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ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА

Пән сипаттамасы: Тамақ дайындау үдерісінде сыни бақылау нүктелерін белгілеу 
және дайын өнімнің сапасының төмендеуіне әкелетін ондағы туындаған тәуекелдерді 
талдау (ХАССП (ағыл. Hazard Analysis and Critical Control Points) — өнім 
қауіпсіздігіне елеулі әсер ететін қауіпті факторларды жүйелік сәйкестендіруді, 
бағалауды және басқаруды көздейтін тұжырымдама.) Пәнді оқу барысында алынған 
білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқып үйрену үшін қажет: «Қоғамдық 
тамақтану өнімдерінің технологиясы», «Қоғамдық тамақтандыру орындарында 
өндірісті ұйымдастыру» «Қүрал-жабдықтар».
Мақсаты: ¥ннан кондитерлік өнімдер дайындау үшін пайдаланылатын шикізаттың 
тағамдық құндылығыен бағалайды; Үнның, қанттың, крахмалдың сапалылық 
көрсеткіштерін есептейді; Кондитерлік өндіріске арналған шикізатты сақтау 
температурасын, тауарлық көршілестік қағидаларын сақтайды; Сапасыз шикізатты 
сүрыптайды өңдеудің және жылулық өнімдерді өңдеудің кезеңдерін белгілейді.
Қалыптастырылатын құзіреттілік: тамақтандыруды үйымдастыру
- ¥ннан жасалған кондитерлік өнімдерді дайындауға арналған жүмыс орындарын, 

жабдықтарды, шикізатты, материалдарды дайындауды ұйымдастыру;
- Үннан жасалған кондитерлік өнімдерді әрлеу, дайындау жұмыстарын жүргізу;
- Үннан жасалған кондитерлік өнімдерге қамыр дайындауды, оны сақтауды және одан 

өнімдер дайындауды жүзеге асыру;
- Қарапайым нан-тоқаштар мен нан өнімдерін дайындау және безендіру;
- Негізгі үннан жасалған кондитерлік өнімдерді дайындау және безендіру;
- Печеньелерді, зімбір печеньелерін, пряниктерді пісіру және безендіру;
- Қарапайым және негізгі әрлеу жартылай фабрикаттарын безендіру және қолдану;
- Отандық классикалық бәліштер мен тоқаштарды дайындау және безендіру;
- Жемістер мен жеңіл майсыз торттар мен тоқаштарды дайындау және безендіру.
Постреквизиттер
Пәнді оқу барысында алынған білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқып үйрену 
үшін қажет: «Қоғамдық тамақтану өнімдерінің технологиясы», «Қоғамдық 
тамақтандыру орындарында өндірісті үйымдастыру», «Құрал-жабдықтар».
Оқытуға қажетті қүралдар, жабдықтар:

Мультимедиялық проектор, интербелсенді тақга, оқу әдістемелік кешен, зертханалық 
қүрал-жабдықтар, зертхана: аналитикалық таразы, лабораториялық ыдыстар, 
психрометр презентациялар, электронды ресурстар, видеофильмдер.

Оқытушының байланыс ақпараты: 8702-129-85-22

Ф.И.О. Жумабаева Индира Муратбековна тел.: 8702-129-85-22

e-mail: indira_85@mail.ru

mailto:indira_85@mail.ru


Оқу жүмыс бағдарламасының мазмұны
№ Бағдарлама мазмұны (тараулар, 

тақырып)
Барлық 

сағаг
Оның ішінде

Теориялық 
сабақтар

Зертханалық- 
практикалық

1 2 3 4 5
1 Тақырып 1. Шикізатты дайындау 

және қамыр илеу
2 + -

2 Тақырып 2. Үннан жасалған 
кондитерлік өнімдерді дайындау үшін 
қолданылатын шикізаттың тағамдық 
құндылығы

2 + -

3 Тақырып 3. Қамырдың әртүрлі 
түрлері

2 + -

4 Тақырып 4. Бисквитті ыстықжәне 
суық тәсілмен дайындау

2 + -

5 Тақырып 5. Ашытқыға арналған 
қамыр

2 + -

6 • Тақырып 6. Қамырды бөлу, 
қамырдан жасалған өнімдерді 
калыптау

2 + -

7 Тақырып 7. Қамырдан жасалған 
өнімдерді әртүрлі туралған 
фарштармен және салмалармен 
қалыптау

2 + -

8 Тақырып 8. Бисквитті қамырдан 
жасалған өнімдерді қалыптау

2 + -

9 Тақырып 9. Қатпарлы қамырды 
бөлшектеу және одан жасалған 
өнімдерді қалыптау

2 + -

10 Тақырып 10. Қайнатылған қамыр 
өндеу

2 + -

11 Тақырып 11. ¥ннан жасалған 
жартылай фабрикаттар мен одан 
жасалған өнімдерді пісіру

2 + -

12 Такырып 12. Өндеу жартылай 
фабрикаттарын, тартылған етті және 
салындыларды дайындау

2 + -

13 Тақырып 13. Шәрбаттар мен 
карамельдерді дайындау

2 + -

14 Тақырып 14. Кремдер дайындау. 
Май және жұмыртқа өнімдерінің 
тағамдық және энергетикалық 
құндылығы

2 + -

15 Тақырып 15. Қант мастикасын, желе 
дайындау

2 + -

16 Тақырып 16. Желатинді еріту, 
агарды пісіру

2 + -

17 Тақырып 17. Өнімдерді безендіруге 
арналған шоколад

2 + -

18 Тақырып 18. Жеміс салындысы. 
Жеміс-жидек салындыларын 
дайындау технологиясы

2 + -

19 Тақырып 19. Торттарды безендіру. 
Торттарға арналған жартылай

2 + -



фабрикаттарды дайындаудың 
технологиялық процесі

20 Тақырып 20. Қамырдың әртүрлі 
түрлерінен жартылай фабрикаттарды 
креммен немесе жеміс салмасымен 
қабаттау

2 + -

21 Тақырып 21. Торттардың бетін 
помадка, желе, креммен безендіру

2 + -

22 Тақырып 22. Торттарды безендіру. 
Торттарға арналған жартылай 
фабрикаттарды дайындаудың 
технологиялық процесі

2 + -

23 Тақырып 23. Тамақтан улануды және 
инфекцияны, гельминтикалық 
ауруларды тудыратын факторлар

2 + -

24 Тақырып 24. Дайын өнімді сақтау 
шарттары және сату ережелері

2 + -

• Жалпы сағат саны: 48 48 -

Пәннің тақырыптық мазмұны
1-тақырып. Шикізатты дайындау және қамыр илеу (теория)
Адамзат тарихында әр түрлі тағам түрлерін дайындау тәсілдері, сонымен қатар 
әзірлеушінің шеберлігі мен өндіріс технологиялары жетілдіріп отырды. Тамақ 
өнеркәсібі кәсіпорындарының қатарында наубайхана мен кондитерлік өнімдеріне 
көбірек орын бөледі. Нан-тоқаш, ұн және кондитерлік өнімдер адамының 
тамақтануында үлкен маңызды рөл атқарады. Дайын өнімнің сапасы көбінссе 
өндіріске әкелетін шикізатқа байланысты, ол мемлекеттік стандарттар мен 
техникалық шарттарға берілген талаптар маңыздылығын анықтайды.

2-тақырып. Үннан жасалған кондитерлік өнімдерді дайындау үшін 
қолданылатын шикізаттың тағамдық құндылығы (теория)
Кондитерлік өнімдер жоғары калориялы және оңай сіңетін өнімдер болып табылады. 
Олардың көпшілігінің энергетикалык қүндылығы көмірсулардың құрамына 
байланысты. Кондитерлік өнімдерде сахароза басым болады, дегенмен карамель, ирис 
және мармеладта оның балама өнімдері (глюкоза, фруктоза) көп. Ac қорыту 
жолдарының ферменттерінің әсерінен сахароза глюкоза мен фруктозаға бөлінеді, олар 
дене жасушалары арқылы оңай және тез сіңеді.

3-тақырып. Қамырдың әртүрлі түрлері (теория)
Қопсыту әдісіне сәйкес үннан жасалған кондитерлік өнімдердің барлық түрлерін екіге 
бөлуге болады: ашытқы қосылған және ашытқысыз болып келеді. Ашытқы қамырын 
бумен пісіруге болады. а) химиялық қопсытқыштармен (вафли, зімбір, майлы, құмды 
және т. б.) дайындалған; б) шайқау арқылы дайындалған (бисквитті, жеңіл, бадам 
қосылған, құймаққа арналған қамыр); в) қатпарлау жолымен дайындалған (қатпарлы); 
г) барлық үнды немесе оның бір бөлігін қайнату (қайнатпа және зімбірді қайнатпа) 
тәсілімен дайындалған.

4-тақырып. Бисквитті ыстық және суық тәсілмен дайындау (теория)
Дайындау технологиясы, бисквит қамырды жылытатын. Глютеннің мөлшерін азайту 
үшін ұнның бір бөлігін (25 %) крахмалмен алмастыруға болады. Сонымен қатар, 
крахмал печеньенің жақсы құрғақтығын тудырдцы, өнімдер тегіс тері тесігімен 



алынады және кесу кезінде соншалықты қүлап кетпейді. Печенье дайындау келесі 
операциялардан тұрады: жұмыртқаны қантпен біріктіру, оларды жылыту және 
шайқау, жұмыртқа-қант массасын ұнмен араластыру. Жүмыртқалар қантпен 
біріктіріліп, араластыра отырып, су ваннасында 45 °C дейін қызады, бүл жағдайда 
сарысы майы жоғары температурадан ериді, масса тезірек шайқалады және түрақты 
құрылыммен алынады.

5-тақырып. Ашытқыға арналған қамыр (теория)
Ашытқысыз қамыр. Сүт немесе су 35-40° дейін қызады, себебі ұн мен басқа 
өнімдермен араласқан кезде қамырдың температурасы 26- 32°аралығында болады. 
Егер үнньщ температурасы төмен болса, онда сүтті немесе суды 40° - тан жоғары емес 
қыздыру керек. Ашытқы жеке ыдыста аздап сумен сұйылтылады және ұн ішінара 
сумен араластырылған кезде ыдысқа қосылады. Түз бен қант илеуге арналған аз 
мөлшерде суда немесе сүтте ерітіліп, електен өткізіп, қалған шикізатпен біріктіріледі. 
Жұмыртқа немесе меланж електен сүзіліп, илеуге арналған ыдысқа құйылады. ¥н 
бөтен заттарды алып тастау және оны оттегімен қанықтыру үшін електен өткізіледі.

6-тақырып. Қамырды бөлу, қамырдан жасалған өнімдерді қалыптау (теория)
Қамырды кесу, пісіру үшін онтайлы органилептикалық және реологиялық қасиеттері 
бар берілген массаның қамыр дайындамаларын алу үшін жүзеге асады. Қамырды кесу 
- бүл дайын қамырды өңдеуге арналған операциялар жиынтығы, оның ішінде бөлу, 
дөңгелектеу, алдын-ала тексеру, қалыптау және соңғы толықсыту. Бидай мен қара 
бидай ұнынан жасалынған нанның қалыптау сүрыптарына, сондай-ақ олардың 
қоспасынан қамырды кесу тәсілдері көрсетілген.

7-тақырып. Қамырдан жасалған өнімдерді әртүрлі туралған фарштармен және 
салмалармен қалыптау (теория)
Бәлішті қайық түрінде дайындау үшін, шелпек пішінін бере отырып, орамды орау 
керек. Ортасына шелпек қоюға қоспасын, өлкенің қосу, қысу және өзгерте тігіспен 
төмен, үштарын біршама көтеру керек. Кулебяки дайындау үшін қамыр ұзындығы-18- 
20 см, қалыңдығы - 1-1,5 см, тартылған ет бүкіл үзындығы бойымен қабаттың 
ортасына қойылады, қамырдың шеттері тартылған етке қосылып, қысылады. Өнімнің 
тығыз болмауын ескертеді, пісіру табақтарын жылы жерге қою керек (сызбасыз), бүл 
жағдайда қамырда қосымша ашыту пайда болатынын түсіндіреді, оны тексеру деп 
атайды.

8-тақырып. Бисквитті қамырдан жасалған өнімдерді қалыптау (теория)
Бисквит- (ис. бискотто, фр. biscuit, лат. bis-екі рет, ал coctus - қайнатылған). Үннан, 
қанттан және жүмыртқадан жасалған кондитерлік қамыр мен кондитерлік "нан", 
салмағы (немесе көлемі) үннан әлдеқайда көп. Печенье-бұл кішкене пісірілген торт. 
Терминнің нақты мағынасы әлемнің әртүрлі бөліктерінде айтарлықтай өзгереді, бүл 
кейде тәртіпсіздікке әкеледі. "Печенье" сөзінің шығу тегі латын тілінен француз тіліне 
аударылған және пісірілген дегенді білдіреді. Кейбір түп нұсқа печенье Британдық 
тағам болып саналады.

9-тақырып. Қатпарлы қамырды бөлшектеу және одан жасалған өнімдерді 
қалыптау (теория)
Күшті глютен серпімді серпімді қамырдың пайда болуына ықпал етеді, ол жартылай 
фабрикаттың ең жақсы қабатты қүрылымын қамтамасыз ететін бірнеше рет илектеу 
кезінде жыртылуға жақсы қарсы тұрады. Негізгі компоненттер - үн мен су-2:1 
қатынасында қолданылады. Қамырды илеу кезінде қолданылатын лимон қышқылы 
дәнмаңызын уландырғыш ретінде қолданылады. Аздап қышқыл ортада ақуыз 
заттарының түтқырлығы артады, нәтижесінде қамыр серпімді және серпімді болады. 
Осы мақсатта қамырды илеу үшін жылы суды пайдаланып, аздап өсімдік майын 
қосуға болады. Иленген қамырды допқа орап, жатып, содан кейін ораңыз.Пісірілген 



қамыр мен май иленген ортасына қойьыады.Салқындатылған қамырды қайтадан 
ораңыз.Кесектерді кесіңіз (пирогтар үшін). Әр үйірменің ортасына тартылған ет 
салыңыз. Осыдан кейін тартылған етті екінші шеңбермен жабыңыз.

10-тақырып. Қайнатылған қамыр өңдеу (теория)
Қамыр кондитерлік қаптың көмегімен кесіледі. Дайын қамыр дөңгелек және тісті 
түтігі бар кондитерлік қапшыққа салынады. Өнімнің бетіне тісті түтікті қолданған 
кезде пісіру кезінде үзілістер пайда болмайды. Өнімдер алдын-ала майланған 
парақтарға "отырғызылады" (артық май өнімнің параққа жабысып қалуына ықпал 
етеді, содан кейін төменгі қыртыс жоғарғы жағынан шығады). Дұрыс дайындалған 
жартылай фабрикаттан тұндырылған өнімдер бұлдыр смес жәнс нақты өрнегі бар. 
Тұндырылған жартылай фабрикаттарды беті кебіп кетпес үшін дереу пісіру керек. 
Пісіру кезінде өнімнің беті жарылып кетеді, жарықтар арқылы судың бір бөлігі, 
қалған су буы қызады, қызады, көлемі ұлғаяды және қамырды "көтереді", себебі шар 
үрленген кезде өнімнің ішінде бос орын пайда болады.

11-тақырып. Үннан жасалған жартылай фабрикаттар мен одан жасалған 
өнімдерді пісіру (теория)
Кондитерлік өнімдерді пісіру. Бөлшектегеннен, қалыптағаннан және тексергеннен 
кейін өнімдер жылумен өңделеді - пісіріледі. Пісіру үшін әртүрлі өнімділіктегі қуыру 
шкафтарын пайдаланыңыз: SHZHESM-25, SPESM-2, SHJE-0,51, SHGE-0,85. 
Шкафтарды таңдау цехтың қуатына байланысты. Өнімдерды пісіру учаскесінде қуыру 
шкафтары орнатылады; стеллаждар мен өндірістік үстелдер, оларға льезонмен немесе 
маймен майлау үшін өнімдеры бар табақтар салынады. Өнімдер өндіріс уақыты мен 
пісіру режимінің температурасына байланысты әр түрлі қамырдан жасалған өнімдерді 
пісіру реттілігін анықтайтын кестеге сәйкес пісіріледі.

12-тақырып. Өңдеу жартылай фабрикаттарын, тартылған етті және 
салындыларды дайындау (теория)
Жартылай фабрикаттар торттар мен торттардың жоғарғы және бүйір беттерін 
безендіруге және безендіруге қызмет етеді, әр түрлі дәм жасау үшін жартылай 
фабрикаттарды қабаттауға, майдалауға, хош иістендіруге қолданылады. Жартылай 
фабрикаттар өнімдерге ерекше, тек осы сортқа тән, әртүрлі жағымды дәм мен хош иіс 
береді.Олар бірдей пісірілген жартылай фабрикаттан әртүрлі торттар мен торттар 
алуға мүмкіндік береді. Әр түрлі қүрылғылар мен арнайы технологиялык әдістерді 
қолдана отырып, жартылай фабрикаттарды қолдана отырып, өнімнің сәндік 
әшекейлерін жасауға болады.

13-тақырып. Шәрбаттар мен карамельдерді дайындау (теория)
Судағы қанттың ерігіштігі температураға байланысты. Егер сізге қант мөлшері көп 
шәрбат алу керек болса, онда ол сумен біріктіріліп, қайнатылады. Қант шәрбатын 
қайнату кезінде су буланып, қант концентрациясы артады. Шәрбатта қант неғұрлым 
көп болса, қайнау температурасы мен тығыздығы (нақты ауырлық) соғұрлым жоғары 
болады. Осы белгілер шәрбаттағы қант қүрамын анықтайды. Шәрбаттың 
температурасы оның қайнау кезінде 200 °C температурада дайындалған арнайы 
термометрмен анықталады, тығыздығы - гидрометр немесе сахариметр көмегімен.

14-тақырып. Кремдер дайындау (теория )
Май және жұмыртқа өнімдерінің тағамдық және энергетикалық құндылығы. Қант 
шәрбаты сынамалармен анықталатын әртүрлі күшті болуы мүмкін: жұқа және қалың 
жіп, әлсіз, орташа, қатты шар, карамель, күйдірілген. Жіңішке және қалың жіп-25 
минут ішінде қайнатылған қант шәрбатының сынамасы. Егер сіз саусақтарыңызбен 
аздап шәрбат алсаңыз, онда саусақтарыңызды қысып, ашқанда, олардың арасында 
жұқа және қалың жіптер созылады (шәрбаттағы қант мөлшері сәйкесінше 70% және 
80%).



15-тақырып. Қант мастикасын, желе дайындау (теория)
Кондитерлік өнімдердің пайда болуы үлкен маңызға ие. Әдемі өнімдер эстетикалық 
ләззат, тәбет тудырады және кез-келген мерекелік үстелді безендіреді. Бүл әсіресе 
торттар мен торттарға қатысты. Жартылай фабрикаттар өнімдсрдің екінші негізгі 
бөлігі бола отырып, оларға ерекше көрініс, дәм мен хош иіс береді. Әр түрлі 
технологиялық әдістерді, арнайы қүрылғылар мен жабдықтарды қолдана отырып, әр 
түрлі сәндік әшекейлер жартылай фабрикаттардан жасалады.

16-тақырып. Желатинді еріту, агарды пісіру (теория)
Желатин - ағуызды гельдейтін шикізат. Ол көптеген салаларда қолданылады. Егер біз 
пісіру туралы айтатын болсақ, онда бүл желе, конфи, мусс, суфле, маршмеллоу, 
балмұздақ және одан әрі өңдіру. Көбінесе желатин жапырақты және ұнтақты болады.

17-тақырып. Өнімдерді безендіруге арналған шоколад (теория)
Шоколадты жылыту кезінде температураны мүқият бақылау керек: егер ол рүқсат 
етілген нормадан асып кетсе, онда шоколад жылтырлығын жоғалтады және беті 
күңгірт болады. Егер сіз глазурьге су қоссаңыз және әртүрлі бояулар болса, сіз 
глазурь бояуын ала аласыз. Бояу щеткаларын қолдана отырып, өнімдердің 
жылтыратылған бетіне түрлі суреттер жасалады. Тортты шоколадпен тез жылтырату 
керек, әйтпесе ол қатаяды. Шоколад фигураларын құюға арналған қалыптар өте таза 
және құрғақ болуы керек. Бұл әдіс өте жылдам деп саналады және 10 минуттан 
аспайды.

18-тақырып. Жеміс салындысы. Жеміс-жидек салындыларын дайындау 
технологиясы (теория)
Жаңа піскен жемістердің мөлшері олардың ең үлкен көлденең диаметрімен, ал 
Фундук массасы бойынша анықталады. Мөлшері жемістердің кейбір түрлері үші 
(қара өрік, шие қара өрік және үсақ жемісті сорттардың алмалары, 2-ші сатылатын 
сорттардың өріктері мен шие, сондай — ақ көптеген жидектер үшін (1-ші сатылатын 
сорттың құлпынайынан басқа) нормаланбайды. Иіс пен дәм — бұл ең маңызды 
органолептикалық көрсеткіштер, олар ботаникалық сортқа тән, сыртқы иісі мен дәмі 
жоқ. Рұқсат етілген ауытқулар келесі көрсеткіштер бойынша жемістердің әр түрі үшін 
стандарттармен белгіленеді: балғындық, тұтастық, пішін, бетінің жағдайы және 
мөлшері. Рүқсат етілгендер деп стандарттармен реттелетін шектерде жеміс сапасы 
көрсеткішінің нақты мәнінің номиналдыдан ауытқуы түсініледі.

19-тақырып. Торттарды безендіру. Торттарға арналған жартылай
фабрикаттарды дайындаудың технологиялық процесі (теория)
Әр түрдің торттарын үлкен немесе кішкентай етіп шығаруға болады. Салмағы 55г-ден 
ИОг-ге дейінгі бір бәліштің салмағында рұқсат етілген ауытқулар ± 5г. Кітаптарда 
берілген әрлеу суреттеріне қатысты торттарды безендірудің түрлері стандартты емес. 
Бастапқы пісірілген жартылай фабрикаттарға және дизайн ерекшеліктеріне сәйкес 
торттар жеке топтарға бөлінеді - печенье, құм, бадам, қопсытқыш, үтінді және т. б. 
Аяқтау дегеніміз-пісірілген жартылай фабрикаттарды дайындаудан және оларды 
әшекейлердің бетіне қолданумен белгілі бір арақатынаста әрлеу жартылай 
фабрикаттарымен біріктіруден түратын процестердің жиынтығы.

20-тақырып. Қамырдың әртүрлі түрлерінен жартылай фабрикаттарды креммен 
немесе жеміс салмасымен қабаттау (теория )
Печенье дайындау келесі операциялардан тұрады: жүмыртқаны қантпен біріктіру, 
оларды жылыту және шайқау, жұмыртқа-қант массасын үнмен араластыру. 
Жұмыртқалар қантпен біріктіріліп, араластыра отырып, су ваннасында 45°C 
температураға дейін қызады. Көлемі 2,5-3 есе үлғайғанша және түрақты үлгі пайда 



болғанша шайқау және шайқау машинасы. Ванилин жұмыртқа-қант қоспасын 
шайқаудың соңында қосылады.
21-тақырып. Торттардың бетін помадка, желе, креммен безендіру (теория)
Пісіргеннен кейін кейбір кондитерлік өнімдер дәмді жақсарту үшін, сондай-ақ оларға 
әдемі көрініс беру үшін қосымша өңдеуді қажет етеді. Торттардың сыртқы дизайны- 
бүл талғамға байланысты, бірақ әрлеу (безендіру) неғүрлым қарапайым болса, өнім 
соғұрлым жақсы көрінеді. Өнімдерді безендіру үшін қағаздан немесе матадан 
жасалған кондитерлік сөмкелер, сондай-ак түтік түріндегі металл кеңестер 
қолданылады, олардың көмегімен сіз тортты өзіңіз таңдаған өрнекпен аяқтай аласыз. 
Сонымен, қағаз дорба, шүмек түрінде біркелкі кесілген, май жағылған сияқты, сіз 
жазулар, әшекейлер, тор, зигзаг және т. б. жасай аласыз.

22-тақырып. Торттарды безендіру. Торттарға арналған жартылай 
фабрикаттарды дайындаудың технологиялық процесі (теория)
Торттар-бүл үннан жасалған кондитерлік өнімдердің үлкен тобы, олардың үлесі 60% - 
дан асады. Олар майдың, қанттың, жұмыртқаның көп мөлшері, жоғары дәмі, әдемі 
безендірілуі арқасында жоғары калориямен сипатталады. Торттар крем, жеміс 
салмасы, марципан немесе шоколадпен қапталған кабаттар түрінде пісіріледі. 
Жартылай фабрикаттың түріне байланысты торттар келесі топтарға бөлінеді: печенье, 
құм, қопсытқыш, ауа, бадам. Өндіріс күрделілігі бойынша олар жаппай өндірілген 
торттарға және бүйра торттарға (тапсырыс бойынша) бөлінеді.

23-тақырып. Тамақтан улануды және инфекцияны, гельминтикалық ауруларды 
тудыратын факторлар (теория)
Майлы печенье қамырында майдың шамамен 1/5 бөлігі бар, нәтижесінде бүл қамырды 
дайындау және пісіру кезінде кеуекті қүрылымды сақтау қиынырақ болады. Қамырды 
шайқалған ақуыздармен босату әрдайым мүмкін емес, сондықтан аммоний 
көмірқышқыл газы қопсыту үшін қосымша қолданылады. Бисквитке майдың көп 
мөлшерін енгізу өнімнің калориясын арттырады, дәмін жақсартады және өнімдерді 
ескіруден қорғайды. Біз майлы печенье дайындаудың екі әдісін үсынамыз:
1) ақуыздар бөлек шайқалады, ал сарысы, май және қант бөлек, аммонийді қолдану 
қажет;
2) жұмыртқаны қантпен үрып, қыздырады және ұрудың соңында ыстық май қосады 
(химиялық қопсытқыштар жоқ).
Бірінші әдіс жаңа жүмыртқаларды қолданған кезде қолданылады, дайындалған қамыр 
бірінші әдіспен алынған қамырға қарағанда әлдеқайда жұмсақ болады.

24-тақырып. Дайын өнімді сақтау шарттары және сату ережелері (теория)
Тамақтан улану-бүл белгілі бір микроорганизмдермен жаппай себілген немесе ағзаға 
улы микробтық немесе микробтық емес заттар бар тағамды тұтыну нәтижесінде пайда 
болатын өткір жұқпалы аурулар. Аса қауіпті тағамдық токсикоинфекция және 
микробтық сипаттағы уыттану. Тағамдық токсикоинфекциялар адам организміне 
тамақ өнімдерімен бірге жүқтыру нәтижесінде (жануарлар мен балықтардан) немесе 
сақтау және дайындау процесінде түсетін тірі микроорганизмдерден туындайды.
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