
ӘЙЕЛДЕРГЕ АРНАЛҒАН РАЦИОН
1400-1500 ККАЛ



1 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ТАРЫ МЕН МЕЙІЗ ҚОСЫЛҒАН 
ПУДИНГ

КҮРКЕТАУЫҚ ЕТІ, ҚОҢЫР 
КҮРІШ, ГҮЛДІ ҚЫРЫҚҚАБАТ 
КУСКУСЫ ҚОСЫЛҒАН 
ҚУЫРДАҚ

МАРИНАДТАЛҒАН 
КӨКӨНІС, ЙОГУРТ 
ҚОСЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА 
ҚҰЙМАҚТАРЫНДАҒЫ 
ҚЫЗЫЛША ХУМУСЫ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1481 ккал

* БодиЛоджик

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 137,9 г 105 % 552 ккал125,9 г 102 % 504 ккал 47,3 г 89 % 426 ккал



* БодиЛоджик 

1 КҮН. ТАҢҒЫ АС
ТАРЫ МЕН МЕЙІЗ ҚОСЫЛҒАН ПУДИНГ 
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 %19,5 г

41 %21,9 г

78 ккал

197 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 418 ккал

27 %35,8 г 143 ккал



* 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: 529 ккал

Ақуыздар: 55 %67,5 г

15 %8,1 г

270 ккал

73 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 35 %46,4 г 186 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 °C 
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: 534 ккал

Ақуыздар: 31 %38,9 г

32 %17,3 г

156 ккал

156 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 42 %55,7 г 223 ккал



2 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ТАУЫҚТЫҢ ІШЕК-ҚАРНЫ МЕН 
КӨКӨНІС ҚОСЫЛҒАН 
ШЕЛПЕК

ҮНДІ ӘДІСІМЕН ДАЙЫНДАЛҒАН 
ТАУЫҚ ЖӘНЕ БӨРІҚАРАҚАТ, 
МЕЙІЗ ҚОСЫЛЫП, КОРМА 
ТҰЗДЫҒЫМЕН ҰСЫНЫЛАТЫН 
ТӘТТІ КҮРІШ 

КӨКӨНІС ҚОСЫЛҒАН ЖЫЛҚЫ 
ЕТІНІҢ СОРПАСЫ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1478 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 129,2 г 98 % 517 ккал127,9 г 103 % 512 ккал 50 г 94 % 450 ккал



* БодиЛоджик 

2 КҮН. ТАҢҒЫ АС
ТАУЫҚТЫҢ ІШЕК-ҚАРНЫ МЕН КӨКӨНІС 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: 17 %21,6 г

31 %16,4 г

86 ккал

148 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 26 %34,3 г 137 ккал



* БодиЛоджик 

2 КҮН. ТҮСКІ АС
ҮНДІ ӘДІСІМЕН ДАЙЫНДАЛҒАН ТАУЫҚ ЖӘНЕ 
БӨРІҚАРАҚАТ, МЕЙІЗ ҚОСЫЛЫП, КОРМА 
ТҰЗДЫҒЫМЕН ҰСЫНЫЛАТЫН ТӘТТІ КҮРІШ 
Күндіз тамақтануға арналған тойымды және дәмі ерекше тағам. Күрделі көмірсуларға (күрішке) және 
ақуызға (тауыққа) бай түскі ас.

РЕЦЕПТ
1. Тауықтың жұмсақ төс етін 1,5-2 см бөліктерге бөліңіз.Сарымсақ, зімбір мен чилиді ұсақтап турап, пышақтың жүзінің 
тегіс жағымен паста етіп езіңіз. Езбе дәмдеуіштерін айранмен араластырыңыз және тауықты осы қоспада кем 
дегенде 1 сағат бойы маринадтаңыз (тоңазытқышта түні бойы қоюға болады).
2. Гарнир үшін күрішті мұқият шайыңыз және 30 минут бойы суық суға салып қойыңыз. Мейізді мұқият шайыңыз 
және бөріқарақатпен бірге жылы суда 30 минут жібітіңіз. Пиязды ұсақтап тураңыз. Терең, қалың қабырғалы 
табаны немесе кастрюльді 1 шай қасық май жағып қыздырыңыз, пиязды қызарғанша қуырыңыз. Күріш пен мейізді 
бөріқарақаттың суын төгіп, пиязға қосыңыз. Куркума, тұз және бұрыш қосыңыз, араластырып-қуырыңыз, орташа отта 
бірнеше минут араластырыңыз. Үстіне қайнаған су құйыңыз – күріштің беті сумен жабылып тұруы керек, қақпақпен 
жауып, жұмсақ болғанша бұқтырыңыз, қажет болса аздап су қосыңыз. Ыстықтай ұсыныңыз.
3. Тауықты дайындаңыз. Пиязды ұсақтап тураңыз. Сарымсақты ұсақтап тураңыз. Қуыруға арналған табаға 1 шай қасық 
зәйтүн майын құйып, алдын ала қыздырыңыз,пияз бен зыраны, даршын, кардамон және қалампырды қуырыңыз. 
Содан кейін бұл қоспаға томат пастасын қосып, отты азайтып, 1-2 минут қыздырыңыз. Қалған дәмдеуіштерді қосыңыз: 
гарам масала, кориандр, тұз. Содан кейін тауықты айранмен бірге қосып, бәрін жақсылап араластырыңыз, отты 
азайтып, дайын болғанша бұқтырыңыз. Соңында татымына қарай тұз қосып, араластырыңыз және отты өшіріңіз.
4. Күрішті табаққа салыңыз, күрішке тұздықтағы тауықты салып, туралған шөптерді себіңіз.

ҚҰРАМЫ
Корма тұздығындағы тауық үшін: 
Тауықтың жұмсақ төс еті – 150 г 
Айран 1 % – 100 мл
Сарымсақ – ½ түйір
Зімбір үгітілген – ½ ш.қ.
Чили бұрышы ұсақталған –дәміне қарай
 Зыра ұнтақталған – ¼ ш.қ.
Даршын –¼ ш.қ. 
Кардамон – ¼ ш.қ. 
Кориандр – ¼ ш.қ. 
Гарам масала – ½ ш.қ. 
Қалампыр – 1 шт
Пияз – 80 г 
Томат пастасы – 1 а.қ.
Қуыруға зәйтүн майы – 1 ш.қ. 
Тұз – татымына қарай

Гарнирге:
Ұзынтұқымды және жабайы күріш қоспасы – 40 г 
Мейіз – 10 г
Бөріқарақат жидектері кептірілген – ½ ш.қ.
Пияз – 50 г 
Куркума – ½ ш.қ.
Тұз, бұрыш – татымына қарай 
Зәйтүн майы – 1 ш.қ. пісіруге ыстық су
Кинза мен ақжелкен ұсыну үшін

 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 508 ккал

Ақуыздар: 35 %43,2 г

26 %13,6 г

173 ккал

122 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 40 %53,1 г 212 ккал



* БодиЛоджик 

2 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: 600 ккал

Ақуыздар: 51 %63,1 г

38 %20 г

252 ккал

180 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 32 %41,8 г 167 ккал



3 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

СҮТ ҚОСЫЛҒАН 
БАУЫРСАҚТАР

КИНОА ГАРНИРІМЕН          
ҰСЫНЫЛАТЫН РАЙХАН 
ТҰЗДЫҒЫНДАҒЫ  
ЖАЙЫН КОТЛЕТІ                             

ЙОГУРТ ТҰЗДЫҒЫ, ҚЫЗАНАҚ 
ЕЗБЕСІ ҚОСЫЛҒАН ҚҰС ЕТІНЕН 
ЖАСАЛҒАН ТЕФТЕЛИ                     

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1480 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 126 г 96 % 504 ккал116 г 94 % 464 ккал 56,9 г 107 % 512 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: 451 ккал

Ақуыздар: 13 %16,3 г

34 %18,1 г

65 ккал

163 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 43 %55,8 г 223 ккал



* БодиЛоджик 

3 КҮН. ТҮСКІ АС
КИНОА ГАРНИРІМЕН ҰСЫНЫЛАТЫН РАЙХАН 
ТҰЗДЫҒЫНДАҒЫ ЖАЙЫН КОТЛЕТІ
Балық(жеңіл сіңімді ақуыз), картоп (күрделі көмірсулар, талшық)және кинодан (өсімдік ақуызы, күрделі 
көмірсулар) дайындалған теңдестірілген түскі ас.. 

РЕЦЕПТ
1. Картопты алдын ала қайнатыңыз немесе қабығымен пісіріңіз, содан кейін қабығын аршып, қажетті мөлшерде 
үккіштен өткізіңіз. Пиязды ұсақтап турап, қызарғанша табада қуырыңыз.
2. Пешті 180 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру парағымен немесе жабыспайтын төсенішпен жабыңыз (фольга 
жарамайды, себебі оған котлеттер жабысып қалуы мүмкін). Жайынның жұмсақ етін блендерде немесе ет тартқыш 
арқылы ұсақтаңыз. Сарымсақ пен аскөкті ұсақтап тураңыз. Барлық ингредиенттерді біріктіріп, кішкене котлет 
жасаңыз, пісіру парағына салып, дайын болғанша пісіріңіз (~ 20 мин). 
3. Киноа тұздығы үшін насыбайгүл жапырақтарын шайыңыз және ұсақтап тураңыз. Сарымсақты ұсақтап тураңыз. 
Ұсақталған райхан гүлі мен сарымсақты стационарлық блендердің ыдысына салыңыз, кремді құйыңыз және тегіс 
болғанша шайқаңыз (блендерде ұсақтаудың қажеті жоқ, ингредиенттерді араластырыңыз, бірақ бұл жағдайда 
тұздықтың дәмі, түсі мен текстурасы басқа болады).
4. Гарнир үшін киноаны суық сумен шайып, қайнаған тұзды суда жұмсақ болғанша қайнатыңыз. (пакеттегі 
нұсқауларға сәйкес). Егер киноа пісірілген, бірақ судың бәрі сіңірілмеген болса, артық суды ақырын төгіп, ыдысты 
орташа отқа қойыңыз. Кремді тұздықты қосыңыз, араластырыңыз және кремдегі киноаны тағы 1 минут қыздырыңыз.
5. Салат үшін руккола мен қызанақты жуып, қызанақты турап, рукколамен араластырыңыз.
6. Киноа, балық котлеттері мен салатты ыдысқа қойыңыз, салаттың үстіне бальзамды крем тұздық құйып, ұсыныңыз. 

ҚҰРАМЫ
Котлет үшін:
Жайын еті – 150 г 
Картоп – 70 г 
Пияз – 30 г
Паприка тәтті, ұнтақталған – ¼ ш.қ.
Аскөк – бір-екі бұтақ 
Тұз, бұрыш – татымына қарай 
Қуыруға арналған спрейдегі май

Гарнир үшін: 
Киноа – 40 г 
Қаймақ 20 % – 40 г
Райхан – бір-екі бұтақ (тек жапырақтары)
Сарымсақ – ½ түйір 
Тұз, бұрыш – татымына қарай 

Салат үшін:
Қызанақ ірі (қызғылт) – 150г
 Руккола – үлкен бумасы
Бальзамды крем-тұздық – ½ шай қасық

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Жаңа піскен балық етінің құрамында В2, Е, РР, В1, С, В5, В12, Н, В9, В6 дәрумендері бар. Макроэлементтер: хлор, калий, 
натрий, күкірт, магний, фосфор, кальцийге бай. Микроэлементтер: никель, кобальт, фтор, молибден, марганец, мыс, 
йод, мырыш, темір, хром бар. 
Картоп - С, В дәрумендерінің көзі, құрамында мырыш, калий, магний, темір, фосфор сияқты микроэлементтер бар. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 513 ккал

Ақуыздар: 29 %35,4 г

38 %20,2 г

142 ккал

182 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 36 %47,3 г 189 ккал



* БодиЛоджик 

3 КҮН. КЕШКІ АС
ЙОГУРТ ТҰЗДЫҒЫ, ҚЫЗАНАҚ ҚОСЫЛҒАН ҚҰС 
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: 516 ккал

Ақуыздар: 52 %64,3 г

35 %18,6 г

257 ккал

167 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 17 %22,9 г 92 ккал



4 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

АСЖАПЫРАҚ-ІРІМШІК 
САЛЫНҒАН БИЧАК

КӨКӨНІС, ҚОЗЫҚҰЙРЫҚ,  
СИЫР ЕТІНЕН ДАЙЫНДАЛҒАН 
КЕСПЕ

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

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1481 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 140,1 г 107 % 560 ккал106 г 86 % 424 ккал 55,2 г 104 % 497 ккал



* БодиЛоджик 

4 КҮН. ТАҢҒЫ АС
АСЖАПЫРАҚ-ІРІМШІКПЕН САЛЫНҒАН БИЧАК
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: 553 ккал

Ақуыздар: 30 %37 г

23 %12,1 г

148 ккал

109 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 56 %74,1 г 296 ккал



* БодиЛоджик 

4 КҮН. ТҮСКІ АС
КӨКӨНІС, ҚОЗЫҚҰЙРЫҚ ҚОСЫЛҒАН СИЫР ЕТІНЕН 
ДАЙЫНДАЛҒАН КЕСПЕ
Азиялық тағамдардың негізі - ұсақтап турау, қуыру және араластыру. Бұл ащы түскі ас ақуызға  
(сиыр етіне), көмірсуларға (кеспе) және талшыққа (көкөністерге) бай.

РЕЦЕПТ
1. Пиязды, сарымсақты және зімбірді турап, соя тұздығымен және ащы бұрышпен араластырыңыз (дәміне қарай). 
Сиыр етін жұқалап ұзын таяқшаларға кесіңіз және соя қоспасында 30 минут бойы маринадтаңыз. Қамырды жұқа етіп 
жайып, ені 3 мм кеспеге кесіңіз. Ұсынар алдында, көкөністерді дайындап жатқан кезде, кеспені тұзды суда піскенше 
қайнатыңыз.
2. Брокколиді бөлшектеп, 2 см гүлшоғырға кесіңіз. Қозықұйрықты тілімдерге кесіңіз. Кәдіні аршып, кеспеге салыңыз 
- бұл үшін кәдіні ұзын тілімдерге кесіңіз - көкөніс тазартқышты пайдаланып (ортасындағы тұқымымен қолдануға 
болмайды - тек тегіс бөлігі), содан кейін жалпақ пышақпен – кеспелеп турау керек.
3. Бүріккіштен май құйылған табаны қыздырыңыз. Брокколи мен саңырауқұлақтарды дайын болғанша қуырыңыз 
(қажет болса, табаға аздап су құйыңыз) және көкөністерді табадан шығарыңыз. Табаны отқа қайта қойып, сиыр етін 
қуырыңыз. (маринадпен бірге). Етті қуырыңыз, кейде араластыра отырып, жоғары температурада дайын болғанша 
пісіріңіз (~ 5-7 минут). Дайын сиыр етіне саңырауқұлақтар мен кәді кеспесі бар брокколи қосыңыз, араластырыңыз, 
қажет болса тұз қосып, тағы бір минут пісіріңіз. Қайнатылған қамырға кеспе қосыңыз, қайтадан араластырыңыз және 
ұсынатын ыдысқа салыңыз. Табақтың үстіне туралған көк пиязды сеуіп, дастарханға әкеліңіз.

ҚҰРАМЫ
Тұтас дәнді ұннан кеспеге арналған қамыр – 60 г 
(«Бонустық рецептілерді» қараңыз)
Сиыр етінің кесіндісі – 130 г 
Қозықұйрық – 40 г 
Кәді – 70 г
Брокколи – 70 г
Пияз – 30 г

Сарымсақ – 1 түйір
Зімбір – 1 см
Соя тұздығы – 2 а.қ.
Қызыл ащы бұрыш – дәміне қарай
Тұз – татымына қарай (қажет болғанда)
Қуыруға арналған спрейдегі май
Көк пияз ұсыну үшін – 1 бума

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Сиыр еті психикалық және физикалық күйзелістері бар адамдарға пайдалы. Оның құрамында кальций мен магний 
фосфаттары, мырыш және А, РР дәрумендері бар. Бұл қан айналымы жүйесін жақсартатын темірдің көзі және 
буынаралық байламдар үшін қажет коллагенге бай.
Зерттеулер көрсеткендей, саңырауқұлақтарда 20-дан астам амин қышқылдары бар, олардың ішінде адамның 
тамақтануына қажетті барлық заттар - метионин, цестеин, цистин, триптофан, треонин, лизин және фенилаланин 
бар.
Дәрумендер мен минералдардың ішінде PP (никотин қышқылы), E, D, B дәрумендері, темір, фосфор, калий 
мен мырышты бөліп көрсету керек. Брокколи – сульфорафан табиғи көзі, қатерлі ісік ауруының пайда болуын 
төмендетеді, сонымен бірге С дәрумені мен калийдің қайнар көзі.
Кәді - калий, талшық, фосфор мен кальцийге, сонымен қатар С және В тобының дәрумендеріне бай. 
Пияз құрамында С дәрумені мен арнайы зат - кверцетин флавоноиды бар, ол майлардың ыдырауына ықпал етеді 
және қатерлі ісік жасушаларының өсуін баяулатады.

. 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 490 ккал

Ақуыздар: 30 %37,6 г

42 %22,2 г

150 ккал

200 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 27 %34,9 г 140 ккал



* БодиЛоджик 

4 КҮН. 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: 438 ккал

Ақуыздар: 25 %31,4 г

39 %20,9 г

126 ккал

188 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 24 %31,1 г 124 ккал



5 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ШЕЛПЕКТЕГІ ОМЛЕТ ҮШ ТҮРЛІ ЕТТЕН                 
ДАЙЫНДАЛҒАН СОРПА         

ҚЫШҚЫЛ-ТӘТТІ 
МАРИНАДТАҒЫ ҚЫРЫҚҚАБАТ 
ПЕН МАНГО ЧАТНИІ 
ҚОСЫЛҒАН БҰЗАУ ЕТІ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1487 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 126,9 г 97 % 508 ккал136 г 110 % 544 ккал 48,4 г 91 % 436 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. 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 өте дәмді тағам! 

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, пішіні 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 жақсы).

ҚҰРАМЫ
Шелпек (жұмсақ және серпімді) – 1 шелпек 
(«Бонустық рецептілерден» 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: 19 %23 г

37 %19,6 г

92 ккал

176 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 34 %44,7 г 179 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. 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: 548 ккал

Ақуыздар: 39 %48 г

35 %18,8 г

192 ккал

169 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 36 %46,8 г 187 ккал



* БодиЛоджик 

День 5. КЕШКІ АС
ҚЫШҚЫЛ-ТӘТТІ МАРИНАДТАҒЫ ҚЫРЫҚҚАБАТ 
ПЕН ЖӘНЕ МАНГО ЧАТНИІ ҚОСЫЛҒАН БҰЗАУ ЕТІ
РЕЦЕПТ
1. Манго чатниін жасаңыз. Мангоны тазалаңыз және сүйегін алыңыз. Жұмсағын ұсақтап турап, шанышқымен езбе 
жасаңыз. Сарымсақ, зімбір және кинзаны ұсақтаңыз. Манго езбесін кастрюльге салыңыз, 1 ас қасық қосыңыз. 
апельсин шырыны, табаско тұздығы, сірке суы, сарымсақ, зімбір, турмерик, тұз бен бұрыш қосып, орташа отқа 
қойып, қайнатыңыз. Қалған 1 ас қасықта крахмалды ерітіңіз. Апельсин шырынын құйып, кастрюльге құйыңыз, 
араластырыңыз, қайнатыңыз, содан кейін шөптерді қосыңыз, араластырыңыз және оттан алыңыз. Ұсынар алдында 
толығымен салқындатыңыз.
2. Қырыққабат тұздығын дайындаңыз: сарымсақты турап, тұздықтың барлық ингредиенттерін араластырыңыз. Жас 
қырыққабатты мұқият шайыңыз (қажет болған жағдайда жоғарғы жапырақтарды алып тастаңыз). Қырыққабаттың 
басын кеспей-ақ діңінің астыңғы ірі бөлігін кесіп алып тастаңыз. Қырыққабатты тігінен екіге немесе төрт бөлікке 
бөліңіз (қырыққабаттың жартысы немесе төрттен бір бөлігі салмағы бойынша шығатындай етіп 200 г). Маринадты 
қырыққабат жапырақтарының арасына жағып, үстіне құйыңыз. Оны бөлме температурасында 30 минутқа 
қалдырыңыз, содан кейін гриль табасын, жоқ болса, түбі қалың табаны қайта қыздырыңыз. Қырыққабаттың жалпақ 
тілімдерін қатты отқа кішкене күйіңкірегенше қуырыңыз.
3. Қуыру үшін бұзаудың етін 5 мм көлденең тілімдерге кесіңіз. Ет кесектерін тақтайға салыңыз да, пленкамен 
жабыңыз. Балғаның жалпақ жағымен бұзаудың етін өте жұқа етіп ұрыңыз. Табаны май құйып қыздырыңыз және 
піскенше екі жағынан кесектерді жылдам қуырыңыз. Тұз бен бұрышты алдымен жоғарғы жағына, содан кейін дәмді 
жағын төмен қаратқанда, тұз бен бұрышты қуырылған екінші жағына (осылайша біз тұздың жұқа ет бөліктерінен 
ылғал шығаруына жол бермейміз) жағыңыз.
4. Ұсынар арналған табаққа бұзау еті, қуырылған қырыққабат салыңыз және манго чатниімен бірге ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Қышқыл-тәтті маринадтағы жас қырыққабат:
Қырыққабат – ¼ немесе ½ 
Кішкене жас қырыққабат басының көлеміне байланысты 
(бөлік~200 г)
Соя тұздығы – 2 а.қ.
Апельсин шырыны – 2 а.қ. 
Ұнтақталған апельсин қабығы – ½ ш.қ.
Табаско* тұздығы– бірнеше тамшы, дәміне қарай
Калориясыз тәттілеуіш– дәміне қарай Сарымсақ – 1 түйір
Зәйтүн майы – 1 ш.қ

*Табаско тұздығының орнына ұнтақталған чили  
бұрышын пайдалануға болады

Бұзау етіне:
Бұзау етінің кесіндісі – 300 г 
Тұз, бұрыш – дәміне қарай
Қуыруға зәйтүн майы – 1 ш.қ.

Манго чатниіне:
Манго піскен – 130 г 
Зімбір – 1 см
Сарымсақ – ½-1 түйір, дәміне қарай
Табаско* тұздығы – бірнеше тамшы, дәміне қарай
Күріш немесе ақ шарап сіркесуы – 1 ш.қ. 
Апельсин шырыны – 2 а.қ.
Ұнтақталған апельсин қабығы – ¼ ш.қ. 
Жүгері крахмалы – 1 ш.қ. 
Куркума – ¼ ш.қ.
Кинза – 1 а.қ. 
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 492 ккал

Ақуыздар: 53 %65 г

19 %10 г

260 ккал

90 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 27 %35,4 г 142 ккал



6 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

АСЖАПЫРАҚ ПЕН ІРІМШІК 
ҚОСЫЛҒАН БӨРЕК

ҚОСЫЛҒАН БӨРЕК 
МАРИНАДТАЛҒАН ПИЯЗ 
ҚОСЫЛҒАН ҚОЙ БАУЫРЫНАН         
ЖАСАЛҒАН ДЖИГЯР-КЕБАБ   

АСЖАПЫРАҚ, ЖАЯ, 
ҚУЫРЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА    
ҚОСЫЛҒАН ЖАС КАРТОП  

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1480 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 123,1 г 94 % 492 ккал121,1 г 98 % 484 ккал 55,9 г 105 % 503 ккал



* БодиЛоджик 

6 КҮН. ТАҢҒЫ АС
АСЖАПЫРАҚ ПЕН ІРІМШІК ҚОСЫЛҒАН БӨРЕК
Түрік тағамы қойылған дәмді таңғы ас. Міне, жұқа қамыр (күрделі көмірсулар) + ірімшік (ақуыз) + 
асжапырақ (талшық). 

РЕЦЕПТ
1. Қамыр үшін ұнды електен өткізіп, тұз, май және сірке суын қосыңыз. Илеу нәтижесінде жұмсақ, серпімді, 
жабыспайтын қамырды дайындау үшін жеткілікті мөлшерде су қосыңыз. Қамырды илеңіз, қабатты пішінге келтіріңіз, 
оны полиэтилен пленкамен орап, тоңазытқышқа 30-60 минутқа немесе түні бойы қойыңыз *.
2. Салынды үшін асжапырақты шайыңыз, құрғатыңыз және ені 2 см бөліктерге кесіңіз (шағын асжапырақты алып 
тастауға болады). Бүріккіштен аздап май құйылған табаны қыздырыңыз және асжапырақты орташа отта қайнатыңыз. 
Оны салқындатып, қажет болған жағдайда артық суды сығып алыңыз. Асжапырақты ірімшікпен, кептірілген 
сарымсақпен*, тұзбен, бұрышпен араластырыңыз.
3. Пешті 180 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру парағын жабыспайтын төсенішпен жабыңыз. Қамырды 
тоңазытқыштан алыңыз да, ұнтақталған бетке өте жұқа шеңберге жайыңыз. Шеңберді үшбұрышты сегменттерге 
кесіңіз. Әр үшбұрыштың төменгі кең бөлігіне кішкене толтырма салыңыз, жан жағын бүгіңіз, бұрыштарды ішке қарай 
(толтырудың үстіне) және «түтікшелерді» ораңыз, қамырды толтыруды негізден үшбұрыштың жоғарғы жағына дейін 
ораңыз. Дайын бөректі табаққа салыңыз, жұмыртқаның сарысы мен су қоспасымен майлап, пеште жұмсақ болғанша 
пісіріңіз - қытырлақ тығыз қамыр мен алтын қоңыр қыртыс пайда болғанша (~ 20 мин). Бөректі йогуртқа батырып 
жеуді ұсыныңыз.
*Ингредиенттердің мөлшерін көбейту арқылы қамырды кейін қолдану үшін дайындай аласыз. Бұл жағдайда сізге 
дөңгелек қабаттардың тиісті санын шығарып, әр қабатты жабысқақ пленка қабатына жатқызу қажет (пленканың 
шеттері қамырдың шетінен шығып кетуі керек). Қамыр парақтарын тақтаға жабысқақ пленкаға салыңыз, тақтаның 
үстіне қойып, мұздатыңыз, содан кейін ауа өткізбейтін пакетке ауыстырыңыз. Осылайша сіз қажетті мөлшердегі 
бөліктерді ала аласыз, ал қамыр қабаттары бір-біріне жабыспайды.
**Ұнтақталып, кептірілген сарымсақтың кәдімгі сарымсақтан айырмашылығы, ерекше иісі жоқ, демек оны таңғы 
асқа да қосуға болады!

ҚҰРАМЫ
Тұтас дәнді бидай ұны – 60 г
 Зәйтүн майы – 1 ш.қ.
Сіркесу 9 % – ½ ш.қ.
Жылы су – қанша қамыр алады
Тұз – бір шымшым
Майлау өнімдеріне арналған жұмыртқаның 
сарысы + суық су – 1 ас.қ. 
Йогурт табиғи 3,2 %-ке дейін, ұсынар кезде – 50 г

Салындыға:
Асжапырақ – 150 г
Ұнтақтап кептірілген сарымсақ–¼ ш.қ.
 Ірімшік 5 %-ке дейін – 120 г
Тұз,бұрыш–татымына қарай
Қуыруға арналған спрейдегі май

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қатты бидайдың құрамында фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, D, K дәрумендері бар, Йогурт кальций, 
калий, В3, В12 дәрумені мен А дәрумені, табиғи пробиотик көзі болып табылады.
Асжапырақтың құрамында бета-каротин, А, В9, С, Е дәрумендері бар.
Сүзбе (ірімшік) ақуызға, А, Е, Р, В2, В6 және В12 дәрумендері мен фолий қышқылына бай. Өнімде сонымен қатар 
кальций, темір, натрий, магний, мыс, мырыш, фтор және фосфор бар.
.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 520 ккал

Ақуыздар: 31 %38 г

41 %21,7 г

152 ккал

195 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 33 %43,2 г 173 ккал



* БодиЛоджик 

6 КҮН. ТҮСКІ АС
ГРИЛЬ-САЛАТ ПЕН МАРИНАДТАЛҒАН ПИЯЗ 
ҚОСЫЛҒАН ҚОЙ БАУЫРЫНАН ДЖИГЯР-КЕБАБ
Пісірілген көкөністер қосылған сүйікті джигярдың үйдегі нұсқасы: ақуызға (бауырға), күрделі 
көмірсулар мен талшықтарға (көкөністер, шөптер) бай түскі ас. 

РЕЦЕПТ
1. Грильде дайындалған салат үшін алдын ала ірілеп туралған баялды, кәді, бұрыш пен пиязды грильде пісіріңіз. 
Көкөністерді салқындатып, ұсақтап тураңыз. Туралған қызанаққа, сарымсақ пен кинзаға татымына қарай тұз бен 
бұрыш қосып, араластырыңыз. Салқындатып немесе бөлме температурасында ұсыныңыз.
2. Маринадталған пияз үшін пиязды жіңішке жартылай сақина етіп тураңыз, ыстық суда қайнатыңыз, ағызып,                                                                  
сірке суын қосыңыз. Сірке суы қосылған пиязды тоңазытқышқа салыңыз.
3. Кәуап үшін ағаштан жасалған таяқшаларды(шпажки) суық суға батырыңыз. Бауырды жақсылап шайыңыз, фольганы 
алыңыз, кептіріңіз және 1,5-2 см бөліктерге кесіңіз, бауырды ағаштан жасалған таяқшаларға(шпажки) бекітіңіз, зәйтүн 
майын жағыңыз, барлық дәмдеуіштерді себіңіз және дәмдеуіштерді етке себіңіз.
4. Пешті 190 °C дейін қыздырыңыз (гриль немесе гриль табасы). Кебабты екі жағынан қуырыңыз (әр жағынан 2-3 
минут) немесе жұмсақ болғанша пісіріңіз (~ 20 минут).
5. Гриль салаты мен маринадталған пияз қосылған джигар кебабты ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Джигяр–кебаб үшін:
Қой бауыры – 180 г Зәйтүн майы – 1 ш.қ.
Ұнтақталған кориандр – бір шымшым
Тәтті не кептіріп ұнтақталған паприка– бір шымшым
Теңіз тұзы – татымына қарай
Ұнтақталған қара бұрыш – дәміне қарай

Гриль – салатқа:
Қойдың тілі – 1 дана*
Сарымсақ – 3 бас
Пияз – 100 г
Сәбіз – 100 г
Лавр жапырағы–1 дн
Хош иісті бұрыш – 3 бұршақ
Тұз – татымына қарай

Маринадталған пиязға:
Пияз қызыл тәтті – 70 г
Алма немесе шарап сірке суы – 1 ас.қ.

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Қой бауыры, әсіресе, дәрумендерге бай (А, В1, В2, С дәрумендері және т.б.). Оның құрамында кальций, калий, магний, 
фосфор, натрий және басқа микроэлементтер бар. Тағамдық құндылығы бойынша ол еттен еш кем түспейді, ал 
дәрумендер құрамы бойынша одан асып түседі. 
Баялдының құрамында В тобы мен С дәрумені, РР және каротин, сонымен қатар калий, темір, кальций, магний, 
натрий мен фосфор сияқты ағзаға қажетті минералдар бар. Баялды холестериннің пайда болуына жол бермейді.
Бұрыш С, А, Е, РР және В дәрумендеріне бай.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 461 ккал

Ақуыздар: 36 %44 г

25 %13,2 г

176 ккал

119 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 32 %41,6 г 166 ккал



* БодиЛоджик 

6 КҮН. КЕШКІ АС
АСЖАПЫРАҚ, ЖАЯ, ҚУЫРЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА 
ҚОСЫЛҒАН ЖАС КАРТОП
РЕЦЕПТ
1. Жас картопты мұқият жуыңыз (қабығын тазартпай щеткамен сүртіңіз) және қайнатыңыз, бірақ қатты болғаны 
дұрыс. Пешті 190 ° C дейін алдын ала қыздырыңыз. Пісіру парағын фольгамен жабыңыз. Түйнектерді пісіру парағына 
қойып, картопты жару үшін үккішпен немесе шыныаяқпен басыңыз. Жарылған картопқа спреймен май себіңіз және 
орегано, паприка, тұз және бұрыш себіңіз. Пісіру парағын картоп қызарғанша, пешке 7-10 минутқа қойыңыз.
2. Асжапырақты 3 см кесектерге кесіңіз, қажет болса (шағын асжапырақты кесудің қажеті жоқ). Сарымсақты ~ 1 мм 
көлденең тілімдерге кесіңіз. Бөлек контейнерде жұмыртқаның ақуызымен қосыңыз, араластырмаңыз. Жаяны жұқа 
тілімдерге кесіңіз.
3. Табаны ½ шай қасық маймен қыздырыңыз және сарымсақты алтын түске дейін қуырыңыз, содан кейін сарымсақты 
алып тастаңыз және асжапырақты сарымсақ майына салыңыз, тұз бен бұрыш қосыңыз. Асжапырақты табадан 
аударыңыз және жұмыртқаны сол табада қуырыңыз, ол піскен кезде тұз бен бұрыш қосыңыз.
4. Ұсынуға арналған ыдысқа қуырылған жұмыртқаны, бір уыс асжапырақ, езілген картоп пен бір уыс жаяны салыңыз.

ҚҰРАМЫ
Картоп жас (кішкентай және орта көлемде) – 170 г 
Кептірілген орегано – кішкентай шымшым
Тәтті немесе ұнтақталған паприка – бір шымшым
Тауық жұмыртқасы 1С – 2 дана
Жұмыртқа 1С – 1 ақуыз
 Жая – 80

Асжапырақ – 150 г
Йогурт табиғи 3,2 % дейін – 50 г
Сарымсақ – ½ түйір
Қуыруға зәйтүн майы – ½ ш.қ.
Спрейдегі май
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Картоп - С, В дәрумендерінің, мырыш, калий, магний, темір, фосфор сияқты микроэлементтердің көзі. 
Жұмыртқада B, A, C, D тобының дәрумендері, сонымен қатар минералдар: кальций, калий және магний бар.
Йогурт - кальций, калий, В3, В12 дәрумендері мен А дәрумені, табиғи пробиотик көзі. Асжапырақ құрамында бета-
каротин, витамины А, В9, С, Е дәрумендері бар.
Жаяда холестерин өте аз, ол макроэлементтердің жиынтығына бай: калий, натрий, фосфор, темір, мыс, магний; амин 
қышқылдары: тиамин, рибофлавин, никотинамид, күкірт; дәрумендер: B1, B2, A, PP, E.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 499 ккал

Ақуыздар: 32 %39,1 г

39 %21 г

156 ккал

189 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 29 %38,3 г 153 ккал



7 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

«ҚАЗАҚША СЕНБІ»  
ТАҢҒЫ АСЫ

 «ЛАЙТ» ЕТ ТАҒАМЫ АЛМАТЫЛЫҚ ЛАВАШЫНДАҒЫ 
ЛЮЛЯ-КЕБАБ 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1458 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 128 г 98 % 512 ккал125,4 г 101 % 502 ккал 49,4 г 93 % 445 ккал



* БодиЛоджик 

7 КҮН. ТАҢҒЫ АС
«ҚАЗАҚША СЕНБІ» ТАҢҒЫ АСЫ
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: 502 ккал

Ақуыздар: 27 %34 г

44 %23,2 г

136 ккал

209 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 30 %39,3 г 157 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: 445 ккал

Ақуыздар: 45 %55,4 г

14 %7,4 г

222 ккал

67 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 30 %39,1 г 156 ккал



* БодиЛоджик 

7 КҮН. КЕШКІ АС
АЛМАТЫЛЫҚ ЛАВАШЫНДАҒЫ 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, біздің ағзамызға қабыну мен бактериялық инфекциялармен күресуге 
көмектесетін заттар.
Романо салатында E, A, K, B1, B2, B5, B6, H, PP дәрумендері, фолий және аскорбин қышқылдары, бета-каротин мен 
холин, сонымен қатар селен, магний, темір, натрий, марганец, калий, мырыш , фосфор мен кальций бар. Бұл жүрек-
қан тамырлары жүйесін қалыпқа келтіруге көмектеседі.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 512 ккал

Ақуыздар: 29 %36 г

35 %18,8 г

144 ккал

169 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 38 %49,6 г 198 ккал



8 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

СҮЗБЕЛІ КОФЕ КРЕМІ ЖӘНЕ 
ҚҰЛПЫНАЙ ҚОСЫЛҒАН 
ШЫНЫАЯҚТАҒЫ ПАНКЕЙК

САРЫМСАҚ ЙОГУРТІ, 
АСҚАБАҚ ПЕН ЕТ ҚОСЫЛҒАН 
МАНТЫ

КӨКӨНІС ҚОСЫЛЫП, 
САЗАННАН ЖАСАЛҒАН 
ПОРЦИЯЛЫҚ КӨКТАЛ

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1487 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 120,2 г 92 % 481 ккал143,9 г 116 % 576 ккал 47,8 г 90 % 430 ккал



* БодиЛоджик 

8 КҮН. ТАҢҒЫ АС
СҮЗБЕЛІ КОФЕ КРЕМІ ЖӘНЕ ҚҰЛПЫНАЙ ҚОСЫЛҒАН 
ШЫНЫАЯҚТАҒЫ ПАНКЕЙК
Бұл пайдалы тоқбасар күрделі көмірсуларға (ұн, құлпынай) және ақуызға (сүзбе) бай. 

РЕЦЕПТ
1. Микротолқынды пеште немесе пеште панкейк пісіру режимін таңдаңыз. Сіз таңдаған пісіру әдісіне байланысты 
қолайлы шыныаяқты (~ 250 мл) немесе порцияланған пісірме табақты таңдаңыз. Кокос майын ерітіп, тостағанның 
немесе қалыптың екі жағына бір тамшы май жағыңыз.
2. Ұнды електен өткізіп, қопсытқышпен, тәттілендіргішпен араластырыңыз. Еріген сары май мен сүтті бөлек 
араластырыңыз. Сұйық қоспаны құйып, араластырыңыз, қажет болса, сұйық қамырдың консистенциясына жеткенше, 
аздап су қосыңыз. Қамырды шыныаяққа немесе қалыпқа құйыңыз (қалыптың шетіне дейін кемінде 1,5 см қалуы 
керек) және микротолқынды пеште жоғары қуатта немесе 180 °C пеште пісіріңіз. Микротолқынды пеште пісіру 
шамамен 2 минут (микротолқынды пешке байланысты); пеште пісіру шамамен 15 минут. Дайын өнімнің құрылымына 
назар аударыңыз, ал пеште пісіру кезінде қоңырқай қабық пайда болғанша ұстаңыз.
3. Крем үшін жұмсақ сүзбені кофе мен тәттілендіргішпен араластырып, қол шайқағышты қолданыңыз.
4. Дайын қалыптағы панкейкті бөлек ыстыққа төзімді немесе ұсынатын ыдысқа қойыңыз. Үстіне крем мен туралған 
құлпынайдың бір бөлігін салып, панкейкке қосып, ұсынар кезде қалған кремді қосып, ұсыныңыз.

ҚҰРАМЫ
Панкейк үшін:
Тұтас дәнді ақ бидай ұны – 50 г
Қамыр қопсытқыш – ½ ш.қ.
Калориясыз тәттілеуіш – дәміне қарай
 Ванильді сығынды, ванилин – 1,5 г
Сүт 2,5 %-ға дейін – 70 г
Кокос майы – 15 г 
Ұсынуға құлпынай – 20 г

Сүзбелі кофе кремі үшін:
Майсыздандырылған жұмсақ сүзбе (ванночкада) – 120 г
Сұйық күшті кофе 
(жаңа қайнатылған немесе ерітілген) – 20 г
Калориясыз тәттілеуіш – дәміне қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Тұтас дәнді қатты бидайда фосфор, калий, кальций, магний, йод, темір, Е, Д, К, Р дәрумендері бар. 
Сүтте бета-каротин, В, А, Д, Е, РР дәрумендері, сонымен қатар калий, кальций, фосфор және натрий бар.
Сүзбе (ірімшік) ақуызға бай, 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 сүзбе липотропты әсер ететін 
алмастырылмайтын амин қышқылы-метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді және бауырдың 
майлануын болдырмайды.
Құлпынай құрамында А, В1, В2, В9, С, Е, К, Н и РР дәрумендері бар, сонымен бірге ағзаға қажетті калий, 
кальций, магний, цинк, йод, фосфор, натрий минералдары бар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 428 ккал

Ақуыздар: 24 %29,4 г

34 %18,3 г

118 ккал

165 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 28 %36,3 г 145 ккал



* БодиЛоджик 

8 КҮН. ТҮСКІ АС
САРЫМСАҚ ЙОГУРТІ, АСҚАБАҚ  
ПЕН 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.
Йогурт - кальций, калий, B3, B12 және А дәруменінің қайнар көзі, табиғи пробиотик.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 452 ккал

Ақуыздар: 29 %35,7 г

19 %10,2 г

143 ккал

92 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 41 %54,3 г 217 ккал



* БодиЛоджик 

8 КҮН. КЕШКІ АС
КӨКӨНІС ҚОСЫЛЫП, 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.
Бұрыш құрамында С, А, Е, РР және В дәрумендері бар.
Кинза - бұл дәрумендердің, макро-және микроэлементтердің қайнар көзі, оның құрамына A, B1, B2, B3, B6, B9, C, 
E, K, PP, холин, сонымен қатар натрий, кальций, калий, фосфор, темір және мыс кіреді. Цилантро құрамында эфир 
майлары, пектин, рутин және алкалоидтар бар.
.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 607 ккал

Ақуыздар: 64 %78,8 г

36 %19,3 г

315 ккал

174 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 23 %29,6 г 118 ккал



9 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ІРІМШІК, АҚСЕРКЕ, АСКӨК 
ҚОСЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА 
ОРАМЫ

ЛАҒМАН ҚЫЗАНАҚ САЛЬСАСЫ 
МЕН АВОКАДО ТҰЗДЫҒЫ 
ҚОСЫЛҒАН ТАУЫҚ 
ПАНКЕЙКТЕРІ 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1470 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 109,2 г 83 % 437 ккал136 г 110 % 544 ккал 54,4 г 102 % 490 ккал



* БодиЛоджик 

9 КҮН. ТАҢҒЫ АС
ІРІМШІК, АҚСЕРКЕ, АСКӨК ҚОСЫЛҒАН ЖҰМЫРТҚА 
ОРАМЫ
Ақуызы жоғары таңғы ас, бірнеше сағат бойы тойыну сезімін сыйлап, хош иісімен қуантады. 

РЕЦЕПТ
1. Жұмыртқаның ақуызы мен сарысын бөліңіз - ақуызды миксермен араластыру үшін ыдысқа салып, сарысын 
кішкене кастрюльге салыңыз. Ақуыздарға үшінші ақуыз бен бір шымшым тұз қосыңыз. Жұмыртқаның сарысына 
крахмал мен сүтті қосып, тұз бен бұрыш сеуіп, қол шайқағышпен жақсылап араластырыңыз. Сары қоспаны отқа 
қойыңыз да, көпіршікті араластыра отырып, қою болғанша қайнатыңыз, содан кейін оттан алып, сәл жылығанша 
(немесе толық салқындағанша) суытыңыз.
2. Пешті 170 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Кішкене тікбұрышты немесе шаршы пішінді (~ 20x20, 20x30 см) жиектері 
бар қалыпқа жабыспайтын кілемше немесе пергамент төсеңіз.
3. Ауыздарды тығыз көбікке айналғанша (қатты көпіршітіп) араластырып, 2-3 қадаммен салқындатылған сары 
массамен араластырыңыз. Қоспаны дайындалған ыдысқа құйып, пісіріңіз (тығыз омлет құрылымы ~ 15 мин). Дайын 
жұмыртқа бисквитін сәл салқындатыңыз, содан кейін оны тегіс жерге аударыңыз (мысалы, ағаш тақтаға) кілемшені 
жоғары қаратып, кілемшені / пергаментті абайлап алыңыз. Бисквитті қайтадан тегіс бетімен төмен қаратып 
аударыңыз.
4. Аскөкті ұсақтап тураңыз. Ақсеркені текшелеп кесіңіз. Ірімшікті аскөк, ақсеркемен араластырып, жұмыртқа 
бисквитін біркелкі етіп жағыңыз. Қысқа жағынан бастап ораңыз. Бірден ұсына беруге болады немесе ұсынар 
алдында тоңазытқышта салқындатып алуға болады.

ҚҰРАМЫ
Жұмыртқа 1С – 2 дана
Жұмыртқа 1С – 1 ақуыз
Сүт 2,5 % дейін – 130 мл
Жүгері крахмалы – 1 а.қ.
Аз тұздалған ақсерке – 40 г
Ірімшік 5 % дейін – 100 г
Аскөк – 3-4 бұтақ
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Жұмыртқада B, A, C, D тобының дәрумендері, сонымен қатар минералдар: калий, кальций және магний бар.
Сүзбе ақуызға бай, А, Е, Р, В2, В6 және В12 дәрумендеріне, фолий қышқылына бай. Өнімде сонымен қатар кальций, 
темір, натрий, магний, мыс, мырыш, фтор және фосфор бар.
Ақсерке -Омега-3, фосфор мен Д дәруменінің қайнар көзі.
Кәдінің құрамында калий, сонымен қатар С және В дәрумендері бар.
Аскөк құрамында метаболикалық бұзылуларға пайдалы бактериялар мен саңырауқұлақтардың өсуін баяулататын 
фитонцидтер бар. Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 481 ккал

Ақуыздар: 37 %46,2 г

44 %23,4 г

185 ккал

211 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 16 %21,5 г 86 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: 458 ккал

Ақуыздар: 26 %32,5 г

20 %10,8 г

130 ккал

97 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 44 %57,8 г 231 ккал



* БодиЛоджик 

9 КҮН. КЕШКІ АС
ҚЫЗАНАҚ САЛЬСАСЫ МЕН АВОКАДО ТҰЗДЫҒЫ 
ҚОСЫЛҒАН ТАУЫҚ ПАНКЕЙКТЕРІ 
Ақуызға (тауық, жұмыртқа) және талшыққа (көкөністер, шөптер) бай Мексика стиліндегі кешкі ас.

Сальса - мексикалық тағамдар немесе такоға арналған негізгі тағамға / қытырлақ картопқа қосымша 
тұздық немесе салат ретінде қосылады. Әдетте, бұл қызанақ және басқа да көкөністер мен шөптердің 
ұсақталған түрі. 

РЕЦЕПТ
1. Қызанақ сальсасы үшін пиязды ұсақтап турап, 10 минут сірке суында маринадтаңыз. Қызанақты кішкене 
текшелерге бөліңіз, сарымсақ пен шөптерді ұсақтаңыз. Барлық ингредиенттерді араластырыңыз. Сальсаны 
салқындатылған немесе бөлме температурасында ұсыныңыз.
2. Авокадо тұздығы үшін: авокадоның қабығын аршып, сүйегін алып тастаңыз. Авокадоны шанышқымен езіңіз, 
йогурт, тұз, бұрыш қосып, араластырыңыз. Салқындатылған немесе бөлме температурасында ұсыныңыз.
3. Егер сіз авокадо тұздығын ертерек жасасаңыз, қарайып кетпес үшін үстіне лимон шырынын құйыңыз 
(араластырмаңыз) немесе тамақ пленкасымен тұздық бетін оттегі кірмейтіндей етіп жабыңыз.
4. Тауық панкейктері үшін сарымсақ пен шөптерді ұсақтап тураңыз. Жұмыртқа мен барлық ингредиенттерді 
араластырыңыз. Бүріккіштен май құйылған түбі жабыспайтын табаны алдын ала қыздырыңыз. Панкейктерді табаға 
салып, екі жағынан орташа отта әр жағынан 1,5-2 минут қуырыңыз.
5. Тағамды ұсынатын ыдысқа қызанақ сальсасын , тауық панкейктері мен авокадо тұздығын салыңыз.

ҚҰРАМЫ
Тауық панкейктері үшін:
Тауықтың тартылған еті – 200 г 
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 дана
Жүгері крахмалы – 15 г 
Аскөк – 2–3 бұтақша
С арымсақ – 1 түйір
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Қуыруға арналған спрейдегі май

Қызанақ сальсасы үшін:
Қызанақтар – 200 г
Қызыл тәтті пияз – 40 г
Сарымсақ – ½ түйір
Көк шөп (кинза, ақжелкен, аскөк – дәміне қарай) – 1-2 бұтақ
Ақ шарап немесе бальзамдық сіркесуы – 1 ш.қ
Тұз, бұрыш дәміне қарай

Авокадо тұздығы үшін:
Авокадо жұмсақ,піскен – 45 г
Йогурт табиғи 3,2 % дейін– 1 а.қ
Тұз, бұрыш – татымына қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Аскөк құрамында метаболикалық бұзылуларға пайдалы бактериялар мен саңырауқұлақтардың өсуін баяулататын 
фитонцидтер бар.
Қызанақ - С дәрумені, калий, магний, темір және мырыштың қайнар көзі. 
Қызыл пияз антоцианиндерге бай, біздің ағзамызға қабыну мен бактериялық инфекциялармен күресуге 
көмектесетін заттар.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 531 ккал

Ақуыздар: 46 %57,3 г

38 %20,2 г

229 ккал

182 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 23 %29,9 г 120 ккал



10 КҮН
ТАҢҒЫ АС ТҮСКІ АС КЕШКІ АС

ШОКОЛАД САЛМАСЫ  
БАР СҮЗБЕ

ТАУЫҚ ЕТІНЕН 
ДАЙЫНДАЛҒАН ПАЛАУ 

СУЛУГУНИ, ТОМАТ, ЖУСАЙ 
ҚОСЫЛҒАН КҮРКЕТАУЫҚ 
БӘЛІШІ 

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 1475 ккал

* БодиЛоджик 

Майлар: Көмірсулар: Ақуыздар: 114,8 г 88 % 459 ккал149,9 г 121 % 600 ккал 46,2 г 87 % 416 ккал



* БодиЛоджик 

10 КҮН. ТАҢҒЫ АС

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 491 ккал

Ақуыздар: 40 %49,6 г

41 %22 г

198 ккал

198 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 18 %23,7 г 95 ккал

ШОКОЛАД САЛМАСЫ БАР СҮЗБЕ
Бұл сүзбе таңғы астың «тоқбасар» нұсқасы ғана емес, сонымен қатар ақуызға бай, демек, мұндай таңғы 
ас сізге бірнеше сағат бойы тойымдылық сезімін береді. 

РЕЦЕПТ
1. Шоколад салмасын алдын ала дайындаңыз (бір күн бұрын жақсырақ). Кішкене кастрюльге жұмыртқаның сарысын 
крахмал, какао ұнтағы, тәттілендіргіш және сүтпен біріктіріңіз. Араластырыңыз және қайнағанша қыздырыңыз (масса 
қоюланады). Толығымен салқындатып, тоңазытқышқа салыңыз.
2. Пешті 180 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Маффиндерге арналған силиконнан жасалған қалыптарды дайындаңыз 
(немесе бір кішкене пісіруге арналған қалып - силикон болмаса да болады). Блендермен шайқауға арналған ыдыста 
сүзбеге арналған ингредиенттердің бәрін біріктіріңіз, тегіс біркелкі масса болғанша батырмалы блендермен 
араластырыңыз. Сүзбе массасын қалыптың ⅓ биіктігіне дейін салыңыз (немесе порция формасы түрінде). Салманы 
ортасына салыңыз (қалыптарға арналған қасықпен немесе барлығын порциялық формаға арнап, ал форма шетінен 
қабырғаларына дейін бос орын қалдырыңыз ~ 1 см). Салманың үстін қалған сүзбе массасымен жабыңыз.Дайын 
болғанша пісіріңіз (қатты және алтын қоңыр ~ 20 мин). Ұсынар алдында сәл салқындатыңыз. Сіз сондай-ақ тоқбасар 
ретінде сүзбені толығымен салқындатылған түрде ұсына аласыз.

ҚҰРАМЫ
Шоколад салмасы үшін: 
Тауық жұмыртқасы1С – 1 сарысы 
Жүгері крахмалы – 1 ш.қ.
Майсыздандырылған какао-ұнтақ – 1 а.қ. 
Сүт 2,5 % дейін– 60 мл
Калориясыз тәттілеуіш – дәміне қарай

Сүзбешелер үшін 
(4-6 данаға, форма көлеміне байланысты):
Сүзбе/ірімшік 5 % дейін – 150 г
Банан – 50 г
Жұмыртқа 1С – 1 дана
Жұмыртқа 1С – 1 ақуыз
Ваниль сығындысы, ванилин – 1,5 г
Калориясыз тәттілеуіш– дәміне қарай

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Жұмыртқада B, A, C, D тобының дәрумендері, сонымен қатар минералдар: кальций, калий және магний бар.
Сүзбе (ірімшік) ақуызға бай, 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 сүзбе липотропты әсер ететін 
алмастырылмайтын амин қышқыл метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді және бауырдың 
майлануын болдырмайды. 
Сүтте бета-каротин, В, А, Д, Е, РР дәрумендері, сонымен қатар калий, кальций, фосфор және натрий бар.
Банан денеден сұйықтықты кетіреді және қан қысымын төмендетеді, анемияға пайдалы, себебі оның құрамында 
темір, калий және магний бар. Ләззат гормондарының өндірісін ынталандыру арқылы банан көңіл -күйді жақсартады.



* БодиЛоджик 

10 КҮН. ТҮСКІ АС
ТАУЫҚ ЕТІНЕН ДАЙЫНДАЛҒАН ПАЛАУ
Палау - қазақ палауы. Дұрыс тамақтану тұрғысынан дәмді, пайдалы және теңгерімді тағамнан ләззат 
алуды ұсынамыз!

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: 463 ккал

Ақуыздар: 32 %40 г

14 %7,4 г

160 ккал

67 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 45 %59,2 г 237 ккал



* БодиЛоджик 

10 КҮН. КЕШКІ АС
СУЛУГУНИ, ТОМАТ, ЖУСАЙ ҚОСЫЛҒАН 
КҮРКЕТАУЫҚ БӘЛІШІ 
Көкөністер мен шөптер түрінде көмірсулар бар, ұнсыз құс пен ірімшік қосылған бәліш - кешкі асқа 
ұсынылатын жеңіл тағам. 

РЕЦЕПТ
1. Салманы дайындаңыз. Пиязды текшелеп тураңыз. Жусайды ұсақтаңыз. Күркетауықтың етін ұсақтап тураңыз. 
Бүріккіштен май құйылған қуыру табасын қыздырып, пияз мен тауықты қызарғанша қуырыңыз, отты орташаға дейін 
азайтыңыз, аджиканы қасық сумен және жусаймен, тұзбен, бұрышпен қосып, артық ылғал буланғанша қайнатыңыз, 
содан кейін оттан алыңыз және жылы күйге жеткенше суытыңыз. Сулугуниді кішкене бөліктерге бөліп, күркетауық 
етімен араластырыңыз.
2. Қызанақты жұқа дөңгелекшелеп кесіңіз. Пешті 180 °C дейін алдын ала қыздырыңыз. Кішкене пісірме табақты 
дайындаңыз.
3. Қамырды дайындаңыз. Жұмыртқаны ақ және сарысына бөліңіз – ақуызды миксермен араластыруға арналған 
ыдысқа, сарысын -батырмалы блендерге салыңыз. Ақуызға екінші ақуыз бен бір шымшым тұз қосыңыз, сарысына 
ірімшік, тұз және бұрыш қосыңыз. Сарымсақ пен ірімшікті батырмалы блендермен тегіс болғанша араластырыңыз. 
Жүгері крахмалы мен қамыр қопсытқышты араластырып, қолмен шайқаңыз. Ақуызды миксермен қатты көбік пайда 
болғанша шайқаңыз және жұмыртқаның ағын сарысу қоспасына араластырғышпен араластырыңыз.
4. Қамырдың жартысын пісіру қалыбына құйып, пешке 7 минутқа қойыңыз, содан кейін пісіру қалыбын шығарыңыз 
да, қамырдың үстіңгі жағына толтырманы құйыңыз, сонда қалыптың шетінде шамамен 1 см қалады. Қамырға 
тегістеп салып, басыңыз. Қызанақты 1 қабатқа салыңыз және қамырдың қалған бөлігін толтырыңыз (егер бір жерде 
«бос орындар» пайда болса және толтыру қамырмен толық жабылмаса, қорқынышты емес - пісіру кезінде қамыр 
жазылады және көтеріледі. Пайды дайын болғанша пісіріңіз (қамырдың серпімді текстурасы мен қызарып піскенше ~ 
25-30 мин).
5. Егер сіз бәлішті бөлік түрінде дайындап жатсаңыз, онда ұсынар алдында пішіннің ішкі қабырғалары бойымен 
пышақпен жүріңіз, бөлінген бөлікті алыңыз да, пайды тәрелкеге салыңыз. Егер сіз бөлінбейтін қалыпта пісірсеңіз, 
бәлішті сонымен бірге берген дұрыс, алдын ала тақта қойып, соның үстіне салыңыз.

ҚҰРАМЫ
Күркетауықтың жұмсақ еті – 120 г 
Ірімшік майсызданған – 100 г 
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 дана
Тауық жұмыртқасы 1С – 1 ақуыз 
Жүгері крахмалы – 2 а.қ. 
Қамыр қопсытқыш – ¼ ш.қ.
Пияз – 70 г

Сулугуни – 30 г
Жусай – бірнеше бөлік 
Қызанақ – 100 г
Аджика – ½ ш.қ. + Су – 1 а.қ. 
Тұз, бұрыш – татымына қарай
Қуыруға арналған спрейдегі май

 
ҚАСИЕТТЕРІ
Күрке тауық еті темір, фосфор және селенге бай.
Сүзбе (ірімшік) ақуызға бай, 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 сүзбе липотропты әсер ететін 
алмастырылмайтын амин қышқылы метионинге бай. Ол ағзадағы холестерин деңгейін төмендетеді және бауырдың 
майлануын болдырмайды.

Барлық порциядағы жалпы мөлшері: 520 ккал

Ақуыздар: 49 %60,3 г

32 %16,8 г

241 ккал

151 ккалМайлар: 

Көмірсулар: 24 %31,9 г 128 ккал


