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լուսանկարը՝ Արամ Կիրակոսյանի

 արցազրույց՝ «Պանդոկ
Հ
Երևան» ռեստորանային
ցանցի շեֆ-խոհարար
Զորիկ Իսպիրյանի հետ

Ինչպիսի՞
առանձնահատկություններ
և ավանդույթներ ունեն դարերի բովով
անցած և մեզ հասած հայկական ավան
դական կերակրատեսակները:
- Հայկական խոհանոցը Կովկասի հնա
գույն խոհանոցներից է: Այն իր դարերի
պատմության ընթացքում ձեռք է բերել
մի շարք յուրատիպ առանձնահատկու
թյուններ, որոնք պայմանավորված են
տարբեր պատմական, աշխարհագրա
կան, կլիմայական և նույնիսկ պատմաքաղաքական գործոններով։
Պայմանավորված աշխարհագրական
դիրքով և բնակլ իմայական պայման
ներով՝ Հայաստանի տարբեր տարա
ծաշրջաններում պատրաստվող ճաշա
տեսակները միևնույն ժամանակ ունեն
նաև իրենց բնորոշ յուրատիպ գծերը,
օրինակ՝ Աշտարակին կից բնակավայ
րերում ավել ի տարածված է հատկե
ղենի և բանջարեղենի օգտագ ործումը,
մինչդեռ Լոռու մարզը, որը Հայաստա
նի ամ ենաանտառաշատ վայրերից է,
հայտնի է խորոված մսի համի ու հոտի
մասին իր պատկերացումներով:   Հայ
կական ավանդական խոհանոցում լայն
տարածում ունեն նաև վայրի ուտել ի
բույսերի բազում տեսակներ, որոնք օգ
տագ ործում են սննդի մեջ: Վայրի կա
նաչեղենից պատրաստում են զանա
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զան թթուներ, աղցաններ, ապուրներ,
օգտագ ործում են և՛ թարմ, և՛ չոր վիճա
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, ինչն էլ ենթադրում է, որ
այն չէր կարող սահմանափակվել մեկ
ազգի կամ մեկ մշակույթի ավանդ ույթ
ներով: Ահա այս փաստով է պայմանա
վորված նաև այն, որ «Պանդ ոկ Երևան»
ռեստորանային ցանցը ստեղծման պա
հից ի վեր վերհանում, ներկայացնում,
վերաարժևորում է հայկական ու կով
կասյան խոհանոցի լավագ ույն ավան
դույթները:
«Պանդ ոկ Երևան» ռեստորանային
ցանցն իր հաճախորդին ներկայացնում
է ավանդական խոհանոցն իր բոլոր
կողմ երով, այստեղ ունենք կերակրա
տեսակների հարուստ ընտրանի ինչ
պես մեր բուսակեր, այնպես էլ մսա
կեր հաճախորդների համար: Յուրա
քանչյուր այցելու այստեղ կգտնի այն,
ինչ առավելագ ույնս կգոհացնի իրեն
թե՛   բազմազանության, թե՛ բաղադրու
թյան և թե՛ համի տեսանկ յունից: Այս
տեղ ցանկացած ճաշատեսակ պատ
րաստվում է մեծ հմտությամբ և սիրով`

 ենք նպատակ ու
Մ
նենք Հայաստանում
նպաստել մեր ազ
գային խոհանոցի
առանձնահատկու
թյունների և ավան
դույթների պահպան
մանը, վերաարժևոր
մանը և տարածմա
նը:
Մեր խնդիրն է հայ
կական ավանդական
խոհանոցը լավա
գույնս ներկայաց
նելու ոչ միայն մեր
հայրենակիցներին,
այլ նաև քաղաքի
հյուրերին:

պահպանելով ավանդական խոհանոցի
բոլոր նրբերանգները:
«Պանդոկ Երևանը»-ն արդեն բոլորի
կողմ ից սիրված ռեստորանային ցանց
է, որը ներկայացնում է ազգային խո
հանոցը, հետաքրքիր է, թե ինչպիսի՞
սկզբունքներով եք առաջնորդվում ճա
շացանկը կազմ ել իս և արդյոք կան այլ
մշակույթները ներկայացնող կերակ
րատեսակներ:
- Մենք նպատակ ունենք Հայաստա
նում նպաստել մեր ազգային խոհա
նոցի առանձնահատկությունների և
ավանդ ույթների պահպանմանը, վե
րաարժևորմանը և տարածմանը: Մեր
խնդիրն է հայկական ավանդական խո
հանոցը լավագ ույնս ներկայացնել ոչ
միայն մեր հայրենակիցներին, այլ նաև
քաղաքի հյուրերին:
Մենք մեր հաճախորդներին մատու
ցում ենք ամ ենաբարդ խորտիկներից
մինչև առօրյայում գործածվող ամ ենա
պարզ ուտեստներ, որոնք ընդ ունված
են մեր ժողով րդի կողմից: Ճաշացան
կը կազմ ել իս մենք առաջնորդվում ենք
այն սկզբունքով, որ մատուցվող կերակ
րատեսակները ոչ միայն ներկայացնեն  
զուտ հայկական և կովկասյան խոհա
նոցի լավագ ույն նմուշները, այլ նաև

հիշեցնեն տան բույրը, որտեղ ամ են ինչ ները, այլ նաև սպառվ ի նախատեսված
թարմ է և որակ յալ:
ժամկետներում: Ժամկետայնության
Մեր ժողովուրդը ոչ միայն սիրում է հա հետ կապված խնդիր չունենալու հար
մեղ ուտել, այլև շատ պահանջկոտ է: ցում օգնության է գալ իս նաև այն, որ
Հավատարիմ մնալով մեր որդեգրած կերակրատեսակների համար անհրա
առաքելությանը՝ մենք պարբերաբար ժեշտ պարագաների թարմությունն
վեր ենք հանում արդեն իսկ շատերի ապահովում ենք օրական 1-2 անգամ
կողմից մոռացված հայկական ավան գնումներ կատարելով, որի արդ յունքը
դական կերակրատեսակներ, որոնք նո ևս աննկատ չի մնում մեր այցելուների
րով ի մատուցման արդ յունքում իրենց մոտ:
արժանի տեղն են գտնում մեր ճաշա
ցանկում: Հետևելով հաճախորդների Ո՞րն է Ձեր հաջողության գրավականը:
արձագանքներին՝ յուրաքանչյուր վե
ցամսյակը մեկ մենք թարմացնում ենք - Ցանկացած գործում հաջողության
այն և հագեցնում նորանոր կերակրա հասնելու համար չափազանց կարևոր
տեսակներով:
է աշխատասիրությունն ու կարգապա
Խոհանոցն ինքնին բարդ գործընթաց հությունը, ինչը ենթադրում է հետևո
է: Մեզ մոտ ամ են օր հյուրընկալվում ղականություն և ստեղծագ ործական
են հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր ցան տրամադրության ապահովում: Խոհա
կանում են սնվել ինչպես տանը՝   պատ նոցում ամ են ինչ փոխկապակցված է,
րաստված թարմ և բարձրակարգ սնըն եթե չունենաս սեփական չափորոշիչ
դամթերքից: Սա բավականին պարտա ներդ և բավականաչափ հետևողական
վորեցնող է: Մեր լավագ ույն ձեռքբերո չլինես դրանց պահպանման հարցում,
ւմներից է այն, որ նվիրված և հետևո ապա որքան էլ փորձառու լինես, գործդ
ղական աշխատանքի շնորհիվ մենք գլուխ չես բերի:
ձեռք ենք բերել բազմաթիվ մշտական Մենք տարիներ շարունակ կուտակած
հաճախորդներ, ում գոհունակությունը, փորձի հիման վրա մշակած չափորո
վստահությունն ու նվիրվածությունն շիչներով ընտրում ենք հնարավորինս
արդեն իսկ խոսուն է:
որակ յալ սնունդ, ապա այն հասցնում
փորձառու և հմուտ խոհարարներին,
Խոհանոցում չափազանց կարևոր է ինչ ի արդ յունքում էլ ստանում ենք խո
նաև սննդամթերքի ընտրության և մա հանոց, որի «համ ն» արդեն իսկ ճանա
տակարարման գործընթացը, ինչպե՞ս է չել ի է և խոսում է իր մասին:  
այն իրականացվում:
Խոհարարը պետք է անընդհատ աշխա
տի ինքն իր վրա, պետք է փնտրի համ եր
- «Պանդ ոկ Երևան»-ում բացառապես և գտնի այն կատարյալը, որն արժանի
օգտագ ործվում է տեղական արտադ է մատուցվելու: Համը ճանաչելուց հե
րության մթերք: Բազում ուսումնասի տո միայն կարող ես դրան ձգտել: Մի
րություններ ենք կատարել` փորձե անշանակ, պետք է նաև բնությունից
լով հասկանալ, թե Հայաստանի յու օժտված տաղանդ ունենալ: ժողովուրդն
րաքանչյուր մարզ ի՞նչ բնամթերքով է ասում Է՝ «պետք է քիմքի համը ուժեղ
հարուստ և հայտնի, որո՞նք են տվյալ լինի»: Երևի թե կա համի մի ինչ-որ
մթերքի համային հատկանիշներն սահման, որին հասնելուց հետո միայն
ապահովող նախապայմանները, ծա կարող ես իրավամբ ասել, որ սա այն է,
նոթացել ենք նաև դրանց օգտակարու ինչ անհրաժեշտ է. այնտեղ, այդ համի
թյանը, ինչպես նաև ավանդական մե ճանաչման կետում մի ինչ-որ բան պե
թոդ ով պատրաստման եղանակներին:
տք է «զնգա», որ հասկանաս՝ հասել ես,
Հավատարիմ
մնալով
«Պանդ ոկ իսկ եթե դեռ չի «զնգացել», ապա աշ
Երևան» ցանցի գլխավոր սկզբունքնե խատանքդ դեռ անավարտ է:
րից մեկին` մատուցվող ճաշատեսակ Մ եր խոհանոցում չափազանց կարևոր
ները որակ յալ սննդամթերքով պատ է նաև այն տրամադրությունը, որով
րաստելու և մեր այցելուներին տնա պատրաստվում է կերակուրը. չէ՞ որ բո
կան ուտեստներ հրամցնելու պարտա լոր էմոցիաները փոխանցվում են ու
վորությանը, մենք չափազանց կարևո տեստին, ինչը, բնականաբար ազդ ում
րում ենք նաև այն գործընթացը, թե է նաև համի վրա: Հետևաբար սիրով
պատրաստված կերակրատեսակը երբ և բարձր պրոֆեսիոնալ իզմով պատ
է հասնում իր պատվ իրատուին: Երկար րաստված ուտեստները մեր հաճա
տարիներ աշխատելով այս ոլորտում` խորդներին անտարբեր չեն թողնում, և
մենք արդեն իսկ բավականին հստակ մեկ անգամ մեզ  մոտ հյուրընկալվելուց
պատկերացնում ենք, թե ինչ ից որքան հետո նրանք դառնում են մեր հավա
է անհրաժեշտ, որպեսզ ի այն ոչ միայն տարիմ և մշտական այցելուները:
բավարարի մեր այցելուների պահանջ
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