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 ՆԵ ՐԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 Նե րա ծա կան մա սի նպա տա կն է ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին նրա նց ա պա-
գա մաս նա գի տու թյա նը, նշել նախ նա կան մաս նա գի տա կան ու սո ւմն  ա րան նե-
րի դե րը հան րային սնն դի հա մա կար գո ւմ, պատ մե լ խո հա րա րի մաս նա գի տու-
թյան, ինչ պես նաև խո հա րա րու թյան մա սի ն։ Ներ կայաց նել  խո հա րա րու թյան 
և այլ ա ռար կա նե րի մի  ջև ե ղած կա պը, ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին խո հա րա-
րի ո րա կա վոր ման բնու թա գր ման հե տ։ 

Ու սա նող նե րին պե տք է տե ղե կաց նել խո հա րա րու թյան պատ մու թյան մա-
սին, ներ կայաց նել ազ գային խո հա նո ցի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը։ Ու սա-
նող նե րը պե տք է ի մա նան, որ խո հա րա րու թյան վե րջ նա կան նպա տա կը հա-
մե ղ և ա ռող ջա րար սնն դի պատ րաս տո ւմն  է։

 Հիմն  ա կան տված հար ցե րը, ո րո նք պե տք է յու րաց նեն ու սա նող նե րը նե րա-
ծա կան մա սո ւմ, հետ ևյա լն են.

1. Ի՞նչ պե տք է ի մա նա IV կար գի խո հա րա րը ։

2. Ո՞վ կա րող է ստա նալ V կար գի խո հա րա րի ո րա կա վո րո ւմ։

3. Ի՞նչ է խո հա րա րու թյու նը ։

4. Ինչ պե ՞ս է կապ ված խո հա րա րու թյու նը այլ ա ռար կա նե րի հե տ։

5. Ի՞նչ է տեխ նո լո գի ա կան պրո ցե սը ։

6. Ի՞նչ փու լե րից է այն կա զմ վա ծ։

7. Ի՞նչ է հո ւմ քը ։

8. Ի՞նչ է կի սա պատ րաս տու կը ։

9. Ի՞նչ է պատ րաս տի ար տադ րան քը 
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ԹԵ ՄԱ 1. ԽՈ ՀԱ ՐԱ ՐՈ ՒԹՅԱՆ ԴԱ ՍԱ ՎԱ ՆԴ ՄԱՆ 

ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՅԻ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈ ՒՐ ՀԱՐ ՑԵ Ր

 
Ի նչ պես ան ցկաց նել պա րապ մո ւնք նե րը
 Նախ նա կան (ար հես տա գոր ծա կան) ու սո ւմն  ա կան հաս տա տու թյո ւն նե րո ւմ 

պա րապ մո ւնք նե րի ա ռա վել ար դյու նա վետ ան ցկաց ման հա մար ա ռա ջա րկ-
վում է հետ ևել ստո րև նշ ված փու լե րի հա ջոր դա կա նու թյա նը ։

1. Նե րա ծու թյո ւն

2. Տե ղե կատ վու թյո ւն

3. Գի տե լիք նե րի փո խան ցո ւմ

4. Խն դիր ներ սո վո րա ծի մշակ ման հա մա ր

5. Վեր լու ծու թյո ւն և հա մադ րո ւմ

6. Գնա հա տո ւմ

 Բո լոր 6 քայ լե րը պե տք է ան ցկաց վեն մե կ թե մայի մե  ջ։ Մի նչև պա րապ մուն-
քի սկիզ բը պե տք է նա խա ձեռ նել պլա նա վոր ման փու լի ար դյո ւնք նե րի կա րճ 
վե րս տու գո ւմ։

 ՆԵ ՐԱ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ

 Սո վո րա բար նե րա ծու թյու նը սկս վո ւմ է ու սա նող նե րին ող ջու նե լո ւց և կա րճ 
զրույ ցից հե տա քր քիր թե մայի շո ւրջ։ Ցան կա լի է գտ նել թա քն ված կապ պա-
րապ մո ւն քի թե մայի հե տ։ Այդ ա մե  նը կօգ նի վե րաց նել ու սա նող նե րի լար վա-
ծու թյու նը ա ռա ջին պա րապ մո ւն քի ժա մա նակ և ուղ ղել ու սա նող նե րի ու շադ-
րու թյու նը ու սո ւմն  ա կան ա ռար կայի վրա ։

 
ՏԵ ՂԵ ԿԱ ՏՎՈՒԹՅՈ ՒՆ ԵՎ ԳԻ ՏԵ ԼԻՔ ՆԵ ՐԻ ՓՈ ԽԱՆ ՑՈ ՒՄ

 Նե րա ծա կան մա սից հե տո վար պե տը ան ցնո ւմ է նոր նյու թի փո խա նց մա-
նը, նա խա ձեռ նո ւմ է քն նար կո ւմն  եր, ու սո ւմն  ա կան զրույց ներ, դե րային խա-
ղեր և բա նա վե ճե ր՝ ըստ խն դիր նե րի լո ւծ ման, ի րա վի ճա կին և թե մայի հա մա-
պա տաս խան ու սո ւց ման մե  թո դի ընտ րու թյա մբ։ Հա ջո րդ պա րապ մո ւնք նե րին 
պետք է կա տար վի նա խո րդ թե մա նե րի ամ փո փիչ կրկ նու թյո ւն՝ մի  նչև նոր նյու-
թի դա սա վան դու մը ։

 Նյու թի բաշ խու մը պե տք է կա տար վի թե մա տի կո րեն, ին չը կթեթ ևաց նի ու-
սո ւմն  ա կան գոր ծո ղու թյու նը և պա րապ մո ւն քի վա րու մը ։

 Նյու թը բաշ խե լո ւց հե տո տե ղի է ու նե նո ւմ թե մայի քն նար կո ւմ։
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ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ՍՈ ՎՈ ՐԱ ԾԻ ՄՇԱԿ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ Ր

 Գի տե լի քը ակ տիվ մշա կե լու հա մար պա հա նջ վո ւմ են խն դիր ներ, ո րո նք ու-
սա նող նե րին կտան մտա ծե լու հնա րա վո րու թյո ւն։

Խմ բային աշ խա տան քի կամ խն դիր նե րի ան հա տա կան լո ւծ ման ար դյո ւնք-
նե րի ներ կայա ցու մը ու սո ւց ման լավ մե  թոդ է։ Այս շր ջա նակ նե րի մե ջ կա րե լի է 
ընդ գր կել նաև տնային հա նձ նա րա րու թյո ւն նե րը ։

 ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈ ՒԹՅՈ ՒՆ ՆԵՐ ԵՎ ՀԱ ՄԱԴ ՐՈ ՒՄ

 Թե մայի են թա բա ժան ման մի  ջո ցով կա րե լի է ա ռան ձին-ա ռան ձին աշ խա-
տել տե ղե կու թյան ա ռան ձին տար րե րի հե տ։ Այս տեղ կա րող են քն նա րկ վել 
կար ևոր ման րա մաս նե րը։ 

Այս ա մե  նը ի րա կա նաց վո ւմ է, որ պես զի գի տե լի քնե րը մո տեց վեն գո րծ նա-
կա նին և կի րառ վեն ա պա գայո ւմ։

Գ ՆԱ ՀԱ ՏՈ ՒՄ

Յու րա քան չյո ւր խնդ րից հե տո պե տք է ան ցկաց վի ու սա նող նե րի ինք-
նագնա հա տո ւմ։ Մյո ւս հնա րա վո րու թյո ւնն այն է, որ ար դյո ւնք նե րը բա ցա հայտ 
քն նա րկ վեն խմ բե րո ւմ։ Դա սըն թա ցի վեր ջո ւմ պե տք է հատ կաց վի ժա մա նակ 
եզ րա փա կիչ զրույ ցի հա մա ր։ 

Այս հե տա դա րձ կա պը լավ տե ղե կու թյո ւն կտա մաս նա կից նե րի աշ խա տան-
քին, նրա նց ի րա կա նաց ված և չի րա կա նաց ված սպա սո ւմն  ե րի մա սին, ինչ պես 
նաև տե ղե կու թյո ւն վար պե տի աշ խա տան քի մա սի ն։
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ԹԵ ՄԱ 2. ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆԻ ԵՎ ՍՆ ԿԵ ՐԻ 

ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ 

 Թե մայի նպա տա կը 

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել բան ջա րե ղե նի և սն կե րի դե րը սնն դո ւմ, դրա նց 
խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու մը, ու սո ւմն  ա սի րել հո ւմ քին ներ կայաց վող ո րա կա-
կան պա հա նջ նե րը, մթե րք նե րի նախ նա կան մշակ ման ե ղա նակ նե րը, բան ջա րե-
ղե նային կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պահ պան ման պայ ման նե րը և ժամկ  ետ նե րը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄՆ ԸՍՏ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ 

1.  Բան ջա րե ղե նի դե րը սնն դո ւմ, բան ջա րե ղե նի դա սա կար գու մը, բան ջա րե-
ղե նի մշակ ման ընդ հա նո ւր սխե ման, կար տո ֆի լի նախ նա կան մշա կու մը: 

2. Ար մա տապ տո ւղ նե րի նախ նա կան մշա կու մը։ Ար մա տապ տո ւղ նե րի և 
կար տո ֆի լի կտ րատ ման ձևե րը ։

3.  Սո խային, կա ղամ բային և կա նաչ բան ջա րե ղեն նե րի մշա կու մը:

4.  Տո մա տային, դդ մային բան ջա րե ղե նի և ըն դե ղե նի մշա կու մը։ Չո րաց րած 
սա ռեց րած և պա հա ծոյաց րած բան ջա րե ղե նի մշա կու մը:

5.  Բան ջա րե ղե նային մն ա ցո ւկ նե րի օգ տա գոր ծու մը ։

6. Սն կե րի մշա կու մը:

7.  Նյու թի ամ փո փո ւմ:

8.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք։

 

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Ճի շտ է թե ման սկ սել շեշ տե լով բան ջա րե ղե նի դե րը սնն դո ւմ որ պես օս լայի, 
շա քար նե րի, հան քային նյու թե րի աղ բյո ւր, ինչ պես նաև ներ կայաց նել բան ջա-
րե ղե նային կե րակ րա տե սակ նե րը որ պես սպի տա կո ւց նե րի լրա ցու ցիչ աղ բյո ւր։

 Կար ևոր է նաև ներ կայաց նել բան ջա րե ղե նի դե րը որ պես C, B վի տա մի ն նե-
րի և կա րո տի նի աղ բյո ւր։ Օրինակ` կա նաչ բան ջա րե ղեն նե րը պա րու նա կո ւմ 
են մե ծ քա նա կու թյա մբ C  վի տա մի ն (մա ղա դա նո սը` 150 մգ%) և կա րո տին, ուս-
տի կա նա չե ղե նը ոչ մի  այն գե ղեց կաց նո ւմ է կե րակ րա տե սա կը, այլ նաև հա րս-
տաց նո ւմ է այն վի տա մի ն նե րո վ։

 Բան ջա րե ղե նի նախ նա կան մշակ ման ընդ հա նո ւր սխե ման ու սո ւմն  ա սի-
րե լիս պե տք է բա ցատ րել յու րա քան չյո ւր գոր ծո ղու թյան նպա տա կը։ Օր.` տե-
սա կա վոր ման հետ ևան քով նվա զո ւմ է սնն դային մն ա ցո ւկ նե րի քա նա կը մե -
քե նայաց ված մա քր ման ժա մա նակ: Թե ման ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք է նաև 
ու սա նող նե րին ծա նո թաց նել « Կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղադ րագ րե րի հա-

վա քա ծո ւին», ո րից օգտ վե լով նրանք պե տք է կա րո ղա նան կազ մե լ բան ջա-
րե ղե նի մշակ ման ար դյո ւն քո ւմ ստաց ված մն ա ցո ւկ նե րի ա ղյ ու սա կը ։

 Բան ջա րե ղե նի մշակ ման յու րա քան չյո ւր գոր ծո ղու թյո ւնն ու սո ւմն  ա սի րե լիս 
պե տք է ներ կայաց նել ան հրա ժե շտ պա րա գա նե րը, մե  քե նա նե րը, բա ցատ րել, 
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թե ինչ պես կա րե լի է նվա զեց նել բան ջա րե ղե նային մն ա ցո ւկ նե րի քա նա կը, 
օր.` պահ պա նե լով մե  խա նի կա կան մա քր ման ճի շտ ռե ժիմն  ե րը, կա տա րե-
լով բան ջա րե ղե նի նախ նա կան տե սա կա վո րո ւմ, ճի շտ կազ մա կեր պե լով աշ-
խա տա տե ղը և այլն։ Բան ջա րե ղե նի նախ նա կան մշա կու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս 
պետք է ո րոշ տե ղե կու թյո ւն ներ տալ նրա նց կազ մի  մե ջ մտ նող նյու թե րի մա-
սին, օր.` ան հրա ժե շտ է ա սել C  վի տա մի  նի հատ կու թյո ւն նե րի մա սին. C վի-
տա մի  նը ջրո ւմ լո ւծ վող է, այդ պատ ճա ռով մաք րած բան ջա րե ղե նը չի կա րե լի 
եր կար պա հել ջրո ւմ: C վի տա մի  նը օ դի թթ ված նի հետ շփ վե լիս օք սի դա նո ւմ 
է, այ սի նքն կտ րա տած բան ջա րե ղե նը և այլ բան ջա րե ղեն չի կա րե լի եր կար 
պա հել օ դո ւմ։ C  վի տա մի  նի օք սի դա ցո ւմն  ա րա գա նո ւմ է ար ևի լույ սի և ջեր-
մու թյան ազ դե ցու թյու նից, այդ պատ ճա ռով կա նա չե ղե նը պե տք է պահ պա նել 
ար ևի լույ սից, իսկ բան ջա րե ղե նը` պահ պա նել սա ռը խցիկ նե րո ւմ։

 Թե ման ու սո ւմն  ա սի րե լիս ան հրա ժե շտ է հա նձ նա րա րել ու սա նող նե րին 
ինք նու րույն աշ խա տա նք նե ր։ Օր.` բան ջա րե ղե նի կտ րատ ման ձևե րը ան ցնե-
լուց կա րե լի է ա ռա ջար կել կազ մե լ բան ջա րե ղե նի կտ րատ ման ձևե րի և խո հա-
րա րա կան օգ տա գո րծ ման ա ղյ ու սա կ։

 Բան ջա րե ղե նի նախ նա կան մշակ ման թե ման կա րե լի է ամ փո փել խն դիր-
նե րի լո ւծ ման մի  ջո ցով, ինչ պես նաև ընդ հա նո ւր հա րց ման կա տար մա մբ։

ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵ Ր 

1. 200 կգ կար տո ֆի լի մաք րու մի ց (մա րտ ամ սին) մն ա ցո ւկ նե րի քա նա կը 
շատ է ստաց վե լ։ Անհ րա ժե շտ է ո րո շել քա նա կը ։

200 կգ - 100%
x - 40% (մար տին)

Ե թե կշ ռե լիս թա փոն նե րի քա նա կը շատ է 80 կգ-ից, ա պա կազ մվո ւմ է ակտ՝ 
նշե լով պատ ճա ռը :

2. Որ քան է կազ մո ւմ 200 կգ կար տո ֆի լի մա քո ւր քա շը մար տի ն։
200 կգ - 100%
x - 60%  (քա նի որ մար տին կար տո ֆի լի նախ նա կան մշա կու մի ց ստաց ված 

թա փոն նե րի քա նա կը կազ մո ւմ է 40%, ա պա 100%-40%=60%)

3. Որ քան է կազ մո ւմ 120 կգ զտա քաշ կար տո ֆի լի ան զո ւտ քա շը մա րտ ամ սի ն։
120 կգ - 60% (մար տին)
x - 100% 

x=200x40= 80կգ (մն ացուկներ)
100

x=200x60= 120կգ (զտաքաշ)
100

x=120x60= 200կգ (անզուտ քաշ)
60
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 Թե մայի վե րա բե րյալ գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րը հնա րա վո րու թյո ւն են 
տա լիս ու սա նող նե րին ամ րա պն դել տե սա կան գի տե լիք նե րը ։

 Նախ քան գո րծ նա կան աշ խա տան քին ան ցնե լը պե տք է նա խա պատ րաս-
տել բան ջա րե ղե նի մշակ ման աշ խա տա տե ղեր՝ ա պա հո վե լով ան հրա ժե շտ 
պա րա գա նե րով և գույ քով ( ար տադ րա կան սե ղան ներ, տախ տակ ներ, խո հա-
րա րա կան դա նակ ներ, ձևա վոր դա նակ ներ և այլն)։

 ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ N1

 Կա տա րել կար տո ֆի լի մաք րո ւմ մաք րող մե  քե նայով և ո րո շել մն ա ցո ւկ նե րի 
քա նա կը։ 

Ար դյո ւնք նե րը ձևա կեր պել հետ ևյալ կե րպ

 Կար տո ֆիլ մաք րող մե  քե նա _________ , մա քր ման ժա մա նա կը  _________  րո պե ։

 Կար տո ֆի լի զա նգ վա ծը (ան զո ւտ քաշ)    _________  կգ.

 Կար տո ֆի լի զա նգ ված մաք րե լո ւց հե տո _________  կգ.

Մ նա ցո ւկ ներ  _________  %.

 Կար տո ֆի լի զա նգ վա ծը վե րջ նա մաք րու մի ց հե տո  _________  կգ.

Մ նա ցո ւկ նե րի քա նա կը վե րջ նա մաք րու մի ց հե տո (ան զուտ քա շից)  _________  %. 

Ը նդ հա նո ւր մն ա ցո ւկ նե րի քա նա կը (ան զո ւտ քաշ) _________   %.

Մ նա ցո ւկ նե րի քա նա կի հա մա պա տաս խա նու մը նոր մե  րին   _________ ։
Ե թե մն ա ցո ւկ նե րը նոր մե  րից ա վել են ստաց վո ւմ, պե տք է ո րո շել դրա պատ-

ճառ նե րը ։

 ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ N2

1.  Կա տա րել կար տո ֆի լի, ար մա տապ տո ւղ նե րի (ճա կն դեղ, գա զար) նախ-
նա կան մշա կո ւմ։

 Տե սա կա վո րո ւմ, մաք րո ւմ, լվա ցո ւմ:

2.  Կա տա րել սպի տա կագ լո ւխ կա ղամ բի նախ նա կան մշա կո ւմ։ Կտ րա տել 
կա ղամ բը աղ ցա նի հա մար և նա խա պատ րաս տել տոլ մայի հա մա ր։

3.  Կա տա րել բան ջա րե ղե նի մշա կո ւմ (լո լիկ, պղ պեղ, սմ բո ւկ, դդ մի կ և այլն) 
լցոն ման հա մա ր։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք կա տա րե լիս ու սա նող նե րը պե տք է կա րո ղա նան 
մաս նա գի տո րեն հիմն  ա վո րել յու րա քան չյո ւր գոր ծո ղու թյու նը ։

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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ԹԵ ՄԱ 3. ՁԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ  ԹԵ ՄԱՅԻ ՆՊԱ ՏԱ ԿԸ 

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել ձկան դե րը սնն դո ւմ և խո հա րա րա կան ո րա-
կա կան պա հա նջ նե րը ձկան նախ նա կան մշակ ման գոր ծո ղու թյո ւն նե րը կի սա-
պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը, սնն դային մն ա ցո ւկ նե րի օգ տա գոր ծու մը 
և նրա նց քա նա կի վրա ազ դող գոր ծոն նե րը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄՆ ԸՍՏ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ 

1. Ձ կան սնն դային ար ժեք նե րը, խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու մը, ձկ նե րի 
դա սա կար գու մը։ Հո ւմ քի ո րա կին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը։ Սա ռեց-
րած ձկան հա լե ցու մը։ Ոսկ րային կմախ քով ձկան մշա կու մը։ 

2. Ան թե փո ւկ ձկ նե րի մշա կու մը։ Ձկան մշա կու մը լցոն ման հա մա ր։

3.  Թա ռա փա ցեղ ձկ նե րի մշա կու մը։ Ծո վամ թե րք նե րի մշա կու մը ։

4. Ձ կից կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը և պահ պա նու մը։ Սնն-
դային մն ա ցո ւկ նե րի օգ տա գոր ծու մը ։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Թե ման պե տք է սկ սել ա ռա ջին հեր թին շեշ տե լով ձկան սնն դային ար ժեք-
նե րը, ինչ պես նաև հո ւմ քի ո րա կին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը, օգ տա գոր ծե-
լով ձկան ապ րան քա գի տա կան բնու թագ րու մը ։

 Հար կա վոր է ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին հան րային սնն դի օբյե կտ նե րո ւմ 
օգ տա գո րծ վող ձկ նա տե սակ նե րին, այ նու հե տև ներ կայաց նել ձկ նե րի դա սա-
կա րգ ման գոր ծոն նե րը և հատ կա նիշ նե րը (ըստ կա ռո ւց ված քի՝ կռ ճի կային և 
ոսկ րային կմախ քով, ըստ մաշ քային ծած կույ թի` թե փու կա վոր և ան թե փո ւկ)։ 
Ձկան դա սա կար գու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս ճի շտ կլի նի օգ տա գոր ծել նկար ներ և 
պաս տառ ներ ձկ նա տե սակ նե րի վե րա բե րյա լ։

 Հո ւմ քի բնու թագ րու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք է նշել, թե ինչ վի ճա կո ւմ են 
ստա նո ւմ ձու կը հան րային սնն դի օբյե կտ նե րո ւմ (թա րմ, սա ռեց րած, պա ղեց-
րած, եր բե մն  աղ դրած), ինչ պես նաև պե տք է ընդ գծել կեն դա նի ձկան ա ռա-
վե լու թյո ւն նե րը։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է հս տակ յու րաց նեն, որ ձկան մշա կու մի ց ստաց ված 
թա փոն նե րի քա նա կը կախ ված է ձկան տե սա կից և նրա չափ սե րի ց։ Որ պես 
կա նոն` խո շոր ձկ նե րի մշա կու մի ց ստաց ված թա փո նը ա վե լի քիչ է լի նո ւմ, քան 
մա նր ձկ նե րի նը, սա կայն կա րող է լի նել բա ցա ռու թյո ւն (օր.` բրամ, շի ղա ձո ւկ)։ 
Դա բա ցա տր վո ւմ է այդ ձկ նա տե սակ նե րի կա ռո ւց ված քո վ։

Ձ կան մաս նա տու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս ու սա նող նե րը պե տք է  հաս կա նան 
մաս նատ ման տար բեր ձևե րի պատ ճառ նե րը։ Օր.` մի  նչև 1,5 կգ քա շով ձու կը 
բա ժա նո ւմ են օ ղա կա ձև բաժ նային կտոր նե րի, ո րո նց հաս տու թյու նը բա վա-
րար է ջեր մային մշակ ման են թար կե լու հա մա ր։ Ա վե լի խո շոր ձկ նե րից (1,5 կգ-
ից ա վելի) օ ղա կա ձև կտոր նե րը բա րակ են ստաց վո ւմ, ո րո նք հնա րա վոր չէ 
տա պա կել կամ ե փե լ։ Այդ պատ ճա ռով խո շոր ձկ նե րից ստա նո ւմ են ֆի լե, ո րից 
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ձևա վո րո ւմ են պա հա նջ վող զա նգ վա ծով բաժ նային կտոր նե ր։ Կի սա պատ-
րաս տո ւկ նե րի պատ րա ստ ման թե ման ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք է ճի շտ հիմ-
նա վո րել դրա նց կտ րատ ման ձևե րը։ Օր.` հիմն  ա կան ե ղա նա կով տա պակ ման 
հա մար ձկան կտոր նե րը կտ րա տո ւմ են 600 ան կյ ան տակ և դրա նով մե  ծաց նո-
ւմ են ճար պի հետ կտո րի շփ ման մա կե րե սը ։

 Թա ռա փա ցեղ ձկ նե րի մշակ ման թե ման ան ցնե լիս պե տք է նշել դրա նց կա-
ռո ւց ված քային ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը։ Ու սա նող նե րը պե տք է տե ղե կա-
նան, որ մե ր հան րա պե տու թյան սնն դի օբյե կտ նե րո ւմ թա ռա փա ցեղ ձկ նե րը 
հիմն  ա կա նո ւմ ստա նո ւմ են սա ռեց րած վի ճա կո ւմ։ Բա ցա ռու թյո ւն է կազ մո ւմ 
ստեռ լե տը, ո րը ստա նո ւմ են թա րմ։ Ներ կայո ւմս այս ձկ նա տե սա կը լայն կի րա-
ռո ւմ ու նի գրե թե սնն դի բո լոր օբյե կտ նե րո ւմ։ Թա ռա փա ցեղ ձկ նե րի մշակ ման 
կար ևոր գոր ծո ղու թյո ւն նե րից ող նաջ լի ճի շտ հե ռա ցո ւմն  է, խոր հո ւրդ չի տր վում 
հե ռաց նել ող նա ջի լը մաս նա տե լո ւց հե տո։ Պե տք է նշել, որ ջեր մային մշակ ման 
ժա մա նակ ող նա ջի լի առ կայու թյու նը հա ղոր դո ւմ է մթեր քին տհաճ հա մ։

Ձ կան մշակ ման թե ման ու սա նո ղի հա մար կլի նի ա ռա վել լի ար ժեք և տպա-
վո րիչ, ե թե տե սա կան մա սը ան ցնե լո ւց հե տո կա տար վեն գո րծ նա կան աշ խա-
տա նք ներ ու սո ւմն  ա կան լա բո րա տո րի այո ւմ, ո րը պե տք է հա գե ցած լի նի թե-
մային վե րա բե րյալ ան հրա ժե շտ գույ քով և պա րա գա նե րով (ար տադ րա կան 
սե ղան ներ, տախ տակ ներ թե փո ւկ  մաք րող քե րիչ ներ կամ դա նակ ներ, խո հա-
րա րա կան դա նակ ներ, կշե ռք և այլն)։ 

Որ պես զի գո րծ նա կան աշ խա տան քի ըն թաց քո ւմ կա տար վեն ձկան նախ նա-
կան մշակ ման տար բեր գոր ծո ղու թյո ւն ներ (ել նե լով հո ւմ քի տե սա կից), ու սա-
նող նե րին կա րե լի է բա ժա նել փո քր խմ բակ նե րի (կա զմ ված 3-4 հոգուց)։ Յու րա-
քան չյո ւր խմ բին կա րե լի է հա նձ նա րա րել տար բեր գոր ծո ղու թյո ւն նե ր։

ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԻ ՆԱԿ ՆԵ Ր

5. Որ քան է կազ մո ւմ մն ա ցո ւկ նե րի քա նա կը 20 կգ շի ղաձ կից կոտ լետ նե րի 
պատ րա ստ ման ժա մա նա կ

20 կգ - 100%
x - 52% 

6. Որ քան մա քո ւր ֆի լե կս տաց վի 20 կգ շի ղաձ կի ց
20 կգ - 100%
x - 48% (մա քո ւր ֆի լե)

  

 

x=20x52= 10.4կգ (մն ացուկներ)
100

x=20x48= 9.6կգ (մաքուր ֆիլե)
100
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ԳՈՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ N1

 Կա տա րել թա րմ ձկան և սա ռեց րած (օր.` սիգ ձկ նա տե սա կի) նախ նա կան 
մշա կո ւմ և հաշ վար կել թա փոն նե րի քա նա կը ։

 Մի նչև նախ նա կան մշա կու մը սկ սե լը ու սա նող նե րը վար պե տի օգ նու թյա-
մբ պե տք է ո րո շեն ստաց ված հո ւմ քի ո րա կը, այ սի նքն՝ թար մու թյու նն ըստ 
զգայա բա նա կան ցու ցա նիշ նե րի (գույ նը, հո տը, կոն սիս տեն ցի ան)։ 

Այ նու հե տև կա տա րո ւմ են սա ռեց րած ձկան հա լե ցո ւմ թե փո ւկ նե րի, փո րո-
տի քի, գլ խի, լո ղաթ ևե րի հե ռա ցո ւմ և լվա ցո ւմ։

 Թա փոն նե րի քա նա կի ո րո շու մը կա րե լի է ձևա կեր պել՝ կազ մե  լով հատ ևյալ 
ակ տը. 

Ձ կան տե սա կը  ______
 Հո ւմ քի վի ճա կը ______ (սա ռեց րած, թա րմ, պա ղեց րած)
 Զա նգ վա ծը` 
Մի նչև հա լե ցու մը  ______ կգ
 Հա լե ցու մի ց հե տո     ______ կգ
 Թե փո ւկ նե րի հե ռա ցու մի ց հե տո ______ կգ
Գլ խի և փո րո տի քի հե ռա ցու մի ց հե տո  ______կգ
 Լո ղաթ ևե րի հե ռա ցու մի ց հե տո ______ կգ 
Ը նդ հա նո ւր թա փոն նե րի քա նա կը  ______ կգ, կամ ____%. 
Այդ թվո ւմ սնն դային թա փոն ներ ______կգ, կամ ____%.

 ԳՈ ՐԾ ՆԱ ԿԱՆ ԱՇ ԽԱ ՏԱ ՆՔ N2

 Կա տա րել թա րմ ձկան նախ նա կան մշա կո ւմ (թե փո ւկ նե րի, փո րո տի քի հե ռա-
ցո ւմ և լվա ցո ւմ)։ Այ նու հե տև կա տա րել հետ ևյալ գոր ծո ղու թյո ւն նե րը` հա մա ձայն 
տեխ նո լո գի այի. 

1. կտ րա տել  ձու կը օ ղա կա ձև կտոր նե րով,

2. ձ կից ստա նալ մաշ կով, կո ղո սկ րե րով և մա քո ւր ֆի լե,

3.  պատ րաս տել ձկից կոտ լե տային զա նգ ված,

4.  կա տա րել ձկան մշա կո ւմ լցոն ման հա մար,

5.  կա տա րել թա ռա փա ցեղ ձկան (ս տեռ լե տի) նախ նա կան մշա կո ւմ,

6.  պատ րաս տել կի սա պատ րաս տո ւկ ներ եփ ման, ջր խաշ ման, հիմն  ա կան և 
ֆրի ե ղա նա կով տա պակ ման հա մա ր։

 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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ԹԵ ՄԱ 4. ՄՍԻ ԵՆ ԹԱՄ ՍԱՄ ԹԵ ՐՔ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԹՌՉ ՆԻ 

ՆԱԽ ՆԱ ԿԱՆ ՄՇԱ ԿՈՒ ՄԸ

 Թե մայի նպա տա կը 

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել մսի, են թամ սամ թե րք նե րի, թռչ նի տեխ նո լո-
գի ա կան բնու թագ րու մը (տե սակ նե րը, սնն դային ար ժե քը, ջեր մային վի ճա կը), 
նրա նց դե րը սնն դո ւմ և խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու մը։ 

Ու սո ւմն  ա սի րել մսի մշակ ման սխե ման, խո շոր և մա նր ա նա սո ւն նե րի խո հա-
րա րա կան մաս նա տու մը, մսե ղի քի ա ռան ձին մա սե րի խո հա րա րա կան նշա նա-
կու թյու նը, կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րա ստ ման կա նոն նե րը, մսից ա ղա-
ցած զա նգ վա ծի պատ րաս տու մը, են թամ սամ թե րք նե րի մշա կու մը, ինչ պես նաև 
թռչ նի մշա կու մը և թռչ նամ սից կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ 

1. Մ սի տեխ նո լո գի ա կան և ապ րան քա գի տա կան բնու թագ րու մը, հյո ւս ված-
քային և քի մի  ա կան կազ մը, մսի դե րը սնն դո ւմ, խո հա րա րա կան օգ տա գոր-
ծու մը, բա րո րա կու թյան գնա հա տու մը։ Տա վա րի մսե ղի քի մաս նա տու մը:

2.  Մա նր ա նա սու նի մաս նա տու մը:

3.  Կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րա ստ ման ընդ հա նո ւր կա նոն նե րը, խո-
շոր կտոր նե րով կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը:

4. Եփ ման և շո գե խաշ ման հա մար տա վա րի մսից կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի 
պատ րաս տու մը: 

5. Ոչ խա րի, խո զի և հոր թի մսից  կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու-
մը: Մ սից ա ղա ցած զա նգ վա ծի պատ րաս տու մը (բ նա կան և կոտ լե տային 
զա նգ ված ներ): 

6. Են թամ թե րք նե րի տե սակ նե րը և նախ նա կան մշա կու մը:

7. Թռչ նի մշա կու մը, սնն դային մն ա ցո ւկ նե րի օգ տա գոր ծու մը:

8. Թռչ նի մսե ղի քի ձևա վո րու մը։ Թռչ նի ֆի լե ի ստա ցու մը:

9. Թռչ նամ սից կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը:

10.  Նյու թի կրկ նու թյո ւն և ամ փո փո ւմ:

11.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք:
 

ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Թե ման պե տք է սկ սել՝ ներ կայաց նե լով մսի սնն դային ար ժեք նե րը, ընդ 
ո րում պե տք է նշել ոչ մի  այն ապ րան քա գի տա կան բնու թագ րու մը, այլ նաև 
տալ տե ղե կու թյո ւն ներ մսից կե րակ րա տե սակ նե րի մա սի ն։ Օ րի նակ` բա վա կա-
նին օգ տա կար կլի նի ու սա նող նե րի հետ մի  ա սին լու ծել նման խն դիր.

 Տա վա րի սու կի ի մե ջ սպի տա կու ցի պա րու նա կու թյու նը կազ մո ւմ է 21%։ Տա-
պակ ման ժա մա նակ կո րո ւստ նե րը` 37% ։ Օգ տա կար նյու թե րի կո րո ւստ նե րը կա րե-
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լի է ան տե սել, քա նի որ տա պակ ման հետ ևան քով ար տա զատ ված մսա հյու թը օգ-
տա գո րծ վո ւմ է։ Ո րո շել սպի տա կու ցի պա րու նա կու թյու նը տա պա կած սու կի ի մե  ջ։

100%-37%=63%
63 – 100
21 – X
X=21.100 =33.3%
 
Ու սա նող նե րը պե տք է ըն կա լեն, որ մսի մե ջ պա րու նակ վող ճար պե րը հա-

մար վո ւմ են ոչ մի  այն սնն դային նյո ւթ, այլ նաև նպաս տո ւմ են կե րակ րա տե սա-
կի հա մի  ձևա վոր մա նը։ 

Ու սո ւմն  ա սի րե լով մսի դե րը սնն դո ւմ և խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու մը, պե տք 
է ընդ գծել կեն դա նա կան և բու սա կան մթե րք նե րի հա մադ րու թյան կար ևո րու թյու նը։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է տե ղե կու թյո ւն ստա նան մսի շա րակ ցա կան հյո ւս-
ված քի սպի տա կո ւց նե րի մա սին, քա նի որ դրա նով է ո րոշ վո ւմ մսի խո հա րա-
րա կան հատ կու թյո ւն նե րը ։

I ՊԱ ՐԱՊ ՄՈ ՒՆ ՔԻ ՄՈ ՏԱ ՎՈՐ ՊԼԱ ՆԸ 

Մ սի սնն դային ար ժե քը, մսի տե սակ նե րը (հո վաց րած, պա ղեց րած, սա ռեց-
րած)։ Մսի բա րո րա կու թյան գնա հա տու մը։ Մսի հա լեց ման ե ղա նակ նե րը։ Տա-
վա րի մսե ղի քի մաս նա տու մը։ Մսի նախ նա կան մշա կու մը կա րե լի է ու սո ւմն  ա-
սի րել ստո րև ներ կայաց ված սխե մայի մի  ջո ցո վ։

ØÇë

ê³é»óñ³Í

Ð³É»óáõÙ

Ø»Ë³ÝÇÏ³ Ý ³Ëïáïí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñáßÙ³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÏ³

Èí³óáõÙ çñáí t=12-15 C
0

âáñ³óáõÙ

Øë»ÕÇùÇ Ù³ëÝ³ïáõÙ

Êáßáñ ÏïáñÝ»ñáí ÏÇë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ

ÎÇë³å³ïñ³ëïáõÏÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ

´³ÅÝ³ÛÇÝ Ø³Ýñ ²Õ³ó³Í

ä³Õ»óñ³Í Ðáí³óñ³Í

¸³Ý¹³Õ
t=0–: 6-8 C0

²ñ³·
t=20-25%
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Ցան կա լի է ներ կայաց նել մսե ղի քի մաս նատ ված հա մա պա տաս խան մա կե-
տը։ Մսե ղի քի մա կե տի մա սե րը հա մա րա կա լե լո ւց հե տո ու սա նող նե րը կա րող 
են լրաց նել հետ ևյալ ա ղյ ու սա կը ։

 Տա վա րի, խո զի, ոչ խա րի մսե ղի քի մա սե րի խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու մը 

N Ան վա նու մը Խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու-
մը

1
2
3
–

Այ նու հե տև ու սո ւմն  ա սիր վո ւմ է մա նր ա նա սու նի (ոչ խա րի, խո զի, հոր թի) 
մսե ղի քի մաս նա տու մը և կտոր նե րի խո հա րա րա կան օգ տա գոր ծու մը ։

 Կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րա ստ ման նյու թը պե տք է մա տո ւց վի հետևյալ 
հեր թա կա նու թյա մբ`

1.  կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րա ստ ման գոր ծո ղու թյո ւն նե րը (կտ րա-
տո ւմ, ծե ծո ւմ, թա թա խո ւմ, գի րու ցո ւմ և այլն)

2.  տա վա րի, ոչ խա րի և խո զի մսից խո շոր կտոր նե րով կի սա պատ րաս-
տուկ նե րի պատ րաս տու մը 

3.  բաժ նային, մա նր կտոր նե րով և ա ղա ցած կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ-
րաս տու մը ։

 Թե ման կա րե լի է ամ փո փել ա ղյ ու սա կի տես քո վ

Կի սա պատ րաս տու կի 
ան վա նու մը Բ նու թագ րու մը Խո հա րա րա կան 

օգ տա գոր ծու մը

«Են թամ սամ թե րք նե րի մշա կու մը» թե ման ու սո ւմն  ա սի րե լիս ան հրա ժե շտ 
է ու սա նող նե րին ներ կայաց նել են թամ սամ թե րք նե րի սնն դային ար ժե քի բնու-
թա գրու մը, են թամ սամ թե րք նե րի սնն դային ար ժե քի բնու թագ րու մը, են թամսա-
մթե րք նե րի բա ժա նու մը կար գե րի, ծա նո թաց նել նախ նա կան մշակ ման և կի սա-
պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րա ստ ման գոր ծըն թա ցի ն։

8, 9, 10 և 11 թե մա նե րո ւմ ու սո ւմն  ա սիր վո ւմ է թռչ նամ սի մշա կու մը։ Թե ման 
ներ կայաց նե լիս նախ պե տք է նշել թռչ նի սնն դային ար ժե քի բնու թագ րու մը։ 
Այ նու հե տև ու սո ւմն  ա սի րել թռչ նամ սի նախ նա կան մշակ ման գոր ծո ղու թյո-
ւն նե րը, թռչ նի մսե ղի քի ձևա վո րո ւմը, ֆի լե ի ան ջա տու մը, թռչ նամ սից կի սա-
պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը ։

 Վե րը նշ ված բո լոր թե մա նե րի ամ րա պնդ ման հա մար ա վե լի ար դյու նա վետ 
կլի նի կա տա րել հա մա պա տաս խան գո րծ նա կան աշ խա տա նք ներ, այ նու հե տև 
նյու թի կրկ նու թյո ւն և ամ փո փո ւմ։
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1.  Տա վա րի սու կի ից պատ րաս տել բաժ նային կի սա պատ րաս տո ւկ ներ` բիֆ-
շտե քս, ֆի լե, լան գե տ։

 Հաշ վար կել` որ քան տա վա րի սու կի է հար կա վոր 10 (15, 20 և այլն) բա ժին 
լան գե տի հա մա ր։

 Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րի հետ կապ ված բո լոր հաշ վա րկ նե րի կա տար-
ման հա մար պե տք է օգտ վել կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղադ րա տոմ սե րի 
հա վա քա ծո ւի ց։

 Գո րծ նա կան աշ խա տան քի ըն թաց քո ւմ ու սա նող նե րը բո լոր գոր ծո ղու թյո ւն-
նե րը պե տք է մաս նա գի տո րեն հիմն  ա վո րե ն։

2.  Տա վա րի մսից պատ րաս տել կոտ լե տային զա նգ վա ծ։ Ո րո շել ջրի, հա ցի 
և մսի քա նա կը ______ կգ կոտ լե տային զա նգ վա ծի հա մա ր։

3.  Կա տա րել հա վի նախ նա կան մշա կո ւմ։ Նա խա պատ րաս տել հա վի մսե-
ղի քն ամ բող ջա կան եփ ման հա մա ր։

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
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ԹԵ ՄԱ 5. ՍՆՆ ԴԱՄ ԹԵՐ ՔԻ ՋԵՐ ՄԱՅԻՆ ՄՇԱ ԿՈ ՒՄԸ: 

ՋԵՐ ՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿ ՄԱՆ Ե ՂԱ ՆԱԿ ՆԵ ՐԸ

 Թե մայի նպա տա կը

 Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել ջեր մային մշակ ման նշա նա կու թյու նը, ու սո ւմ-
նա սի րել ջեր մային մշակ ման ե ղա նակ նե րի բնու թագ րու մը և դա սա կար գու մը, 
մթե րք նե րի կա տար վող փո փո խու թյո ւն նե րը։ Ու սա նող նե րը պե տք է ի մա նան, 
որ խո հա րա րը պա տաս խա նատ վու թյո ւն է կրո ւմ ջեր մային մշակ ման ռե ժիմ-
նե րի խի ստ պահ պան ման հա մար, ո րից կախ ված է կե րակ րա տե սա կի ո րա կը 
և սնն դային ար ժեք նե րը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1.  Ջեր մային մշակ ման նշա նա կու թյու նը, ջեր մային մշակ ման ե ղա նակ նե-
րը, բնու թագ րու մը:

2.  Ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ մթե րք նե րո ւմ տե ղի ու նե ցող փո փո խու-
թյո ւն նե րը ։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵՐ 

Ու սո ւմն  ա սի րե լով մթե րք նե րի ջեր մային մշա կու մը, ան հրա ժե շտ է ա ռա ջին 
հեր թին ներ կայաց նել սա նի տա րահի գի ե նիկ նշա նա կու թյու նը։ 

Ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նի թե ման ներ կայաց նել հետ ևյալ հեր թա կա նու-
թյա մբ` 

1. Սա նի տա րահի գի ե նիկ նշա նա կու թյու նը. 

 ա) ջեր մային մշակ ման հետ ևան քով վե րա նո ւմ է վն ա սա կար ման րէ նե րի 
մե ծ մա սը,

 բ) վն ա սա կար ման րէ նե րը ան ցնո ւմ են ոչ ակ տիվ վի ճա կի և չեն բազ մա նո ւմ,

 գ) քայ քայ վո ւմ են սնն դային թու նա վո րո ւմն  եր ա ռա ջաց նող նյու թե րը։ 

2. Օր գա նիզ մի  կող մի ց սնն դի յու րա ցման բա րձ րա ցու մը. 

 ա) սպի տա կո ւց նե րը դառ նո ւմ են ան կայո ւն մար սո ղա կան ֆեր մե  նտ նե րի 
հան դեպ.

բ) օս լան շրե շա նո ւմ է և հե շտ է են թա րկ վո ւմ ֆեր մե  նտ նե րի ազ դե ցու թյա նը.
գ) ա ռա ջա նո ւմ են նոր հա մային և բու րո ւմն  ա վետ ա խոր ժա բեր նյու թե ր
դ) մթե րք նե րը փափ կո ւմ են, հե շտ են նե րծծ վո ւմ մար սո ղա կան հյու թե րո վ։
 Կար ևոր է նաև ներ կայաց նել ջեր մային մշակ ման բա ցա սա կան կող մե  րը։ 

Օր.` ջեր մային մշակ ման ար դյո ւն քո ւմ կա րո ղ են քայ քայ վել ո րոշ գու նա վո րող, 
հա մային, բու րո ւմն  ա վետ նյու թեր և վի տա մի ն նե ր։ Ուս տի ու սա նող նե րը պետք 
է ի մա նան, որ խո հա րա րու թյան կար ևոր խն դի րն է մթե րք նե րի ջեր մային 
մշակ ման ճի շտ ե ղա նա կի ընտ րու թյու նը և կա տա րու մը ։

 Ջեր մային մշակ ման ե ղա նակ նե րի դա սա կար գու մը կա րե լի է ներ կայաց նել 
սխե մայի տես քո վ։
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Ս խե ման ու սո ւմն  ա սի րե լո ւց հե տո տր վո ւմ է յու րա քան չյո ւր ե ղա նա կի բնու-
թագ րու մը և նպա տա կը. Օր.` գա զա րի բո վու մը ճար պո ւմ կա տար վո ւմ է կա րո-
տի նի լո ւծ ման և ե թե րային յու ղե րի պահ պան ման հա մա ր։ Սո խը բո վո ւմ են նրա 
սո ւր հո տի և հա մի  չե զո քաց ման հա մա ր։ Ա լյ ու րը բո վո ւմ են նրա սո սն ձա նյու թի 
մա ծու ցի կու թյան նվա զեց ման և հա ճե լի բո ւր մո ւն քի ձևա վոր ման հա մար և այլն։

 Նյու թի 2-րդ թե ման ու սո ւմն  ա սի րո ւմ է ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ 
մթերք նե րո ւմ կա տար վող փո փո խու թյո ւն նե րը։ Ու սա նող նե րին ան հրա ժե շտ է 
ներ կայաց նել մի  այն հիմն  ա կան կար ևոր պրո ցես նե րը։ Դրա նք են սպի տա կո-
ւց նե րի, ած խաջ րե րի, ճար պե րի, վի տա մի ն նե րի, հան քային նյու թե րի փո փո-
խու թյո ւն նե րը, ինչ պես նաև մթե րք նե րի նոր հա մի  և բո ւր մո ւն քի ձևա վո րու մը ։

 Թե մայի ամ բո ղջ նյու թը պե տք է մա տու ցել՝ սե րտ կա պե լով հան րային սնն-
դի օբյե կտ նե րի գո րծ նա կան աշ խա տան քի և խո հա րա րու թյան հե տ։ 

Այս նյու թին պե տք է ա նը նդ հատ ան դրա դառ նալ կե րակ րա տե սակ նե րի 
պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ա նե րը ու սո ւմն  ա սի րե լի ս։

Ս տո րև ներ կայաց վո ւմ են թե մայի վե րա բե րյալ գո րծ նա կան աշ խա տա նք-
նե րի օ րի նակ նե րը ։

1.  Հետ ևել սպի տա կո ւց նե րի հատ կու թյո ւն նե րի փո փո խու թյա նը ջեր մային 
մշակ ման ժա մա նա կ։ 

 Ա պա կյ ա տա րայի մե ջ դնել մի  քիչ ա ղա ցած մի ս, ա վե լաց նել ջո ւր, ջեր-
մա չա փն ընկղ մե լ ջրի մե ջ և զգու շու թյա մբ տա քաց նել զա նգ վա ծը։ Նշել 
ինչ ջեր մաս տի ճա նո ւմ է մսի կար մի ր գույ նը դառ նո ւմ գո րշ։ Հի շե նք, որ 
մսի կար մի ր գույ նը պայ մա նա վոր ված է մի  ոգ լո բին սպի տա կու ցի առ-
կայու թյա մբ։

2. Ս պի տա կո ւց նե րի լու ծե լի ու թյան կո րո ւստ։ Եր կու ա պա կյ ա տա րա նե րի 
մե ջ դնել մսի կտոր ներ, ընդ ո րո ւմ մե  կի մե ջ հո ւմ, իսկ մյու սի` տա պա-
կա ծ։ Եր կու տա րայի մե ջ լց նել սա ռը ջո ւր, թեթ ևա կի թա փա հա րել, ո րոշ 

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

æ»ñÙ³ÛÇÝ Ùß³ÏÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý

º÷áõÙ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý
»Õ³Ý³Ï

î³å³ÏáõÙ

æñË³ßáõÙ

¶áÉáñß³»÷áõÙ

ÐÇÙÝ³Ï³Ý »Õ³Ý³Ï
(×³ñåáí)

üñÇ »Õ³Ý³Ï
(×³ñåÇ Ù»ç)

´³ó Ïñ³ÏÇ íñ³
(ËáñáíáõÙ)

ö³Ï ï³ñ³ÍùáõÙ
(ç»éáó)

ÆÝýñ³Ï³ñÙÇñ
×³é³·³ÛÃÝ»ñÇ

Ý»ñùá (·ñÇÉ)

úÅ³Ý¹³Ï ÎáÙμÇÝ³óí³Í

´áíáõÙ ºéçñáõÙ Ê³ÝÓáõÙ

Þá·»-
Ë³ßáõÙ

ÂËáõÙ ´ñ»½»-
ñ³óáõÙ
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ժա մա նակ ան ց թող նել հան դա րտ վի ճա կո ւմ, այ նու հե տև զգու շո րեն 
տա քաց նե լ։ Նշել` ինչ ջեր մաս տի ճա նո ւմ է պղ տոր վո ւմ ար գա նա կը հո ւմ 
մսով տա րայո ւմ (ս պի տա կու ցի մա կար դու մը և սկիզ բը), և ինչ ջեր մաս-
տի ճա նո ւմ է ա ռա ջա նո ւմ փր փո ւր (մա կա րդ ման ա վար տը)։

  Հո ւմ մսով տա րայո ւմ ա ռա ջա նո ւմ են մա կա րդ ված սպի տա կու ցի թա նձ-
րույթ ներ, իսկ տա պա կած մսով տա րայո ւմ` ոչ։ Բա ցատ րել պատ ճա ռը ։

3.  Վե րց նել 5-10 գ. քա շով մսակ տոր, դնել ա պա կյ ա տա րայի մե ջ, ա վե լաց-
նել սա ռը ջո ւր, հա սց նել եռ ման և ե փել 10 րո պե։ Մսակ տո րը հա նել, չո-
րաց նել ան ձե ռո ցի կով և կշ ռե լ։

  Հաշ վար կել` քա նի տո կո սով է նվա զել մսի զա նգ վա ծը և բա ցատ րել 
պատ ճա ռը ։
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ԹԵ ՄԱ 6. Ա ՊՈ ՒՐ ՆԵ Ր

  Թե մայի նպա տա կը 

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել ա ռա ջին կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ, 
նրա նց դա սա կար գու մը, ա պո ւր նե րի պատ րա ստ ման ընդ հա նո ւր տեխ նո լո գի-
ան, տե սա կա նին, պահ պան ման պայ ման նե րը և սպա ռու մը։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է ի մա նան հայ կա կան ազ գային խո հա նո ցի ա պո ւր նե-
րի տե սակ նե րը և պատ րա ստ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1. Ա ռա ջին կե րակ րա տե սակ նե րի նշա նա կու թյու նը սնն դո ւմ, նրա նց դա սա-
կար գու մը։ 

2. Ար գա նակ նե րի տե սակ նե րը և պատ րաս տու մը ա պո ւր նե րի հա մա ր։

3.  Հա մե մ ված և պա րզ ա պո ւր նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ա ն։

4.  Կաթ նային, սա ռը, քա ղցր և խյո ւս ա պո ւր նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո-
լո գի ա ն։

5.  Նյու թի ամ փո փո ւմ։

6.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք։

 Թե ման պե տք է սկ սել՝ ներ կայաց նե լով ա պո ւր նե րի դե րը սնն դո ւմ որ պես 
հիմն  ա կան ա խոր ժա բեր  մի  ջոց, ո րը պայ մա նա վոր ված է նրա նց հա մով, բուր-
մո ւն քով, ինչ պես նաև էքստ րակ տիվ նյու թե րի և հա մե  մո ւնք նե րի առ կայու-
թյամբ։ Ա պո ւր նե րի ո րա կը մե  ծա մա սա մբ կախ ված է ար գա նա կի ո րա կից, ինչ-
պես նաև հա մե  մո ւնք նե րի ճի շտ օգ տա գոր ծու մի  ց։

 Պե տք է նաև ներ կայաց նել ա պո ւր նե րի սնն դային ար ժե քը (հատ կա պես հայ-
կա կան խո հա նո ցի հա մե  մո ւն քային ա պո ւր նե րի նը), ո րը ա պա հո վո ւմ է նրա նց 
մե ջ պա րու նակ վող մթե րք նե րը (ձա վա րե ղեն, մա կա րո նե ղեն, ձու, բան ջա րե-
ղեն և այլն)։ 

Ու սո ւմն  ա սի րե լով ա պո ւր նե րի դա սա կար գու մը, ու սա նող նե րը ծա նո թա նում 
են պատ րա ստ ման ընդ հա նո ւր տեխ նո լո գի ային և դրա հի ման վրա կա րող 
են ինք նու րույն կազ մե լ կո նկ րետ կե րակ րա տե սա կի տեխ նո լո գի ա կան քար-
տը։ Տեխ նո լո գի ա կան քար տո ւմ նշ վո ւմ է կե րակ րա տե սա կի բա ղադ րա տոմ սը 
(բա ղադ րա մա սե րի քա նա կը մե կ բաժ նի հա մար), պատ րա ստ ման ե ղա նա կը 
և պատ րաս տի ար տադ րան քի ո րա կին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը։ Պե տք է 
հիմն  ա վո րել ար գա նակ նե րի եփ ման կա նոն նե րը։ Օ րի նակ` ար գա նա կի եփ ման 
ըն թաց քո ւմ ա ռա ջա ցած ճար պը պար բե րա բար պե տք է հե ռաց նել, որ պես-
զի կր ճա տել ջրի ազ դե ցու թյու նը և նվա զեց նել ճար պի հիդ րո լի զը, ո րի հետ-
ևան քով ար գա նա կը պղ տո րո ւմ է։ Սոխը, բու րո ւմն  ա վետ ար մատ նե րը պե տք է 
ա վե լաց նել ար գա նա կի եփ ման վեր ջո ւմ, որ պես զի նվա զեց նել հա մային նյու-
թե րի կո րո ւստ նե րը։ Մսո սկ րային ար գա նա կի պատ րա ստ ման ժա մա նակ մի  սը 
պե տք է ա վե լաց նել ոս կոր նե րի ե փու մի ց սկ սած 2 ժամ հե տո, որ պես զի մսի 
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էքստ րակ տիվ նյու թե րը ջեր մու թյան եր կա րա տև ազ դե ցու թյու նից չքայ քայ վեն 
և այլն։ Ա պո ւր նե րի պատ րա ստ ման յու րա քան չյո ւր գոր ծո ղու թյան հիմն  ա վո-
րու մը նպաս տո ւմ է նյու թի ճի շտ յու րաց մա նը և ամ րա պն դո ւմ է գի տե լիք նե րը։ 

Ա պո ւր նե րի ա ռան ձին տե սակ նե րի ու սո ւմն  ա սի րու մը պե տք է սկ սել պատ-
րա ստ ման տեխ նո լո գի այի ընդ հա նո ւր կա նոն նե րի ց։ 

Այ նու հե տև ու սա նող նե րը ինք նու րույն կկա րո ղա նան կազ մե լ ցան կա ցած 
ա պու րի տեխ նո լո գի ա կան սխե մա ն։

ԲՈՐ ՇՉԻ ՊԱՏ ՐԱ ՍՏ ՄԱՆ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա ԿԱՆ ՍԽԵ ՄԱ 

 

Որ պես օ րի նակ վե րց նե նք բոր շչի պատ րաս տու մը։ Նախ ու սա նող նե րը պե տք 
է դո ւրս գրեն կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղադ րա տոմ սե րի հա վա քա ծո ւից բոր շչի 
բա ղադ րիչ նե րը, ըստ բա ղադ րա տոմ սի` ճա կն դեղ, գա զար, սպի տակ ար մատ-
ներ, սոխ, թա րմ կա ղա մբ, ա լյ ո ւր, ճա րպ, քա ցախ, հա մե  մո ւնք նե ր։ Այ նու հե տև 
նշո ւմ են մթե րք նե րի օգ տա գո րծ ման ա վե լաց ման հեր թա կա նու թյու նը ։
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Ը ՆԴ ՀԱ ՆՈ ՒՐ ԿԱ ՆՈՆ ՆԵ ՐԸ 

1. Մ թե րք նե րի կտ րատ ման ձևե րը 

Ե թե բա ղադ րա տոմ սո ւմ նշ ված չեն կտ րատ ման հա տո ւկ ձևեր, ա պա ճա կն-
դե ղը, գա զա րը, կա ղամ բը կտ րա տո ւմ են ծղո տա ձև, իսկ սո խը` կի սա լո-
ւս նա ձև։

2.  Ճա կն դե ղը շո գե խա շո ւմ են տո մա տո վ։ Գույ նի պահ պան ման հա մար շո-
գե խաշ ման վեր ջո ւմ ա վե լաց նո ւմ են քա ցախ:

3.  Սո խը և գա զա րը բո վո ւմ են:

4.  Նա խա պատ րաս տած մթե րք նե րը պե տք է ա վե լաց նել մի  այն ե ռա ցող 
ար գա նա կին:

5. Մ թե րք նե րը պե տք է ա վե լաց նել այն պի սի հեր թա կա նու թյա մբ, որ մի  ա-
ժա մա նակ հաս նեն պատ րաս տի վի ճա կի:

 
Հեր թա կա նու թյու նը ո րո շո ւմ են՝ օգտ վե լով ա ղյ ու սա կից.

Մ ԹԵ ՐՔ ՆԵ ՐԻ ՋԵՐ ՄԱՅԻՆ ՄՇԱԿ ՄԱՆ ՏԵ ՎՈ ՂՈ ՒԹՅՈՒ ՆԸ

Մ թեր քի ան վա նու մը Ջ եր մային մշակ-
ման ե ղա նա կը

Մի ջին տևո ղու թյու-
նը, րո պե

Թա րմ կա ղա մբ Ե փո ւմ 20-30

Ճա կն դեղ (ծ ղո տա ձև կտ րա տած) Շո գե խա շո ւմ 20

Կար տո ֆիլ (խո րա նար դիկ ներ) Ե փո ւմ 15

Գա զար և սոխ Բո վո ւմ 10-15

Մա ղա դա նո սի ար մատ ներ Բո վո ւմ 10-15

 Մ թե րք նե րը ա վե լաց վո ւմ են հետ ևյալ հեր թա կա նու թյա մբ .
 ա) կա ղա մբ
 բ) ե ռա լո ւց հե տո` կար տո ֆի լ
 գ) 15 րո պե ան ց` շո գե խա շած ճա կն դե ղ
 դ) սպի տակ ար մատ ներ 
 ե) բո ված սոխ և գա զա ր
 զ) հա մե  մո ւնք նե ր
 
6. Ե փու մը պե տք է կա տա րել մար մա նդ կրա կի վրա.
  Մա տու ցե լո ւց ա ռաջ հա մե  մո ւմ են։
  Թե մայի վե րա բե րյալ գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րը կա տար վո ւմ են նյու-

թի ամ փո փու մի ց հե տո ։
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ԹԵ ՄԱ 7. ՍՈՈ ՒՍ ՆԵ Ր

  Թե մայի նպա տա կը

Ներ կայաց նել սոո ւս նե րի դե րը սնն դո ւմ, ծա նո թաց նել սոո ւս նե րի դա սա կա րգ-
մա նը, ու սո ւմն  ա սի րել հիմն  ա կան սոո ւս նե րի և նրա նց տա րա տե սակ նե րի պատ-
րա ստ ման տեխ նո լո գի ա ն։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1.  Սոո ւս նե րի դե րը սնն դո ւմ, սոո ւս նե րի դա սա կար գու մը։ Հիմն  ա կան կար-
մի ր սոու սի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ա ն։

2.  Հիմն  ա կան կար մի ր սոո ւս նե րի տա րա տե սակ նե րը։ Հիմն  ա կան սպի տակ 
սոու սի պատ րաս տու մը և տա րա տե սակ նե րը ։

3. Ձկ նային, կաթ նային, թթ վա սե րային և սն կային սոո ւս նե րի պատ րաս տու մը ։

4. Ձ վա կա րա գային սոո ւս նե րի տե սակ նե րը և պատ րաս տու մը ։

5.  Բու սա կան յու ղով սոո ւս ներ, աղ ցա նային հա մե  մա նյու թեր, մա րի նադ նե ր։

6.  Նյու թի ամ փո փո ւմ:

7.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Թե ման ծա վա լո ւն չէ, բայց ու նի շատ կար ևոր նշա նա կու թյո ւն, քա նի որ 
հան դի պո ւմ է հա ղոր դող բո լոր նյու թե րո ւմ։

 Սոո ւս նե րի դե րը սնն դո ւմ պե տք է ու սո ւմն  ա սի րել բա վա կա նին ման րա մաս-
նո րեն, քա նի որ դրա նց թե րագ նա հա տու մը գո րծ նա կա նո ւմ բե րո ւմ է տե սա-
կա նու սա կա վու թյա նը և սոու սի ո րա կի, որ պես բա րդ կե րակ րա տե սակ նե րի 
կար ևոր բա ղադ րա մա ս։

1.  Սո ւս նե րը ու նեն ա խոր ժա բեր հատ կու թյո ւն բո ւր մո ւն քի և հա մի  շնոր-
հիվ, ինչ պես նաև դրա կան են ազ դո ւմ մար սո ղա կան հա մա կար գի վրա 
և նպաս տո ւմ են սնն դի յու րաց մա նը ։

2.  Սոո ւս նե րը հա ղոր դո ւմ են կե րակ րա տե սակ նե րին հյու թա լի ու թյո ւն։ Օ րի-
նակ` տա վա րի հո ւմ մսի (մկ  ա նային հյո ւս ված քի) խո նա վու թյու նը կազ մում 
է մոտ 75%։ Մա նր կտոր նե րով տա պակ ման ժա մա նակ մի  սը կո րց նո ւմ է 
զա նգ վա ծի 37% և խո նա վու թյու նը դառ նո ւմ է 60%։ Խո նա վու թյան կո րուս-
տը կա րե լի է վե րա կա նգ նել սոու սի մի  ջո ցո վ։

3.  Սոո ւս նե րը բազ մա զա նեց նո ւմ են կե րակ րա տե սա կի հա մը։ Կա րե լի է բե-
րել մսից կե րակ րա տե սակ նե րի (հիմն  ա կա նո ւմ տա պա կած) օ րի նակ ներ` 
տա պա կած մի  սը կար մի ր գի նով սոու սով ու նի նո ւրբ համ, իսկ սո խով 
սոու սով` ա վե լի կծու և այլն։

4.  Սոո ւս նե րը կա տա րո ւմ են տեխ նո լո գի ա կան դե ր։ Օ րի նակ` սոու սով շո-
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գե խաշ ման ժա մա նակ մի  սը  ա վե լի շո ւտ է փափ կո ւմ, այ սի նքն՝ թթու մի -
ջա վայ րո ւմ շա րակ ցա կան հյո ւս վա ծք նե րի սպի տա կո ւց նե րը ա վե լի ան-
կայո ւն են։ 

5. Եր բե մն  սոո ւս նե րը օգ տա գոր ծո ւմ են կե րակ րա տե սա կի ձևա վոր ման 
հա մա ր։

6.  Սոո ւս նե րի մե ծ մա սը լրաց նո ւմ են կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղադ րու թյու-
նը և բա րձ րաց նո ւմ են կա լո րի ա կա նու թյու նը։ Օ րի նակ` ոչ ճար պոտ խա-
շած ձկան հետ մա տու ցո ւմ են հո լան դա կան սոո ւս, ո րի շնոր հիվ բա րձ-
րա նո ւմ է կե րա կու րի կա լո րի ա կա նու թյու նը։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է ի մա նան, որ խո հա րա րու թյու նը հա մար վո ւմ է նաև 
ար վե ստ, և դա հատ կա պես վե րա բե րո ւմ է սոո ւս նե րի տեխ նո լո գի ային, քա-
նի որ սոո ւս նե րը կե րակ րա տե սա կին հա ղոր դո ւմ են հա մային նր բե րա նգ ներ 
և բո ւր մո ւնք։ Ե թե դա սա խո սին հա ջող վի ճի շտ ներ կայաց նել սոո ւս նե րի դե-
րը խո հա րա րու թյու նո ւմ, ա պա ու սա նող նե րը ա ռա վել հե տա քրք րու թյա մբ կու-
սումն  ա սի րեն նյու թը ։

 Սոո ւս նե րի հա մար ար գա նակ նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ան ու սում-
նա սի րե լիս ան հրա ժե շտ է շեշ տել, որ սոո ւս նե րի ո րա կի վրա զգա լի ո րեն ազ-
դո ւմ է ար գա նակ նե րի կոն ցե նտ րա ցի ան (խ տու թյու նը) և ո րա կը։ Հար մար 
կլի նի տվյ ալ նյու թը շա րադ րել ակ տիվ զրույ ցի ձևով և հար ցե րի օգ նու թյա մբ 
ներգ րա վել ու սա նող նե րին, վեր հի շե լով նա խո րդ նյու թե րը (օր.` ար գա նակ նե-
րի պատ րաս տու մը ա պո ւր նե րի հա մար)։

 Նախ քան տար բեր սոո ւս նե րի կո նկ րետ տեխ նո լո գի ա նե րի ու սո ւմն  ա սի րելը 
ու սա նող նե րին պե տք է ծա նո թաց նել հա մե  մո ւնք նե րի տե սա կա նո ւն և ա ռա նձ-
նա հատ կու թյո ւն նե րի ն։ Ա վե լի ար դյու նա վետ կլի նի հա մե  մո ւնք նե րը ու սո ւմն  ա-
սի րել գո րծ նա կան աշ խա տան քի ձևո վ։

 Սոո ւս նե րի ա ռան ձին խմ բե րը ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք է նշել ինչ պի սի կե-
րակ րա տե սակ նե րի հետ է հար մար մա տու ցե լ։ Օ րի նակ` մսի կար մի ր սոո ւս նե րը 
հիմն  ա կա նո ւմ մա տո ւց վո ւմ են տա պա կած մսի հետ, իսկ մսի սպի տակ սոո ւս-
նե րը` թռչ նամ սից, ե փած մսից, հոր թի մսից կե րակ րա տե սակ նե րի հետ և այլն։

Յու րա քան չյո ւր սոու սի տե սա կը ու սո ւմն  ա սի րե լիս խոր հո ւրդ է տր վո ւմ նշել 
այն թե րու թյո ւն նե րը, ո րո նք հնա րա վոր են պատ րա ստ ման ժա մա նակ, ինչ պես 
նաև այդ թե րու թյո ւն նե րի վե րաց ման մե  թոդ նե րը։ 

Օ րի նակ` ու սա նող նե րը պե տք է ի մա նան, որ ե թե հո լան դա կան սոու սին չա-
վե լաց նեն կիտ րո նաթ թու, ա պա այն չի կա րող ա խոր ժա բեր լի նել (ձ վա կա րա-
գային սոո ւս նե րո ւմ կիտ րո նաթ թո ւն հա մար վո ւմ է ա ղի փո խա րի նող)։

 Մեկ այլ օ րի նա կ։ Ինչ պես գի տե նք, սո խով սոու սը հիմն  ա կան կար մի ր սոու-
սի տա րա տե սա կն է։ Ե թե հիմն  ա կան կար մի ր սոու սին ա վե լաց նե նք մի  այն բո-
ված սոխ (այն ինչ սո խը պե տք է բո վել, ե ռաց նել ա վե լաց նե լով քա ցախ, պղ-
պեղ, դափ նե տե րև), ա պա կս տաց վի ցա ծր ո րա կի սոո ւս։

 Կա րե լի է բե րել բազ մա թիվ նման օ րի նակ նե ր։
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 ԹԵ ՄԱ 8. ԲԱՆ ՋԱ ՐԵ ՂԵ ՆԻՑ ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ Ր

 Թե մայի նպա տա կը 

Ներ կայաց նել բան ջա րե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի և խա վա րտ նե րի դե-
րը սնն դո ւմ։ Ու սո ւմն  ա սի րել բան ջա րե ղե նի եփ ման, տա պակ ման և շո գե խաշ-
ման ե ղա նակ նե րը, ինչ պես նաև բան ջա րե ղե նի  ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ 
կա տար վող փո փո խու թյո ւն նե րը։ Ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին բան ջա րե ղե նից 
կե րակ րա տե սակ նե րի դա սա կա րգ մա նը՝ ել նե լով ջեր մային մշակ ման ե ղա նակ-
նե րի ց։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ 

1.  Բան ջա րե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ և դա սա կար գու մը։ 
Բա ն ջա րե ղե նի եփ ման ե ղա նակ նե րը ։

2.  Բան ջա րե ղե նի տա պա կու մը, շո գե խա շու մը և թխու մը։ Բան ջա րե ղե նի 
ջեր մային մշակ ման տևո ղու թյու նը ։

3.  Կե րակ րա տե սակ ներ շո գե խա շած բան ջա րե ղե նի ց։

4.  Կե րակ րա տե սակ ներ տա պա կած և թխած բան ջա րե ղե նի ց։

5.  Կե րակ րա տե սակ ներ լցո նած բան ջա րե ղե նից, բան ջա րե ղե նի զա նգ վա-
ծի կո րո ւստ նե րը տա պակ ման և թխ ման ժա մա նա կ։

6.  Բան ջա րե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի տեխ նո լո գի ա կան սխե մա նե րի 
ու սո ւմն  ա սի րո ւմ։

7.  Նյու թի ամ փո փո ւմ։

8.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Թե ման պե տք է սկ սել նե րա ծա կան մա սով, որ տեղ կներ կայաց վեն բան ջա-
րե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ։

 Պե տք է նշել, որ բան ջա րե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րը հա մար վո ւմ են ած-
խաջ րե րի կար ևոր աղ բյո ւր, նաև այն, որ բան ջա րե ղե նային խա վա րտ նե րը 
լրաց նո ւմ են հիմն  ա կան կե րա կրա տե սա կի կազ մը ։

 Կար ևոր է նաև ու սա նող նե րին ներ կայաց նել բան ջա րե ղե նի դե րը սնն դում 
որ պես հան քային նյու թե րի, վի տա մի ն նե րի և այլ կեն սա բա նա կան ակ տիվ 
նյու թե րի աղ բյո ւր։ Ինչ պես նաև նշել բան ջա րե ղե նի ա խոր ժա բեր հատ կու-
թյուն նե րը և նպաս տու մը այլ մթե րք նե րի յու րաց մա նը։ Տվյ ալ նյու թը ու սո ւմն  ա-
սի րե լիս շատ կար ևոր է պա րա պմո ւնք նե րը ան ցկաց նել, օգ տա գոր ծե լով ցու-
ցադ րա կան պի տույք ներ, նկա րա զա րդ ա ղյ ու սակ ներ և այլն։
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 Նախ քան կո նկ րետ կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը ու սո ւմն  ա սի րե լը 
ու սա նող նե րին պե տք է ներ կայաց նել բան ջա րե ղե նի ջեր մային մշակ ման ե ղա-
նակ նե րի (ե փո ւմ, ջր խա շո ւմ, շո գե խա շո ւմ, տա պա կո ւմ, թխո ւմ) կա տար ման 
ընդ հա նո ւր կա նոն նե րը ։

 Կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի այի ու սո ւմն  ա սի րու մը 
ա վե լի տպա վո րիչ կլի նի ու սո ւմն  ա սի րել սխե մա նե րի տես քո վ։ Կար տո ֆի լի 
խյու սի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ա կան սխե մայի օ րի նա կի հի ման վրա ու-
սա նող նե րը պե տք է կա րո ղա նան կազ մե լ բան ջա րե ղե նից տար բեր կե րակ րա-
տե սկ նե րի տեխ նո լո գի ա կան սխե մա ն։ 

Օ գտ վե լով կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղադ րագ րե րի հա վա քա ծո ւի ց, վար պե-
տի օգ նու թյա մբ ու սա նող նե րը կա րող են լու ծել թե մայի վե րա բե րյալ խն դիր-
ներ և վար ժու թյո ւն նե ր։

 Նե րա ծա կան մա սո ւմ պե տք է ան դրա դառ նալ ջեր մային մշակ ման ժա-
մա նակ բան ջա րե ղեն նե րո ւմ կա տար վող փո փո խու թյո ւն նե րի ն։ Այս հար ցե րը 
ո րոշ չա փով ու սո ւմն  ա սիր վել են թեմա 5-ում։

4. Որ քան ֆրի կար տո ֆիլ կս տաց վի 120 կգ ան զո ւտ քա շով կար տո ֆի լից 
դեկ տեմ բեր ամ սի ն։

 Դեկ տեմ բե րին կար տո ֆի լի մե  խա նի կա կան մշա կու մի ց ստաց ված մն ա-
ցուկ նե րը  կազ մո ւմ են 30%։ Ֆրի ե ղա նա կով տա պակ ման ժա մա նակ կար տո-
ֆի լի կո րո ւստ նե րը 60% են։

120 կգ - 100%
x - 70% (100%-30%=70%)

 
Հաշ վի առ նե լով կո րո ւստ նե րը տա պակ ման ժա մա նակ, ո րո շո ւմ ենք ֆրի 

կար տո ֆի լի քա նա կը
84 կգ - 100%
x - 40%(100%-40%=60%)

 Հաշ վի առ նե լով կո րո ւստ նե րը տա պակ ման ժա մա նակ, ո րո շո ւմ ենք ֆրի 
կար տո ֆի լի քա նա կը

84 կգ - 100%
x - 40% (100%-40%=60%)

 Քա նի բա ժին է կազ մո ւմ 33.6 կգ ֆրի կար տո ֆի լը
1 բա ժին - 150 գ.
33.6 կգ=33600 գ
33600։150=224 բա ժի ն

x=120x70= 84կգ (զտաքաշ)
100

x=120x70= 84կգ (զտաքաշ)
100

x=84x40= 33.6կգ (ֆրի)
100
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ԹԵ ՄԱ 9. ՁԱ ՎԱ ՐԵ ՂԵ ՆԻՑ, ԸՆ ԴԵ ՂԵ ՆԻՑ ԵՎ 
ՄԱ ԿԱ ՐՈ ՆԵ ՂԵ ՆԻՑ ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ Ր

Թե մայի նպա տա կը 

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել այս խմ բի կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դում, 
ու սո ւմն  ա սի րել ձա վա րե ղե նի, ըն դե ղե նի և մա կա րո նե ղե նի եփ ման ընդ հա նուր 
ե ղա նակ նե րը, հա տո ւկ ու շադ րու թյո ւն դա րձ նե լով տար բեր կոն սիս տեն ցի այի 
քա շո վի նե րի եփ ման կա նոն նե րին, ինչ պես նաև սո վո րեց նել կա տա րել ջրի և 
ձա վա րե ղե նի ան հրա ժե շտ քա նա կի հաշ վա րկ քա շո վի նե րի հա մա ր։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ 

1. Տ վյ ալ խմ բի կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ։ Հո ւմ քի եփ ման ժա-
մա նակ կա տար վող պրո ցես նե րը։ Ձա վա րե ղե նի նախ նա կան մշա կու մը։ 
Փխ րո ւն քա շո վի նե րի պատ րաս տու մը ։

2. Կպ չո ւն և հե ղո ւկ քա շո վի նե րի պատ րաս տու մը։ 

3. Ըն դե ղե նի եփ ման կա նոն նե րը և ըն դե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ-
րաս տու մը և մա տու ցու մը ։

4.  Մա կա րո նե ղե նի եփ ման կա նոն նե րը և մա կա րո նե ղե նից կե րակ րա տե-
սակ նե րի պատ րաս տու մը ։

5.  Նյու թի ամ փո փո ւմ։

6.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Ճի շտ կլի նի թե ման սկ սել՝ ներ կայաց նե լով հայ կա կան խո հա նո ցի, այդ խմ-
բի կե րակ րա տե սակ նե րի մա սին ո րոշ պատ մա կան նյու թե ր։ Դա կա րե լի է ներ-
կայաց նել նե րա ծա կան մա սո ւմ կամ ու սա նող նե րի կող մի ց ներ կայաց ված ռե-
ֆե րա տի մի  ջո ցով, ո րը հա նձ նա րար վել է նա խօ րո ք։ 

Ու սո ւմն  ա սի րե լով ձա վա րե ղե նից և ըն դե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը 
սնն դո ւմ, պե տք է նե րա ռել ո րոշ նյու թեր ապ րան քա գի տու թյու նից և սնն դի ֆի-
զի ո լո գի այի ց։ Պե տք է նշել, որ այս խմ բի կե րակ րա տե սակ նե րը հա մար վո ւմ են 
օս լայի և սպի տա կո ւց նե րի աղ բյո ւր, մի  նչ դեռ ձա վա րե ղե նի և մա կա րո նե ղե նի 
մե ծ մա սի սպի տա կո ւց նե րը լի ար ժեք չե ն։ Այդ պատ ճա ռով ձա վա րե ղե նից կե-
րակ րա տե սակ նե րը կա րե լի է հա մադ րել սպի տա կու ցային այլ մթե րք նե րի հետ 
(օր.` կաթ, կաթ նա շոռ, լյ ա րդ, մի ս և այլն)։ Պե տք է նշել նաև ձա վա րե ղե նից և 
ըն դե ղե նից կե րակ րա տե սակ նե րի վի տա մի  նային ար ժեք նե րը ։

 Ձա վա րե ղե նի և մա կա րո նե ղե նի ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ կա տար վող 
պրո ցես նե րը պե տք է ու սո ւմն  ա սի րել՝ հիմն  ա վո րե լով խո հա րա րա կան ե ղա նակ-
նե րը։ Օ րի նակ` օս լայի շրե շաց ման պրո ցե սի ու սո ւմն  ա սի րու մը հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս բա ցատ րել ձա վա րե ղեն զա նգ վա ծի փո փո խու թյան պատ ճառ նե-
րը և հիմն  ա վո րել տար բեր կոն սիս տեն ցի այի քա շո վի նե րի հա մար ջրի նոր մե  րը ։
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 Կար ևոր է, որ ու սա նող նե րը թե ման ու սո ւմն  ա սի րե լիս մի  շտ զգան տե սա կան 
գի տե լիք նե րի դե րը գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե րի ժա մա նա կ։ Նախ քան քա շո-
վի նե րի եփ ման ե ղա նակ նե րը ու սո ւմն  ա սի րե լը ձա վա րե ղե նին ապ րան քա գի-
տա կան բնու թագ րու մի ց հե տո պե տք է նշել, որ ներ կայո ւմս ար տա դր վում է մե ծ 
քա նա կու թյա մբ ա րագ եփ վող ձա վա րե ղե նի տե սակ ներ, ո րո նք նա խա պես են-
թա րկ վել են հիդ րո ջեր մային մշակ մա ն։ Այս պի սի մթե րք նե րի եփ ման տևո ղու-
թյու նը զգա լի ո րեն քիչ է։ 

Ու սա նող նե րին պե տք է ներ կայաց նել նախ նա կան մշակ ման ժա մա նակ ըն-
դե ղե նի թր ջե լու նպա տա կը և շեշ տել դրա կան և բա ցա սա կան կող մե  րը։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է սո վո րեն օգտ վել « Կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղադ-
րագ րե րի ժո ղո վա ծո ւից»` ջրի և ձա վա րե ղե նի հա րա բե րու թյո ւն նե րը ո րո շե լու 
հա մա ր։

 Ձա վա րե ղե նի եփ ման ե ղա նակ նե րի ու սո ւմն  ա ռու թյան ժա մա նակ նախ 
պետք է ու սո ւմն  ա սի րել քա շո վի նե րի եփ ման ընդ հա նո ւր կա նոն նե րը, այ նու-
հե տև` տար բեր քա շո վի նե րի եփ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը ։

ԽՆ ԴԻՐ 1 

Ո րո շել ջրի և ձա վա րի քա նա կը 50 կգ կո րե կա ձա վա րից փխ րո ւն քա շո վի 
պատ րաս տե լու հա մա ր։

Խն դի րը պե տք է լու ծել՝ օգտ վե լով բա ղադ րա տոմ սե րի հա վա քա ծո ւից (ñáîðíèê) 

1. Ը ստ ա ղյ ու սա կի 1 կգ ձա վա րի և ջրի քա նա կը 2.6 լ է

2. 50 կգ ձա վա րի և ջրի քա նա կը կազ մո ւմ է 2.6x50=130 լ.

3. Ջ րի քա նա կը, ո րը պե տք է լց վի կաթ սան, կկազ մի  130-50=80 լ

ԽՆ ԴԻՐ 2

Տր ված է կաթ սայի ծա վա լը (60 լ)։ Պա հա նջ վո ւմ է ո րո շել ձա վա րի և ջրի քա-
նա կը գա րե ձա վա րից փխ րո ւն քա շո վի պատ րաս տե լու հա մա ր։

1.  Կաթ սայի օգ տա կար ծա վա լը (հաշ վի առ նե լով ձա վա րի ծա վա լի ա վե լա-
ցու մը) կազ մո ւմ է 80 %.

2. Օ գտ վե լով ա ղյ ո ւս կից՝ գտ նո ւմ ենք 1 կգ ձա վա րի և  ջրի ծա վա լը (3 լ).

3.  Ձա վա րի քա նա կը կկազ մի ՝

4.  48։3=16 կգ

60x80= 48լ
100

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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 ԹԵ ՄԱ 10. ՁԿԻՑ ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ Ր

Թե մայի նպա տա կը

Ներ կայաց նել ու սա նող նե րին ձկից կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ և 
սնն դային ար ժեք նե րը, ծա նո թաց նել այդ խմ բի կե րակ րա տե սակ նե րի դա սա-
կա րգ մա նը։ Ու սո ւմն  ա սի րել ձկան ջեր մային մշակ ման ե ղա նակ նե րը (ե փո ւմ, 
ջր խա շո ւմ, տա պա կո ւմ, շո գե խա շո ւմ, թխո ւմ, խո րո վո ւմ)։ Ծա նո թաց նել ու սա-
նող նե րին ձկ նային կե րակ րա տե սակ նե րի հետ, խա վա րտ նե րի և սոո ւս նե րի 
ընտ րու թյան սկզ բո ւնք նե րի ն։ Ու սո ւմն  ա սի րել ձկ նային կե րակ րա տե սակ նե րի 
տե սա կա նին, պահ պան ման կա նոն նե րը, ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րը, սպառ-
ման պայ ման նե րը և ժամկ  ետ նե րը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1. Ձկ նային կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ։ Ձկան  ջեր մային մշակ-
ման ժա մա նակ կա տար վող պրո ցես նե րը։ Ձկից կե րակ րա տե սակ նե րի 
դա սա կար գու մը ։

2. Կե րակ րա տե սակ ներ ե փած ձկի ց։ Ձկան եփ ման կա նոն նե րը ։

3. Կե րակ րա տե սակ ներ ջր խա շած ձկի ց։

4. Ձկան տա պակ ման ե ղա նակ նե րը։ Կե րակ րա տե սակ ներ հիմն  ա կան ե ղա-
նա կով տա պա կած ձկի ց։

5. Կե րակ րա տե սակ ներ ֆրի ե ղա նա կով տա պա կած ձկի ց։

6. Կե րակ րա տե սակ ներ  խո րո ված ձկի ց։

7. Կե րակ րա տե սակ ներ ձկան կոտ լե տային զա նգ վա ծի ց։

8. Կե րակ րա տե սակ ներ ծո վամ թեր քի ց։

9. Նյու թի կրկ նու թյո ւն և ամ փո փո ւմ։

10. Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Թե մայի  ու սո ւմն  ա ռու թյու նը հնա րա վոր չէ կա տա րել ա ռա նց նախ նա կան 
մշակ ման ե ղա նակ նե րի գի տե լիք նե րի։ Ուս տի ա ռան ձին դա սը պե տք է հատ-
կաց նել ան ցած նյու թի կրկ նու թյա նը թես տե րի, թվային թե լադ րու թյո ւն նե րի, 
ա ղյ ու սակ նե րի մի  ջո ցո վ։

 Նե րա ծա կան մա սո ւմ պե տք է նշել հայ կա կան խո հա նո ցո ւմ օգ տա գո րծ վող 
ձկ նե րի տե սա կա նի ն։

 Կար ևոր է նաև վեր հի շել, թե ինչ փո փո խու թյո ւն նե րի են են թա րկ վո ւմ ձկան 
մե ջ պա րու նակ վող նյու թե րը ջեր մային մշակ ման ժա մա նա կ։

Ս պի տա կո ւց նե րի բնա փո խո ւմ, ձկան զա նգ վա ծի կո րո ւստ, ձկան ճար պե րի 
փո փո խու թյո ւն և այլն։

 Նախ քան կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ան ու սո ւմն  ա-
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սի րե լը պե տք է հիմն  ա վո րել ջեր մային մշակ ման այս կամ այն տե սա կի ընտ-
րու թյան սկզ բո ւնք նե րը տար բեր ձկ նա տե սակ նե րի հա մա ր։ 

Ե փած ձկից կե րակ րա տե սակ ներ թե մայի ուսւմն  ա ռու թյու նը սո վո րա բար 
կա ռո ւց վո ւմ է հետ ևյալ կե րպ

Ձ կան եփ ման ընդ հա նո ւր ե ղա նակ ներ (բաժ նային կտոր նե րի կտ րա տո ւմ, 
ջրի աս տի ճան, հա մե  մո ւնք նե րի ճի շտ ընտ րու թյու ն)։ 

Եփ ման ռե ժիմ, եփ ման հա մար օգ տա գո րծ վող սպա սք:
 Խա վա րտ նե րի և սոո ւս նե րի ընտ րու թյո ւն և կե րակ րա տե սա կի մա տու ցո ւմ։
 Նույն սկզ բո ւն քով կա րե լի է կա տա րել ջեր մային մշակ ման այլ ե ղա նակ-

նե րով պատ րա ստ վող ձկից կե րակ րա տե սակ նե րի ու սո ւմն  ա ռու թյու նը (ջր խա-
շած, տա պա կած, խո րո ված, թխած ձո ւկ)։

 Խո րո ված ձկից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը ու սո ւմն  ա սի րե լո ւց 
կար ևոր է նշել, որ խո րո վե լու հա մար ճի շտ է օգ տա գոր ծել ա վե լի խիտ փափ-
կա մի ս ու նե ցող ձկ նե րը, ինչ պես նաև պե տք է բա ցատ րել ձկան մա րի նաց ման 
նշա նա կու թյու նը։ 

Ա ղա ցած ձկից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը քն նար կե լիս պե տք է 
վեր հի շե լ՝ ինչ պես է պատ րա ստ վո ւմ կոտ լե տային զա նգ վա ծը, ինչ կի սա պատ-
րաս տո ւկ ներ են պատ րաս տո ւմ ա ղա ցած զա նգ վա ծից և այլն։

Յու րա քան չյո ւր դա սը ա ռա վել հե տա քր քիր ան ցկաց նե լու հա մար կա րե լի է 
օգ տա գոր ծել ցու ցադ րա կան պի տույք ներ, մու լյ աժ ներ, սլայ դեր, պաս տառ ներ 
և այլն։

 Կար ևոր է նաև խմ բային աշ խա տա նք նե րի, բա նա վե ճե րի, քն նար կո ւմն  ե րի 
կազ մա կեր պու մը ։

 Նյու թի յու րա քան չյո ւր թե ման կա րե լի է ամ փո փել հար ցո ւմն  ե րի, թես տե րի 
կամ ստու գո ղա կան աշ խա տա նք նե րի մի  ջո ցո վ։ Նախ քան գո րծ նա կան աշ խա-
տա նք նե րի ի րա կա նա ցու մը պե տք է կա տար վի նյու թի ընդ հա նո ւր ամ փո փո ւմ։ 

Ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը պե տք է սևե ռել հատ կա պես հայ կա կան խո-
հա նո ցի ձկ նային կե րակ րա տե սակ նե րի տե սա կա նո ւն և դրա նց պատ րա ստ-
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րի ն։
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 ԹԵ ՄԱ 11. ՄՍԻՑ ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ Ր

Թե մայի նպա տա կը

Ու սո ւմն  ա սի րել մսից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման ընդ հա նո ւր 
ե ղա նակ նե րը (ե փո ւմ, տա պա կո ւմ, շո գե խա շո ւմ, թխո ւմ), ծա նո թաց նել ու սա-
նող նե րին յու րա քան չյո ւր խմ բին պատ կա նող ա ռա վել տա րած ված կե րակ րա-
տե սակ նե րի պատ րա ստ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րի ն։

 Նախ քան նյու թի ու սո ւմն  ա ռու թյու նը պե տք է կրկ նել և ամ րա պն դել մսի 
նախ նա կան մշակ մա նը վե րա բե րյալ թե մա ն։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1. Մսից կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ։
 Մ սի ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյո ւն նե րը ։
2. Մսի եփ ման և տա պակ ման կա նոն նե րը։  Կե րակ րա տե սակ ներ ե փած մսի ց։
3. Կե րակ րա տե սակ ներ ե փած և խո շոր կտոր նե րով տա պա կած մսի ց։
4. Կե րակ րա տե սակ ներ բաժ նային և մա նր կտոր նե րով տա պա կած մսի ց։ 

Կե րակ րա տե սակ ներ խո րո ված և թխած մսի ց։
5. Կեր ակ րա տե սակ ներ ա ղա ցած մսից և են թամ սամ թե րք նե րի ց։
6. Կե րակ րա տե սակ ներ թռչ նամ սի ց։
7. Նյու թի ամ փո փո ւմ։
8. Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Նյու թի նե րա ծա կան մա սո ւմ ու սա նող նե րին պե տք է ներ կայաց նել մսից 
կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ։ Ա վե լի տպա վո րիչ կլի նի, ե թե ու սա նող-
նե րից մե  կը կամ մի  քա նի սը ներ կայաց նեն նա խա պես հա նձ նա րա րած ռե ֆե-
րատ ներ թե մայի վե րա բե րյա լ։ 

Այ նու հե տև լսա րա նի ակ տիվ մաս նակ ցու թյա մբ պե տք է վեր հի շել և կրկ նել 
«Մ սի» նախ նա կան մշա կու մը և կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի պատ րաս տու մը» թե-
մա ն։ Բո ւն նյու թի ու սո ւմն  ա ռու թյու նը պե տք է սկ սել՝ ներ կայաց նե լով մսի ջեր-
մային մշակ ման ե ղա նակ նե րը։ Ու սա նող նե րը պե տք է ի մա նան՝ թե ինչ փո փո-
խու թյո ւն ներ են կա տար վո ւմ մսի եփ ման և տա պակ ման ժա մա նակ և պե տք է 
կա րո ղա նան հիմն  ա վո րել այդ փո փո խու թյո ւն նե րի պատ ճառ նե րը։ 

Օ րի նա կ՝ ին չի՞ է փոխ վո ւմ մսի գույ նը եփ ման ժա մա նակ, ին չի է մսի տա-
պակ ման ժա մա նակ ար տա քին կե ղև ա ռա ջա նո ւմ, կամ ին չի է եփ ման ժա մա-
նակ ար գա նա կի մա կե րե սին ա ռա ջա նո ւմ փր փո ւր և այլն։

Մ սի քի մի  ա կան կազ մը, ինչ պես նաև ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ կա-
տար վող փո փո խու թյո ւն նե րը ար տա ցո լող նյու թը հար կա վոր է ու սո ւմն  ա սի րել 
ակ տիվ զրույ ցի տար բե րա կով, օգ տա գոր ծե լով նախ քի նո ւմ ան ցած թե մա նե րը։ 

Օ րի նա կ՝

1. Ի՞նչ խմ բե րի են բա ժան վո ւմ սպի տա կո ւց նե րը (ջ րո ւմ լո ւծ վող և ա ղի լու-
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ծույթ նե րո ւմ լո ւծ վող)։ 
2. Ո ՞ր դեպ քո ւմ ա վե լի շատ սպի տա կո ւց կփո խա նց վի ար գա նա կի ն, ե թե 

ա ղը ան մի  ջա պես ա վե լաց նեն, թե ե ռա լո ւց հե տո, երբ սպի տա կո ւց նե րը բնա-
փոխ վո ւմ և կո րց նո ւմ են լու ծե լի ու թյու նը (ե թե ա ղը ա վե լաց նել ան մի  ջա պես)։ 

Եզ րա կա ցու թյո ւն
« Կե րակ րա տե սակ ներ տա պա կած մսից», բա ժի նը ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք 

է վեր հի շել «Մ սից կի սա պատ րաս տո ւկ ներ խո շոր բաժ նային և մա նր կտոր նե-
րով տա պակ ման հա մար» թե մա ն։ 

Ան ցած նյու թի կրկ նու թյու նը կա րե լի է կազ մա կեր պել ու սա նող նե րի փո խա-
դա րձ հար ցադ րո ւմն  ե րի մի  ջո ցո վ։ 

Ի ՞նչ կի սա պատ րաս տո ւկ ներ են պատ րաս տո ւմ տա վա րի սու կի ի ց։ Սու կի ի 
ո՞ր մա սից են կտ րո ւմ  կի սա ֆաբ րի կա տը բի ֆշ տեք սի, ֆի լե ի հա մար և այլն։ 

Այ նու հե տև ու սո ւմն  ա սիր վո ւմ են մսի տա պակ ման ընդ հա նո ւր կա նոն նե րը, 
խա վա րտ նե րի և սոո ւս նե րի ընտ րու թյան սկզ բո ւն քնե րը, ու սո ւմն  ա սիր վո ւմ է 
տե սա կա նի ն։

 Շատ կար ևոր է, որ սո վո րող նե րը ի մա նան մսից կե րակ րա տե սակ նե րի ջեր-
մային մշակ ման տևո ղու թյու նը։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է ի մա նան տա պակ ման ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն-
նե րը։ (Օ րի նա կ՝ մսակ տոր նե րի ալ րա պատ ման և պաք սի մա տապատ ման 
նպա տա կը) կամ մսի մա րի նաց ման նպա տա կը խո րո ված նե րի հա մա ր։ 

Ու սա նո ղը պե տք է կա րո ղա նա կա տա րել խա վա րտ նե րի և սոո ւս նե րի ճի շտ 
ընտ րու թյո ւն։

 Հա տո ւկ ու շադ րու թյո ւն պե տք է դա րձ նել մսից խո րո ված կե րակ րա տե սակ-
նե րի տեխ նո լո գի այի ն։

 Շո գե խա շած մսից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման ու սո ւմն  ա սի րու-
թյու նը պե տք է սկ սել՝ հիմն  ա վո րե լով մսե ղի քի մա սե րի ընտ րո ւթյան սկզ բունք-
նե րը։ Մսե ղի քի բո լոր այն մա սե րը, ո րո նք պա րու նա կո ւմ են շատ կայո ւն շա րակ-
ցա կան հյո ւս վա ծք, տա պակ ման ժա մա նակ չո րա նո ւմ են մի  նչև փափ կե լը։ Այդ 
պատ ճա ռով մսակ տոր նե րը նախ տա պա կո ւմ են, ա պա ջր խա շո ւմ արգա նա կով 
կամ սոու սո վ։ Սոո ւս նե րի մե ջ պա րու նակ վող թթու նե րը ա վե լի են նպաս տո ւմ 
մսի փափ կեց մա նը։ 

Ա ղա ցած մսից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րաս տու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս 
ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը պե տք է գրա վել հետ ևյալին մսե ղի քի ո՞ր մա-
սերն են ման րեց նո ւմ (բա ցատ րել՝ ին չո ՞ւ), ին չով է տար բեր վո ւմ մսից ա ղա ցած 
(բ նա կան) զա նգ վա ծը կոտ լե տային զա նգ վա ծի ց։ Այ նու հե տև պե տք է ան ցնել 
կոնկ րետ կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի այի ու սո ւմն  ա սի-
րու թյա նը և նշել դրա նց ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը ։

Մ սի ջեր մային յու րա քան չյո ւր ե ղա նակ ու սո ւմն  ա սի րե լո ւց հե տո պե տք է բե-
րել կո նկ րետ կե րակ րա տե սակ նե րի օ րի նակ ներ հա մաշ խար հային և հայ կա-
կան խո հա նո ցի ց։

Թռչ նամ սից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի այի ու սո-
ւմն  ա ռու թյու նը նույն պես պետք է սկ սել՝ վեր հի շե լով «Թռչ նամ սի նախ նա կան 
մշա կու մը» թե ման, այ նու հե տև ան ցնել թռչ նամ սի ջեր մային մշա կո ւմն  ե րին և 
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կե րա կո ւր նե րի պատ րա ստ մա նը ։
 Նյու թի ամ փո փո ւմ կա րե լի է կա տա րել՝ օգ տա գոր ծե լով հա րց ման բո լոր 

տե սակ նե րը՝ ընդ հա նո ւր և ան հա տա կան հար ցո ւմ, գրա վոր (թես տային աշ-
խա տա նք ներ) և այլն։

 Նյու թի ամ փո փու մի ց հե տո պե տք է կա տար վեն գո րծ նա կան աշ խա տա նք-
ներ, ո րո նց ար դյո ւն քո ւմ ուսա նող նե րը ձե ռք են բե րո ւմ գո րծ նա կան հմ տու թյուն-
ներ, կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման, ձևա վոր ման և մա տո ւց ման մե  ջ

1. 1 բա ժին ան տրե կո տի ան զո ւտ քա շը 200 գ է։ Ինչ քան է մա քո ւր քա շը 1 
կար գի տա վա րի մսի մն ա ցո ւկ նե րը կազ մո ւմ են 26%

100%-26%=74%
200 գ -100%
x - 74% 

Ո րո շել՝ որ քան է կազ մո ւմ պատ րաս տի ար տադ րան քի քա շը ։
Մ սի բաժ նային  կի սա պատ րաս տո ւկ նե րի տա պակ ման ժա մա նակ կո րո ւստ-

նե րը կազ մո ւմ են 37%։
100% - 37%=63%
148գ - 100%
x գ - 63% 

2. Տա պա կած շնի ցե լի զա նգ վա ծը 125 գ է։ Ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ 
կո րո ւս տը կազ մո ւմ է 27%։ Ո րո շել կի սա պատ րաս տու կի քա շը ։

125 գ - 100%
x - 73%(100% - 27%)

 Պաք սի մա տի քա շը կազ մո ւմ է կի սա պատ րաս տու կի քա շի 17.5%։ 
Ո րո շո ւմ ենք կի սա պատ րաս տու կի մա քո ւր քա շը
171 գ -100%
x - 82.5%(100%-17.5%)

II կար գի խո զի մսի նախ նա կան մշակ ման ժա մա նակ մն ա ցու կը կազ մո ւմ է 
14.8% 

Ո րո շո ւմ ենք շնի ցե լի ան զո ւտ քա շը
141  գ -85.2%
x - 100

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

x=200x74= 148գ
100

x=148x63= 93.24գ
100

x=125x73= 171գ
100

x=171x82.5= 141գ
100

x=141x100= 165.5գ
85.2
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ԹԵ ՄԱ  12. ՁՎԻՑ ԵՎ ԿԱԹ ՆԱ ՇՈ ՌԻՑ

ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ Ր

 Թե մայի նպա տա կը 

Ծա նո թաց նել ու սա նող նե րին ձվից և կաթ նա շո ռից կե րակ րա տե սակ նե րի 
պատ րա ստ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րին, նշել այդ կե րակ րա տե սակ նե-
րի դե րը սնն դո ւմ, ու սո ւմն  ա սի րել ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ վե րո հի շյալ 
մթե րք նե րո ւմ կա տար վող փո փո խու թյո ւն նե րը, ինչ պես նաև կե րակ րա տե սակ-
նե րի ո րա կին ներ կայաց վող պա հա նջ նե րը ։

 Թե ման ընդ գր կո ւմ է եր կու տար բեր մթե րք նե րից կե րակ րա տե սակ նե րի ու-
սո ւմն  ա սի րու մը, ո րո նց դե րը սնն դո ւմ ու նի շատ ընդ հա նո ւր հատ կա նիշ ներ, 
ուս տի նյու թը կա րե լի է ու սո ւմն  ա սի րել մի  ա ժա մա նա կ։  Սա կայն ջեր մային 
մշակ ման ժա մա նակ ձվի և կաթ նա շո ռի հետ կա տար վող փո փո խու թյո ւն նե րը 
ճի շտ կլի նի վեր լու ծել ա ռան ձի ն։

 Ներ կայց նե լով ձվից և կաթ նա շո ռից կե րակ րա տե սակ նե րի  նշա նա կու թյու-
նը սնն դո ւմ, պե տք է ա ռա վել ընդ գծել այդ մթե րք նե րի դե րը որ պես բա րձր 
կեն սա բա նա կան ար ժեք ու նե ցող սպի տա կո ւց նե րի աղ բյո ւր։ Պե տք է ու շադ-
րու թյո ւն դա րձ նել նաև ո րոշ սպի տա կո ւց նե րի բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րի ն։ 
Օ րի նա կ՝ հո ւմ ձվի սպի տա կու ցը՝ (օ վո մու կոի դը խթա նո ւմ է են թաս տա մոք-
սային գեղ ձի ֆե րմե  ն տի ազ դե ցու թյու նը։ Այդ պատ ճա ռով հո ւմ ձվի սպի տա-
կո ւց նե րը դժ վա րա մա րս են։ 

Ու սա նող նե րին պե տք է նաև բա ցատ րել ձվի եփ ման ռե ժիմն  ե րի խի ստ 
պահ պան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը ։

Բ նո րո շե լով ձվի մե ջ պա րու նակ վող լի պիդ նե րը (ճար պե րը), պե տք է շեշ-
տել դրա նց բա րձր կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյու նը, ինչ պես նաև խո լե ս տե-
րի նի չա փա զա նց շատ պա րու նա կու թյու նը ձվի դեղ նո ւցո ւմ։ Դրա նով է պայ-
մա նա վոր ված ձվի սահ մա նա փակ օգ տա գոր ծու մը սնն դո ւմ, հատ կա պես մե -
ծա հա սակ նե րի հա մա ր։

Ձ վի ապ րան քա գի տա կան բնու թագ րու մը պե տք է ու սո ւմն  ա սի րել տեխ նո լո-
գի ա կան տե սա կե տի ց։ Ձո ւն հա մար վո ւմ է դի ե տիկ 7 օր վա ըն թաց քո ւմ։

 Սառ նա րա նո ւմ պահ պան ված ձվի դեղ նու ցը շատ շար ժո ւն է և դժ վար է 
ա ռա նձ նա նո ւմ սպի տա կու ցի ց։ Այդ պատ ճա ռով այդ պի սի ձվից դժ վար է պատ-
րա ստ վո ւմ ա չի կով ձվա ծե ղ։

 Կե րակ րա տե սակ նե րի բա ղա դագ րե րի հա վա քա ծո ւյո ւմ (Ñáîðíèê ðåöåïòóð áëþä 

è íàïèòêîâ) ձվի մի  ջին քա շը ներ կայաց ված է 45 գ՝ հաշ վի առ նե լով 14% կեղ ևի 
մն ա ցո ւկ նե ր։ (Ձ վի մա քո ւր զա նգ վա ծը՝ 40 գ)։ Այս հան գա ման քը պե տք է հաշ վի 
առ նել հաշ վա րկ նե րի ժա մա նա կ։ 

Ե փած ձվից կե րակ րա տե սակ նե րի ու սո ւմն  ա սի րու թյան ժա մա նակ ու սա-
նող նե րի ու շադ րու թյու նը պե տք է դա րձ նել ձվի սպի տա կո ւց նե րի փո փո խու-
թյո ւն նե րին ըստ ջեր մային մշակ ման ջեր մաս տի ճան նե րի (տես տե սա կան 
նյու թը)։ 
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Այս ա մե  նը հնա րա վո րու թյո ւն է տա լիս հիմն  ա վո րել ձվի եփ ման ժամկ  ետ-
նե րը ։

Ձ վի տա պա կած կե րակ րա տե սակ նե րը ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք է բա ցատ-
րել, որ սպի տա կո ւց նե րի չա փա զա նց պն դա ցու մը ի ջեց նո ւմ է կե րակ րա տե-
սակ նե րի զգայա բա նա կան ո րա կը և յու րա ցու մը ։

 Կաթ նա շո ռից կե րակ րա տե սակ ներ բա ժի նը ու սո ւմն  ա սի րե լիս պե տք է ներ-
կայաց նել կաթ նա շոռ սպի տա կո ւց նե րի բա րձր սնն դային ար ժեք նե րը։ Ուս ա-
նող նե րը պե տք է ի մա նան, որ կաթ նա շո ռի ցան կա ցած ջեր մային մշա կու մը 
ի ջեց նո ւմ է նրա յու րաց ման աս տի ճա նը։ Խո հա րա րի խն դի րն է ի ջեց նել ջեր-
մային մշակ ման ազ դե ցու թյու նը կաթ նա շո ռից կե րակ րա տե սակ նե րի պատ-
րաստ ման ժա մա նա կ։

 Թե մայի ամ փո փու մի ց հե տո ու սա նող նե րին կա րե լի է առա ջար կել խն դիր-
նե րի լու ծո ւմ։

 Հաշ վար կել 3 ձվից (39 գ.) ան զո ւտ քա շով պատ րաս տած ձվա ծե ղի ել ք։ 
Ե րեք ձվի մա քո ւր քա շը կկազ մի 
39x3-16.4 (14% կեղ ևի մն ա ցո ւկ ներ)=100.6 g
 Հաշ վի առ նե լով, որ ձվի ջեր մային մշակ ման ժա մա նակ կո րո ւս տը կազ մո ւմ 

է 12%, ձվա ծե ղի ել քը կկազ մի  88% (100%-12%)

(100.6+10 ճա րպ), 88 =97գ
           100
 
Այս պի սով, 3 ձվից (39 գ ան զո ւտ քա շով) ձվա ծե ղի ել քը կկազ մի  97 գ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1. Ձվից և կաթ նա շո ռից կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ, ձվի և կաթ նա շո-
ռի նախ նա կան մշա կու մը։ Ձվի ե փո ւմ։ Ե փած ձվի ո րա կա կան պա հա նջ նե րը:

2. Ձվից տա պա կած կե րակ րա տե սակ նե ր։ Ձվից կե րակ րա տե սակ նե րի 
ո րա կա կան պա հա նջ նե րը ։

3. Կաթ նա շո ռից կե րակ րա տե սակ նե ր։

4. Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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ԹԵ ՄԱ 13. ՍԱ ՌԸ ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐ ԵՎ ԽՈՐ ՏԻԿ ՆԵՐ 

(նա խու տե ստ ներ)

 Թե մայի նպա տա կը

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել սա ռը կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ, 
ծա նո թաց նել դրա նց դա սա կա րգ մա նը, պատ րա ստ ման ե ղա նակ նե րին, ձևա-
վոր մա նը և մա տո ւց մա նը, ինչ պես նաև սպառ ման ժամկ  ետ նե րի ն։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1. Սա ռը կե րակ րա տե սակ նե րի նշա նա կու թյու նը սնն դո ւմ, ձևա վոր ման 
ընդ հա նո ւր սկզ բո ւնք նե րը, պա րե նամ թե րք նե րի մշա կու մը, պա հա ծո նե-
րի օգ տա գոր ծու մը, բու տե րբ րոդ նե րի տե սակ նե րը ։

2. Աղ ցան նե րի տե սակ նե րը։ Մթե րք նե րի նա խա պատ րաս տու մը աղ ցան նե-
րի հա մա ր։ Աղ ցան նե րի պատ րա ստ ման ընդ հա նո ւր սկզ բո ւնք նե րը ։

3. Ձկից սա ռը նա խու տե ստ նե րի, կե րակ րա տե սակ նե րի տե սակ նե րը և 
պատ րաս տու մը ։

4. Սա ռը մսից կե րակ րա տե սակ նե ր, նա խու տե ստ նե ր։

5. Սա ռը նա խու տե ստ ներ բան ջա րե ղե նից և ձվի ց։

6. Նյու թի ամ փո փո ւմ։

7. Գո րծ նա կան աշ խա տա նք նե ր։

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

 Սա ռը նա խու տե ստ նե րի նշա նա կու թյու նը ու սո ւմն  ա սի րե լիս չպե տք է սահ-
մա նա փակ վել մի  այն քի մի  ա կան կազ մի  և սնն դային ար ժեք նե րի բնու թագ րու-
մո վ։ Անհ րա ժե շտ է նաև նշել դրա նց յու րա հա տո ւկ դե րը սնն դո ւմ։

 Նախ քան հիմն  ա կան սնն դի ըն դու նու մը օր գա նիզ մը պե տք է նա խա պատ-
րա ստ վի սնն դի յու րաց մա նը։ Սա ռը նա խու տե ստ նե րը օժտ ված են ա խոր ժա-
բեր հատ կա նիշ նե րով, ին չը դրս ևոր վո ւմ է թե ար տա քին ձևա վո րո ւմն  ե րով և 
թե կե րակ րա տե սակ նե րի մե ջ պա րու նակ վող հա մե  մա նյու թե րով (աղ, պղ պեղ, 
քա ցախ, մա նա նեխ ւ այլն)։ 

Որ պես ա խոր ժա բեր մի  ջոց սա ռը խոր տիկ նե րը կե րակ րա ցան կո ւմ նշ վո ւմ 
են ա ռա ջին հեր թին (ֆիր մային կե րակ րա տե սակ նե րից հե տո)։

 Դա սա կար գու մը ու սո ւմն  ա սի րե լո ւց հե տո ու սա նող նե րին պե տք է ներ-
կայաց նել սա ռը նա խու տե ստ նե րի ճի շտ և գե ղե ցիկ ձևա վոր ման ընդ հա նո ւր 
սկզ բո ւնք նե րը ։

Ձ ևա վոր ման ժա մա նակ պե տք է հետ ևել մի  քա նի կա նոն նե րի, ձևա վո րու մը 
չպե տք է լի նի ճչա ցող, չա փից ա վե լի աշ խա տա տա ր։ Մթե րք նե րը  պե տք է հա-
մա դր վեն ըստ գույ նի, սպաս քը պե տք է հա մա պա տաս խա նի կե րակ րա տե սա-
կի ն։ Ձևա վոր ման ժա մա նակ չպե տք է խախ տել սա նի տա րա կան կա նոն նե րը։ 
Հիմն  ա կան մթեր քը պե տք է լի նի ա ռա վել ար տա հայտ վա ծ։ Այս ա մե  նը կա րե լի 
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է կա տա րել պատ կեր նե րն և մու լյ աժ նե րի մի  ջո ցով, ինչ պես նաև գո րծ նա կան 
աշ խա տա նք նե րի ժա մա նա կ։

 Շատ կար ևոր է վեր հի շել և կրկ նել մթե րք նե րի կտ րատ ման ձևե րը (պա րզ և 
բա րդ կտ րա տո ւմն  եր)։ 

Ու սա նող նե րը պե տք է ճի շտ ըն կա լեն սա ռը նա խու տե ստ նե րի պատ րա ստ-
ման ժա մա նակ սա նի տա րա կան կա նոն նե րի պահ պան ման կար ևո րու թյու նը։ 
Սա ռը կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա ստ ման վեր ջին փու լը ոչ թե ջեր մային 
մշա կո ւմն  է, այլ մե  խա նի կա կան պրո ցես նե րի կա տա րու մը (ման րե ցո ւմ, տրո-
րո ւմ, չա փա բաշ խո ւմ, ո րո նք կա րող են բե րել երկ րոր դա կան ման րէ ա բա նա-
կան)։ Այդ պատ ճա ռով ո րոշ դեպ քե րո ւմ աղ ցան նե րի հա մար նա խա տես ված 
մթե րք նե րը (բան ջա րե ղե նը) նախ պե տք է կտ րա տել, ո րից հե տո ջր խա շե լ։

1. Աղ ցան նե րի դա սա կար գու մը

2. Թա րմ բան ջա րե ղե նից աղ ցան նե րի պատ րաս տու մը և մա տու ցու մը:

3. Ե փած բան ջա րե ղե նից և կոմ բի նաց ված աղ ցան նե րի պատ րաս տու մը և 
մա տու ցու մը:

4. Աղ ցան նե րի ո րա կա կան պա հա նջ նե րը, պահ պան ման պայ ման նե րը և ժամ-
կետ նե րը։ Մսից, ձկից և թռչ նամ սից նա խու տես տնե րի պատ րա ստ ման ու սո-
ւմն  ա ռու թյան ժա մա նակ շատ կար ևոր է ու սա նող նե րի ու շադ րու թյու նը սևե-
ռել բան կե տային կե րակ րա տե սակ նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րին ։

 Թե մայի ու սո ւմն  ա ռու թյու նը ա ռա վել տպա վո րիչ կլի նի, ե թե պա րապ մո ւնք-
նե րի ըն թաց քո ւմ օգ տա գոր ծել մու լյ աժ ներ, պաս տառ ներ (օր.՝ սա ռը նա խու-
տե ստ նե րի դա սա կար գու մը), ու սա նող նե րին ցու ցա դր վեն հա մա պա տաս խան 
սպաս քը և պա րա գա նե րը, ինչ պես նաև ձևա վոր կտ րա տող դա նակ ներ և այլն։
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ԹԵ ՄԱ 14.  ՔԱ ՂՑՐ ԿԵ ՐԱԿ ՐԱ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵՐ ԵՎ 

ԸՄ ՊԵ ԼԻՔ ՆԵ Ր

  Թե մայի նպա տա կը

Ու սա նող նե րին ներ կայաց նել քա ղցր   կե րակ րա տե սակ նե րի, ինչ պես նաև 
ըմ պե լիք նե րի նշա նա կու թյու նը սնն դո ւմ, նրա նց դա սա կար գու մը, պատ րա ստ-
ման տեխ նո լո գի ան և ո րա կա կան բնու թագ րու մը ։

ՆՅՈՒ ԹԻ ԲԱ ԺԱ ՆՈՒ ՄԸ ԹԵ ՄԱ ՆԵ ՐԻ

1.  Քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ և դա սա կար գու մը:

2.  Կոմ պոտ նե րի և կի սել նե րի պատ րաս տու մը:

3.  Դոն դող նե րի պատ րաս տու մը :

4. Ըմ պե լիք նե րի տե սակ նե րը և դա սա կար գու մը:

5.  Տաք ըմ պե լիք նե րի տեխ նո լո գի ա:

6.  Տաք ալ կո հո լային ըմ պե լիք նե րի տեխ նո լո գի ա ն:

7.  Սա ռը ըմ պե լիք նե րի տե սակ նե րը և պատ րա ստ ման տեխ նո լո գի ա ն:

8.  Նյու թի ամ փո փո ւմ:

9.  Գո րծ նա կան աշ խա տա նք:

 ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՑՈՒ ՑՈ ՒՄ ՆԵ Ր

Բ նու թագ րե լով քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րի դե րը սնն դո ւմ, պե տք է ներ-
կայաց նել նրա նց սնն դային ար ժեք նե րը և յու րա հատ կու թյու նը որ պես ա ղան-
դե րային կե րակ րա տե սակ նե ր։ Քա նի որ քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե ր ա ռան ձին 
խմ բե րի սնն դային ար ժեք նե րը տար բեր են, այդ պատ ճա ռով թե մայի սկզբ-
նա կան մա սո ւմ պե տք է ու սո ւմն  ա սի րել այդ կե րակ րա տե սակ նե րի ընդ հա նո ւր 
բնու թագ րու մը` որ պես ած խաջ րե րի, վի տա մի ն նե րի և այլ կար ևոր նյու թե րի 
աղ բյո ւր, այ նու հե տև ներ կայաց նել ա ռան ձին կե րակ րա տե սակ նե րի պատ րա-
ստ ման տեխ նո լո գի աներ, պե տք է նշել, որ բո լոր քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րի 
ընդ հա նո ւր հատ կա նի շը հա մն  է։ 

Ա նհ րա ժե շտ է նշել, որ հա սո ւն մար դու հա մար օր վա շա քա րի մի  ջին պա-
հան ջը չի գե րա զան ցո ւմ 100 գրա մը, և չա փից ա վելի օգ տա գոր ծու մը հան դի-
սա նում է ճար պա կալ ման պատ ճա ռ։

 Քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րը կա րե լի է դա սա կար գել հետ ևյալ կե րպ. թարմ 
մր գեր և հա տապ տո ւղ ներ, կոմ պոտ ներ, դոն դո ղա ցած կե րակ րա տե սակ ներ` 
կի սել ներ, դոն դող ներ, մո ւս սեր, կրեմն  եր, տաք քա ղցր կե րակ րա տե սակ ներ, 
պաղ պա ղա կ։ Կոմ պոտ նե րի պատ րաս տու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս ու սա նող նե-
րին ան հրա ժե շտ է ներ կայաց նել կո րո ւստ նե րի նվա զեց ման մի  ջոց նե րը (օր.` 
թա փոն նե րի օգ տա գոր ծու մը) և մթե րք նե րի ա վե լաց ման հեր թա կա նու թյու նը։ 
Կոմ պոտ նե րի մե ջ մր գե րը և հա տապ տո ւղ նե րը պե տք է հա վա սա րա չափ եփ-
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ված լի նե ն։ Կոմ պոտ նե րի հիմն  ա կան թե րու թյո ւն նե րն են` մր գե րի թույլ ար-
տա հայտ ված հա մը և բոր մո ւն քը, քիչ քա ղց րու թյու նը, մր գե րի չա փից ա վե լի 
եփ ված լի նե լը և նստ ված քի, պտ ղա կո թե րի կամ կո րիզ նե րի առ կայու թյու նը ։

 Կի սել նե րի և դոն դող նե րի պատ րաս տու մը ու սո ւմն  ա սի րե լիս ու սա նող նե-
րին պե տք է տե ղե կաց նել դոն դո ղաց նող նյու թե րի (տե սակ նե րը, նա խա պատ-
րաս տու մը, օգ տա գոր ծու մը), ինչ պես նաև դոն դող նե րի ձևա վոր ման (մի  ա-
գույն, բազ մա շե րտ, մր գե րով և այլն) և պահ պան ման մա սի ն։

 Կի սել նե րի թե րու թյո ւն նե րն են հա մար վո ւմ գն դե րի (պատ ճա ռը` օս լան 
սխալ լո ւծ ման հետ ևա նք է) և մա կե րե սային թա ղան թի առ կայու թյու նը (պատ-
ճա ռը` մա կե րե սին շա քա րա վազ չի ա վե լաց վել), չա փից թույլ թա նձ րու թյու նը 
(օս լայի քիչ քա նա կու թյան կամ չա փից ա վե լի եփ ված լի նե լը), թույլ ար տա-
հայտ ված հա մը և բո ւր մո ւն քը (մր գե րի քիչ քա նա կու թյու նը), մր գե րի մաս նիկ-
նե րի առ կայու թյու նը, մա կե րե սին ջրի ա ռա նձ նա ցու մը (եր կար պահ պան ման 
հետ ևա նք) և այլն։

 Թե մայի ամ փոփ ման ժա մա նակ ու սա նող նե րը պե տք է կա րո ղա նան պա-
տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րի ն. 

Ի ՞նչ դեր ու նեն շա քար նե րը սնն դո ւմ, և որ քա՞ն է կազ մո ւմ նրա նց օ րա կան 
պա հան ջը։ 

Ին չի՞ են քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րը մա տու ցո ւմ ճա շից հե տո։ 
Ո ՞րն է քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րի նշա նա կու թյու նը սնն դո ւմ։ 
Ի նչ պե ՞ս են դա սա կա րգ վո ւմ քա ղցր կե րակ րա տե սակ նե րը։ 
Ի նչ պե ՞ս են մա տու ցո ւմ թա րմ մր գե րը և հա տապ տո ւղ նե րը։ 
Ի նչ պե ՞ս են պատ րաս տո ւմ օ շա րակ նե րը դոն դող նե րի և կի սել նե րի հա մա ր։ 
Ի ՞նչ դոն դո ղաց նող նյու թեր են օգ տա գո րծ վո ւմ, ո րո ՞նք են կի սել նե րի պատ-

րա ստ ման ընդ հա նո ւր տեխ նո լո գի ա ն։
Ինչ պե ՞ս են պատ րաս տո ւմ և պար զեց նո ւմ դոն դող նե րը։ 
Ըմ պե լիք նե րին վե րա բե րող թե մայո ւմ ու սա նող նե րին պե տք է ներ կայաց նել 

ըմ պե լիք նե րի դա սա կա րգ ման հի մո ւնք նե րը, ծա նո թաց նել տաք և սա ռը, ինչ-
պես նաև ալ կո հո լային և ոչ ալ կո հո լային ըմ պե լիք նե րի պատ րա ստ ման տեխ-
նո լո գի ա նե րին և ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րի ն։

 Թե մայի լավ յու րաց ման հա մար ու սա նող նե րին ցան կա լի է հա նձ նա րա րել 
ռե ֆե րատ ներ ըմ պե լիք նե րի վե րա բե րյա լ։ 

Օ րի նակ` « Թեյի ծագ ման պատ մու թյու նը», « Թեյի տե սակ նե րը», « Սո ւր ճի 
տե սակ նե րը», « Սո ւր ճի սնն դային ար ժեք նե րը», « Տաք ալ կո հո լային ըմ պե լիք-
նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը», « Կոկ տեյլ նե րի տե սակ նե րը, պատ րա ստ-
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյո ւն նե րը, ձևա վո րո ւմն  ու մա տու ցու մը»։

 Թե մայի ամ փո փու մի ց հե տո ի րա կա նաց վո ւմ է գո րծ նա կան աշ խա տա նք։
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