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Ինչպիսի՞ առանձնահատկություններ
ևավանդույթներունենդարերիբովով
անցածևմեզհասածհայկականավան
դականկերակրատեսակները:

-ՀայկականխոհանոցըԿովկասիհնա-
գույնխոհանոցներիցէ:Այնիրդարերի
պատմությանընթացքումձեռք է բերել
մի շարք յուրատիպառանձնահատկու-
թյուններ, որոնք պայմանավորված են
տարբեր պատմական, աշխարհագրա-
կան,կլիմայականևնույնիսկպատմա-
քաղաքականգործոններով։
Պայմանավորված աշխարհագրական
դիրքով և բնակլիմայական պայման-
ներով՝ Հայաստանի տարբեր տարա-
ծաշրջաններում պատրաստվող ճաշա-
տեսակներըմիևնույնժամանակունեն
նաև իրենց բնորոշ յուրատիպ գծերը,
օրինակ՝ Աշտարակին կից բնակավայ-
րերում ավելի տարածված է հատկե-
ղենի և բանջարեղենի օգտագործումը,
մինչդեռ Լոռու մարզը, որը Հայաստա-
նի ամենաանտառաշատ վայրերից է,
հայտնիէխորովածմսիհամիուհոտի
մասին իր պատկերացումներով:  Հայ-
կականավանդականխոհանոցումլայն
տարածում ունեն նաև վայրի ուտելի
բույսերիբազումտեսակներ,որոնքօգ-
տագործում են սննդի մեջ: Վայրի կա-
նաչեղենից պատրաստում են զանա-

զան թթուներ, աղցաններ, ապուրներ,
օգտագործումենև՛թարմ,և՛ չորվիճա-
կում:
Հետաքրքրական է այն, որ յուրա-
քանչյուր տարածաշրջանում մատուց-
վող կերակուրը տվյալ մշակույթի մի
մասն է և ինքնին ժամանակի ընթաց-
քում ենթարկվել է փոխադարձ ազդե-
ցությունների,ինչնէլենթադրումէ,որ
այն չէր կարող սահմանափակվել մեկ
ազգի կամմեկմշակույթիավանդույթ-
ներով:Ահաայսփաստովէպայմանա-
վորվածնաևայն,որ«ՊանդոկԵրևան»
ռեստորանայինցանցըստեղծմանպա-
հից ի վեր վերհանում, ներկայացնում,
վերաարժևորում է հայկական ու կով-
կասյան խոհանոցի լավագույն ավան-
դույթները:
«Պանդոկ Երևան» ռեստորանային
ցանցնիրհաճախորդիններկայացնում
է ավանդական խոհանոցն իր բոլոր
կողմերով, այստեղ ունենք կերակրա-
տեսակների հարուստ ընտրանի ինչ-
պես մեր բուսակեր, այնպես էլ մսա-
կեր հաճախորդների համար: Յուրա-
քանչյուր այցելու այստեղ կգտնի այն,
ինչ առավելագույնս կգոհացնի իրեն
թե՛  բազմազանության, թե՛ բաղադրու-
թյան և թե՛ համի տեսանկյունից: Այս-
տեղ ցանկացած ճաշատեսակ պատ-
րաստվումէմեծհմտությամբևսիրով`

պահպանելովավանդականխոհանոցի
բոլորնրբերանգները:

«Պանդոկ Երևանը»ն արդեն բոլորի
կողմիցսիրվածռեստորանայինցանց
է, որը ներկայացնում է ազգային խո
հանոցը, հետաքրքիր է, թե ինչպիսի՞
սկզբունքներովեքառաջնորդվումճա
շացանկըկազմելիսևարդյոքկանայլ
մշակույթները ներկայացնող կերակ
րատեսակներ:

- Մենք նպատակ ունենք Հայաստա-
նում նպաստել մեր ազգային խոհա-
նոցի առանձնահատկությունների և
ավանդույթների պահպանմանը, վե-
րաարժևորմանը և տարածմանը: Մեր
խնդիրնէհայկականավանդականխո-
հանոցը լավագույնս ներկայացնել ոչ
միայնմերհայրենակիցներին,այլնաև
քաղաքիհյուրերին:
Մենք մեր հաճախորդներին մատու-
ցում ենք ամենաբարդ խորտիկներից
մինչևառօրյայումգործածվողամենա-
պարզ ուտեստներ, որոնք ընդունված
են մեր ժողովրդի կողմից: Ճաշացան-
կըկազմելիսմենքառաջնորդվումենք
այնսկզբունքով,որմատուցվողկերակ-
րատեսակներըոչմիայններկայացնեն
զուտ հայկական և կովկասյան խոհա-
նոցի լավագույն նմուշները, այլ նաև
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հիշեցնենտանբույրը,որտեղամենինչ
թարմէևորակյալ:
Մերժողովուրդըոչմիայնսիրումէհա-
մեղ ուտել, այլև շատ պահանջկոտ է:
Հավատարիմ մնալով մեր որդեգրած
առաքելությանը՝ մենք պարբերաբար
վեր ենք հանում արդեն իսկ շատերի
կողմից մոռացված հայկական ավան-
դականկերակրատեսակներ,որոնքնո-
րովի մատուցման արդյունքում իրենց
արժանի տեղն են գտնում մեր ճաշա-
ցանկում: Հետևելով հաճախորդների
արձագանքներին՝ յուրաքանչյուր վե-
ցամսյակըմեկմենքթարմացնումենք
այն և հագեցնում նորանոր կերակրա-
տեսակներով:
Խոհանոցն ինքնին բարդ գործընթաց
է: Մեզ մոտ ամեն օր հյուրընկալվում
են հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր ցան-
կանումենսնվելինչպեստանը՝ պատ-
րաստվածթարմևբարձրակարգսնըն-
դամթերքից:Սաբավականինպարտա-
վորեցնողէ:Մերլավագույնձեռքբերո-
ւմներից է այն, որ նվիրված և հետևո-
ղական աշխատանքի շնորհիվ մենք
ձեռք ենք բերել բազմաթիվ մշտական
հաճախորդներ, ում գոհունակությունը,
վստահությունն ու նվիրվածությունն
արդենիսկխոսունէ:

Խոհանոցում չափազանց կարևոր է
նաև սննդամթերքի ընտրության և մա
տակարարմանգործընթացը,ինչպե՞սէ
այնիրականացվում:

- «Պանդոկ Երևան»-ում բացառապես
օգտագործվում է տեղական արտադ-
րության մթերք: Բազում ուսումնասի-
րություններ ենք կատարել` փորձե-
լով հասկանալ, թե Հայաստանի յու-
րաքանչյուր մարզ ի՞նչ բնամթերքով է
հարուստ և հայտնի, որո՞նք են տվյալ
մթերքի համային հատկանիշներն
ապահովող նախապայմանները, ծա-
նոթացել ենք նաև դրանց օգտակարու-
թյանը, ինչպես նաև ավանդական մե-
թոդովպատրաստմանեղանակներին:
Հավատարիմ մնալով «Պանդոկ
Երևան» ցանցի գլխավոր սկզբունքնե-
րից մեկին` մատուցվող ճաշատեսակ-
ները որակյալ սննդամթերքով պատ-
րաստելու և մեր այցելուներին տնա-
կան ուտեստներ հրամցնելու պարտա-
վորությանը, մենք չափազանց կարևո-
րում ենք նաև այն գործընթացը, թե
պատրաստված կերակրատեսակը երբ
էհասնումիրպատվիրատուին:Երկար
տարիներ աշխատելով այս ոլորտում`
մենք արդեն իսկ բավականին հստակ
պատկերացնում ենք, թե ինչից որքան
էանհրաժեշտ,որպեսզիայնոչմիայն
բավարարիմերայցելուներիպահանջ-

ները,այլնաևսպառվինախատեսված
ժամկետներում: Ժամկետայնության
հետ կապված խնդիր չունենալու հար-
ցում օգնության է գալիս նաև այն, որ
կերակրատեսակների համար անհրա-
ժեշտ պարագաների թարմությունն
ապահովում ենք օրական 1-2 անգամ
գնումներ կատարելով, որիարդյունքը
ևսաննկատչիմնումմերայցելուների
մոտ:

Ո՞րնէՁերհաջողությանգրավականը:

- Ցանկացած գործում հաջողության
հասնելու համար չափազանց կարևոր
է աշխատասիրությունն ու կարգապա-
հությունը, ինչը ենթադրում է հետևո-
ղականություն և ստեղծագործական
տրամադրության ապահովում: Խոհա-
նոցում ամեն ինչ փոխկապակցված է,
եթե չունենաս սեփական չափորոշիչ-
ներդ և բավականաչափ հետևողական
չլինես դրանց պահպանման հարցում,
ապաորքանէլփորձառուլինես,գործդ
գլուխչեսբերի:
Մենք տարիներ շարունակ կուտակած
փորձի հիման վրա մշակած չափորո-
շիչներով ընտրում ենք հնարավորինս
որակյալ սնունդ, ապա այն հասցնում
փորձառու և հմուտ խոհարարներին,
ինչիարդյունքումէլստանումենքխո-
հանոց,որի«համն»արդենիսկճանա-
չելիէևխոսումէիրմասին:
Խոհարարըպետքէանընդհատաշխա-
տիինքնիրվրա,պետքէփնտրիհամեր
ևգտնիայնկատարյալը, որնարժանի
է մատուցվելու: Համը ճանաչելուց հե-
տո միայն կարող ես դրան ձգտել:Մի-
անշանակ, պետք է նաև բնությունից
օժտվածտաղանդունենալ:ժողովուրդն
ասում Է՝ «պետք է քիմքի համը ուժեղ
լինի»: Երևի թե կա համի մի ինչ-որ
սահման,որինհասնելուցհետոմիայն
կարողեսիրավամբասել,որսաայնէ,
ինչանհրաժեշտ է. այնտեղ,այդ համի
ճանաչմանկետումմիինչ-որ բանպե-
տքէ«զնգա»,որհասկանաս՝հասելես,
իսկ եթե դեռ չի «զնգացել», ապա աշ-
խատանքդդեռանավարտէ:
Մերխոհանոցում չափազանց կարևոր
է նաև այն տրամադրությունը, որով
պատրաստվում էկերակուրը. չէ՞ որ բո-
լոր էմոցիաները փոխանցվում են ու-
տեստին, ինչը, բնականաբար ազդում
է նաև համի վրա: Հետևաբար սիրով
և բարձր պրոֆեսիոնալիզմով պատ-
րաստված ուտեստները մեր հաճա-
խորդներինանտարբերչենթողնում,և
մեկանգամմեզմոտհյուրընկալվելուց
հետո նրանք դառնում են մեր հավա-
տարիմևմշտականայցելուները:


