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Նախաբան
Կյանքի առաջին 1000 օրը, որ ներառում է ներարգանդային զարգացման 9 ամիսը և ծնունդին հաջորդող 2 տարին, կանխորոշում է անհատի առողջական հեռանկարները հետագա ողջ կյանքի համար։
Երեխայի զարգացման ընթացքում կան մի շարք ճգնաժամային
փուլեր, և եթե այդ փուլերից որևէ մեկի ընթացքում առկա են անբարենպաստ պայմաններ, վնասակար գործոններ, ապա դրանք իրենց բացասական հետքն են թողնում անհատի հետագա կյանքի վրա։
Ներարգանդային կյանքում է ձևավորվում անհատի հետագա առողջական վիճակը, ինչպես նաև սաղմ նավորվում են հետագա առողջական խնդիրներից շատերը։ Հղիության ընթացքում մոր թերսնուցումն
ազդում է պտղի աճի ու զարգացման, ընկերքի գործունեության վրա:
Սթրեսները, ծխելը, թմրանյութեր կամ ոգելից խմիչքներ օգտագործելը
բացասական հետևանքներ են ունենում ոչ միայն մոր, այլ նաև պտղի և
ապագայում երեխայի առողջության վրա։ Ներարգանդային կյանքում
պտղի թերսնուցումը կարող է դրսևորվել երեխայի աճի և զարգացման
խանգարում ներով՝ մեծացնելով կյանքի ընթացքում երեխայի ճանաչողական և ֆիզիկական լուրջ թերություններ ունենալու ինչպես նաև վաղ
մանկական հասակում մահանալու վտանգը:
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ծննդյան փոքր քաշը
բարձրացնում է հետագայում շաքարային դիաբետ, տեսողական խընդիրներ, գիրություն և սրտի կաթված ունենալու հավանականությունը։
Մինչև երկու տարեկան երեխաների թերսնուցումը թուլացնում է
նրանց դիմադրողականությունը և բարձրացնում է հիվանդացությունն
ու մահացությունը, իջեցնում մտավոր ներուժը։ Թե ինչպիսի հաջողությունների կհասնի Ձեր երեխան ուսման և մասնագիտական գործունեության ընթացքում, կախված է նրանից, թե ինչպես եք սնվել հղիության
ընթացքում և ինչպես եք նրան կերակրել վաղ մանկական հասակում։
Այսպիսով, կյանքի առաջին 1000 օրը հնարավորությունների շրջան
է, երբ Դուք կարող եք փոխել Ձեր երեխայի ապագան։ Ճիշտ սնվե՛ք և
պահպանե՛ք առողջ ապրելակերպ հղիության ընթացքում։ Ճիշտ կերակրե՛ք Ձեր մանկանը. բացառապես կրծքով կերակրե՛ք նրան մինչև 6
ամսականը, իսկ այնուհետև սննդարար ու ապահով հավելյալ սնունդ
տվե՛ք՝ շարունակելով կրծքով սնուցումը մինչև 2 տարեկանը։
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ԱՌՈՂՋ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

ՀՂԻՆԵՐԻ և ԿԵՐԱԿՐՈՂ ՄԱՅՐԵՐԻ
ԱՌՈՂՋ ՍՆՈՒՑՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Հղիների և կերակրող մայրերի առողջ
սնուցման սկզբունքները
Հղիությունը շատ կարևոր շրջան է։ Ժամանակն է խորհելու Ձեր ապրելակերպի, սովորությունների և սննդակարգի մասին, քանի որ դրանից է կախված Ձեր և Ձեր ապագա
երեխայի առողջությունը, ֆիզիկական և մտավոր զարգացումը:
Հղիության և կրծքով կերակրման ընթացքում պետք է ապահովել
առողջ սնուցում՝ հետևելով սննդային բուրգի պահանջներին։
Սննդային արժեքավորությամբ սննդամթերքը բաժանվում է 5 հիմնական խմբերի: Խորհուրդ է տրվում օրվա ընթացքում օգտագործել
տարատեսակ մթերքներ բոլոր սննդային խմբերից, քանի որ սննդամթերքի ոչ մի առանձին տեսակ չի կարող Ձեզ ապահովել բոլոր անհրաժեշտ սննդանյութերով:

ԽՈՒՄԲ 1. Ածխաջրեր
Հացը, հացահատիկները, մակարոնեղենը, բրինձը, հնդկաձավարը, վարսակաձավարը, եգիպտացորենը, ձավարեղենը պետք է կազմեն Ձեր սննդի հիմ նական մասը և օգտագործվեն ամեն օր: Այս խմբի
մթերքներն օրգանիզմն ապահովում են էներգիայով և զգալի դեր են
խաղում նաև ածխաջրերի, բջջանյութի, վիտամինների (B խմբի վիտամիններ, վիտամին C, ֆոլաթթու, կարոտինոիդներ), հանքանյութերի
(երկաթ, ցինկ, կալիում, կալցիում, մագնեզիում) և որոշ սպիտակուցների պաշարը լրացնելու գործում: Օրական անհրաժեշտ է այս սննդատեսակներից ուտել 6-11 բաժին: Մեկ բաժինը մեկ մեծ կտոր հացն է (30-40
գրամ) կամ եփված 1 բաժակ մակարոնը կամ 1/2 բաժակ բրինձը, ձավարեղենը, միջին չափսի մեկ կարտոֆիլը, միջին չափսի բուլկին:
Հղիության ժամանակ հնարավոր փորկապությունը կանխելու նպատակով առաջարկվում է հիմ նականում ուտել խոշոր աղվածքի ցորենի
ալյուրից կամ տարեկանից պատրաստված հաց («սև» կամ «գորշ)։
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ԽՈՒՄԲ 2 և 3. Բանջարեղեն և մրգեր
Բանջարեղենը և մրգերը հարուստ են վիտամիններով, թաղանթանյութով, հանքային և այլ օգտակար նյութերով, որոնք ապահովում են
պտղի նորմալ զարգացումը, հղիության բնականոն առաջընթացը: Կանաչ տերևավոր բանջարեղենում (սպանախ, հազար (մարոլ), նեխուր,
այլ բանջարներ), կանաչ լոբու, բազուկի, կաղամբի, լոլիկի մեջ պարունակվող ֆոլաթթուն (վիտամին B9) շատ կարևոր է մինչև բեղմ նավորումը և հղիության ընթացքում, հատկապես վաղ շրջանում, քանի որ
կանխարգելում է պտղի նյարդային խողովակի և այլ արատների առաջացումը:
Մրգերում և բանջարեղենում պարունակվող երկաթը և ֆոլաթթուն
նպաստում են սակավարյունության կանխարգելմանը, ապահովում
պտղի բնականոն արյունաստեղծումը:
Բուսական բջջանյութը կօգնի Ձեզ խուսափելու փորկապությունից,
իսկ վիտամին C-ն կբարձրացնի Ձեր դիմադրողականությունը, կբարելավի երկաթի ներծծումը բուսական սննդամթերքից: Բանջարեղենը և
մրգերը աղքատ են ճարպերով և էներգիայով, ուստի դրանց օգտագործումը նվազեցնում է գիրացման վտանգը: Բուսական սնունդը բացի սննդարար նյութերից պարունակում է նաև կենսաբանորեն ակտիվ
որոշ բաղադրիչներ, որոնք հայտնի են քրոնիկ հիվանդությունների, այդ
թվում քաղցկեղի որոշ տեսակների, սրտանոթային և նյութափոխանակային հիվանդությունների նկատմամբ իրենց պաշտպանական հատկություններով։
Օրական մի քանի անգամ կերե՛ք տարբեր բանջարեղեն (3-5 բաժին) և մրգեր (2-4 բաժին): Մեկ բաժինը մեկ միջին չափսի լոլիկն է կամ
խնձորը, դեղձը, տանձը, ծիրանը, 2 սալորը, 1/3 բաժակ սև կամ կարմիր
հաղարջը, մորին, ազնվամորին կամ 1 բաժակ (մոտ 100 գ) բանջարեղենը, լոբին, գազարը, բազուկը, սոխը, դդումը, դդմիկը, կանաչ տերևավորները (հազարը, նեխուրը, սիբեխը, սպանախը, այլ բանջարներ) կամ
էլ մեկ բաժակ (200 մլ) թարմ քամած մրգի կամ բանջարեղենի հյութը:
Ձմռանը կարելի է օգտագործել սառեցրած կամ չորացրած մրգեր և
բանջարեղեն:
Առաջին, երկրորդ և երրորդ խմբի սննդատեսակները պետք է Ձեր
սննդի հիմ նական մասը կազմեն և օգտագործվեն ամեն օր:
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ԽՈՒՄԲ 4. Կաթ և կաթնամթերք
Կաթնամթերքն անփոխարինելի ամինաթթուների, սպիտակուցների, հանքային նյութերի, որոշ վիտամինների (B և A խմբի վիտամինների), կալցիումի հիմ նական աղբյուրներից մեկն է, որն անհրաժեշտ է
Ձեր երեխայի ուղեղի, էնդոկրին գեղձերի, ոսկրերի և ատամ ների զարգացման, իսկ կրծքով կերակրելու ժամանակ՝ նաև կաթնագոյացման
համար։
Օրգանիզմը կալցիումի որոշակի պաշար ունի, այդ իսկ պատճառով
պտուղը կալցիումի անբավարարություն չի ունենում, մինչդեռ կալցիումի պակասը Ձեր օրգանիզմում կարող է ուղեկցվել որոշ շեղում ներով,
օրինակ՝ մեջքի ցավերով, եղունգների դյուրաբեկությամբ, ձկնամկաններում ջղակծկում ներով և այլն:
Օրական խորհուրդ է տրվում օգտագործել 3 բաժին ցածր յուղայնությամբ կաթնամթերք: Մեկ բաժինը 200 մլ մածունն է կամ կաթը, 45
գրամ պանիրը կամ 100 գրամ կաթնաշոռը:
Աﬔն օր պետք է օգտագործվեն նաև բուսական յուղեր՝ (ձիթապտղի, եգիպտացորենի կամ արևածաղկի):
Կարագը, կաթի սերուցքը, կաթնասերը չեն պարունակում անհրաժեշտ ամինաթթուներ, կալցիում, այլ հիմ նականում պարունակում են
ճարպեր։

ԽՈՒՄԲ 5. Միս, ձուկ, թռչնամիս, ձու,
ընդեղեն և ընկուզեղեն
Այս խումբը կենդանական և բուսական սպիտակուցների, երկաթի
հիմ նական աղբյուրն է և ներառում է միսը, ձուկը, թռչնամիսը, ձուն, եփված հատիկ լոբազգիները (լոբի, սոյա, սիսեռ, ոսպ, բակլա) և ընկուզեղենը (պնդուկ, գետնանուշ, նուշ, ընկույզ), որոնք անհրաժեշտ հումք
են պտղի օրգանների ձևավորման և մոր նորմալ կենսագործունեության համար: Մեկ բաժինը 80 գրամ ոչ յուղոտ ձուկը, հավի, տավարի
միսն է կամ 2 միջին չափսի ձուն կամ 1-1,5 բաժակ եփած լոբազգիները
(150-200 գրամ) կամ էլ 2/3-1 բաժակ ընկուզեղենը (մոտ 100–150 գ)։ Այս
մթերքների օրական պահանջարկը 3 բաժին է:
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Երկաթի ամենալավ աղբյուրներն են մսի ոչ ճարպոտ տեսակները,
հատկապես լյարդը, և բանջարեղենի որոշ տեսակները, օրինակ՝ կանաչ
տերևավորները, եփած կանաչ լոբին։ «Կարմիր» մսի փոխարեն գերադասելի է օգտագործել թռչնի միս (հավի, հնդկահավի) և ձուկ: Պետք է խուսափել նրբերշիկ, երշիկեղեն, պահածոյացված ու ապխտած մսամթերք
ուտելուց: Հավի, ձկան կամ մսի պահանջարկը օրը մինչև 2 բաժին է։
Անհրաժեշտ է սննդակարգում ներառել նաև ընդեղենը և ընկուզեղենը, որոնք ոչ միայն բուսական սպիտակուցների, այլ նաև երկաթի և
ֆոլաթթվի լավ աղբյուրներ են, սակայն պետք է հիշել, որ այդ մթերքներից երկաթը նույնքան հեշտությամբ չի ներծծվում, որքան մսամթերքից: Երկաթի ներծծումը բարելավելու համար ընդեղենը և ընկուզեղենը պետք է զուգակցել վիտամին C-ով հարուստ սննդամթերքի (մրգեր,
բանջարեղեն) կամ մսամթերքի քիչ քանակների հետ:
Թեյը և սուրճը նվազեցնում են երկաթի ներծծումը, այդ պատճառով
կարևոր է, որ դրանք ըմպեք ուտելուց առնվազն մեկ ժամ առաջ կամ
հետո: Ընդհանուր առմամբ խորհուրդ է տրվում հղիության ընթացքում
սահմանափակել կոֆեինի օգտագործումը, որի մեծ պարունակություն
կա թեյի, կակաոյի, կոլաների մեջ։ Սուրճի և թեյի օգտագործումը պետք
է քչացնել՝ օրական ոչ ավելի, քան 3-4 գավաթ:
Երկաթի անբավարարությունը հանգեցնում է սակավարյունության,
ինչը կարող է պատճառ դառնալ հիպոքսիայի և հղիի ճնշման իջեցման,
հոգնածության, պտղի զարգացման խանգարում ների, հղիության վաղաժամ ընդհատման, հետծննդյան արյունահոսությունների:
Բուրգի գագաթը ներառում է սննդամթերքի որոշ տեսակներ, որոնց
մի մասը պետք է ուտել սահմանափակ քանակությամբ, իսկ մյուսները՝
հազվադեպ։
Այս խմբի մեջ մտնում են կարագը, մարգարինը, խոզաճարպը, շաքարը, շոկոլադը, հրուշակեղենը, տորթերը, պաղպաղակը, այլ խոսքով՝
ճարպի, խոլեստերինի, շաքարի և աղի բարձր պարունակությամբ և
բարձր կալորիականությամբ մթերքը։
Այս խմբից կենդանական ճարպերի փոխարեն գերադասելի է օգտագործել բուսական յուղերը (օրինակ՝ ձիթապտղի, եգիպտացորենի
կամ արևածաղկի), իսկ եթե դա անհնար է, աշխատեք ուղղակի պակասեցնել օգտագործվող ճարպերի քանակը։ Քաղցրեղենը, հրուշակեղենը կարելի է օգտագործել ոչ հաճախ, քան շաբաթը մեկ անգամ: Պետք
է խուսափել գազավորված, շաքար պարունակող, ինչպես նաև կոլայի
տիպի ըմպելիքներից:
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Հիշե՛ք
Պտղի նորմալ ձևավորման և զարգացման համար խիստ անհրաժեշտ են յոդը և վիտամին D-ն:
Յոդ. Հայաստանում աճեցված միրգն ու բանջարեղենը և այլ
սննդամթերքը չնչին քանակությամբ յոդ են պարունակում, հետևաբար յոդը ստացվում է հիմ նականում յոդացված աղի միջոցով, ուստի
հետևե՛ք, որ Ձեր օգտագործած աղը լինի յոդացված և ճիշտ պահպանված: Յոդի անբավարարությունը շատ բացասաբար է ազդում պտղի
նյարդային համակարգի, ֆիզիկական և մտավոր զարգացման վրա։
Աղն օգտագործեք ըստ մինչ հղիությունն ունեցած Ձեր պահանջարկի, սակայն պետք է խուսափել այն չարաշահելուց։ Աշխատե՛ք օգ-
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տագործել միմիայն յոդացված աղ, որպեսզի Դուք և հատկապես Ձեր
երեխան ստանաք բավարար քանակությամբ յոդ հղիության և կրծքով
կերակրելու շրջանում։
Վիտամին D. Վիտամին D-ն շատ կարևոր է պտղի ոսկրագոյացման, ռախիտի կանխարգելման, Ձեր ատամ ների ու ոսկրերի առողջության համար։
Հիշե՛ք, որ վիտամին D-ն առաջանում է մաշկում արևի լույսի ազդեցության տակ։ Անհրաժեշտ է շատ ժամանակ անցկացնել դրսում, հատկապես՝ արևոտ եղանակին: Վիտամին D-ով հարուստ են ճարպոտ ձուկը, ձուն, կարագը, լյարդը:
Հեղուկների ընդունումը
Խմե՛ք բավարար քանակությամբ ջուր՝ օրը 6-8 բաժակ։ Կրծքով կերակրող կինը պետք է խմի այնքան, որ չունենա ծարավի զգացում:
Հղիության ընթացքում չի կարելի՝
օգտագործել ալկոհոլ, որը կարող է դառնալ պտղի մտավոր և ֆիզիկական զարգացման զանազան խանգարում ների պատճառ,
ծխել. նիկոտինի թափանցումը պտղի օրգանիզմ կարող է պատճառ դառնալ մեռելածնության, զարգացման խանգարում ների,
վաղաժամ ծննդաբերության, ինքնաբեր վիժման։
Կնոջ առողջ սնունդը կրծքով կերակրելու ընթացքում
Սովորաբար հղիության ընթացքում կնոջ քաշն ավելանում է միջինը
10–14 կգ-ով։ Հնարավոր է, որ ծննդաբերությունից հետո Ձեր քաշը 3–4
կգ-ով ավելի լինի, քան եղել է մինչ ծննդաբերությունը։ Մի՛ ջանացեք
անմիջապես նիհարել. հղիության ժամանակ կուտակված պաշարները,
հատկապես ճարպը, կօգտագործվեն կաթնարտադրության ընթացքում։ Կրծքով կերակրելը կօգնի վերականգնելու Ձեր նախկին քաշը և
մարմ նակազմվածքը, քանի որ այն պահանջում է էներգիայի մեծ ծախս։
Կրծքով կերակրելու ժամանակ առողջ սննդի սկզբունքները հիմ նականում նույնն են, ինչ հղիության ժամանակ։
Հիշե՛ք՝
Ձեր կաթի քանակը շատ քիչ է կախված նրանից, թե որքան եք
ուտում կամ որքան հեղուկներ եք խմում։ Որքան հաճախ կերակրեք երեխային, այնքան շատ կաթ կունենաք։ Թույլ տվեք, որ երեխայի պահանջարկը կարգավորի Ձեր կաթնարտադրությունը։
Ալկոհոլը ներթափանցում է կրծքի կաթի մեջ, այդ պատճառով
ալկոհոլ մի՛ օգտագործեք։ Հիշե՛ք, որ ոչ մի ալկոհոլային խմիչք չի
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նպաստում կաթնարտադրությանը։
Կրծքով կերակրելիս երբեմն մայրը նկատում է, որ որոշակի
սնունդ օգտագործելու դեպքում երեխան դառնում է անհանգիստ: Դա լինում է այն պատճառով, որ ընդունած սննդից որոշ
նյութեր անցնում են կաթի մեջ: Անհանգստության պատճառ
կարող է դառնալ ցանկացած մթերք, այդ պատճառով կարիք
չկա թվարկելու այն ուտելիքները, որոնց օգտագործումից պետք
է խուսափել: Դուք ինքներդ կարող եք նկատել, թե որոնք են
դրանք: Ձեր օգտագործած կովի կաթի, սոյայի, ձվի, գետնանուշի
և այլ մթերքների մեջ պարունակվող սպիտակուցների հանդեպ
երեխան կարող է ալերգիա զարգացնել, իսկ սուրճի, թեյի և այլ
ըմպելիքների մեջ պարունակվող կոֆեինը կարող է թափանցել
կրծքի կաթի մեջ և անհանգստություն պատճառել երեխային: Մի՛
չարաշահեք սուրճը, թեյը կամ կոլաները (կոֆեինի օգտագործման հանձնարարականները հիմ նականում նույնն են, ինչ հղիների համար)։
Եթե Դուք ծխում եք, ապա հավանական է, որ Ձեր երեխան ավելի
շատ լաց լինի: Ծխելը կարող է ոչ միայն նվազեցնել կաթնարտադրությունը, իջեցնել կաթի որակը և դանդաղեցնել Ձեր երեխայի աճը, այլ նաև վնասել նրա թոքերը։ Մի՛ ծխեք և մի՛ թույլ
տվեք ուրիշներին ծխել տան որևէ սենյակում։ Դա բարձրացնում
է երեխայի հանկարծամահության վտանգը:
Որոշ դեղանյութեր ներթափանցում են կրծքի կաթի մեջ, այդ
պատճառով ցանկացած դեղ ընդունելուց առաջ խորհրդակցեք
բժշկի հետ։ Այնուամենայնիվ, Ձեր ընդունած դեղանյութերը մեծ
մասամբ անվտանգ են երեխայի համար, օրինակ՝ ջերմիջեցնողները, ցավազրկողները, հակաալերգիկ դեղանյութերը, հակաբիոտիկների մեծ մասը և այլն: Հազվադեպ բժիշկը կարող է
խորհուրդ տալ ընդունած դեղանյութերի պատճառով ընդհատել
կրծքով կերակրելը:
Խորհուրդներ սննդի անվտանգության և հիգիենայի վերաբերյալ
Հղիության և կրծքով կերակրելու ժամանակ Դուք պետք է հատկապես ուշադիր լինեք, որպեսզի խուսափեք սննդի միջոցով փոխանցվող
վարակներից և սննդային թունավորում ներից:
Հղիության ընթացքում որոշ մանրէներ և մակաբույծներ կարող են
վտանգավոր լինել Ձեր դեռ չծնված երեխայի համար։
Խուսափե՛ք հում կամ կիսաեփ ձու պարունակող սննդամթերքից.
ձվի և՛ սպիտակուցը, և՛ դեղնուցը պետք է լավ եփված լինեն։
Մի՛ օգտագործեք տանը պահածոյացված մթերքներ։
Խուսափե՛ք հում, չպաստերիզացված (կամ չեփված) կաթից։
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Միսը և թռչնամիսը խնամքով ջերմային մշակման ենթարկե՛ք։
Միսը պահե՛ք փակ տարայում, այնպես, որ նա չծորա և չաղտոտի
մյուս մթերքները։ Աշխատեք մսամթերքը մի քանի անգամ չսառեցնել ու հալեցնել։ Մսի մշակումից հետո լվացեք ձեռքերը և խոհանոցային մակերեսները։
Մանրակրկիտ լվացե՛ք մրգերը և բանջարեղենը։
Սնունդը լա՛վ եփեք: Այն կրկնակի տաքացնելու դեպքում համոզվե՛ք, որ բոլոր մասերը հասել են եռման աստիճանի։
Վիտամինները պահպանելու համար բանջարեղենը եփե՛ք փոքր
քանակությամբ ջրում, խուսափե՛ք գերեփելուց. մթերքները խորհուրդ է տրվում շոգեխաշել կամ եփել միկրոալիքային վառարանում։
Լոբազգիները եփելիս նախ այն թրջե՛ք եփելուց առնվազն 4-5
ժամ առաջ, որից հետո ջուրը թափե՛ք, լվացե՛ք և սառը ջրով եփե՛ք
Ձեր ցանկացած եղանակով:
Ստուգե՛ք պիտանելիության ժամկետը սննդի փաթեթի վրա, ինչպես նաև պահպանման պայմանները։
Օգտագործե՛ք ձեռնոցներ այգեգործական և կենցաղային աշխատանքների ժամանակ, ձեռքերը լվացե՛ք աշխատանքից հետո։
Ձեռքերը հաճախակի լվացե՛ք՝ սննդամթերք պատրաստելուց ու
ուտելուց առաջ և հետո, տրանսպորտից, զուգարանից օգտվելուց, կենցաղային, հողագործական աշխատանքներից և կենդանիներին ձեռք տալուց հետո։
Խոհանոցը մաքուր պահե՛ք: Հում սննդամթերքի հետ շփվելուց
հետո ամանեղենն ու խոհանոցային պարագաները լավ լվացե՛ք:
Տնային կենդանիներին հեռու պահե՛ք սննդից, ամանեղենից և
ընդհանրապես խոհանոցից: Խուսափե՛ք կատուների հետ շփումից, հավաքե՛ք կատվի արտաթորանքները միայն ձեռնոցներով.
կատուները կարող են լինել տոքսոպլազմոզի վտանգավոր աղբյուր, որը կարող է պտղի զարգացման արատների պատճառ
դառնալ։
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Երեքշաբթի

Երկուշաբթի

Աղյուսակ 1. Հղի կնոջը խորհուրդ տրվող մոտավոր օրաբաժին

Նախաճաշ

Խորոված կամ շոգեխաշած բանջարեղեն
(150-200 գ)
Մեկ խաշած ձու
1-2 կտոր հաց1 և պանիր (20 գ)
Խնձոր կամ սեզոնային որևէ ﬕրգ կամ
հատապտուղ (100 գ)
Թեյ կամ կաթով սուրճ2 կամ կակաո

Միջանկալ
ուտեստ

Բանջարեղենային կամ կանաչ տերևավորներից
աղցան
Միրգ/ հատապտուղ կամ թարմ մրգահյութ3 կամ
ﬕ բուռ մրգաչիր/չաﬕչ

Ճաշ

Սնկով և բանջարեղենով ապուր
Տավարի խաշած ﬕս (140- 180 գ) և հացահատիկային փլավ
1-2 կտոր հաց
Միրգ կամ մրգահյութ/կոմպոտ

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռով կարկանդակ
Թեյ կիտրոնով կամ սուրճ կամ մրգահյութ

Ընթրիք

Բանջարեղենային կոտլետներ կամ խաշած կարտոֆիլ
1 կտոր հաց կամ լավաշ, պանիր (20 գ)
Մածուն կամ կեֆիր (1 բաժակ)

Նախաճաշ

Վարսակի փաթիլներով (կաթով) շիլա (մոտ
200մլ)
1-2 կտոր հաց կամ լավաշ, պանիր՝ 20 գ, կարագ
(5-10 գ)
Խնձոր կամ սեզոնային որևէ ﬕրգ, հատապտուղ
Կակաո կամ կաթով սուրճ

Միջանկալ
ուտեստ

Մրգաբանջարեղենային աղցան
Կաթնաշոռ (70 գ)
Թարմ մրգահյութ կամ մրգաչրային կոմպոտ
(1 բաժակ)

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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Չորեքշաբթի
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Ճաշ

Սիսեռով մսով ապուր (250 մլ)
Բանջարեղենային աղցան
1-2 կտոր հաց
Մեկ սեզոնային ﬕրգ (խնձոր, տանձ, դեղձ) կամ
կես բաժակ հատապտուղ
Կոմպոտ կամ հանքային ջուր

Միջանկալ
ուտեստ

Մեկ բուլկի կամ փոքրիկ թխվածքաբլիթ
Մածուն կամ կեֆիր՝ ﬔկ բաժակ
Միրգ/հատապտուղ կամ ﬕ բուռ մրգաչիր/չաﬕչ

Ընթրիք

Կարտոֆիլի և դդուﬕ պուրե
Լոլիկով և վարունգով աղցան
1 կտոր հաց
Մեկ բաժակ թարմ մրգահյութ կամ կոմպոտ/թեյ

Նախաճաշ

Հնդկաձավարի փլավ
Բանջարեղենային աղցան կամ ﬕրգ/հատապտուղ
1-2 կտոր հաց կամ լավաշ, պանիր՝ 20 գ, կարագ
(5-10 գ)
Մեկ ﬕրգ կամ կես բաժակ հատապտուղ
Կաթով սուրճ, կամ կակաո կամ մածուն

Միջանկալ
ուտեստ

Մեկ խաշած ձու կամ ձվածեղ
Մեկ սեզոնային ﬕրգ/հատապտուղ կամ թարմ
մրգահյութ

Ճաշ

Բանջարեղենային ապուր
Հարիսա և ﬔկ կտոր հավի ﬕս (100-150 գ)
Խնձորով և գազարով աղցան
1-2 կտոր հաց
Միրգ, մրգաչրային կոմպոտ կամ հանքային ջուր

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ թթվասերի համադրությամբ (100 գ)
Մրգահյութ կամ կոմպոտ

Ընթրիք

Խորոված կամ շոգեխաշած բանջարեղեն
1-2 ﬕջին չափսի խաչապուրի
Մածուն կամ կեֆիր

Հինգշաբթի
Ուրբաթ

Նախաճաշ

Կարտոֆիլով և դդումով պուրե՝
1-2 կտոր հաց, պանիր՝ 20 գ, կարագ (5-10 գ)
Սեզոնային որևէ ﬕրգ, հատապտուղ կամ մրգահյութ
Կաթով սուրճ կամ կակաո

Միջանկալ
ուտեստ

Մածուն կամ յոգուրտ/կեֆիր (ﬔկ բաժակ)
Միրգ/հատապտուղ կամ բանջարեղենային
աղցան

Ճաշ

Բանջարեղենային ապուր կամ սպաս
Ձուկ (160 գ) և խաշած կարտոֆիլ (կամ կարտոֆիլի պուրե)
Կանաչեղենով աղցան
Միրգ կամ հատապտուղ
1-2 կտոր հաց

Միջանկալ
ուտեստ

Բանջարեղենային կամ մրգային կարկանդակ
Կաթնաշոռ (70 գ)
Թեյ կիտրոնով կամ սուրճ կամ մրգահյութ

Ընթրիք

Հնդկաձավարով կամ մակարոնեղենով փլավ
Բանջարեղենային աղցան
1-2 կտոր հաց
Մածուն կամ կեֆիր (ﬔկ բաժակ)

Նախաճաշ

Վարսակի փաթիլներով շիլա
Մեկ խաշած ձու կամ ձվածեղ
1-2 կտոր հաց
Միրգ/հատապտուղ
Թեյ/սուրճ/ կակաո

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ (70 գ)
Բանջարեղենային աղցան
Միրգ/հատապտուղ կամ թարմ մրգահյութ

Ճաշ

Ոսպով ապուր
Շոգեխաշած բանջար
Լյարդի պաշտետ կամ տժվժիկ (140-180 գ)
1-2 կտոր հաց
Միրգ/հատապտուղ կամ մրգահյութ
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Շաբաթ
Կիրակի
16

Միջանկալ
ուտեստ

Հունդեղենով աղցան (օրինակ՝ համուս)
1 կտոր հաց
Միրգ/հատապտուղ կամ մրգահյութ

Ընթրիք

Շոգեխաշած բանջար կամ սունկ՝ հաﬔմված բուսական յուղով
1-2 կտոր հաց, պանիր՝ 20 գ
Մածուն կամ թան

Նախաճաշ

1-2 կտոր հաց, կարագ և ﬔղր կամ ջեմ,
պանիր՝ 20 գ
Հունդեղենով կամ բանջարեղենային աղցան
Միրգ/հատապտուղ կամ մրգահյութ
Թեյ/կաթ կամ կակաո կամ սուրճ

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ՝ հաﬔմված ընկուզեղենով
Միրգ/հատապտուղ կամ թարմ մրգահյութ

Ճաշ

Ոլոռով և կարտոֆիլով ապուր
Տավարի մսով կոտլետներ (150-200 գ)
Կանաչեղենով աղցան
1-2 կտոր հաց
Մրգահյութ կամ մրգաչրային կոմպոտ

Միջանկալ
ուտեստ

Մեկ խաշած ձու կամ ձվածեղ
1 կտոր հաց, 3-4 գդալ թթվասեր
Մրգային մուս կամ հյութ

Ընթրիք

Բանջարեղենային կոտլետներ
Կաթնաշոռով և պանրով կարկանդակներ
Մածուն կամ կեֆիր կամ ըմպելի յոգուրտ
(1 բաժակ)

Նախաճաշ

Բրնձով փլավ կամ կաթնով
Բանջարեղենային աղցան
1-2 կտոր հաց, պանիր՝ 20 գ, կարագ՝ 5-10 գ
Միրգ, հատապտուղ կամ մրգահյութ
Կաթ կամ կակաո կամ սուրճ

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ (70 գ)՝ հաﬔմված չրով կամ չաﬕչով
Մրգային մուս կամ բանջարեղենային աղցան

Ճաշ

Բանջարեղենային ապուր
Կարտոֆիլի/դդուﬕ պուրե
Խաշած կամ տապակած ձուկ (160 գ)
Բանջարեղենային աղցան
1-2 կտոր հաց
Միրգ/հատապտուղ կամ մրգահյութ

Միջանկալ
ուտեստ

Խաշած 1 ձու կամ ձվածեղ
Միրգ/հատապտուղ կամ ﬕ բուռ մրգաչիր

Ընթրիք

Փլավ ձավարեղենից կամ մակարոնեղենից
Բանջարեղենային աղցան
1 կտոր հաց
Մածուն կամ կեֆիր
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ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՈՒՄ

Կրծքով սնուցում
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՍԿԻԶԲԸ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
Բնությունը հոգացել է, որ երեխայի ծնունդի հետ
ապահովվի նաև նրա սնունդը: Մոր կրծքերը սկսում
են արտադրել կաթնախեժ, որը ոչ միայն հագեցնում
է երեխայի քաղցը, այլ նաև պաշտպանում է նրան
ամենատարբեր հիվանդություններից՝ ապահովելով
կյանքի «լավագույն սկիզբ»:
Կրծքով սնուցումը սկսե՛ք հետծննդյան առաջին ժամվա ընթացքում:
Բժիշկները խորհուրդ են տալիս, որ երեխայի ծնվելուց անմիջապես հետո մայրը գրկի նրան՝ ապահովելով մաշկը մաշկին շփումը: Այդ
շփումը պետք է տևի այնքան, որ երեխան գտնի կուրծքը, սկսի և ավարտի իր առաջին կերակրումը, բայց ոչ պակաս, քան կեսից մեկ ժամ:
Կրծքի կաթն անընդհատ փոփոխվում է և միշտ պարունակում է բոլոր սննդային բաղադրամասերը, որոնց կարիքն ունի երեխան տվյալ
պահին: Կրծքի կաթը արագ և հեշտությամբ է յուրացվում, միշտ պատրաստ է կերակրելու համար, մաքուր է և մանրէներ չի պարունակում:
Կրծքի կաթը պաշտպանում է մանկանը վարակներից: Կրծքով
սնվող երեխաները արհեստական սնունդ ստացողների համեմատ
ավելի հազվադեպ են հիվանդանում փորլուծությամբ, շնչուղիների և
միջին ականջի սուր բորբոքումով, մենինգիտով, սեպսիսով, միզուղիների վարակով, թերսնուցմամբ և այլ հիվանդություններով:
Կրծքով սնուցումը նպաստում է երեխայի մտավոր զարգացմանը,
ինչպես նաև մոր և մանկան միջև մտերմիկ կապի և սիրո առաջացմանը:
Կրծքով կերակրելը հետագայում նվազեցնում է գիրության, շաքարախտի, քաղցկեղի, հավկուրության, ատամ ների կարիեսի և այլ քրոնիկ հիվանդությունների զարգացման հավանականությունը:
Կրծքով կերակրելուց շահում է նաև մոր առողջությունը: Կրծքով կերակրած կանայք ավելի քիչ են հիվանդանում կրծքագեղձերի և ձվարանների քաղցկեղով, սակավարյունությամբ, ոսկրերի դյուրաբեկությամբ: Կրծքով կերակրելը օգնում է մորը արագ վերականգնելու իր
նախկին մարմ նակազմությունը: Բացի դա, հաճախակի կերակրում ները պաշտպանում են նրան նոր հղիությունից:
ԸՍՏ ՊԱՀԱՆՋԻ ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՈՒՄ
ԵրԵխային կերակրե՛ք ըստ նրա պահանջի՝ այնքան հաճախ և այնքան
երկար, որքան նա ցանկանում է, լինի գիշեր, թե ցերեկ:
Դա հնարավորություն կտա մորը բավարարել երեխայի պահանջ-
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ները, քանի որ արտադրվող կաթի քանակը կախված է երեխայի կերակրման հաճախականությունից և տևողությունից: Այնուամենայնիվ
հիշե՛ք, որ նորածիններին պետք է կերակրել օրական առնվազն 8-10
անգամ, քանի որ որոշ նորածիններ երկար են քնում, կերակրել չեն
պահանջում և կարող են քաշը կորցնել: Նման իրավիճակում պետք է
երեխային արթնացնել և կերակրել:
Պետք չէ սպասել, մինչև երեխան լացով կերակրել պահանջի: Քաղցած երեխաները ձեռքերը բերանն են տանում, թքարտադրություն են
ունենում, բերանով և լեզվով ծծելու շարժում ներ են անում, կարծես արդեն կերակրվում են: Ճիչը և լացը սնունդ պահանջելու վերջին հուսահատ եղանակներն են: Երբ երեխային ամուր բարուրում են կամ ծծակ
են տալիս, քաղցածության նշաններն ընկալելը դժվարանում է:
Թո՛ւյլ տվեք, որ երեխան ինքն ավարտի կերակրումը: Երբեմն նա
կուրծքը թողնում է, մի փոքր հանգստանում է և նորից է կերակրել պահանջում: Առաջարկեք նույն կուրծքը, իսկ եթե նա հրաժարվում է արդեն
դատարկ կուրծքը ծծելուց, բայց բավարարված չի թվում, առաջարկե՛ք
մյուս կուրծքը:
ԲԱՑԱՌԱՊԵՍ ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՈՒՄ
Կյանքի առաջին վեց աﬕսների (180 օր) ընթացքում երեխային բացառապես կրծքո՛վ կերակրեք:
Այդ ժամանակահատվածում կրծքի կաթն այն ամենն է, ինչի կարիքն ունի երեխան, և պետք չէ նրան լրացուցիչ ջուր, սամիթի ջուր, թեյ,
հյութեր կամ այլ հեղուկներ տալ, նույնիսկ շոգ եղանակին՝ պայմանով,
որ նա հաճախ և ըստ պահանջի է կերակրվում:
Ջուրը կարող է վնասել երեխային, քանի որ զբաղեցնում է կրծքի
կաթի տեղը, կարող է վարակման աղբյուր դառնալ, նույնիսկ եթե եռացվում է, պարունակում է երեխայի համար վտանգավոր աղեր և ծանրաբեռնում է երեխայի երիկամ ները: Էլ ավելի վտանգավոր են տնային
և գործարանային պատրաստման թեյերը, քանի որ բացի վերը նշված
խնդիրներից, թեյերը խանգարում են սննդից երկաթի ներծծմանը և
կարող են սակավարյունություն առաջացնել, իսկ քաղցրը, հատկապես
եթե տրվում է շշով, նպաստում է ատամ նափուտի (ատամ ների կարիեսի) առաջացմանը, նույնիսկ եթե ատամ ները դեռ չեն ծկթել:
Խորհուրդ չի տրվում ﬕնչև ﬔկ տարեկան երեխային որևէ թեյ տալ:
ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՄԱՆ ԴԻՐՔԵՐԸ
Հետևե՛ք, որ երեխան կուրծքն արդյունավետ ծծի: Կուրծքն առաջարկե՛ք այնպես, որ երեխան այն հնարավորին չափ խորը բռնի, հատկա-
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պես ստորին շրթունքի կողմից: Այդ դեպքում երեխայի կզակը հպվում է
մոր կրծքին, հարպտկային մուգ շրջանակն ավելի շատ երևում է վերին
շրթունքից վերև, քան ստորին շրթունքից ներքև, երեխայի բերանը լայն
բացված է, ստորին շուրթը դուրս է շրջված, թշիկները կլոր են և լսվում
կամ երևում է, թե ինչպես է երեխան կուլ տալիս: Մայրը ցավ չի զգում, և
պտուկները չեն ճաքճքում կամ բորբոքվում:
Եթե կերակրումը շատ երկար է տևում (1-1,5 ժամ), երեխան շատ
հաճախ է կերակրում պահանջում, կամ մայրը ցավ է զգում կերակրելիս, ապա հավանաբար երեխան ճիշտ չի մոտեցվում կրծքին: Երեխայի
դիրքը շտկելու համար խորհրդակցե՛ք Ձեր մանկաբույժի, ընտանեկան
բժշկի կամ բուժքրոջ հետ: Երբ երեխայի կերակրման դիրքը շտկվի,
նրա ծծելն ավելի արդյունավետ կդառնա, նա ավելի արագ կավարտի
կերակրումը, և պտուկների վնասման հավանականությունը կնվազի:
Դուք երեխային կարող եք կերակրել տարբեր դիրքերով.
նստած (դասական դիրք). երեխային պահե՛ք առաջարկվող
կրծքի կողմի ձեռքի վրա՝ երեխայի գլուխը՝ նախաբազկին, ճիշտ
կրծքի դիմաց,
նստած (հակառակ ձեռքի դիրք). պահե՛ք երեխայի մարմինն
ամբողջ երկարությամբ այն ձեռքի վրա, որը կերակրող կրծքի
հակառակ կողմում է. հարմար է կուրծքը դժվարությամբ վերցնող և անհաս նորածիններին կերակրելու համար,
Նստած

(դասական դիրք)

Նստած

(հակառակ ձեռքի դիրք)

նստած (ֆուտբոլի գնդակի դիրք). երեխային պահե՛ք թևի
տակ և ձեռքով պահեք երեխայի ուսերը, գլուխն ու պարանոցը՝
առաջարկելով նույն կողմի կուրծքը. հարմար է կեսարյան հատումից հետո, երկվորյակների համար և խցանված կաթնածորանների դեպքում,
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պառկած. երեխային պառկեցրե՛ք Ձեր կողքին՝ դեմքով և ողջ
մարմ նով դարձած դեպի Ձեզ և շատ մոտիկ. այս դիրքը Ձեզ
հանգստանալու հնարավորություն կտա:
Ֆուտբոլի
գնդակի դիրք

Պառկած դիրք

ԿՐԾՔՈՎ ՍՆՈՒՑՄԱՆ ԴԺՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անբավարար կաթնարտադրություն և
կաթնարտադրության ավելացում
Երբեﬓ մայրերն անհանգստանում են, որ երեխան բավականաչափ
կաթ չի ստանում, հատկապես եթե նա շատ է լաց լինում, հաճախակի կամ երկարատև կերակրուﬓեր է պահանջում, կերակրուﬕց հետո
բավարարված չի թվում ու նյարդայնանում է կամ հրաժարվում կրծքից։
Սակայն այս նշանները ոչ ﬕշտ են վկայում այն մասին, որ երեխան բավականաչափ կաթ չի ստանում: Ավելի հավաստի նշաններ են երեխայի
քաշի ավելացումը և ﬕզելու հաճախականությունը:
Եթե ﬕայն կրծքով սնվող երեխան առաջին վեց աﬕսների ընթացքում
քաշն ավելացնում է ամսական 500 գ-ով կամ ավելի, ուրեﬓ նա բավարար
քանակությամբ կաթ է ստանում:
Սակայն հիշե՛ք, որ երեխաները աճում են անհատական տեմպերով:
Բոլորովին առողջ որոշ երեխաներ կարող են 1-2 շաբաթ քաշը քիչ ավելացնել, հետո հաճախ կերակրվել և լրացնել բաց թողածը:
Եթե Դուք երեխային կերակրում եք ﬕայն կրծքով, ջուր չեք տալիս, և նա
օրվա ընթացքում ﬕզում է 6 անգամ կամ ավելի հաճախ, իսկ ﬔզն անգույն է կամ բաց դեղնավուն, ուրեﬓ երեխան բավարար քանակությամբ
կաթ է ստանում:
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Երեխային ջուր կամ այլ հեղուկներ տալու դեպքում այս նշանը կորցնում է իր նշանակությունը: Ջուրը արտաթորվում է ﬔզի ձևով, նույնիսկ
եթե երեխան բավականաչափ կաթ չի ստանում:
Առողջ երեխայի աճը կարող է տատանվել աճի ﬕջին արժեքներից՝
ինչպես բարձրի, այնպես էլ ցածրի կողմը: Եթե Ձեր երեխայի քաշի ավելացուﬓ ավելի քիչ է, պետք չէ խուճապի մատնվել և երեխային արհեստական սնունդ տալ: Պետք է ավելի հաճախ կերակրել և ստուգել՝
արդյո՞ք երեխան ճիշտ դիրքում և արդյունավետ է ծծում, թե՞ ոչ:
Ցանկացած տարիքում երեխան հանկարծ կարող է ﬕ քանի օր
ավելի քաղցած թվալ և պահանջել հաճախակի կերակրել: Երեխային
հաճախակի և ճիշտ դիրքով կերակրելը կավելացնի մոր կաթնարտադրությունը: Այդպիսով, երեխան կարող է կարգավորել իր պահանջարկն
ու առաջարկը (մոր կողﬕց արտադրվող կաթի քանակը):
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:
ՊՏՈՒԿՆԵՐԻ ՎՆԱՍՈՒՄ ԵՎ ՃԱՔ
Պտուկների ﬖասման հիﬓական պատճառը կուրծքը սխալ դիրքում
ծծելն է, երբ երեխան կուրծքը խորը չի պահում բերանում և ծծում է ﬕայն պտուկը: Կերակրման վերջում պտուկը դուրս բերելիս այն տափակած տեսք է ունենում, և գագաթին կարող է գունատ բիծ նկատվել, որը
շուտով վերածվում է ճաքի: Մանրէները ﬖասված մաշկից ավելի հեշտությամբ կարող են թափանցել կուրծք և վարակել այն, հատկապես
եթե կերակրուﬓերը ընդհատվում են և կաթը կրծքից չի հեռացվում:
Պտուկների ﬖասումը կանխելու և ճաքերը բուժելու համար աﬔնակարևորը կերակրման դիրքը շտկելն է։ Փորձե՛ք կերակրել տարբեր
դիրքերով և անհրաժեշտության դեպքում դիﬔք բուժաշխատողին:
Մի՛ սահմանափակեք կերակրելու տևողությունը: Դա կարող է
նպաստել մաստիտի զարգացմանը: Թո՛ւյլ տվեք, որ երեխան ինքը բաց
թողնի կուրծքը: Յուրաքանչյուր կերակրուﬕց հետո պտուկն օծեք ﬕ
քանի կաթիլ կթած կաթով և թողե՛ք, որ չորանա բաց վիճակում: Պտուկները չոր պահեք:
Խուսափե՛ք դեղորայքային քսուքների օգտագործուﬕց: Դրանց ﬔծամասնությունը օգտակար չէ և կարող է բարդությունների տեղիք տալ:

22

Խորհուրդ չի տրվում պտուկներին օճառ քսել: Հաճախակի լվացուﬓերը, հատկապես օճառով, հեռացնում են պտուկների մաշկը պահպանող
ճարպի շերտը, ինչը կարող է պտուկների ﬖասման պատճառ դառնալ:
Երբեﬓ, երբ երեխայի բերանի լորձաթաղանթը ախտահարված է
կաթնախտով (սպիտակ կետիկներ կամ փառ բերանի խոռոչում), կարող են վարակվել նաև մոր պտուկները: Այդ դեպքում ցավը շատ ուժեղ
է, կարծես կուրծքն ասեղներ են մտցնում, և դիրքը շտկելիս չի նվազում:
Հարպտկային շրջանակի մաշկի գունավորումը կարող է նվազել կամ
ստանալ բաց վարդագույն երանգ: Այդպիսի նշաններ հայտնաբերելիս
դիﬔ՛ք բժշկի:
Կրծքագեղձերի կթում
Կուրծքը կթելը կարող է օգտակար լինել կրծքով կերակրումը հաջողությամբ սկսելու ու շարունակելու հարցում, այդ պատճառով ցանկալի
է, որ Դուք իմանաք, թե անհրաժեշտության դեպքում ինչպես կարելի է
կթել կրծքի կաթը:
Եթե որևէ պատճառով ստիպված եք ժամանակավորապես դադարեցնել կրծքով կերակրումը, օրինակ՝ ժամանակավորապես հեռու եք
երեխայից, կամ երեխան չի կարող կուրծքը ծծել, ապա կաթնարտադրությունը պահպանելու և կրծքերի հետ կապված բարդություններից
խուսափելու համար անհրաժեշտ է կրծքերը 3 ժամը ﬔկ կթել ցերեկը և
գոնե ﬔկ անգամ՝ գիշերը, իսկ հետագայում որքան հնարավոր է շուտ
վերսկսել կերակրուﬓերը:
Լավագույն ձևը կաթը ձեռքով կթելն է: Դրա համար պետք չէ որևէ
հարմարանք, և այդ ձևով կաթը կարելի է կթել ցանկացած տեղում,
ցանկացած ժամանակ: Ճիշտ ձևով կատարելու դեպքում կթումը շատ
արդյունավետ է լինում։
Կրծքի կաթը կթելու համար նախօրոք պետք է տարան ախտահանել. լվացե՛ք այն օճառով և ջրով, ﬔջը լցրե՛ք եռման ջուր և թողե՛ք ﬕ
քանի րոպե և երբ պետք լինի կթել կաթը, ջուրը թափե՛ք։
Լավ լվացե՛ք Ձեր ձեռքերը և հարմարավետ տեղավորվե՛ք:
Բթամատը դրեք հարպտկային շրջանի ՎԵՐԻՆ մասում, իսկ ցուցամատը՝ պտուկի և հարպտկային շրջանի ՍՏՈՐԻՆ մասում՝
բթամատի դիմաց: Մյուս մատները պետք է պահեն կուրծքը։
Կուրծքը թեթևակի սեղﬔք բթամատով և ցուցամատով՝ կրծքավանդակի պատի ուղղությամբ: Չպետք է չափազանց խորը սեղﬔլ, հակառակ դեպքում կաթնածորանները կարող են խցանվել:
Բթամատով և ցուցամատով սեղﬔ՛ք կուրծքը պտուկի և հարպտկային շրջանակի մասում: Այնուհետև պարբերաբար սեղﬔ՛ք
և բաց թողե՛ք:
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Նույն ձևով սեղﬔք հարպտկային շրջանի կողքի մասերից՝ համոզվելու համար, որ կաթը կթվում է կաթնագեղձի բոլոր մասերից:
Խուսափեք պտուկները սեղﬔլուց: Հնարավոր չէ կթել՝ պտուկները սեղﬔլով կամ ձգելով: Դա նման է նրան, որ երեխան ծծի ﬕայն պտուկը:
Եթե կաթը կթում եք երեխային տալու համար, այն կարող եք պահել մաքուր, փակ ամանում՝ սառնարանում՝ ﬕնչև 2-3 օր, իսկ
սենյակային ջերմաստիճանում՝ ﬕնչև 6-8 ժամ: 37°C-ից բարձր
ջերմաստիճանի պայմաններում կաթը չի կարելի պահել։

Արհեստական սնուցում
Եթե չնայած վերը նշված խորհուրդներին Ձեզ չի հաջողվում կամ
չեք ցանկանում կրծքով կերակրել, դիﬔ՛ք բժշկին՝ որոշելու համար,
թե կաթնախառնուրդներից ո՞րն է ավելի համապատասխանում Ձեր
երեխայի պահանջներին: Ճշգրիտ հետևե՛ք կաթնախառնուրդի պատրաստման վերաբերյալ տուփի վրա առկա ցուցուﬓերին:
Պահպանե՛ք հիգիենայի կանոնները. եռման ջրով ախտահանե՛ք կերակրման պարագաները, կաթնախառնուրդի պատրաստման համար
անհրաժեշտ ջուրը նախ եռացրե՛ք, իսկ հետո սառեցրե՛ք ﬕնչև տուփի
վրա նշված ջերմաստիճանը և ավելացրե՛ք փոշին: Երեխային կերակրելուց հետո կաթնախառնուրդի ավելցուկը թափե՛ք, այն ոչ ﬕ դեպքում չի
կարելի օգտագործել հաջորդ կերակրման համար:
Հիշե՛ք, որ ﬕնչև վեց ամսական երեխային ամբողջական կովի կաթ տալը
ծայրահեղ անցանկալի և անգամ վտանգավոր է:
Խուսափե՛ք շշերի և ծծակների օգտագործուﬕց, հատկապես եթե
երեխան դեռ մասնակիորեն կրծքով է կերակրվում, քանի որ շշով կերակրումը սկսելուց հետո երեխաների ﬔծամասնությունը շատ արագ
հրաժարվում է կրծքից, բացի այդ` շշով կերակրումը ավելացնում է երեխայի վարակման վտանգը: Երեխային ցանկալի է կերակրել բաժակով,
գդալով, իսկ ոմանք էլ գերադասում են ﬔծ ներարկիչը:
Եթե, այնուաﬔ նայնիվ, շշով եք կերակրում երեխային, կերակրելուց
հետո դատարկ կամ կիսադատարկ շիշը ﬕ՛ թողեք երեխայի բերանում.
դա նպաստում է ատաﬓափուտի առաջացմանը և հակահիգիենիկ է:
Կերակրելիս երեխային պետք է գրկել՝ գլուխը պահելով ﬕ փոքր
բարձր դիրքում:
Հիշե՛ք
Արհեստական սնուցման դեպքում ևս երեխային չի կարելի խիստ
ռեժիմով կերակրել: Մինչև վեց ամսական ﬕայն կաթնախառնուրդով
սնվող երեխան սովորաբար հավելալ ջրի կարիք չունի, եթե կաթնախառնուրդը ճիշտ է պատրաստվում: Այնուաﬔ նայնիվ, արհեստականորեն սնվող երեխային ջուր տվեք, եթե նա հաճույքով է խմում։
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Հավելալ սնուցում
Բացառապես կրծքով սնուցման տևողությունը և հավելալ
սնուցում սկսելու տարիքը
Կյանքի առաջին վեց աﬕսների ընթացքում լավագույնը բացառապես կրծքով սնուցուﬓ է, որն այդ շրջանում լիովին ապահովում է երեխայի հեղուկի, էներգիայի ու սնուցողական նյութերի պահանջարկը և
պաշտպանում է նրան հիվանդություններից։ Սակայն երեխայի աճին
և ակտիվության բարձրացմանը զուգընթաց ﬕայն կրծքի կաթն այլևս
չի կարող բավարարել երեխայի աճող պահանջները, և անհրաժեշտ է
նրա օրաբաժնին ավելացնել այլ սնունդ՝ ﬕաժամանակ շարունակելով
կրծքով սնուցումը ﬕնչև երկու տարեկանը կամ ավելի երկար։
Երեխային տրվող այլ սնունդը կոչվում է հավելալ սնունդ, քանի որ
տրվում է ի հավելուﬓ կրծքի կաթի։ Այն նպատակ չունի փոխարինելու
կրծքի կաթին և չի կարող ինքնուրույն օրաբաժին լինել։
Հավելալ սնունդը երեխային պետք է տրվի ժամանակին՝ վեց ամսականում, լինի սննդարար և բավարար քանակությամբ, որպեսզի երեխան շարունակի աճել։
Եթե հավելալ սնունդը երեխային վեց ամսականից շուտ է տրվում,
ապա ﬔծանում է շփումը սննդում և ըմպելիքում պարունակվող հիվանդածին մանրէների հետ, հետևաբար նաև երեխայի փորլուծությամբ
հիվանդանալու և թերսնուցման վտանգը: Կրծքի կաթը կարող է փոխարինվել այլ հեղուկներով կամ սննդով, որոնք որակապես զիջում են
կրծքի կաթին և երեխայի պահանջները բավարարելու համար անհրաժեշտ քանակությամբ էներգիա ու սնուցող բաղադրամասեր չեն պարունակում, ﬕնչդեռ դրանց ներմուծումը նվազեցնում է մոր կաթնարտադրությունը: Որոշակի սննդատեսակների վաղ ներմուծումը կարող է
նաև ալերգիայի պատճառ դառնալ:
Վեց ամսականում երեխան արդեն պատրաստ է այլ սնունդ ընդունելու. նրա մարսողական համակարգն ընդունակ է մարսելու ոչ կաթնային
օրաբաժնի սպիտակուցները, ածխաջրերն ու ճարպերը: Զարգացման
առումով էլ նա արդեն պատրաստ է այլ սնունդ ընդունելու. վաղ հասակի
երեխաները սովորաբար լեզվով դուրս են մղում սնունդն իրենց բերանից, բայց 6-9 ամսականներն ավելի հեշտությամբ են ընդունում և բերանում պահում կիսակոշտ և կոշտ սննդատեսակները:
Խորհուրդ չի տրվում հավելալ սնուցումը վեց ամսականից ուշ սկսել,
քանի որ այդ դեպքում ավելանում է երեխայի թերսնուցման վտանգը, կարող է դանդաղել կծելու և ծաﬔլու ունակությունների զարգացումը, ինչն
իր հերթին բացասաբար կազդի խոսքի զարգացման վրա: Բացի այդ,
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տարբեր հաﬔրի և կոշտության սննդի ներմուծուﬓ ուշացնելու դեպքում
ﬔծանում է հետագայում երեխայի դրանցից հրաժարվելու վտանգը:
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:
Շարունակվող կրծքով սնուցում
Հավելալ սնուցման ընթացքում երեխան աստիճանաբար ընտելանում է ընտանեկան ճաշատեսակներին, սակայն կրծքի կաթը շարունակում է սնուցող բաղադրամասերի և պաշտպանական գործոնների
կարևոր աղբյուր ﬓալ առնվազն ﬕնչև երեխայի երկու տարեկան դառնալը։
6 ամսականից ﬕնչև ﬔկ տարեկանը այն ապահովում է երեխային
անհրաժեշտ էներգիայի մոտավորապես կեսը, իսկ կանքի երկրորդ
տարվա ընթացքում՝ ﬔկ երրորդը: Կրծքի կաթը հավելալ սննդի հաﬔմատ սնուցողական առումով ավելի արժեքավոր է, բացի այդ պարունակում է պաշտպանական գործոններ, այդ պատճառով խորհուրդ է
տրվում ըստ պահանջի կրծքով սնուցումը շարունակել ﬕնչև երեխայի
երկու տարեկանը լրանալը կամ ավելի երկար:
Կրծքի կաթը էներգիայի և սնուցող բաղադրամասերի անփոխարինելի աղբյուր է երեխայի հիվանդության ժամանակ: Այն ոչ ﬕայն նվազեցնում է սուր և քրոնիկ հիվանդությունների հավանականությունը,
այլև զգալիորեն արագացնում է ապաքինումը: Վաղ հասակի շատ երեխաներ հիվանդության ընթացքում հրաժարվում են այլ սննդատեսակներից, փոխարենը ավելի հաճախակի և երկարատև կրծքով սնուցում
են պահանջում:
Կրծքով սնուցումը շարունակե՛ք ﬕնչև երեխայի 2 տարին լրանալը կամ
ավելի երկար:
Հավելալ սնուցման սկիզբը
Հավելալ սնունդը հեշտ է պատրաստել տանը։ Մանկանը տրվող
առաջին սնունդը պետք է ﬔղմ համ ունենա և բավականաչափ նոսր
ու համասեռ լինի, որպեսզի երեխան կարողանա գործի դնել ծծելու
ռեֆլեքսը: Պետք է սկսել 1-2 գդալից, սակայն երբ երեխան սովորում է
գդալով ուտել, խորհուրդ է տրվում նրան աﬔ նատարբեր հաﬔր ունեցող սննդատեսակներ տալ և արագ ավելացնել սննդի խտությունն ու
քանակը՝ ելնելով երեխայի պահանջներից և հնարավորություններից:
Հավելալ սնուցումը կարելի է սկսել կաթնային շիլայից (գերադասելի է բրնձի շիլան) կամ բանջարեղենի պուրեից։ Հետագայում շիլաների
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տեսականին պետք է ընդլայնել՝ առաջարկելով հնդկաձավար, վարսակ
և այլ հատիկեղեն, ավելի հազվադեպ՝ սպիտակաձավար կամ խավիծ
(ոչ ավելի հաճախ, քան շաբաթը 1-2 անգամ)։ Շիլային կարելի է ավելացնել մրգեր կամ բանջարեղեն։
Որոշ մայրեր գերադասում են օգտագործել գործարանային պայմաններում պատրաստված մանկական սնունդ (շիլա կամ պուրե), սակայն այն թանկ է, ոչ բոլոր ընտանիքներին է մատչելի և որակով ոչ
ﬕայն չի գերազանցում, այլև որոշ առուﬓերով զիջում է տնային պայմաններում պատրաստված սննդին (հիﬓական առավելությունը երկաթով հարստացված լինելն է և պատրաստման հարմարավետությունը):
Վեց ամսականում երեխայի օրաբաժնին պետք է նաև լավ եփած և
մանրացրած մսամթերք ավելացնել՝ երկաթի և ցինկի անբավարարությունից խուսափելու նպատակով։
Խորհուրդ չի տրվում ﬕնչև 7-8 ամսական երեխայի սննդին աղ
ավելացնել։ Համը բարելավելու համար խորհուրդ է տրվում ﬕ փոքր
շաքարավազ ավելացնել թթու մրգերին, իսկ շիլաներն ու մածունը մանկանը տալ առանց քաղցրացնելու:
Կրծքի կաթից բացի այլ սնունդ ընդունող երեխան, անշուշտ, կարիք
ունի նաև ջրի:
Հավելալ սնուցման հաճախականությունը, քանակը և
խտությունը
6-8 ամսական երեխային խորհուրդ է տրվում օրական 2–3 անգամ
հավելալ սնունդ տալ, 9–23 ամսականին՝ 3–4 անգամ: Հիﬓական կերակրուﬓերի ﬕջև խորհուրդ է տրվում երեխային 1-2 անգամ քիչ քանակությամբ լրացուցիչ սնունդ տալ, որը երբեﬓ կոչում են ﬕջանկալ
ուտեստ: Լավ ﬕջանկալ ուտեստը պետք է հեշտությամբ պատրաստվի
և սննդարար լինի։ Այն չպետք է շփոթել քաղցրավենիքի, թխվածքաբլիթների, չիպսի կամ նման այլ սննդատեսակների հետ։ Լավ ﬕջանկալ
ուտեստի օրինակներ են մածունը կամ այլ կաթնամթերքը, կարագով
հացը կամ թխվածքը, ﬕրգը, եփած ձուն կամ կարտոֆիլը։
6-24 ամսական երեխային անհրաժեշտ սննդի մոտավոր քանակները նշված են Աղուսակ 2-ում։

Նոսր
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Նորմալ խտություն

Երեխայի սնուցողական և էներգետիկ պահանջները բավարարելու համար շատ կարևոր է նաև սննդի խտությունը։ Ջրիկ սննդատեսակները աղքատ են էներգիայով, լցնում են երեխայի ստամոքսը, բայց
բավարար էներգիայով չեն ապահովում: Խիտ սնունդն ավելի հարուստ
է էներգիայով և կարող է լրացնել դրա պակասը։ Հավելալ սնունդը
պետք է այնքան խիտ լինի, որ գդալից չծորա:
Վեց ամսական երեխան կարող է ուտել համասեռ դարձրած (փափուկ), տրորած կամ կիսակոշտ սնունդ: Ութ ամսականին մոտ երեխան
արդեն կարող է ձեռքով վերցնել որոշ ուտելիքներ և ուտել, ﬔկ տարեկանին մոտ երեխաների ﬔծամասնությունը կարող է ուտել նույն
սննդատեսակները, ինչ ուտում են ընտանիքի մյուս անդաﬓերը, սակայն նրանք կարիք ունեն ավելի սննդարար ուտելիքների, և ընտանեկան սննդատեսակները պետք է հարստացնել (տե՛ս երեխայի սնունդը
հարստացնելու եղանակները):
Հավելալ սնուցման մթերքների սննդային արժեքը
Հավելալ սնունդը երեխային պետք է ապահովի
բավարար էներգիայով, սպիտակուցներով, հանքային
աղերով և վիտաﬕններով:
Հատիկեղենը, շիլաներն ու կարտոֆիլը հավելալ սննդի հիմքն են
և էներգիայի լավ աղբյուրներ են, սակայն ﬕայն բուսական սննդատեսակները չեն կարող ապահովել վաղ հասակի երեխայի բոլոր
սննդային պահանջները։ Կենդանական ծագման սննդատեսակներից
ﬕսը, թռչնաﬕսը, ձուկն ու կենդանիների օրգանները (լարդ, սիրտ,
թոք) սպիտակուցների, երկաթի և ցինկի լավագույն աղբյուրներն են,
իսկ կաթնամթերքը (կաթ, կաթնաշոռ, պանիր, մածուն և այլն) հարուստ է սպիտակուցներով, կալցիումով և վիտաﬕն A-ով։ Խորհուրդ
չի տրվում ﬕնչև ﬔկ տարեկան երեխային տալ յուղազրկված կամ
կիսայուղազրկված կաթ, քանի որ դրանք չեն բավարարում երեխայի
էներգետիկ պահանջները: Քաղցր խտացրած կաթը նույնպես չպետք
է օգտագործվի մանկան սնուցման համար՝ շաքարի չափազանց ﬔծ
պարունակության պատճառով:
Ձուն ևս սննդարար է և սպիտակուցների ու վիտաﬕն A-ի հարուստ
աղբյուր է։
Երեխային պետք է կենդանական ծագման սննդատեսակներ տալ
աﬔն օր, կամ, որքան հնարավոր է, հաճախ։ Դա հատկապես կարևոր
է կրծքով չկերակրվող երեխաների համար։
Ընդեղենը (լոբազգիներ, ոլոռ, սիսեռ) և ընկուզեղենը սպիտակուցի,
նաև երկաթի լավ աղբյուր են։ Մուգ կանաչ տերևներով բանջարեղենը ևս երկաթ է պարունակում, սակայն բուսական սննդատեսակներում
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պարունակվող երկաթը դժվար է ներծծվում։
Դեղնանարնջագույն մրգերն ու բանջարեղենը (գազար, դդում, լոլիկ, ցիտրուսային մրգեր) և մուգ կանաչ տերևներով բանջարեղենը
(սպանախ, ավելուկ, այլ կանաչեղեն) վիտաﬕն A-ի և C-ի կարևոր աղբյուրներ են: Վիտաﬕն A-ն շատ կարևոր է տեսողության, մաշկի և իմունիտետի համար: Վիտաﬕն C-ն նույնպես կարևոր է երեխայի իմունիտետի համար, բացի այդ նպաստում է բուսական սննդատեսակներից
երկաթի ներծծմանը:
Երեխայի սննդին քիչ քանակությամբ ճարպ (կարագ կամ ձեթ) ավելացնելը, օրինակ՝ կեսից ﬔկ թեյի գդալ, ﬔծացնում է սննդի էներգետիկ
արժեքը, նպաստում վիտաﬕն A-ի և այլ ճարպալույծ վիտաﬕնների
ներծծմանը: Բացի այդ, ճարպը սնունդն ավելի համով, փափուկ և հեշտ
ուտելի է դարձնում, սակայն պետք է հիշել, որ չափից շատ ճարպ կամ
տապակած սնունդ ուտող երեխան կարող է գիրանալ։
Շաքարը և ﬔղրը ևս էներգիայով հարուստ են և կարող են փոքր
քանակությամբ ավելացվել սննդին՝ էներգետիկ արժեքը ﬔծացնելու
համար։ Այնուաﬔ նայնիվ, դրանք որևէ այլ սննդային բաղադրամաս
չեն պարունակում, նպաստում են ատաﬓափուտի, ավելցուկային քաշի և գիրության առաջացմանը: Հարկավոր է ուշադիր լինել, որ քաղցր
սնունդն օրաբաժնում այլ սննդատեսակների տեղը չգրավի։
Մինչև ﬔկ տարեկան երեխային չի կարելի ﬔղր տալ՝ ալերգենների ﬔծ
պարունակության և բոտուլիզﬕ վտանգի պատճառով։
Պետք է խուսափել երեխային ցածր սննդային արժեք ունեցող հեղուկներ տալուց, ինչպիսին են թեյը, սուրճը, քաղցր ըմպելիքներն ու
հյութերը (հատկապես գործարանային արտադրության)։ Թեյը և սուրճը
խանգարում են երկաթի ներծծմանը, քաղցր ըմպելիքները նվազեցնում
են երեխայի ախորժակը, իսկ ﬔծ քանակությամբ հյութեր ընդունելը
կարող է նաև փորլուծության և աճի դանդաղեցման պատճառ դառնալ։
Երեխային չի կարելի տալ այնպիսի ուտելիքներ, որոնք կոշտ են,
մանրակրկիտ ծաﬔլ են պահանջում կամ կարող են շնչուղիներն անցնել և շնչահեղձություն առաջացնել, օրինակ՝ չմանրացված ընկուզեղեն, ընդեղեն, հում բանջարեղեն:
Ալերգիկ վիճակների նկատմամբ հակվածություն ունեցող երեխաներին գերադասելի է սկզբնական շրջանում չտալ հնարավոր ալերգեններով հարուստ սննդատեսակներ, որոնց թվին են դասվում կովի կաթը, ձուն, ցիտրուսային մրգերը, ընկուզեղենը, ձուկը, շոկոլադը, ﬔղրը։
Երեխային պետք է կերակրել բազմազան և սննդարար ուտելիքով,
որպեսզի ապահովվեն նրա բոլոր սննդային կարիքները:
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Համբերատար և հոգատար կերակրում
Երեխային հավելյալ սնունդ տալիս կարևոր է ոչ միայն այն, թե ինչով
են նրան կերակրում, այլ նաև՝ թե ով և ինչպես է երեխային կերակրում:
Եթե վաղ հասակի երեխային թողնեն, որ ինքն ուտի, հնարավոր է, որ
բավականաչափ չուտի: Երեխային պետք է դանդաղ և համբերությամբ
կերակրել և աջակցել ուտելիս, արձագանքել նրա քաղցածության և
հագեցման նշաններին, համոզել, բայց չստիպել, որ ուտի։ Հնարավոր
է, որ երեխան ﬕ քանի անգամ հրաժարվի որևէ սննդատեսակից, սակայն հետագայում հաճույքով ուտի այն։ Երեխան պետք է սովորի ուտել,
համտեսի նոր հաﬔր և խտություն ունեցող սննդատեսակներ։
Կերակրելու ընթացքում ցանկալի է զրուցել երեխայի հետ՝ ապահովելով աչքը աչքին շփում։ Ուտելու ժամանակը պետք է օգտագործել որպես երեխային սովորեցնելու և սիրելու ժամանակ։ Երեխաներն ավելի
լավ են ուտում, երբ ուտելու ժամանակը հաճելի է։ Երեխային պետք է
կերակրել, երբ նա արթուն է և ուրախ։ Եթե երեխան քնկոտ է, չափազանց քաղցած է կամ տխուր, կարող է լավ չուտել։ Ուտելու կանոնավոր
ժամ սահմանելը և թույլ տալը, որ երեխան փորձի ինքնուրույն ուտել,
նպաստում է երեխայի ուտել սովորելուն։ Որոշ երեխաների ուշադրությունը հեշտությամբ շեղվում է ուտելու ընթացքում: Ցանկալի է խուսափել ուշադրությունը շեղող ազդակներից: Երեխան պետք է ունենա իր
առանձին ամանեղենը, որը պետք է նրա տարիքին համապատասխան
լինի:
Հավելալ սննդի անվտանգ պատրաստուﬓ ու պահպանումը
Մանրէներով սննդի աղտոտումը փորլուծության հիﬓական պատճառն է: Հավելալ սննդի անվտանգ պատրաստուﬓ ու պահպանումը
կանխարգելում է մանրէային աղտոտումը և նվազեցնում է փորլուծության վտանգը: Սնունդ պատրաստելիս և երեխային կերակելիս պետք
է լվանալ ձեռքերը։ Շշերի և ծծակների օգտագործուﬕց պետք է խուսափել, քանի որ այդ դեպքում մանրէային աղտոտման վտանգն ավելի ﬔծ
է, քան երեխային բաժակով և գդալով կերակրելու դեպքում:
Գերադասելի է երեխային աﬔն անգամ թարմ պատրաստված
սնունդ տալ, բայց եթե նույն սնունդը պետք է ﬕ քանի անգամ տրվի,
ապա այն պետք է պահվի և տաքացվի առանձին բաժիններով: Չի կարելի մանկանն առաջարկել նախորդ անգամ տրված սննդի ﬓացորդը,
քանի որ ﬔծանում է վարակման վտանգը: Երեխայի ամբողջ ամանեղենը՝ ափսեները, բաժակներն ու գդալները, պետք է լավ լվանալ:
Հիվանդ երեխայի սնուցումը
Վարակների դեպքում երեխան ավելի շատ էներգիայի և սննդարար
նյութերի կարիք ունի, որպեսզի պայքարի վարակի դեմ։ Հիվանդության
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ընթացքում հեղուկի պահանջարկն ավելանում է, այդ պատճառով երեխային պետք է ավելի շատ հեղուկներ առաջարկել և խրախուսել, որ
ավելի շատ խﬕ և շարունակել ըստ պահանջի, հաճախակի կրծքով
սնուցումը: Հաճախ երեխան ախորժակ չունի այլ սնունդ ուտելու, բայց
կրծքով կերակրվելու ցանկությունը ﬔծանում է: Կրծքի կաթը կարող է
դառնալ երեխայի սննդի և հեղուկի հիﬓական աղբյուրը: Լրացուցիչ
հեղուկի ներմուծուﬓ առանձնապես կարևոր է փորլուծությամբ տառապող երեխաների համար:
Պետք է աջակցել, որ երեխան նաև հավելալ սնունդ ուտի՝ առաջարկելով նրա սիրելի սննդատեսակները: Ցանկալի է, որ դրանք լինեն
ախորժաբեր, փափուկ և դյուրամարս: Երեխային պետք է ավելի հաճախակի կերակրել (յուրաքանչյուր 2-3 ժամը ﬔկ), փոքր չափաբաժիններով:
Հիվանդության ընթացքում և դրանից հետո երեխային պետք է լավ
կերակրել, որպեսզի նա վերականգնի իր աճի տեմպերը։
Եթե երեխան կերակրվում է մայրական կաթով, հարկավոր է նրան
որքան հնարավոր է հաճախ կուրծք տալ և որքան հնարավոր է երկար՝
ցերեկը և գիշերը: Եթե երեխան ստանում է այլ տեսակի կաթեր, ապա
հարկավոր է՝
փոխարինել դրանք հաճախակի կրծքով կերակրուﬓերով ԿԱՄ
փոխարինել դրանք ֆերﬔնտներով հարուստ կաթնամթերքով,
օրինակ՝ «Նարինեով», կեֆիրով, մածունով ԿԱՄ
փոխարինել կաթի կեսը սննդարար նյութերով հարուստ կիսակոշտ սնունդով, օրինակ՝ բանջարեղենի պուրեով (կարտոֆիլ,
գազար, դդում), բրնձի շիլայով:
Այլ սննդատեսակների առումով պետք է հետևել երեխայի տարիքին
համապատասխանող խորհուրդներին:
Խորհուրդներ կրծքով չկերակրվող երեխայի հավելալ սնուցման
վերաբերյալ
Կրծքով չկերակրվող երեխային պետք է տալ.
լրացուցիչ ջուր (աﬔն օր 2-3 բաժակ՝ չափավոր կլիմայական
պայմաններում և 4-6 բաժակ՝ շոգ կլիմայական պայմաններում),
անփոխարինելի աﬕնաթթուներ՝ կենդանական ծագման սնունդ,
ձուկ, ձեթ, ընկույզի քերուկ,
բավականաչափ երկաթ՝ կենդանական սննդատեսակներ,
կաթ (ﬕնչև 9 ամսականը՝ մանկական կաթնախառնուրդ)՝ օրը
1-2 բաժակ,
լրացուցիչ կերակուրներ՝ 1-2 կերակուր օրը:
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Երեխայի սնունդը հարստացնելու եղանակներ
Շիլան պետք է խիտ պատրաստել, նոսր շիլայի էներգետիկ
արժեքը ցածր է:
Հատիկեղենը եփելուց առաջ ցանկալի է բովել, քանի որ այդ
դեպքում շիլան եփելու համար ավելի քիչ ջուր կպահանջվի:
Շիլան, ապուրը և պուրեն եփելիս ջրի ﬕ մասը կամ ամբողջը
ցանկալի է փոխարինել կաթով, մածունով կամ թթվասերով՝
սպիտակուցով հարստացնելու նպատակով:
Շիլային կամ ապուրին կարելի է բուսական յուղ կամ կարագ
ավելացնել, բայց ոչ ﬔծ քանակությամբ:
Ապուրներից պետք է առանձնացնել պինդ մասերն ու խիտ
պուրեի ձևով մատուցել երեխային:
Երեխայի սննդին մանրացված ընկուզեղեն ավելացնելը այն
ավելի սննդարար է դարձնում:
Հատիկեղենը կամ ընդեղենը կարելի է թրջել և ծլեցնել, այնուհետև չորացնել և փոշի դարձնել: Հայաստանի որոշ շրջաններում
ընդունված է եղել նման ձևով պատրաստված ցորեն (ածիկ,
նիշաստա) օգտագործել: Շիլայի ﬔջ այն ավելացնելը նվազեցնում
է շիլայի խտությունը՝ առանց էներգիայի ու սնուցողական նյութերի
խտության նվազեցման:
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:

Հավելալ սնուցման 10 հիﬓական սկզբունքները
1. Բացառապես կրծքով կերակրել երեխային ծննդյան պահից
ﬕնչև 6 աﬕսը լրանալը (180 օր)։
2. 6 ամսականից սկսել հավելալ սնուցումը՝ շարունակելով հաճախակի, ըստ պահանջի կրծքով կերակրումը ﬕնչև 2 տարեկանը։
3. Հավելալ սնուցումը սկսել փոքր քանակներով (ﬕ քանի թեյի
գդալ), երեխայի ﬔծանալուն զուգընթաց աստիճանաբար ավելացնել տրվող սննդի քանակը՝
պահպանելով հաճախակի
կրծքով կերակրուﬓերը։
4. Աստիճանաբար ավելացնել սննդի խտությունը և բազմազանությունը՝ ելնելով երեխայի առանձնահատկություններից։
5. Երեխայի ﬔծանալուն զուգընթաց ավելացնել նրան հավելալ
սննդով կերակրելու հաճախականությունը։
6. Երեխային կերակրել բազմազան և սննդարար ուտելիքով, որպեսզի ապահովվեն նրա սնուցողական բոլոր կարիքները։
7. Երեխային կերակրելիս արձագանքել նրա պահանջներին, լինել
համբերատար և հոգատար։
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8. Հետևել սննդի պատրաստման և պահպանման հիգիենային։
9. Հիվանդության դեպքում ավելացնել երեխային տրվող հեղուկների քանակը, այդ թվում կրծքով կերակրուﬓերի հաճախականությունը, և աջակցել, որ երեխան ուտի հեշտ յուրացվող, իր սիրած
կերակրատեսակները։
10. Ապաքինման շրջանում երեխային ավելի հաճախ կերակրել և
խրախուսել, որ ավելի շատ ուտի։

7-8 ամսական

6-7 ամսական

Տարիքը

Աղուսակ 2. Հավելալ սննդի ներմուծումը
Հավելալ սննդատեսակների
ներմուծման կարգը
Օրաբաժնի օրինակներ4

Հաճախականությունը

Սննդի քանակը
ﬔկ կերակրման
ընթացքում 5

Սկսել շիլայից
կամ
բանջարեղենի
պուրեից

Օրական
2
կերակուր

Սկսել 2-3
գդալից, 7-10
օրվա ընթացքում
աստիճանաբար
ավելացնել խտությունը և քանակը՝
հասցնելով ﬕնչև
250մլ բաժակի
կեսը

Հաճախակի, ըստ պահանջի կրծքով
կերակրում
Հավելալ սնուցում.
1. կաթնային շիլա բրնձով կամ
հնդկաձավարով
2. բանջարեղենային պուրե
կարտոֆիլով, դդﬕկով,
դդումով, գազարով և խաշած,
աղացած ﬕս

Խիտ շիլա,
բանջարեղենի
պուրե, լավ
տրորած և
երեխայի
պահանջներին
հարմարեցված
ընտանեկան
ճաշատեսակներ

Օրական
2-3
կերակուր

110-140 մլ
(250 մլ բաժակի
մոտավորապես
կեսը)

Հաճախակի, ըստ պահանջի կրծքով
կերակրում
Հավելալ սնուցում.
1. ձավարեղենով կաթնային շիլա
2. բանջարեղենային պուրե (բոլոր
տեսակի բանջարեղենով)
3. տարբեր համակցությամբ մակարոնեղենով, ձավարեղենով, ընդեղենով և բանջարեղենով պատրաստված ապուր և խաշած, աղացած
ﬕս, թռչնաﬕս կամ ձուկ
4. հիﬓական կերակրատեսակների
ﬕջև առաջարկել 1-2 ﬕջանկալ
ուտեստ՝ մրգեր, լավ եփած ձու,
որևէ այլ ուտելիք կամ աղանդեր,
որ երեխան կարող է ինքը վերցնել
մատներով
5. որպես ըմպելիք առաջարկել ջուր
կամ նոսրացված մրգահյութեր

Սննդի տեսակը/
խտությունը

Ըստ
երեխայի
ախորժակի՝ 1-2 ﬕջանկալ
ուտեստ

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 քաշից, ախորժակից, սննդի էներգետիկ արժեքավորությունից, ընդունած կրծքի կաթի քանակից
և այլն:
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9-11 աﬕսներ
1-2 տարեկան
2-5 տարեկան

Ընտանեկան
կտրտված կամ
մանրացված
սննդատեսակներ և ուտելիք,
որ երեխան
կարող է ինքը
վերցնել
մատներով

Օրական
3-4
կերակուր

Ընտանեկան
կերակրատեսակներ, որոնք
անհրաժեշտության դեպքում
պետք է
կտրտվեն կամ
մանրացվեն

Օրական
3-4
կերակուր

Ընտանեկան
կերակրատեսակներ, որոնք
անհրաժեշտության դեպքում պետք է
հարստացնել

Օրական
3 կերակուր

Ըստ երեխայի
ախորժակի՝ 1-2 ﬕջանկալ
ուտեստ

150-180 մլ
(250 մլ բաժակի
մոտավորապես
2/3-ը)

Հաճախակի, ըստ պահանջի կրծքով
կերակրում
Հավելալ սնուցում.
Կերակրատեսակներ ընտանեկան
սեղանից՝ հարմարեցված երեխայի
պահանջներին (մանրացված և
էներգետիկ արժեքավորությունը
բարձրացված, ոչ աղի), ներառյալ խիտ
շիլաներ, պուրեներ և ապուրներ:
Սնունդը պետք է լինի բազմազան և
մթերքներ պարունակի սննդի հիﬓական 4 խմբերից յուրաքանչյուրից.
1. կաթնամթերք
2. մսամթերք և այլընտրանք՝ ընդեղեն, ընկուզեղեն
3. ձավարեղեն, հաց, մակարոնեղեն,
կարտոֆիլ
4. մրգեր, բանջարեղեն:
Հիﬓական կերակրատեսակների ﬕջև
առաջարկել 1-2 ﬕջանկալ ուտեստ՝
մրգեր, լավ եփած ձու, թխվածք, որևէ
այլ ուտելիք կամ աղանդեր:

150-250 մլ
(2/3-ից ﬔկ
բաժակ)

Շարունակել կերակրել կրծքով օրը ﬕ
քանի անգամ
Ընտանեկան կերակրատեսակները
երեխայի հիﬓական սնունդն են և քիչ
հարմարեցման կարիք ունեն:
Սնունդը պետք է լինի բազմազան և
մթերքներ պարունակի սննդի հիﬓական 4 խմբերից յուրաքանչյուրից:
Պետք է առաջարկել 3 հիﬓական
կերակուր և 1-2 ﬕջանկալ ուտեստ:

250 մլ

Ընտանեկան կերակրատեսակները
երեխայի հիﬓական սնունդն են և քիչ
հարմարեցման կարիք ունեն:
Սնունդը պետք է լինի բազմազան և
մթերքներ պարունակի սննդի հիﬓական 4 խմբերից յուրաքանչյուրից:
Պետք է առաջարկել 3 հիﬓական
կերակուր և 1-2 ﬕջանկալ ուտեստ:

Ըստ
երեխայի
ախորժակի՝ 1-2 ﬕջանկալ
ուտեստ

Ըստ երեխայի
ախորժակի՝ 1-2 ﬕջանկալ
ուտեստ

Եթե 1-2 տարեկան երեխան կրծքով չի կերակրվում, պետք է տալ օրական 1-2 բաժակ կաթ
կամ 1-2 լրացուցիչ կերակուր:
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Ճաշացանկեր

1

Աղուսակ 3. 6 ամսական երեխայի մոտավոր օրաբաժինը

Երկուշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և 2 կերակրում հավելալ սննդով՝ բրնձով կաթնային շիլա (կաթնով) 2-3 թեյի
գդալ (հաﬔմատաբար նոսր)

Երեքշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝ բրնձով կաթնային շիլա (կաթնով)՝
20-30 մլ (աստիճանաբար խտացնել)

Չորեքշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝ բրնձով կաթնային շիլա (կաթնով)՝
50-60 մլ (ավելի խիտ)

Հինգշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝ բրնձով կաթնային շիլա (կաթնով)՝
100-120 մլ (խիտ շիլա)

Ուրբաթ

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝ բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝
100-120 մլ

Շաբաթ

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝ 100-120 մլ
2. հնդկաձավարի կաթնային շիլա՝ 50 մլ

Կիրակի

Առաջին շաբաթ

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝ 100-120 մլ
2. կարտոֆիլով և դդումով պուրե՝ 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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Երկուշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
սպիտակաձավարով ծիրանագույն շիլա՝ 100-130 մլ
2. կարտոֆիլով, դդﬕկով և մսով ապուր՝ 50 մլ

Երեքշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
վարսակի փաթիլներով և դդումով կաթնային շիլա՝ 100-130 մլ
2. կարտոֆիլով, բրոկոլիով և մսով ապուր՝ 100-130 մլ

Չորեքշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
հնդկաձավարի կաթնային շիլա՝ 100-130 մլ
2. ծաղկակաղամբով, կարտոֆիլով և լարդով ապուր՝ 100-130 մլ

Հինգշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
եգիպտացորենի կաթնային շիլա՝ 100-130 մլ
2. կարտոֆիլով, բրնձով և հավի մսով ապուր՝ 100-130 մլ

Ուրբաթ

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
բրնձով և բանանով կաթնային շիլա՝ 100-130 մլ
2. բանջարեղենի խորոված՝ 90 մլ և մսի պուրե՝ 40 մլ

Շաբաթ

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
սպիտակաձավարով և ծիրանով կաթնային շիլա՝ 100-130 մլ
2. բրոկոլիով, գազարով և հավի մսով ապուր՝ 100-130 մլ

Կիրակի

Երկրորդ շաբաթ

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի և
2 կերակրում հավելալ սննդով՝
1.
վարսակի փաթիլներով և դեղձով կաթնային շիլա՝ 100 մլ և կես
ձու
2. կարտոֆիլով, բրնձով և մսի գնդիկներով ապուր՝ 100-130 մլ
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Աղուսակ 4. 7-8 ամսական երեխայի մոտավոր օրաբաժինը

Չորեքշաբթի

Երեքշաբթի

Երկուշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի, 3 կերակրում
հավելալ սննդով և 1-2 ﬕջանկալ ուտեստ
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Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝ 100-120 մլ, դեղձի պուրե՝ 30 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ՝ 20 գ, 1/3 բանան և կրծքով կերակրում
(ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Կարտոֆիլով, բրոկոլիով և մսով ապուր՝ 100-110 մլ,
գազարով և խնձորով աղցան՝ 50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Խորոված խնձոր շաքարավազով

Ընթրիք

Սուֆլե դդումով և սպիտակաձավարով՝ 110-140 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Հնդկաձավարի կաթնային շիլա՝ 100-110 մլ, խնձորի
մուս՝ 30 մլ

Միջանկալ ուտեստ

1/2 կամ 1 խաշած ձու և հաց և կրծքով կերակրում՝
ցերեկային քնից առաջ

Ճաշ

Կարտոֆիլով, կանաչ ոլոռով և մսով ապուր՝
100-120 մլ և լոլիկով աղցան՝ 40 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Թխվածքաբլիթ

Ընթրիք

Խորոված բանջարեղեն 110-140 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Սպիտակաձավարով ծիրանագույն կաթնային շիլա՝
100-110 մլ, ծիրանի պուրե՝ 30 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Անալի պանիր՝ 20 գ, հաց՝ 1 կտոր և կրծքով
կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Հինգշաբթի
Ուրբաթ
Շաբաթ

Ճաշ

Սիսեռով և կարտոֆիլով պուրե՝ 70-100 մլ և հավի
կոտլետներ՝ 2 հատ (50-75 գ), վարունգով աղցան՝
30-50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ բանանի համադրությամբ՝ 30-40 գ

Ընթրիք

«Նարինե» կամ մածուն՝ 100-150 մլ և թխվածքաբլիթ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Վարսակի փաթիլներով կաթնային շիլա՝ 100-110 մլ
և խնձորի/տանձի պուրե՝ 40 գ

Միջանկալ ուտեստ

Հատապտղային մուս՝ 70 մլ և կրծքով կերակրում
(ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Ծաղկակաղամբով, մակարոնով և կարտոֆիլով
ապուր՝ 80-100 մլ, լարդի պուրե՝ 30-50 գ, ազնվամորու կոմպոտ՝ 100 մլ (ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ դեղձի համադրությամբ՝ 30-40 մլ

Ընթրիք

Կարտոֆիլով և դդումով պուրե՝ 110-140 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝ 100-110 մլ,
դեղձի մուս՝ 40-50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Ձվածեղ 1 ձվով և կրծքով կերակրում (ցերեկային
քնից առաջ)

Ճաշ

Հավով ապուր-պուրե՝ 120-140 մլ, գազարով
աղցան՝ 50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Խորոված խնձոր շաքարավազով

Ընթրիք

Կարտոֆիլով և ծաղկակաղամբով պուրե՝ 110-140 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Կարտոֆիլով և դդﬕկով պուրե՝ 110-130 մլ,
1/2 խաշած ձու
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Կիրակի

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ ծիրանի համադրությամբ՝ 30-40 գ և
կրծքով կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Բանջարեղենով ապուր (բորշչ)՝ 100 մլ, մսով կոտլետ՝ 2 հատ (50-70 գ), լոլիկով աղցան՝ 50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Թխվածքաբլիթ և ազնվամորու կոմպոտ՝ 100 մլ

Ընթրիք

Խորոված բանջարեղեն 100-110 մլ և անալի պանիր՝
30 գ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Տարատեսակ ձավարեղենով կաթնային շիլա՝
110-130 մլ, կես բանան

Միջանկալ ուտեստ

Գազարով և խնձորով աղցան՝ 50 գ և կրծքով
կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Կարտոֆիլի պուրե՝ 70-80 մլ և ձկան գնդիկներ՝
60-75 գ, կաղամբով և գազարով աղցան 30-50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Ծիրանի և խնձորի մուս՝ 60 մլ

Ընթրիք

Թխվածքաբլիթ և «Նարինե» կամ մածուն՝ 110-150 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Աղուսակ 4. 9-11 ամսական երեխայի մոտավոր օրաբաժինը

Երկուշաբթի

Հաճախակի կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի, 3 կերակրում
հավելալ սննդով և 1-2 ﬕջանկալ ուտեստ
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Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Հնդկաձավարով և դդﬕկով շիլա՝ 130-150 մլ, ծիրանի
պուրե՝ 30 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ դեղձի համադրությամբ՝ 30-40 գ և
կրծքով կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Ծաղկակաղամբով, կարտոֆիլով և կանաչ տաքդեղով ապուր՝ 100-150 մլ, հավի մսով կոտլետներ՝
40-70 գ, խնձորով աղցան՝ 30-50 մլ

Երեքշաբթի
Չորեքշաբթի
Հինգշաբթի

Միջանկալ
ուտեստ

Թխվածքաբլիթ

Ընթրիք

Խորոված բանջարեղեն 150-180 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Վարսակի փաթիլներով կաթնային շիլա՝ 120-160 մլ,
խնձորով և դեղձով մուս՝ 30-40 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Հատապտղային մուս՝ 70 մլ և կրծքով կերակրում
(ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Կարտոֆիլով, սիսեռով և մսով ապուր՝ 130-150 մլ և
լոլիկով աղցան՝ 50 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Խորոված խնձոր

Ընթրիք

Սուֆլե դդումով և սպիտակաձավարով՝ 120-150 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝ 130-150 մլ, դեղձի
մուս՝ 50 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Ձվածեղ 1 ձվով և կրծքով կերակրում (ցերեկային
քնից առաջ)

Ճաշ

Ծաղկակաղամբով, մակարոնով և գազարով ապուր՝
100-130 մլ, լարդի պուրե՝ 40-50 գ, դեղձի կոմպոտ՝
100 մլ (ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ բանանի համադրությամբ՝ 50-70 մլ

Ընթրիք

Կարտոֆիլով և ծաղկակաղամբով պուրե՝ 100-150 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Կարտոֆիլով և դդումով պուրե՝ 130-150 մլ,
1/2 խաշած ձու
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Ուրբաթ
Շաբաթ
42

Միջանկալ
ուտեստ

Խնձորով և ընկույզի քերուկով աղցան՝ 30-40 մլ

Ճաշ

Սիսեռով և կարտոֆիլով պուրե՝ 100 մլ և ձկան կոտլետներ՝ 2 հատ (50-70 գ), վարունգով աղցան՝ 50 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ դեղձի համադրությամբ՝ 30-60 մլ

Ընթրիք

Խորոված բանջարեղեն 120-150 մլ և անալի պանիր՝
30 գ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Սպիտակաձավարով ծիրանագույն կաթնային շիլա՝
120-150 մլ, ծիրանի պուրե՝ 30 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Անալի պանիր՝ 30 գ, հաց՝ 1 կտոր և կրծքով
կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Հավով ապուր-պուրե՝ 120-150 մլ, գազարով և խնձորով աղցան՝ 50 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

1/2 կամ 1 խաշած ձու և հաց և կրծքով կերակրում՝
ցերեկային քնից առաջ

Ընթրիք

Բանջարեղենի խորոված՝ 150-180 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Վարսակի փաթիլներով կաթնային շիլա՝ 120-150 մլ և
խնձորի/տանձի պուրե՝ 40 գ

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ ծիրանի համադրությամբ՝ 30-70 գ և
կրծքով կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Ոսպով և բրոկոլիով ապուր՝ 90-110 մլ, մսով կոտլետ՝
2 հատ 50-70 գ, լոլիկով աղցան՝ 30-50 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Ազնվամորու մուս՝ 50-70 մլ

Ընթրիք

Կարտոֆիլով և դդումով պուրե՝ 130-170 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Կիրակի

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Եգիպտացորենով և խնձորով շիլա՝ 140-170 մլ, 1/2 -1
խաշած ձու

Միջանկալ
ուտեստ

Կաթնաշոռ բանանի համադրությամբ՝ 40-60 գ և
կրծքով կերակրում (ցերեկային քնից առաջ)

Ճաշ

Կարտոֆիլի պուրե՝ 70-80 մլ և ձկան գնդիկներ 60-75
գր, գազարով և ընկույզի քերուկով աղցան՝ 30-50 մլ

Միջանկալ
ուտեստ

Դեղձի և խնձորի մուս՝ 60 մլ

Ընթրիք

Թխվածքաբլիթ և «Նարինե» կամ մածուն՝ 100-150 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Աղուսակ 5. 1-2 տարեկան երեխայի մոտավոր օրաբաժինը

Երեքշաբթի

Երկուշաբթի

Շարունակվող կրծքով կերակրուﬓեր՝ ըստ երեխայի պահանջի, 3-4
կերակրում հավելալ սննդով և 1-2 ﬕջանկալ ուտեստ
Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Վարսակի փաթիլներով ապուր-պուրե՝ 150-220
մլ և 1 դեղձ

Միջանկալ ուտեստ

Ձվածեղ 1 ձվով

Ճաշ

Սիսեռով և կարտոֆիլով ապուր՝ 150 - 200 մլ,
ձկան գնդիկներ 2-3 հատ (50-60 գ), ծիրանի և
խնձորի կոմպոտ՝ 100 մլ (ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Պանիր 30 գ, հաց 1 կտոր

Ընթրիք

Սուֆլե դդումով և սպիտակաձավարով՝ 150-200 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Սպիտակաձավարով ծիրանագույն շիլա՝
150-220 մլ, կես բանան

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ ծիրանի համադրությամբ՝ 50 գ
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Չորեքշաբթի
Հինգշաբթի
Ուրբաթ
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Ճաշ

Ոսպով ապուր՝ 150-180 մլ և մսով կոտլետներ՝
2 հատ (50-75 գ), ազնվամորու կիսել՝ 100 մլ
(ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Խորոված խնձոր շաքարավազով

Ընթրիք

«Նարինե» կամ մածուն՝ 150-250 մլ և թխվածքաբլիթ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Հնդկաձավարի շիլա՝ 160-230 մլ, 1 մանդարին

Միջանկալ ուտեստ

Մեկ ձվով ձվածեղ և ﬔկ կտոր հաց

Ճաշ

Բանջարեղենի խորոված՝ 150-180 մլ և հորթի
մսով կոտլետներ՝ 70 գ, 1 ծիրան

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ բանանի համադրությամբ՝ 40-60 մլ

Ընթրիք

Դդուﬕ և կարտոֆիլի պուրե՝ 150-220 մլ, լոլիկով
աղցան՝ 50 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Սուֆլե դդումով և սպիտակաձավարով՝ 160-230 մլ
և խնձորի և տանձի պուրե՝ 50 գ

Միջանկալ ուտեստ

Հատապտղային մուս՝ 50-70 մլ

Ճաշ

Կարտոֆիլով և սիսեռով պուրե՝ 150-180 մլ և
ձկան պուրե՝ 70 գ, բալի կոմպոտ՝ 100 մլ
(ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Մեկ խաշած ձու և ﬔկ կտոր հաց

Ընթրիք

Պանիր 30-50 գ, հաց՝ 2 կտոր, վարունգով և
լոլիկով աղցան՝ 50-70 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Կարտոֆիլով և դդﬕկով պուրե՝ 170-230 մլ,
1 խաշած ձու

Շաբաթ
Կիրակի

Միջանկալ ուտեստ

Թխվածքաբլիթ

Ճաշ

Բանջարեղենի ապուր (բորշչ)՝ 150-200 մլ և մսով
գնդիկներ՝ 50-70 գ, խնձորի կոմպոտ՝ 100 մլ
(ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Խորոված խնձոր շաքարավազով

Ընթրիք

Կարտոֆիլի պուրե՝ 150 գ, լոլիկով և խնձորով
աղցան՝ 50 գ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Վարսակի փաթիլներով և սալորաչրով շիլա՝
170-220 մլ, դեղձի մուս՝ 50 մլ

Միջանկալ ուտեստ

Կաթնաշոռ՝ 30-40 գ, 1 դեղձ

Ճաշ

Կանաչ ոլոռով և կարտոֆիլով պուրե՝ 150-200 մլ
և լարդի պուրե՝ 70 գ, խնձորի կոմպոտ՝ 100 մլ
(ճաշից ﬔկ ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Թխվածքաբլիթ

Ընթրիք

Բրնձով և դդումով կաթնային շիլա՝ 150-250 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում

Առավոտյան
արթնանալիս

Կրծքով կերակրում

Նախաճաշիկ

Դդուﬕ և կարտոֆիլի պուրե՝ 170-200 գ, գազարով և խնձորով աղցան՝ 50 գ

Միջանկալ ուտեստ

1/2 խաշած ձու, դեղձի պուրե՝ 60 գ

Ճաշ

Բրձով, բանջարեղենով և հավի մսով ապուր՝
180-250 մլ, սալորի կոմպոտ՝ 100 մլ (ճաշից ﬔկ
ժամ անց)

Միջանկալ ուտեստ

Ծիրանի և խնձորի մուս՝ 60-70 մլ

Ընթրիք

Հնդկաձավարով և ծիրանաչրով փլավ՝ 160-230 մլ

Գիշերային քնից
առաջ

Կրծքով կերակրում
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ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՆԴԻ
ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ

ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ

Հավելյալ սննդի բաղադրատոմսեր
ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՆԴԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ

Բրնձով կաթնային շիլա (կաթնով)
Բրինձ՝ 1-2 ճաշի գդալ (25-50 գ), (հավելյալ
սնուցումը սկսելու առաջին շաբաթվա ընթացքում
բրնձի քանակը 1 ճաշի գդալից աստիճանաբար
ավելացնել մինչև 2 ճաշի գդալ)
1/4 բաժակ ջուր (50 մլ)
1/4 բաժակ կաթ (50 մլ)
Կարագ՝ 2,5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1/2 թեյի գդալ
Լավ մաքրած և լվացած բրինձը ջրով եփել, այնուհետև հարել կամ
անցկացնել մաղով, այնպես, որ շիլան համասեռ դառնա, ավելացնել
եռացող կաթ, (եթե երեխային չքաղցրացրած շիլայի համը դուր չի գալիս, կարելի է ավելացնել 1/3 թեյի գդալ շաքարավազ), 2-3 րոպեների
ընթացքում խառնելով նորից եռացնել և կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ։ Առաջին ﬕ քանի օրը շիլան պետք
է նոսր պատրաստել, հետո աստիճանաբար խտացնել, այնպես որ շիլան գդալից չկաթկթի:

Այլ կաթնային շիլաներ
Ձավարեղեն (հնդկաձավար (գրեչկա), վարսակի փաթիլներ
(հերկուլես) կամ սպիտակաձավար (մաննի)՝ 2 լիքը ճաշի
գդալ (50 գ)
Կես բաժակ ջուր (100 մլ)
Կաթ՝ 1/4 բաժակ (50 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Ձավարեղենը ջրով եփել, այնուհետև հարել կամ անցկացնել մաղով, այնպես, որ շիլան համասեռ դառնա, ավելացնել եռացող կաթ,
(եթե երեխային չքաղցրացրած շիլայի համը դուր չի գալիս, կարելի է
ավելացնել 1/3 թեյի գդալ շաքարավազ), 2-3 րոպեների ընթացքում
խառնելով նորից եռացնել և կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ։
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Բանջարեղենի պյուրե
Բանջարեղեն (կարտոֆիլ, դդում, դդմիկ կամ բրոկոլի)՝ 100 գ
Ջուր՝ 100 մլ
Կաթ՝ 1/4 բաժակ (50 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Առաջին բանջարեղենի պուրեն պետք է պարունակի ﬕայն ﬔկ
բանջարեղեն, օրինակ՝ կարտոֆիլ, դդում, դդﬕկ կամ բրոկոլի։ Բանջարեղենը պետք է լվանալ, եփել ջրում և տրորել կամ հարել, որից հետո
պետք է ավելացնել քիչ քանակությամբ եռացող կաթ, 2-3 րոպեների
ընթացքում խառնելով նորից եռացնել և կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ։

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՆԴԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ 6-8 ԱՄՍԱԿԱՆ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Բրնձով և դդումով կաթնային շիլա
Բրինձ՝ 3 ճաշի գդալ (75 գ)
Դդում՝ 50 գ
3/4 բաժակ ջուր (150 մլ)
Կաթ՝ 1/4 բաժակ (50 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Ծիրանաչիր կամ սալորաչիր (1 մրգից ստացված)
Լավ մաքրած և լվացած բրինձը ջրով եփել, 10-15 րոպե անց ավելացնել մաքրված և կտրատված դդումը, եփել ﬕնչև բոլոր բաղադրամասերը լավ եփվեն, ավելացնել եռացող կաթը, կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ և տրորել։ Փորկապություն
ունեցող երեխաների համար կարելի է շիլայի ﬔջ բրնձի հետ ﬕասին
հենց սկզբից լավ լվացած և մանր կտրատած ծիրանաչիր կամ սալորաչիր ավելացնել։

Ձավարեղենով և բանջարեղենով շիլաներ
Ձավարեղեն (բրինձ, հնդկաձավար, վարսակ, սպիտակաձավար,
եգիպտացորեն կամ ցանկացած այլ հատիկեղեն)՝ 3 ճաշի
գդալ (75 գ)
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Բանջարեղեն (դդում, դդմիկ, ծաղկակաղամբ, բրոկոլի, կաղամբ
կամ գազար)՝ 50 գ
3/4 բաժակ ջուր (150 մլ)
1/4 բաժակ կաթ (50 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Ծիրանաչիր կամ սալորաչիր (1 մրգից ստացված)
Լավ մաքրած և լվացած որևէ ձավարեղեն (հնդկաձավար, վարսակ, սպիտակաձավար, եգիպտացորեն կամ ցանկացած այլ ձավարեղեն) ջրով եփել և տրորել: Առանձին եփել նաև մաքրված և կտրատված
որևէ սեզոնային բանջարեղեն, տրորել և ավելացնել եփված շիլային։
Կարելի է վերջում ավելացնել նաև քիչ քանակությամբ եռացող կաթ։
Ստացված մասսային ավելացնել նաև 1 թեյի գդալ բուսական յուղ կամ
կարագ։

Տարատեսակ ձավարեղենով կաթնային շիլա
Ձավարեղենի ալյուր (բրինձ, հնդկաձավար, վարսակ, եգիպտացորեն կամ ցանկացած այլ հատիկեղեն) կամ սպիտակաձավար՝ 3
լիքը ճաշի գդալ (75 գ)
Կես բաժակ կաթ (100 մլ)
Կես բաժակ ջուր (100 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Ծիրանաչիր կամ սալորաչիր (1 մրգից ստացված)
Լավ մաքրած և լվացած ձավարեղենը (բրինձ, հնդկաձավար և այլ
ձավարեղեն) փոքր-ինչ բովել և աղալ։ Վարսակը նույնպես կարելի է
մանրացնել, սակայն առանց բովելու։ Եռացող կիսով չափ նոսրացված
կաթին ավելացնել որևէ ձավարեղենի ալուր կամ սպիտակաձավար և
խառնելով եփել ﬕ քանի րոպե, վերջում ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ։

Ծիրանագույն շիլա
Ձավարեղենի ալյուր (բրինձ, հնդկաձավար, վարսակ,
սպիտակաձավար, եգիպտացորեն կամ ցանկացած այլ
հատիկեղեն)՝ 3 լիքը ճաշի գդալ (75 գ)
3/4 բաժակ կաթ (150 մլ)
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1/4 բաժակ գազարի հյութ (50 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Եռացող կաթին ավելացնել որևէ ձավարեղենի ալուր կամ սպիտակաձավար և խառնելով եփել ﬕ քանի րոպե, վերջում ավելացնել
թարմ գազարի հյութը, խառնելով եփել ևս 2-3 րոպե, կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ։

Ձավարեղենով և մրգով կաթնային շիլա
Ձավարեղեն կամ ձավարեղենի ալյուր (բրինձ, հնդկաձավար,
վարսակ, սպիտակաձավար, եգիպտացորեն կամ ցանկացած այլ
հատիկեղեն)՝ 3 ճաշի գդալ (75 գ)
3/4 բաժակ կաթ (150 մլ)
Ջուր՝ 1/3 բաժակ (65 մլ)
Որևէ միրգ (խնձոր, ծիրան, դեղձ կամ բանան)՝ 50 գ
Կարագ՝ 5 գ
Եռացող կաթին ավելացնել որևէ ձավարեղեն, եփել ﬕ քանի րոպե
և հարել (կամ եռացող կաթին ավելացնել ձավարեղենի ալուր կամ սպիտակաձավար և խառնելով եփել ﬕ քանի րոպե), կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագը։ Լվացած, մաքրած և կտրտած խնձորը, ծիրանը
կամ դեղձը եռացող ջրում եփել 3-4 րոպե, փոքր-ինչ սառեցնել, հարել և
ավելացնել շիլային։ Բանանը կարելի է ավելացնել առանց եփելու։

Տարատեսակ բանջարեղենով պյուրե
2-3 տեսակի բանջարեղեն (կարտոֆիլ, դդում, դդմիկ, ծաղկակաղամբ, բրոկոլի, կաղամբ, տաքդեղ, գազար, սոխ, կանաչեղեն)՝ 100 գ
Կես բաժակ ջուր (100 մլ)
1/4 բաժակ կաթ (50 մլ)
Կարագ՝ 5 գ կամ բուսական յուղ՝ 1-2 թեյի գդալ
Լավ լվացած և կտրատված սեզոնային թարմ ﬔկ կամ 2-3 տեսակի բանջարեղենը (ցանկացած զուգակցությամբ) ջրով եփել, կարելի է
ավելացնել նաև քիչ քանակությամբ եռացող կաթ, ﬕ քանի րոպե ևս
եփել բանջարեղենի հետ և ստացված մասսան տրորել, ավելացնել կարագ կամ բուսական յուղ։
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Խորոված բանջարեղեն
Բանջարեղեն՝ 1/2 սմբուկ՝ 50 գ, 1 տաքդեղ՝ 40 գ, 1/4 լոլիկ՝ 20 գ
Կարագ՝ 5 գ
Բանջարեղենը խորովել կրակի վրա կամ ջեռոցում, մաքրել, մանր
կտրատել կամ տրորել, ավելացնել կարագ։

Բանջարեղենի ապուր (մսով)
Բանջարեղեն՝ փոքրիկ գազարի կեսը (20 գ), կաղամբ՝ 20 գ, 1/4
կարտոֆիլ՝ 25 գ, կանաչ ոլոռ կամ լոբի՝ 25 գ
Ջուր (150 մլ)
Լյարդ, միս կամ թռչնամիս՝ 40-60 գ
Կարագ (5 գ)
Բանջարեղենը լավ լվանալ և կտրատել։ Գազարը մանր կտրատել,
ավելացնել քիչ ջուր և 10 րոպե շոգեխաշել մարմանդ կրակի վրա, ավելացնել մանր կտրատված կաղամբը, փոքրիկ քառակուսիներով կտրատած կարտոֆիլը և կանաչ ոլոռը, ավելացնել եռման ջուր և եփել ﬕնչև
պատրաստ լինելը, կարելի է ստացված մասսային ավելացնել նաև լավ
եփած և 2 անգամ աղացած կամ հարած մսամթերք, վերջում՝ կարագ:

Բանջարեղենով և մսամթերքով պյուրե
1-2 տեսակի բանջարեղեն (կարտոֆիլ, դդում, դդմիկ, ծաղկակաղամբ, բրոկոլի, կաղամբ, տաքդեղ, գազար)՝ 100 գ
3/4 բաժակ ջուր (150 մլ)
Լյարդ, միս կամ թռչնամիս՝ 40-60 գ
Կարագ (5 գ) կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Լավ լվացած և կտրատած սեզոնային թարմ ﬔկ կամ 2-3 տեսակի
բանջարեղենը ջրով եփել և տրորել, ստացված մասսային ավելացնել
լավ եփած և 2 անգամ աղացած կամ հարած մսամթերքը, վերջում՝ կարագ կամ բուսական յուղ։
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ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՍՆՆԴԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏՈՄՍԵՐ 9-12 ԱՄՍԱԿԱՆ
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Սուֆլե դդմիկով (դդումով) և սպիտակաձավարով
Դդմիկ (կամ դդում)՝ 100 գր
Կաթ՝ 150 մլ
Սպիտակաձավար՝ 1 ճաշի գդալ (25 գ)
Ձվի դեղնուց՝ 1/2
Շաքարավազ՝ 1/2 թեյի գդալ
Կարագ՝ 5 գ
Դդﬕկը (կամ դդումը) մաքրել, լվանալ, կտրատել և կաթում շոգեխաշել ﬕնչև եփվելը, հարել, ավելացնել սպիտակաձավարը և եփել ևս
5-7 րոպե։ Սառեցնել, ավելացնել խաշած ձվի դեղնուցը, կարագը, շաքարավազը և ﬕ պտղունց աղ։ Ստացված մասսան տեղավորել նախօրոք
կարագով պատված թավայի կամ հատուկ կաղապարների ﬔջ ու եփել
գոլոշու վրա կամ ջեռոցում ﬕնչև պատրաստ լինելը (10-15 րոպե)։

Բանջարեղենով, ընդեղենով և մսամթերքով պյուրե
Ընդեղեն (ոսպ, սիսեռ, լոբի, բակլա)՝ 1 ճաշի գդալ (30 գր)
3/4 բաժակ ջուր (150 մլ)
Բանջարեղեն (կարտոֆիլ, դդում, դդմիկ, բրոկոլի, գազար, կանաչեղեն)՝ 60 գ
Լյարդ, միս կամ թռչնամիս՝ 40-60 գ
Կարագ (5 գ) կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Ընդեղենը թրջել ջրով և թողնել 8-10 ժամ, այնուհետև լվանալ և
թարմ ջրով լավ եփել՝ 30-60 րոպե։ Լավ լվացած և կտրատած սեզոնային թարմ ﬔկ կամ 2-3 տեսակի բանջարեղենը ջրով եփել և տրորել,
ավելացնել ստացված մասսային և տրորել, այնուհետև ավելացնել լավ
եփած և 2 անգամ աղացած կամ հարած մսամթերքը և վերջում՝ և ﬕ
պտղունց աղ, կարագ կամ բուսական յուղ։
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Բանջարեղենով, ձավարեղենով/մակարոնեղենով և
մսամթերքով ապուր
Բանջարեղեն (կարտոֆիլ, դդում, դդմիկ, ծաղկակաղամբ,
բրոկոլի, կաղամբ, տաքդեղ, գազար, կանաչեղեն)՝ 70 գ
Հացազգի (բրինձ կամ վերմիշել/մակարոն)՝ 2 ճաշի գդալ (50 գ)
Մսամթերք (լյարդ, միս կամ թռչնամիս)՝ 50 գ
Սոխ՝ 10 գ
3/4 բաժակ ջուր (150 մլ)
Կարագ (5 գ) կամ բուսական յուղ՝ 1 թեյի գդալ
Լավ լվացած և մանր կտրատած սեզոնային թարմ ﬔկ կամ 2 տեսակի բանջարեղենը, կանաչեղենը և սոխը ջրով եփել, տրորել կամ հարել,
ավելացնել նախօրոք եփած բրինձը կամ վերﬕշել/մակարոնը, ավելացնել լավ եփած և աղացած մսամթերքը, ﬕ պտղունց աղ և կարագ կամ
բուսական յուղ, եփել ևս 1-2 րոպե, և սննդարար ճաշը պատրաստ է։

Մսի պյուրե
Տավարի միս՝ 60 գ
Կես բաժակ ջուր (100 մլ)
Կարագ՝ 5 գ
Միսը լվանալ, մանր կտրատել, ջրով եփել ﬕնչև փափկելը։ Սառելուց հետո 2 անգամ աղալ և անցկացնել մաղով կամ հարել, ստացված
մասսային ավելացնել արգանակը կամ նույն քանակությամբ եռացրած
ջուր, ﬕ պտղունց աղ, խառնելով եփել ﬕնչև եռալը և կրակից վերցնելուց հետո ավելացնել կարագ։
Հավի սուֆլե
Հավի միս՝ 50 գ
Կաթ՝ 30 մլ
Ձվի դեղնուց՝ 1/2 հատ
Կարագ՝ 3 գ
Հավի ոսկրահանված ﬕսը աղալ, ավելացնել ﬕ պտղունց աղ,
կաթը, ձվի դեղնուցը, կարագը, բոլորը խառնել, տեղավորել նախօրոք
կարագով պատված թավայի ﬔջ ու եփել ջեռոցում ﬕնչև պատրաստ
լինելը (30-35 րոպե)։
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Մսով կոտլետներ
Տավարի միս՝ 50 գ
Ջուր՝ 30 մլ
Հաց՝ 10 գ
Միսը աղալ, խառնել սառը ջրում փափկացրած հացի հետ և նորից
աղալ, ավելացնել ﬕ պտղունց աղ, ջուր և խփել։ Ստացված մասսայից
ձևավորել փոքրիկ կոտլետներ, տեղավորել թավայում և կիսով չափ
ջրով ծածկել ու շոգեխաշել ջեռոցում ﬕնչև պատրաստ լինելը։

Մսով գնդիկներ
Տավարի միս՝ 60 գ
Հաց՝ 20 գ
Ջուր՝ 30 մլ,
Ձվի սպիտակուց (1 հատ)
Միսը աղալ, խառնել սառը ջրում փափկացրած հացի հետ և նորից
աղալ, ավելացնել ձվի սպիտակուցը, ﬕ պտղունց աղ, ջուր և հարել։
Ձեռքերը թրջել և ստացված մասսայից ձևավորել գնդիկներ, լցնել որևէ
ապուրի ﬔջ ու եփել ﬕնչև պատրաստ լինելը (8-10 րոպե)։

Հորթի մսով կոտլետներ
Հորթի միս՝ 50 գ
Չոր սպիտակ հաց՝ 10 գ
Կաթ՝ 20 մլ
Կարագ՝ 5 գ
Հորթի ﬕսը առանձնացնել ճարպից և ջլերից, աղալ, խառնել սառը
ջրում փափկացրած հացի հետ և նորից աղալ, ավելացնել ﬕ պտղունց
աղ, կաթը, և խառնել։ Ստացված մասսայից ձևավորել փոքրիկ կոտլետներ, թեթևակի տապակել տաքացած կարագի ﬔջ, տեղավորել թավայում ու շոգեխաշել ջեռոցում ﬕնչև պատրաստ լինելը (8-10 րոպե)։
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Հավի մսով կոտլետներ
Հավի միս՝ 70 գ
Կաթ՝ 20 մլ
Սպիտակ չոր հաց՝ 10 գ
Կարագ՝ 5 գ
Հավի ﬕսը առանձնացնել ոսկրերից և մաշկից, աղալ, խառնել կաթում փափկացրած հացի հետ և նորից աղալ, ավելացնել ﬕ պտղունց
աղ և խառնել։ Ստացված մասսայից ձևավորել կոտլետներ, թեթևակի
տապակել տաքացած կարագի ﬔջ, տեղավորել թավայում ու եփել ջեռոցում ﬕնչև պատրաստ լինելը (8-10 րոպե)։

Ձկան գնդիկներ
Ձուկ կամ ձկան ֆիլե՝ 60 գ
Հաց՝ 10 գ
Ձվի դեղնուց (1/4 հատ)
Ջուր՝ 10 մլ
Բուսական յուղ (ձեթ)՝ 5 մլ
Ձկան ﬕսն առանձնացնել ոսկրերից և մաշկից, խառնել սառը
ջրում փափկացրած հացի հետ և նորից աղալ, ավելացնել ձվի սպիտակուցը, ձեթը, ﬕ պտղունց աղ և հարել։ Ստացված մասսայից ձևավորել գնդիկներ, տեղավորել ամանում, կիսով չափ ծածկել ջրով ու եփել
մարմանդ կրակի վրա ﬕնչև պատրաստ լինելը (20-30 րոպե)։

Ձկան պյուրե
Ձուկ կամ ձկան ֆիլե՝ 100 գ
Կաթ՝ 20 մլ
Ձկան ﬕսն առանձնացնել ոսկրերից և մաշկից, շոգեխաշել (ցանցով կաթսայում), հարել, ավելացնել ﬕ պտղունց աղ և խառնելով կաթի
հետ ստանալ պուրե։
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ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՊՈՒՐՆԵՐ
Բանջարեղենային ապուր
Գազար՝ 10 գ
Կաղամբ՝ 30 գ
Կարտոֆիլ՝ 30 գ
Կանաչ ոլոռ՝ 5 գ
Ջուր՝ 120 մլ
Կարագ՝ 3 գ
Բանջարեղենը լավ լվանալ։ Գազարը մանր կտրտել, շոգեխաշել քիչ
քանակի ջրում 10 րոպե, ավելացնել մանր թակած կաղամբը, կտրատած
կարտոֆիլը, կանաչ ոլոռը, եռացող ջուր և եփել ﬕնչև պատրաստ լինելը։ Պատրաստի բանջարեղենը անցկացնել մաղով, ավելացնել քիչ աղ,
հասցնել եռման ջերմաստիճանի և ավելացնել կարագը։

Ծաղկակաղամբով և սպիտակաձավարով ապուր
Ծաղկակաղամբ՝ 30 գ
Սպիտակաձավար 1 թեյի գդալ (5 գ)
Ջուր՝ 50 մլ
Կաթ՝ 40 մլ
Կարագ՝ 5 գ
Ծաղկակաղամբը մաքրել տերևներից, լավ լվանալ, մանր կտրատել, շոգեխաշել եռացող ջրում 15 րոպե և ցանցի վրա քաﬔլ։ Եփուկի
վրա ցանել սպիտակաձավարը և խառնելով եփել 10 րոպե, ավելացնել
մաղով անցկացրած ծաղկակաղամբը, քիչ աղ, տաք կաթ, հասցնել եռման ջերմաստիճանի և ավելացնել կարագը։

Վարսակի փաթիլներով ապուր-պյուրե
Վարսակի փաթիլներ՝ 10 գ
Գազար՝ 10 գ
Կարտոֆիլ՝ 35 գ
Ջուր՝ 90 մլ
Կարագ՝ 3 գ
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Վարսակի փաթիլները եռման ջրում եփել 5-7 րոպե, անցկացնել
մաղով, ավելացնել եփած և մաղով անցկացրած գազարն ու կարտոֆիլը, ﬕ քիչ աղ, հասցնել եռման ջերմաստիճանի և ավելացնել կարագը։

Բանջարեղենով ապուր (բորշչ)
Ճակնդեղ՝ 15 գ
Կաղամբ՝ 30 գ
Գազար՝ 15 գ
Կարտոֆիլ՝ 40 գ
Մաղադանոսի արմատներ՝ 5 գ
Ջուր՝ 150 մլ
Շաքարավազ՝ 1 գ
Կարագ՝ 3 գ
Բանջարեղենը լավ լվանալ։ Ճակնդեղը մանր ձողիկների ձևով կտրտել, շոգեխաշել քիչ քանակի ջրում ﬕնչև կիսաեփ դառնալը, ավելացնել
մանր կտրատված գազարը և մաղադանոսի արմատները և շոգեխաշել 20-30 րոպե։ Եռման ջրում լցնել մանր թակած կաղամբը, կտրատած
կարտոֆիլը, եփել 20 րոպե, ավելացնել շոգեխաշած բանջարեղենը,
անցկացնել մաղով, ավելացնել շաքարավազը, քիչ աղ, հասցնել եռման
աստիճանի։ Պատրաստի ապուրին ավելացնել կարագը։

Կաղամբով և խնձորով ապուր
Կաղամբ՝ 30 գ
Գազար՝ 5 գ
Մաղադանոսի արմատներ՝ 3 գ
Խնձոր՝ 20 գ
Ջուր՝ 100 մլ
Կարագ՝ 5 գ
Բանջարեղենը լավ լվանալ։ Գազարը և մաղադանոսի արմատները մանր կտրտել, շոգեխաշել քիչ քանակի ջրում 10 րոպե։ Եռացող
ջրում լցնել մանր թակած կաղամբը, շոգեխաշած բանջարեղենը և եփել
ﬕնչև պատրաստ լինելը։ Պատրաստի բանջարեղենը անցկացնել մաղով, ավելացնել, ﬕ պտղունց աղ, մաքրած և քերած խնձոր և հասցնել
եռման աստիճանի։ Պատրաստի ապուրին ավելացնել կարագը։
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Հավով ապուր-պյուրե
Հավի միս՝ 35 գ
Կաթ՝ 25 մլ
Ջուր՝ 90 մլ
Գազար՝ 5 գ
Մաղադանոսի արմատներ՝ 2 գ
Ալյուր՝ 5 գ
Կարագ՝ 5 գ
Հավը և բանջարեղենը եփել։ Եփած հավի ﬕսը երկու անգամ
աղալ մսաղացով, բանջարեղենը անցկացնել մաղով և բոլորը ﬕասին
լցնել եռման ջրի ﬔջ, ավելացնել կարագի հետ խառնած ալուրը, եռացնել 2-3 րոպե, ավելացնել քիչ աղ, տաք կաթ և հասցնել եռման ջերմաստիճանի։

Ձվածեղ
1 ձու (50 գ)
Կաթ՝ 50 մլ
Ալյուր՝ 5-10 գ
Բուսական յուղ կամ կարագ՝ 5 մլ
Ձուն կաթի հետ հարել, ավելացնել ﬕ փոքր աղ և ալուրը՝ ցանելով և
անընդհատ խառնելով, որպեսզի գնդիկներ չառաջանան։ Թավայի ﬔջ
լցնել բուսական յուղը կամ կարագը, տաքացնել և լցնել հարած խառնուրդը, 2-3 րոպե անց շրջել և ևս 2-3 րոպե անց վերցնել կրակի վրայից։

ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՈՒՏԵՍՏՆԵՐ
Կաթնաշոռ
Կաթ 1 բաժակ՝ 200 մլ
Լիմոնի հյութ՝ 0,5-1 մլ կամ թթու կաթնախառնուրդ («Նարինե»,
մածուն, թթվասեր)՝ 2 թեյի գդալ
Կաթնաշոռ պատրաստելու համար եռացող կաթին պետք է ավելացնել քիչ քանակությամբ թթու մրգահյութ (օրինակ՝ լիմոնի հյութ) կամ
թթու կաթնախառնուրդ («Նարինե», մածուն կամ թթվասեր)։ Պետք չէ
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ﬕանգաﬕց շատ քանակով թթու ավելացնել, այլապես կաթնաշոռը
փափուկ չի լինի: Թթուն պետք է ավելացնել քիչ-քիչ՝ այնքան ժամանակ, ﬕնչև մանր գնդիկներ առաջանան, վերցնել կրակի վրայից և
թողնել, որ շիճուկը լրիվ առանձնանա և դեղին գույն դառնա, այնուհետև քաﬔլ, ավելացնել կթած կրծքի կաթ կամ կաթնախառնուրդ և
հարել։ Մինչև ﬔկ տարեկան երեխային խորհուրդ չի տրվում գործարանային արտադրության կաթնաշոռ տալ։

Կաթնաշոռ՝ մրգի համադրությամբ
Վերը նշված ձևով պատրաստված կաթնաշոռին կարելի է ավելացնել տարբեր մրգային պուրեներ՝ բանանի, դեղձի, ծիրանի, տանձի,
խնձորի կամ այլ, և հարել։

Թթու կաթնախառնուրդներ
«Նարինեն» կարելի է գնել կամ ﬔրել տնային պայմաններում,
իսկ մածունը գերադասելի է ﬔրել տանը։ Եթե երեխան հրաժարվում է
չքաղցրացրած մածուն կամ «Նարինե» ուտելուց, կարելի է դրանց քիչ
քանակությամբ շաքարավազի օշարակ կամ մուրաբայի հյութ ավելացնել։ Վաղ հասակի երեխային չի կարելի գործարանային յոգուրտներ
տալ, քանի որ դրանք շատ քաղցր են և պարունակում են կոնսերվանտներ։

Մրգի կամ հատապտուղների հյութ կամ պյուրե
Միրգ՝ ծիրան, խնձոր, տանձ, դեղձ, բալ, սալոր, բանան, նարինջ,
մանդարին կամ թուրինջ կամ այլ, 70-100 գ
Հատապտուղ՝ մոշ, մորի, ազնվամորի կամ այլ, 70 գ
Շաքարավազի օշարակ՝ 2-5 մլ
Ջուր՝ 50-70 մլ
Միրգը կամ հատապտուղը լավ լվանալ և հարել կամ քերել։ Մրգահյութ ստանալու համար խյուսը պետք է քաﬔլ և նոսրացնել խﬔլու համար նախատեսված անվտանգ ջրով (օրինակ՝ եռացած, սառած ջրով)։
Թթու մրգերի կամ հատապտուղների հյութը կամ պուրեն կարելի է ﬕ
փոքր քաղցրացնել շաքարավազի օշարակով, սակայն շատ քաղցրը
կարող է երեխային ծարավեցնել։
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Մաքուր մրգահյութերը քիչ քանակությամբ կարող են օգտագործվել,
սակայն պետք է հիշել, որ մրգահյութերի ﬔծ քանակը կարող է փորլուծություն առաջացնել և փակել երեխայի ախորժակը։ Մրգի պուրեները
հյութերից գերադասել են։ Փաթեթավորված հյութերը համապատասխան չեն վաղ հասակի երեխայի պահանջին և չպետք է օգտագործվեն։
Մրգահյութերը չպետք է փոխարինեն կրծքի կաթին կամ այլ սննդի։
ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՂՑԱՆՆԵՐ
Գազարով աղցան
1 փոքրիկ գազար (50 գ)
Շաքարավազի օշարակ՝ 1 մլ
Բուսական յուղ՝ 2 մլ
Ընկույզ՝ 1 հատ
Գազարը լավ լվանալ, մաքրել և քերել քերիչով, ցողել եռման ջրով,
ավելացնել շաքարի օշարակը և բուսական յուղը։ Կարելի է ավելացնել
նաև ընկույզի քերուկ։
Գազարով և խնձորով աղցան
1/2 փոքրիկ գազար (25 գ)
1/2 խնձոր (40 գ)
Շաքարավազի օշարակ՝ 1 մլ
Բուսական յուղ՝ 2 մլ
Ընկույզ՝ 1 հատ
Գազարը և խնձորը լավ լվանալ, մաքրել և քերել քերիչով, ցողել
եռման ջրով, ավելացնել շաքարի օշարակը և բուսական յուղը։ Կարելի
է ավելացնել նաև ընկույզի քերուկ։

Լոլիկով աղցան
1 փոքրիկ լոլիկ (25 գ)
Բուսական յուղ՝ 2 մլ
Լոլիկը լավ լվանալ, մաքրել, ցողել եռման ջրով և քերել քերիչով,
ավելացնել մի պտղունց աղ և բուսական յուղը։
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Լոլիկով և խնձորով աղցան
1/2 լոլիկ (15 գ)
1/2 խնձոր (40 գ)
Շաքարավազի օշարակ՝ 1 մլ
Լոլիկը և խնձորը լավ լվանալ, մաքրել, ցողել եռման ջրով և քերել
քերիչով, ավելացնել շաքարավազի օշարակը և խառնել։

Վարունգով աղցան
1/2 վարունգ (25 գ)
Կանաչեղեն՝ 1 գ
Բուսական յուղ՝ 2 մլ
Թարմ վարունգը լվանալ, ցողել եռման ջրով և քերել քերիչով, ավելացնել լավ լվացած և եռման ջրով ողողած, այնուհետև մանր կտրատած
կանաչեղենը, ավելացնել ﬕ պտղունց աղ, բուսական յուղ և խառնել։

Ճակնդեղով և խնձորով աղցան
Ճակնդեղ (25 գ)
1/4 խնձոր (25 գ)
Շաքարավազի օշարակ՝ 1 մլ
Բուսական յուղ՝ 2 մլ
Ընկույզ՝ 1 հատ
Ճակնդեղը լվանալ, եփել կամ խորովել, քերել քերիչով և խառնել
խնձորի քերուկի հետ, ավելացնել շաքարավազի օշարակը և խառնել։
Կարելի է ավելացնել նաև ընկույզի քերուկ։

ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԱՂԱՆԴԵՐՆԵՐ
Խորոված խնձոր շաքարավազով
1 խնձոր (60 գ)
Շաքարավազ՝ 8 գ
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Խնձորը լավ լվանալ, սուր դանակով ﬕջուկը հանել՝ առանց հիմքը
ﬖասելու, ավելացնել շաքարավազը և ջեռոցում խորովել։

Խնձորի մուս
1/2 խնձոր (50 գ)
Սպիտակաձավար՝ 2 թեյի գդալ
Ջուր՝ 100 մլ
Շաքարավազ՝ 8 գ
Խնձորը լվանալ, կտրատել և եփել ջրում, քաﬔլ, խնձորը անցկացնել մաղով, ավելացնել եփուկը և շաքարավազ, եռման ջուր, հասցնել
եռման ջերմաստիճանի, խառնելով ավելացնել սպիտակաձավարը և
եփել 8-10 րոպե։ Պատրաստի խառնուրդը սառեցնել ﬕնչև 40°C և հարել ﬕնչև խիտ մասսայի առաջանալը։

Մրգերի մուս
Միրգ՝ ծիրան, տանձ, դեղձ, բալ, սալոր կամ այլ՝ 30-50 գ
Սպիտակաձավար՝ 2 թեյի գդալ
Ջուր՝ 100 մլ
Շաքարավազ՝ 8-15 գ
Միրգը լավ լվանալ, կտրատել և եփել ջրով, քաﬔլ, անցկացնել
մաղով, ավելացնել եփուկը և եռման ջուր, հասցնել եռման ջերմաստիճանի, խառնելով ավելացնել սպիտակաձավարը և եփել 8-10 րոպե։
Պատրաստի խառնուրդը սառեցնել ﬕնչև 40°C և հարել ﬕնչև խիտ,
համասեռ մասսայի առաջանալը։

Հատապտուղների մուս
Հատապտուղ՝ մոշ, ազնվամորի, մորի, կարմիր կամ սև հաղարջ
կամ այլ՝ 30 գ
Սպիտակաձավար՝ 2 թեյի գդալ
Ջուր՝ 100 մլ
Շաքարավազ՝ 8-15 գ
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Հատապտուղը լվանալ, ցողել եռման ջրով և քաﬔլ հյութը, ավելացնել եռման ջուր, հասցնել եռման ջերմաստիճանի, խառնելով ավելացնել սպիտակաձավարը և եփել 8-10 րոպե։ Պատրաստի խառնուրդը
սառեցնել ﬕնչև 40°C և հարել ﬕնչև խիտ, համասեռ մասսայի առաջանալը։

ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ
Մրգային կամ հատապտղային կիսել
Միրգ՝ ծիրան, խնձոր, տանձ, դեղձ, բալ, սալոր կամ այլ՝ 25-50 գ
կամ
Հատապտուղ՝ ազնվամորի, մոշ, մորի, կարմիր կամ սև հաղարջ
կամ այլ՝ 30 գ
Ջուր՝ 100 մլ
Կարտոֆիլի ալյուր՝ 1 թեյի գդալ
Շաքարավազ՝ 8-15 գ
Միրգը կամ հատապտուղը լավ լվանալ, ցողել եռման ջրով, քերել
և քաﬔլ հյութը։ Հատապտղի կամ մրգի քերուկին ավելացնել եռման
ջուր և շաքարավազ, եփել 5-10 րոպե, խառնելով ավելացնել սառը ջրում
լուծված կարտոֆիլի ալուրը, հասցնել եռման աստիճանի, ավելացնել
քամած հյութը, վերցնել կրակից և սառեցնել։

Կոմպոտ թարմ մրգերից
Միրգ՝ ծիրան, տանձ, դեղձ, բալ, սալոր կամ այլ՝ 30-50 գ
Շաքարավազ՝ 8 գ
Ջուր՝ 100 մլ
Միրգը լավ լվանալ, մաքրել, կտրատել և եփել ջրով, քաﬔլ, անցկացնել մաղով, ավելացնել եփուկը և շաքարավազը, հասցնել եռման
ջերմաստիճանի, վերցնել կրակի վրայից և սառեցնել։
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Կոմպոտ սառեցված մրգերից
Սառեցված միրգ՝ ծիրան, տանձ, դեղձ, բալ, սալոր կամ այլ՝
30-40 գ
Շաքարավազ՝ 8 -15 գ
Ջուր՝ 100 մլ
Սառեցված ﬕրգը լվանալ, ավելացնել եռման ջուր և եփել, քաﬔլ,
անցկացնել մաղով, ավելացնել եփուկը և շաքարավազը, հասցնել եռման ջերմաստիճանի, վերցնել կրակի վրայից և սառեցնել։

Չրով կոմպոտ
Չիր՝ ծիրանի, տանձի, դեղձի, բալի, սալորի կամ այլ՝ 50 գ
Շաքարավազ՝ 5 գ
Ջուր՝ 200 մլ
Չիրը լավ լվանալ, մաքրել և եփել ﬕնչև պատրաստ լինելը (10-20
րոպե՝ կապված չրի տեսակից), քաﬔլ, անցկացնել մաղով, ավելացնել
եփուկը և շաքարավազը, հասցնել եռման ջերմաստիճանի, վերցնել
կրակի վրայից և սառեցնել։
Աղուսակ 6. Սննդամթերքի քաշը տարբեր ծավալներում
Սննդամթերք
Ալուր (ցորենի, վարսակի
կամ այլ)
Ձավարեղեն
սպիտակաձավար
հնդկաձավար
կորեկ
բրինձ
գարի
վարսակաձավար
ցորեն
եգիպտացորեն
վարսակ
վարսակի փաթիլներ

Թեյի բաժակ՝
200 մլ

Ճաշի
գդալ

Թեյի
գդալ

130 գ

25 գ

5գ

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
8
8
8
8
8
8
8
8
8

գ
գ
գ
գ
գ
գ
գ
գ
գ
գ
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Ընդեղեն
լոբի
սիսեռ
ոլոռ
ոսպ

175 գ
185 գ
185 գ
170 գ

-

-

Կարտոֆիլի ալուր (օսլա)

160 գ

-

-

Շաքարավազ

160 գ

-

-

Կաթ, մածուն, յոգուրտ, «Նարինե»

200 գ

18 գ

5գ

Թթվասեր

200 գ

20 գ

9գ

Կաթնաշոռ

-

17 գ

6գ

Ձեթ

17 գ

5գ

Կարագ/յուղ

17 գ

5գ

Մեղր

17 գ

5գ

-

-

Հատապտուղներ (բալ, կեռաս,
մորի, ազնվամորի, հաղարջ)
Սննդատեսակներ
Բանջարեղեն
կարտոֆիլ
սոխ
գազար
վարունգ
լոլիկ
Մրգեր
ծիրան
բանան
նուռ
տանձ
թուզ
դեղձ
խնձոր
6,5 սմ տրամագծով
7,5 սմ տրամագծով
նարինջ
6,5 սմ տրամագծով
7,5 սմ տրամագծով
լիմոն
Ձու
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130 գ

Միջին չափսի 1 հատ / գ
100
75
75
100
95
25
72
125
135
40
85
130
250
100
150
60
47

