ֆեր մենտ նե րով հա րուստ կաթ նամ թեր քով, 

օ րի նակ՝  «Նա րի նե ով», կե ֆի րով, մա ծու նով ԿԱՄ
x�  փո խա րի նել կա թի կե սը սնն դա րար նյու թե րով հա րուստ կի սա-

կոշտ սնուն դով, օ րի նակ՝  բան ջա րե ղե նի պու րե ով (կար տո ֆիլ, 
գա զար, դդում), բրն ձի շի լայով: 

Այլ սնն դա տե սակ նե րի ա ռու մով պետք է հետ ևել ե րե խայի տա րի քին 
հա մա պա տաս խա նող խոր հուրդ նե րին: 

Խոր հուրդ ներ կրծ քով չկե րակր վող ե րե խայի հա վե լալ սնուց ման 
վե րա բե րյալ

Կրծ քով չկե րակ րվող ե րե խային պետք է տալ.
x� լ րա ցու ցիչ ջուր (ա մեն օր 2-3 բա ժակ՝ չա փա վոր կլի մա յա կան 

պայ ման նե րում և 4-6 բա ժակ՝ շոգ կլի մա յա կան պայ ման նե րում), 
x� ան փո խա րի նե լի ա մի նաթ թու ներ՝ կեն դա նա կան ծագ ման սնունդ, 

ձուկ, ձեթ, ըն կույ զի քերուկ,
x�  բա վա կա նա չափ եր կաթ՝ կեն դա նա կան սնն դա տե սակ ներ,
x�  կաթ (մինչև 9 ամ սա կա նը՝ ման կա կան կաթ նա խառ նուրդ)՝ օ րը 

1-2 բա ժակ,
x� լ րա ցու ցիչ կե րա կուր ներ՝ 1-2 կե րա կուր օ րը:
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Երեխայի սնունդը հարստացնելու եղանակներ
x� Շիլան պետք է խիտ պատրաստել, նոսր շիլայի էներգետիկ 

արժեքը ցածր է: 
x� Հատիկեղենը եփելուց առաջ ցանկալի է բովել, քանի որ այդ 

դեպքում շիլան եփելու համար ավելի քիչ ջուր կպահանջվի: 
x� Շիլան, ապուրը և պուրեն եփելիս ջրի մի մասը կամ ամբողջը 

ցանկալի է փոխարինել կաթով, մածունով կամ թթվասերով՝  
սպիտակուցով հարստացնելու նպատակով: 

x� Շիլային կամ ապուրին կարելի է բուսական յուղ կամ կարագ 
ավելացնել, բայց ոչ մեծ քանակությամբ: 

x� Ապուրներից պետք է առանձնացնել պինդ մասերն ու խիտ 
պուրեի ձևով մատուցել երեխային:

x� Երեխայի սննդին մանրացված ընկուզեղեն ավելացնելը այն 
ավելի սննդարար է դարձնում:

x� Հատիկեղենը կամ ընդեղենը կարելի է թրջել և ծլեցնել, այնու հե-
տև չորացնել և փոշի դարձնել: Հայաստանի որոշ շրջան ներում 
ընդուն ված է եղել նման ձևով պատրաստված ցորեն (ածիկ, 
նիշաստա) օգտագործել: Շիլայի մեջ այն ավելացնելը նվազեցնում 
է շիլայի խտությունը՝  առանց էներգիայի ու սնուցողական նյութերի 
խտության նվազեցման:

x� Ածիկը քիչ քանակությամբ կարելի է շիլային ավելացնել եփելիս, 
կամ եփելուց և սառեցնելուց հետո՝  մի քանի րոպե նորից 
եռացնելով: Այն շիլան դարձնում է ավելի փափուկ և դյուրամարս: 
Ծլեցումը բարելավում է նաև երկաթի ներծծումը:

 Հա վե լալ սնուց ման 10 հիմն ա կան սկզ բունք նե րը

1.  Բա ցա ռա պես կրծ քով կե րակ րել ե րե խային ծնն դյան պա հից 
մինչև 6 ա մի սը լրա նա լը (180 օր)։ 

2. 6 ամ սա կա նից սկ սել հա վե լալ սնու ցու մը՝  շա րու նա կե լով հա ճա-
խա կի, ը ստ պա հան ջի կրծ քով կե րակ րու մը մինչև 2 տա րե կա նը։

3.  Հա վե լալ սնու ցու մը սկ սել փոքր քա նակ նե րով (մի քա նի թեյի 
գդալ), ե րե խայի մե ծա նա լուն զու գըն թաց աս տի ճա նա բար ա վե-
լաց նել տր վող սնն դի քա նա կը՝  պահ պա նե լով հա ճա խա կի 
կրծքով կե րակ րումն ե րը։ 

4. Աս տի ճա նա բար ա վե լաց նել սնն դի խտու թյու նը և բազ մա զա նու-
թյու նը՝  ել նե լով ե րե խայի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից։ 

5. Ե րե խայի մե ծա նա լուն զու գըն թաց ա վե լաց նել նրան հա վե լալ 
սնն դով կե րակ րե լու հա ճա խա կա նու թյու նը։ 

6. Ե րե խային կե րակ րել բազ մա զան և սնն դա րար ու տե լի քով, որ-
պես զի ա պա հով վեն նրա սնու ցո ղա կան բո լոր կա րիք նե րը։ 

7. Ե րե խային կե րակ րե լիս ար ձա գան քել նրա պա հանջ նե րին, լի նել 
համ բե րա տար և հո գա տար։
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8.  Հետ ևել սնն դի պատ րաստ ման և պահ պան ման հի գի ե նային։ 
9. Հի վան դու թյան դեպ քում ա վե լաց նել ե րե խային տր վող հե ղուկ նե-

րի քա նա կը, այդ թվում կրծ քով կե րակ րումն ե րի հա ճա խա կա նու-
թյու նը, և ա ջակ ցել, որ ե րե խան ու տի հեշտ յու րաց վող, իր սի րած 
կե րակ րա տե սակ նե րը։ 

10. Ա պա քին ման շր ջա նում ե րե խային ա վե լի հա ճախ կե րակ րել և 
խրա խու սել, որ ա վե լի շատ ու տի։

 
Ա ղու սակ 2. Հա վե լալ սնն դի ներ մու ծու մը

Տա
 րի

 քը

 Հա վե լալ սնն դա տե սակ նե րի  
ներ մուծ ման կար գը

Օ րա բաժ նի օ րի նակ ներ4

Սնն դի տեսակը/
խ տու թյու նը

Հա ճա-
խականու-

թյունը

Սնն դի քանակը 
մեկ կերակրման 

ընթաց քում 5

6-
7 
ա
մ ս

ա
 կա

ն

Սկ սել շի լայից 
կամ 
բան ջա րե ղե նի 
պու րեից 

Օ րա կան 
2 
կե րա կուր 

Սկ սել 2-3 
գդա լից, 7-10 
օր վա ըն թաց քում 
աս տի ճա նա բար 
ա վե լաց նել խտու-
թյու նը և քա նա կը՝ 
հասցնե լով մինչև 
250մլ բաժա կի 
կեսը 

Հա ճա խա կի, ը ստ պա հան ջի կրծ քով 
կե րակ րում
 Հա վե լալ սնու ցում.

1.  կաթ նային շի լա բրն ձով կամ 
հնդ կա ձա վա րով 

2. բա նջա րե ղե նային պու րե 
կար տո ֆի լով, դդ մի կով, 
դդու մով, գա զա րով և խա շած, 
ա ղա ցած միս

7-
8 
ա
մ ս

ա
 կա

ն

Խիտ շի լա, 
բան ջա րե ղե նի 
պու րե, լավ 
տրո րած և 
ե րե խայի 
պա հանջ նե րին 
հար մա րեց ված 
ըն տա նե կան 
ճա շա տե-
սակներ 

Օ րա կան 
2-3 
կե րա կուր 

Ըստ 
ե րե խայի 
ա խոր ժա-
կի՝ 1-2 մի-
ջան կալ 
ուտեստ

110-140 մլ
(250 մլ բա ժա կի 
մոտա վո րա պես 
կե սը)

Հա ճա խա կի, ը ստ պա հան ջի կրծ քով 
կե րակ րում
 Հա վե լալ սնու ցում.
1.  ձա վա րե ղե նով կաթ նային շի լա 
2. բան ջա րե ղե նային պու րե (բո լոր 

տե սա կի բան ջա րե ղե նով) 
3. տար բեր հա մակ ցու թյամբ մա կա րո-

նե ղե նով, ձա վա րե ղե նով, ըն դե ղե-
նով և բան ջա րե ղե նով պատ րաստ-
ված ա պուր և խա շած, ա ղա ցած 
միս, թռչ նա միս կամ ձուկ

4.  հիմն ա կան կե րակ րա տե սակ նե րի 
միջև ա ռա ջար կել 1-2 մի ջան կալ 
ու տեստ՝  մր գեր, լավ ե փած ձու, 
որ ևէ այլ ու տե լիք կամ ա ղան դեր, 
որ ե րե խան կա րող է ին քը վերց նել 
մատ նե րով 

5. որ պես ըմ պե լիք ա ռա ջար կել ջուր 
կամ նոս րաց ված մր գա հյու թեր

4 Եթե կա սննդային ալերգիայի կամ դրա զարգացման վտանգ (ընտանեկան ալերգիայի 
նախապատմություն), երեխայի սննդային օրաբաժինը պետք է կազմվի անհատականորեն:

5 Սննդի քանակը խիստ անհատական է՝  ըստ երեխայի պահանջի և կախված է երեխայի քա-
շից, ախորժակից, սննդի էներգետիկ արժեքավորությունից, ընդունած կրծքի կաթի քանակից 
և այլն:
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9-
11

 ա
 մի

ս ն
եր

Ըն տա նե կան 
կտրտ ված կամ 
ման րաց ված 
սնն դա տե սակ-
ներ և ու տե լիք, 
որ ե րե խան 
կա րող է ին քը 
վերց նել 
մատ նե րով

Օ րա կան 
3-4
 կե րա կուր 

Ըստ ե րե-
խայի 
ա խոր ժա-
կի՝ 1-2 մի-
ջան կալ 
ու տեստ

150-180 մլ 
(250 մլ բա ժա կի 
մոտա վո րա պես 
2/3-ը)

Հա ճա խա կի, ը ստ պա հան ջի կրծ քով 
կե րակ րում
 Հա վե լալ սնու ցում.
 Կե րակ րա տե սակ ներ ըն տա նե կան 
սե ղա նից՝ հարմա րեց ված ե րե խայի 
պա հանջ նե րին (ման րաց ված և 
է ներգե տիկ ար ժե քա վո րու թյու նը 
բարձ րաց ված, ոչ ա ղի), ներառյալ խիտ 
շի լա ներ, պու րե ներ և ա պուր ներ: 
Ս նուն դը պետք է լի նի բազ մա զան և 
մթերք ներ պա րու նա կի սնն դի հիմն ա-
կան 4 խմ բե րից յու րա քան չյու րից. 
1. կաթ նամ թերք
2. մ սամ թերք և այ լընտ րանք՝  ըն դե-

ղեն, ըն կու զե ղեն 
3. ձա վա րե ղեն, հաց, մա կա րո նե ղեն, 

կար տո ֆիլ 
4. մր գեր, բան ջա րե ղեն:
 Հիմն ա կան կե րակ րա տե սակ նե րի միջև 
ա ռա ջար կել 1-2 մի ջան կալ ու տեստ՝  
մր գեր, լավ ե փած ձու, թխ վածք, որևէ 
այլ ու տե լիք կամ ա ղան դեր:

1-
2 
տ
ա

 րե
 կա

ն

Ըն տա նե կան 
կե րակ րատե-
սակ ներ, ո րոնք 
ան հրա ժեշտու-
թյան դեպքում 
պետք է 
կտրտվեն կամ 
ման րաց վեն

Օ րա կան 
3-4 
կե րա կուր 

Ըստ 
ե րե խայի 
ա խոր ժա-
կի՝ 1-2 մի-
ջան կալ 
ու տեստ

150-250 մլ 
(2/3-ից մեկ 
բաժակ)

Շա րու նա կել կե րակ րել կրծ քով օ րը մի 
քա նի ան գամ 
Ըն տա նե կան կե րակ րա տե սակ ները 
ե րե խայի հիմն ա կան սնունդն են և քիչ 
հար մա րեց ման կա րիք ու նեն: 
Ս նուն դը պետք է լի նի բազ մա զան և 
մթերք ներ պա րու նա կի սնն դի հիմն ա-
կան 4 խմ բե րից յու րա քան չյու րից:
 Պետք է ա ռա ջար կել 3 հիմն ա կան
կե րա կուր և 1-2 միջան կալ ու տեստ:

2-
5 
տ
ա

 րե
 կա

ն

Ըն տա նե կան 
կե րակ րատե-
սակ ներ, ո րոնք 
ան հրա ժեշտու-
թյան դեպ-
քում պետք է 
հարստաց նել 

Օ րա կան 
3 կե րա-
կուր 

Ըստ ե րե-
խայի 
ա խոր ժա-
կի՝ 1-2 մի-
ջան կալ 
ու տեստ

250 մլ Ըն տա նե կան կե րակ րա տե սակ նե րը 
ե րե խայի հիմն ա կան սնունդն են և քիչ 
հար մա րեց ման կա րիք ու նեն: 
Ս նուն դը պետք է լի նի բազ մա զան և 
մթերքներ պա րու նա կի սնն դի հիմն ա-
կան 4 խմ բե րից յու րա քան չյու րից:
 Պետք է ա ռա ջար կել 3 հիմն ա կան 
կե րա կուր և 1-2 միջան կալ ու տեստ:

Ե թե 1-2 տա րե կան ե րե խան կրծ քով չի կե րակր վում, պետք է տալ օ րա կան 1-2 բա ժակ կաթ 
կամ 1-2 լրա ցու ցիչ կե րա կուր:
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 Ճա շա ցան կեր 1

Ա ղու սակ 3. 6 ամ սա կան ե րե խայի մո տա վոր օ րա բա ժի նը

Ա ռա ջին շա բաթ

Եր
 կո

ւ շ
ա
բ թ

ի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և 2 կե-
րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ բրն ձով կաթ նային շի լա (կաթ նով) 2-3 թեյի 
գդալ (հա մե մա տա բար նոսր)

Ե ր
եք

 շա
բ թ

ի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ բրն ձով կաթ նային շի լա (կաթ նով)՝  
20-30 մլ (աս տի ճա նա բար խտաց նել)

Չո
 րե

ք շ
ա
բ թ

ի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ բրն ձով կաթ նային շի լա (կաթ նով)՝  
50-60 մլ (ա վե լի խիտ)

Հի
նգ

 շա
բ թ

ի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ բրն ձով կաթ նային շի լա (կաթ նով)՝  
100-120 մլ (խիտ շի լա)

Ու
ր բ

ա
թ Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և

2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 
100-120 մլ

Շա
 բա

թ Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 100-120 մլ
2. հնդ կա ձա վա րի կաթ նային շի լա՝ 50 մլ

Կի
 րա

 կի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 100-120 մլ
2.  կար տո ֆի լով և դդու մով պու րե՝ 50 մլ

1 Առաջարկվող ուտեստները, նրանց քանակն ու հաճախականությունը ունեն կողմնորոշիչ 
նշանակություն և կարող են ենթարկվել անհատական տատանումների՝  կախված 
երեխայի նախասիրություններից և ախորժակից: Եթե Ձեր երեխան լավ է աճում և չունի 
սակավարյունություն, ուրեմն ստացած սնունդը բավարարում է նրա պահանջարկը:
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Երկ րորդ շա բաթ

Եր
 կո

ւ շ
ա
բ թ

ի
Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. ս պի տա կա ձա վա րով ծի րա նա գույն շի լա՝ 100-130 մլ 
2. կար տո ֆի լով, դդ մի կով և մսով ա պուր՝ 50 մլ

Ե ր
եք

 շա
բ թ

ի Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. վար սա կի փա թիլ նե րով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 100-130 մլ
2.  կար տո ֆի լով, բրո կո լի ով և մսով ա պուր՝ 100-130 մլ

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. հնդ կա ձա վա րի կաթ նային շի լա՝ 100-130 մլ
2.  ծաղ կա կա ղամ բով, կար տո ֆի լով և լար դով ա պուր՝ 100-130 մլ

Հի
նգ

 շա
բ թ

ի Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. ե գիպ տա ցո րե նի կաթ նային շի լա՝ 100-130 մլ
2.  կար տո ֆի լով, բրն ձով և հա վի մսով ա պուր՝ 100-130 մլ

Ու
ր բ

ա
թ Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և

2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 
1. բրն ձով և բա նա նով կաթ նային շի լա՝ 100-130 մլ
2.  բան ջա րե ղե նի խո րո ված՝ 90 մլ և մսի պու րե՝ 40 մլ

Շ
ա

 բա
թ Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և

2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 
1. ս պի տա կա ձա վա րով և ծի րա նով կաթ նային շի լա՝ 100-130 մլ
2. բ րո կո լի ով, գա զա րով և հա վի մսով ա պուր՝ 100-130 մլ

Կ
ի ր

ա
 կի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լալ սնն դով՝ 

1. վար սա կի փա թիլ նե րով և դեղ ձով կաթ նային շի լա՝ 100 մլ և կես 
ձու

2. կար տո ֆի լով, բրն ձով և մսի գն դիկ նե րով ա պուր՝ 100-130 մլ 
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Ա ղու սակ 4. 7-8 ամ սա կան ե րե խայի մո տա վոր օ րա բա ժի նը

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի, 3 կե րակ րում 
հավե լալ սնն դով և 1-2 մի ջան կալ ու տեստ

Եր
 կո

ւ շ
ա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 100-120 մլ, դեղ-
ձի պու րե՝ 30 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ՝ 20 գ, 1/3 բա նան և կրծ քով կե րակ րում 
(ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Կար տո ֆի լով, բրո կո լի ով և մսով ա պուր՝ 100-110 մլ, 
գա զա րով և խն ձո րով աղ ցան՝ 50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Խո րո ված խն ձոր շա քա րա վա զով

Ընթ րիք Սուֆ լե դդու մով և սպի տա կա ձա վա րով՝ 110-140 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ե ր
եք

 շա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Հնդ կա ձա վա րի կաթ նային շի լա՝ 100-110 մլ, խն ձո րի 
մուս՝ 30 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ 1/2 կամ 1 խա շած ձու և հաց և կրծ քով կե րակ րում՝ 
ցե րե կային քնից ա ռաջ

Ճաշ Կար տո ֆի լով, կա նաչ ո լո ռով և մսով ա պուր՝  
100-120 մլ և լո լի կով աղ ցան՝ 40 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Թխ ված քաբ լիթ

Ընթ րիք Խո րո ված բան ջա րե ղեն 110-140 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի Ա ռա վո տյան 

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Ս պի տա կա ձա վա րով ծի րա նա գույն կաթ նային շի լա՝ 
100-110 մլ, ծի րա նի պու րե՝ 30 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Ա նա լի պա նիր՝ 20 գ, հաց՝ 1 կտոր և կրծ քով 
կերակրում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)
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Ճաշ
Սի սե ռով և կար տո ֆի լով պու րե՝ 70-100 մլ և հա վի 
կոտ լետ ներ՝ 2 հատ (50-75 գ), վա րուն գով աղ ցան՝ 
30-50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ բա նա նի հա մադ րու թյամբ՝ 30-40 գ

Ընթ րիք « Նա րի նե» կամ մա ծուն՝ 100-150 մլ և թխ ված քաբ լիթ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Հի
նգ

 շա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Վար սա կի փա թիլ նե րով կաթ նային շի լա՝ 100-110 մլ 
և խն ձո րի/տան ձի պու րե՝ 40 գ

Մի ջան կալ ու տեստ Հա տապտ ղային մուս՝ 70 մլ և կրծ քով կե րակ րում 
(ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ
Ծաղ կա կա ղամ բով, մա կա րո նով և կար տո ֆի լով 
ա պուր՝ 80-100 մլ, լար դի պու րե՝ 30-50 գ, ա զն վա-
մո րու կոմ պոտ՝ 100 մլ (ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ դեղ ձի հա մադ րու թյամբ՝ 30-40 մլ

Ընթ րիք Կար տո ֆի լով և դդու մով պու րե՝ 110-140 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ու
ր բ

ա
թ Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 100-110 մլ, 
դեղձի մուս՝ 40-50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Ձ վա ծեղ 1 ձվով և կրծ քով կե րակ րում (ցե րե կային 
քնից ա ռաջ)

Ճաշ Հա վով ա պուր-պու րե՝ 120-140 մլ, գա զա րով 
աղցան՝ 50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Խո րո ված խն ձոր շա քա րա վա զով

Ընթ րիք Կար տո ֆի լով և ծաղ կա կա ղամ բով պու րե՝ 110-140 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Շ
ա

 բա
թ Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Կար տո ֆի լով և դդ մի կով պու րե՝ 110-130 մլ,  
1/2 խա շած ձու
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Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ ծի րա նի հա մադ րու թյամբ՝ 30-40 գ և 
կրծ քով կե րակ րում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Բան ջա րե ղե նով ա պուր (բորշչ)՝ 100 մլ, մսով կոտ-
լետ՝ 2 հատ (50-70 գ), լոլիկով աղ ցան՝ 50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Թխ ված քաբ լիթ և ա զն վա մո րու կոմպոտ՝ 100 մլ

Ընթ րիք Խո րո ված բան ջա րե ղեն 100-110 մլ և ա նա լի պա նիր՝ 
30 գ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Կ
ի ր

ա
 կի Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Տա րա տե սակ ձա վա րե ղե նով կաթ նային շի լա՝  
110-130 մլ, կես բա նան

Մի ջան կալ ու տեստ Գա զա րով և խն ձո րով աղ ցան՝ 50 գ և կրծ քով  
կե րակ րում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Կար տո ֆի լի պու րե՝ 70-80 մլ և ձկան գն դիկ ներ՝  
60-75 գ, կաղամբով և գազարով աղցան 30-50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Ծի րա նի և խն ձո րի մուս՝ 60 մլ

Ընթ րիք Թխ ված քաբ լիթ և «Նա րի նե» կամ մածուն՝ 110-150 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ա ղու սակ 4. 9-11 ամ սա կան ե րե խայի մո տա վոր օ րա բա ժի նը

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի, 3 կե րակ րում 
հավե լալ սնն դով և 1-2 մի ջան կալ ու տեստ

Եր
 կո

ւ շ
ա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Հնդ կա ձա վա րով և դդ մի կով շի լա՝ 130-150 մլ, ծի րա նի 
պու րե՝ 30 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ

Կաթ նա շոռ դեղ ձի հա մադ րու թյամբ՝ 30-40 գ և 
կրծքով կե րակ րում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ
Ծաղ կա կա ղամ բով, կար տո ֆի լով և կա նաչ տաք-
դեղով ա պուր՝ 100-150 մլ, հա վի մսով կոտ լետ ներ՝ 
40-70 գ, խն ձո րով աղ ցան՝ 30-50 մլ
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Մի ջան կալ
ու տեստ Թխ ված քաբ լիթ

Ընթ րիք Խո րո ված բան ջա րե ղեն 150-180 մլ 

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ե ր
եք

 շա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Վար սա կի փա թիլ նե րով կաթ նային շի լա՝ 120-160 մլ, 
խն ձո րով և դեղ ձով մուս՝ 30-40 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ

Հա տապտ ղային մուս՝ 70 մլ և կրծ քով կե րակ րում 
(ցերե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Կար տո ֆի լով, սի սե ռով և մսով ա պուր՝ 130-150 մլ և 
լո լի կով աղ ցան՝ 50 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ Խո րո ված խն ձոր 

Ընթ րիք Սուֆ լե դդու մով և սպի տա կա ձա վա րով՝ 120-150 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 130-150 մլ, դեղ ձի 
մուս՝ 50 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ

Ձ վա ծեղ 1 ձվով և կրծ քով կե րակ րում (ցե րե կային 
քնից ա ռաջ)

Ճաշ
Ծաղ կա կա ղամ բով, մա կա րո նով և գա զա րով ա պուր՝ 
100-130 մլ, լար դի պու րե՝ 40-50 գ, դեղ ձի կոմպոտ՝ 
100 մլ (ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ
ու տեստ Կաթ նա շոռ բա նա նի հա մադ րու թյամբ՝ 50-70 մլ

Ընթ րիք Կար տո ֆի լով և ծաղ կա կա ղամ բով պու րե՝ 100-150 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Հի
նգ

 շա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Կար տո ֆի լով և դդու մով պու րե՝ 130-150 մլ,  
1/2 խա շած ձու
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Մի ջան կալ
ու տեստ Խն ձո րով և ըն կույ զի քե րու կով աղ ցան՝ 30-40 մլ

Ճաշ Սի սե ռով և կար տո ֆի լով պու րե՝ 100 մլ և ձկան կոտ-
լետ ներ՝ 2 հատ (50-70 գ), վա րուն գով աղ ցան՝ 50 մլ 

Մի ջան կալ
ու տեստ Կաթ նա շոռ դեղ ձի հա մադ րու թյամբ՝ 30-60 մլ

Ընթ րիք Խո րո ված բան ջա րե ղեն 120-150 մլ և ա նա լի պա նիր՝ 
30 գ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ու
ր բ

ա
թ Ա ռա վո տյան 

ա րթնա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Ս պի տա կա ձա վա րով ծի րա նա գույն կաթ նային շի լա՝ 
120-150 մլ, ծի րա նի պու րե՝ 30 մլ 

Մի ջան կալ
ու տեստ

Ա նա լի պա նիր՝ 30 գ, հաց՝ 1 կտոր և կրծ քով 
կերակրում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Հա վով ա պուր-պու րե՝ 120-150 մլ, գա զա րով և խն ձո-
րով աղ ցան՝ 50 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ

1/2 կամ 1 խա շած ձու և հաց և կրծ քով կե րակ րում՝ 
ցե րե կային քնից ա ռաջ 

Ընթ րիք Բան ջա րե ղե նի խո րո ված՝ 150-180 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Շ
ա

 բա
թ Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Վար սա կի փա թիլ նե րով կաթ նային շի լա՝ 120-150 մլ և 
խն ձո րի/տան ձի պու րե՝ 40 գ

Մի ջան կալ
ու տեստ

Կաթ նա շոռ ծի րա նի հա մադ րու թյամբ՝ 30-70 գ և 
կրծքով կե րակ րում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Ոս պով և բրո կո լի ով ա պուր՝ 90-110 մլ, մսով կոտ լետ՝  
2 հատ 50-70 գ, լոլիկով աղ ցան՝ 30-50 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ Ազն վա մո րու մուս՝ 50-70 մլ

Ընթ րիք Կար տո ֆի լով և դդու մով պու րե՝ 130-170 մլ 

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում
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Կ
ի ր

ա
 կի Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Ե գիպ տա ցո րե նով և խն ձո րով շի լա՝ 140-170 մլ, 1/2 -1 
խա շած ձու

Մի ջան կալ
ու տեստ

Կաթ նա շոռ բա նա նի հա մադ րու թյամբ՝ 40-60 գ և 
կրծքով կե րակ րում (ցե րե կային քնից ա ռաջ)

Ճաշ Կար տո ֆի լի պու րե՝ 70-80 մլ և ձկան գն դիկ ներ 60-75 
գր, գա զա րով և ըն կույ զի քերուկով աղ ցան՝ 30-50 մլ

Մի ջան կալ
ու տեստ Դեղ ձի և խն ձո րի մուս՝ 60 մլ

Ընթ րիք Թխ ված քաբ լիթ և «Նա րի նե» կամ մածուն՝ 100-150 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ա ղու սակ 5. 1-2 տա րե կան ե րե խայի մո տա վոր օ րա բա ժի նը

Շա րու նակ վող կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի, 3-4 
կերակրում հա վե լալ սնն դով և 1-2 մի ջան կալ ու տեստ

Ե
ր կ

ու
 շա

բ թ
ի Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Վար սա կի փա թիլ նե րով ա պուր-պու րե՝ 150-220 
մլ և 1 դեղձ

Մի ջան կալ ու տեստ Ձ վա ծեղ 1 ձվով

Ճաշ
Սի սե ռով և կար տո ֆի լով ա պուր՝ 150 - 200 մլ, 
ձկան գն դիկ ներ 2-3 հատ (50-60 գ), ծի րա նի և 
խն ձո րի կոմպոտ՝ 100 մլ (ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Պա նիր 30 գ, հաց 1 կտոր

Ընթ րիք Սուֆ լե դդու մով և սպի տա կա ձա վա րով՝ 150-200 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ե
 րե

ք շ
ա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան ա րթ-
նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Ս պի տա կա ձա վա րով ծի րա նա գույն շի լա՝  
150-220 մլ, կես բա նան

Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ ծի րա նի հա մադ րու թյամբ՝ 50 գ
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Ճաշ
Ոս պով ա պուր՝ 150-180 մլ և մսով կոտ լետ ներ՝  
2 հատ (50-75 գ), ա զն վա մո րու կի սել՝ 100 մլ  
(ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Խո րո ված խն ձոր շա քա րա վա զով

Ընթ րիք «Նա րի նե» կամ մածուն՝ 150-250 մլ և թխ ված-
քաբլիթ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Հնդ կա ձա վա րի շի լա՝ 160-230 մլ, 1 ման դա րին

Մի ջան կալ ու տեստ Մեկ ձվով ձվա ծեղ և մեկ կտոր հաց

Ճաշ Բան ջա րե ղե նի խո րո ված՝ 150-180 մլ և հոր թի 
մսով կոտ լետ ներ՝ 70 գ, 1 ծի րան

Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ բա նա նի հա մադ րու թյամբ՝ 40-60 մլ

Ընթ րիք Դ դու մի և կար տո ֆի լի պու րե՝ 150-220 մլ, լոլիկով 
աղ ցան՝ 50 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Հի
նգ

 շա
բ թ

ի Ա ռա վո տյան
ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Սուֆ լե դդու մով և սպի տա կա ձա վա րով՝ 160-230մլ 
և խն ձո րի և տան ձի պու րե՝ 50 գ

Մի ջան կալ ու տեստ Հա տապտ ղային մուս՝ 50-70 մլ

Ճաշ
Կար տո ֆի լով և սի սե ռով պու րե՝ 150-180 մլ և 
ձկան պու րե՝ 70 գ, բա լի կոմպոտ՝ 100 մլ  
(ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Մեկ խա շած ձու և մեկ կտոր հաց

Ընթ րիք Պա նիր 30-50 գ, հաց՝ 2 կտոր, վա րուն գով և 
լոլիկով աղ ցան՝ 50-70 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Ո
ւր

 բա
թ Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Կար տո ֆի լով և դդ մի կով պու րե՝ 170-230 մլ,  
1 խա շած ձու
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Մի ջան կալ ու տեստ Թխ ված քաբ լիթ

Ճաշ
Բան ջա րե ղե նի ա պուր (բորշչ)՝ 150-200 մլ և մսով 
գն դիկ ներ՝ 50-70 գ, խն ձո րի կոմպոտ՝ 100 մլ  
(ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Խո րո ված խն ձոր շա քա րա վա զով

Ընթ րիք Կար տո ֆի լի պու րե՝ 150 գ, լոլիկով և խն ձո րով 
աղ ցան՝ 50 գ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Շ
ա

 բա
թ Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Վար սա կի փա թիլ նե րով և սա լո րաչ րով շի լա՝  
170-220 մլ, դեղ ձի մուս՝ 50 մլ

Մի ջան կալ ու տեստ Կաթ նա շոռ՝ 30-40 գ, 1 դեղձ

Ճաշ
Կա նաչ ո լո ռով և կար տո ֆի լով պու րե՝ 150-200 մլ 
և լար դի պու րե՝ 70 գ, խն ձո րի կոմպոտ՝ 100 մլ 
(ճա շից մեկ ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Թխ ված քաբ լիթ

Ընթ րիք Բրն ձով և դդու մով կաթ նային շի լա՝ 150-250 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում

Կ
ի ր

ա
 կի Ա ռա վո տյան

ա րթ նա նա լիս Կրծ քով կե րակ րում

Նա խա ճա շիկ Դ դու մի և կար տո ֆի լի պու րե՝ 170-200 գ, գա զա-
րով և խն ձո րով աղ ցան՝ 50 գ

Մի ջան կալ ու տեստ 1/2 խա շած ձու, դեղ ձի պու րե՝ 60 գ

Ճաշ
Բր ձով, բան ջա րե ղե նով և հա վի մսով ա պուր՝ 
180-250 մլ, սա լո րի կոմպոտ՝ 100 մլ (ճա շից մեկ 
ժամ ան ց)

Մի ջան կալ ու տեստ Ծի րա նի և խն ձո րի մուս՝ 60-70 մլ

Ընթ րիք Հնդ կա ձա վա րով և ծի րա նաչ րով փլավ՝ 160-230 մլ

Գի շե րային քնից 
ա ռաջ Կրծ քով կե րակ րում



 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ 
ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ

Բ
Ա

 Ղ
Ա
Դ

 Ր
Ա

 Տ
Ո
Մ

 Ս
Ե
Ր
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 Հա վե լյալ սնն դի բա ղադ րա տոմ սեր 

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

 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: 

 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։ 



47

 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 պու րեն պետք է պա րու նա կի մի այն 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։

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

 Բրն ձով և 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 մի ա սին 
հենց սկզ բից լավ լվա ցած և մանր կտ րատած ծի րա նա չիր կամ սա լո րա-
չիր ա վե լաց նել։ 

 Ձա վա րե ղե նով և 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 հատիկեղեն)՝ 3 ճա շի
գդալ (75 գ) 
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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 1 թեյի գդալ բու սա կան յուղ կամ 
կա րագ։ 

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

 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 լուր 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։ 

 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 
հատիկեղեն)՝ 3 լիքը ճա շի գդալ (75 գ)
3/4 բա ժակ կաթ (150 մլ) 
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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 լուր 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։ 

 Ձա վա րե ղե նով և 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 
հատիկեղեն)՝ 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 լուր 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։

 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։ 
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 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։ 

 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: 

 Բան ջա րե ղե նով և 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։ 
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 ՀԱ ՎԵ ԼՅԱԼ ՍՆՆ ԴԻ ԲԱ ՂԱԴ ՐԱ ՏՈՄ ՍԵՐ 9-12 ԱՄ ՍԱ ԿԱՆ 
Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ

 Սուֆ լե դդ մի կով (դ դու մով) և 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)։ 

 Բան ջա րե ղե նով, ըն դե ղե նով և 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։ 
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 Բան ջա րե ղե նով, ձա վա րե ղե նով/ մա կա րո նե ղե նով և 
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 կտ 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։ 

 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 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)։ 
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 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 պտ 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։ 

 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 որ ևէ 
ա պու րի մեջ ու ե փել մինչև պատ րաստ լի նե լը (8-10 րո պե)։ 

 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)։ 
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 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)։ 

 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)։ 

 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 պու րե։ 
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ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՊՈՒՐ ՆԵՐ

 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։ 

 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 տերև 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։ 

 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 
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 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։ 

 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, կտրատած 
կար տո ֆի լը, ե փել 20 րո պե, ա վե լաց նել շո գե խա շած բան ջա րե ղե նը, 
անցկաց 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։ 

 Կա ղամ բով և 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՝ 5 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։ 
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 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 մի ա սին 
լց նել եռ ման ջրի մեջ, ա վե լաց նել կա րա գի հետ խառ նած ա լու 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։ 

 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 լու 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։
 

ՄԻ ՋԱՆ ԿՅԱԼ ՈՒ ՏԵՍՏ 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

 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 
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մի ան 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՝ մր գի հա մադ րու թյամբ

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

 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։ 

 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

 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 նակ՝ ե ռա ցած, սա ռած ջրով)։ 
Թթու մր գե րի կամ հատա պտուղ նե րի հյու թը կամ պու 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։
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 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 պու 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։ 
Մր գա հյու թե րը չպետք է փո խա րի նեն կրծ քի կա թին կամ այլ սնն դի։ 

ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ԱՂ ՑԱՆ 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։

 Գա զա րով և 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։

  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։ 
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   Լո լի կով և 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։ 

 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 կտ րա տած 
կա նա չե ղե նը, ա վե լաց նել մի պտ ղունց աղ, բու սա կան յուղ և խառ նել։ 

 Ճակն դե ղով և 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։

 ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ Ա ՂԱՆ ԴԵՐ ՆԵՐ 

 Խո րո ված խն ձոր շա քա րա վա զով

 1 խն ձոր (60 գ)
 Շա քա րա վազ՝ 8 գ 
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 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։ 

 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։ 

 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։ 

 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 
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 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։ 

ԸՄ ՊԵ ԼԻՔ 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 լու 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։ 

 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։ 
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 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։ 

 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։ 

Ա ղու սակ 6. Սնն դամ թեր քի քա շը տար բեր ծա վալ նե րում

Սնն դամ թերք Թեյի բաժակ՝ 
200 մլ

Ճաշի 
գդալ

Թեյի 
գդալ

Ա լուր (ցո րե նի, վար սա կի
կամ այլ)

130 գ 25 գ 5 գ

Ձա վա րե ղեն 
ս պի տա կա ձա վար 
հնդ կա ձա վար 
կո րեկ 
բ րինձ 
գա րի 
վար սա կա ձա վար 
ցո րեն 
ե գիպ տա ցո րեն 
վար սակ 
վար սա կի փա թիլ ներ 

160 գ
170 գ
180 գ
185 գ
185 գ
145 գ
145 գ
145 գ
135 գ
70 գ

 25 գ
25 գ
25 գ
25 գ
20 գ
20 գ
20 գ
20 գ
18 գ
12 գ

8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
8 գ
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Ըն դե ղեն
 լո բի 
սի սեռ 
ո լոռ 
ոսպ 

175 գ
185 գ
185 գ
170 գ

- -

Կար տո ֆի լի ա լուր (օս լա) 160 գ - -

Շա քա րա վազ 160 գ - -

Կաթ, մա ծուն, յո գուրտ, «Նարինե» 200 գ 18 գ 5 գ

Թթ վա սեր 200 գ 20 գ 9 գ

Կաթ նա շոռ - 17 գ 6 գ

Ձեթ 17 գ 5 գ

Կա րագ/յուղ 17 գ 5 գ

Մեղր 17 գ 5 գ

Հա տապ տուղ ներ (բալ, կե ռաս, 
մո րի, ա զն վա մո րի, հա ղարջ)

130 գ - -

Սնն դա տե սակ ներ Մի ջին չափ սի 1 հատ / գ

Բան ջա րե ղեն 
կար տո ֆիլ 
սոխ
 գա զար
 վա րունգ
 լո լիկ

100
75
75
100
95

Մր գեր
 ծի րան
 բա նան
 նուռ
 տանձ
 թուզ
 դեղձ
խն ձոր

6,5 սմ տրա մագ ծով
7,5 սմ տրա մագ ծով

 նա րինջ
6,5 սմ տրա մագ ծով
7,5 սմ տրա մագ ծով

 լի մոն

25
72
125
135
40
85

130
250

100
150
60

Ձու 47


