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УДК 664.

ТҮЙЕ ЕТІНІҢ ФИЗИКО-ХИМИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
КӨРСЕТКІШІ

Кененбай Ш.Ы., доцент, т.ғ.к., Сансызбай А., Тұрақ Г., бакалавр 
(Алматы Технологиялық Университеті)

Мал шаруашылығы өнімдері өндірісінің 4,0%-ке ұлғаюы есебінен ауыл 
шаруашылығының жалпы өнімінің өсуі 2,0%-ті құрады.

Ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінің өсуі 12 өңірде, Іөңірде өткен жылдың 
деңгейінде, 1 өңірде төмендеу (Батыс Қазақстан) байқалып отыр.

Ең көп өсу Жамбыл (4,2%-ке), Ақтөбе (4,0%-ке), Маңғыстау және Түркістан 
облыстарында (3,8%-тен) белгіленді.

Статистика комитетінің баспасөз қызметі мәліметі бойынша 2018 жылғы 1 
қаңтардағы жағдай бойынша ауылшаруашылық өндірушілердің барлық 
санаттарындағы жылқы саны 6,9%-ға, түйе 7,2%-ға, ірі қара мал 5,5%-ға, құс -  8,1%-ға, 
қой мен ешкі 0,8%-ға ұлғайды.

Жалпы Қазақстанда қазақи тұқымды қос өркеш түйе (бактриан) және бір өркешті 
нар дромедар тұқымы өсіріледі. Елімізде түйенің асылтұқымдылары да бар. 
Агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасында 
асылтұқымды мал шаурашылығының жаңа ережесіне сәйкес асылтұқымды түйенің бір 
басын сатып алу үшін 100 мың теңге субсидия қарастырылған [1].

Түйе етінің технологиялық қасиетін зерттеу үшін, жылқы етімен салыстыра 
отырып пісіргенде және қуырғанда жылумен өңдеудің ұзақтығын, оны жоғалту көлемін 
анықтадық. Түйе еті мен жылқы етінің жылумен өңдеудегі ұзақтығы орташа алғанда 
бірдей. Дайын өнім сапасын сипаттайтын көрсеткіштердің бірі ол -  шикізаттың 
ылғалды сақтау қасиеті. Жылулық өңдеуден өткізгеннен кейінгі ет шырыны 
шығынының ұлғаюы өнім сапасының төмендегенін көрсетеді және де жалпы өндіріс 
экономикасына әсер етеді. Түйе етінің артықшылығы -  ол өзінің тағамдық құндылығы 
жағынан сиыр етінің құндылығынан төмен емес және арзан шикізат көзі болғандықтан, 
экономикалық жағынан тиімді болып табылады. Кемшілігі -  ұлпа құрылысы ірі 
талшықты және тәтті дәмімен ерекшеленеді [2, 3].

Түйе етінің пісірген кездегі жоғалтатын көлемі 40,5-41,9% (орташа 41,2%), 
жылқы етінікі 40,1-41,6% (орташа 40,9%).

Қуырған кезде түйе еті салмағының 35,6-36,3% (орташа 35,95%), ал жылқы еті 
35,4-36,1% (орташа 35,3%) жоғалтады.

Түйе етін пісірген кезде алғашқы салмағына қарағанда 41,8-48,5% 
ылғалдылығын, ал қуырғанда 48,4-48,9% ылғалдылығын жоғалтады.

Түйе етінің майды жоғалту қасиеті (май сорпаға ауысады) пісірген кезде алғашқы 
салмағының 12,80-18,30% тең. Майдың негізі етте қалып, сорпаға аз бөлшегі кетеді. 
Етті қуырған кезде майдың бір бөлшегін қуырып жатқан зат жұтады. Еритін заттар 
еттен пісірген кезде шығады. Түйе етін пісіргенде ақуыздың 7,6-9,8%, қуырғанда 5,0- 
6,0% жойылады. Пісірген кезде минералдық, азоттық және экстративтік заттардың 
құрамы өзгереді [3, 4].
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Түйе етін пісіргенде 36,9% дейін азоттық, экстрактивтік, 18,1% дейін минералды 
заттар сорпаға ауысып кетеді. Түйе етін қуырған кезде бұл заттардың жоғалуы 1,5—1,7 
есе аз. Пісірілген және қуырылған түйе етінің физика-химиялық көрсеткіші, зерттеудің 
көрсетуі бойынша, піскеннен кейін жоғалмай етте қалатын ылғалдылық 48,1-50,15% 
құрайды, бұл шикі етпен салыстырғанда орта есеппен 12% аз (1 кесте) болып келеді.

1 Кесте Піскен түйе етінің физико-химиялық және технологиялық көрсеткіші

Көрсеткіші
Піскен ет

Иық бөлігі Сыртқы бөлік Покромка
Су ұстағыштық қабілет, тұрақты ылғал 
байланысы.

48,10 48,84 49,51

Ақуызды біріктіретін талшықтар: коллаген, 
жалпы ақуызға

2,95 2,68 3,07

Лабилді коллаген, жалпы коллагенге 31,21 29,64 28,54
Кесінді кернеуі, 10-4 Н\м2 19,03 18,24 17,04
рН 6,01 6,04 6,01

Покромкадағы жалпы коллагеннің ең көбі -  3,07%, Жауырынның иықтық 
бөлігінде -  2,95% ақуызға, айырмашылығы бар.

2 Кесте Қуырылған түйе етінің физико-химиялық және технологиялық көрсеткіші

Көрсеткіші Қуырылған ет
Жуан шеті Ішкі бөлік

Су ұстағыштық қабілет, тұрақты ылғал байланысы. 50,08 50,15
Ақуызды біріктіретін талшықтар: коллаген, жалпы ақуызға 2,01 2,00
Лабилді коллаген, жалпы коллагенге 24,68 23,65
Кесінді кернеуі, 10-4 Н\м2 15,64 14,10
рН 6,06 6,14

Коллагеннің ең аз мөлшері жуан жерінде және ішкі бөлшегі -  2,00%, яғни 
покромка мен жауырынның иық бөлігінен аз.

Жалпы коллагеннің жоғарылығы мен бірге лабилді коллаген -  28,54% .
Сыртқы бөлігі мен жауырынның иық бөлігінде лабилді коллаген 29,64% және 

31,21% , екеуінде де аспаздық бөлімінің тушы покромкаға қарағанда төмен.
Қорытынды: пісірілген, қуырылған түйе етінің рН өзгеруі мен ылғал

байланыстылық қабілеттілігі жоғарыда айтылғандай еттің құрамы мен қасиеттіне 
әсерін тигізеді. Жылулық өңделген еттің қанша мөлшерде шығын болатынын 
анықтадық.
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