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DESCRIPTION OF CHEMICAL AND MORPHOLOGICAL
COMPOSITION OF SECONDARY MEAT PRODUCTS
Abstract. This article deals with the first results of the intensive breeding and fattening of young cattle obtaining mainly in large mechanized feedlots and in аgro complexes. However, many of them were reorganized or
ceased their operations in the transition to market and economic conditions. Besides providing agricultural production, combined fodder, mineral and vitamin supplements were stopped.
In this connection there is the need for extensive use of natural vegetable food and food industry waste.
Meat products of the second categories (head, ears, rump, udder) and internal organs (tongue, brain, liver, heart,
kidney, trachea, esophagus, lungs, spleen, stomach, tendons, etc.) are by-products in the slaughtering.
Semi-finished products, pates and delicatessen of meat production were used for the study.
At this time, the work on the production and use of meat products of the second category for the catering is
carrying out to increase the resources of the meat products. Therefore, in the meat industry for efficient use of meat
products, special attention is paid to the quality of their processing with low material costs.
Keywords: sausages, semi-finished products, jellied meat, by-products, morphological structure, chemical
composition.
ƏОЖ 636.2
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ҚОСАЛҚЫ ЕТ ӨНІМДЕРІНЕ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ
ЖƏНЕ ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫНА СИПАТТАМА
Аннотация. Жұмыста жас мүйізді ірі қара малдың ересектерін қарқынды өсіру мен бордақылаудағы алғашқы жоғарғы нəтижелер негізінен ірі механикаландырылған бордақылау алаңқайлары мен кешендеріндегі
жағдайларда жасалуы көрсетілген, ал олар нарықтық экономика жағдайына өткен кезде көбісі қайта құрылып, немесе өз қызметін тоқтатқан. Одан басқа ауыл өндірісіне, ТСА (табиғи сүтті ауыстырғыштар) құрама
азықпен минералды-дəрумен қоспалармен қамтамасыз ету тоқтатылды.Осы жағдайларға байланысты
қарқынды өсіру мен бордақылауда жергілікті табиғи жем мен өсімдік шаруашылығының тамақ өнеркəсібінің
қалдықтарын шамасынша кеңінен қолдану қажеттілігін ескеру қажет.
Зерттеу барысында қосалқы ет өнімдері шұжықтарды, жартылай дайын өнімдерді, паштеттерді, дірілдіктерді өндірген кезде қолданады. Қазіргі таңда тағамдық мақсатқа ІІ дəрежелі ет тəріздес өнімдерді пайдалану нəтижесінде ет қорларын көбейту үшін жұмыстар жүргізілуде. Осы мəселеге орай қосалқы ет өнімдерін
тиімді пайдалану үшін, оларды аз шығынмен сапалы өңдеуге, материалдық шығынды аз жұмсауға ет өнеркəсібінде үлкен назар аударылуда.
Түйін сөздер: шұжықтар, жартылай дайын өнімдер, дірілдіктер, қосалқы ет өнімдері, морфологиялық
құрамы, химиялық құрамы.
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Ғылыми негізде ұйымдастырылған түрде қарқынды өсіру, бордақылау сиыр етінің, І жəне
ІІ дəрежелі қосалқы ет өнімдері жəне басқа мал сойыс өнімдерінің сапасын жақсартып жаңа инновациалық өндірісті ұлғайтуға ықпал етеді, өйткені мал өнімдерінің азаюы малды толыққұнды
азықтандырмауға, малдардың ауырмауына, күнделікті азықтану ережесін бұзуға байланысты
болады [1-4].
Жас мүйізді ірі қара малдың ересектерін қарқынды өсіру мен бордақылаудағы алғашқы жоғарғы нəтижелер негізінен ірі механикаландырылған бордақылау алаңқайлары мен кешендеріндегі
жағдайларда жасалған, ал олар нарықтық экономика жағдайына өткен кезде көбісі қайта құрылып,
немесе өз қызметін тоқтатқан. Бұдан басқа ауыл өндірісіне, ТСА (табиғи сүтті ауыстырғыштар)
құрама азықпен минералды-дəрумен қоспалармен қамтамасыз ету тоқтатылды. Осы жағдайларға
байланысты қарқынды өсіру мен бордақылауда жергілікті табиғи жем мен өсімдік шаруашылығының тамақ өнеркəсібінің қалдықтарын шамасынша кеңінен қолдану қажеттілігін ескеру қажет [5].
Қажетті сападағы ет пен ет өнімдерін өндіру əлбетте ет ұшасымен ішкі мүшелерді қалыптастыратын қоспалардың өсуін анықтау жəне əр түрлі жастағы өсу кезеңдеріне ағзаның сыртқы орта
жағдайларына деген қабілетіндегі талаптарын анықтауға арналған. Осыған орай ғылыми-зерттеу
жұмыстарында салмақ қосу сипатын жəне ұшаның шығымы, іш майдың, ет өнімдерінің (І жəне ІІ
дəрежелі ет тəріздес өнімдер) туылғаннан кейінгі кезеңінде жəне өсіру мен бордақылаудың əр түрлі
инновациялық технологиялық процестеріндегі сипаттарды зерттеу, мал шаруашылығы өнімдерін
өндірудегі үдемелі инновациялық-технологияларды жасап шығаруға ықпал етеді [7].
Зерттеу барысында қосалқы ет өнімдері шұжықтарды, жартылай дайын өнімдерді, паштеттерді, дірілдіктерді өндірген кезде қолданады. Қазіргі таңда тағамдық мақсатқа ІІ дəрежелі ет
тəріздес өнімдерді пайдалану нəтижесінде ет қорларын көбейту үшін жұмыстар жүргізілуде [8].
Осы мəселеге орай қосалқы ет өнімдерін тиімді пайдалану үшін, оларды аз шығынмен сапалы
өңдеуге, материалдық шығынды аз жұмсауға ет өнеркəсібінде үлкен назар аударылуда.
Қосалқы ет өнімдеріне мал сойғандағы екінші сұрыптағы өнімдер (бас, құлақ, құйрық, желін,
ет кесінділері) жəне де ішкі мүшелер (тіл, ми, бауыр, жүрек, өкпе, көмей, жұтқыншақ, бүйрек, көкбауыр, асқазан, көк ет, өңеш жатады) [9].
Қосалқы ет өнімдері морфологиялық жəне химиялық құрамына байланысты І жəне ІІ дəрежелерге бөлінеді [10].
І дəрежелі ет тəріздес өнімдерге тіл, бауыр, бүйректер, ми, жүрек, сиыр мен қой құйрымшақтары, сиыр желіні, ал ІІ-сіне бас (мисыз жəне тілсіз), өкпе, өңештер (барлық малдың), көмей, барлық малдың көкбауырлары, құлақтары, сиыр мен шошқаның кеңірдектері; сиыр мен қойдың қарындары, ұлтабарлары, еріндері, сиыр жұмыршақтары (жалбыршақ қарындары), шошқа аяқтары,
құйрықтары, ақазандары жатады [11].
Отандас жəне шетелдік авторлар жұмыстарында [12-15] ет тəріздес өнімдерді, техникалық
шикізатты қайта өңдеудің жəне олардың тамақ пен азық мақсатында пайдаланудың жеке мəселелері қаралған. Сонымен бірге ет тəріздес өнімдерді пайдалану туралы, əсіресе ІІ дəрежелі қосалқы
ет өнімдері ет, жартылай фабрикаттар, консервілер мен шұжық өнімдерін шығаруда пайдалану
туралы мəліметтер аз. Сондықтан бұл бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстарын жандандыру қажет
деп есептейміз [16-20].
«Ішкі мүшелер деп жақтары, бас, мойын, кеуде, қуысы, іш, жамбас маңайларында орналасқан
жəне өз тесіктері арқылы сыртқы ортамен байланысатын мүшелер жүйесі» деген түсінік бар деп
жазады. Осыдан мынадай қорытынды жасауға болады, бауыр, бүйрек, көк ет, етті-сүйек құйрық,
жүрек, ми жəне тіл қосалқы ет өнімінің І дəрежесіне, ал ІІ дəрежелісіне ішкі мүшелер жатады [21].
Қосалқы ет өнімдеріне кіретін əрбір ішкі мүше əр түрлі қызметтерді атқарады. Салмағы 3,1 кг.
болатын бауыр дененің таза салмағынан 1,46% жəне бордақылауға қойғанда ұша салмағынан
2,47% құрады (1-кесте).
Бауыр майларды қорытатын өт бөледі жəне зат алмасуға процесінеде қатысады, көмірсуларының (гликоген) жиналатын орыны болып табылады жəне қорғаныс рөлін орындайды, яғни бауырда түрлі улы заттар жойылады жəне қандағы ақуыздардың ыдырайтын өнімдері залалсыздандырылады [22].
Бордақылау кезінде ет тəріздес өнімдерге жататын ішкі мүшелер əр түрлі дəрежеде болады.
Бұл кезінде ет тəріздес өнімдерге жататын ішкі мүшелер əр түрлі қарқындылықпен өседі. Бұл
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1-кесте – Бұқашықтарды бордақылауға қойғандағы І дəрежелі ет тəріздес өнімдердің салмағы мен шығымы.
Бордақылауға қойғанда
Көрсеткіштер
Бауыр

тірілей салмақтан
кг

%

дененің таза
салмағынан, %

ұшаның таза
салмағынан, %

3,1±0,2

1,23

1,46

2,47

Бүйректер

0,65±0,05

0,26

0,31

0,52

Көк ет

1,25±0,06

0,49

0,59

1,0

Етті-сүйекті құйрық

0,65±0,04

0,26

0,30

0,51

Жүрек

0,97±0,02

0,38

0,45

0,77

Ми

0,36±0,01

0,14

0,17

0,29

Тіл

0,72±0,02

0,28

0,34

0,57

кезеңде бауырдың тірілей салмақтан шығымы 1,23 пайыздан 1,28-1,40 пайызға, ал дененің таза
салмағынан (асқазан-ішек жолының тірілей салмағы) 1,46 пайыздан 1,51-1,66 пайызға дейін
жоғарылады (2-кесте).
І-ші дəрежелі ет тəріздес өнімдердің ішінде сояр алдындағы салмақ пен ұша салмағынан
бауырдан кейін жоғары үлес салмақтағы арындары көк ет (0,49 жəне 1%) жəне жүрек (0,38 жəне
0,77%) алады. Кеуде мен іш қуыстарының шекарасында көк ет - қатпарлы бұлшық ет, кеуде қуысына күмбез тəріздес болып кіріп тұрған жəне қабырғалар мен бел омыртқаларға бекіген бұл бұлшықет кеуде тынысындағы күшті ауа жұтқыш болып табылады [23].
Жүрек қан айналымдағы орталық мүше, ол үлкен жəне кіші жабық қан айналымдағы қандарды жүргізеді. Қандағы қозғалыс бір бағытта жүректің қақпақша құрылымы арқылы жүргізіледі,
өйткені қақпақшалар қанның ағысына бөгет жасайды [24].
2-кесте – Бақылау тобындағы бұқашықтарды бордақылаудан кейінгі І дəрежелі ет тəріздес өнімдерге жататын
мүшелердің салмағы мен шығымы, өсуі.

Көрсеткіштер

Салмағы,
кг

Шығымы, %
тірілей
салмағынан

дененің таза
салмағынан

ұша
салмағынан

Өсімі,
кг

Өсу
коэффициентті

Бауыр

3,9±60,1

1,28

1,51

2,54

0,86±0,12

1,03

Бүйректер

0,75±0,04

0,24

0,28

0,47

0,1±0,02

0,90

Көк ет

1,46±0,05

0,47

0,55

0,93

0,21±0,01

0,93

Етті-сүйекті құйрық

0,77±0,05

0,25

0,29

0,49

0,12±0,01

0,96

Жүрек

1,13±0,04

0,36

0,43

0,72

0,16±0,01

0,94

Ми

0,41±0,03

0,13

0,15

0,26

0,05±0,02

0,90

Тіл

0,82±0,05

0,26

0,31

0,52

0,10±0,04

0,91

Жүз күндік бордақылау кезінде көк ет мен жүректің үлес салмағы дененің таза салмағы мен
ұшаның салмағына қатысты 0,59; 0,45 жəне 1; 0,77 пайыздан 0,55-0,63; 0,42-0,49 жəне 0,93-1,01;
0,70-0,78 пайызға дейін төмендеді.
Сояр алдындағы тірілей салмақтан бүйректер, етті-сүйекті құйрықтардың үлес салмағы,
дененің таза салмағынан (0,31 жəне 0,30%) жəне ұша салмағынан (0,52 жəне 0,51%) болмашы
артық немесе бірдей болды (2-кесте). Бүйрек – бұл жұпты немесе қос мүше, қызыл-қоңыр түсті,
омыртқаның екі жағына бел аймағында орналасқан. Несеп бөлу мүшелері бүйректерден жəне несеп бөлетін жолдардан – бүйрек қуыстарынан, несеп ағу жолынан, қуықтан жəне несеп үрпісінен
тұрады. Несеп бөлу мүшелері қаннан керексіз жəне зиян заттарды ағзадан шығару үшін, бірінші
кезекте зат алмасудағы азот өнімін, сонымен қатар тұздар мен суды жəне қан құрамының тұрақтылығын сақтауға қызмет етеді. Бұл даусыз өте қажет қызмет, себебі ағзада жиналған ыдырау өнімдерінің қалдықтары жиналып ағза өзін өзі уландыра бастайды [25].
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Бауырдың (1,03-1,09), көк еттің (0,91-1,01), етті-сүйекті құйрықтың (0,94-0,98) өсуі тілге
(0,89-0,91), миға (0,90-0,93) жəне бүйректерге (0,77-0,90) қарағанда қарқынды жүрді. Бордақылау
кезінде өсудің жоғары қарқындылығымен бауыр (1,03-1,09) жəне төмендігімен бүйректер (0,770,90) ерекшеленді. Бауырдың өсімі (1,65 кг қарсы 1,27 кг) көк еттің (0,55 кг қарсы 0,28 кг), еттісүйекті құйрықтың (0,23 кг қарсы 0,16 кг) жəне жүректің (0,42 кг. қарсы 0,22 кг) өсімі, бордақылау
барысында ІІ тəжірибе топтағы бұқашықтарда І тəжірибе, əсіресе бақылау (0,86; 0,21; 0,12; 0,16 кг)
тобындағы жастары тетелес бұқашықтармен салыстырғанда жоғары (Р<0,05) болғаны байқалды [26].
Бұл ішкі мүшелердің өсу коэффициенттері екінші тəжірибе тобында (1,09; 1,01; 0,98 жəне
1,01) бірінші тəжірибе тобындағы малдарға (1,05; 0,91; 0,94 жəне 0,91), əсіресе бақылау тобындағы
тетелестеріне (1,03; 0,93; 0,96; 0,94) қарағанда анағұрлым жоғары болды. Екінші тəжірибе тобындағы бұқашықтарда өсу қарқыны бойынша тілде (0,91), мида (0,93), І тəжірибе тобындағы бірдей
жастағы бұқашықтармен салыстырғанда (0,89 жəне 0,90) жоғары, ал тəжірибе тобындағы жас
төлдердің өсуі бойынша бүйректердің өсу коэффициенті (0,77) І тəжірибе жəне бақылау (0,88 жəне
0,90) тобындағыларға қарағанда төмен болды [27].
Сондықтан ет тəріздес өнімдерден жасалған барлық шұжық жəне консерві өнімдерінде олардың сапасы жақсарту үшін дəмін келтіріп, емдік-сақтандыру қасиетін жоғарылатын дəрілік шөптерді қоспаған. Осыған байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарында кең көлемде дəмдеуіш хошиісті жəне басқа дəрілік өсімдіктерді өкпе-бауыр шұжығы өнімдерін шығаруға пайдаланып жасау
қажет [28].
Өкпе-бауыр шұжықтары сапа талабына сай болуы керек: батондар түбінен, сиыр ішектерінде
немесе жасанды қабықтарды, тура немес иілген ұзындығы 50 см. бір жағынан байланған батонын
төменгі жағынан 20-25 см. ұзындықта байланады.
Қарқынды өсіру мен бордақылаудан кейін сойылған бұқашықтардан алынған ет, ет өнімдерінен, сиыр етінен, көк ет, бүйрек, бауыр, аяқ, ерін, құлақтар, бастың жұмсақ еті, өңеш, тілдерді
толығымен өңдеп, қосалқы ет өнімдерінен шұжық өнімдері дайындалды.
Ет тəріздес өнімдерден жасалған консервілер мен шұжық өнімдерінің сапасын жақсарту жəне
емдік-алын алу қасиетін беру үшін оларға дəрілік өсімдіктер қосылды, олар мыналар: хош иісті
райхан, бақша жебірі жəне бұрышты жалбыз [29].
Ет тəріздес өнімдердің химиялық құрамы еттің химиялық құрамына ұқсас, бірақ тағамдық
нəрлілігі төмендеу, өйткені олардың құрамында толыққұнды нəрлі емес ақуыздар (коллаген,
эластик), май жəне май тəріздес заттар бар.
Толыққұнды ақуыздар бауырда, бүйректерде, тілде жүректе болады.
Адамдардың тамақтануында қосалқы ет өнімдері пайдалы да қажет болып табылады. Құрамында коллагені бар ақуыздың байланыстырғыш ұлпаларды ысытқан кезде желатин түзеді, ол
асқорытуға белсенді қатысып, асқазан мен ішектердің сөл бөлуіне ықпал етіп, ас қорыту қызметін
жақсартады жəне ішектің микрофлорасының қызметі мен жағдайын жақсартып, оған оң əсер етеді.
Құрамында байланыстырғыш ұлпа ақуыздары жоғары ет пен ет тəріздес өнімдер атеросклероз, гипертония жəне жүректің ишемиясы бар науқастардың жəне де сонымен қатар жастары
ұлғайған қариялар мен жүйкелері тез қозғыш адамдардың тамақтануына қажет.
Ет тəріздес өнімдер табиғи түрде жəне түрлі өнімдерді жсауда шикізат ретінде де жақсы қолданылса да олардың химиялық құрамы жеткілікті зерттелмеген. Барлық қосалқы ет өнімдері, əсіресе бауыр ақуыз бен дəрумендердің көзі болып саналады.
Қосалқы ет өнімдерінің құрамындағы ақуыз заттардың болуы еттен кем болмағанымен,
ақуыздардың толық құндылығы жағынан айқын ерекшеленеді. Бірқатар авторлардың мəліметтері
бойынша, бірінші орында құлақтар (25,24%), бауыр (17,4%), жүрек (13,5-15,1%), тілдер (12,614,2%), соңғы орында кеңірдек (10,5%).
Бауыр майларды қорытатын өт бөледі; зат алмасуға қатысады, көмірсуларының (гликоген)
жиналатын орыны болып табылады жəне қорғаныс рөлін орындайды, яғни бауырда түрлі улы заттар жойылады жəне қандағы ақуыздардың ыдырайтын өнімдері залалсыздандырылады [30].
І-ші дəрежелі ет тəріздес өнімдердің ішінде сояр алдындағы салмақ пен ұша салмағынан
бауырдан кейін жоғары үлес салмақтағы арындары көк ет (0,49 жəне 1%) жəне жүрек (0,38 жəне
0,77%) алады. Кеуде мен іш қуыстарының шекарасында көк ет - қатпарлы бұлшық ет, кеуде қуы170
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сына күмбез тəріздес болып кіріп тұрған жəне қабырғалар мен бел омыртқаларға бекіген бұл
бұлшықет кеуде тынысындағы күшті ауа жұтқыш болып табылады.
Жүрек қан айналымдағы орталық мүше, ол үлкен жəне кіші жабық қан айналымдағы қандарды жүргізеді. Қандағы қозғалыс бір бағытта жүректің қақпақша құрылымы арқылы
Сиырдың қосалқы ет өнімдерінде жоғары майлылығымен желін, ми, құйрық, тіл ерекшеленсе,
майлылығы аздау болып бүйрек, жүрек, өкпе ерекшеленеді.
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