
Հավելված 2. մինչև 1 տարեկան երեխայի 
հավելյալ սնուցման համար առաջարկվող 
սննդամթերք 

Տա
 րի

 քը
 

ա
 մի

սն
ե ր

ով

Կրծ քի կաթ 
(կամ փո խա-
րինիչ ներ՝ բա-
ժա կով կամ 
գդա լով)

Այլ կաթ-
նամ թերք
(բա ժակով 
կամ 
գդալով)

Ձա վա րե ղեն, 
հաց,
 մակարոնեղեն, 
կար տո ֆիլ 

Միրգ և 
բանջա րե ղեն

Միս, ձուկ, ձու, 
ըն դե ղեն 

Մ թերք, ո րից պետք 
է խու սա փել

6-7 Ըստ պա հան ջի 
կրծ քով կե-
րակ րում (բա-
ցա կա յու թյան 
դեպ քում շուրջ 
500 մլ ար հես-
տա կան կաթ-
նա խառնուրդ) 

Ֆեր մեն-
տաց ված 
կաթ նա-
մթերք

Գ լյու տեն չպա-
րու նա կող 
ձա վա րե ղեն՝ 
բրինձ, հնդ կա-
ցո րեն, ե գիպ-
տա ցո րեն, տրո-
րած կար տո ֆիլ 

Տ րո րած փա-
փուկ մր գեր՝ 
խն ձոր, տանձ, 
դեղձ, ծի րան, 
բա նան 
Ե փած և տրո-
րած բան ջա-
րե ղեն՝ գա զար, 
դդում, դդ միկ 
(գե րա դա սելի 
է տար բեր 
բան ջա րե ղե-
նի հա մակ-
ցություն) 

Տ րո րած ա նյուղ 
տա վա րի, հոր-
թի, հա վի և 
հնդ կա հա վի 
միս, լյարդ, լավ 
ե փած ձու 
Ըն դե ղեն՝ ո սպ, 
սի սեռ 

Ա նա րատ կո վի, ոչ-
խա րի և այ ծի կաթ, 
խտաց րած կաթ
Բո լոր տե սա կի թեյե-
րը (սև, կա նաչ, խո-
տային) 
Ըն կույ զի և սեր մե րի 
տա րա տե սակ ներ,
 ցիտ րու սային 
մրգեր, ձուկ և ծո վա-
մ թերք, սպի տակա- 
ձա վար, գա րի, 
հա ցա հա տիկ, 
վար սա կի ձա վար, 
հա ցա հա տի կի, 
տարե կա նի և գա րու 
ա լյուր 
Աղ, հա մե մունք ներ, 
մեղր

7-9 Ըստ պա հան ջի 
կրծ քով կե-
րակ րում (բա-
ցա կա յու թյան 
դեպ քում շուրջ 
500 մլ ար հես-
տա կան կաթ-
նա խառ նուրդ) 

Կաթ նա շոռ, 
ֆեր մեն-
տաց ված 
կաթ նա-
մթերք, 
ա նա լի պա-
նիր 

Ձա վա րե ղե նի 
բո լոր տե սակ-
նե րը, մա կա-
րո նե ղեն, հաց, 
կար տո ֆիլ

Ամ բող ջա-
կան փա փուկ 
մրգեր, սե խի, 
բա նա նի, ծի-
րա նի և դեղ ձի 
կտոր ներ 
Ե փած և տրո-
րած բան ջա-
րե ղեն՝ գա զար, 
բա զուկ, կա-
ղամ բի տարա-
տե սակ ներ, 
լո լիկ, դդում, 
դդ միկ, կա նաչ 
ո լոռ

Լավ ե փած 
և ա ղա ցած 
ա նյուղ տա վա-
րի միս, լյարդ, 
ձուկ, հա վի և 
հնդ կա հա վի 
միս, ըն դե ղեն, 
լավ ե փած ձու, 
ըն կույզ (տ րո-
րած ա վե լաց նել 
ճա շա տե սակ-
նե րին) 

Ա նա րատ կո վի, 
ոչ խա րի և այ ծի 
կաթ (թույ լատ րե լի 
է միայն շի լա նե րի 
մեջ), խտաց րած 
կաթ
Բո լոր տե սա կի 
թեյերը (սև, կա նաչ, 
խո տային)
 Փա փուկ (հա լեց-
րած) պա նիր, ամ-
բող ջա կան ըն կույզ 
Աղ, հա մե մունք ներ, 
մեղր

9-12 Ըստ պա հան ջի 
կրծ քով կե-
րակ րում (բա-
ցա կա յու թյան 
դեպ քում շուրջ 
500 մլ ար հես-
տա կան կաթ-
նա խառ-
 նուրդ) 

Օ րա կան 
1-2 տե սակ 
այլ կաթ-
նամ թերք՝ 
կաթ նա շոռ, 
պա նիր, 
ֆերմեն-
տաց ված 
կաթ նա-
մթերք

Ձա վա րե ղե նի 
բո լոր տե սակ-
նե րը, մա կա-
րո նե ղեն, հաց 
(նե րա ռյալ կոշտ 
ա ղա ցած ա լյու-
րից), կար տո ֆիլ 

Թարմ մր գե-
րի կտոր ներ, 
մանր կտ րա-
տած ե փած 
բան ջա րե ղեն 

Լավ ե փած և 
ման րաց րած 
ա նյուղ տա-
վա րի, գա ռան, 
խո զի միս, 
լյարդ, ձուկ, 
հա վի և հնդ-
կա հա վի միս, 
ըն դե ղեն, լավ 
ե փած ձու, ըն-
կույզ (տ րորած 
ա վե լաց նել 
ճա շա տե սակ-
նե րին)

Նոս րաց ված կամ 
յու ղազրկ ված կո-
վի, ոչ խա րի և այ ծի 
կաթ, խտաց րած 
կաթ
 Բո լոր տե սա կի թեյե-
րը (սև, կա նաչ, խո-
տային)
 Գոր ծա րա նային 
ար տադ րու թյան շա-
քար պա րու նա կող 
ըմ պե լիք ներ, կոն-
ֆե տե ղեն 
Մեղր

Հավելված 3. Տարբեր տարիքի երեխաների 
մոտավոր օրաբաժինները1

6 ամ սա կան ե րե խայի մո տա վոր օ րա բա ժի նը
Ա ռա ջին շա բաթ

Ե
ր կ

ու
 շա

բ թ
ի

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

Ե
 րե

ք
 շա

բ թ
ի

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

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի

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

Հ
ին

գ
 շա

բ թ
ի

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

Ո
ւր

 բա
թ

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լյալ սնն դով՝ բրն ձով և դդու մով կաթ նային շիլա՝ 100-120 մլ

Շ
ա

 բա
թ

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լյալ սնն դով՝ 
1. բրն ձով և դդու մով կաթ նային շիլա՝ 100-120 մլ,
2. հՀնդ կա ձա վա րի կաթ նային շիլա՝ 50 մլ

Կ
ի ր

ա
 կի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լյալ սնն դով՝ 
1. բրն ձով և դդու մով կաթ նային շիլա՝ 100-120 մլ,
2.  կար տո ֆի լով և դդու մով պյուրե՝ 50 մլ

Երկ րորդ շա բաթ

Ե
ր կ

ու
 շա

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

2 կե րակ րում հա վե լյալ սնն դով՝ 
1. սպի տա կա ձա վա րով ծի րա նա գույն շիլա՝ 100-130 մլ,
2. կար տո ֆի լով, դդ մի կով և մսով ապուր՝ 50 մլ

Ե
 րե

ք
 շա

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

2 կե րակ րում հա վե լյալ սնն դով՝ 
1. վար սա կի փա թիլ նե րով և դդու մով կաթ նային շիլա՝ 100-130 մլ,
2.  կար տո ֆի լով, բրո կո լի ով և մսով ապուր՝ 100-130 մլ)

Չ
ո ր

եք
 շա

բ թ
ի

Հա ճա խա կի կրծ քով կե րակ րումն եր՝ ը ստ ե րե խայի պա հան ջի և
2 կե րակ րում հա վե լյալ սնն դով՝ 
1. հնդ կա ձա վա րի կաթ նային շիլա՝ 100-130 մլ,
2.  ծաղ կա կա ղամ բով, կար տո ֆի լով և լյար դով ապուր՝ 100-130 մլ

1 Առաջարկվող ուտեստները, նրանց քանակն ու հաճախականությունը ունեն կողմորոշիչ նշանակություն և կարող 
են ենթարկվել անհատական տատանումերի՝ կախված երեխայի նախասիրություններից և ախորժակից: Եթե Ձեր 
երեխան լավ է աճում և չունի սակավարյունություն, ուրեմ ստացած սնունդը բավարարում է նրա պահանջարկը:




