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Ներածություն 

Մենք այն բացառիկ երջանիկ ազգերից ենք, որը հարուստ է  ծիսական 

բազմազան ուտեստներով, սակայն ավանդական ամանորյա ծիսական 

խոհանոցն իր բոլոր բաղադրիչներով ներկայացման եւ մատուցման 

կարիք ունի: Ինչպե՞ս կարելի է ոգեշնչել հասարակությանը, հատկապես 

երիտասարդությանը՝ որպես հայկական մշակույթի եւ ավանդույթների 

կրողներ, նոր արժեքներով ներկայացնել հայկական ծիսական խոհանոցն 

ու տարեմուտը դիմավորելու ավանդական մշակույթը: 

Ընդհանրապես ավանդույթը ձևավորվում է տարիների ընթացքում, և ոչ 

մի ժողովուրդ երբևէ չի փորձել ավանդույթը որևէ ձևով վերականգնել, 

քանի որ մոռացված, կորած ավանդույթը կապված է եղել տվյալ 

ժամանակի առօրյայի, կենցաղի հետ:  Ավանդույթ վերականգնելը շատ 

բարդ բան է և արհեստական է, ինչը ժողովրդին դուր չի գալիս: Կարելի է 

ասել, որ այսօրվա ժամանակակից Ամանորն արդեն ավանդույթի ուժ 

ունի, նշելու կարգ ունի:  

Օրինակ մերօրյա ժամանակներում Ամանորին պատրաստվող խոզի 

բուդն արդեն ավանդական է դարձել շատ հայ ընտանիքներում, քանի որ, 

օրինակ, եթե ամռան շոգին ասվի «խոզի բուդ»՝ միանգամից հիշվելու է 

Նոր տարին, իսկ եթե ասվի «տարեհաց», միանգամից չեն պատկերացնի 

Ամանոր: 

Այն, ինչ վերցվել է օտար մշակույթից, դա ևս պատահական չէ, որոշակի 

հետաքրքրություն եղել է: Օրինակ՝ Ամանորի գիշերը շամպայն բացելը 

հայկական մշակույթի հետ կապ չունի, այն ժամանակի մեջ մտել է և 

ավանդույթի է վերածվել: 

Աշխատանքը բաղկացած է երկու գլուխներից: 

Առաջին գլխում նկարագրվում է ազգային ծիսական խոհանոցը: Երկրորգ 

գլխում նկարագրված են այն բոլոր ուտեսները, որոնք նախկինում  

պատրաստել են Ամանորին: Ներկայացված են դրանց 

բաղադրատոմսերը, պատրաստման եղանակը: 

 

 



4 

 

Գլուխ 1. Ազգային ծիսական խոհանոց. պատմական փաստեր 

ազգային խոհանոցի, մշակույթի մասին 

Հայկական խոհանոցը ունի մի շարք առանձնահատկություններ, որոնք 

պայմանավորված են տարբեր պատմական, աշխարհագրական, 

կլիմայական և նույնիսկ պատմա-քաղաքական գործոններով։ Հայկական 

լեռնաշխարհում մի ժամանակ գտնվում էր Վանի թագավորությունը։ Եվ 

Հայաստանում պահպանվել են այդ հնագույն պետության նյութական 

մշակույթի հուշարձանները։ Իսկ հայկական խոհանոցը իր վրա կրում է 

դեռևս այն ժամանակների աշխարհագրա-կլիմայական և 

հասարակարգային գործոնների ազդեցությունը։ Հայկական խոհանոց 

ասելիս միանգամից միտքներս է գալիս նախ մսային խոշոր-հագեցնող 

կերակուրներ՝ խորոված, խորվու , խաշլամա , ապա ավելի հղկված 

<<մշակութային>> կերակուրներ, ինչպիսին են մշո կտրտած մսով տոլմա, 

հետո՝ ավելի ուշ, աղացած մսով խառը-թփով տոլմա և այլն: Սակայն շատ 

զարգացած է եղել նաև հացահատիկի մշակույթն ու նրա 

կիրառելիությունը հայկական խոհանոցում: 

Այս մասին հնէաբանական հայտնագործությունները՝ 

Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվեց նաև ցորենի ձավար։ Ձավարը 

պատրաստում են ցորենը թեթև խաշելով և չորացնելով։ Չխաշած, բայց 

մանրացրած հատիկները կոչվում են կորկոտ։ Թեյշեբաինի բերդի 

պեղումների ժամանակ հայտնաբերած հացահատիկային մթերքների մեծ 

քանակությունը վկայում է այն մասին, որ մեզանից ավելի քան 2,5 հազար 

տարի առաջ Վանի թագավորությունում մշակում էին բարձր 

կուլտուրայի, մերկահատիկ ցորենի մի քանի տեսակներ։ Դրանց շարքում 

հատուկ տեղ էր գրավում փափուկ ցորենը, որը ներկայումս աճում է 

Արարատյան դաշտում։ 

    

Եվ այսպես, հացահատիկի տեսակները, նրանով պատրաստվող հին 

ազգային ճաշատեսակները ուսումնասիրել-պատրաստելիս` մեր համար 
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հայտնության նման ի հայտ եկավ հնագույն մի գործիք`Երկանք, որի 

նշանակությունը գրեթե բոլոր ճաշատեսակներում առկա է:  

Ծանոթացեք՝ Երկանք 

 

  

Երկանք (էրգանք, աղորիք, աղաց, աղացք, աղացաքար, ժուռիպատ (բրբ.)) 

 Հացահատիկ աղալու մեքենա:  

Նկարագրություն- աղացը կազմված է կլոր, չեչոտ (անցքերով) բազալտե  

երկու լայն-ողորկ քարերից (10-15 սմ հաստությամբ, 25 սմ. շառավիղով), 

որոնցից ներքևինի վրա կա առանցքային փայտե ցից, վերևինի վրա՝ 

կենտրոնում բացած փոքր անցք և կողմնային կոթ: Քարե աղացի տակ 

դնում են մաքուր-չոր կտոր (միզար), անցքից լցնում են հացահատիկ, 

ընդեղեն և կողմնային փայտից բռանած՝պտտում քարը. քարի շփումից 

մանրացած հատիկը կողքերից թափվում է կտորին, որը վերջում 

հավաքելով (ժողվելով) իրար գլուխ, դատարկում են համապատասխան 

տարրայի մեջ: Երկանքով անցկացրած ցորեն, գարի ընդեղենը մինչև 

ալյուրի աստիճան չի մանրանում, այլ՝ հիմնականում ջարդվում, 

մանրանում է, մի քիչ փոշիանում է: Երկանք օգտագործվել է նաև 

բժշկության մեջ, որով հին բժիշկները բուսական և հանքային ծագում 

ունեցող նյութերը տրորել, մանրացրել են դեղեր պատրաստելու համար:  

Երկանքի գործունեության նշանակությունը առկա է գրեթե բոլոր հին 

ազգային ճաշատեսակներում. 

Օրինակ Ամանորը դիմավորել առանց ծիսական  տարեհացի դա 

հայկական ընտանիքներում չլսված մի բան էր: Երբ նախկինում 
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Ամանորին տարեհաց էին թխում, այդ կախարդանքը, գուշակության 

մթնոլորտը տիրում էր ընտանիքի մեջ, կարևորը՝ ընտանիքում լավ 

տրամադրություն լիներ և փոխըմբռնում, մարդիկ հավատում էին, որ եթե 

իրենց բաժին ընկնի մետաղադրամը, իրենց կյանքն ավելի երջանիկ 

կլինի:  

Ըստ Լուսիկ Ագուլեցու, դեռ շատ վաղուց տոնական սեղանին ընդունված 

էր դնել վիշապի տեսքով ձևավորված ուտեստներ, քանի որ տիեզերքում 

Հայաստանը գտնվում է Վիշապի համաստեղության տակ: Չոր ու թարմ 

մրգերը չամիչի ու ընդեղենների հետ կազմել են ամանորյա ընթրիքի 

հիմնական բաղադրիչները: Հայերը ամանորին սովորաբար պահում էին 

յոթ թիվը` յոթ տեսակ թարմ միրգ` խնձոր, 

տանձ,սերկևիլ,նուռ,խաղող,զկեռ,արմավ, յոթ տեսակ չրեղեն կամ չոր 

մրգեր, յոթ տեսակ ընդեղեն` ընկույզ,պնդուկ,նուշ, պիստակ, ծիրանի 

կորիզի միջուկ,շագանակ, ձմերուկի կորիզ:  

Նոր տարին` նորովի  

Ամանորի առիթով հայերը ոչ միայն լավ մաքրում էին տունը, այլև' 

ախոռը: Ոչ միայն տան անդամներն են նոր հագուստ հագնում, այլև 

անասունների եղջյուրներից կարմիր ժապավեն են կապում' գալիք 

տարին ուրախ անցկացնելու ցանկությամբ: Ամանորը դիմավորելու հին 

ավանդույթներից կարելի է ասել չի պահպանվել միմյանց խնձոր 

(ներսում մետաղադրամ) նվիրելու սովորույթը: Փոխարենն այսօր 

նվիրում են, օրինակ' հագուստ, կենցաղային իր, հուշանվեր և այլն:  

Ավանդույթներն ըստ շրջանների  

Անցյալում Շիրակում տարեհացը կտրելուց առաջ տան պառավն այն 

վերցնում, թոնրատան երդիկի շուրջ երեք անգամ պտտվում էր, ապա 

երդիկից գցում քուրսու վրա:  

Թբիլիսում թխվող մարդակերպ հացերից մեկը չիք էր կոչվում, մյուսը`էգ: 

Էգը պահում էին ալյուրի մեջ, որպեսզի առատանար, իսկ չիքը գցում էին 

ջուրը, որպեսզի անցնող տարվա նման չքանար: 

Ջավախքում Նոր տարվա առավոտյան նահապետական ընտանիքը 

հավաքվում էր, տան հայրն ու մայրը նստում էին օջախի գլխին, 

մյուսները ավագության կարգով մոտենում էին նրանց` համբուրում էին 
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մեծահասակների ձեռքերը, շնորհավորում նրանց Ամանորը և նվերներով 

փոխանակվում:  

Համշենում ընդունված էր շնորհավորել ամեն ինչ` իրար շնորհավորելուց 

բացի. շնորհավորում էին գոմերն ու անասունները, մթերանոցները և 

մաղթում բախտ ու հաջողության: Հունվարի 1-ին արգելվում էր ընկույզ 

կամ կաղին կոտրել, որպեսզի արորը չկոտրվեր: Հավատում էին նաև, որ 

հունվարի առաջին 12 օրերի եղանակների նման պիտի անցնեին տարվա 

12 ամիսները:  

Ախալքալաքում հունվարի 1-ի գիշերը երիտասարդները գնում էին գետ, 

ջրի մեջ լցնում էին ցորեն ու գարի և սրբազան ջուրը տուն բերում:  

Լոռեցիները հավատում էին, որ տարեմուտի կեսգիշերին գետերը մի պահ 

կանգ են առնում, և ով այդ պահին հասցներ ջուր վերցնել` 

կհարստանար: Այստեղ կար նաև մեկ այլ հետաքրքիր սովորույթ. հին 

տարվա վերջին օրը տուն էին բերում մի մեծ գերան` տարեմուտի 

գերանը, դրանով օջախը վառում էին Նոր տարվա առաջին օրից մինչև 

Ծննդյան երեկոն, ապա գերանի մոխիրը շաղ էին տալիս հանդերում` 

կանխելով կարկուտը և ապահովելով բերքի առատությունը: Այս 

սովորույթը մինչև օրս պահպանվում է: Հիմա էլ օջախը վառ են պահում և 

տուն մտնող հյուրերին խնդրում, որ յուրաքանչյուրը մի տաշեղ գցի 

կրակի մեջ:  

Նվերների փոխանակում  

Հնում Ամանորը շնորհավորելու հետաքրքիր սովորույթ է եղել. 

բարեկամներն իրար տուն այցելելիս նվիրել են հատիկեղենով ճաշեր և 

քաղցրեղեն: Իսկ փեսացուն իր հարսնացուին նվիրել է խնձոր, իբրև 

պտղաբերության և սիրո խորհրդանիշ: Կանայք իրենց հերթին սրբազան 

ծառերի ճյուղերին կարմիր կտորներ ու թելեր են կապել, որպեսզի գալիք 

տարին ուրախ ու առատ լինի` կարմիր-ուրախ-բախտավոր օրեր շատ 

լինեն: Իսկ հայկական Ամանորի տոնածառը զարդարվում էր չոր ճյուղի 

վրա գունավոր թելերից կախելով մրգեր, չրեր ու խմորեղեններ: Մեր 

պապերը Ամանորին ուտում էին միայն բուսական ծագում ունեցող 

ուտեստներ: Քանի որ Ամանորը Սուրբ Ծննդից առաջ էր լինում` 7-օրյա 

պասի շրջանում, հետևաբար Ամանորի կերակրացանկից բացառված էին 

կենդանական ծագում ունեցող բոլոր տեսակի ուտեստները: Սակայն դա 

չի նշանակում, որ սեղանները լի ու առատ չէին: Այնուամենայնիվ, 
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Ամանորի խմորեղենի մեջ չէր օգտագործվում կաթնային ծագում ունեցող 

մթերք կամ ձու, իսկ սառն ու տաք ճաշատեսակները պատրաստում էին 

տարաբնույթ ընդեղենից ու հատիկեղենից: Շատ տարածված է եղել 

հատիկեղենից ու ընդեղենից պատրաստված կոլոլակները, ինչպես նաև 

պասուց ճաշատեսակները: Ժամանակակից Ամանորի սեղանները թերևս 

ժառանգել են միայն պասուց դոլման: Նախկինում ամանորյա սեղանները 

իրենց ճոխությամբ տոնական էին և ֆինանսական մեծ բեռ չէին 

տանտիրոջ համար, քանի որ մարդիկ սեղանին էին դնում ողջ տարին 

իրենց մշակած ու ամբարած բարիքը:  

 

Գլուխ 2. Ծիսական ամանորի ճաշացանկեր. պատրաստման 

եղանակը, նշանակությունը 

 

Ամանորին պատրաստել են`  

Ոսպից,սիսեռից քյուֆթա  

Ոսպից, լոբուց, ձավարեղենից ձեթով տոլմա  

Ծեծած կորկոտով, չամիչով, չոր ծիրանով ու սալորով եփված 

մայրամապուր  

Լոբով և լոբաջրով պատրաստված կերակրատեսակներ:  

 

Լոբով աղցան  

 



9 

 

Ամանորյա սեղանի զարդն էր լոբին` իր տարատեսակներով հանդերձ: 

Լոբին իր պատյանով նման է ընտանիքի, իսկ հատիկը` սաղմն է, 

էմբրիոնը` կրկին նորացվող կյանքի և հավերժության գաղափարը:  

  

Բաղադրատոմս Կարմիր լոբի 80գր., սոխ25 գր., արևածաղկի ձեթ` 15 գր., 

քացախ`15 գր., աղը, պղպեղը, համեմը և մաղադանոսն ըստ ճաշակի: 

Լոբին խաշել, ջրքամել: Վրան ավելացնել կտրատած սոխ, մնացած 

բանջարեղեններն ու համեմունքները:Սիսեռ, հոնի չիր, ընկույզ, աղ, 

չամիչ, ալյուր, ջուր, հիլ:  

Սիսեռից գնդիկներ  

 

Սիսեռը նախօրոք թրջում են և գոլ ջրում պահում որոշ ժամանակ, որից 

հետո ձեռքով շփում են և միջուկն անջատում հաստ կեղևից: Եփում են 

10-15 րոպ ե և կրկին նույն գործողությունը կատարում: Կեղևը միջուկից 

անջատելուց հետո սիսեռը մսաղացով աղում են, վրան ավելացնում 

կորիզներից անջատված հոնի չիր/նախապես թրջել գոլ ջրի մեջ/, ընկույզի 

ծեծած միջուկը, քիշմիշ, աղ, հիլ: 2 ճաշի գդալ ալուրը բովում և քիչ ջրով 

բացում են ու եփված այդ թանձր խյուսը լցնում սիսեռի վրա: Լավ 

խառնելուց և սառեցնելուց հետո այդ զանգվածից պատրաստում են 

կոլոլակներ: Մատուցել իս կոլոլակները շարում են տափակ սկուտեղի 

վրա, համեմում կանաչիով: Արևմտյան Հայաստանում օգտագործում են 

նաև թահին և լիմոնի հյութ:  

Խոշաբ, չամչարակ  

Սալորի չիր 25 գր., թթի չիր 25 գր., ծիրանի չիր 25 գր., չամիչ 20 գր., 

շաքարավազ 10 գր., դարչին ըստ ճաշակի: Նշված մթերքները լվանալ, 
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խառնել իրար, ավելացնել տաք ջուր և եփել 20-25 րոպե, ապա ավելացնել 

շաքարավազ և դարչին: Թույլ կրակի վրա եփել մինչև եռալը: Մատուցել 

սառը վիճակում:  

Կաղանդ անուշ  

 

500 գր. ընկույզի միջուկ, 700գր. մեղր: Մեղրը հարել այնքան, որ 

սպիտակի: Ընկույզի միջուկը խաշել, մաքրել, մանրացնել և բովել մինչև 

ոսկեգույն դառնալը, խառնել հարած մեղրին: 

Ամանորը տարվա տոներից, թերևս, ամենասիրելին է: Հատկանշական է, 

որ հայկական ավանդական ամանորյա խոհանոցի մի շարք 

կերակուրներ այսօր էլ տեղ են գտնում մեր սեղաններին: 

Մինչ օրս պահպանվել է ծիսական հաց թխելու սովորույթը, որի 

խորհուրդը նվիրված է գալիք տարվա հաջողություններին:  

 

Ծիսական հացը կոչվում է տարեհաց` կլոր կամ ձվաձև տեսքով, իսկ 

մեծությունը` ըստ ընտանիքի անդամների թվի: Տարեհացի երեսը 

սերմերով և մրգերով զարդարելը խորհրդանշում է տարվա հացի և 

մրգերի առատության գաղափարը: Ներսում դնում են «միջինք»` լոբի, 
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սիսեռ, փոքրիկ կորիզ կամ մետաղադրամ: «Միջինքը» տան այդ տարվա 

հարստության խորհրդանիշն է: Ըստ ավանդույթի՝ ուտելու պահին ում 

բաժնի միջից այն դուրս գա, տարին այդ մարդու համար հաջողակ կլինի:  

Հատիկավոր կերակուրներ  

Հայկական ամանորյա սեղանի զարդն են եղել նաև հատիկներն ու 

հատիկավոր կերակուրները: Մինչ օրս Ամանորի սեղանին անպայման 

տեղ է գտնում աղանձը, որը տարբեր հատիկների աղանձված, խարկված 

խառնուրդ է: Հայկական որոշ գյուղերում հատիկեղենով պատրաստում 

են նաև կճախաշ, որը կճուճի մեջ ամբողջ գիշեր թոնրում եփված տարբեր 

հատիկների խաշն է: Թոնրի մեջ են պատրաստում նաև ամանորյա 

քյաշկը կամ հարիսան, որպես նոր սկսվող տարվա երկրագործական 

աշխատանքների առատության խորհրդանիշ: Լոռու մարզում մի 

ասացվածք կա. «Նոր տարին չի գա առանց լոբու»: Լոբով ճաշի կամ 

աղցանի կողքին, լոռեցին պատրաստում է նաև գոզինախ կոչվող 

քաղցրավենիքը (մեղրով խառնված մանրացված նուշ և ընկույզ): 

Հայկական ամանորյա սեղանի զարդը պասուց դոլման է, որն իր մեջ 

պարունակում է յոթ տարբեր հատիկներ: Պասուց, քանի որ 

քրիստոնեական Նոր տարին պահքի օրեր են, և պահքը լուծարվում է 

Հիսուսի ծննդյան տոնին, իսկ յոթ հատիկները խորհրդանշում են յոթ 

աստվածային թիվը, որի հիմքում ընկած են աշխարհի յոթ տարերքները: 

Առհասարակ, ամանորյա սեղանի առատությունը յուրաքանչյուրի 

համար պարտադիր է' հավատալով, որ այն կապահովի ամբողջ գալիք 

տարվա առատությունն ու բարեկեցությունը:  

 

Ամանորյա ծիսական հնագույն կերակուրներ 

• Չորթանով ճաշ 

• Պասուց  տոլմա 

• Աղանձ 

Չորթանով ճաշ  

 ( շիլան եփվել է էլի երկանքով մանրացրած ձավարով) 
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• Պատրաստման եղանակ, նկարագրություն 

Չորթանով ճաշը հին հայկական ազգային կերակուրներից է, 

հիմնականում՝ ձմռանը եփվող: Ամռանը աղի թանից պատրաստում են 

կլոր գնդիկներ, շարում թելին և թողնում չորանա: Ձմռանը այն կավե 

ամանի մեջ մի փոքր ջրով լավ տրորում են, ավելացնում մի 2 պճեղ 

սխտոր: Ապա էրգանքով մանրացնում են ձավարը, եփում շիլա (2 բաժակ 

ջարդած ձավարը 5 բաժակ ջրով), ավելացնում աղ: Ամեն բաժնի համար 

շիլան լցնում են ամանի մեջ, փոսիկ անում, մեջը լցնում 1 շերեփ չորթանի 

հեղուկից, վրան էլ 1 շերեփ կարմիր պղպեղով հալեցրած յուղ: 

Անմահական համեղ է:  

    

     

Էսպես անվերջ կարելի է թվել երգանքով անցած հացահատիկային 

ճաշեր՝ Փողինձ, պասուց տոլմա ու էլի բազում ճաշատեսակներ, որոնց 

պատրաստման հիմքում  ջարդած, մանրացրած հացահատիկ-ընդեղենն 

է: Երգանքն այքան անհիշելի ժամանակներից է մարդու կենցաղ-

կոլորիտում, որ չի հիշատակվում ո՛չ ստեղծող-հեղինակ, ո՛չ կոնկրետ 

տարածքային ազգություն. այն մինչև 20-րդ դարի վերջը (ավելի 

հազվադեպ, բայց այսօր նմանապես) օգտագործվել է գյուղական 

կոլորիտ-կենցաղներում, և հիմա էլ,  ամեն գյուղ-մառանի անկյունում 

որպես ազգային արժեք հանդիսացող գործիք կարելի է հանդիպել 

դարերի խորքից էկած, սևացած, քանի-քանի սերունդի փոր պահած 

Երգանք:  
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 Տոլմա 

 

1. «Հին Բայազետի» պահքի տոլմա  

Սա Հին Բայազետի ավանդական, պահուց կերակուրներից է: Նորովի 

վերամշակված տարբերակը ներկայացրել է խոհարար Գրիշա 

Անտինյանը: 100 գր բրինձ, 100 գր սունկ (շամպինյոն տեսակի), 50 գր 

գազար, 5 գր բուլղարական տաքդեղ, 30 գր կանաչի, 30 գր գլուխ սոխ, 30 

մլ արեւածաղկի ձեթ, 10 գր համեմունք, 300 գր խաղողի տերեւ: Բրինձը 

նախապես թրջել աղաջրում եւ թողնել 15-20 րոպե: Այդ ընթացքում 

կտրատել սունկը, գազարը, տաքդեղը, կանաչին: Այնուհետեւ քամել 

բրինձը եւ խառնել կտրտած բանջարեղենի հետ, ավելացնել մանր 

կտրատած գլուխ սոխ, արեւածաղկի ձեթ, համեմել աղով եւ պղպեղով: 

Փաթաթել խաղողի տերեւի մեջ եւ եփել` վրան ինչ-որ ծանր առարկա 

դնելով:  

 

2. Կաղամբով տոլմա  

1 կգ հորթի միս, 3 կգ կաղամբ, 300 գր սոխ, 300 գր բրինձ, 2 ճաշի գդալ 

տոմատի մածուկ, աղ, կարմիր ու սեւ պղպեղ, կանաչի` ըստ ճաշակի: 

Միսը եւ սոխն աղալ, վրան ավելացնել բրինձը, տոմատը, համեմունքները 

եւ կանաչին: Փաթաթել եփած կաղամբի տերեւների մեջ, համաչափ շարել 

կաթսայի մեջ եւ եփել 80 րոպե:  

 
 

 

3. Պասուց տոլմա  
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500 գր սիսեռ, 500 գր ձավար, 300 գր լոբի, 500 մլ ձեթ, 300 գր սոխ, 2 ճաշի 

գդալ տոմատի մածուկ, աղ, կարմիր ու սեւ պղպեղ, կանաչի` ըստ 

ճաշակի: Սիսեռը, լոբին, ոսպը, աղացած ձավարը լավ եփել, խառնել 

իրար, առանձին սոխառած անել, ավելացնել տոմատի մածուկ եւ 

կանաչի, փաթաթել թթու դրած կաղամբով:  

 

   

 

Աղանձ 

Պատրաստման եղանակը՝ 

Ցորենը բովել ոչ շատ թեժ կրակով, մի քիչ աղաջուր լցնել, 

անընդհատ խառնել: Առանձին բովել կանեփի սերմը:  Բոլորը 

խառնել իրար, լցնել մի ամանի մեջ և շորով փաթաթել: 

Բաղադրիչները՝ 

ցորեն - 1 կգ 

կանեփի սերմ- 400 գր 
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Եզրակացություն 

Մեր ավանդական կերակուրները  յուրահատուկ են և պետք չէ փոխառել 

օտարից: Եվ եթե մարդիկ ուզում են նոր, տարբերվող 

կերակրատեսակներ պատրաստել, կարող են վերադառնալ հնին, քանի 

որ ամենալավ նորությունը մոռացված  մեր ավանդական 

կերակրատեսակներն են, որոնք կարելի է եւ պետք է վերականգնել:   

Ցավոք  այսօր հայկական ամանորյա սեղաններից բացակայում են 

ավանդական ուտեստները, նույնիսկ մարդկանց շատ քիչ տեսականի է 

հայտնի: Ավանդականից շեղվելը սկսվել է Խորհրդային Միության 

տարիներից, երբ մարդկանց մեջ դեֆիցիտը գտնելու մոլուցքն էր տիրում: 

Բայց պետք է հիշել, որ հնում հայերն Ամանորին պատրաստում էին 

հարիսա, քաշիկա, խմորից պատրաստված ավանդական ուտեստներ, 

գաթաներ: Ի դեպ՝ խմորից պատրաստված կերակուրները ծիսական 

իմաստ են ունեցել: Ցավոք, այսօր դրանցից ոչ մեկին չես հանդիպի  

հայկական ընտանիքների ամանորյա սեղաններին: Իսկ եթե ոմանք էլ 

դեռ պատրաստում են, ապա հիմնականում  մարզերում, գյուղերում: 

Հիմա հայերը նախընտրում են խոզի բուդ պատրաստել, իսկ դա կարելի է 

ասել ալարկոտության նշան է, քանի որ կանայք նախընտրում են հեշտ, 

արագ մի մեծ կտոր խոզի բուդ պատրաստել ու ազատվել հոգսերից: 
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Օգտագործված գրականության ցանկ, աղբյուրներ 

 

1.  Լուսիկ Ագուլեցի «Հայկական խոհանոց»  

Աղբյուրներ. 

Սեդրակ Մամուլյանի հոդվածներ 

1. https://www.aravot.am/2012/12/24/314730/ 

2. http://www.slaq.am/arm/news/1071620/ 

3. https://xohanoc.am/hy/xohanocic-durs/Azgagragety-karcum-e%D5%9D-

avanduyt-verakangneln-arhestakan-e-yst-xoharari%D5%9D-petk-e-

veradarnal-amanorya-avandakan-kerakratesaknerin-Grum-e-

med.tert.am-y-4431 
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