
ЕР АДАМДАРҒА АРНАЛҒАН 
РАЦИОН 1800-1900 ККАЛ



1 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ТАРЫ МЕН МЕЙІЗ  
ҚОСЫЛҒАН ПУДИНГ

КҮРКЕТАУЫҚ ЕТІ, ҚОҢЫР 
КҮРІШ ЖӘНЕ ГҮЛДІ 
ҚЫРЫҚҚАБАТ КУСКУСЫ 
ҚОСЫЛҒАН ҚУЫРДАҚ

МАРИНАДТАЛҒАН 
КӨКӨНІС, ЙОГУРТ 
ҚОСЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА 
ҚҰЙМАҚТАРЫНДАҒЫ 
ҚЫЗЫЛША ХУМУСЫ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1826 ккал

* БодиЛоджик

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 170,5 г 106 % 682 ккал143,8 г 92 % 575 ккал 63,2 г 91 % 569 ккал



* БодиЛоджик 

1 КҮН. ТАҢҒЫ АС
Бұл пайдалы таңғы ас бізге дәмі мен құрамы бойынша тарыдан дайындалған және қолмен ұқыпты 
өңделген қазақтың дәстүрлі «Жент» тағамын еске салады! Мұндай таңғы асты әзірлеудің ешқандай 
қиындығы жоқ, дайындау тәсілі өте қарапайым, бірақ дәмі тіл үйіреді! 

РЕЦЕПТ
1. Мейізді шайыңыз және қолданар алдында жылы суға батырыңыз.
2. Жай ғана сумен жақсылап шайып ағызыңыз және мөлдір болғанша, суды ауыстыра беріңіз .
3. Жарманы түбі күймейтін кастрюльге салып, сүт және су құйыңыз. Ваниль сығындысын немесе ванилинді, 
татымына қарай бір шымшым тұз немесе тәттілендіргішті қосыңыз. Баяу отқа қойып, кейде араластыра отырып, 
қайнағанша пісіріңіз (шамамен 15-20 минут).Ботқа қайнап жатқанда, алманы ұсақ үккіштен өткізіңіз. Дайын 
ботқаға алма қосып, батырмалы блендермен біртекті масса болғанша, бәрін ұнтақтаңыз .Буға пісірілген мейізді 
араластырыңыз.
4. Пудингті ыдысқа салыңыз да, үстіне бір қасық қаймақ қосыңыз.

ҚҰРАМЫ
Тары – 50 г
Сүт 2,5% дейін – 130 мл
Тазартылған алма – 120 г
Калориясыз тәттілендіргіш – дәміне қарай
Ваниль сығындысы немесе ванилин – 1 г
Тұз – бір шымшым
Мейіз – 20 г
Қаймақ – 15 г (ұсыну үшін)

ҚАСИЕТТЕРІ
Тары аллергенділігі төмен дақылдардың бірі болып саналады.Ол ағзаға өте оңай сіңеді, сондықтан ас қорыту 
жүйесі сезімтал адамдарға да пайдалануға болады. Тары В1, В2, РР дәрумендеріне бай және құрамында фосфор, 
калий мен магний, мырыш пен натрий, йод пен бромның едәуір мөлшері бар. Ақуыздың құрамы бойынша тары 
күріш пен арпадан асып түседі, ал май мөлшері бойынша сұлыдан кейін екінші орында тұр. Тары ақуыздарының 
құрамында маңызды амин қышқылдары- третнин,валин,лейцин,лизин,гистидин, сонымен қатар май қышқылдары, 
микроэлементтер мен ферменттер бар.
Сүтте бета-каротин В, А ,Д ,Е, РР дәрумендері, сонымен қатар калий,кальций, фосфор, және натрий бар. Алма темір 
мен С дәруменіне бай, оның құрамында бета-каротин, А, В1,B6,B9,H және PP дәрумендері мен калий, кальций, 
магний,никель, молибден, фосфор және натрий бар.
Мейіз жас жүзімнің пайдалы қасиеттерін бірнеше есе көбейтеді. Мейіздің құрамында глюкоза мен фруктоза, 
диеталық талшықтар, В тобындағы дәрумендер (В1,B2,B5) H және PP, калийдің көп мөлшері, сонымен қатар кальций, 
магний, темір, фосфор және натрий сияқты минералдар бар. Мейіз жүрек бұлшықетінінің қызметі бұзылғанда, жүйке 
ауруларында, ұйқысыздық кезінде ұсынылады. 
Қаймақтың құрамында В және А тобының дәрумендері бар, құрамында кальций, калий, фосфор, йод және 
денсаулыққа пайдалы басқа да микроэлементтер көп мөлшерде кездеседі. Бұл өнімнің пайдасы, ең алдымен, сүт 
ашытудан кейін түзілетін оның арнайы микрофлорасында, сондықтан организмде жақсы қорытылады және сіңеді.

Ақуыздар: 16 %25,8 г

43 %29,8 г

103 ккал

268 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 683 ккал

48 %77,9 г 312 ккал
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* БодиЛоджик 

1 КҮН. ТҮСКІ АС
КҮРКЕТАУЫҚ ЕТІ, ҚОҢЫР КҮРІШ ЖӘНЕ ГҮЛДІ
ҚЫРЫҚҚАБАТ КУСКУСЫ ҚОСЫЛҒАН ҚУЫРДАҚ 
Қазақтың қуырдағы дәстүрлі түрде ет немесе қосалқы тағаммен дайындалып, күрішпен ұсынылады. 
Біз күркетауық еті қосылған көкөністер мен талшықтарға бай қоңыр күріш, гүлді қырыққабаттан 
жасалған «кускус» қосылған қуырдақ дайындаймыз. Осылайша, ерекше жағдайға арналған тағам кез-
келген күн үшін тамаша теңдестірілген түскі асқа айналады! 

РЕЦЕПТ
1. Күрішті мөлдір болғанша, суық сумен шайыңыз, жұмсақ болғанша кориандр тұқымын қосып, тұзды суда 
қайнатыңыз (пакетте жазылған нұсқаулық бойынша).
2. Гүлді қырыққабатты бөліп, кускус көлеміндей болғанша, пышақпен тамақ процессорында немесе стационарлық 
блендерде ұсақтаңыз. Гүлді қырыққабаттан жасалған «кускусты» ыстыққа төзімді ыдысқа салып, қайнаған су 
құйыңыз, тұз қосыңыз, қырыққабатты буға бұқтырыңыз.
3. Күркетауықтың жұмсақ етін 2-3 см кесектерге кесіңіз. Пиязды сақиналап тураңыз. Көкөністердің қалған бөлігін 
кішкене текшелерге кесіңіз. Аскөкті ұсақтап тураңыз.
4. Табада майды қыздырыңыз және күркетауықтың етін қызарғанша қуырыңыз. Көкөністерді, тұз бен бұрышты 
қосыңыз. Су құйып, ет жұмсақ болғанша аздап қайнатыңыз.
5. Пісірілген күріштің, қырыққабаттың суын төгіңіз. Күрішке гүлді қырыққабаттан жасалған «кускус» қосыңыз. Күріш 
пен қырыққабатқа туралған аскөк қосып, араластырыңыз. Күрішті табаққа салып, үстіне көкөністер мен ет салыңыз. 

ҚҰРАМЫ
Қуырдақ үшін:
Күркетауықтың жұмсақ төс еті – 300 г
Пияз – 50 г
Қызанақ– 120 г
Болгар бұрышы – 120 г
Су – 150 мл
Тазартылмаған зәйтүн немесе күнбағыс майы – 1 ш.қ.
Тұз, бұрыш – татымына қарай

Гарнир үшін:
Қоңыр күріш – 40 г
Түрлі түсті орамжапырақ – 150 г
Аскөк – бір-екі бұтақ
Кориандр дәндері – бірнеше дән
Тұз, бұрыш– татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Күркетауық еті темір, фосфор және селенге бай.
Қызанақтың құрамында С дәрумені, калий, магний,темір және мырыш бар. Күшті табиғи антиоксидант болып 
табылатын ликопен затын атап өткен жөн.
Пияз құрамында С дәрумені мен арнайы –кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың ыдырауына ықпал етеді және 
қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады.
Бұрыш құрамында С, А , Е , РР және В тобының дәрумендері бар.
Қоңыр күріш - В дәрумендерінің, фолий қышқыл және марганец көзі.
Гүлді қырыққабат – С дәруменінің, магний, натрий және калий B тобындағы дәрумендердің қайнар көзі.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 545 ккал

Ақуыздар: 43 %68,1 г

12 %8,3 г

272 ккал

75 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 31 %49,4 г 198 ккал



* БодиЛоджик 

1 КҮН. КЕШКІ АС
МАРИНАДТАЛҒАН КӨКӨНІС,
ЙОГУРТ ҚОСЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА 
ҚҰЙМАҚТАРЫНДАҒЫ ҚЫЗЫЛША ХУМУСЫ
РЕЦЕПТ
1. Алдын ала нұтты суық суға салып, бір түнге қалдырыңыз. Таңертең суды төгіп, нұтты жуыңыз. Тағы да үстіне суық 
су құйып, отқа қойып, қайнатыңыз. Отты азайтыңыз, қасықпен көбігін алып, нұт толық жұмсарғанша қайнатыңыз, тұз 
қоспаңыз.
2. Алдын ала қызылшаны пісіріп алыңыз – бұл үшін тазаланған, аршылмаған қызылшаны фольгаға орап, 180 С 
температурада пісіріңіз. (40 минутқа жуық). Пісірілген қызылшаны суытыңыз, тазалап, жуыңыз.
3. Маринадталған жемістерге пиязды жұқалап төртке бөліп тураңыз, ал қалған көкөністерді – жіңішке таяқшаларға 
ұқсатып турау керек. Көкөністерге сірке суын қосып, маринадтаңыз және біраз тәттілеуіш қосыңыз (дәміне қарай). 
Дастарханға қоймас бұрын тоңазытқышқа сала тұрыңыз.
4. Дайын нұт пен туралған қызылшаны «пышақтар» бөлігі бар ас үй комбайнына немесе стационарлы блендерге 
салыңыз. Барлық ингредиенттерді қосыңыз. Хумусты араластырыңыз, қажет болса, езбе дайындау үшін аздап су 
қосыңыз. Хумусты ұсыну үшін терең ыдысқа салыңыз . Үстіңгі бетін йогуртпен безендіріңіз, қасықтың көмегімен 
спиральді оюлар жасаңыз. Ұсақталған аскөк себіңіз.
5. Жұмыртқа құймақтарын дайындау үшін түбі қалың күйдірмейтін табаны қыздырыңыз, спрейдегі майды ақырын 
табаға шашыңыз. Жұмыртқаны ақуызбен араластырып, тұздаңыз, 3-4 жұқа жұмыртқа құймағын қуырыңыз. (бір 
жағын ғана, көңіліңіз қаласа екі жағын да қуыруға болады). Дайын құймақтарды 4 бөлікке бөліп кесіңіз және тағамды 
ұсынуға арналған тақтаға қатпарлап бүктеп қойыңыз.
6. Тағамды ұсынуға арналған тақтаға жұмыртқа құймақтарының жанына хумус құйылған және маринадталған 
көкөністер салынған ыдысты қойыңыз. Жұмыртқа құймағының төрттен бір бөлігіне кішкене маринадталған көкөніс, 
хумус салып, конус пішінінде бүктеп, тамақтану ұсынылады.

ҚҰРАМЫ
Қызылша хумусына:
Құрғақ нұт – 50 г
Қызылша – 50 г
Сарымсақ – 1 бас
Тәтті үгітілген паприка – ½ ш.қ.
Үгітілген кориандр – ⅛ ш.қ.
Үгітілген кумин – ⅛ ш.қ.
Күнжіт пастасы тахини (қуырылған күнжіт) – 1 ш.қ..
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Су – қажет болғанда

Ұсыну үшін:
Табиғи йогурт 3,2 %-ке дейін – 30 г
Аскөк – 1-2 бұтақша

Маринадталған көкөніс үшін:
Сәбіз – 50 г
Жасыл шалғам – 30 г
Қияр – 150 г
Салатқа арналған қызыл пияз– 30 г
Алма немесе шарап сірке суы – 1 ш.қ.
Калориясыз тәттілеуіш– дәміне қарай

Жұмыртқа құймақтары үшін:
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 дана
Тауық жұмыртқасы 1С – 3 ақуыз
Тұз – татымына қарай
Қуыруға арналған спрейдегі май

 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 598 ккал

Ақуыздар: 32 %49,9 г

36 %21,1 г

200 ккал

226 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 27 %43,2 г 173 ккал



2 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ТАУЫҚТЫҢ ІШЕК-ҚАРНЫ 
МЕН КӨКӨНІСТЕР ҚОСЫЛҒАН 
ШЕЛПЕК

 
 

КАРТОП ЕЗБЕСІ МЕН КӨКӨНІС 
ТАРТАРЫ БАР ЖЫЛҚЫ ЕТІНЕН 
ЖАСАЛҒАН СТЕЙК

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1895 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 146,7 г 91 % 587 ккал181,8 г 116 % 727 ккал 64,6 г 93 % 581 ккал
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* БодиЛоджик 

2 КҮН. ТАҢҒЫ АС
ТАУЫҚТЫҢ ІШЕК-ҚАРНЫ МЕН КӨКӨНІСТЕР 
ҚОСЫЛҒАН ШЕЛПЕК 
Әрбір ұлттың дастарханында шелпектің бірнеше түрі бар, оларға қандай тағамды болсын орап, 
дәмді және тойымды тамақтануға болады. Қазақстан үшін бұндай тағам – шелпек. Біз шелпекті тұтас 
дәнді ұннан дайындаймыз, бұл оны құрамы жағынан пайдалы етеді. Ал қосымша субтағамдар мен 
көкөністерді қосу арқылы үйлестірілген тағамға айналдыруға болады. 

РЕЦЕПТ
1. Бауыр мен жүрекшелерді жуыңыз. Бауырдың майлары мен тамырларын алып тастап, жүрекше көлемімен бірдей 
етіп тураңыз. Ішек-қарынға қымыз бен су, кішкене тұз қосыңыз. 15-20 минутқа қойып қойыңыз, содан кейін табаға 
дайын болғанша бұқтырыңыз.
2. Қиярды жіңішке таяқшалап турап, черри қызанақтарын 2-4 бөлікке бөліп тураңыз , кинза/ақжелкеннің жуандау 
бұтақшаларын алып тастаңыз, тек жұмсақ көк шөпті қалдырыңыз.
3. Шелпекті фольганың бетіне қойыңыз. Шелпектің ортасына бір кең жолақпен көкөністерді көк шөпті, ішек-қарынды 
салыңыз. Шелпектің шеті мен астыңғы беттерін бүгіңіз, содан кейін фольганың шеттерінен тұздық төгілмейтіндей 
бүктеңіз. 

ҚҰРАМЫ
Шелпек – 1 шелпек  
(«Бонустық рецептілерден» дайындалу тәсілін қараңыз)
Қияр – 50 г
Черри қызанақтары – 25 г
Кинза, ақжелкен – 1-2 бұтақша
Тауық бауыры – 40 г
Тауық жүрекшелері – 40 г
Қымыз – 30 мл + су – 30 мл
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Жұмыртқа құрамында В, А, С, D дәрумендері, сонымен қатар кальций, калий мен магний сияқты минералдар бар.
Тауықтың бауыры мен жүрекшесінде В тобының дәрумендері бар; никотин және аскорбин қышқылдары; ретинол; 
токоферол; минералдар – кальций, натрий, калий, темір және басқа; полиқаныққан май қышқылдары бар. Бұл 
микроэлементтер жүрек-қан тамырлары жүйесінің жұмысын жақсартады, сонымен қатар шаш, тері, тырнақ 
жағдайын жақсартады.
Қызанақ – С дәруменінің көзі, калий, магний, темір және цинкке бай.
Қияр керексіз токсиндерді, ауыр металл тұздарын ағзадан шығаруға көмектеседі.
Ақжелкен құрамында марганец, натрий, медь, темір, селен, магний, фосфор сияқты микроэлементтер мен 
дәрумендер және А, Е, С, К, РР және В тобы дәрумендері бар. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 371 ккал

Ақуыздар: 14 %21,6 г

24 %16,4 г

86 ккал

148 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 21 %34,3 г 137 ккал



* БодиЛоджик 

2 КҮН. ТҮСКІ АС
МАНЬЧЖУР ӘДІСІМЕН ЖАСАЛҒАН ТАУЫҚ ЕТІНІҢ 
ФРИКАДЕЛЬКАЛАРЫ ҚОСЫЛҒАН КЕСПЕ 
Нәзік және теңдестірілген дәмді құс еті негізіндегі жоғары ақуызды түскі ас.

РЕЦЕПТ
1. Сарымсақ пен зімбірді тураңыз. Тартылған етке ақуыз, крахмал және дәмдеуіштерді қосып, араластырыңыз. 
Табаға аздап май спрейін себіңіз де, пешті 180°C дейін қыздырыңыз. Тартылған еттен кішкене фрикаделькалар 
жасап, екі жағынан қуырыңыз, содан кейін фольга немесе жабыспайтын кілемше төселген пісіру парағына салыңыз. 
Фрикаделькаларды 10 минут немесе дайын болғанға дейін пісіріңіз.
2. Орамдағы нұсқауларға сәйкес кеспені қайнаған тұзды суға дайын болғанша қайнатыңыз.
3. Ет пісіріп, кеспе пісіріп жатқанда, тұздықты дайындаңыз. Крахмалды 2 ас қасық суық сумен сұйылтыңыз. Барлық 
ингредиенттерді кішкене кастрюльге араластырыңыз, соңында крахмал ерітіндісін қосыңыз. Араластырғышпен 
мұқият араластырыңыз және орташа отқа қойыңыз. Баяу араластыра отырып, тұздықты қайнағанша және 
қоюланғанша жеткізіңіз 
4. Кеспені кең ыдысқа салыңыз, фрикаделькаларды үстіне қойыңыз, үстінен тұздықты біркелкі құйыңыз да, туралған 
жасыл пияз мен күнжіт тұқымымен себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Фрикаделькалар үшін:
Тауықтыың тартылған төс еті – 350 г
1С тауық жұмыртқасы – 1 ақуыз
Жүгері крахмалы – 2 шай қасығы.
Сарымсақ – 1 дана
Балғын зімбір – 1 см
Тұз, бұрыш – қалауы бойынша
Қуыру үшін спрейдегі май

Тұздық үшін:
Су – 150 мл
Соя тұздығы – 2 ас қасығы
Қызанақ езбесі– 100 г
Қызанақ пастасы – ½ шай қасығы
Ұнтақталған ащы қызыл бұрыш – дәміне қарай
Жүгері крахмалы – 1 шай қасығы.
Тұз, қажет болған жағдайда-дәміне қарай

Беру үшін:
Күріш кеспесі-50 г
Жасыл пияз-1 қауырсын
Күнжіт-1 шай қасық.

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Томат езбесі адам ағзасына қабынуға қарсы, диуретикалық, холеретикалық әсер етеді. Онда пайдалы 
микроэлементтер мен дәрумендер шоғырланған – биотин, бета-каротин, фолий қышқылы, тиамин және басқа да 
көптеген дәрумендер бар. Сондай-ақ кальций, магний, фосфор және калийге бай.
Сарымсақ-бұл табиғи антибиотик, оның құрамында бактерияға қарсы және вирусқа қарсы әсері бар ұшпа заттар 
бар. Сарымсақтың құрамында күкірт пен марганец көп, онсыз сүйектерді нығайту үшін қажет кальцийдің сіңуі 
мүмкін емес. Сарымсақ – аллициннің органикалық қосылысының жеткізушісі-антиоксидант, тыныс алу жолдарының 
инфекциясы қаупін азайтады және қатерлі ісік ауруының дамуына жол бермейді. В дәрумені, әсіресе В6, орталық 
жүйке жүйесінің қызметі үшін қажет. Олар қуаныш пен ләззат гормоны саналатын серотонин синтезіне қатысады.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 710 ккал

Ақуыздар: 59 %91,8 г

21 %14,6 г

367 ккал

131 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 33 %52,9 г 212 ккал



* БодиЛоджик 

2 КҮН. КЕШКІ АС
КАРТОП ЕЗБЕСІ МЕН КӨКӨНІС ТАРТАРЫ БАР 
ЖЫЛҚЫ ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН СТЕЙК
Теңгерімді, тойымды кешкі ас. Етті оңай сіңіру үшін оны көкөністер мен шөптердің көп мөлшерімен, 
мысалы, көкөніс тартарымен бірге жеу керек.

РЕЦЕПТ
1. Көкөніс тартары үшін көкөністерді 5 мм текшеге бөліңіз, көк шөптерді тураңыз. Табаны маймен қыздырыңыз 
да, баялды мен бұрышты қызарғанша қуырыңыз. Лимон шырынын қосыңыз, араластырыңыз, дайын болғанша 
қуырыңыз. Қызанақ, көк шөптер мен қыша қосып, араластырыңыз, ыдысқа салып алыңыз және толығымен 
салқындатыңыз және ұсынар алдында салқындатыңыз
2. Картоп езбесі үшін картопты аршып, жұмсақ болғанша тұзды суға қайнатыңыз. Картопты езбеге ыстық сүт, мускат 
жаңғағы және туралған сарымсақ қосып салыңыз. Ыстық күйінде ұсыныңыз.
3. Етті қуырудан 30 минут бұрын тоңазытқыштан алыңыз. Етті қағаз сүлгімен құрғатыңыз, зәйтүн майымен майлаңыз, 
тасшөп жапырақтары мен үлкен ұнтақталған қара бұрыш себіңіз. Табаны (гриль табасын қолданған дұрыс) немесе 
грильді қатты қыздырып, стейкті салыңыз. Бір жағы қызарғанша пісіріңіз, содан кейін жоғарғы жағын теңіз тұзымен 
тұздап, екінші жағына аударып, тұздап, астыңғы жағы қызарғанша пісіріңіз. Содан кейін стейкті қайтадан аударыңыз, 
бірақ 45 градус бұрышта, қақпағын жауып, тағы 2 минут пісіріңіз. 
4. Содан кейін, дәл осылай екінші жағына аударыңыз, тағы бір минут пісіріңіз және стейкті салып алып 5-7 минут 
демалтыңыз. Картоп езбесін ұсыну үшін табаққа салыңыз, қасықпен тегіс, бірақ көлемді шеңберге сәл тегістеңіз. 
Стейкті езбенің үстіне салыңыз және тасшөптің бұтақтарымен безендіріңіз. Салқындатылған көкөніс тартарын 
жанына салып, ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Стейк үшін:
Жылқы етінен жасалған стейк ( төс еті) - 300 г
 Зәйтүн майы-1 шай қасық.
Тасшөп-пісіруге арналған бұтақ (тек жапырақтары) + 
ұсынуға бұтақшасы
Ірі ұнтақталған қара бұрыш - ½ шай қасық
Үлкен теңіз тұзы- татымына қарай

Картоп езбесі үшін:
Картоп-250 г
2,5% дейінгі сүт – 50 мл
Сарымсақ - ½ қалампыр
Мускат жаңғағы - ⅛ шай қасық
Тұз-дәміне қарай

Көкөніс тар-тары үшін:
Болгар бұрышы-50 г
Баялды-50 г
Қызанақ-50 г
Жасылдар (кинза және/немесе аскөк) – бірнеше 
бұтақшасы зәйтүн майы – 1 шай қасық 
Лимон шырыны – 1 шай қасық.
Дәнді қыша – ½ шай қасық
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Жылқы етінің құрамында калий, фосфор, натрий, мыс, темір, амин қышқылдары, магний, тиамин, никотинамид, 
рибофлавин, А, В, Е, РР тобының дәрумендері бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 814 ккал

Ақуыздар: 44 %68,4 г

48 %33,6 г

274 ккал

302 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 37 %59,5 г 238 ккал



3 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

СҮТ ҚОСЫЛҒАН 
БАУЫРСАҚТАР 

АСШАЯН ҚОСЫЛҒАН 
БИРЬЯНИ

ЙОГУРТ ТҰЗДЫҒЫ, ҚЫЗАНАҚ 
ЕЗБЕСІ ҚОСЫЛҒАН ТАУЫҚ 
ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН ТЕФТЕЛИ 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1843 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 161,6 г 100 % 646 ккал154,7 г 99 % 619 ккал 64,2 г 92 % 578 ккал



* БодиЛоджик 

3 КҮН. ТАҢҒЫ АС
СҮТ ҚОСЫЛҒАН БАУЫРСАҚТАР 
Кішкентай бауырсақтар – қазақ дастарханындағы дәстүрге құрмет, балалық шақтан таныс тағам, 
сондықтан ол жақсы естеліктер, көтеріңкі көңіл мен энергия береді! 

РЕЦЕПТ
1. Үлкен ыдысқа жұмыртқа мен сүт құйып, тәттілеуіш, 30 мл сұйық өсімдік майын, ерітілген кокос майын 
араластырамыз. Араластырыңыз, қамыр қопсытқыш және сода қосып, (сірке суымен өшіру керек), содан кейін тағы 
араластырыңыз. Ақырындап еленген ұнды қосып, нан илеп, жұмсақ, біраз қолға жабысатын деңгейге дейін илейсіз. 
Қамырды дөңгелетіп, дайын болғанда бетін орамалмен жауып, 30 минут бөлме температурасына қойыңыз.
2. Қамырды жаятын орынға ұн себіңіз және қамырдың өзіне де ұн сеуіп, 1 см қалыңдықтағы жайма жайыңыз. 
(жайманы жеңіл жайыңыз – үлпілдек болу үшін қатты баспаңыз). Жайылған жайманы кішкентай шаршы немесе ромб 
түрінде бөліп кесіңіз, мөлшері - 1 см.
3. Май құйылған табаны қатты қыздырыңыз (~200 мл, бауырсақтар фритюрда қуырылуы үшін). Ішіне қағаз орамал 
жайылған ыдыс дайындаңыз. Бауырсақтарды қонақтарға лайықтап, порциялап қуырыңыз. Майға жайманы салған 
кезде температураның төмендемеуі маңызды, барынша жоғары температурады қуырғанда, бауырсаққа май аз 
сіңеді.
4. Дайын бауырсақтарды кепсермен ішіне қағаз орамал жайылған ыдысқа салыңыз, келесі партия піскенше, 
бауырсақтарды жан-жағынан қағазға майы сорғытылатындай ыдысқа салыңыз, содан кейін ұсынуға немесе сақтауға 
арналған ыдысқа салыңыз. Келесі партияға қағаз орамалды ауыстырыңыз – осылай біз бауырсаққа сіңген майдың 
төрттен бір бөлігінен арыламыз.
5. Бауырсақ порциясына сүт құйыңыз, кесілген құлпынай қосып, ұсыныңыз.
*Сіз бауырсақтарды көбірек дайындауыңызға болады, пакетке порциялап салып, мұздатқышқа салып қойсаңыз 
болады, таңғы ас алдында керекті порцияны мұздатқыштан алып қойсаңыз, таңертең жұмсарып, дайын тұрады!

ҚҰРАМЫ
Бауырсақтар үшін:
Сүт 2,5%-ке дейін – 300 мл
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 дана
Тұз – ½ ш.қ.
Өсімдік майы (кокос жақсырақ) – 30 мл + 200 мл
для жарки
Калориясыз тәттілеуіш – дәміне қарай
Сода – ½ ш.қ.

Алма сірке суы – 1 ш.қ..
Қамыр қопсытқыш – 1 шай қасық
Тұтас дәнді ұн ~ 500 г

Ұсыну үшін:
Бауырсақтар – 130 г
Майсызданған сүт – 200 мл
Құлпынай ұсынуға – 30 г

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сүт құрамында бета-каротин, В тобындағы дәрумендер, А, D, Е, РР, сонымен қатар калий, кальций, фосфор и натрий 
бар.
Жоғары сұрыпты ұн құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, железо, Е, D, К, Р дәрумендері бар.
Жұмыртқа құрамында В тобындағы дәрумендер, А, С, D, сонымен бірге кальций, калий и магний сияқты минералдар 
бар.
Құлпынай құрамында А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР, ағза үшін маңызды калий, кальций, магний, цинк, йод, фосфор мен 
натрий бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 682 ккал

Ақуыздар: 15 %23,3 г

42 %29,2 г

93 ккал

263 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 51 %81,6 г 326 ккал



* БодиЛоджик 

3 КҮН. ТҮСКІ АС
АСШАЯН ҚОСЫЛҒАН БИРЬЯНИ
Теңіз өнімдері, көкөністер мен күріш – оңай сіңетін ақуыз, пайдалы майлар мен күрделі көмірсулар – 
пайдалы түскі ас үшін оңтайлы үйлесім. Ащы паста дәмдік рецепторларды қуантады. 

РЕЦЕПТ
1. Кешью жаңғақтарын блендерде немесе кофе тартқышта ұнтақтаңыз (немесе майдалап тураңыз). Үгітілген зімбірді 
барлық дәмдеуіштермен араластырып, ерітіндіні біртекті пастаға айналдырыңыз.
2. Күрішті жақсылап шайып, суық сумен құйыңыз, 30 минут суда қалдырыңыз, содан кейін елекке салып, суды ағызып 
тастаңыз. Асшаяндарды аршыңыз. Пиязды кішкене текшелерге кесіңіз. Сарымсақты ұсақтаңыз.
3. Майдың жартысын табада ерітіп, пияздың жартысын алтын түске дейін қуырыңыз, содан кейін ащы макарон 
қосыңыз, араластырыңыз. Асшаяндарды, тұзды қосып, асшаяндар ащы макаронмен жабылып тұратындай салыңыз. 
Бірнеше минут пісіріңіз және оттан алыңыз.
4. Қалың түбі бар кастрюльде қалған майды ерітіп, қалған пиязды сарымсақ, лавр жапырағы, қауыз және 
қалампырмен алтын түске дейін қуырыңыз. Күрішті салыңыз, араластырыңыз және 5 минут пісіріңіз, содан кейін 
дәміне қарай бұршақ, тұз, бұрыш қосып, су құйыңыз (130 мл), тағы 12 минут пісіріңіз.
5. Күріш пісіп жатқанда, пешті 180 °C дейін қыздырыңыз және кішкене пісіру табағын дайындаңыз.
6. Күрішке ащы пастадағы асшаяндарды қосып, араластырып, пісіруге арналған ыдысқа салу қажет. Бетін фольгамен 
жауып, ас пешіне тағы 15 минутқа жіберу қажет. Лимон бөлігімен, бетіне кинза сеуіп ұсынған жөн.

ҚҰРАМЫ
Ұзын дәнді күріш-60 г
Су-130 мл
Тазартылған асшаяндар - 200 г (шамамен 450 г 
мұздатылған тазартылмаған асшаяндар)
Жасыл бұршақ-70 г
Пияз - 70 г
Жаңа зімбір - 1 см
Сарымсақ-1 дана
Қалампыр-1 раушан
Бадьян-1 жұлдыз
Кокос майы немесе гхи-10 г
Лавр жапырағы - ½ жапырақ
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Кинза және аскөктің көк шөбі ұсыну үшін
Ұсыну үшін лимон бөлігі

Ащы макарон:
Шикі кешью-10 г
Жаңа зімбір - 1 см
Кардамон ұнтақталған - ⅛ шай қасық
Ұнтақталған даршын - ¼ шай қасық.
Ұнтақталған иісті бұрыш - ⅛ шай қасық
Мускат жаңғағы - ⅛ шай қасық
Куркума - ½ шай қасық
Ұнтақталған кориандр - ⅛ шай қасық

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Асшаяндарда Е, D, А дәрумендері, темір, натрий, калий, йод сияқты микро және макроэлементтер бар. Күріш - В 
дәрумендерінің, фолий қышқылының және марганецтің қайнар көзі.
Жасыл бұршақтың құрамында бірнеше маңызды амин қышқылдары, минералдар, В дәрумендері бар, әсіресе 
бұршақта В1, В6 және В9 дәрумендері көп. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 639 ккал

Ақуыздар: 37 %58,3 г

32 %22,5 г

233 ккал

203 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 32 %50,9 г 204 ккал



* БодиЛоджик 

3 КҮН. КЕШКІ АС
ЙОГУРТ ТҰЗДЫҒЫ, ҚЫЗАНАҚ ЕЗБЕСІ ҚОСЫЛҒАН 
ТАУЫҚ ЕТІНЕН ЖАСАЛҒАН ТЕФТЕЛИ 
Жеңіл және тойымды түскі ас – күркетауық етінен, жұмыртқа мен йогурттан жасалған ақуыз, күрделі 
көмірсулармен толықтырылған. Йогурт-сарымсақ тұздығы тағамның шырындылығы мен дәмін 
арттырады. 

РЕЦЕПТ
1. Күркетауық етін жартылай дайын болғанша қайнатыңыз. Тартылған етті күріш пен дәмдеуіштермен 
араластырыңыз, кішкене тефтели дайындаңыз.
2. Қызанақты қалыңдығы 5-7 мм дөңгелек тілімдерге кесіңіз. Аскөкті ұсақтап тураңыз.
3. Пешті 180 ° C дейін алдын ала қыздырыңыз және кішкене пісіруге арналған табақты дайындаңыз.
4. Йогуртты туралған сарымсақ пен жұмыртқамен араластырыңыз, аздап тұз қосыңыз.
5. Қызанақ тілімдерін пісіруге арналған табақтың түбіне 1 қабатқа салыңыз. Қызанақты туралған аскөкпен біркелкі 
себіңіз. Етті шарларды қызанақтың үстіне қойып, йогурт тұздығын құйыңыз. 25 минут пісіріңіз. Табамен ұсыныңыз 
немесе табаққа салыңыз.

ҚҰРАМЫ
Тефтели үшін:
Күркетауықтың тартылған еті – 230 г
Күріш – 20 г
Үгітілген кориандр – кішкентай шымшым
Тұз , бұрыш – татымына қарай
Қызанақ ірі (қызғылт) – 200 г
Аскөк – кішкене байлам

Йогурт соусына:
Қаймақ 10% – 100 г
Сарымсақ – 1 түйір
Жұмыртқа 1С – 1 дана
Жұмыртқа 1С – 1 ақуыз
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Күркетауық еті темір, фосфор және селенге бай.
Күріш В тобы дәрумендерінің, фолий мен марганецтің көзі болып табылады.
Қызанақтың құрамында С дәрумені, калий, магний, темір және мырыш бар. Күшті табиғи антиоксидант болып 
табылатын ликопен затын атап өткен жөн.
Жұмыртқада В, А, С, Д тобының дәрумендері, сонымен қатар кальций, калий және магний сияқты минералдар бар.
Йогурт - кальций, калий, В3, В12 дәрумендері мен А дәруменінің қайнар көзі.
Аскөк құрамында метаболикалық бұзылуларға пайдалы бактериялар мен саңырауқұлақтардың өсуін баяулататын 
фитонцидтер бар.
Сарымсақ - табиғи антибиотик, құрамында бактерияға қарсы және вирусқа қарсы әсері бар фитонцидтер бар. 
Сарымсақ құрамында күкірт пен марганец көп, онсыз сүйектерді нығайтуға қажет кальцийді сіңіру мүмкін 
емес. Сарымсақ - аллицин органикалық қосылысының жеткізушісі, ол антиоксидант, тыныс алу жолдарының 
инфекцияларының қаупін азайтады және қатерлі ісіктердің дамуына жол бермейді. В тобының дәрумендері, әсіресе 
В6, орталық жүйке жүйесінің қызметі үшін өте қажет. Олар қуаныш пен рахат гормоны серотониннің синтезіне 
қатысады.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 521 ккал

Ақуыздар: 47 %73,1 г

18 %12,5 г

292 ккал

113 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 18 %29,1 г 116 ккал



4 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ШПИНАТ-ІРІМШІКПЕН 
ТОЛТЫРЫЛҒАН БИЧАКИ

ТАУЫҚ ЕТІ ҚОСЫЛҒАН РАМЭН ЛИМОН, АНАР ЖӘНЕ ГҮЛДІ 
ҚЫРЫҚҚАБАТ КУСКУСЫ, 
ТАУЫҚ ЕТІ ҚОСЫЛҒАН ТАЖИН

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1829 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 163,4 г 101 % 654 ккал143,1 г 91 % 572 ккал 67 г 96 % 603 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. ТАҢҒЫ АС
ШПИНАТ-ІРІМШІКПЕН ТОЛТЫРЫЛҒАН БИЧАКИ
Қазақстандықтар жақсы көретін басқа да тағамдар сияқты бичак бізге көрші Өзбекстаннан келді. 
Бұл дәмді тағамның біздің гастрономиядан өз орнын тапқаны қандай керемет! Ақ ұнды астықпен 
алмастыру, қамырға таза ақуызды қолдану және көптеген көк шөппен толтыру арқылы нутрициология 
тұрғысынан пайдалы, құнарлы әрі дәмді тағам әзірлеуге болады. 

РЕЦЕПТ
1. Жайма үшін тұзды жылы суда ерітіңіз. Ұнды үлкен ыдысқа елеуіштен өткізіп, елеп, тұзды су қосыңыз. Қамырды 
қолыңызға жабыспайтындай етіп илеңіз (5-7 минут). Жаймадан жасалған шарды өсімдік майымен майлап, 
полиэтиленмен орап, бөлме температурасында 30 минутқа қалдырыңыз.
2. Жайма көтерілгенше, салындыны дайындаңыз. Қуыруға арналған табада асжапырақты тұз және бірнеше ас қасық 
сумен қыздырыңыз. Содан кейін оны табадан шығарыңыз, сәл салқындатып, артық сұйықтықты сығып алыңыз. 
Асжапырақ пен аскөкті ұсақтап турап, дәміне қарай шөптерді ірімшікпен, тұзбен, бұрышпен араластырыңыз.
3. Жайманы жаюға арналған орынның бетіне ұн себіңіз және (қалыңдығы шамамен 1 мм) өте жұқа етіп жайыңыз. 
Жайманы 13х13 см төртбұрыш етіп кесіңіз, салындыны әр шаршының ортасына салыңыз да, оны төртбұрыштап 
бүктеңіз (барлық 4 бұрышты ортасына дейін қабаттап бүктеңіз).
4. Пешті 180° C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру парағын немесе жабыспайтын күйікке қарсы кілемшені төсеп, 
бичактардың бүгілген жерін төмен қаратып салыңыз. Жұмыртқанының сарысын щеткамен бичактарға жағыңыз. 
Қызарғанша 20-30 минуттай пісіріңіз.

ҚҰРАМЫ
Жайма үшін:
Тұтас дәнді ұн – 120 г
Жылы су – 40 г
Тұз – кішкентай шымшым
Өсімдік майы – 5 г
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 дана

Салынды үшін:
Асжапырақ – 50 г
Ірімшік майсызданған, құрғақ – 80 г
Аскөк – кішкентай байлам
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қатты бидай құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, K, R дәрумендері бар.
Асжапырақ құрамында бета-каротин, А, В9, С, Е дәрумендері бар.
Ірімшік А, Е, Р, В2, В6 және В12 дәрумендеріне, фолий қышқылына бай. Өнімде сонымен қатар кальций, темір, натрий, 
магний, мыс, мырыш, фтор және фосфор бар.
Әсіресе ірімшік липотропты әсер ететін маңызды амин қышқылы - метионинге бай.
Ол ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді және бауырдың майлануына жол бермейді.
Аскөк құрамында метаболикалық бұзылуларға пайдалы бактериялар мен саңырауқұлақтардың өсуін баяулататын 
фитонцидтер бар.

. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 397 ккал

Ақуыздар: 17 %25,9 г

8 %5,3 г

104 ккал

48 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 38 %61,4 г 246 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. ТҮСКІ АС
ТАУЫҚ ЕТІ ҚОСЫЛҒАН РАМЭН 
Кеспе, балдырлар, құс еті, жұмыртқа және көкөністер жапон асханасының өзгермейтін құрамдас 
бөлігі болып табылады. Бұл ел өзінің ұзақ өмір сүрушілерімен танымал, сондықтан жапон рационының 
тағамын ұсынғалы отырмыз.

РЕЦЕПТ
1. Кеспе қамырын аздап ұнтақталған бетке жұқа қабатқа жайып, қалыңдығы 2-3 мм кеспеге кесіңіз.
2. Жұмыртқаны қайнатыңыз (суық су құйып, тұз қосып қайнатыңыз және тағы 4 минут пісіріңіз), содан кейін суық су 
құйып тастаңыз, аздап тұрғызып қойыңыз, содан кейін тазалаңыз, шайыңыз және ортасынан кесіңіз.
3. Пешті 180 °C дейін қыздырыңыз.Тауықтың жұмсақ етін фольга парағына салыңыз, тұз бен бұрыш қосып, фольганы 
орап, тауықты 20 минут пісіріңіз. Ұсынар алдында тауық етін кішкене тілімдерге кесіңіз.
4. Кеспе дайын болғанға дейін қайнаған тұзды суға қайнатыңыз.
5. Сорпаны қайнатыңыз, сорпаға майдалап туралған сарымсақ, зімбір және чили, соя стұздығы мен тәттілендіргіш 
қосыңыз. Дәмін теңестіру үшін дәмін татып көріңіз және қажет болса, тәттілендіргіш немесе аздап тұз қосыңыз.
6. Ұсыну ыдысына кеспе салыңыз, сорпаны құйыңыз да, үстіне бір уыс асжапырақ, тауық еті мен жұмыртқаның 
жартысын салыңыз. Майдалап туралған жасыл пиязға, майдалап туралған нори мен күнжіт тұқымдарын себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Тауықтың төс еті-160 г
Бидай ұны кеспесі-120 г  
(қамырды "бонустық рецептілерден" қараңыз) 
Көкөніс сорпасы-380 г
1 С тауық жұмыртқасы – 1 дана
Жас асжапырақ - кішкене уыс
Пияз-30 г
Сарымсақ-1 дана

Балғын зімбір – 1 см
Нори құрғақ балдырлары - ¼ жапырақ
Жаңа піскен немесе кептірілген чили бұрышы-дәміне 
қарай
Калориясыз тәттілендіргіш-шай қасықтың ұшында
Соя тұздығы – 1,5 ас қасығы
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Күнжүт – 2 шай қасығы
Көк пияз – 1 қауырсыны (ұсыну үшін)

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Жұмыртқа құрамында В, А, С, D дәрумендері, сонымен қатар минералдар: кальций, калий және магний бар.
Қатты бидай ұны құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, К, Р дәрумендері бар.
Норидегі йод пен өсімдік протеинінің мөлшері негізгі қасиеті болып саналады. Нори құрамында A, B1, B2, B12 және D 
дәрумендері мен кальций, темір және фосфор минералдарыы бар.
Асжапырақтың құрамында бета-каротин, А, В9, С, Е дәрумендері бар.
Күнжіт - кальций, калий, магнийдің қайнар көзі. Сонымен қатар, оның құрамында ерекше антиоксидант (сезамин) 
бар.
Зімбір тамыры ағзаның қорғаныш қасиеттерін нығайтуға көмектесетін полифенолдар мен эфир майларын қамтиды.
Пияз құрамында С дәрумені және арнайы зат - кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың бөлінуіне ықпал етеді 
және рак клеткаларының өсуін баяулатады.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 631 ккал

Ақуыздар: 42 %65,6 г

28 %19,7 г

262 ккал

177 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 30 %47,7 г 191 ккал



* БодиЛоджик 

День 4. КЕШКІ АС
ЛИМОН, АНАР ЖӘНЕ ГҮЛДІ ҚЫРЫҚҚАБАТ 
КУСКУСЫ, ТАУЫҚ ЕТІ ҚОСЫЛҒАН ТАЖИН
РЕЦЕПТ
1. Лимонды екіге бөліңіз. Лимонның жартысын текшелеп (қабығын қоса) кесіңіз де, туралған лимонды суға салып, 
толық жұмсарғанша қайнатыңыз (30-40 минут).
2. Пиязды текшелеп кесіңіз. 1 түйір сарымсақты ұсақтап тураңыз. Сәбізді 2 мм жартылай сақина етіп кесіңіз. 
Қызанақты үлкен текшелерге кесіңіз. Зәйтүнді сақиналап кесіңіз.
3. Бүріккіштен май құйылған табаны алдын ала қыздырыңыз. Тауықтың жамбас етін екі жағынан қызарғанша 
қуырыңыз (әр жағынан шамамен 2 минут). Тауық етін салып, пиязды қызарғанша жұлдызды бадьянмен 
қуырыңыз. Сәбіз, сарымсақ және дәмдеуіш қоспасын қосыңыз, лимонның екінші жартысынан шырынды сығыңыз, 
араластырыңыз және қышқылдың шыжылдауының тоқтауын күтіңіз. Бір -екі ас қасық су құйып, әлсін-әлсін 
араластырып, тағы 3 минут пісіруді жалғастырыңыз. Қызанақ қосып, тұз бен бұрыш қосып, 150 мл су құйып, 
араластырыңыз. Отты азайтып, 15 минут қайнатыңыз.
4. Пешті 180° C дейін алдын ала қыздырыңыз. Бөлінген порциялық тажин немесе кішкене пісіруге арналған табақты 
дайындаңыз. Табаға зәйтүн мен бұқтырылған лимон тілімдерін салыңыз. Табадағы қоспаны тажинге немесе пісіруге 
арналған табаққа салыңыз. Қалған 2 түйір сарымсақты қоспаға салыңыз. Тауықтың жамбас етін үстіне қойып, тажинді 
қақпақпен жабыңыз (егер пісіруге арналған табада пісірсеңіз, фольгамен тығыз жабыңыз, бу шығару үшін пышақпен 
бірнеше кесіңіз). Тағамды пешке қойып, тағы 35 минут пісіріңіз.
5. Тамақ пісіп жатқанда, гүлді қырыққабаттан кускус дайындаңыз. Кішкене гүлшоғырға бөлшектелген, жуылған гүлді 
қырыққабатты «пышақтары» бар ас үй комбайнына салып, кускус мөлшеріне дейін ұсатыңыз. Ыдысқа аударыңыз 
және су қырыққабатты толығымен жабатын етіп қайнаған сумен жабыңыз. 10 минуттан кейін суды ағызып, тұз, бұрыш 
және куркума қосып, араластырыңыз.
6. Түрлі түсті қырыққабатты кускусты дастарханға қоятын табаққа салыңыз, кускустың үстіне өсімдік қоспасын қосып, 
тұздықтың үстіне құйыңыз. Тауықтың жамбасын үстіне қойыңыз. Анар тұқымы мен көк шөп себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Тауықтың сан еті – 220 г
Пияз – 60 г
Сәбіз – 100 г
Қызанақ – 150 г
Сарымсақ – 3 түйір
Сүйексіз зәйтүн – 20 г
Лимон – 1 кішкентай (~100 г)
Анар (дәнектері) – 1 ас қасық
Калориясыз тәттілеуіш – ш.қ. ұшымен
Қуыруға арналған спрейдегі май
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Бадьян – 1 жұлдызша
Ауыз су – 150 мл
Жалбыз, кинза және ақжелкен (ұсыну үшін)

Дәмдеуіштер қоспасы:
Ұнтақталған тәтті паприка – ¼ ш.қ.
Ұнтақталған дәмқабақ – ⅛ ш.қ.
Ұнтақталған зімбір – ⅛ ш.қ.
Ұнтақталған тмин – ⅛ ш.қ.
Ұнтақталған кориандр – ⅛ ш.қ.

Гүлді қырыққабаттан дайындалған кускус үшін:
Гүлді қырыққабат гүлшоғыры – 150 г
Куркума – ½ ш.қ.
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 802 ккал

Ақуыздар: 33 %51,6 г

60 %42 г

206 ккал

378 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 34 %54,3 г 217 ккал



5 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ШЕЛПЕКТЕГІ ОМЛЕТ ЕТТІҢ ҮШ ТҮРІНЕН 
ДАЙЫНДАЛҒАН СОРПА

АЩЫ ҚЫЗАНАҚ ТҰЗДЫҒЫ 
БАР КЕФТА

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1825 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 155,5 г 96 % 622 ккал149,2 г 95 % 597 ккал 67,4 г 97 % 607 ккал



* БодиЛоджик 

5 КҮН. ТАҢҒЫ АС
ШЕЛПЕКТЕГІ ОМЛЕТ 
Мұндай таңғы ас әдеттегі қуырылған жұмыртқаның баламасына айналуы мүмкін! Бұл тағам кәдімгі 
омлет сияқты тез дайындалады, бірақ қазақтың шелпегін қолданудың арқасында (біздің жағдайда 
пайдалы астық шелпегі) мұндай жұмыртқа қосылған таңғы ас ақуыздармен, майлармен және 
көмірсулармен байытылған. Қытырлақ, ішінде нәзік салындысы бар бұл тағам өте дәмді! 

РЕЦЕПТ
1. Жұмыртқаның ақуызын сүт, тұз және бұрышпен араластырыңыз. Туралған аскөк пен кептірілген қызанақты қосып, 
араластырыңыз.
2. Бүріккіштен аздап май құйылған табаны қыздырыңыз. Жылуды орташа деңгейге дейін азайтып, шелпекті салыңыз. 
Жұмыртқа қоспасын бірден үстіне құйыңыз, жабыңыз. (қазірдің өзінде тығыз, бірақ толық дайын емес - шамамен 
3-4 минут). Енді шелпекті омлетпен бірге жартылай бүктеңіз, формасы жарты ай сияқты болу керек. Төменгі жағын 
шамамен бір минут пісіріңіз, содан кейін оны екінші жағына аударыңыз (оны шелпектің төменгі бүктемесінен 
аударып, тігінен көтеріп, екінші жағына қойыңыз). Екінші жағынан тағы бір минут пісіріңіз. Пісірілген омлетті 
тәрелкеге салып ұсыныңыз (жылы көк шай немесе шөп шайымен ұсынған жақсырақ).

ҚҰРАМЫ
Шелпек (жұмсақ және серпімді) – 1 шелпек 
(бонустық рецептілердегі рецептіні қараңыз)
Тауық жұмыртқасы 1С - 1 дана
Тауық жұмыртқасы 1С - 2 ақуыз
Майсыз сүт - 3 ас қасық
Күнге кептірілген қызанақ - 30 г
Аскөк - бірнеше бұтақ
Тұз, бұрыш - татымына қарай
Қуыруға арналған спрейдегі май

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қатты бидай құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, K, R дәрумендері бар.
Жұмыртқада В, А, С, Д тобының дәрумендері, сонымен қатар минералдар: кальций, калий және магний бар.
Қызанақтың құрамында С дәрумені, калий, магний, темір және мырыш бар. Күшті табиғи антиоксидант болып 
табылатын ликопен затын атап өткен жөн.
Аскөк құрамында метаболикалық бұзылуларға пайдалы бактериялар мен саңырауқұлақтардың өсуін баяулататын 
фитонцидтер бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 447 ккал

Ақуыздар: 15 %23 г

28 %19,6 г

92 ккал

176 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 28 %44,7 г 179 ккал



* БодиЛоджик 

5 КҮН. ТҮСКІ АС
ЕТТІҢ ҮШ ТҮРІНЕН ДАЙЫНДАЛҒАН СОРПА
Тамақтың калориясын жеңілдету үшін қызыл етті құс етімен толығымен ауыстырудың қажеті жоқ. 
Диетологтың нұсқауларын оқып шығыңыз және диетадағы қызыл ет мөлшерін теңестіріңіз, бірақ одан 
мүлде бас тартпаңыз! Бұл рецептіде қызыл мен ақтың арақатынасы 1: 1 құрайды, бұл тағамдық құрамды 
едәуір байытады, сонымен бірге тағамның калориясы мен майлылығын азайтады. 

РЕЦЕПТ
1. Сәбіз мен пиязды жарты сақина тәрізді тураңыз. Сарымсақ пен шөптерді ұсақтаңыз. Болгар бұрышын жолақтарға 
кесіңіз. Қызанақты текшелеп тураңыз. Картопты үлкен текшелерге бөліңіз.
2. Етті үлкен текшелерге бөліп, су құйыңыз, қайнатыңыз, көбікті алып тастаңыз және суды ағызыңыз. Етке рецепт 
бойынша (350 мл) суық су құйыңыз, қайнатыңыз, отты азайтыңыз және 30 минут қайнатыңыз. Пияз, сарымсақ, тұз 
және бұрыш қосыңыз. Қайнатыңыз және сәбізді, картопты, болгар бұрышын және кориандрді ерітіндіге немесе 
пышақтың жалпақ жағымен аздап ұсақтап қосыңыз. Қайта қайнатыңыз және қызанақты қосыңыз. Картоп жұмсақ 
болғанша, орташа отта пісіріңіз. Сорпа дайын болған кезде, туралған көк шөп қосыңыз, қақпақпен жабыңыз және 
кем дегенде 10 минут қайнатыңыз.

ҚҰРАМЫ
Сиыр еті кесілімі – 50 г
Қойдың жауырын еті – 50 г
Тауықтың төс еті – 150 г
Ауыз суы – 400 мл
Сәбіз – 50 г
Пияз – 50 г
Болгар бұрышы – 50 г
Қызанақ – 50 г

Картоп – 150 г
Сарымсақ – 1 бас
Кориандр дәндері – бірнеше дән
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Көк шөп (аскөк, кинза, ақжелкен) ұсынымға – бірнеше
бұтақтар

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қой етінің құрамында холин, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е және РР дәрумендері, сонымен қатар калий, кальций, магний, 
мырыш, селен, мыс пен марганец, темір, хлор мен күкірт, йод, хром, фтор, молибден, қалайы, кремний, кобальт, 
никель, фосфор және натрий сияқты минералдар бар. Анемияның алдын алу үшін пайдалы.
Сиыр еті психикалық және физикалық күйзеліске ұшыраған адамдарға пайдалы. Оның құрамында кальций мен 
магний фосфаттары, мырыш және А, РР дәрумендері бар. Бұл қан айналымы жүйесін жақсартатын темір және 
буынаралық байламдар үшін қажет коллагеннің қайнар көзі.
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Сәбіз құрамында каротин, фитоен, фитофлуен және ликопин бар.
Картоп - дәрумендер мен минералдардың таптырмас көзі (С, В тобының дәрумендері, мырыш, калий, магний, темір, 
фосфор).
Бұрыштың құрамында С, А, Е, РР және В тобының дәрумендері бар.
Кинза- бұл дәрумендердің, макро- және микроэлементтердің қайнар көзі, құрамында А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, К, 
РР, холин, сонымен қатар натрий, кальций, калий, фосфор, темір бар және мыс бар. Кинза эфир майларына, пектин, 
рутин және алкалоидтарға бай.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 636 ккал

Ақуыздар: 33 %51,2 г

31 %21,6 г

205 ккал

194 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 37 %59,3 г 237 ккал



* БодиЛоджик 

5 КҮН. КЕШКІ АС
АЩЫ ҚЫЗАНАҚ ТҰЗДЫҒЫ БАР КЕФТА
Нәзік фрикаделькалар - жоғары ақуызды кешкі ас үшін тамаша нұсқа. 

РЕЦЕПТ
1. Күрішті қайнаған тұздалған суда аль-денте күйіне жеткенше қайнатыңыз (дайын, бірақ әлі де серпімді). Суды 
ағызып, күрішті салқындатыңыз. Тартылған еттің екі түрін де күрішпен араластырыңыз, тұз бен бұрыш қосыңыз. 
Фрикаделькаларды дайындап, оларды жабысқақ пленкамен жабылған жалпақ табаққа немесе пісіру парағына 1 
қабат салыңыз. Фрикаделькалар салынған табақ немесе астауды мұздатқышқа 15 минутқа салып қойыңыз.
2. Тефтелиді мұздатқышқа салып, тұздықты дайындаңыз. Пиязды кішкене текшеге кесіңіз. Сарымсақты ұсақтаңыз. 
Бүріккіш маймен аздап себілген табаны қыздырыңыз. Пиязды жеңіл алтын түске дейін қуырыңыз. Сірке суын қосып, 
араластырыңыз да, табада ысқыру тоқтағанша күтіңіз. Енді қызанақ езбесі мен суды құйыңыз, сарымсақ пен барлық 
дәмдеуіштерді қосыңыз. Тұз және бұрыш қосыңыз. Қажет болса, дәмді теңестіру үшін аздап тәттілендіргіш қосыңыз. 
Қайнауға дейін жеткізіп, оттан алыңыз.
3. Пешті 180 °C дейін қыздырыңыз. Қызанақ езбесін кішкене пісіру табағына құйыңыз.
4.  Тұздыққа фрикаделькаларды салып, 30 минут бойы пісіруге кефтаны салыңыз. Құртты бөліктерге бөліп, кефтаны 
дайын болғанға дейін 5 минут бұрын құртпен біркелкі себіңіз. Дайын тағамның бетіне ұсатылған көк шөп себіңіз де, 
ұсына беріңіз.

ҚҰРАМЫ
Қойдың тартылған еті (жауыры) - 100 г
Тауықтың тартылған еті-170 г
Күріш-50 г
Пияз-80 г
Сарымсақ-1 дана
Томат пастасы – 2 шай қасық.
Қызанақ езбесі-300 г + су 50 мл
Ащы ұнтақталған қызыл бұрыш - Дәміне қарай 
ұнтақталған зире - ⅛ шай қасық

Ұнтақталған даршын - ¼ шай қасық.
Куркума - ½ шай қасық
Ақ шарап сірке суы – 1 шай қасық.
Калориясыз Тәттілендіргіш-дәміне қарай (қажет болса)
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Қуыруға арналған спрейдегі май
Құрт-50 г
Ұсынылатын кинза және/немесе ақжелкен көктері

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қойдың құрамында холин, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е және РР дәрумендері, сонымен қатар минералдар: калий, кальций, 
магний, мырыш, селен, мыс және марганец, темір, хлор және күкірт, йод және басқалар бар.
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Күріш - В дәрумендерінің, фолий қышқылының және марганецтің қайнар көзі.
Томат езбесі адам ағзасына қабынуға қарсы, диуретикалық, холеретикалық әсер етеді.
Онда пайдалы микроэлементтер мен дәрумендер шоғырланған – биотин, бета-каротин, фолий қышқылы, тиамин 
және басқа да көптеген дәрумендер. Сондай-ақ кальций, магний, фосфор және калий.
Құрт құрамында А, Е, С және D дәрумені бар, дайын ірімшіктің негізгі компоненті – қатықтың пайдасы мол.
Оның құрамында сүт қышқылы бактериялары мен болгар таяқшалары бар. Ішектің шірік микрофлорасының өсуін 
тежейді, пайдалы және бейтарап бактериялардың балансын үйлестіреді. Өнім тек ішекке ғана емес, бүкіл асқазан-
ішек жолына да пайдалы әсер етеді.
Пияз құрамында С дәрумені және арнайы зат–кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың бөлінуіне ықпал етеді және 
қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 742 ккал

Ақуыздар: 48 %75 г

38 %26,2 г

300 ккал

236 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 32 %51,5 г 206 ккал



6 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

КАРАМЕЛЬ ҚҰЙЫЛҒАН, 
ЖИДЕКПЕН ҰСЫНЫЛАТЫН 
АСҚАБАҚ ҚҰЙМАҚТАРЫ

МАСТАВА АҚСЕРКЕ ЖӘНЕ КӨКӨНІСТЕР 
ҚОСЫЛҒАН ПИБИМПАП

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1820 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 174,3 г 108 % 697 ккал127,1 г 81 % 508 ккал 68,3 г 98 % 615 ккал



* БодиЛоджик 

6 КҮН. ТАҢҒЫ АС
КАРАМЕЛЬ ҚҰЙЫЛҒАН, ЖИДЕКПЕН ҰСЫНЫЛАТЫН 
АСҚАБАҚ ҚҰЙМАҚТАРЫ
Рецепт ас қорытуды жақсартуға көмектесетін ерекше көкөніс – асқабаққа негізделген. Мұндай жоғары 
көмірсулы таңғы ас қарқынды күн үшін тамаша бастамасы болады. 

РЕЦЕПТ
1. Құрманы жақсылап шайыңыз, сүйегін алып тастаңыз және кішкене текшеге кесіңіз. Аздап су құйып, жұмсақ 
болғанша қайнатыңыз, содан кейін құрма суын ағызып, езбе түрінде езіңіз.
2. Тұздық үшін жұмыртқаны крахмал, цикорий және тәттілендіргішпен араластырыңыз. Суық сүтті құйып, 
кастрюльді орташа отқа қойыңыз. Баяу араластырыңыз, тұздықты қайнауға дейін жеткізіңіз. Құрма езбесін қосып, 
араластырыңыз. Жылы немесе салқындатылған құймақ түрінде ұсыныңы.
3. Оладьи үшін асқабақты ұсақ үккіштен өткізіңіз. Жұмыртқаны сүтпен араластырыңыз. Ұнтақталған ұнға қопсытқыш, 
кебек, тәттілендіргіш, тұз, апельсин қабығы мен даршын қосыңыз. Кебекті көтерілу үшін 15 минутқа қалдырыңыз..

ҚҰРАМЫ
Асқабақ құймақтарына:
Асқабақ – 200 г
Сұлы ұны – 35 г
Сұлы кебектері – 20 г
Қопсытқыш – ½ шай қасығы
1С тауық жұмыртқасы – 1 дана
Цикорий – ½ шай қасығы.
Калориясыз тәттілендіргіш-дәміне қарай
Тұз – кішкене шымшым
Ұнтақталған апельсин қабығы – ½ шай қасығы
Корица ұнтақталған – ¼ шай қасығы
Қуыруға арналған спрейдегі май
Жидектер (Қарақат, қызылжидек, мүкжидек) – 50 г

Карамель үшін:
Құрма – 25 г
2,5 % дейінгі сүт – 120 мл
жүгері крахмалы – 1 шай қасығы
1С тауық жұмыртқасы– 1 дана
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сұлы құрамында В, сонымен қатар Е, Н және РР дәрумендері бар; калий, кальций, магний, мырыш.
Асқабақтың құрамында бета-каротин, B1, B2, C, E, PP дәрумендері, сонымен қатар ағзаға қажетті минералдар бар: 
калий, кальций, магний, мырыш, фтор, мыс және марганец, темір, кобальт, фосфор және натрий.
Жұмыртқа құрамында В, А, С, D дәрумендері, сонымен қатар минералдар: кальций, калий және натрий бар.
Жидектер (әсіресе жабайы) антиоксиданттар мен биофлавоноидтарға бай. Сондай-ақ құрамында А, С, Е дәрумені, 
мыс, марганец, магний және калий бар.
Сүт құрамында кальций бар, ол сүйектер мен тістерді нығайтады. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 601 ккал

Ақуыздар: 17 %26 г

26 %18,4 г

104 ккал

166 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 51 %82,8 г 331 ккал



* БодиЛоджик 

6 КҮН. ТҮСКІ АС
МАСТАВА
Жақсы теңдестірілген түскі ас дәстүрлі өзбек сорпасымен, екі түрлі етпен және көкөністермен 
ұсынылған. 

РЕЦЕПТ
1. Пиязды (50 г) майдалап турап, дәміне қарай тұз бен бұрышпен бірге тартылған етке қосыңыз. ⅛ шай қасық аздап 
ұсақталған кориандр мен зире тұқымын қосыңыз. Тартылған етті илеп, тоңазытқышқа біраз уақытқа қойыңыз.
2. Пияз (50 г) жұқа төрттен сақинаға кесіңіз. Сарымсақты ұсақтаңыз. Қызанақты аршып, кішкене текшеге кесіңіз. 
Баялды, картоп және сәбіз де кішкене текшелерге кесіңіз. Баялдыны бөлек контейнерге салып, тұз сеуіп, 
араластырып және 15 минутқа қалдырыңыз, содан кейін тұздан шайып, қолыңызбен ылғалдан сығыңыз.
3. Кастрюльде немесе қалың қабырғалы кастрюльде майды қыздырып, пиязды жеңіл алтын түске дейін 
қуырыңыз. Содан кейін сәбіз қосып, тағы бірнеше минут қуырыңыз. Қызанақ, томат пастасы және (қажет болса) 
аздап су қосыңыз. 10 минут қайнатыңыз, содан кейін баялды, картоп, сарымсақ және ⅛ ас қасық кориандр және 
зире тұқымдарын қосыңыз. Тұз, бұрыш және қызыл ыстық бұрыш қосыңыз. 400 мл қайнаған су құйып, 10 минут 
қайнатыңыз.
4. Күрішті ағын судың астында жақсылап жуып, қазанға салып, араластырыңыз. Тағы шамамен 15 минутта шағын отта 
бұқтыру қажет.
5. Тартылған еттен диметрі 1,5 см кішкене фрикаделькалар жасап, сорпаға дайын болғанша 10 минут қайнатыңыз. 
Отты өшіріп, маставаға көк шөп сеуіп, қақпағымен жауып ұсынғанша 10 минут қоя тұру қажет. 

ҚҰРАМЫ
Тартылған қой еті (жауыры) – 70 г
Тартылған тауықтың төс еті – 120 г
Рафинатталмаған күнбағыс майы – 1 ш.қ
Күріш – 40 г
Пияз – 50 г + 50 г
Сәбіз – 70 г
Картоп – 70 г
Баялды – 70 г
Қызанақ – 70 г

Сарымсақ – ½-1 бөлігі (қалау бойынша)
Томат пастасы – 1 ш.қ.
Тұз, бұрыш – қалауы бойынша
Кориандр дәні – ⅛ + ⅛ ш.қ.
Зира дәні – ⅛ + ⅛ ш.қ.
Ащы ұнтақталған қызыл бұрыш-шай қасықтың ұшында

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қойдың құрамында холин, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е және РР дәрумендері, сонымен қатар минералдар: калий, кальций, 
магний, мырыш, селен, мыс және марганец, темір, хлор және күкірт, йод және басқалар бар.
Картоп - дәрумендер мен минералдардың қайнар көзі (С, В дәрумені, мырыш, калий, магний, темір, фосфор).
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Пияз құрамында С дәрумені және арнайы зат – кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың бөлінуіне ықпал етеді 
және рак клеткаларының өсуін баяулатады.
Баялдының құрамында В дәрумені, С дәрумені, РР және каротин, сонымен қатар калий, темір, кальций, магний, 
натрий және фосфор сияқты минералды заттар бар. Баялды холестерин түзілуіне кедергі келтіреді.
Қызанақтарда С дәрумені, калий, магний, темір және мырыш бар. Күшті табиғи антиоксидант болып табылатын 
ликопен затын атап өткен жөн.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 585 ккал

Ақуыздар: 30 %47 г

26 %18,2 г

188 ккал

164 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 36 %58,4 г 234 ккал



* БодиЛоджик 

6 КҮН. КЕШКІ АС
АҚСЕРКЕ ЖӘНЕ КӨКӨНІСТЕР ҚОСЫЛҒАН 
ПИБИМПАП
Оңай сіңетін ақуыздарға (балық, саңырауқұлақтар) және талшыққа (көкөністер, шөптер) бай корей 
тағамы. 

РЕЦЕПТ
1. Жылдам кимчи қырыққабатын дайындаңыз. Бір күн бұрын Пекин қырыққабатын үлкен бөліктерге бөліңіз (~4 
см) және мол етіп тұз салыңыз. Бөлме температурасында 4 сағатқа қалдырыңыз. Канкочи пастасын дайындаңыз: 
қоңыр бұрыш пен чили, сарымсақ пен зімбірді майдалап тураңыз және қалған ингредиенттерді қосып, блендер 
ыдысында біркелкі пастаға дейін езіңіз. Қажет болса, ерітіндіде немесе итергішпен қосымша ысқылаңыз. Ұсынардан 
бірнеше сағат бұрын қырыққабатты тұздан шайып, құрғатыңыз, содан кейін қырыққабатқа канкочи пастасын қосып, 
қолыңызбен араластырыңыз.
2. Күрішті қайнаған тұзды суға пісірілгенге дейін қайнатыңыз. Міндетті түрде ыстық күйінде ұсыныңыз.
3. Пешті 180 °C дейін қыздырыңыз. қалыпқа фольга төсеңіз. Ақсерке етін салып, тұз бен бұрыш қосып, 15 минут 
пісіріңіз. Ұсынар алдында балық етін шағын 2-3 см бөліктерге бөліңіз.
4. Сәбізді жұқа жолақтарға, саңырауқұлақтарды жұқа ұзын текшелерге кесіңіз. Табада 1 шай қасық қыздырыңыз 
және сәбізді өте жоғары отта қуырыңыз, тұздап, үнемі араластырыңыз, 1 минут, қуырылғанға дейін қытырлақ 
болғанша қуырыңыз. Сәбізді табадан салып алыңыз. Табаны отқа қайтадан қойып, қалған 1 шай қасық май құйып, 
саңырауқұлақтарды жоғары отта, тұздап, үнемі араластыра отырып, дайын болғанша (2-3 минут) қуырыңыз. 
Саңырауқұлақтарды сәбізден бөлек салып алыңыз. Сол табаға асжапырақ, тұз салып, кішкене тұрғызыңыз, содан 
кейін табаны оттан алыңыз.
5. Ұсынар алдында ыдысқа ыстық күрішті салыңыз (міндетті түрде!). Күріштің үстіне ақсерке, сәбіз, саңырауқұлақтар, 
асжапырақ, кимчи, соя немесе маш өскіндерін, шикі сарысын бөлек үйінділермен жайыңыз. Кесілген жасыл пияз 
себіңіз. Қолданар алдында күрішті жұмыртқаның сарысымен (сарысы ыстық күрішке "пісірілген") және қалған 
ингредиенттермен араластырыңыз.

ҚҰРАМЫ
Ақсерке үшін:
Ақсерке еті – 200 г
Тұз, бұрыш – қалауы бойынша

Жылдам кимчи қырыққабаты үшін:
Пекин қырыққабаты – 200 г
Тәтті қызыл бұрыш – 50 г
Жаңа піскен чили бұрышы-дәміне қарай
Сарымсақ – 1–2 дана, қалауы бойынша
Зімбір – 1 см
Күріш сірке суы -1 ас қасық. л
Калориясыз Тәттілендіргіш-дәміне қарай
Тұз - татымна қарай
Ұнтақталған кориандр - ¼ шай қасық.

Басқа гарнирына:
Күріш– 30 г
Сәбіз – 80 г
Саңырауқұлақ – 100 г
Асжапырақ – 50 г
Қуыру үшін зәйтүн майы – 2 шай қасығы.
Соя және маш – кішкене уыс (~30 г)
Көк пияз – 1 қауырсын
1С тауық жұмырткасы– 1 сарысы

 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 634 ккал

Ақуыздар: 35 %54,1 г

46 %31,7 г

216 ккал

285 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 20 %33,1 г 132 ккал



7 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ТАҢҒЫ  
АС «ҚАЗАҚША СЕНБІ»

«ЛАЙТ» ЕТ ТАҒАМЫ АЛМАТЫЛЫҚ ЛАВАШТАҒЫ 
ЛЮЛЯ-КЕБАБ 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1801 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 155,9 г 97 % 624 ккал135,9 г 87 % 544 ккал 70,4 г 101 % 634 ккал

KZUJ7HR7
Highlight



* БодиЛоджик 

7 КҮН. ТАҢҒЫ АС
ТАҢҒЫ АС «ҚАЗАҚША СЕНБІ»
Отбасымен және/немесе достармен жұма күнгі кешкі астан кейін әртүрлі ұлттық дәмді тағамдар 
қалады, олардан сенбі күні оңай және дәмді таңғы ас дайындауға болады! Ұсынылған комбинацияда 
ақуыздар, майлар мен көмірсулар теңдестірілген. 

РЕЦЕПТ
1. Қызанақты жұқалап, дөңгелектеп тураңыз. Көк шөптің ірі сабақтарын алып тастаңыз, тек шөптерін қалдырыңыз.
2. Қазыны өте жұқа етіп кесіңіз.
3. Шелпекті қолыңызбен 3 бөлшекке бөліңіз. Шелпектің әр бөлігіне қызанақ, қазы тілімі мен кішкене йогурт құйыңыз. 
Көк шөппен  безендіріңіз. Айранмен бірге шелпек тостын жеңіз. Тәтті бауырсақты ыстық шай немесе каркадемен 
ұсынуға болады.

ҚҰРАМЫ
Қазы – 35 г (3 жұқа тілім)
Шелпек қытырлақ түрінде* – ½ шелпек («Қосымша рецептін» қараңыз)
Қызанақ – 3 шеңбер (~50 г)
Көкшөп (аскөк/кинза/ақжелкен) – бірнеше бұтақша
Бауырсақ тәтті 1 дана (~50 г)
Йогурт табиғи – 3,2% дейін – 50 г
Айран – 200 мл
*Егер сізде жұмсақ шелпек болса, оларды қытырлақ болғанша алдын ала қыздырылған пеште бірнеше минут 
ұстаңыз.

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қазы денені темірмен қанықтырады, бұл қандағы гемоглобин деңгейін жоғарылатады, қан қысымын қалыпқа 
келтіреді. Құрамында В1, В2, А және Е дәрумендері мен калий, фосфор, магний және темір; мина қышқылдары сияқты 
минералдар бар.
Қызанақтың құрамында С дәрумені, калий, магний, темір және мырыш бар.
Айран құрамында калий, натрий, магний, темір, мырыш, мыс, хлор, йод, күкіртке бай минералды кешен бар. Калийдің 
(шамамен 106 мг) және натрийдің (шамамен 159 мг) жоғары мөлшерін атап өтуге болады. Айран құрамында пайдалы 
A, B, C, D, H және PP дәрумендері, органикалық қышқылдар мен қанықпаған май қышқылдары бар.
Йогурт - кальций, калий, В3, В12 және А дәрумендерінің қайнар көзі.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 463 ккал

Ақуыздар: 20 %31,6 г

30 %20,9 г

126 ккал

188 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 23 %37 г 148 ккал



* БодиЛоджик 

7 КҮН. ТҮСКІ АС
«ЛАЙТ» ЕТ ТАҒАМЫ
Еліміздің ұлттық тағамы – асылған етсіз бірде -бір қазақ рационын елестету мүмкін емес!

Бұл - ұлттық тағамның дәстүрлі емес, калориясыз және құнарлы заттардың теңдестірілген нұсқасы! 
Тұтас дәнді қамыр, майсыз құс еті және жайма кеспесінің бір бөлігін көкөніс майымен алмастыру сізге 
өзіңіздің сүйікті әрі пайдалы асыңыздың дәмін татуға мүмкіндік береді! 

РЕЦЕПТ
1. Тауықтың жұмсақ етіне су құйып, қайнатыңыз. Көбігін алыңыз. Суға сәбіз мен 100 г тұтас пиязды, сондай-ақ лавр 
жапырағы мен хош иісті бұрыш қосыңыз. Төмен отта шамамен 30 минут қайнатыңыз. Дайын болардан 5 минут бұрын 
сорпаға татымына қарай тұз салыңыз.
2. Қалған 100 г пияздың жартысын сақина етіп тураймыз. Табаны май бүріккішпен қыздырыңыз. Пиязды қызарғанша 
қуырыңыз және пияз бұқтырылатындай бірден кішкене сорпаны құйыңыз. Пиязды орташа отта пісіріңіз, толығымен 
жұмсақ болғанша және крем түстес болғанша аздап сорпаны қосыңыз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш себіңіз.
3. Ет тағамына арналған қамырды жайып, жайманы бөліктерге (кішкене төртбұрыштарға) кесіңіз. Цуккиниді аршып, 
көкөніс тазартқышпен жұқа тілімдерге кесіңіз (ортасындағы тұқымымен пайдаланбаңыз - тек тегіс бөлігін).
4. Тауықты сорпадан алыңыз да, сәл салқындағанша қалдырыңыз. Сорпаны қайтадан қайнатыңыз, жайманы пісіріп 
алыңыз, содан кейін кәді тілімдерін қайнатыңыз (пісірілгенге дейін).
5. Жайма мен кәді тілімдерін тағамды ұсынатын табаққа қабаттап аударыңыз. Әр қосылған қабаттан кейін кішкене 
қуырылған пиязды салыңыз (жаймалар бір -біріне жабысып қалмауы үшін және тұздыққа малынған болуы үшін). 
Тауықты бөлшектеп, жайманың үстіне қойыңыз. Қалған пияз бен тұздықты құйып, тауық етінің үстіне көк шөп себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Ет тағамына арналған с / з ұнынан жасалған жайма - 60 г
(«Бонустық рецептілерді» қараңыз)
Кәді – 130 г
Тауықтың төс еті - 200 г
Тауық пен сорпаны дайындауға арналған су - 450 г
Сәбіз – 50 г
Пияз – 100 г + 100 г

Тұз, бұрыш – татымына қарай
Лавр жапырағы – ½ жапырақша
Бұрыш хош иісті – 2–3 бұршақ
Пісіруге арналған спрейдегі май
Ақжелкен не кинза ұсынуға арналған

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Қатты бидай құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, K, R дәрумендері бар.
Пияз құрамында С дәрумені мен арнайы зат - кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың ыдырауына ықпал етеді 
және қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады.
Кәді – калий, талшықтар, фосфор мен кальцийдің көзі, сонымен қатар С және В дәрумендеріне бай.
Сәбізде каротиндер, фитоен, фитофлуен және ликопен бар.
Кинза – бұл дәрумендер, макро- және микроэлементтердің қайнар көзі. Оның құрамында А, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, К, 
РР дәрумендері, холин, сонымен қатар натрий, кальций, калий, фосфор, темір мен мыс бар. Кинза құрамында эфир 
майлары, пектин, рутин және алкалоидтар бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 614 ккал

Ақуыздар: 34 %53 г

33 %22,7 г

212 ккал

204 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 31 %49,5 г 198 ккал



* БодиЛоджик 

7 КҮН. КЕШКІ АС
АЛМАТЫЛЫҚ ЛАВАШТАҒЫ ЛЮЛЯ-КЕБАБ 
РЕЦЕПТ
1. Жайманы дайындаңыз. Ұнды табаққа салыңыз, тұз қосыңыз, араластырыңыз. Қамырды жұмсақ әрі серпімді, бірақ 
жабыспайтын етіп біртіндеп жылы су құйыңыз. Қамырды полиэтилен пленкамен орап, 30 минутқа қалдырыңыз.
2. Көкөністерді ұсынуға дайындаңыз. Қызыл салат пиязын жіңішке етіп, дөңгелектеп тураңыз, қайнаған су құйыңыз, 
пиязға сірке суын құйыңыз. Салатты шайып, құрғатыңыз және қолыңызбен бөлшектеңіз.
3. Люля-Кебаб дайындаңыз. Пиязды тураңыз. Тартылған етке пияз мен дәмдеуіштерді қосып, жақсылап илеңіз. Пешті 
180° C дейін алдын ала қыздырыңыз және пісіру парағын фольгамен жабыңыз. Қамырды қалыңдығы шамамен 2 см 
және ұзындығы шамамен 10 см болатын кішкене шұжықтарға айналдырыңыз. Кебабтарды пісіру парағына қойып, 
жұмсақ болғанша пісіріңіз (шамамен 25 минут).
4. Қалған жайманы жұқа шеңберге немесе тіктөртбұрышқа жайып, көлемі шамамен 12х12 см болатын бөліктерге 
кесіңіз (жұп шеңбер немесе тіктөртбұрыш жасауға тырысудың қажеті жоқ - бұл рецепт бойынша бұл маңызды емес). 
Табаны майсыз алдын ала қыздырыңыз және шелпектерді қызарғанша пісіріңіз. Дайын шелпекті сүлгімен жабыңыз.
5. Дайын люля-кебабтарды тегіс шелпектерге салыңыз да, оларды конус түрінде ораңыз (қажет болған жағдайда, 
нанының шеттерін тіс тазалағышпен немесе шпажкамен бекітуге болады - бұл вариант ұлттық стильдегі мерекелік 
фуршет үстеліне өте ыңғайлы).
6. Кебаб, салат және маринадталған пиязды табаққа салып, ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Люля–кебаб үшін:
Майсыз тартылған сиыр еті - 140 гр
Пияз – 50 г
Сарымсақ – 1 түйір
Ұнтақталған кардамон - ш.қ. ұшында
Сумах – ¼ шай қасығы
Тәтті немесе ысталған паприка - ¼ ш.қ.
Тұз, бұрыш – татымына қарай

Лаваш үшін:
Тұтас дәнді ұн – 70 г
Су (40 °С арасы) ~ 45 г
Тұз – бір шымшым

Ұсыным үшін:
Романо салаты – 2 жапырақ
Қызыл пияз – 50 г
Алма немесе шарап сірке суы – 1 ш.қ.

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сиыр еті психикалық және физикалық күйзеліске ұшыраған адамдарға пайдалы. Оның құрамында кальций мен 
магний фосфаттары, мырыш және А, РР дәрумендері бар. Бұл қан айналымы жүйесін жақсартатын гемдік темір мен 
буынаралық байламдар үшін қажет коллагеннің қайнар көзі.
Пияз құрамында С дәрумені мен арнайы зат - кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың ыдырауына ықпал етеді 
және қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады.
Тұтас бидай ұнының құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, K, P дәрумендері бар.
Қызыл пияз антоцианиндерге бай, бұл - біздің ағзамызға қабыну мен бактериялық инфекциялармен күресуге 
көмектесетін заттар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 724 ккал

Ақуыздар: 33 %51,3 г

39 %26,8 г

205 ккал

241 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 43 %69,4 г 278 ккал



8 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

 
 

САРЫМСАҚ ЙОГУРТІ, 
АСҚАБАҚ, ЕТ ҚОСЫЛҒАН 
МАНТЫ

КӨКӨНІСТЕР ҚОСЫЛҒАН 
САЗАННАН ЖАСАЛҒАН 
ПОРЦИЯЛЫҚ КӨКТАЛ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1814 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 139,2 г 86 % 557 ккал143 г 91 % 572 ккал 76,1 г 109 % 685 ккал
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* БодиЛоджик 

8 КҮН. ТАҢҒЫ АС

Шын мәнінде қонақжай халық ретінде біз меймандарды шын жүректен жылылықпен қарсы аламыз! 
Мексикалықтар, мысалы, қазақтар сияқты, торттар мен тағамдарды жақсы көреді. Біздің әлеуетті 
қонағымыз үшін экзотикалық, бірақ оған үйреншікті таңғы ас жасаймыз; дегенмен, міндетті түрде 
жергілікті қазақ өнімдерінен жасаймыз, ал өзіміз маракастар мен сомбрероның атмосферасына 
шомыламыз! 

РЕЦЕПТ
1. Салманы дайындаңыз. Сырды ірі үккіштен өткізіңіз. Сиыр етін өте жұқа текшелерге кесіңіз, ұзындығы шамамен 
3 см етіп тураңыз. Пияз, бұрыш және авокадоны ұсақ текшелерге кесіңіз. Бүріккіш маймен аздап себілген табаны 
қыздырыңыз да, сиыр етін жоғары отта алтын қоңырға дейін қуырыңыз. Пияз мен бұрыш қосыңыз, қуырыңыз, үнемі 
араластырыңыз, тағы екі минут. Сірке суын құйыңыз, араластырыңыз, қышқылдың шуы тоқтағанша күтіңіз және 
қызанақ езбесін құйыңыз, сонымен қатар жүгері мен авокадо қосыңыз. Араластырып, отты орта-шағынға дейін 
азайтыңыз, тұздап, бұрыш қосып, әлсін-әлсін араластыра отырып, сұйықтық қайнап таусылғанша және салындысы 
қою массаға айналғанша пісіріңіз.
2. Таза, құрғақ табаны ысытып, шелпектің түбіне салыңыз. Ірімшіктің жартысын себіңіз. Содан кейін ірімшіктің үстіне 
толтыруды салыңыз, ірімшіктің екінші жартысын себіңіз және екінші шелпекпен үстін жабыңыз. Бір жағынан бірнеше 
минут пісіріңіз, содан кейін кесадильені жалпақ табаққа, төменгі шелпекті төмен түсіріңіз. Үстіңгі жағын екінші 
табақпен жауып, күрт аударыңыз, содан кейін табақтан қайтадан табаға сырғытыңыз (жоғарғы жағындағы тортилья 
енді табаның түбінде болады). Қуырылмаған жағына тағы 2 минут қуырыңыз, содан кейін кесадильені табадан 
табаққа салыңыз. 4 бөлікке кесіңіз (көлденең) және йогуртпен бірге ұсыныңыз.
*Ыңғайлы болу үшін кесілген фольга квадраттарымен немесе су өткізбейтін пергаментпен кесадильяны ұсынған 
дұрыс. Тұтыну кезінде кесадильяның әр бөлігін толтыру мен тұздықтың ағып кетпеуі үшін пергаментке немесе 
фольгага орап ұсынған дұрыс. Йогуртты қасықпен үстіне де, оған кесадилла батыруға да болады.

ҚҰРАМЫ
Шелпектер (жұмсақ) – 2 дана  
(«Бонустық рецептілерден» қараңыз)
Сиыр еті кесідісі – 70 г
30 % қатты сыр– 60 г
Қызынақ езбесі – 50 г
Шарап немесе алма сірке суы – 1 шай қасығы
Паприка ысталып ұнтақталған – ¼ шай қасығы
Консервіленген жүгері – 30 г

Авокадо – 30 г
Болгар бұрышы – 30 г
Қызыл тәтті пияз – 20 г
Кинза немесе аскөк – бірнеше бұтасы
Қуыруға арналған май
Тұз, бұрыш – қалауы бойынша
Йогурт 3,2 % – 100 г

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сиыр еті психикалық және физикалық белсенділігі жоғары адамдар үшін пайдалы. Оның құрамында кальций мен 
магний фосфаттары, мырыш және А, PP дәрумендері бар. Бұл қан айналымы жүйесін жақсартатын гем безі және 
буынаралық байламдар үшін қажет коллагеннің қайнар көзі. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 933 ккал

Ақуыздар: 30 %47,7 г

68 %47,2 г

191 ккал

425 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 49 %79,4 г 318 ккал
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* БодиЛоджик 

8 КҮН. ТҮСКІ АС
САРЫМСАҚ ЙОГУРТІ, АСҚАБАҚ,  
ЕТ ҚОСЫЛҒАН МАНТЫ
Бұл мантының рецепті глютенсіз, себебі жайма күріш ұнынан жасалған. Псиллиум қосу глютенсіз ұн 
қамырын серпімді етеді! Псиллиум - еритін талшық пен суперфудтың өзі (жолжелкен қауызы ұнтағы).

Тауықтың тартылған еті тағамның калориясын және майлылығын жеңілдетуге мүмкіндік береді, 
сонымен бірге бізге сүйікті дәм мен түскі ас рахатын сыйлайды! 

РЕЦЕПТ
1. Асқабақты текшелеп тураңыз. Пиязды жұқалап, сақиналарға бөліңіз. Тауық етін еттартқыштан өткізіңіз. Барлығын 
араластырыңыз, кумин, тұз, бұрыш қосып, қолыңызбен біртекті массаға айналғанша, мұқият илеңіз.
2. Жайманы 2-3 бөлікке бөліп, әр бөлігін жұқа төртбұрышқа айналдырыңыз. Толтырманы әр шаршының ортасына 
қойып, бөліктерді қысу арқылы бұрыштарын көтеріңіз. Манты жұмсақ болғанша, 30-40 минут буға пісіріңіз.
3. Тұздық үшін сарымсақ пен шөптерді турап, йогуртпен араластырыңыз. Мантыны тұздықпен ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
1 порция манты үшін:
Глютенсіз мантыға арналған жайма– 120 г
( «Бонустық рецептілерден» қараңыз)
Тауық жұмсақ еті – 100 г
Асқабақ – 100 г
Пияз – 50 г
Кумин – бір шымшым
Тұз, бұрыш – татымына қарай

Соус үшін:
Табиғи йогурт – 50 г
Сарымсақ – ¼ түйір
Аскөк – 1-2 бұтақ

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Асқабақтың құрамында бета-каротин, В1, В2, С, Е, РР дәрумендері, сонымен бірге ағзаға қажетті минералдар: калий, 
кальций, магний, цинк, фтор, мыс және марганец, темір, кобальт, фосфор мен натрий бар.
Тауық етінің құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Сарымсақ - табиғи антибиотик, құрамында бактерияға қарсы және вирусқа қарсы әсері бар фитонцидтер бар. 
Сарымсақ құрамында күкірт пен марганец көп, онсыз сүйектерді нығайтуға қажет кальцийді сіңіру мүмкін 
емес. Сарымсақ - аллицин органикалық қосылысының жеткізушісі, ол антиоксидант, тыныс алу жолдарының 
инфекцияларының қаупін азайтады және қатерлі ісіктердің дамуына жол бермейді. В тобының дәрумендері, әсіресе 
В6, орталық жүйке жүйесінің қызметі үшін өте қажет. Олар қуаныш пен рахат гормоны серотониннің синтезіне 
қатысады.
.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 370 ккал

Ақуыздар: 18 %27,6 г

18 %12,8 г

110 ккал

115 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 22 %36,2 г 145 ккал



* БодиЛоджик 

8 КҮН. КЕШКІ АС
КӨКӨНІСТЕР ҚОСЫЛҒАН САЗАННАН ЖАСАЛҒАН 
ПОРЦИЯЛЫҚ КӨКТАЛ
РЕЦЕПТ
1. Сазан етін қағаз сүлгімен құрғатып, тұз бен бұрыш, балық дәмдеуіш қоспамен дәмдеңіз және лимон шырынын 
себіңіз. Балықты маринадтауға 20 минут қалдырыңыз.
2. Баялды мен қызанақты қалыңдығы 5 мм тілімдерге кесіңіз. Бұрышты жолақтарға бөліп, пиязды жіңішке сақиналап 
тураңыз. Баялдыға тұз сеуіп, араластырыңыз, 15 минутқа қалдырыңыз (балық маринадталған кезде). Содан кейін 
олардың тұзын шайып, қолыңызбен артық ылғалды ақырын сығып, қағаз сүлгімен құрғатыңыз.
3. Ірімшікті ірі үккіштен өткізіңіз. Сарымсақты майдалап турап, йогуртпен араластырыңыз.
4. Пешті 180° C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру парағына кішкене пісіруге арналған табақты салыңыз (немесе 
фольга жиектері бар бір реттік төртбұрышты пішін жасаңыз). Сазан етін қалыпқа салыңыз, үстіне пияз, баялды және 
болгар бұрышын салыңыз. Йогурт тұздығының жартысын құйыңыз. Содан кейін, қызанақ кесектерін салыңыз да, 
қалған йогурт тұздығымен қайтадан май жағыңыз (егер толтыру тек үстінде ғана емес, балықтың бүйірінде де болса 
жақсы). Пешті 35-40 минут немесе жұмсақ болғанша пісіріңіз. Дайын болардан 5 минут бұрын пешті ашып, ыдысқа 
ірімшік себіңіз. Ірімшік ерігенше пісіріңіз. Дайын көкталды табаққа салыңыз,көк шөп себіңіз және ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Сазан еті – 350 г
Пияз – 50 г
Баялды – 130 г
Болгар бұрышы – 130 г
Қызанақ – 130 г
Йогурт табиғи 3,2%-ге дейін – 120 г
Сарымсақ– ½ түйіршік
Лимон шырын – 1 шай қасығы
Ірімшік қатты 30%-ға дейін – 20 г
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Кинза, ақжелкен не аскөк ұсынымға – бірнеше бұтақ

Балыққа дәмдеуіш қоспалар:
Ұнтақталған кориандр – ⅛ ш.қ.
Кептірілген ұнтақталған зімбір– ⅛ ш.қ.
Ұнтақталған фенхель – ⅛ ш.қ.
Кептірілген насыбайгүл – ¼ ш.қ.

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сазан ақуызға, кальций мен фосфорға бай, бұл оны диеталық тағамдарда қолдануға мүмкіндік береді. Балықтың бұл 
түрінің құрамында РР, С, Е, А, В1, В2 дәрумендері бар.
Баялды құрамында В тобы мен С дәрумені, РР және каротин, сонымен қатар калий, темір, кальций, магний, натрий 
және фосфор сияқты ағзаға қажетті минералдар бар. Баялды холестериннің пайда болуына жол бермейді.
Қызанақтың құрамында С дәрумені, калий, магний, темір және мырыш бар. Күшті табиғи антиоксидант болып 
табылатын ликопен затын атап өткен жөн.
.
. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 510 ккал

Ақуыздар: 43 %67,7 г

23 %16,1 г

271 ккал

145 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 15 %23,6 г 94 ккал



9 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

 

 

ЛАҒМАН ТҮСТІ ҚЫРЫҚҚАБАТПЕН 
ҰСЫНЫЛАТЫН ТИККА-
МАСАЛА ТАУЫҚ АССОРТИІ 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1843 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 158,9 г 98 % 636 ккал147 г 94 % 588 ккал 68,8 г 99 % 619 ккал
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9 КҮН. ТАҢҒЫ АС

Дәстүрлі қазақстандық ингредиенттермен және ерекше пісіру әдісімен дайындалатын дәмді және 
тойымды таңғы ас. 

РЕЦЕПТ
1. Құймасын дайындаңыз: ірімшікті жұмыртқа ақуызымен араластырып, қалауыңыз бойынша тұз бен бұрыш қосыңыз. 
2. Пешті 180 °C дейін қыздырыңыз. Майды табаға салыңыз да, табаны маймен пешке жіберіңіз – құймақ қамырын 
табаға құйғанша май еріп кетуі керек.
3. Қамыр үшін жұмыртқаны көбікке дейін араластырып, сүт қосып, қайтадан араластыру керек. Ұнды қопсытқышпен 
қосып, сұйық құймақ қамырын алғанша араластырыңыз.
4. Табаны алдын ала қыздырылған маймен алыңыз да, қамырды ½ биіктікке құйыңыз (егер қамыр қалса (бұл сіздің 
табаның диаметрі мен биіктігіне байланысты), кішкене өнімдерді қосымша силикон қалыптарында пісіруге болады). 
Табаны пешке салыңыз да, құймақты шамамен 30 минут пісіріңіз. Пісіру кезінде құймақ шеттері көтеріліп, ортасы 
батып кетеді-солай болуы керек! Дайындықты ағаш таяқшамен тексеруге болады-ол құрғақ болуы керек. Дайын 
құймаққа құймасын құйып, тағы 10 минут пісіріңіз.
5. Құймақ пісіріліп жатқанда, черри қызанақтарын екіге немесе төртке бөліңіз. Қазыны жұқа қылып кесіңіз. Құртты 
ұсақтап тураңыз. Насыбайгүл жапырақтарын шайыңыз және құрғатыңыз.
6. Дайын құймақты тікелей табададан ұсыну тақтасына салыңыз. Сүзбе ортасына қызанақ, қазы, ұсақталған құрт 
салып, насыбайгүл жапырақтарымен безендіріңіз. Бальзамды крем тұздығын құйып, ұсына беруіңізге болады.

ҚҰРАМЫ
Құймақ үшін:
Сұлы ұны – 40 г
Күріш ұны – 20 г
Бидай ұны– 20 г
Қопсытқыш – ½ шай қасығы.
Тұз – кішкентай шымшым
1С тауық жұмыртқасы – 1 дана
Кокос майы немесе ГХИ – 5 г
2,5 % дейін сүт – 80 мл

Толтырым үшін:
Черри қызынағы – 100 г
Қазы – 20 г
Құрт – 50 г
Насыбайгүл – бірнеше жапырақша
Бальзамды крем–тұздығы – ½ ш.қ.
Тұз, бұрыш – қалауы бойынша

Құйма үшін:
Ірімшік 5 % дейін – 100 г
1С тауық жұмыртқасы – 1 ақуыз
Тұз, бұрыш – қалауы бойынша

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қатты бидай құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, К, Р дәрумендері бар.
Ұннан жасалған сұлы құрамында В, сонымен қатар Е, Н және РР дәрумендері мен калий, кальций, магний, мырыш, 
селен, мыс және марганец бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 775 ккал

Ақуыздар: 29 %45,6 г

49 %34,1 г

182 ккал

307 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 44 %71,3 г 285 ккал

����� ������ �������, ����, ���� ���� 
������� �������� ������



* БодиЛоджик 

9 КҮН. ТҮСКІ АС
ЛАҒМАН
Лағман – ұйғыр тағамы, теңдестірілген тағам ретінде қабылданады, өз рационына мән беретін жандар 
үшін пайдасы мол!

РЕЦЕПТ
1. Кеспе үшін қамырды қалыңдығы 1 см етіп жайып, жолақтарға кесіңіз. Әр жолақты қолыңызға алып, оны алақанмен 
үстел бетінің арасына жаймалаңыз (үстелге немесе алақанға аздап май жағыңыз! қалыңдығы шамамен 3-5 мм болуы 
керек.
2. Кәдіні аршып, жұқа тілімдерге (көкөніс тазартқышпен), содан кейін пышақпен 5 мм кеспеге кесіңіз (кәдінің тегіс 
бөлігін ғана қолданыңыз, ортасын тұқыммен бірге қуыру үшін қалдырыңыз).
3. Сиыр еті мен тауық етін 2 сантиметр тілімдерге кесіңіз.
4. Пиязды, шалғам мен цуккиниді текшелеп тураңыз. Сәбіз мен бұрышты жолақтарға кесіңіз.
5. Спрейден май себу арқылы қазанды немесе вокты қыздырыңыз. Сиыр етін қызарғанша қуырыңыз, тауық етін 
қосыңыз және тағы бірнеше минут пісіріңіз. Пияз мен сәбізді қосыңыз, 3 минут қайнатыңыз, содан кейін кәді, шалғам 
мен болгар бұрышын, сондай -ақ тұз, ұнтақталған бұрыш және кез-келген құрғақ дәмдеуіштерді қосыңыз. Сондай 
-ақ, аздап ауызсу қосыңыз, араластырыңыз, жабыңыз және орташа отта шамамен 20 минут қайнатыңыз.
6. Лағман бірінші рет бұқтырылып жатқанда, қызанақты текшелеп турап, сарымсақты ұсақтаңыз. Қызанақ 
пастасымен бірге қазанға көкөністерді қосып, тағамға су құйыңыз, барлығы суға батырылып, сәл жауып тұруы керек. 
Қайтадан қақпағын жабыңыз және тағы 20 минут қайнатыңыз.
7. Кеспені қайнаған тұзды суда қайнатыңыз (3-4 минут), пісірерден бір минут бұрын кеспеге кәді қосамыз.Кәді 
кеспесін сүзгімен алыңыз, содан кейін тағамды ұсынатын ыдысқа салыңыз. Кеспенің үстіне көкөніс қосылған ет пен 
сорпаны құйып, көк шөп себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Майсыз сиыр еті – 40 г*
Тауықтың төс еті – 60 г
Лағманға арналған глютенсіз жайма - 70 г 
(«Бонустық рецептілерді» қараңыз)        
Сарымсақ – 1 түйіршік
Жас кәді – 100 г
Пияз – 50 г
Сәбіз – 80 г
Шалғам жасыл – 80 г
Қызанақ – 80 г
Болгар бұрышы – 100 г
*Егер сіз жиі 1 порция тамақ дайындауға мәжбүр болсаңыз, біз 
үлкен етті бөліктерге (50-100 г) кесіп, бөлек мұздатуды ұсынамыз..

Томат пастасы - 1 ш.қ..
Кориандр – 1/8 ш.қ.
Кумин – ⅛ ш.қ.
Ұнтақталған зімбір – ⅛ ш.қ.
Пісіруге арналған спрейдегі май
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Аскөк, ақжелкен немесе кинза - безендіруге

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сиыр еті психикалық және физикалық күйзеліске ұшыраған адамдарға пайдалы. Оның құрамында кальций мен 
магний фосфаттары, мырыш және А, РР дәрумендері бар. Бұл қан айналымы жүйесін жақсартатын темір мен 
буынаралық байламдар үшін қажет коллагеннің қайнар көзі. 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 440 ккал

Ақуыздар: 20 %31,9 г

15 %10,5 г

128 ккал

95 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 34 %54,5 г 218 ккал



* БодиЛоджик 

9 КҮН. КЕШКІ АС
ТҮСТІ ҚЫРЫҚҚАБАТПЕН ҰСЫНЫЛАТЫН ТИККА-
МАСАЛА ТАУЫҚ АССОРТИІ 
РЕЦЕПТ
1. Алдын ала (бір күн бұрын жақсы, бірақ кем дегенде 1,5 сағат) тикка-масала тұздығында тауықтың қанаттары 
мен төс етін маринадтаңыз. Тұздық үшін йогуртты (100 г) қымыз, лимон шырыны, туралған сарымсақ пен кинза 
және барлық дәмдеуіштермен араластырыңыз. Дәмін татыңыз және тұзын тексеріңіз. Тауықтың жұмсақ өс етін 
3 см кесектерге кесіңіз, қанаттары мен етті шайыңыз, құрғатыңыз және маринадтаңыз. Егер сіз 2 сағаттан артық 
маринадтасаңыз, етті тұздықта тоңазытқышқа салыңыз да, ет бөлме температурасына жетуі үшін пісірерден 1 сағат 
бұрын алыңыз.
2. Пешті 180 °C дейін қыздырыңыз. Тауық етінің кесектерін ағаш кебабтарға арналған шелектерге салыңыз. Тауық 
қанаттарын пісіру парағының бір жағына қойыңыз. Пісіру парағының екінші жағын гүлді қырыққабат стейкіне 
қалдырыңыз. Қанаттарды 15 минут пісіріңіз, содан кейін барбекю қойып, шамамен 20-25 минуттай қытырлақ 
болғанша пісіріңіз.
3. Гүлді қырыққабат стейктері үшін кішкене гүлді қырыққабаттың басын алыңыз, сабақтың құрғақ ұшын кесіп 
тастаңыз. Бүйірлерін екі ұшынан кесіңіз – қалыңдығы 1,5-2 см діңгекте тегіс орта қалады, кесілген бөліктер қалған 
2 бүйір тағамға кетеді. Қанаттар дайын болғанша 30 минут бұрын, гүлді қырыққабат стейктерін пісіру парағына 
салыңыз, оны екі жағынан еріген маймен майлаңыз және ысталған паприка, тұз және бұрыш себіңіз. Бір жағында 15 
минут пісіргеннен кейін, стейкті екінші жағына аударыңыз
4. Тауық еті мен стейк пісіріліп жатқанда, қалған 2 гарнирді дайындаңыз. Гүлді қырыққабат кускусы үшін 150 г гүлді 
қырыққабат гүлдерін алып, оларды кускус мөлшеріне дейін "пышақ" саптамасы бар стационарлық блендерде 
немесе тағамдық процессорда ұсақтаңыз. Кускусты ыстыққа төзімді контейнерге өткізіп, 20 минут қайнаған су 
құйыңыз, содан кейін суды төгіп тастаңыз, куркума, тұз, бұрыш қосып, араластырыңыз.
5. Гүлді қырыққабат пюресі үшін гүлді қырыққабат гүлдерін (150 г) қайнаған тұздалған суға жұмсақ болғанша 
қайнатыңыз, содан кейін суды төгіп тастаңыз да, гүлді қырыққабатты блендермен езбеге айналдырыңыз немесе 
картоп араластырғышпен езіңіз. Мускат жаңғағын қосып, араластырыңыз.
6. Тәрелкенің бір жағына ұсынар алдында гүлді қырыққабаттың стейкін салыңыз. Жанына езбені салып, оны тәрелке 
бойымен жайыңыз. Езбенің үстіне қанаттар мен кішкене кәуаптарды салыңыз. Тәрелкенің бос бөлігіне гүлді 
қырыққабаттың кускусын салыңыз. Тауық пен стейктің үстіне бір қасық йогурттан салыңыз да үстіне ұсатылған көк 
пиязды себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Тикка–масала тауық ассортиіне:
Тауық қанатшалары – 250 г (сүйек салмағы)
Тауықтың төс еті – 150 г
Йогурт табиғи 3,2 % дейін маринад үшін – 100 г
Қымыз – 80 г
Ұнтақталған кориандр – ½ шай қасығы
Ұнтақталған зира – ½ ш.қ.
Ұнтақ карри – 1 ш.қ.
Ұнтақталған чили бұрышы – ¼ ш.қ. (немесе көбірек)
Сарымсақ – 2 бөлік
Жасыл кинза- кішкене байлам
Тұз - ½ шай қасық (немесе дәміне қарай)
Лимон шырыны-1 ас қасық. л
Ұсыну ету үшін 3,2% дейін табиғи йогурт- ұсыну үшін 30 г 
жасыл пияз - жұп қауырсын

Гүлді қырыққабат стейктері үшін:
Гүлді қырыққабат стейгі - 200 г  
(кішкентай қырыққабаттың ортасынан бөлігі)
Кокос майы немесе гхи майы – 5 г ысталған паприка – ½ 
шай қасық. тұз, бұрыш-дәміне қарай

Гүлді қырыққабат езбесі үшін:
Гүлді қырыққабат - 150 г
Мускат жаңғағы - ⅛ шай қасық
Тұз-дәміне қарай

Гүлді қырыққабат кускусы үшін:
Гүлді қырыққабат-150 г
Куркума - ¼ шай қасық.
Тұз, бұрыш – дәміне қарай

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 628 ккал

Ақуыздар: 44 %69,5 г

35 %24,2 г

278 ккал

218 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 20 %33,1 г 132 ккал



10 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ҚАРАҚАТ, ЙОГУРТ ЖӘНЕ 
ҚҰЛПЫНАЙ ТОППИНГІ 
ҚОСЫЛҒАН СКОН

ТАУЫҚ ЕТІНЕН 
ДАЙЫНДАЛҒАН ПАЛАУ 

КӨКӨНІС ҚОСЫЛҒАН ЖЫЛҚЫ 
ЕТІНІҢ СОРПАСЫ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1835 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 187,1 г 116 % 748 ккал121,1 г 77 % 484 ккал 66,9 г 96 % 602 ккал



* БодиЛоджик 

10 КҮН. ТАҢҒЫ АС

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 471 ккал

Ақуыздар: 6 %9,2 г

31 %21,5 г

38 ккал

194 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 37 %59,9 г 240 ккал

ҚАРАҚАТ, ЙОГУРТ ЖӘНЕ ҚҰЛПЫНАЙ ТОППИНГІ 
ҚОСЫЛҒАН СКОН
Шай немесе кофе қайнатуды ұнататындар үшін өте ыңғайлы нұсқа - транс майлары мен тазартылған 
ұны бар өнеркәсіптік кондитерлік өнімдерге пайдалы балама. Рецептте баламалы (сұлы) ұн және жану 
температурасы жоғары май ыдырау өнімдерін азайту үшін қолданылады. Күрделі көмірсулар мен 
талшықтарға бай таңғы ас. 

РЕЦЕПТ
1. Құлпынай топпингін алдын-ала дайындаңыз. Құлпынайды 1 см текшелерге кесіп, кастрюльге салыңыз. Су, 
лимон шырыны және тәттілендіргіш қосыңыз. Қайнауға дейін жеткізіңіз, қызуды азайтыңыз және су мен құлпынай 
сұйықтығы сиропты консистенцияға дейін қайнағанша күтіңіз. Ұсынар алдында топпингті бөлек контейнерге 
құйыңыз және салқындатыңыз.
2. Скондар үшін құрғақ ингредиенттерді бөлек араластырыңыз: ұнтақталған ұн, қопсытқыш, сода, тұз. Тегіс болғанша 
араластырыңыз. Сұйық ингредиенттерді бөлек араластырыңыз: қаймақ (50 г), сүт (немесе су), еріген кокос майы 
(немесе гхи майы), ваниль сығындысы (немесе ванилин), тәттілендіргіш. Балғын немесе мұздатылған қарақатты 
салыңыз (мұздатылған болса ерітпеңіз). Араластырыңыз.
3. Пешті 180°C дейін қыздырыңыз. Қалыпты күюге қарсы пісіру төсенішімен жабыңыз. Қоспаны пісіру парағына 
кішкене печенье түрінде, қалыңдығы 1 см, бір-бірінен қысқа қашықтықта салыңыз. Пісірілгенге дейін пісіріңіз (қызыл 
қыртыс және ішінде пісірілген қамыр, шамамен 30 минут). Скондарды жылы күйінде немесе салқындатылған күйінде 
қаймақпен және құлпынай топпингімен ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Скондарға:
Сұлы ұны – 60 г
Қопсытқыш – ½ шай қасығы.
Сода – ¼ ч.л.
Калориясыз тәттілендіргіш-дәміне қарай
Тұз – кішкене шымшым
Ванильді сығыныды немесе ванилин – 2 г
Қаймақ 10 % – 50 г
Кокос майы немесе гхи майы– 10 г
2,5 % дейін сүт (немесе су) – 1 ас қасық.
Қара қарақат – 50 г

Құлпынай топпингі үшін:
Жаңа немесе мұздатылған құлпынай – 100 г
Лимон шырыны – 1 ш.қ.
Су – 2 ас қасығы
Калориясыз тәттілендіргіш - дәміне қарай

Ұсыну үшін:
Қаймақ 10 % – 50 г

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Ұннан жасалған сұлы құрамында В, Е, Н және Р дәрумендері мен калий, кальций, магний, мырыш, селен, мыс және 
марганец бар.
Қара қарақаттың құрамында цитрустық жемістерге қарағанда С дәрумені көп, олар дәстүрлі түрде аскорбин 
қышқылының негізгі көзі болып саналады. Марганецтің болуына байланысты қарақат жүрек бұлшықетінің 
жиырылуына және жалпы жүрек-қан тамырлары жүйесінің жұмысына пайдалы әсерін тигізеді.



* БодиЛоджик 

10 КҮН. ТҮСКІ АС
ТАУЫҚ ЕТІНЕН ДАЙЫНДАЛҒАН ПАЛАУ 
Палау - қазақ палауы, кез-келген палау түрі сияқты оны қалай дұрыс дайындау керек, нені қосу керек 
және қандай жағдайда да қазанға салуға болмайды деген пікірталастар туындайды!

РЕЦЕПТ
1. Күрішті мөлдір болғанша шайып, су құйыңыз
2. Етті 1,5-2 см бөліктерге бөліңіз Сәбізді жолақтарға кесіңіз. Пиязды текшелеп тураңыз.
3. Май құйып, қазанды немесе вокты қыздырып, пиязды мөлдір болғанша қуырыңыз. Етті қосыңыз, аздап қуырыңыз 
және сәбіз, тұз бен бұрыш қосыңыз. Етті дайын болғанша пісіріңіз, содан кейін жуылған күрріштің суын ағызып, еттің 
үстіне салыңыз. Күрішпен бірдей деңгейге дейін ауызсу құйыңыз. Қайнатыңыз. Сарымсақ түйірін күріштің арасына 
салыңыз, өрікті немесе кептірілген өрік пен алманы үстіне қойыңыз, біркелкі етіп, температураны төмендетіңіз. Қатты 
қақпақпен жабыңыз және ақырын отта кем дегенде 30-40 минут қайнатыңыз. Отты өшіріп, ыдыстағы тағамды тағы 20 
минутқа бұқтырып қойыңыз.
4. Ұсыну алдында араластырыңыз, содан кейін ұсыныңыз. Немесе, егер сіз үлкен компанияға дайындап жатсаңыз, 
араластырылған палауды үлкен ыдысқа аударыңыз.

ҚҰРАМЫ
Күріш палауға арналған – 70 г
Тауық төс еті – 140 г
Пияз – 30 г
Сәбіз – 50 г
Сарымсақ – 3 түйіршік
Өрік не кептірілген өрік – 10 г
Алма кептірілген – 10 г
Күнбағыс майы рафинадталған – 10 мл
Тұз, бұрыш – дәміне қарай
Ауызсу

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Тауықтың құрамында темір, селен және В9 дәрумені бар.
Күріш В тобы дәрумендерінің, фолий мен марганецтің көзі болып табылады.
Пияз құрамында С дәрумені мен арнайы зат - кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың ыдырауына ықпал етеді 
және қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады.
Сәбіз құрамында каротин, фитоен, фитофлуен және ликопен бар.
Өрік құрамында жүрек-қан тамырлары жүйесінің қалыпты жұмыс істеуі мен ағзадан артық сұйықтықты кетіру үшін 
қажет қатерлі ісіктер мен калийдің дамуына кедергі болатын бета-каротин көп.
Алмада темір мен С дәрумені мол, оның құрамында бета-каротин, А, В1, В2, В5, В6, В9, Н және РР дәрумендері мен 
калий, кальций, магний, никель, молибден, натрий фосфоры сияқты минералдар бар.
. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 756 ккал

Ақуыздар: 34 %52,8 г

39 %27,4 г

211 ккал

247 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 46 %74,5 г 298 ккал



* БодиЛоджик 

10 КҮН. КЕШКІ АС
КӨКӨНІС ҚОСЫЛҒАН ЖЫЛҚЫ ЕТІНІҢ СОРПАСЫ
Сорпа – қазақтың ұлттық тағамы. Қой етінен жиі дайындалады, бірақ сиыр, жылқы, құс етінен де сорпа 
әзірлеуге болады. Ұзақ уақыт қайнатудың арқасында, ет жұмсарады. Көкөністердің көп болуы тағамды 
дәрумендермен, талшықтармен байытып, алуан түрлі дәм береді. 

РЕЦЕПТ
1. Етті жуу, отқа қою, қайнату, көбігін алу және суын төгу қажет. Қайтадан таза ауыз суын құйып (400 мл), отты ақырын 
жағып, етті 1 сағат қайнату керек.
2. Ет қайнап жатқанда, көкөністерді дайындау қажет. Барлық көкөністерді жуу және тазалаңыз. Картоп, балдыркөк 
және қызанақты 1 см-дей текшелеп тураңыз. Сәбізді доғалап немесе жартылай дөңгелектеп тураңыз. Бұрышты 
текшелеп, ал пиязды жартылай дөңгелектеп турау керек.
3. Ет бір сағат қайнаған соң, сорпаға балдыркөк пен сәбіз қосып, тағы 10 минут қайнатыңыз. Картопты қосып, тағы 
10 минут қайнату керек. Қызанақ, пияз, бұрыш, сонымен бірге бір қасық сорпаға езілген томат пастасын қосыңыз. 
Тұздау, бұрыш қосу, араластыру, тағы 15-20 минут қайнату қажет. Тағамды ұсынар кезде көк шөп себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Жылқының жұмсақ еті – 280 г
Ауыз су 400 мл + бірінші сорпа үшін
Картоп – 80 г
Балдыркөк тамыры – 80 г
Сәбіз – 80 г
Пияз – 80 г
Болгар бұрышы– 100 г
Қызанақ – 80 г
Томат пастасы – 1 ш.қ.
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Кинза, ақжелкен және аскөк сеуіп, ұсынылады

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Жылқы етінің құрамында калий, фосфор, натрий, мыс, темір, амин қышқылдары, магний, тиамин, никотинамид, 
рибофлавин, А дәрумендері, В тобы дәрумендері, Е, РР бар.
Балдыркөк тамырында флавонидтар және эфир майлары бар, бета-каротин және С дәрумені, калий, магний, 
кальций, тамыр қабырғаларын нығайтады, қандағы «зиянды» холестерин санын азайтады.
Сәбіз құрамында каротиндер, фитоен, фитофлуен және ликопин бар.
Қызанақ – С дәруменінің көзі, калий, магний, темір және цинк. Қызанақ құрамындағы ликопен затын ерекше атауға 
болады, ол мықты табиғи антидепрессант.
Бұрыштың құрамында С, А, Е, РР және В дәрумендері бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 608 ккал

Ақуыздар: 38 %58,8 г

26 %18 г

235 ккал

162 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 33 %52,7 г 211 ккал




