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Балықтар

 Балық еті – дәмділігі мен бойға жұғымдылары жағынан еттен кем 
емес, ал сіңімділігі жағынан одан асып түсетін ас. Ет тағамдарына 
қарағанда балық тағамдары әсіресе балық сорпасы сіңімді 
болғандықтан, оны пайдаланған кезде асқазан шырыны көп 
бөлінеді.Балық етінің құрамындағы белоктың көлемі 15% - тен 26% 
аралығында болғанда, бағалы болып есептеледі. Балықтың 
белогінде 20 түрлі амин қышқылы болады, оның 8 – і адам 
организмі үшін өте қажетті зат болып есептеледі.Сондай ақ 
балықта 0,1 – 30% май, 0,9 – 2% витаминдер мен минералдық 
заттар болады. Сүтқоректі жануарлардың майына қарағанда 
балықтың майы сұйық болады, өйткені оның құрамында зат 
алмасуына маңызды рөл атқаратын қанықпаған май қышқылдары 
көп болады. Теңіз балықтарының көпшілігінің майында А және Д 
витаминдері болады.Балық құрылысының анотомиялық ерекшелігі 
судағы тіршілігіне байланысты, сондықтан балық денесінің пішіні 
созылғыш, жалпақ, ұршық тәрізді болады.



 Инструкциалық карта
    тәжірбиелік сабақ 

Тақрыбы: «Балықты өңдеу.  Жартылайфабрикаттар 
әзірлеу».

  

 Дидактикалық мақсаты: 
Жұмысқа жоспар құру шеберлігі; 
топпен жұмыс істеу 
шеберлілгі;пікірлесі 
дағдысы.Оқушыларды қоғамдық 
тамақтану орындарына келіп 
түскен балықтарды дұрыс 
тазалауға,олардан жартылай 
фабрикаттарды дұрыс 
тағайындауға үйрету..

 Тәрбиелік мақсаты:    
Жартылай фабрикаттар мен 
жұмыс істегенде 
жауапкершілікке, шікізаттармен 
жұмыс уақытында  ұқыптылыққа 
мамандығына қызығуды  
арттыруға.

  
 Тәжірибелік жұмыс кезінде 

оқушылар білу керек:
 -Балықты механикалық аспаздық 

(кулинариялық) өңдеудің 
ережелерін;

 -даярлаудың технологиялық 
процесін және балық тағамдарын 
ұсынуды;

 -балық сүбесінің әр түрінің 
аспаздық белгісін;

 -жылумен өңдеу 
дайындығындағы әрекеттердің 
реттілігін және әдістерін, 
ережелерін;

 -технологиялық жабдықтардың, 
сайман –құралдардың пайдалану 
ережелерін;

 -жеке гигиена және санитарлық 
негіздерін білуге тисті.

 -келіп түскен шикізат пен 
балықтан 
жартылайфабрикаттадың 
сапасын анықтай білуге.



 Құрал саймандар: тарызы,балық, сәбіз, 
тұз,бұрыш,күріш, пияз, 
сухари,ұн,жұмыртқа, еттартқыш,азпаздық 
пышақтар, балық қуыруға арналған 
қалық,кепсер,елгезер, ағаш қалақтар; 
«ОС», «РС»мүшелеу тақтайлары;үлестік 
метал табақтары;тұздық құғыштар; 
тәрелкілер;сүзгі.

                      Әдістемелік жөн жобалар   
   

 Тапсырма:    1) Кесте бойынша балықты 
өңдеу.

 2 )  Ірі және майда кесекті жартылай 
фабрикаттар әзірлеу. 

                             полуфабрикаты

 3) Жартылай фабрикаттардан табиғи 
ұрылған масса дайындау. 

   4)  котлет массасын дайындап 
олардан жартылай фабрикаттар әзірлеу.

                            

                                            Өзіндік жұмыс

 Балықты өңдеудің кестесін  құру. Оны 
салыстыру.

 Таблица құрып оны толтыру

  

 Қабыршақты балықты өңдеуге 
технологиялық карта құрастыру. 

 Бекіре  балықты өңдеуге технологиялық 
карта құрастыру. 

 Ж/Ф,  Сурет , панировка көрсеткіш 
бойынша таблица толтыру

 Дайындалатын жартылайфабрикаттар

 Бүтіндей балық

 фрикадельки

 котлеттер

 биточкилер

 кругляштар 

 клярдағы балық

  

Ж/Ф атауы Сурет Панировка
 



Оқушылардың қолынан 
келу керек

 -технологиялық процесін саөтттап балықтан тағам даярлау

 -балықтан  даярланған тағамдардың сапасын анықтау

 Тағамдарды ұсыну;

 Технологиялық карталар құрау;

 Өндіріс жағдайларында еліктеуіштіктің есептерін шығару

 Балық ағамдарының әзірленуіне шығарылған азықтардың санын есептеу;

 Жылумен өңдеу әдістерін ескере отырып шикізаты үнемі пайдалану;

 Балық тағамдарын әзірлеудің технологиялық процесін сақтау;

 Температуралық тәртібін сақтай отырып дайын балық тағамдарын ұсыну.

                         Дайындай алу керек

 Пісірлген балықты, “полский” тұздығын

 Негізгі әдіспен қуырлған балықты,картоп езбесімен

 Қуырылған “фри” балығын.

 Жасыл бұршақ қосылған “тельное”



Пісірлген балық, польский 
тұздығыШикізат атауы Брутто Нетто

Көксерке 132/125 125

Сәбіз 8г 8

Ақжелкен 6г 6

Картоп 396г 380

Сары май 710г 710

Жұмыртқа 1 дана 1дана

Аскөк 3 г 3г

Лимон қышқылы 0001г 0001г

Шығымы 100/150/100



   ДАЙЫНДАЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

     Балықты қабырға сүйектерімен және қабығымен үлестік 
кесіндідерге кесіп,шұңғыл табаға қабығын жоғарлатып 
салады да,ыстық(500г)су құяды, көкөніс тамырларын және 
пияз,тқз,лавр жапырағын және  бұршақты қара бұрыш 
қосып  ысытады, 10-15 минут жай отта қайнатады.Ұсынуға 
дейін сорпада 30 минуттан артық ұстамайды.Польский 
тұздығы.Жұмыртқаны қатты пісіріп, суытып, 
тазалап,майдалап, майдалап турайды.Аскөк немесе 
ақжелкенді майдалап турайды. Сары майды 
ертіп,дайындалған жұмыртқамен,аскөкпен 
араластырып,лимон шырынын немесе лимон қышқылын, тұз 
қосады.Картоп бөшке тәрізді етіп 
аршып,пісіріп,суытады.Ұсынар алдында жылытылған 
тәрелкіге немесе абаққа салып,үстіне май құйып,ас көк 
себеді.Жанына балықты салады.Табақтағы балыққа 
тұздықты құйғышпен,ал тәрелкідегі балыққа тұздыұқты 
үстіне құйып ұсынады.

 САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

 Дәмі шамалытұзды,пияздың,көкөніс 
тамырларының,консистенциясы біркелкі,түсі сәл сарғыштау



Шикізат атауы Брутто Нетто 

Көксерке  310 238г

Ұн 12г 12

Өсімдік майы 12г 12

Картоп 180г 170

Сары май 8г 8

Сүт 30г 30

Сары май 10г 10

Шығымы 260г

       Қуырылған балық



     ДАЙЫНДАЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
  Кептірілген тұтас балықты немесе үлесті кесінділерді тұздап, 
бұрыштап,ұнға аунатып, табаға жақсы қыздырылған майға 
салады да, екі жағын да алтын түсті болғанша 140-160 С 
температурасында 5-10 минут қуырады. Балықты 250 С 
температурасымен әрі қарай қуырғыш шкафта 5-7 минут дайын 
болғанша қуырады. Қуырудың жалпы уақыты 85-90 С дейін 
қызады. Балықтың дайындығын үстіне пайда болатын майда қуыс 
көпіршіктер арқылы білуге болады.  Қуырылған балықты жылытып 
өңдеуден соң кідірмей ұсынады.Жылытылған тәрелкеге немесе 
үлестік табаққа гарнирді картоп езбесі түрінде қояды.
Жанына қуырылған балық салып, үстіне ерітілген сары май құяды. 
Бөлекше балыққа томат тұздығын, негізгі қызыл немесе томатты 
көкөніс тұздығын ұсынады. Тағамды ақжелкенмен немесе 
лимонды дөңгелектеп кесіп әсемдейді. Қуырылған балыққа 
бұқтырылған қырыққабат, қарақұмық ботқасын, қуырылған 
бәлішқабақ, кәді, қызанақ, пісірілген көкөністерді ұсынады.
САПАСЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Дәмі мен исі қуырылған балықтікі.Түрі алтын түсті.Балық 
жақсылап қуырлған,картоп көлемді,крем түсті.



Қуырылған фри балығы

Шикізат атауы Брутто Нетто

Балық 214 184

Ұн 12 12

Жұмыртқа 2/7 2/7

Кептірілген нан 30 30

Жасыл май үшін сары 
май

17 17

Жасылкөк 5 5

Лимон қышқылы 2 2

Картоп 800 800

Дайын майнез 100 100

Корнишондар 50 50

Южный тұздығы 4 4

Шығымы 335г



Балықты тазалау әдістері



Жартылай фабрикаттар



БАҚЫЛАУ СҰРАҒЫ

1)Балықтың бойында қандай қоректік заттар бар?
2)Қоғамдық тамақтану орындарына балық қандай түрде түседі?
3)Мұздатылған балықты қалай ерітеді?
4)Балықтың механикалық кулинарлық өңдеуі қандай процестерден тұрады?
5)Өңдеу әдісіне қарай балықты қандай топтарға бөледі?
6)Қабыршақты ұсақ балықты қалай өңдейді?
7)Орташа қабыршақты балықты қалай өңдейді?
8)Ірі қабыршақты балықты сүбеге терісімен қалай өңдейді?
9)Қабыршақты балықты сүбеге терісімен қалай өңдейді?
10)Қабыршақты балықты сүбеге терісіз және сүйексіз қалай өңдейді?
11)Жайын балығын қалай өңдейді?
12)Ұсақ және ірі навага балығын қалай өңдейді?
13)Камбала балығын қалай өңдейді?
14)Навага және жыланбалық (угорь) қалай өңделеді?
15)Нәлім (треска) балығының өңдеуінде қандай ерекшелік бар?
16)Тұздалған сельд балығын қалай өңдейді?
17)Звено және порциялық кесекпен шытыра балықты қалай өңдейді?
18)Қайнатуға балықтан қандай шалафабрикат қолданады?
20)Жалпы әдіспен қуыру үшін балықтан қандай шалафабрикат қолданылады?
21)Фритюрде қуыру үшін балықтан қандай шалафабрикат қолданылады?
22)Балықты неге ұнда аунатады?
23)Панировканың қандай түрлері бар?
24)Льезон қалай дайындалады және қолданылады?
25)Балықтың котлет массасына қандай азық-түлік кіреді?
26)Балықтың котлет массасынан қандай шалафабрикат дайындалады?
27)Шортан балығын фарштауға қалай дайындайды?



                                                                    ТЕСТ 

1.Балық еті сіңімділігі жағынан қандай астан асып түседі?
А) ет            Б) балық           С) шұжық
2.Балық етінің құрамындағы белоктың көлемі неше пайыз?
А) 25% - 26%        Б)27% - 30%        С)15% - 26%
3.Балықтың белогінде неше амин қышқылы болады?
А) 30           Б) 10               С) 20
4.Балықта неше пайыз май бар?
А) 0,1 – 40%         Б) 0,1 – 30%         С) 0,1 – 20%
5.Теңіз балықтарының көпшілігінің майында қандай витаминдер болады?
А) А және Д          Б) Д және С         С) РР және В
6.Балық құрылысының анатомиялық ерекшелігі қандай тіршілігіне байланысты болып 
келеді?
А) судағы              Б) ауадағы           С) дұрыс емес
7.Балық денесінің пішіні көбінесе қандай болады?
А) созылғыш, ирек, жалпақ
Б) созылғыш, жалпақ, ұршық
С) жалпақ, тік, негізгі
8.Қазақстанда балықтың неше түрі бар?
А) 160       Б) 200      С) 150
9.Балықтың тыныс алатын жері.
А) өкпе          Б) омыртқа        С) желбезек
10.Балық белогінің 20 түрлі амин қышқылы бар, оның нешеуі адам организмі үшін 
маңызы зор?
А) 8        Б) 9       С)10 



Балықтан жасалатын тағамдар



Клярдағы балық

Құрамы:
-Балық кляр үшін
-1 жұмыртқа
-0,5 ст.сүт
-әр түрлі бұрыштар (специй)
-тұз
-ұн
                                    Жасалуы:
   Балықтан басқасын араластырып, қуырамыз. Қаймақ тәріздес болуы 
керек.Балықты бұқтырып алып, екі жағынан өсімдік майы құйылған табада 
қуырып, оттың астын басып, дайын болғанша ұстаймыз. Көп уақытты қажет 
етпейді.



Балықтан жасалатын салат

Құрамы:
-300 гр балық
-200 гр теңіз шаяны
-5 жұмыртқа
-2 стакан қайнатылған күріш
-200 гр консервіленген жүгері
 Салаттың беткі жағын әрлендіруге: теңіз шаяны, қызанақ және қияр мен аскөк.
Дайындалу рецептісі:
 Балықты майдалап тураймыз. Жұмыртқаны қайнатып алып, теңіз шаянымен ұсақтап тураймыз.
Барлық қоспаларды қосып, майонез араластырып, ыдысқа балықты келтіріп саламыз. Балықтың 
сыртқы бетін, теңіз шаянын дөңгелектеп турап қойып шығамыз. Құйрығын да осы теңіз шаянын
ұзыншалап, турап келтіріп қоямыз. Аузын қызанақпен келтіреміз, көзін қиярмен безендіреміз.



Балық қосылған салат

Құрамы:
-балық-75гр
-картоп-40гр
-қияр-30гр
-қызанақ-40гр
-сәбіз-30гр
-орамжапырақ-20гр
-ас бұршақ-15гр
-уылдырық-20гр
-майонез-50гр

Дайындалуы:
Балықты қайнатып аламыз да, майдалап тураймыз. 
Сәбіз, картопты қайнатып, төртбұрыштап тураймыз. 
Тарелканы алып, барлығын турап саламыз да, майонез 
құйып, бетіне уылдырықты сеуіп, қиярмен сәндеп қоямыз.
Ас дәмді болсын!!!



Балық пісірмесі

Қүрамы:
-кез-келген балық 1-1,5 кг
-балыққа арналған дәмдеуіш-1
-картоп-1 кг
-пияз-2 дана
-болгар бұрышы-2-3 дана
-қызанақ-3-4 дана
-майонез- 200гр
-сарымсақ- 1 бас
-тұз
-қызыл бүрыш
-аскөк
-ақжелкен

Дайындалуы:
 Сарымсақты тазалап, езіп, Vegeta маркасының балыққа
арналған дәмдеуішін қосамыз.Дәмдеуішті, қызыл бұрышты
майонезді  сарымсаққа салып, араластырамыз. Балықтың тек
қана қабықтары алынып, шек-қарындары тазаланады.2 пиязды
тазалап, картопты алдын-ала жартылай шикі етіп пісіреміз.
Балық пен картопқа сарымсақ, дәмдеуіш және майонезден
жасап алған соусты жағып, табаға, балықтың қарнына 2 пияз
ды салып,тұрғызып қоямыз да,жандарына қызанақ, болгар 
бұрышын және кортоптарды қойып шығамыз.Балық бүтін
болса үстін тіліп, жартылай кесілген қызанақты салып шыға
мыз және аскөк пен ақжелкен қойып, 220 дәрежеде барлық
жері қызарғанша 40мин. пісіріп аламыз.



Балық сорпасы

Құрамы:
-кез-келген балық -1кг
-пияз-1кг
-картоп-3-4 дана
-қырыққабат-200-300 гр
-сәбіз-1 дана
-лавр жапырағы
-сарымсақ- 2-3 дана
-қызанақ-1
-болгар бұрышы
-тұз, дәмдеуіш
-қара бұрыш
-аскөк, ақжелкен

Дайындалуы:
 Балықты жуып, салқын суға салып, отқа қоямыз.Су қайнағаннан кейін 
тұз салып, отты басып, баяу отта 20 мин. пісіреміз.Балықты сүзіп аламыз.
Сорпасы мөлдір болуы үшін, ситодан сорпасын өткіземіз де, тазалап ала-
мыз. Сорпасын қайтадан отқа қойып, пияз салып, сәбіз, қызанақ салып,
қырыққабатты төрт бұрышты етіп турап салып,картоп алып, бір қайнаға-
ғаннан кейін лавр жапырағын, сарымсақты ұсақтап турап салып,тұз және
дәмдеуіш салып араластырамыз.Балықтың басын ұзағырақ көкөністермен
бірге пісіреміз.Болгар бұрышын салып, бетіне аскөк пен ақжелкен сеуіп 
ұсынамыз.   



Көкөністермен қуырылған балық

Құрамы:
-көксерке (судак)балығы-300 гр
-мұздатылған көкөністер
-қызанақ-2 дана
-сарымсақ-2-3
-ақжелкен(петрушка)-5-6 тал
-тұз, қара бұрыш
Гарнирге:
-картоп
-сүт
-сары май
-тұз

Дайындалуы:
Табамызға май құйып, көкөністерді мұз күйінде қызған майға
Салып қуырамыз.Балықты қылтығынан ажыратып, тек етін
Тураймыз. Қызанақтың қабығын ашып, блендордан өткізіп, 
Езіп аламыз.Қуырылып жатқан көкөністердің үстіне қызана
Ғымызда салып, ұсақтап туралған сарымсақты, тұз, бұрышын
Салып,араластырып, 0,5 су құйып,отты басып 5 мин баяу отта
Пісіреміз.Пісіп қалған көкөністердің үстіне балықты салып, 
Араластырып, табамыздың қақпағын ашпай баяу отта 5-7 мин
Бұқтырамыз.Картоп езбесін кондитер қалтасына салып, тәрел
Кенің ортасына піскен балығымызды қойып, жан-жағына
Безендіре сығып шығамыз.
  



Пеште піскен балық

Құрамы:
-сазан балық- 1 дана
-қызанақ- 2-3 дана
-пияз-1 дана
-сарымсақ- 2-3 
-балыққа арналған дәмдеуіш-1 асқасық
-болгар бұрышы- 2 дана
-тұз-0,5 шайқасық
-қара бүрыш

Дайындалуы:
Балықты тазалап, бөліктерге бөлеміз,пияз+сарым
сақ+қызанақ+болгар бұрышы+дәмдеуіш+тұз+
+қара бұрыш саламыз.Майонез құйып, араласты-
рып, ыдысымызға салып, 240 дәрежеде 30 мин
пісіреміз.Қызанақ+пияз+болгар бұрышын қосып,
тұз, 2 асқасық сұйық май салып, салат дайындап
қоямыз. Балық дайын болған соң, тарелкеге салып, 
ұсынамыз!!!



Пеште картоп пен балық пісірмесі

Құрамы:
-картоп -1 кг
-балық
-аскөк(укроп)-5-6 тал
-тұз
-қара бұрыш
-қызыл бұрыш
-кептірілген паприка
-сарымсақ- 5-6 
-сұйық май

Дайындалуы:
Алдымен картоптың қабығын ашып, жуып, тазалап, ұзыншалап, 
Әр картопты 16 бөлікке бөліп, шұңғыл ыдысқа салып, үстіне аскөк,
Тұз, қара бұрыш, үккіштен өткізілген сарымсақ, кептірілген папри
Ка, қызыл бұрыш салып, 0,5 сұйық май құйып, араластырып, пісіре
Тін табамызға картопты тіземіз.Картоптан қалған маринадқа, 2-ге
Бөлінген балықтың кеуде тұстарын салып, аунатып,тізілген картоп
Тың үстіне орналастырамыз. Қалған маринадты балықтың үстіне жа
Ғып шығамыз.200 дәрежеде ысыған пешке 40 мин. Бетін фольгамен 
Жауып пісіреміз.40 мин. 



Суши

Құрамы:
-нори жапырағы-1 калта
-күріш-1кг
-сұйық май-2-3 асқасық
-уксус қышқылы- 3 асқасық

Салмасы:
-ақсерке балығы(семга)-200гр
-қияр-1 дана
-ірімшік(сыр)-100
-краб таяқшасы-100гр
-консервідегі уылдырық
-кунжут, тмин

Соус:
-сое соус-4 асқасық
-уксус қышқылы-1
Асқасық
-су-3 асқасық
-маринадталған імбір

Дайындалуы:
Күрішті жуып, уксустан 2 асқасық 
құйып, 
сұйық май, тұз салып, күрішті 
пісіреміз.
Салмасын дайындау үшін, балықтың 
қабы-
ғын алып, ұзыншалап 
тураймыз.Қалған
заттарды да турап шығамыз.Краб 
таяқша-
ларының қызыл жерін алып 
тастаймыз.
Нори жапырағын алып, жылтырақ 
жағын 
төмен қаратып, салқындаған 
күрішімізді,ба
лық, қиярды салып, ораймыз.Соусын 
да
йындау үшін 4 ас қасық сое соусына 3 
ас
қасық су 1 ас қасық уксус қышқылын 
құйып араластырамыз.


