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АЗЫКТЫК БААЛУУЛУГУН ЖОГОРУЛАТУУ МАКСАТЫНДА САЛТТУУ 

ЭМЕС КОШУЛМАЛАРДЫ КОШУУ АРКЫЛУУ ДАРЫЛЫК КАСИЕТИ БАР УН 

КОНДИТЕР АЗЫКТАРЫНЫН (КАЙНАТЫЛГАН ПРЯНИК) 

ТЕХНОЛОГИЯСЫН ИШТЕП ЧЫГУУ 

 

Макалада азыктык баалуулугу жогору кайнатылган пряник алуу үчүн кошулган 

топинамбур эзиндиси боюнча алынган эксперименттик изилдөө натыйжалары 

каралган. Ушул аталган азыктын баалуулугун жакшырта турган азыктык булалар, 

пайдалуу заттарга бай жергиликтүү салтсыз чийки азыктарды колдонуп 

кайнатылган пряниктин рецептурасын жана технологиясын жасоонун өзөгү ачылган. 

Жумушта кайнатылган пряникти даярдоонун технологиялык режимдери жана 

рецептурасын жасоо түгөл келтирилген. Изилденген азык бышырылып чийки 

азыктын кошулуучу эң жакшы өлчөмү аныкталды, даяр азыкка ар түрдүү изилдөөлөр 

жүргүзүлдү. Кайнатылган пряниктин сапаты органолептикалык жана физика-

химиялык көрсөткүчтөрү аркылуу бааланат, ошону менен бирге, азыктык баалуулугу 

изилденди, натыйжасы таблицада көрсөтүлгөн. 

 

Ачкыч сөздөр: тапинамбур, эзинди, кайнатылган пряник, азыктык баалуулук, 

жергиликтүү салтуу эмес чийки заттар, азыктык булалар. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ (ПРЯНИК ЗАВАРНОЙ) С ЦЕЛЬЮ 

ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВУЮ ЦЕННОСТЬ НА ОСНОВЕ НЕТРАДИЦИОННОГО 

СЫРЬЯ 

 

В статье рассмотрены результаты экспериментов по применению пюре 

тапинамбура для получения заварных пряников с повышенной пищевой ценностью. 

Раскрыта актуальность разработки технологий и рецептур заварных пряников  с 

использованием нетрадиционного местного сырья, богатого полезными веществами, 

пищевыми волокнами, улучшающие ценность данных изделий. В работе подробно 

описана разработка рецептуры и технологический   режим приготовления заварных 

пряников. Были проведены пробные выпечки, на основе которого было выбрано лучшее 

процентное соотношение вводимого сырья и произведены ряд анализов готовых 

изделий. Качество заварных пряников оценивалось органолептическими и физико-

химическими показателями, а также пищевая ценность, результаты сведены в 

таблицы. 
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF MEDICAL AND PREVENTIVE 

MEAT CONFECTIONERY PRODUCTS (CUSTOM BODY) FOR THE PURPOSE OF 

INCREASING FOOD VALUE BASED ON NON-TRADITIONAL RAW MATERIAL. 

 

The article describes the results of experiments on the use of Jerusalem artichoke puree 

to produce custard cakes with high nutritional value. The urgency of development of 

technologies and recipes of gingerbread with the use of non-traditional local raw materials, 

rich in utrients, dietary fibers, improving the value of these products. The work describes in 

detail the development of recipes and technological mode of preparation of "Pumpkin" 

gingerbread custard. Trial baking was carried out, on the basis of which the best percentage 

of the input raw materials was selected and a number of analyses of finished products were 

made. The quality of gingerbread custard evaluated organoleptic and physico-chemical 

parameters, as well as nutritional value, the results are tabulated. 

 

Key words: tapinambur, mashed potatoes, boiled gingerbread, nutritional value, non-

traditional local raw materials, dietary fiber 

 

Бүткүл дүнүйө жүзүлүк ден соолукту коргоо коомунун берген маалыматына 

ылайык, азыр дүнүйө жүзүндө кант диабети менен  422 миллион адам азап тартып 

келет [7]. 

Кыргызстанда да бул кант диабети учурда калктын ден соолугуна кооптуу болгон 

өтө глобалдуу маселе.  Азыркы учурда Кыргызстанда кант диабети менен орууган 55 

миң адам катталган[8]. 

Аз козголгон жашоо образы, жетишсиз физикалык кыймыл- аракет, көп өлчөмдүү 

май жана жөнөкөй углеводдор менентуура эмес тамактануу - 2 типтеги кант 

диабетинин негизги себеби болуп саналат. 

Окумуштуулардын көпчүлүк илимий изилдөөлөрү жана ошондой эле көптөгөн 

дарылык-профилактикалык азык заттарды ойлоп табуу, ушул дүнүйө жүзүлүк маселеге 

багытталган. 

Сапаты жогору, энергетикалык баалуулугун төмөн, 2- типтеги кант диабети 

ооруларына сунуштала турган дарылык касиет берүүчү салттуу эмес кошулмалары бар 

ун кондитер азыктарынын илимий негизделген технологиясын иштеп чыгуу негизги 

маселе болуп саналат.   

Пряник азыгы калктын калың катмарына жеткиликтүү болгон, баары сүйүп 

жеген, ошол эле учурда биологиялык баасы төмөн, курамында кант өлчөмү жогору 

азык экендиги баарыбызга белгилүү. Ошого байланыштуу анын азыктык баалуулугун 

жогорулатуучу функционалдык касиет берүүчү, азыктык булалар менен байытуу 

негизги максат болуп саналат [5]. 

КМБ өлкөлөрүнүн окумуштуулары өздөрүнүн жумуштарында амарант унун 

колдонгондугун белгилешкен. Амарант даны химиялык курамы боюнча өтө баалуу,  
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минералдык заттарга (Р, K, Са, Fe, Mg) жана витаминдерге (В1, В2, В 9, РР, Н, С, Е) бай 

[3, 4]. 

Алмаштырылгыс амин кычкылдар саны жана белок заттары амарант унунда 

буудай жана жүгөрү ундарынан 1,6 жана 1,8 эсе, ошондой эле азыктык булалар саны 

боюнча алдынкы катарда турат [2,4].  

Топинамбур эзиндиси- бул 100 % табигый, экологиялык таза өсүмдүк азыгы, 

курамы суу жана топинамбурдан турат. Таттуулагычтардын ичинен топинамбур 

ширесинин глюкоза индекси өтө төмөн (GI 13-15). Андыктан аны кант диабети менен 

ооругандар үчүн тамак мүнөздөмөсүнө кошсо болот. Топинамбур эзиндисинин ширеси 

таттуу азык ал түзүлүшүндөгү фруктандарга байланыштуу. Фруктандар жаратылышта 

көпчүлүк өсүмдүктөрдө кездешпейт [1, 9]. 

Ашкабак –биологиялык активдүү заттардын жыйындысынан турган өтө баалуу 

азык- түлүк жана диеталык азык. Ашкабак каротинге бай 16-17 мг 100 г. чийки азыкта. 

Ашкабакта ар түрдүү топтогу витаминдерге бар: В тобундагы, С; Е; РР, Д [6]. 

Жумуштун негизги максаты кайнатылган пряникке амарант унун жана 

тапинамбур эзиндисин кошуу менен диеталык азыктын технологиясын талдоо болуп 

саналат. 

Изилдөөнүн обьектиси болуп ун кондитер азыгы  – азыктык баалуулугу жогору, 

ашкабак жана тапинамбур эзиндиси, ундардын аралашмасы (буудай+ амарант) 

кошулган диеталык кайнатылган пряник эсептелет.  

 Изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда төмөнкү азыктар колдонулду: 

Биринчи сорт буудай уну – ГОСТ 265785; амарант уну 151133- 77; маргарин - 

ГОСТ 32188-2013; ашкабак эзиндиси – ГОСТ 7975-2013; ичимдик суу - 

СанПиН2.1.4.1074-01; патока –ГОСТ 33917 -2016; топинамбур эзиндиси – ГОСТ 28499-

90; аш тузу – СТ РК ГОСТ Р 51574-2003;  азыктык аммоний көмүр кычкылы – ГОСТ 

18916-73. 

Изилдөө Ош технологиялык университетинин “Азык заттар жана айыл чарба 

азыктарынын технологиясы” кафедрасынын лабораториясында жүргүзүлдү. Изилдөө 

натыйжасында амарант уну, топинамбур жана ашкабак эзиндиси кошулган 

кайнатылган пряниктин рецептурасы иштелип чыкты. 

Жумушта ундун массасына биринчи сорт жана амарант уну  5, 10, 20, 25, 30 

пайыздык катышта колдонулду. 

Даяр азыктын органолептикалык жана физика-химиялык касиети жогорулатуучу 

амарант уну, топинамбур жана ашкабак эзиндисинин оптималдуу өлчөмү такталды. 

Биринчи сорт буудай унуна 15 % амарант унун кошкондо камыр бир аз 

серпимдүү, жайылгыч эмес, мүнөздүү түзүлүмдө болду. Ошондуктан камырдын 

консистенциясына карап амарант унунун оптималдуу тандоосу 15% деп алынды.  

Иштелип чыккан диеталык кайнатылган пряник 1- таблицада көрсөтүлгөн: 

Таблица 1   

1тонна диеталык кайнатылган пряник рецептурасы 

Чийки зат аталышы Кургак 

заттын 

массалык 

үлүшү, 

%  

Чийкизаттар жүктөмү, кг 

Чийки заттардын 

жүктөмү 

Чийки заттардын 

жүктөмү 1 тонна даяр 

азыкка, кг 

  

натуралай Кургак затка натуралай Кургак затка 

1 сорт буудай уну 86,5 540 467 599 518 

Буудай уну камыр 

бөлчөктөгөнгө 

86,5 42,1 36,4 46,2 40,0 
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Амарант уну 86,5 80,00 69,2 89,0 77,0 

Ашкабак 20,00 100 20,00 110 22,0 

Топинамбур 

эзиндиси 

70,00 50 35,00 55,7 39,0 

Патока 78,00 110,7 86,3 123,0 96,0 

Маргарин 84,00 70 58,8 77,7 65,3 

Сода 50,00 1,7 0,85 1,88 0,94 

Көмүр кычкыл 

аммоний тузу 

-- - 

 

5,06 0,05 6,00 0,06 

Жалпы   999,5 773,6 1108,4 860,0 

Чыгышы 87,00 1000,00 766,00 1000,00 836,5 

Таблица 2 

Диеталык кайнатылган пряниктидаярдоонунтехнологиялыкрежими 

 

Кайнатылган пряник үчүн колдонулгантехнологиякант ширесин топинамбур 

ширеси менен алмаштырылгандыгы менен бааланат. Формаланган жана даяр 

азыктардын сүрөтү 2, 3,4 сүрөттө көрсөтүлгөн. 

 
Сүрөт 2.  Кайнатылган пряникти формалоо жана бышыруу 

 

 
Сүрөт 3. Кайнатылган пряник; Сүрөт 4.  Даяр азык (кесилген ички бети) 

Технологиялык режимдердин аталуусу Кайнатылган пряник 

Кошулуучу ингредиенттерди даярдоо жана аралаштыруу, 

мин 

5-10 

Нымдуулук, % 16 

Бышыруу температурасы выпечки, о С 180 

Бышыруу узактыгы, мин 10-15 
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Изилденип жаткан үлгүнүн салыштырмалуу сапатын аныктоодо сунушталып 

жаткан кайнатылган пряниктин көз өлчөмдүк баасы, физико-химиялык, биохимиялык 

жана азыктык баалуулугунун көрсөткүчтөрү аныкталды.  

Кайнатылган пряниктин көз өлчөмдүк баасы 5 сүрөттө көрсөтүлгөн. 

 

 
Сүрот 5.  Кайнатылган пряниктин ундун ар түрдүү өлчөмдөгү профилограммасы.  

Лабораториялык бышыруунун натыйжасында эң жакшы натыйжадагы 

кайнатылган пряник төмөнкү көрсөткүчтө болду: 1 сорт буудай уну 85%; амарант уну 

15%; ашкабак 20%; топинамбур эзиндиси 15%. Сунушталган кайнатылган пряник 

амарант унунун эсебинен бир аз токой жаңгагынын жытында болуп, даамы жагымдуу 

дан даамданып назик структурада болду. 

Изилдөөнүн жыйынтыгында  сунушталган кайнатылган пряникте амарант уну 

жана ашкабак эзиндисинин эсебинен азыктык булалардын көлөмү да өскөндүгү 

байкалды. Текшерүү үлгүсүнө салыштырмалуу ашкабак пюресиндегиβ- каротиндин 

эсебинен β- каротин 3 эсеге өскөн. 

Кайнатылган пряниктин рецептурасына буудай унунун бир аз бөлүгүн амарант 

унуна алмаштырып, ашкабак жана топинамбур эзиндисин кошуу менен жогору 

сапаттагы ун кондитер азыгы изилденди жана ал 2 типтеги кант диабети  оорулууларга 

профилактикага колдонууга сунушталат. 

Изилдөөнүн натыйжасында Биринчи сорт буудай унунан, амарант унунан жана 

салттуу эмес чийки заттарды колдонуу менен жаңы кайнатылган пряник технологиясы 

аныкталды. 
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