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Սեպտեմբերի 6-ին Ախթալայի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու բակում, 
արդեն 6-րդ անգամ, անցկացվեց Խորովածի ամենամյա ավանդական փառատոնը: 
Ինչպես հայտնի է, փառատոնը կազմակերպվում է «Հայ խոհարարական 
ավանդույթների զարգացման և պահպանման» հկ-ի նախաձեռնությամբ ու ջանքերով՝ 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության աջակցությամբ: Ավանդական այդ փառատոներին, 
հարկավոր չափով օժանդակում է նաև Լոռու մարզպետարանը, ուստի այս տարվա 
փառատոնին պատվավոր մասնակիցների թվում էին նաև Լոռու մարզպետ Արթուր 
Նալբանդյանը, փոխմարզպետ Արսեն Դարբինյանը, մարզպետարանի 
ներկայացուցիչներ, համայնքի ղեկավարներ, բազմաթիվ հյուրեր: 
Փառատոնին մասնակցեց 22 թիմ և 3 անհատ: Մասակցում էին Լոռու, Արագածոտնի 
և Տավուշի մարզերը, թիմեր Վրաստանից և Ռուսաստանից:  
Այս գեղեցիկ միջոցառմանն տարի առաջին անգամ մասնակցեց ՀՀ պաշտպանության 
նախարարությունը: Սահմանային Իջևանի N զորամասի ժամկետային զինծառայող 
խոհարարները ներկաներին մատուցեցին «զինվորական ճաշատեսակներ»: 
Խորովածի փառատոնին առաջին անգամ ներկայացել էին նաև Վանաձորի խնամքի 
կենտրոնի և մանկատան սաները: 
Լոռու փոխմարզպետ Արսեն Դարբինյանն իր և Արթուր Նալբանդյանի անունից 
ջերմորեն ողջունեց փառատոնի կազմակերպման ու ացկացման նախաձեռնությունը, 
այս ուղղությամբ իրականացվող «Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման 
և պահպանման» հկ-ի ջանքերն՝ ի դեմս կազմակերպության նախագահ Սեդրակ 
Մամուլյանի: Նա ՀՀ պաշտպանության նախարարությանն ուղղված Լոռու 
մարզպետի շնորհակալագիրը հանձնեց Իջևանի N զորամասին՝ նվիրելով նաև 
խորովածի կավակոփ մանղալ: 
«Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման» հկ-ն սահմանել 
էր «Լավագույն համ», «Լավագույն տեսք», «Լավագույն մտահղացում» 
անվանակարգերը: Ս. Մամուլյանը հաղթողներին հանձնեց 10 գավաթ, արծաթե և 
ոսկե 9 մեդալ: «Լավագույն մտահղացում» անվանակարգում 1-ին տեղը զբաղեցրեց և 
ոսկե մեդալով պարգևատրվեց Դիլիջանի «Տավուշ» ռեստորանային համալիրը: 
«Լավագույն տեսք» անվանակարգում 1-ին տեղը զբաղեցրեց և ոսկե մեդալով 
պարգևատրվեց «Լյուսինկա» երիտասարդ խոհարաների ուսումնական կենտրոնը: 
«Լավագույն համ» անվանակարգում առաջին տեղը զբաղեցրեց և ոսկե մեդալով 
պարգևատրվեց «Տրիո» թիմը: 
Միջոցառումը վերածվել էր ժողովրդական ուրախ տոնախբության, այն ուղեկցվում էր 
գեղարվեստական կատարումներով: 
Ստորև ներկայացնում ենք «Ֆորտունա» հեռուստաընկերության պատրաստած 
տեսանյութը: 
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