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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 коздейтін түжырымдама.) Пәнді оқу барысында алынған 
білім, білік және дағдылар келесі пәндерді оқып үйрену үшін қажет: «Қоғамдық 
тамақтану өнімдерінің технологиясы», «Қоғамдық тамақтандыру орындарында 
өндірісті үйымдастыру» «Қүрал-жабдықтар».
Мақсаты: ¥ннан кондитерлік өнімдер дайындау үшін пайдаланылатын шикізаттың 
тағамдық құндылығыен бағалайды; ¥нның, 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 қүзіреттілік: тамақтандыруды үйымдастыру
- ¥ннан жасалған кондитерлік өнімдерді дайындауға арналған жүмыс орындарын, 

жабдықтарды, шикізатты, материалдарды дайындауды ұйымдастыру;
- ¥ннан жасалған кондитерлік өнімдерді әрлеу, дайындау жүмыстарын жүргізу;
- ¥ннан 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», «Қүрал-жабдықтар».
Оқытуға қажетті қүралдар, жабдықтар:

Мультимедиялық проектор, интербелсенді тақта, оқу әдістемелік кешен, зертханалық 
құрал-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
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Оқу жұмыс багдарламасының мазмұны
№ Бағдарлама мазмұны (тараулар, 

тақырып)
Барлық 

сағат
Оның ішінде

Теориялық 
сабақтар

Зертханалық- 
практикалық

1 2 3 4 5
1 Тақырып 1. Қысқаша сипаттама 

және шикізатты жұмысқа дайындау
2 - 2

2 Тақырып 2. Негізгі шикізаттар 2 - 2

3 Тақырып 3. Қосымша шикізаттар 2 - 2

4 Тақырып 4. Шикізаттың өзара 
ауысуы

2 - 2

5 Тақырып 5. Ашытқылы қамырдан 
жасалған ұн кондитерлік өнімдерге 
арналған жартылай дайын өнімдерді 
дайындау технологиясы

2 - 2

6 Тақырып 6. Тартылған ет және салма 2 - 2

7 ' Тақырып 7. Шәрбат, помада және 
желе

2 - 2

8 Тақырып 8. Крем 2 - 2

9 Тақырып 9. ¥н кондитер өнімдерге 
арналған себінділер

2 - оX-

10 Тақырып 10. Өнеркәсіптік 
өндірісінің әрлеу жартылай дайын 
өнімдері

2 - 2

11 Тақырып 11. Ашытқылы қамыр 
және одан жасалынатын өнімдер

2 - 2

12 Тақырып 12. Ашытқылы қамырды 
қапсыту

2 - 2

13 Тақырып 13. Ашытқылы қамырды 
дайындау

2 - 2

14 Тақырып 14. Ашытқылы қамырды 
илеген және пісірген кездегі 
процестер

2 - 2

15 Тақырып 15. Ашытқылы қамырдан 
жасалынатын өнімдер 
ассортименттері

2 - 2

16 Тақырып 16. Ашытқылы қабаттама 
қамыр және одан жасаланатын 
өнімдер

2 - 2

17 Тақырып 17. Өнеркәсіптік 
өндірісінің құрғақ қоспаларынан 
жасалынатын өнімдер

2 - 2

18 Тақырып 18. Нәрлілігі төмендетілген 
өнімдер

2 - 2

19 Тақырып 19. Үлттықұн кондитерлік 
өнімдері

2 - 2

20 Тақырып 20. Негізгі кондитерлік 
шикізаттар

2 - 2

21 Тақырып 21. Нан тоқаш өнімдерін 
және нан ассортименті, азықтық 
құндылығы, сапасына талаптар

2 - 2



22 Тақырып 22. Кәдімгі нан тоқаш 
өнімдерін және нанды жасау

2 - 2

23 Тақырып 23. Майда қуырылған 
өнімдер

2 - 2

24 Тақырып 24. Жұқа құймакдар мен 
құймақтар

2 - 2

25 Тақырып 25. Төмен калориялы 
ашытқы қамырдан жасалған өнімдер

2 - 2

26 Тақырып 26. Негізгі кондитерлік 
өнімдердің печенье, пірәндік, 
коврижкалардың ассортименті

2 - 2

27 Тақырып 27. Вафель қамыры, 
жартылай фабрикаттармен одан 
жасалған өнімдер

2 - 2

28 Тақырып 28. Майқоспалы тұщы 
қамырдан жасалған өнімдер

2 - 2

29 Тақырып 29. Пірәндік қамырдан 
жасалған өнімдер

2 - 2

30 Тақырып 30. Үлпілдек қамырдың 
жартылай фабрикаттары менолардан 
жасалған өнімдер

2 - 2

31 Тақырып 31. Миндальды қамырдың 
жартылай фабрикаттары менолардан 
жасалған өнімдер

2 - 2

32 Тақырып 32. Бисквит қамырдың 
жартылай фабрикаттары менолардан 
жасалған өнімдер

2 - 2

33 Тақырып 33. Қайнатылған қамырдың 
жартылай фабрикаттары менолардан 
жасалған өнімдер

2 - 2

34 Тақырып 34. Қантты қамырдың 
жартылай фабрикаттары

2 - 2

35 Тақырып 35. Тәтті нандар мен 
торттардың классификациясы мен 
технологиялық процесі

2 - 2

36 Тақырып 36. Бисквитті тәтті нандар 
мен торттар

2 - 2

37 Тақырып 37. Үгітілмелі тәтті нандар 
мен торттар

2 - 2

38 Тақырып 38. Қатпарлы тәтті нандар 
мен торттар

2 - 2

39 Тақырып 39. Қайнатылған тәтті 
нандар мен торттар

2 - 2

40 Тақырып 40. Үлпілдек тәтті нандар 
мен торттар

2 - 2

41 Тақырып 41. Миндальды тәтті 
нандар мен торттар

2 - 2

42 Тақырып 42. Құрамдастырылған 
торттар

2 - 2

Жалпы сағат саны: 84 - 84



Пәннің тақырыптық мазмұны
1-тақырып. Қысқаша сипаттама және шикізатты жұмысқа дайындау (практика)
Рецептура және технологияға сәйкес, ұннан жасалатын кондитер өнімдерін өндіру; Үлттық 
және калориясы аз үннан жасалатын кондитер өнімдерін өндіру; Ашытқылы қамырдан 
дайындалатын турлі заманауи нан түрлері мен кекстерге арналған түрлі өнеркәсіптік 
өндіріс қоспаларын және өңдеу жартылай дайын өнімдерді пайдалану; Қамырдың 
классификациясы, оны қопсыту тәсілдері.

2-тақырып. Негізгі шикізаттар (практика)
Кондитер өндірісінің барлық шикізаттары негізгі және жанама болып бөлінеді. Негізгі 
шикізат — үн, крахмал, қант, бал, сірне, қант опасы, жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері, 
қаймақта май, маргарин және май, сүт және сүт өнімдері, көкөністер және жемістер, т.б. 
Жанама шикізат — қопсытқыш, дірілдеткіш заттар, бояйтын заттар, иістендіргіш 
эссенциялар, татымдықтар, тамақ қышқылдары және т.б. Пайдаланар алдында шикізат 
алдын ала өңделеді. Егер қысқаша сипаттасақ, онда құрғақ өнімдерді елейді, сүйық 
өнімдерді немесе ерітінділерді сүзеді.

3-тақырып. Қосымша шикізаттар (практика)
Қопсытқыштар. Ашытқы қамырдан жасалған аспаздық үн өнімдерінің қопсытқышы болып 
ашытқы табылады. Ашытқы — бүл биологиялық қопсытқыш. Ашытқыдағы микроағзаның 
(ашытқы саңырауқүлақшалар) қоректенуі үшін қант, ақуыз және минералды затгар қажет; 
барлық заттар ерітілген түрде болуы тиіс. Ашытқының қопсытқы әрекеттері тіршілік 
әрекеті процесінде спирт пен көмірқышқыл газы пайда болуына негізделген, ол қамыр 
ішінде қуыстық жасап, оның көлемін ұлғайтады. Ашытқы сығымдалған, тоңазытылған 
және қүрғақ болады.

4-тақырып. Шикізаттың өзара ауысуы (практика)
Егер үннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіру кезінде шикізаттың кейбір түрлері жоқ 
болса, олар басқалармен алмастырылуы мүмкін. Мысалы: 1 кг қантты: 1,33 кг сірне; 1,46 
кг инвертті шәрбат; 1,2 кг бал алмастырады. 1 л сүтті: қант салу нормасын 176 г азайтумен 
қант қосылған 400 мл қойылтылған сүт; қант салу нормасын 140 г азайтумен қант 
қосылған 330 мл қойылтылған майсыздандырылған сүт; 130 г қүрғақ сүт және 870 мл су 
алмастырады.

5-тақырып. Ашытқылы қамырдан жасалған үн кондитерлік өнімдерге арналған 
жартылай дайын өнімдерді дайындау технологиясы (практика)
Үнда өзге татым, иіс, артық қышқыл және жоғары ылғалдылық болмау керек. «Бидай ұны. 
Жалпы техникалық шарттары» МЕМСТ Р 52189—2003 сәйкес, «үн ылғапдылығы 15% - 
дана аспауы керек . Барлық рецептуралар 14,5% ылғалдылыққа есептеледі. Ылғалдылығы 
стандартта белгіленгеннен жоғары ұн сақтау кезінде жылдам бұзылады, бүдан басқа, одан 
дайындалған өнімнің шығымы төмен болады (әр 1% төменгі ылғалдылыққа рецептурада 
көрсетілгенге қарағанда 1%-ға төмен ұн алынады). Жоғарғы және бірінші сүрып ұны 
түсімен: жоғарғы сұрып — ақ, бірінші сүрып — аздап сарғыш; сондай-ақ үсақ 
тартылуымен ерекшеленеді: бірінші сүрып ұны жоғарғы сүрып үнына қарағанда ұсақ 
тартылған. Егер үнда болмашы өзгеше иіс болса, онда оны татыммен бірге кондитер ұн 
өнімдерін дайындау үшін зертханалық зерттеуден кейін ғана пайдаланылады. Осындай 
ұнды ашытқылы қамыр өнімдері үшін пайдалануға үсынылмайды.

6-тақырып. Тартылған ет және салма (практика)
Бүкпелерге, қаусырмаларға, бүрме нанға, орамаларға және басқа да өнімдерге арналған 
турамалар мен салмалар еттен, субөнімдерінен, балықтан, көкөністерден, 
саңырауқұлақтардан, жармадан, сүзбеден, жемістерден және басқа да өнімдерден 
дайындалуы мүмкін.
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7-тақырып. Шәрбат, помада және желе (практика)
Шәрбат. ¥нды кондитерлік өнімдерді дайындау кезінде дәмін, түрін жақсарту үшін қант 
қүрамы әр түрлі болатын шәрбаттарды пайдаланады: сулауға арналған шәрбат, 
жылтыратуға арналған шәрбат, помада дайындауға арналған шәрбат. Шәрбат — 
Құрамында қанттың мөлшері кемінде 50% құрайтын қант пен судың қоспасы. Қант 
шәрбаттарын дайындау қантты суға еріту мен қант ерітіндісін белгілі бір тығыздыққа дейін 
қайнатудан тұрады, яғни қүрамында қүрғақ зат - қанттың белгілі бір мөлшерге дейін болуы.

8-тақырып. Крем (практика)
¥ннан жасалған кондитерлік өнімдерді жасауда кремдерді қабаттарды қаттау, беттерін 
тегістеу мен әрлеу, сонымен қатар пісірілген жартылай өнімдердің қуыстарын толтыру 
үшін қолданады. Кремдер май, кілегей, жұмыртқа немесе жұмыртқа ақуызын қант, сүт, 
хош иісті заттектер мен дәмдеуіш заттардың араластырылуынан жасалған бірқалыпты, 
көбікті масса болып келеді.

9-тақырып. ¥н кондитер өнімдерге арналған себінділер (практика)
Кондитерлік үн өнімдерін әр түрлі азық-түліктерден жасалған түрлі түсті себінділермен 
безендіруге болады. ¥н себінділері. Олар тәтті немесе тәтті емес ірі ұнды-майлы 
түйіршіктерге ұқсас болып келеді, оларды қамырдың бетіне пісірер алдында себелейді. 
Түйіршіктер біркелкі болу үшін себіндіні електен өткізген дүрыс.

10-тақырып. Өнеркәсіптік өндірісінің әрлеу жартылай дайын өнімдері (практика)
Шығарылатын кондитерлік ұн өнімдері ассортиментінің кеңеюі өндірісте өңделген 
жартылай дайын өнімдердің: кремдердің, гельдердің, салмалардың, фондтардың, 
помадалардың, дірілдектің, себінділердің және т.б. жеткілікті көлемде бар болуына 
байланысты. Кремдерді дайындауға қажетті қоспалар. Жеңіл ваниль дәмі бар нәзік сары 
түсті ыстыққа төзімді пісірілген кремді салқын әдіспен тез дайындауға арналған қоспаны 
ашытқылы қамырдан жасалған қатпарлы өнімдерге салма ретінде, өсімдік кілегейін 
қосумен жасалатын крем мен кілегейлі крем жасауда қолданады. Дайын крем ыстыққа 
төзімді (пісірер алдында қатпарлы өнімдерді толтыруға болады).

11-тақырып. Ашытқылы қамыр және одан жасалынатын өнімдер (практика)
Ашытқылы қамырды дайындау тәсілі, консистенциясы және құрылымы бойынша келесідей 
классификациялауға болады. Жайындау тәсілі бойынша ашытқылы қамыр ашытқы 
қамырсыз, ашытқы қамырлы және ашытқы қатпарлы болып бөлінеді. Бұл майқоспаның 
ашытқының ашу белсенділігіне теріс әсер етуіне байланысты. Қамырға көп мөлшерде (10% 
артық) қосылатын қант, спирттік ашуды, ал май ашытқы жасушаларын бүркеп алып, оларға 
қоректік заттар мен оттегі жетуіне қиындық тудырады. Бүл жағдайда қамырды екі кезеңге 
бөліп араластырады: ашытқы қамыр жасау және қамырды илеу.

12-тақырып. Ашытқылы қамырды қопсыту (практика)
Кеуекті құрылымы және ұлғайтылған көлемі бар өнімдерді алу үшін қамырды алдымен 
қопсытады. Ашытқылы қамыр дайындағанда микробиологиялық қопсыту әдісі - нан пісіру 
ашытқысы қолданылады. Биологиялық қопсыту әдісінің сипаттамасы мынадай. ¥н 
ферменттері мен ашытқы ферменттерінің жиынтығы, илеген кезде қамырға қосылған қант 
пен ұнның әрекетінен қарапайым қантқа бөлінеді: глюкоза және фруктоза, олар содан кейін 
этил спирті мен көміртек диоксидінің көмірқышқыл газын шығара отырып ашиды.

13-тақырып. Ашытқылы қамырды дайындау (практика)
Ашытқылы қамырды дайындаудың рецептурасы 3.1-кестеде келтірілген. Ашытқылы қамыр 
мен одан жасалған өнімдерді дайындаудьщ алгоритмі келесі кезеңдерден түрады. 
І.Шикізатты дайындау. Сүтті (суды) 35 °C температураға дейін жылытады, тоңазытылған 
уыздақты ерітеді (жүмыртқаны жуады), майды ерітеді, ұнды елейді. 2.Ашытқылы қамырды 
дайындау.



14-тақырып. Ашытқылы қамырды илеген және пісірген кездегі процестер (практика) 
Қамырды илеген кезде үн қүрамындағы құрғақ гель түрінде кездесетін ақуыз бен крахмал 
көтеріледі. ¥нның ақуызы 20-30 минутта көтеріліп, глютен - дәибалуызы құрылады. Оның 
газ ұстап тұратын қабілеті - өнімнің пішінін сақтап тұру қабілеті дәнбалуыз сапасы мен 
санына, сондай-ақ ұн ферменттерінің белсенділігіне байланысты болады. Қатты 
дәнбалуызды ұннан жасалған қамыр калыптасқан көмірқышқылдың 65-80%, ал «әлсіз» 
ұннан жасалған қамыр тек 50% дейін үстап түра алады. Дәнбалуызы әлсіз үннан жасалған 
қамыр пішіні жайылып кеткен, ал дәнбалуызы күшті ұннан жасалған қамыр жаксы пішінді 
өнім береді.

15-тақырып. Ашытқылы қамырдан жасалынатын өнімдер ассортименттері 
(практика)
Майға қуырылған өнімдер. Майға қуырылған өнімдер үшін қамырды ашытқсыз тәсілмен 
сүйық (бүкпелер, бүйрекшелер) және қою, сұйықтықсыз (жұқа қытырлақ) консистенциядан 
жасайды. Қамырды ұн фритюрды ластамауы және оның сапасы мен сыртқы түрін 
нашарлатпауы үшін өсімдік майы жағылған үстелде бөледі.

16-тақырып. Ашытқылы қабаттама қамыр және одан жасаланатын өнімдер 
(практика)
Жартылай толықсытылғаннан кейін иін қандырады, ал толық толықсытылғаннан кейін 
жұмыртқа жағып, 250 °C температурасында пісіреді. «Ванильная» бөлішкесі. Рецептура 
бойынша 200 г ұнды себуге қалдырады. «Мектеп» бөлішкесі сияқты қалыптайды. 
«Домашняя» бөлішкесі. 700 г қантты себу үшін қолданады. «Мектеп» бөлішкесі сияқты 
қалыптайды, тек жұмыртқа жаққаннан кейін қант үнтағын себеді. Жаңғақ қосылған 
бөлішке. Ашытқылы қамырды мейіз, ванилин және бозғалдақ тұнбасын қоса отырып 
әзірлейді. Бозғалдақты арақта түндырады. Мейізді бірінші рет иін қандырғанда қосады. 
Қамырды салмағы 110-112 г кесектерге бөледі. «Мектеп» бөлішкесі сияқты қалыптайды, 
тек жұмыртқа жаққаннан кейін бетіне жаңғақ себеді.

17-тақырып. Өнеркәсіптік өндірісінің құрғақ қоспаларынан жасалынатын өнімдер 
(практика)
Дайын қоспалар ыңғайлы пайдалануының арқасында танымал болды: олар шағым, 
сактауға, тасуға ыңғайлы, өнімді жасау үшін үлкен алаңдарды қажет етпейді, өнімге кететін 
шығындарды азайтады, кондитерден зор еңбек өтілін талап етпейді. Тағамдық өнеркәсіп 
кәсіпорындары нан, кекстер сияқты ашытқылы қамырдан жасалған өнімдерді дайындау 
үшін ұн кондитерлік өнімдерді жасаушыларға қүрғақ қоспаларды үсынады. Нанның табиғи 
бидай сұрыптарын жасауға арналған қоспалар.

18-тақырып. Нәрлілігі төмендетілген өнімдер (практика)
Төмендетілген нәрлілік өнімдер диеталық және үтымды тамақтануға арналған. Өнім 
нәрлілігі (энергиялық қүндылығы) май, қант және жұмыртқа бөліктерін қайнатылған 
ысқыланған көкөністермен (қырыққабат, сәбіз, қызылша) ауыстыруға байланысты 
төмендетілген. Көкөністерді жуады, тазалайды, қайнатады (буға пісіруге болады) және 
блендермен ұнтақтайды. Рецептурада қайнатылған ысқыланған көкөністердің салмағы 
көрсетілген.

19-тақырып. ¥лттық ұн кондитерлік өнімдері (практика)
Ең көп таралған және танымал шығыс: азербайжан және армян асханалары болып 
табылады. Шығыс үн өнімдерінде көп майқоспа, жаңғақтардың, қоспалардың, хош 
иістендіргіштердің, балдың және басқа шикізаттың түр-түрі бар. Сондықтан олардың 
нәрлілігі жоғары және қоректі. Саварен - әйгілі «Франция гүлдестігін» сақина түрінде 
(саваренге арналған қалып) жоғары тегіс қалыпта пісіреді. Қамырды ашытқы әдісімен 
дайындайды. Пісіргеннен кейін өнімдерді шәрбатқа салып, жемістермен әшекейлейді.



20-тақырып. Негізгі кондитерлік шикізаттар (практика)
Нан-тоқаш, үннан жасалатын аспаздық және кондитерлік өнімдерді дайындауда 
пайдаланылатын кондитерлік өнімдердің барлық шикізаты негізгі және қосымша болып 
бөлінеді. Негізгі шикізат- үн, крахмал, қант, бал, сірне, қант үнтағы, жүмыртқа мен 
жұмыртқа өнімдері, сары май, маргарин және майлар, сүт және сүт өнімдері, көкөністер, 
жемістер және т.б. Қосымша шикізат-қопсытқыштар, дірілдекті және бояғыш заттар, хош 
иісті эссенциялар, дәмдегіштер, тағамдық қышқылдар, жақсартқыштар, тағамдық қоспалар 
және т.б.

21-тақырып. Нан тоқаш өнімдерін және нан ассортименті, азықтық құндылығы, 
сапасына талаптар (практика)
Қазіргі уақытта көптеген мейрамханалар мен басқа да қоғамдық тамақтандыру 
кәсіпорындарында нан және нан-тоқаш өнімдерін өндіруге арналған шағын наубайханалар 
ұйымдастырады. Нан және тоқаштардыөзіңіз пісірген жағдайда сіз наныңызды қалай 
жасағанын білетін боласыз және нан қүрамында консерванттар жоқ екеніне, және жоғары 
сапалы шикізаттар пайдаланылғанына сенімді боласыз. Көптеген өнімдер: нан, тәтті 
тоқаштар, бәліштер, кулебякалар, әр түрлі тәттілер, үлкен дөңгелек нан, ширатпа тоқаш - 
ашытқы (ашытпақамырсыз және ашытпақамырмен) қамырдан жасайды. Қарапайым нан- 
тоқаш өнімдеріне нан, бөлкелер, тоқаштар, халалар, өрме нан, ширатпа нандар, қиын емес 
пішінді және қарапайым өңделген ірімшік салынған нан жатады.

22-тақырып. Кәдімгі нан тоқаш өнімдерін және нанды жасау (практика)
Нан-тоқаш өнімдерін дайындауда әр түрлі қамырлар қолданыладыіашытқымен ашытылған 
және ашытқысыз; қамыр ашытқысы арқылы дайындалған; тұщы қамырдан; өнеркәсіптік 
өндірістегі құрғақ нан қоспасынан қамырдан жасалған. Нан-тоқаш өнімдерін дайындауда, 
әр түрлі әдістер қолданылады: пісіруші немесе қуыру шкафтарда пісірілген, терең қуыру 
барысында қуырылған немесе қуырылған табада және т. б.

23-тақырып. Майда қуырылған өнімдер (практика)
Майда қуырылған өнімдер үшін, қамырды дайындайдыашытқысыз не ғүрлым әлсіз 
консистенциясымен (бәліш пен бүйрекше бәліштер үшін), және (қытырлак нан үшін) 
сұйықтық жоқ қатаң қамыр болып табылады. ¥н қазанды ластанбау үшін және өнімдердің 
сапасы мен көрінісін бүзбау үшін,қамырды сұйық май жағылған үстел бетінде кеседі.
Жұқа қүймақтар мен құймақтар. Бұл өнімдер табада қуырылады. Оларды дастарған басына 
ыстық күйде бумамен әпереді, бетін қағазбен жауып. Ең жақсысы жұқа қүймақты табадан 
пісіргеннен ақ әперу. Жеке қыздырылған сары майды немесе тон майды,қаймақты, 
майшабақ, шабақ , суықтай сүрленген балық, уылдырық әпереді.

24-тақырып. Жұқа құймақтар мен қүймақтар (практика)
Бүл өнімдер табада қуырылады. Оларды дастарған басына ыстық күйде бумамен әпереді, 
бетін қағазбен жауып. Ең жақсысы жүқа қүймақты табадан пісіргеннен ақ әперу. Жеке 
қыздырылған сары майды немесе тон майды,қаймақты, майшабақ, шабақ , суықтай 
сүрленген балық, уылдырық әпереді.

25- тақырып. Төмен калориялы ашытқы қамырдан жасалған өнімдер (практика)
Өнеркәсіпте ашытқы, хош иісті өнімдер цитрус дәмі мен хош иісі бар үнтақ қоспаларын 
шығарады. Бұл қоспалар жоғары сүрыпты ұнымен бірге қолданылады. Сонымен қатар 
қамырға мейіз және піскен жемістер қосылады. Бүл өнімдер диета және тамақтану үшін 
үсынылуы мүмкін. Өнімдердің калориялық мазмұны (қуат мәні) майдың, қанттың және 
жүмыртқалардың пісірілген көкөністермен (қырыққабат, сәбіз, қызылша) алмастыруы 
арқылы азаяды. Көкөністерді жууға, тазартуға (қырыққабатты тазартуға), қайнатады (буға 
пісіруге болады) және блендерде үнтақтауға болады.



26- тақырып. Негізгі кондитерлік өнімдердің печенье, пірәндік, коврижкалардың 
ассортименті (практика)
Үннан жасалатын негізгі кондитерлік өнімдерге пешенейлер, пряниктер, коврижкалар, 
ірімшік салынған сочниктер, кекстер, рулеттер, профитроли, торттарға, пирожныйларға 
арналған пісірілген дайын өнімдер жатады, оларды ашытқысыз түрлі қамырдан жасайды. 
Қамыр дегеніміз — дайындаудың қажетті технологиясын сақтай отырып, рецептурада 
ұсынылған ингредиенттерді араластыру нәтижесінде алынған жартылай дайын өнім. Қамыр 
дайындалып, оны пісіргеннен кейін өнімдер (пирожныйлар, торттар, десерттер) әзірлеуге 
арналған дайын өнімнемесежартылай дайын өнім(үгілмелі, бисквитті, қабаттамалы және 
т.б.) алынады.

27- тақырып. Вафель қамыры, жартылай фабрикаттармен одан жасалған өнімдер 
(практика)
Вафли — бұл беткі жағы бүдырлы келетін өнім. Вафелді қамыр құймақтарға арналған 
қамыр сияқты дайындалады, бірақ көбірек 196 кеуекті болу үшін химиялық 
қопсытқыштарды қолданады және қамырды барынша қарқындылау илейді. Қамырдың 
үзартылуын болдырмас үшін, дәнмаңызы орташа немесе төмен ұнды пайдаланады Қамыр 
илеген кезде үнды біртіндеп қосады, себебі үнды бірден салған кезде ұн мен сүйықтық 
біркелкі етіп бөлінбегсндіктен, қалың, созылмалы қамыр пайда болады. Бүл дәнмаңызының 
бөлек бөлінген бөлшектері дәнмаңызды жіп түзеді де қамыр жоғары түтқырлық күйіне 
енеді. Мұндай қамыр ыдыста нашар жайылып, нашар піседі. Араластыру барысында үнды 
салып түрған кезде ісінген дәнмаңызының айналасындағы су қабықтары пайда болады, 
олар жабысуға кедергіжасайды.

28- тақырып. Майқоспалы тұіцы қамырдан жасалған өнімдер (практика)
Тұщы майқоспалы қамыр дайындау үшін қышқыл сүт өнімдері, мысалы, қаймақ немесе 
қышқыл қосылған су пайдаланған жақсы. Кейде судың орнына сүт қосады. Қамырды 
біршама ашытқылар: май, қант, жұмыртқа қосу арқылы дайындайды. Қамырдың құрылымы 
созылымды болуы керек, сондықтан дәнмаңызы аз үнды қолданады. Қамырды қопсыту 
үшін химиялық қопсытқыштарды қолданады, олар қышқылдың әсерінен тезыдырап кетпесі 
үшін оларды қамырды илеген кезде ұнмен бірге қосады. Егер қышқылдар жоқ қамыр 
дайындайтын болса, онда қопсыту үшін көміртек аммонийін қолданады. Пісіру барысында 
сода, көміртек аммонийі немесе басқа химиялық қопсытқыш жоғары температура әсерінен 
және қышқылмен өзара әрекет жасау салдарынан газға ұқсас заттар түзе отырып ыдырап 
кетеді, олар ылғалдың буымен сыртқа шығуға тырысып, дәнмаңызын созады да өнім көлемі 
үлкейіп кетеді.

29-тақырып. Пірәндік қамырдан жасалған өнімдер (практика)
Пряникті қамыр дайындауда құмшекер немесе қант-балды шәрбаты, төмен және орташа 
дәнмаңызы бар ұн қолданылады. Бидай ұнының (шамамен 50 %) бір бөлігін қара бидай 
үнымен алмастыруға боады. Қамырдың құрылымы созылмалы болу керек. Қамырды оған 
ерекше дәм беретін түрлі дәмдеуіштер қосып дайындадй. Пряникті қамырға қосылатын 
дәмдеуіштер қоспасы гүлдесте, немесе құрғақ иіссу деп аталады. Ол корицадан. 
гвоздикадан, хош иісті және қара бүрыштан, кардамон және зімбірден тұрады. Қамырды 
қопсыту үшін химиялық қопсытқыштар қолданылады. Пісіру барысында қопсытқыш 
жоғары температура әсерінен газға ұқсас заттар түзе отырып ыдырап кетеді, олар ылғалдың 
буымен сыртқа шығуға тырысып, дәнмаңызын созады да өнім көлемі үлкейіп кетеді.

30- тақырып. Үлпілдек қамырдың жартылай фабрикаттары менолардан жасалған 
өнімдер (практика)
Үлбірек қамыр жұмыртқа ақуызынан қант қосып былғанған көбік тәріздес масса. Негізгі 
құрамы (ақуыз және қант) 1:2 ара қа т ы н а с ы м е н қо л д а н ы л а д ы . 25 г болатын 214 
жұмыртқаның ақ уызына шамамен 50 г қант алынады. Қамырды копсыту әдісі — 
механикалық (былғау). Қамырды үнмен, ұнсыз, жаңғақтармен немсе ұнмен және 
жаңғақтармен дайындауға болады. Дәнмаңызы төмен ұн пайдаланылады. Үнсыз 



дайьшдалған, пісірілген үлбірек жартылай дайын өнім (меренг) жеңілдігімен және 
сынғыштығымен ерекшеленеді. Меренгтің түсі ақ, беткі жағы кедір-бүдырлау, үсақ кеуекті, 
қабығы өте жүқа.

31-тақырып. Миндальды қамырдың жартылай фабрикаттары менолардан жасалған 
өнімдер (практика)
Бадамды қамыр дайындау үшін бадам жаңғағын пайдаланады. Бадамды қамыр дайындау 
үшін қолданылатын үнда 28...36% төмен немесе орташа дәнмаңызы бар болуы керек. 
Қамырды қопсыту әдісі — механикалық (былғау). Сапасы барынша жоғары қамыр алу үшін 
229 бадам (жаңғақтардың) дәндерінен қабығын алып тастайды. Бадамды қамырға 
қосылатын құрамы мен дайындау әдісіне қарай түрлі жартылай дайын өнімдер: бадамды, 
«Краковское» бүкпесіне арналған бадамды, бадамды пешеней және т.б. дайындалады.

32- тақырып. Бисквит қамырдың жартылай фабрикаттары менолардан жасалған 
өнімдер (практика)
Бисквитті қамыр дайындау үшін қолданылатын ұнда төмен дән маңызы бар болуы керек. 
Рецептура бойынша ұнның 25 %дейін крахмалмен алмастыруға болады. Крахмал үнның 
дән маңыздылығын азайтады да бисквитті қамырды созылмалылықтан сақтайды. Төмен 
немесе аз дән маңызы бар ұн қолданған кезде крахмалды пайдаланудың қажеті жоқ.Негізгі 
қүрамы—жұмыртқа, қант және ұн—ара қатынасы 2:1:1 болу керек. 1 жұмыртқаға 
(салмағы 50 г) 25 г қант және 25 г үн алынады. Қамырды жүмыртқалы-қантты массада 
араластырады. Қопсыту әдісі — механикалық (былғау). Былғаған кезде жұмыртқалы 
қантты масса ауамен қанығады, көлемі 2 — 2,5 ретке үлғаяды, соньщ нәтижесінде қамыр 
жақсы көтерілген, крем тәріздес консистенция болады.

33- тақырып. Қайнатылған қамырдың жартылай фабрикаттары менолардан 
жасалған өнімдер (практика)
Пісірме қамыр дайындау үшін орташа (28.36%) дәнмағызы бар ұн пайдаланылады. Төмен 
дәнмаңызы бар үн пайдаланылған кезде онша көтерілмейтін және ішкі жағы бос жартылай 
дайын онім алынады. Қамырды дайындау процесі екі сатыдан түрады: • ¥нды қайнап 
жатқан суда маймен және тұзбен пісіру; • Осы массаға мол көлемде жүмыртқа қосу. Негізгі 
қүрамдары — үн, су, май және жұмыртқа —1 : 1 : 0,5 : 1,5 ара қатынаста пайдаланылады. 
Пісірілген кезде ұнның крахмалы мол көлемді суды байланыстырып өте түтқыр масса түзе 
отырып, желімделеді. Пісірме массаның температурасы 80.85°С, ылғалдылығы 38.39%. 
Жұмыртқадағы ылғалдың арқасында қамырдың ылғалдылығы 53 % артады. Дегенмен 
желімделген крахмал мен ақ уыздьщ (жұмыртқаның) көп болуына байланысты қамыр 
түтқыр консистенциялы болады және жайылып кетпейді.

34- тақырып. Қантты қамырдың жартылай фабрикаттары (практика)
Қабаттамалы ашымаған қамырдан өнім дайындау үшін жоғары (38...40%) дәнмаңызы бар 
ұн пайдаланылады. Қатты дәнмаңызы бар үн оны көп жаймалаған кезде иілгіш созылғыш, 
жартылай дайын өнімнің ең жақсы қабаттылығын қамтамасыз стетін бөлініп кетуге жақсы 
қарсылық білдіргіш қамырдың пайда болуына ықпал етеді. Негізгі қүрамы — үн және су — 
2:1 ара қатынаста пайдаланылады. Қамырды илеген кезде қолданылатын лимон қышқылы 
дәнмаңызын жақсартқыш ретінде қолданылады. Нашар қышқылды ортада ақуызды 
заттардың тұтқырлығы артады, соның салдарынан барыншаиілгіш созылғыш келеді.

35- тақырып. Тәтті нандар мен торттардың классификациясы мен технологиялық 
процесі (практика)
Балкүлшелер мен тәтті нандар — бұл әр түрлі формаларға ие және көркем безендірілген 
беткі қабаты бар даналық кондитерлік үнды өнімдер. Балкүлшелер мен тәтті нандар бірдей 
жартылай дайын өнімдерден өндіріледі. Олардың айырмашылығы салмағы мен беткі 
қабатын өңдеу тәсілінде болып табылады. Солайша, бір тәтті нан 17- ден 110 граммға дейін, 
ал бір балкүлше - 250 граммнан Юкг-ға дейінгі салмақта бола алады. Балкүлшенің беткі 



қабатының кең болуы оны сәндеу барысында түрлілік пен тұпнұсқалық тәсілдерді 
қолдануға мүмкіндік береді.

36- тақырып. Бисквитті тәтті нандар мен торттар (практика)
Бисквитті тәтті нандар мен балкүлшелер ең кеңінен таралған болып табылады. Олар 
жоғары деңгейдегі дәмдік сапаға ие және бисквиттің үлпілдек және жұмсақ қүрылымының 
арқасында даярлау үшін өте ыңғайлы. Биквитті тәтті нандар мен балкүлшелердің негізі 
(корпусы) биквитті жартылай фабрикат болып табылады, оны негізгі әдіспен немесе 
«Буше» әдісімен даярлайды. Өнімнің формасының түріне қарай биквитті капсулаларда, 
қалыптарда немесе қабаттар түріндегі кондитерлік қағаздарда және даналық 
пісірілгендаярықтарда пісіріледі. Домалақ немесе сопақ формадағы даярлықтарды 
кондитерлік қапшалар арқылы формалайды. Балкүлшелер мен тәтті нанадар бір, екі, үш 
қабатты болуы мүмкін.

37- тақырып. Үгітілмелі тәтті нандар мен торттар (практика)
Үгілмелі тәтті нандар мен балкүлшелер бисквиттілерге қарағанда таралуы жағынан артта 
қалмайды. Олар жоғары дәмдік сапаларға, үгілмелі консистенция мен жоғары калорияға ие. 
Калория деңгейін түсіру үшін кілегей кремдерді жеміс салмасымен, ақуыз, сүзбе 
кремдерімен және суфлемен алмастырады. Үгілмелі балкүлшелер мен тәтті нандардың 
негізі (корпусы) негізгі әдіспен немесе жаңғақ, какао-үнтақ, сүзбе қосылуы арқылы 
даярланған үгілмелі жартылай фабрикат болып табылады. Өнімнің пішініне қарай үгілмелі 
жартылай фабрикатты сопақ пішінді қабаттар, шелпек нан және даналап пісірілген домалақ 
немесе сопақ пішіндегі шығыршық, себет, кайықша, себетше түрінде даярлайды.

38- тақырып. Қатпарлы тәтті нандар мен торттар (практика)
Осы тәтті нандар мен торттар үшін қатпарлы қамырды қабаттар, дөңгелек, сопақ нандар 
немесе даналап пісірілген дайындамалар түрінде болады. Дайындамалар түтікше, муфта, 
себет, бантик, тарталетка, үшбұрыш, бәліш, қалта, волован және т.б. түрінде болуы мүмкін. 
Үшбұрыш, қалта және бәліш үшін қатпарлы қамырды қалындығы 7... 8 мм қабат қылып 
жазады және өлшемі 8 х 8 см квадраттарға кеседі. Үшбүрыш үшін қарама-қарсы 
бүрыштарды қосады; қалта үшін барлық бүрыштарды ортаға қосады; бәліш үшін қарама- 
қарсы бұрыштарды ортада қосады.

39- тақырып. Қайнатылған тәтті нандар мен торттар (практика)
Қайнатылған тәтті нандар. Тәтті нандардың осы сұрыптарының негізі - түтікше, сақина 
немесе дөңгелек түрінде пісірілген қайнатылған жартылай фабрикаттар болады, олардың 
тесу немесе кесу жолымен кондитерлік қапшықтың көмегімен крем немесе жеміс 
салындысымен толтырылатын қуысы болады. Қайнатылған тәтті нандарды жасау процесі 
келесі кезеңдерден тұрады: қайнатылған жартылай фабрикаттарды және әрлеу жартылай 
фабрикаттарын жасау; қайнатылған жартылай фабрикаттарды толтыру; бетін әрлеу.

40- тақырып. Үлпілдек тәтті нандар мен торттар (практика)
Үлпілдеген тәтті нан мен торттардың негізіне кондитерлік қапшықтар, трафарет, квадрат 
немесе тікбұрыш шеңбер және сақиналар көмегімен жасалған дөңгелек немесе сопақ форма 
түріндегі үлпілдеген немесе үлпілдек-жаңғақты жартылай фабрикаттар жатады. Үлпілдек 
жартылай фабрикаттың сынғыштық және нәзік қүрылысына байланысты тәтті нан мен 
торттарды жасау процесінде олармен абайлағыш болу керек.

41- тақырып. Миндальды тәтті нандар мен торттар (практика)
Тәтті нандар үшін миндальді қамырды кондитерлік қапшықтың немесе трафареттер 
көмегімен дөңгелек немесе сопақ формалы дайындамалар түрінде, ал торттар үшін — 
квадрат, дөңгелек немесе сопақ формалы қабаттар түрінде жасайды.Ол үшін миндальді 
қамырды қағазбен жайылған кондитерлік табақтардың үстінде сақиналар немесе шеңберлер 



көмегімен жасайды. Миндальді торттарды әдетте шәрбатпен сулатпайды. Торттарды жасау 
кезінде үстіңгі қабатты түпше жағымен үстіне салады, өйткені түпше жағы тегіс болады.

42- тақырып. Құрамдастырылған торттар (практика)
Құрамдастырылған торттарды жасауда пісірілген жартылай фабрикаттың екі-үш түрін 
пайдаланады. Қүрамдастырылған торттар бисквитті-үлпілдек (екі бисквитті және бір 
үлпілдекқабат), бисквитті-үгітілмелі (екі бисквитті және бір үгітілмелі қабат), үгітілмелі- 
үлпілдек (екі үгітілмелі және бір үлпілдек қабат), үгітілмелі-қайнатылған, үгітілмелі- 
бисквитті және т.с.с. болады. Торт квадрат формалы жасалады. Дайындалған үгітілмелі 
қабаттарды ыстық түрінде екі-екіден жеміс салындысымен жабыстырады. Бетін жеміс 
салындысымен жағады жәнеүстінен қайнатылған жартылай фабрикаттан тор салады. 
Торттарға кеседі. Top бетін жүқа шиеленіскен жіптер түрінде помадамен әрлейді. Бүйір 
жақтарын жеміс салындысымен жағады және қуырылған бисквит қоқымымен себеді. 
Торттың ортасында тордың тесіктеріне цукат таяқіпаларын салады.
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