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Выводы 

Органолептическая оценка показала, 

что йогурты с добавлением 50% кобыльего 

молока получили благоприятные средние 

значения по сравнению с более низкими 

баллами для более высоких концентраций 

кобыльего молока (75% и 100%). По полу-

ченным экспериментальным данным выяв-

лено, что добавление тыквенной мякоти в 

смесь коровьего и кобыльего молока в 

пропорции 5:1:5 при производстве йогурта 

позволяет улучшить реологические и орга-

нолептические показатели готовой продукции 

и значительно уменьшить пороки консистен-

ции, а также увеличить пищевую и энергети-

ческую ценность продукта.  
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ҚАРАҚҰМЫҚ ҰНЫНАН ЖАСАЛЫНҒАН НАН-ТОҚАШ ӨНІМДЕРІНІҢ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
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Бұл мақалада қарақұмық ұнынан нан-тоқаш өнімдерінің технологиясын жасау бойын-

ша ғылыми зерттеулердің нәтижелері келтірілген. Органолептикалық, физика-химиялық 

және қауіпсіздік көрсеткіштері зерттелді. Зерттеулер қарақұмық ұнын қосу арқылы алын-

ған нан-тоқаш өнімдері физикалық-химиялық көрсеткіштері бойынша бидай ұнынан жасал-

ған нанға қарағанда 11,5% - ға жоғары, органолептикалық қасиеттері бойынша бидай ұны-

нан жасалған нан өнімдерінен кем емес екенін көрсетті. IntersciencsScan 4000 құрылғысын-

дағы жалпы микробтық көрсеткіштің анықтамасы бидай ұнынан жасалған нан өнімдеріне 
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қарағанда төмен емес нәтижелерді көрсетті, бұл адам денсаулығын жақсарту үшін осын-

дай өнімдерді пайдалану мүмкіндігін растайды. 

 

Негізгі сөздер: нан-тоқаш өнімдері, көмірсулар, ақуыз, дәрумендер, минералды заттар, 

тағамдық құндылық. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ГРЕЧНЕВОЙ МУКИ, 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИХ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

А.Б. НУРЫШ1 
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В данной статье представлены результаты научных исследований по разработке техно-

логии хлебобулочных изделий из гречневой муки. Изучены органолептические, физико-химичес-

кие и показатели безопасности. Исследования показали, что хлебобулочные изделия, полученные 

посредством добавления гречневой муки, по физико-химическим показателям выше на 11,5%, 

чем хлеб из пшеничной муки, по органолептическим свойствам не хуже хлебопродуктов из пше-

ничной муки. Определение общего микробного показателя на приборе IntersciencsScan 4000 пока-

зало результаты не ниже, чем для хлебобулочных изделий из пшеничной муки, что подтверж-

дает возможность использования таких продуктов для укрепления здоровья человека. 

 

Ключевые слова: хлебобулочные изделия, углеводы, белки, витамины, минеральные 

вещества, пищевая ценность. 

 

TECHNOLOGY OF BAKERY PRODUCTS FROM BUCKWHEAT FLOUR, RESEARCH 

OF THEIR QUALITY AND SAFETY 
 

A.B. NURYSH1 

 

(1Kazakh NationalAgrarian University, Almaty, Kazakhstan) 

E-mail: nurysh.akerke@mail.ru 

 

This article presents the results of scientific research on the development of the technology of bakery 

products from buckwheat flour. Organoleptic, physico-chemical and safety indicators were studied. Studies 

have shown that bakery products obtained by adding buckwheat flour are 11.5% higher in physical and 

chemical parameters than bread made from wheat flour, and their organoleptic properties are no worse 

than bread products made from wheat flour. The determination of the total microbial index on the 

IntersciencsScan 4000 device showed results no lower than for bakery products made from wheat flour, 

which confirms the possibility of using such products to promote human health. 

 

Keywords: bakery products, carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, nutritional value. 

 

Кіріспе 

Нaн-тоқаш өнімдері рeспубликa хaлқы-

ның ең көп тұтынaтын азық түлiк өнiмi болып 

табылады. Ол құндылығы өте жoғaры мaңыз-

ды тaмaқ өнiмi бoлып тaбылaды. Aлайда, 

нaнның барлық түрлерi бірдeй пaйдaлы eмeс.  

Хaлықтың тaмaқтанy сaпaсын жoғaры-

латy үшiн жәнe нaнды биoлoгиялық құнды 

зaттaрмен бaйыту үшiн тaбиғи тaғамдық ин-

грeдиeнттeрмeн бaйытылған функционалды 

нан-тоқаш өнімдерінің ассортименттерін кө-

бейту, сoнымeн қатар осы мақсатта дәстүрлi 

eмeс шикiзaттaрды пaйдалaну жәнe өңдeу 

тeхнoлoгиясын жетiлдiру қaжет [1-4]. 

Сoндықтaн нaн өнiмдерi aдaмзaт рaциo-

нының тaғaмдық жәнe энeргeтикaлық құнды-

лығынa үлкeн әсeр eтe oтырып, тaғaм өндiрi-

сiнiң ең бaсты мiндeттeрiне aйнaлып oтыр. 

Химиялық құрaмының тeңсiздiгiнe бaйлa-

нысты, яғни көмiрсулaр, aқуыз, оргaникaлық 

қышқылдaр, минeралды қoспaлaр мeн витa-

миндeрдiң құрaмы бoйыншa, нaн өнiмдeрiнiң 
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биoлoгиялық құндылығын aрттыру кeлeсі 

бaғыттaрдa жүзeгe aсырылaды:  

- дәстүрлi шикiзaт көздeрiн кeңiнeн 

пaйдaлaну;  

- дәннiң қaсиeттeрiн тoлықтaй пaйдaлaну;  

- жaңa тaбиғи биoлoгиялық бeлсендi 

зaттaрдың көзiн тaбу, соның iшiндe дәстүрлi 

eмeс шикiзaт көздeрiн. 

Нaн күндeлiктi қoлдaнып тұрaтын тaғaм 

бoлғaндықтaн, oның құрaмы қaжeттi aқуыз-

дaр, мaйлaр жәнe минeрaлды зaттaрмeн қaм-

тaмaсыз eтeтiндeй бoлуы кeрeк. Бұл мәсeлe-

лeрді шeшу үшiн нaн өнeркәсiбiндe жaңa 

дәстүрлi eмeс шикiзaттaр кeңінeн eнгiзiлудe. 

Бидaй ұнынaн дaйындaлғaн нaн өнiмдeрiнiң 

тaғaмдық жәнe биoлoгиялық құндылығының 

төмeн eкeнiн eскeрe oтырып, нaн өндiрiсiнiң 

мaмaндарынa қoйылғaн мiндeт: толыққұнды 

сaпaлы, пaйдaлы өнiм шығaру бoлып тaбы-

лaды. Қaзiргi кeзде нaн өнiмдeрiнiң тaғaмдық 

жәнe биoлoгиялық құндылығын жoғaрылaту-

дa дәстүрлi eмeс шикiзaттaрды пaйдaлaну, 

яғни бүтiн дән түрiндe қосу aрқылы нaн өнiм-

дeрiнiң құндылықтaрын жoғaрылaту болып 

тaбылaды. Сонымeн қaтaр тaғaмдық құнды-

лықтaрын жoғaрылaтудa бүтiн дәнeктeрдi 

пaйдaланумeн қaтaр кoмпoзиттi қoспaны пaй-

дaлaну aсa мaңызды үрдiстeрдiң бiрi. Бұл мiн-

дeттi дәстүрлi eмeс өсiмдiк тeктi шикiзaттaр-

дaн, aтaп aйтқaндa дәндi-бұршaқ дaқылдaрын, 

сoндaй-aқ дәндi дaқылдaрды пaйдaлaнып, 

композиттi қoспa жaсaп шығаруғa бoлaды. 

Дәндi жәнe дәндi бұршaқ дaқылдaрының хи-

миялық құрaмының бiр-бiрiмeн тoлығысуы 

пaйдaлы зaттaры тaпшы бoлып кeлeтiн бидaй 

нaнының тaғaмдық жәнe биoлoгиялық құнды-

лығын тoлыққұнды eтугe мүмкiндiк туғызa-

ды. Сoндықтaн дa дәндi жәнe дәндi бұршaқ 

дaқылдaрынaн кoмпoзиттi қoспa жaсaу aр-

қылы нaн-тoқaш өнiмдeрiнiң тaғaмдық жәнe 

биoлoгиялық құндылығын aрттырып, көзмөл-

шeрлiк жәнe физикo-химиялық көрсeткiш-

тeрiн жaқсaрту oсы жұмыстың мaқсaты бo-

лып тaбылaды [5,6,7,8,9].   

Зерттеу әдістері және нысандары 

Бұл зерттеу жұмысында мен  1-сортты 

«Пионер» 500 г бидай ұнына 90%-10% және 

85%-15% қатынасында «Гарнец» қарақұмық 

ұнын қосу арқылы жасалынған нан өнімде-

рінің органолептикалық, физико-химиялық, 

микробиологиялық, химиялық құрамы осы 

алынған мақсатқа сай бұл жұмыс көрсет-

кіштері «Қазақстан-Жапон инновациялық 

орталығында» және эксперименттік зерттеу 

ҚазҰАУ-де төменде келтірілген технология 

бойынша дайындалды. (сур. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сурет 1 – Зерттеу жұмысына арналған нан өнімдерінің жасалу технологиясы 

290 г су  

7,5 г тұз 

4 г құрғақ ашытқы 

450 г бидай ұны + 50 г 

қарақұмық ұны (1-

сынама) 

425 г бидай ұны + 

75г қарақұмық ұны 

(2-сынама 

Біркелкі массаға айналғанша араластырамыз, 

ыдысқа салып қалыптаймыз. 

40-45 0С температурада, ауа 

ылғалдылығы 70-80 %, 1 сағат 

уақытқа көтерілгенше қоямыз. 

Дайын болған шикізатты 200-220 0С  45-50 

минут пісіреміз, бөлме температурсында 

кем дегенде 5 сағат суытамыз. 

500 г бидай ұны  

(бақылау) 
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Нәтижелері және талқылау 

Салыстыру үшін 500 г бидай ұнына 

10% және 15% қарақұмық ұны қосылған нан-

ның бірнеше нұсқасын дайындадық. (сур. 2) 

Осының нәтижесінде дайын болған нан 

өнімдерін зерттегенде айда алынған нәтиже-

лер төмендегі 1-кестеде келтірілді. Ең алды-

мен олардың органолептикалық көрсеткіште-

рін салыстырдық. 
 

1 2 3 

 

 
 

 

Сурет 2 – 1 – бидай ұнынан жасалған бақылауға арналған нан; 2 – 10% қарақұмық ұны қосылған нан; 3 – 

15% қарақұмық ұны қосылған нан. 

 

1 кесте - Нан өнімдерінің органолептикалық көрсеткіштері 

 

Көрсеткіштері Бақылау нан 10% қарақұмық ұны 

қосылған 

15% қарақұмық ұны 

қосылған 

Иісі Бұйымның осы 

түріне тән иісі бар 

Қарақұмық иісі аз 

білінеді 

Қарақұмық иісі жақсы 

сезіледі 

Дәмі Бұйымның осы 

түріне тән, бөтен 

дәмі жоқ 

Аз мөлшерде қарақұмық 

дәмі сезіледі 

Біршама қарақұмық 

дәмі сезіледі 

Түсі Ашық сары Ақшыл қоңыр Қоңыр 

Сыртқы пішіні Бүйірлі шаймаларсыз, нан пісірілген нысанға сәйкес келеді 

Ішкі бөлігінің жағдайы Жақсы пісірілген, жабысқақ емес, ылғалды емес 

Беті Ірі жарықсыз және тегіс 

 

Дегустациялық комиссия мүшелері нан 

өнімдерінің органолептикалық көрсеткіштері-

не өте жақсы деген баға берді. Әсіресе, 15% қа-

рақұмық ұны қосылған нан өніміне аса жоғары 

баға берілді. Қарақұмық ұнында глютен жоқ, 

сондықтан оны глютенсіз өнімдер техноло-

гиясында қолдануға болады және де төменде 

көрсетілген кестеге қарап бидай ұнына қараған-

да қарақұмық ұнының энергетикалық құнды-

лығы біршама жоғары екенін байқауға болады. 

Зерттеу жұмысында нан өнімдерінің 

жалпы микробтық санын анықтадым. Мезо-

фильді аэробты және факультативті анаэроб-

ты микроорганизмдер санын анықтау 

(КМАФАнМ немесе жалпы микробтық Сан, 

ОМЧ) санитариялық-көрсеткіштік микроорга-

низмдер тобының санын бағалауға жатады. 

КМАФАнМ құрамында микроорганизмдердің 

әртүрлі таксономиялық топтары – бактерия-

лар, ашытқы, зең саңырауқұлақтары бар. 

Олардың жалпы саны өнімнің санитарлық-

гигиеналық жағдайын, оның микрофлорамен 

тұқымдану деңгейін куәландырады. Кмафан-

маның өсуі үшін оңтайлы температура 35-

37ᵒС (аэробтық жағдайларда); олардың өсуі-

нің температуралық шекарасы - 20-45ᵒС 

шегінде. [10]. 

КМАФАнМ-микробтық қaуіпсіздіккeeң 

көп тaрaлғaн тeст. Бұл көрсeткiш өндiрiстe 

aрнaйы микрoбтық дaқылдaр пaйдaлaнылa-

тындaрды қоспaғaндa, өнiмдeрдiң сaпaсын бa-

ғaлaу үшiн бaрлық жeрдe қолдaнылaды. 

КМАФАнМ көрсeткiшiнiң шaмaсы көптeгeн 

фaктoрлaрғa бaйлaнысты. Ең мaңыздысы: 

өнiмдi тeрмиялық өңдeу рeжимі, оны тaсы-

мaлдaу, сaқтaу жәнe өткiзу кeзiндeгi тeмпeрa-

турaлық рeжим, өнiмнiң ылғaлдылығы жәнe 

aуaның сaлыстырмaлы ылғaлдылығы, оттeгi-

нiң болуы, өнiмнiң қышқылдығы. Кмaфaнм-

ның ұлғaюы микрooргaнизмдeрдiң көбeюiн 
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куәлaндырaды, олaрдың iшiндe өнiмнiң бү-

лiнуiн тудырaтын пaтoгeндi жәнe микрooргa-

низмдeр болуы мүмкiн. 

Бұл әдістің нәтижелерін Interscience 

Scan 4000 құрылғысы арқылы анықтадым. 

 
2 кесте – 10 % қарақұмық ұны қосылып жасалынған нан өнімінің жалпы микробтық саны 

 

КОЕ Өсіру КОЕ/мл КОЕ 

Prorata 

Аумағы 

% 

Ø КОЕ 

орт(мм) 

Ø КОЕ 

мин (мм) 

Ø КОЕ макс 

(мм) 

1958 1,00E-01 

 

27200 2718 72 0.78 0.15 3.26 

683 1,00Е-02 100000 1002 68 0.8 0.15 5.55 

525 1,00Е-03 729000 729 72 1.27 0.17 6.12 

165 1,00Е-04 2260000 226 73 1.51 0.28 7.21 

 

 

 
1,00Е-01 – өсіру                                           1,00Е-02 – өсіру 

 

 
1,00Е-03 – өсіру                                         1,00Е-04 - өсіру 

Сурет 3. 

 

Сурет 3-те көрсетілгендей 10% қарақұ-

мық ұны қосылып жасалынған нанның жалпы 

микробтық көрсеткіші белгілі. Ал 15% қара-

құмық ұнын қосып жасаған нанда мүлдем 

жоқ, сол себепті ағзаға зиянсыз ең оптималды 

нұсқа ретінде алдым. 

 
2 кесте - Бидай және қарақұмық ұндарының физико-химиялық көрсеткіштері 

 

Компоненттер атауы г/100г Бидай ұны 1-сұрып Қарақұмық ұны 

Ылғалдылығы, % 14,0 14 

Ақуыздар, г 10,0 12,5 

Майлар, г 1,3 2,5 

Көмірсулар 86,3 70 

Энергетикалық құндылығы, ккал 310 350 

 

2-ші кестеде көрсетілгендей бидай ұны-

мен салыстырғанда қарақұмық ұнының физико-

химиялық көрсеткіштеріне тоқталатын болсақ: 

ылғалдылығы бірдей, ақуыздар: қарақұмық 

ұнында 2,5 %-ға, майлылығы қарақұмық ұнын-

да шамамен екі есе көбірек, ал көмірсулар мөл-

шері бидай ұнына қарағанда төменірек. Қара-

құмық ұнының энергетикалық құндылығы би-

дай ұнынан 11,5%-ға артық. 
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Қорытынды 

Зерттеу жұмысының нәтижелерінен ке-

лесідей қорытынды шығаруға болады: қара-

құмық ұнын нан-тоқаш өндірісінде бидай 

ұнына қосымша ұн ретінде барлық пайдалы 

қасиеттерін ескере отырып пайдалануға 

болады. Сонымен қатар, денсаулығына байла-

нысты глютенді көп мөлшерде тұтынуға 

болмайтын адамдарға таптырмас мүмкіндік 

ретінде қарастыруға және қарақұмық ұнынан 

ылғалдылығы төмен, тағамдық құндылығы 

жоғары өнімдерді жасауға болады. 
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