
მზარეული 

მზარეული არის საჭმლის მომზადების ოსტატი.კარგ მზარეულს ხშირად ჯადოქარსაც ეძახიან. 

მას ხომ ჩვეულებრივი პროდუქტისაგან ნამდვილი შედევრის შექმნა შეუძლია, რომელიც 

ადამიანებს სიხარულს და სიამოვნებას ანიჭებს. ,,კარგი მზარეული - ეს ბევრი ხასიათი, 

ფანტაზია და გრძნობააო“- ამბობს ფრანგი მზარეული ემილ იუნი. გემოთმოყვარეობა საშინელი, 

მაგრამ სასიამოვნო ცოდვაა. 

პროფესიის თავისებურებები. მზარეული სპეციალური რეცეპტით 

ამზადებს კერძებს, მაგრამ თავისი გემოვნებით შეუძლია მისი 

შეცვლა. იგი ამ პროცესს შემოქმედებითად უდგება.                                                                                        

მზარეულის სამუშაო რამდენიმე ეტაპისაგან შედგება: 1.საწყისი 

პროდუქტის მიღება; 2.კერძის მომზადების რეცეპტურისა და 

ტექნოლოგიის ცოდნა; 3.კერძის მომზადების პროცესის 

უზრუნველყოფა: სპეციალური მოწყობილობის მომზადება, 

ნახევარფაბრიკატების მომზადება. 4. სამზარეულოს მოწყობილობების სწორად გამოყენება;                                                                                                                                                  

5.სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვით, საჭირო პროდუქტების აღრიცხვა და შენახვა;                                                                                                                                                                                                      

6.პროდუქციის რეალიზაცია. შეფ-მზარეული ეს უმაღლესი რგოლია ამ პროფესიაში. იგი  

უკვეთავს საჭირო პროდუქტს, უზრუნველყოფს მათ დროულ მიღებას საწყობიდან. 

აკონტროლებს ვადებს, ასორტიმენტს, მისი მოწოდების რაოდენობას და ხარისხსა და 

რეალიზაციას. სწავლობს რა მყიდველთა მოთხოვნებს, აყალიბებს  კერძების და  კულინარიული 

ნაწარმის ასორტიმენტს. ადგენს ყოველდღურ მენიუს. აკონტროლებს საკვების მომზადების 

ტექნოლოგიას და თანამშრომელთა მიერ სანიტარული მოთხოვნების და ჰიგიენური ნორმების 

დაცვას. ორგანიზებას უწევს აღრიცხვას და აღრიცხვიანობის შედგენას წარმოების საქმეში. 

მზარეული-კონდიტერი სპეციალიზდება საკონდიტრო ნაწარმის მომზადებაზე, რისთვისაც 

აუცილებლად საჭიროა ნატიფი, დახვეწილი გემოვნება, ფანტაზია და გამომგონებლობა. 

მზარეული-ტექნოლოგი ორგანიზებას უწევს პროდუქტების მომზადების პროცესს, 

განსაზღვრავს  მასალის ხარისხს, გამოიანგარიშებს მის წილობრივ რაოდენობას მომზადებულ 

პროდუქტში, ითვლის დღე-ღამის რაციონის კალორიებს, შეიმუშავებს ახალ, საფირმო კერძების 

რეცეპტებს და ადგენს მათ ტექნოლოგიურ რუქას, აფორმებს აუცილებელ დოკუმენტაციას და 

ინსტრუქტაჟს უტარებს მზარეულებს. მზარეული-კულინარი აწარმოებს მასალის ანგარიშს და 

მზა პროდუქციის წარმოებას, ამზადებს კერძებს, წურავს, ფქვავს, თქვეფს,   ატარებს,   ამზადებს 

ნაწარმის შიგთავსს, არეგულირებს ტემპერეტურის რეჟიმს, საზღვრავს კერძის, ნაწარმის  

მზაობას საკონტროლო საზომი ხელსაწყოს მეშვეობით, ასევე გარეგნული ნიშნებით-

შეხედულებით, სუნით, გემოთი,  კერძებს და საკონდიტრო ნაწარმს მხატვრულად აფორმებს, და 

ბოლოს, ჰყოფს მას წილის (პორციების) მიხედვით.                                                                                                       

მზარეულის პროფესია მოთხოვნადი და შემოქმედებითია. აუცილებელია ფანტაზია და 

გამომგონებლის ნიჭი. ამასთანავე, სამუშაო ითხოვს დიდ ფიზიკურ ამტანობას და 

პასუხისმგებლობის გრძნობას. გახურებულ ქურასთან დგომას ყველა ვერ შეძლებს.  

შეუძლებელია ყურადღების მოდუნება მაშინ, როცა უამრავი კერძის მომზადების პროცესს უნდა 

ადევნო თვალი.  



მნიშვნელოვანი თვისებები. მზარეულს უნდა ახასიათებდეს :ყნოსვითი მგრძნობელობა და 

მახსოვრობა; გემოს და ფერის ზუსტად აღქმის უნარი, გემოთმახსოვრობის უნარი; კარგი 

თვალზომა; დახვეწილი გემოვნება; მოცემული მნიშვნელობის ვიზუალურ ნიშნებზე 

დაყრდნობით შეცნობის ნიჭი, ტექნოლოგიური პროცესების პარამეტრებიდან მცირედი 

გადახრების შემთხვევაშიც კი; ერთდროულად რამოდენიმე ობიექტის აღქმის უნარი; კარგად 

განვითარებული ქრონომეტრაჟის გრძნობა; დინამიური აზროვნება; თვალის ზომის პროდუქტის 

რაოდენობის განსაზღვრის უნარი (სითხე, მწარე პროდუქტი,სუნელები); ახალი ხორცის, 

თევზის, ბოსტნეულისა და ხილის გარჩევის უნარი; კერძების სწრაფად მომზადების 

ტექნოლოგიების ცოდნა, დროის რაციონალურად განაწილების უნარი; ხელების სიძლიერე და 

მოძრაობის ზუსტი კოორდინაცია; ოპერატიულობა; ფიზიკური გამძლეობა, ხანგრძლივად 

ინტენსიურად მუშაობის უნარი; ენერგიულობა; იმპროვიზიის უნარი; პასუხისმგებლობის 

გრძნობა; წინდახედულობა; პუნქტუალობა და პედანტურობა; ერთი საქმიანობიდან მეორეზე 

გადართვის უნარი. 

სამუშაო ადგილი. მზარეულის პროფესია მოთხოვნადია ნებისმიერ დარგში: სკოლებში, 

საავადმყოფოებში, საბავშვო ბაღებში, ფაბრიკა-ქარხნების სასადილოებსა და თანამედროვე 

ოფისებში, რესტორნებში, სამხედრო-საზღვაო დაწესებულებებში, სასტუმროების ბიზნესში  

მზარეულის პროფესია გადამწყვეტია.  სასტუმროებში მზარეულები ასრულებენ პრაქტიკულად 

ყველაფერს დაწყებული  კერძების მომზადებით და დამთავრებული საუზმითა და დესერტით.  

ისინი ასევე, მონაწილეობენ სამზარეულო მოწყობილობების შეძენის პროცესში, ადგენენ მენიუს, 

თვალს ადევნებენ იმას, რომ სასტუმროში პროდუქტები იყოს ცინცხალი და მის მომზადებას 

მალევე შუდგნენ. მზარეულს ასევე შეუძლია დაკავდეს საკუთარი საქმით-გახსნას თავისი 

რესტორანი.                                                                                                                                        

განათლება. მზარეულის პროფესიას შეიძლება დაეუფლო პროფესიულ სასწავლებელსა და 

კოლეჯში, ასევე გაიარო სპეციალური კურსები. მაგრამ  მაღალი კლასის მზარეულისათვის 

აუცილებელია უმაღლესი განათლება კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის მიმართულებით. 

 

 


