
Лекция 8.

Тағам өнімдерінің биоқауіпсіздігі. 



Тағам өнімдері - адамның тамаққа пайдалануына арналған жануардан, 
өсімдіктен, микробиологиялық, минералдық, жасанды немесе биотехнологиялық
жолдармен алынған табиғи немесе әртүрлі тәсілдермен өңделген түрдегі өнімдер. 

Тамақ өнімдерін дайындауда - қайта өңдеу (өңдеу) жылумен өңдеуді (мұздатудан
және салқындатудан басқа), консервілеуді, пісуді, ашытуды, тұздауды, кептіруді, 
маринаттауды, концентрациялауды, экстракциялауды қамтитын үдерістердің үйлесуі.

Тамақ өнімдеріне және басқа да мамандандырылған тамақ өнімдеріне: 
• барлық сусындар — алкогольді, алкогольсіз (оның ішінде ыдыстарға құйылған ауыз су);
• Нан, сүт өнімдері;
• тамақ өнімдерін дайындау және қайта өңдеу кезінде қолданылатын кез келген заттар

(азық-түлік шикізаты, тағамдық және биологиялық белсенді қоспалар және т.б.) жатады



Азық-түлік (тамақ) шикізаты - азық - түлік өнімдерін өндіру (дайындау) үшін
пайдаланылатын шикізаттар мал, өсімдік, микробиологиялық, минералдық, өсімдік немесе
биотехнологиялық текті өнімдер және сұйық тамақтар болады.

Тамақ өнімдеріне белгілі бір органолептикалық және (немесе) технологиялық
қасиеттер беру үшін, сондай — ақ олардың сақталуын жақсарту үшін тағамдық қоспалар-
өзінің тағамдық құндылығы бар немесе жоқ, әдетте адам тікелей тамаққа пайдаланбайтын,
оны өндіру, тасымалдау және сақтау кезінде технологиялық мақсатта тамақ өніміне әдейі
енгізілетін кез келген заттар (немесе заттар қоспалары) қолданылады. Осы заттар немесе
олардың өзгерген өнімдері тамақ өнімдерінің құрамдас бөлігіне айналауы мүмкін.

Тағамдық қоспа бір немесе бірнеше технологиялық функцияларды атқара алады.
Атқаратын функцияларына байланысты:
• Бояғыштар;
• Консерванттар;
• Антиоксиданттар;
• Консистенцияны тұрақтандырғыштар,
• Эмульгаторлар;
• Қышқылдықты реттегіштер және қопсытқыштар:
• Дәм және хош иісті күшейткіштер.



Тағамдық рационды биологиялық белсенді заттармен байыту үшін

биологиялық белсенді қоспалар (БАД) - табиғи және (немесе) табиғи биологиялық

активті заттар, сондай-ақ тағаммен бір мезгілде пайдалануға немесе тамақ өнімдерінің

құрамына енгізуге арналған пробиотикалық микроорганизмдер қолданылады.

Пробиотикалық микроорганизмдер - адам ішегінің қорғаныш

микрофлорасының құрамы мен биологиялық белсенділігін жақсарту (оңтайландыру)

үшін тамақ өнімдерінің құрамында түсетін тірі патогенді емес және улы емес

микроорганизмдер.

Егер тамақ өнімдері тұтынушылардың жекелеген санаттарына арналған болса,

онда оның ерекше құрамы мен қасиеттерін ескере отырып, оны мамандандырылған

тамақ өнімдеріне жатқызады.



Мамандандырылған тамақ өнімдері:
• балалардың тамақтануына;
• спортшылардың тамақтануына;
• диеталық профилактикалық немесе диеталық емдік тамақтануға;
• тұтынушылардың жеке қажеттіліктерін ескере отырып, басқа да санаттағыларға

арналуы мүмкін.
Тағам өнімдері адам ағзасында мынадай функцияларды атқарады:

• энергияға;
• қорек көзіне;
• биологиялық белсенді заттарға қажеттілігін қанағаттандырады;
• иммунитетті қалыптастыруға қатысады;
• зат алмасуды реттейді.

Көрсетілген функциялар адам ағзасында энергия көздері, организм мен ұлпалар
құру, өсіру және жаңарту, тіршілік ету процестерін реттеуге қатысатын физиологиялық
белсенді заттардың пайда болуы үшін субстраттардың көздері немесе алғызаты ретінде
пайдаланылатын тамақ өнімдерінің құрамдас бөліктері болып табылатын әртүрлі
нутриенттермен (тамақ заттармен) жүзеге асырылады.



Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі проблемасы – күрделі кешенді проблема

болғандықтан оны шешу үшін биохимик ғалымдар, микробиологтар, токсикологтар

тарапынан да, өндірушілер, санитарлық-эпидемиологиялық қызметтер, мемлекеттік

органдар мен тұтынушылар тарапынан көп күш - жігерді талап етеді.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі проблемаларының өзектілігі жыл сайын артып

келеді, өйткені азық - түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

адамдардың денсаулығын және гендік қорды сақтауды айқындайтын негізгі

факторлардың бірі болып табылады.

Тамақ өнімдері қауіпсіздігінің жоғары деңгейі тәуекелдерді барынша азайтудың

жетілдірілген жүйесін құру нәтижесінде қамтамасыз етілуі мүмкін. Өз қызметінің

ерекшелігін ескере отырып, осы жүйенің жауапты тараптары ауыл шаруашылығы, тамақ

және қайта өңдеу өнеркәсібі, сауда кәсіпорындары, бақылау органдары, ғылым және

саясат болып табылады.

Сонымен қатар, тіршіліктің басқада салаларындағы сияқты, азық-түліктің

қауіпсіздік кепілдігін жүз пайыз қамтамасыз ету іс жүзінде мүмкін емес, өйткені тамақ

өнімдерін өндіру күн сайын дамып келеді.

Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі және оны бағалаудың негізгі 

көрсеткіштері



Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі деп оларды пайдалану кезінде адам денсаулығы

үшін қауіптілігі тұрғысынан қатты жағымсыз әсер етуі (тағамдық улану және тағамдық

инфекциялар), әртүрлі кейін көрінетін зардаптардың (канцерогендік, мутагендік және

тератогендік әсер) тұрғысынан да қауіптіліктің болмауы деп түсіну керек. Басқаша

айтқанда, қазіргі және болашақ ұрпақтың денсаулығына зиянды, қолайсыз әсер етпейтін

тамақ өнімдерін қауіпсіз деп санауға болады.

Адам ағзасына азық - түлікпен бірге оның денсаулығына қауіпті заттардың едәуір

мөлшері келіп түсуі мүмкін. Сондықтан тұтынушылардың денсаулығы үшін олардың

қауіпсіздігіне кепілдік беретін тамақ өнімдерінің сапасын бақылаудың тиімділігі мен

объективтілігі үшін жауапкершілікті арттыруға байланысты өзекті проблемалар болып тұр.

Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі биологиялық объектілерді, қауіпті химиялық

қосылыстарды, радионуклидтер мен зиянды өсімдік қоспаларын қамтитын гигиеналық

нормативтер бойынша бағаланады. Олардың тамақ өнімдерінде болуы зерттелетін

өнімнің көрсетілген салмағында (көлемінде) рұқсат етілген деңгейден аспауы тиіс.



Көрсетілген қауіпсіздік көрсеткіштері өнімнің 11 тобы үшін белгіленген:

1. ет және ет өнімдері; құс, жұмыртқа және оларды қайта өңдеу өнімдері;

2. сүт және сүт өнімдері;

3. балық, балық өнімдері және олардан өндірілетін өнімдер;

4. астық( тұқым), ұн-жарма және нан-тоқаш өнімдері,

5. қант және кондитерлік өнімдер;

6. жеміс-көкөніс өнімдері;

7. майлы шикізат және майлы өнімдер;

8. сусындар;

9. басқа өнімдер;

10. тағамға биологиялық белсенді қоспалар;

11. балалар тағамы.



Азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі мен тағамдық құндылығының көрсеткіштері

санитарлық ережелер мен нормалармен (СанПин), ГОСТ және басқа да

өнімдердің нақты түрлеріне арналған қолданыстағы нормативтік құжаттармен

белгіленген гигиеналық нормативтерге сәйкес болуы тиіс. Бұл ретте тамақ

өнімдерінің қауіпсіздік және тамақ құндылығы талаптарына сәйкестігін өндірістік

бақылауды дайындаушы кәсіпорындар жүзеге асыруы тиіс. Мемлекеттік

санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды МемСанЭпид қадағалау мекемелері

жүзеге асырады.

Тамақтанудың құрылымын, қауіпсіздігін және сапасын қамтамасыз ету Қазақстан

Республикасының қазіргі даму кезеңіндегі мемлекеттің маңызды стратегиялық міндеті

болып табылады, ол мынадай бағыттар бойынша іске асырылуы тиіс:

- тамақтанудың әртүрлі рационын қамтамасыз ету;

- барлық халық үшін тамақ өнімдерінің қолжетімділігі;

- тамақтану саласында білім беру бағдарламаларын құру;

- азық-түлік өнімдерін функционалдық қоспалармен байыту.



Қазақстан Республикасында халықаралық және отандық тәжірибені

ескере отырып, экология, тамақтану, медициналық-биологиялық

талаптар мен санитарлық сапа нормалары азық-түлік шикізаты мен

тамақ өнімдерін ҚР «Тамақ өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі

туралы» Заңына сәйкес ұсынылады. Тамақ технологиясының,

химиясының, микробиология мен биотехнологияның дамуына

байланысты күн өткен сайын жаңа тағамдық қоспалардың көптеген

түрлері пайда болуда, сондай-ақ қазіргі кезде әртүрлі факторлардың

әсерінен қоршаған ортаның ластануы да жоғарылай бастады. Бұл

тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды қатайтатын

халықаралық тамақ заңнамасын құру қажеттілігін туындатты.



Қазіргі уақытта Батыстың дамыған елдерінде азық-түлік өнімдерінің құрамы,

қасиеттері және сапасы туралы заңнамалық актілер кешені болып табылатын

Алиментариус кодексі жұмыс істейді. Тамақ өнімдерінің кепілді қауіпсіздігін

қамтамасыз ету үшін өнеркәсіптік дамыған елдердің қайта өңдеу кәсіпорындарында

тәуекел критерийлерінің деңгейі бойынша тамақ өнімдерін өндіру кезінде сапаны

бақылау жүйесін көздейтін қауіпті бақылау нүктелері бойынша қауіптерді талдау

жүйесі құрылды және жұмыс жасайды.

Қазақстанның Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) қосылуымен Азық-түлік

өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін реттейтін негізгі құжат Алиментариус кодексі негіз

болып табылады.

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы үшін жаңа және жалған өнімдер

мен сусындарды анықтау өте өткір мәселе болғандықтан, жаңа әдістемелік тәсілдер

мен технологияларды жасауды талап етті.



Жаңа критерияларды әзірлеу, жасау және талдаудың жоғары

сезімтал әдістерін құру жоғары дәрежелі ықтималдық және сенімділікпен

химиялық күрделі қоспалардың ингредиенттік құрамын анықтауға және

олардың шынайылығын белгілеуге мүмкіндік берді. Дегенмен, тамақ

өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау әдістері үнемі жетілдіруді талап етеді.

Тамақтың көзі немесе тасымалдаушысы болып табылатын агенттің уытты

қасиеттерінің жай ғана анықталуынан адам денсаулығы үшін қауіпті

тәуекелдің санын нақты бағалауға көшу керек.

Бұл ретте негізгі міндеттерді бірнеше бөліктерге бөлуге болады:

- тамақ өнімдеріндегі уытты әсерлердің сипаты мен айқын көрінуін,

таралуын және метаболизм мен әсер ету механизмінің ерекшеліктеріне

негізделген тамақ өнімдерін ластаушы рөлінің басымдығын анықтау;

- рұқсат етілген тәуліктік дозаны негіздеу;

- тиісті әдістемелік базаны ұйымдастыру және мониторинг нәтижелерін

талдау;

- адамға нақты тәуліктік жүктемені есептеу.



Генетикалық модифицирленген азық-түліктің халықаралық саудасының кеңеюіне

қарай биологиялық қауіпсіздік проблемасының өзектілігі өсіп келеді, ал кейбір елдердің

үкіметі трансгендік өсімдіктер өндірісін уақытша тоқтату туралы шешім қабылдады.

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның (ИСО) сарапшылары 

қабылдаған кейбір негізгі терминдер мен анықтамалар.

Сапа - негізделген немесе болжамды қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілетін

беретін өнімнің қасиеттері мен сипаттамаларының жиынтығы.

Сапа жүйесі - сапаны жалпы жетекшілікті жүзеге асыруды қамтамасыз ететін

ұйымдық құрылымның, жауапкершіліктің, рәсімдердің, процестер мен ресурстардың

жиынтығы.

Сапа саласындағы саясат - кәсіпорынның (фирманың) сапа саласындағы

жоғарғы басшылық қалыптастырған негізгі бағыттары, мақсаттары мен міндеттері.

Сапаны басқару - сапаға қойылатын талаптарды қанағаттандыру үшін

пайдаланылатын әдістер мен іс-әрекеттердің жиынтығы.

Сапаны қамтамасыз ету - өнімнің белгілі бір сапа талаптарын

қанағаттандыратынына сенімділік жасау үшін қажетті жоспарланған және жүйелі

жүргізілетін іс-шаралардың жиынтығы.



Кез келген қоғамның негізгі мақсаты адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту болып

табылады. Өмір сапасының маңызды құрамдас бөлігі - адам денсаулығының жағдайы (сапасы).

Басқа құрамдас бөліктер қоршаған ортаның, өнімнің, жұмыстардың және қызметтердің сапасы

болып табылады.

Өнім сапасы проблемасын шешу шеңберіндегі маңызды мәселелердің бірі

экологиялық тұрғыда ұзақ өмір сүру мәселесі болып табылады. Бұл тұрғыда азық-түлік

шикізаты мен азық-түлік өнімдерінің сапасы өзектілікке ие болады, ол көбінесе олардың

экологиялық тазалығына байланысты. Азық-түлік тауарларының сапасын қалыптастырудың

негізгі принциптерінің бірі олардың қауіпсіздігі болып табылады.

Экономикалық дамыған елдерде өнім сапасы мынадай негізгі факторлардың әсерінен

қалыптасады:

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың ғылыми-техникалық прогрестің соңғы жетістіктерін жедел

пайдалануға ұмтылуы;

- ішкі және халықаралық нарық талаптарын, тұтынушылардың әртүрлі санаттарының

қажеттіліктерін мұқият зерделеу;

- «адам факторын» пайдалану: жұмысшылар мен жетекшілерді оқыту, тәрбиелеу, біліктілігін

жүйелі түрде көтеру, материалдық және моральдық сипаттағы ынталандыруды қолдану.



Жоғары сапалы тамақ өнімдеріне қажеттілікті қанағаттандыру - негізгі

әлеуметтік-экономикалық проблемалардың бірі. Барлық мәселе осы өнімдердің қауіпсіздігі

туралы мәселелерді тез шешу қажеттілігінен туындап отыр. Бұл кейінгі жылдары минералды

тыңайтқыштарды, өсімдіктерді қорғаудың химиялық құралдарын, жануарларға арналған жемдік

қоспаларды бақылаусыз қолдануымен түсіндіріледі.

Азық-түлік сапасына ерекше әсер етеді: 
- экологиялық жағдайдың нашарлауы,
- бақылаушы органдардың жұмысындағы үйлесімсіздік,
- нарыққа сапасыз импорттық азық-түлік ағыны, 
- Агроөнеркәсіптік кешендегі стандарттау мен сертификаттаудың кейбір мәселелерін шешудің 
жетілмегендігі,
- отандық нормативтік құжаттарды халықаралық және еуропалық стандарттарға бейімдеу 
қажеттілігі. 
- Болашақ тұтыну нарығынан тыс қалмау үшін сапа жүйелерін құру және жетілдіру 
бағыттарында белсенді жұмыс істеу қажет. 

Азық-түлік тауарларының сапасын бақылау әр түрлі деңгейде жүзеге асырылуы тиіс: 
- өндірістік;
- ведомстволық;
- мемлекеттік;
- қоғамдық.



Өндірістік бақылау - өндірістің барлық кезеңдерінде стандарттардың, медикобиологиялық

талаптар мен санитарлық нормалардың сақталуын: шикізатты пайдалану, технологиялық

өңдеу, дайын өнімді сақтау және өткізу. Өндірістік бақылауда маңызды орын сынақ

зертханасына беріледі, ол аттестатталуға, тамақ өнімдерінің сапасын аналитикалық және

бактериологиялық бақылаудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беруі тиіс.

Ведомстволық және мемлекеттік бақылау бір жағынан ведомстволық нормалардан,

екінші жағынан ҚР мен шетелде тамақ өнімдерінің сапасын бақылау жүйесінің дамуымен

қалыптасады. Бұл жүйеде негізгі орын алады:

- ҚР Стандарттау, метрология және сертификаттау жөніндегі комитеті);

- ҚР Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау комитеті;;

- ҚР Ішкі істер министрлігі;

- Өсімдіктер карантині қызметі;

- ҚР мемлекеттік ветеринариялық инспекциясы;

Осы ұйымдардың әрқайсысының азық-түлік тауарларының сапасын бақылаудың

ережелері мен тәртібін айқындайтын өзінің ведомстволық құжаттары болады. Мұндай жұмыс

осы ұйымдардың нақты өкілеттіктері мен құзыреті шегінде жүзеге асырылуы тиіс екенін атап

өткен жөн. Көп жағдайда бақылаушы ұйымдар арасында өзара іс-қимыл жөнінде келісімдер

жасалады. Жетекшілік рөл монополияға қарсы саясат және жаңа экономикалық құрылымдарды

қолдау жөніндегі мемлекеттік комитетке беріледі.



Қоғамдық бақылау тұтынушының өнім сапасына әсер етуінің тетігі болып табылады,

тұтынушының, дайындаушының, сатушы мен орындаушының өзара қарым-қатынасының

практикалық схемасын жүзеге асыруға көмектеседі. "Тұтынушылардың құқықтарын

қорғау туралы" ҚР Заңын қабылдау тұтынушылардың құқықтарын қорғау жөніндегі

қоғамдық ұйымдардың кең желісін құру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Азық - түлік тауарларын таңбалау - белгілі бір дәрежеде олардың сапасын

бақылауды қамтамасыз ету құралы болып табылады, оларды сәйкестендіру және

сараптау үшін бақылаушы ұйымдар пайдаланады.



Ыдыстың түрі мен буып-түюіне байланысты таңбалау тасымалдану және

тұтынушылық орамының таңбалануы болып бөлінеді.

Тасымалдық таңбалану бөшкелерді, жәшіктерді, қаптарды, контейнерлерді,

флягаларды пайдалану кезінде қолданылады және мынадай ақпаратты қамтуы тиіс:

- дайындаушы кәсіпорынның атауы, орналасқан жері және оның бағыныстылығы, тауар

белгісі;

- Өнімнің атауы, түрі, сорты;

- нетто және брутто салмағы;

- буып-түю бірліктерінің саны (тұтыну ыдысындағы өнімдер үшін), орам бірлігінің таза

салмағы;

- өндіру күні, ауысым, партия нөмірі;

- өнімге арналған стандартты белгілеу;

- сақтау мерзімі (сақтау шарттары).

Тамақ өнімінің қасиеттерін (гигроскопиялық, сынғыштығы, сынғыштығы,

сынғыштығы, қыздыру кезінде және т. б. балқу қабілеті), қаптама түрін (шыны банкалар,

шөлмектер, қағаз пакеттер, полимерлі орама және т. б.) ескере отырып, көліктік

таңбалау ақпаратына манипуляциялық белгілер кіруі мүмкін: "ылғалдылықтан қорқады",

"лақтырмаңыз", "құрғақ жерде сақтау" және т. б.



Қаптарды таңбалау кезінде мықты картоннан немесе ағартылған матадан немесе орау

қағазынан жасалған таңбалау жапсырмасы тігіледі және желімделеді. Жәшіктерге, флягаларға

баспаханалық мәтіні бар қағаз заттаңбалар жапсырылады. Ағаш бөшкелер қара жуылмайтын

бояумен таңбаланады.

Тұтыну орамасын таңбалау мынадай деректерді қамтуы тиіс::

- дайындаушы кәсіпорынның атауы, оның жағдайы және тауар белгісі;

- Өнімнің атауы, сорты (бар болса);;

- нетто салмағы;

- өнімге арналған нормативтік құжаттаманы белгілеу;

- өндірілген күні, сақтау мерзімі, сақтау шарттары (тез бұзылатын тауарлар үшін);

- азық-түлік және энергетикалық құндылық туралы ақпарат;

- тауарды пайдалану бағытына қарай басқа да қосымша таңбалау.

Мәтін этикеткаға немесе ыдыс бетіне дайындаушы елдің тілінде жазылады. Өнімді

экспортқа жіберген жағдайда - өнім арналған елдің тілінде немесе шарттың қолданыстағы

талаптары мен талаптарына сәйкес бірнеше тілде ажылып көрсетіледі. Мәтіннен басқа тұтыну

орамасын таңбалау көркем безендірілуі және шартты белгілері болады. Шартты белгілер

негізінен консерві өнімдеріне қатысты.

Сондай-ақ ерекше сипаттамаларды ашатын жекелеген азық-түлік тауарлары үшін

қосымша таңбалау белгілері бар.



Тамақ өнімдеріне қойылатын гигиеналық талаптар

Азық-түлік өнімдеріне қойылатын гигиеналық талаптардың мәні олардың адамның

физиологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілетіне негізделеді:

1. органолептикалық көрсеткіштерде, белоктарда, майларда, көмірсуларда,

витаминдерде, минералдық элементтерде, энергияда (тағамдық құндылығы);

2. тамақтың алмастырылмайтын аминқышқылдары мен минорлық компоненттерінің

(биологиялық құндылығы);

3. қауіпті химиялық, радиоактивті, биологиялық заттар мен олардың қосылыстары,

микроорганизмдер мен басқа да биологиялық организмдердің құрамы бойынша адам

денсаулығы үшін қауіпсіз болуы тиіс. Азық-түлік құндылығының міндетті гигиеналық

талаптары тек ет пен құстың қайта өңделген жеке өнімдері, сиыр майы, сондай-ақ жеміс

және көкөніс шырындары үшін ғана белгіленген.



Барлық қалған тамақ өнімдері үшін тамақ құндылығының көрсеткіштерін

дайындаушы (техникалық құжаттарды әзірлеуші) зерттеудің Талдамалық әдістері

негізінде және (немесе) тамақ өнімінің рецептурасын және шикізаттың құрамы бойынша

деректерді ескере отырып, есептеу әдісін пайдалана отырып негіздейді. Бұл ретте тамақ

өнімдерінің органолептикалық қасиеттері халықтың дәстүрлі қалыптасқан дәмі мен

әдеттерін қанағаттандыруы және тұтынушылар тарапынан шағым тудырмауы тиіс. Тамақ

өнімдерінің бөтен иістері, дәмдері, қосылыстары болмауы, өнімнің осы түріне тән түсі мен

консистенциясы бойынша ерекшеленбеуі тиіс.

Тағамдық өнімнің биологиялық құндылығының критерийлері азық - түлік өнімі

ақуызының аминқышқыл құрамының адам ағзасының өз ақуызын синтездеу үшін

аминқышқылдардың қажеттіліктеріне және өнімдегі минорлы компоненттер-

фитосанитарлық қосылыстардың құрамына сәйкестік дәрежесі болып табылады.



Азық-түлік

құндылығының

көрсеткіштері:

- ақуыздар саны;

- майлар саны;

- көмірсулар саны;

- витаминдер саны;

- минералдық заттардың

саны;

- энергетикалық құндылық;

- органолептикалық

қасиеттері;

- биожетімділігі

Биологиялық құндылық көрсеткіштері:

- өнім ақуызының аминқышқылдарының ағзаның

қажеттіліктеріне сәйкестігі дәрежесі;

- тағамның миноралық компоненттерінің (фитоединения)

құрамы зиянды әсер ететін тағамның табиғи

компоненттері:

- әдеттегі компоненттер ерекше жоғары мөлшерде;

- антиалиментарлық компоненттер;

- жаңа шикізат көздерінен ерекше компоненттер;

- айқын фармакологиялық белсенділігі бар компоненттер;

- зиянды әсер ететін қоршаған ортадағы заттардың уытты

компоненттері (коитаминаиттер)):

- химиялық (антропогендік);

- технологиялық пайымдаулар бойынша арнайы енгізілетін

биологиялық (табиғи) заттар:

- тағамдық қоспалар;

- технологиялық қоспалар;

- биологиялық белсенді қоспалар .



Азық-түлік шикізаты мен тамақ өнімдерінің сапасын анықтайтын

көрсеткіштер мен ингредиенттер

Тамақ өнімдерінің сапасына әсер ететін факторлар, көрсеткіштер мен

ингредиенттер өте алуан түрлі және ерекше. Ең алдымен оларға:

1. тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық ерекшеліктері;

2. таңбалау, тасымалдау, сақтау;

3. физикалық-химиялық көрсеткіштер (тұтқырлығы, тығыздығы, ылғалдылығы, күлдігі,

қышқылдығы және т. б.));

4. токсикологиялық көрсеткіштер (ауыр металдардың құрамы);

5. микробиологиялық көрсеткіштер (микотоксиндер, афлотоксиндер, бактериялық

токсиндер құрамы));

6. органолептикалық көрсеткіштер (дәмі, түсі, иісі).

Азық-түлік өнімдері сапасының "индикаторлары" ретінде тағамдық,

энергетикалық және биологиялық құндылықтың көрсеткіштері болады.



Тағамдық құндылық - тағамдық өнімдерде көмірсулар, белоктар,

витаминдер, макро - және микронутриенттер құрамын бағалайтын

интегралдық көрсеткіш. Өнімнің тағамдық құндылығы тамақ өнімі

қасиеттерінің жиынтығымен анықталады, олар болған жағдайда адамның

қажетті заттар мен энергияға физиологиялық мұқтаждықтары

қанағаттандырылады. Қоректік заттарды тұтыну және игеру кезінде

организм қамтамасыз етілетін Энергия ағзаның тыныс-тіршілігіне

байланысты үш негізгі функцияны жүзеге асыруға жұмсалады. Оларға негізгі

алмасу, ас қорыту, бұлшық ет қызметі жатады.



Биологиялық құндылық-ақуыз синтезі үшін амин қышқылдық құрамының ағзаның

амин қышқылдарындағы қажеттіліктеріне сәйкестігі дәрежесін көрсететін тағамдық ақуыз

сапасының көрсеткіші.

ФАО және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) сарапшылары тағам

ақуыздарының биологиялық құндылығының көрсеткіші - аминқышқыл саны (АС) енгізілді. Кез

келген ақуыздың тағамдық құндылығы ЭТАЛОН - эталондық ақуызбен салыстырылады, оның

аминқышқыл құрамы теңдестірілген және адам ағзасының әрбір алмастырылмайтын

аминқышқылындағы қажеттіліктеріне мінсіз сәйкес келеді. Эталондық ақуыздағы

изолейциннің құрамы 40 мг, лейцин - 70 мг, лизин - 55 мг, метионин + цистин - 35 мг,

фенилаланин + тирозин - 60 мг, триптофан - 10 мг, треонин - 40 мг, валин - 50 мг құрайды:

АС =
мг АК в 1 г зерттелген белокта

мг АК в 1 г зерттелген белокта
∙ 100 %

мұнда-АК-кез келген алмастырылмайтын аминқышқыл. Сегіз амин қышқылдары

ағзамен синтезделмейді, сондықтан алмастырылмайтын деп аталады. Бұл-изолейцин, лизин,

метионин, фенилаланин, триптофан, треонин және валин. Ең жақсы белокта

аминқышқылдарының әрбір алмастырылмайтын аминқышқылдары 100% - ға қабылданады.



Энергетикалық құндылық - тамақ өнімдерінің калориялығын бағалайтын

көрсеткіш, яғни биологиялық тотығу барысында макронутриенттерден босатылуы мүмкін

энергия үлесі. Ол тағамдық өнімнің тағамдық құндылығын анықтайтын маңызды белгі

болып табылады.

Тамақтың құрамындағы күрделі заттардың қарапайым заттарға тотығуы мен

ыдырауы кезінде өмір сүру процестерінде ағзаға энергия бөлінуде, және дәл осы тағам

заттарындағы энергия адамның тағамға деген қажеттілігінің өлшемі болып табылады.

Энергияны килокалорий (ккал) немесе килоджоул (кДж) түрінде көрсетеді. 1 ккал 4,18

кДж сәйкес келеді. Негізгі энергия көздерінің рөлі макронутриенттерге - ақуыздар,

майлар мен көмірсуларға жатады.



Энергетикалық құндылығы (құнарлылығы) бойынша Тамақ өнімдері 4 топқа

бөлінеді:

1. Энергетикалық құндылығы ерекше: шоколад, майлар, халва-400900 ккал / г;

2. Энергетикалық құндылығы жоғары: ұн, жарма, макарон, қант-250-400 ккал / г;

3. Энергетикалық құндылығы орташа: нан, ет, шұжық, жұмыртқа, жұмыртқа ликері,

арақ-100-250 ккал / г;

4. Энергетикалық құндылығы төмен: сүт, картоп, көкөністер, жемістер, сыра, ақ шарап -

100 ккал/г дейін.

Адамның қалыпты өмір сүруі үшін макро - және микронутриенттердің белгілі бір
арақатынасы қажет. Ағзаның қажеттілігін қанағаттандыру энергия көздерін (ақуыз,
майлар, көмірсулар), алмастырылмайтын амин қышқылдарын, алмастырылмайтын жоғары
май қышқылдарын, витаминдерді, минералды заттарды қамтитын негізгі тағамдық
заттармен қамтамасыз етілуі тиіс.



Құқықтық және нормативтік аспектілері. Азық-түлік қауіпсіздігі

саласындағы мемлекеттік реттеу

Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасы

Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді, осы Заңнан, тамақ өнімдерінің

қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттерден және Қазақстан Республикасының

өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады. Егер Қазақстан Республикасы бекіткен

халықаралық шартта осы Заңдағыдан өзгеше ережелер белгіленсе, халықаралық шарттың

ережелері қолданылады.

"Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" ҚР Заңы адамның өмірі мен денсаулығы

үшін тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін, тұтынушылардың мүдделерін қорғауды және қоршаған

ортаны қорғауды қамтамасыз ететін ең аз қажетті талаптарды анықтау, белгілеу, қолдану

және орындау жөніндегі қатынастарды реттейді.

Осы Заңның реттеу объектілеріне Қазақстан Республикасында өндірілетін және

Қазақстан Республикасының аумағына әкелінетін тамақ өнімдері, сондай-ақ тамақ

өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою

процестері (сатылары) жатады.



Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеудің мақсаттары:

1. адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін тамақ өнімдерінің

қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

2. тұтынушылардың мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету;

3. кәсіпкерлікті дамытуға жәрдемдесу;

4. отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;

5. халықаралық сауданы дамыту үшін жағдай жасау;

6. Қазақстан Республикасының заңнамасын халықаралық нормалармен және

ережелермен және адамның өмірін, денсаулығын және тұтынушылардың мүдделерін

қорғауға кепілдік беру қажеттілігін ескере отырып үйлестіруге жәрдемдесу;

7. қоршаған ортаның экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

8. ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.



Тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу

мынадай қағидаттар негізінде жүзеге асырылады:

1. адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған ортаны қорғау үшін тамақ

өнімдері қауіпсіздігінің басымдығы;

2. адам денсаулығы мен қоршаған ортаға ықтимал зиянды әсердің алдын

алу;

3. жүзеге асыратын іс-шаралардың ашықтығы;

4. ақпараттың жариялылығы, қолжетімділігі, дұрыстығы;

5. тәуекелдерді бағалаудың ғылыми негізділігін;

6. тамақ өнімдерін әзірлеудің (жасаудың), өндірудің (дайындаудың),

айналымының, кәдеге жаратудың және жоюдың барлық процестерінде

(сатыларында) тамақ өнімдерінің қадағалануы;

7. тамақ өнімдерінің барлық сатыларында қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін

субъектілердің жауапкершілігі.



Қазақстан Республикасы Үкіметінің тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

құзыретіне:

1. тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеу;

2. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, оның ішінде техникалық регламенттерді бекіту;

3. Қазақстан Республикасының аумағына алғаш рет өндірілетін және алғаш рет әкелінетін азық

қоспаларын, тағамға биологиялық активті қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді

тіркеу тәртібін бекіту;

4. тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы салалық (секторалдық) бағдарламаларды бекіту;

5. тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік органдардың қызметін салааралық

үйлестіру;

6. адамның өмірі мен денсаулығына және жануарларға қауіп төндіретін тамақ өнімдерін алып

қою, кәдеге жарату және жою тәртібін бекіту;

7. мемлекеттік тіркеуге жататын тамақ өнімдерін әкелу (импорттау) тәртібін бекіту;

8. тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдардың тамақ өнімдерін әзірлеу

(жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының)

сәйкестігін, әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою кезінде

пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың, материалдар мен бұйымдардың Қазақстан

Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының талаптарына

сәйкестігін келісу тәртібін бекіту;



9. санитариялық-эпидемиологиялық бақылауға жататын тамақ өнімдерін байыту

(фортификациялау) тәртібін бекіту;

10. тамақ өнімдерін өндіру объектілерін тіркеу тәртібін бекіту;

11. ветеринариялық бақылауға жататын экспортталатын тамақ өнімдерін өндіру

объектілерін тіркеу және осы өнімге ветеринариялық сертификат беру тәртібін бекіту;

12. тамақ өнімдерінің Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігін растау тәртібін бекіту;

13. тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және

жою процестерінде (сатыларында) олардың сәйкестігін, тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау),

өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестерінің (сатыларының)

Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының

талаптарына сәйкестігін бақылауды жүзеге асыру тәртібін бекіту;

14. генетикалық түрлендірілген объектілер айналымының тәртібін бекіту;

15. генетикалық түрлендірілген объектілердің қауіпсіздігін ғылыми-негізделген растау

жөніндегі жұмыстарды жүргізу тәртібін бекіту;

16. консервіленген тамақ өнімдерін тіркеу тәртібін бекіту.



Тамақ өнімдерінің, материалдар мен бұйымдардың сапасы мен қауіпсіздігін

қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасында белгіленген тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне және оны әзірлеу (жасау), өндіру

(дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестеріне (сатыларына) қойылатын

талаптар субъектілердің орындауы үшін міндетті болып табылады. Тамақ өнімдерінің

қауіпсіздігі:

1. Субъектілердің Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасының талаптарын сақтауы;

2. тамақ өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы және кәдеге жарату

процестерінің (сатыларының) Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкестігіне өндірістік бақылау жүргізу;

3. тамақ өнімдерінің Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасының талаптарына сәйкестігін растау;

4. санитарлық-эпидемиологиялық және ветеринарлық-санитарлық сараптама жүргізу;

5. тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласында мемлекеттік реттеу шараларын қолдану. Тамақ

өнімдерін әзірлеу (жасау), өндіру (дайындау), айналымы, кәдеге жарату және жою процестері

(сатылары) тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті органдармен келісім бойынша

жүзеге асырылады.



Мынадай көрсеткіштер бойынша Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің

қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін тамақ өнімдерін өндіру

(дайындау), айналымы және кәдеге жарату процестеріне (сатыларына) жол берілмейді:

1. сапасыздықтың айқын белгілері бар (бүліну, ыдырау, ластану);

2. радиологиялық, токсикологиялық, химиялық және микробиологиялық көрсеткіштер

бөлігінде қойылатын талаптарға жауап бермейді;

3. оның қауіпсіздігін куәландыратын және оның шығу тегін растайтын құжаттары жоқ;

4. белгіленген жарамдылық мерзімі жоқ немесе жарамдылық мерзімі өткен;

5. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында

көзделген мәліметтері бар таңбалануы жоқ;

6. берілген ақпаратқа сәйкес келмейді.

Генетикалық түрлендірілген объектілердің айналымына олардың қауіпсіздігі ғылыми

негізделген расталғаннан кейін ғана жол беріледі, оны жүргізу Қазақстан Республикасының

Үкіметі белгілеген тәртіппен жүзеге асырылады және оларды мемлекеттік тіркеу

жүргізілгеннен кейін ғана жол беріледі.



Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдерінің қауіпсіздігіне қойылатын

талаптар.

Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне: балалар тағамы өнімдері; диеталық және

емдік-профилактикалық тағам өнімдері жатады.

Арнайы мақсаттағы тамақ өнімдері:

1. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының

арнайы мақсаттағы тамақ өнімдеріне қойылатын талаптарына жауап беру;

2. сатып алушылардың тиісті топтарының (тұтынушылардың) физиологиялық

қажеттіліктерін қанағаттандыру);

3. қаптамада (ыдыста) көрсетілген ақпараттың тағамдық, биологиялық және

энергетикалық құндылығы бойынша сәйкес келуге тиіс.

Балалар, диеталық және емдік-профилактикалық тағам өнімдерін өндіру

(дайындау) кезінде өндіру (дайындау) кезінде өсу стимуляторлары (оның ішінде

гормондық препараттар), дәрілік заттардың жекелеген түрлері, пестицидтер,

агрохимикаттар, генетикалық түрлендірілген объектілер, сәйкестендірілмеген заттар мен

қосылыстар, жасанды тағамдық қоспалар пайдаланылған азық-түлік шикізатын

пайдалануға тыйым салынады.



Тамақ өнімдерін өндіру (дайындау) кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын

талаптар)

1. Өндіріс үшін Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес келетін шикізат пен тағамдық қоспалар

қолданылуы тиіс.

2. Тағамдық мақсаттар үшін қолданылатын өсімдік және жануарлар шикізатын өндіру

(дайындау) кезінде мемлекеттік тіркеуден өткен жемшөп қоспаларын, жануарлардың өсуін

ынталандырғыштарды, пестицидтерді, агрохимикаттарды пайдалануға жол беріледі.

3. Өндірілетін (дайындалатын) тамақ өнімдеріндегі жекелеген ингредиенттерді ауыстыру

халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласындағы уәкілетті органмен

келісім бойынша жүргізіледі.

4. Тамақ өнімдерін өндіру, сақтау және өткізу объектілерінің жабдықтары, аумағы, сумен

жабдықтау, кәріз, жылыту, желдету, өндірістік, қосалқы, санитариялық-тұрмыстық үй-

жайларын жарықтандыру және персоналдың жұмыс жағдайлары Қазақстан Республикасының

тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес келуге

тиіс. Тамақ өнімдерін өндірумен (дайындаумен) байланысты экологиялық аспектілерді бағалау

қоршаған ортаны қорғау саласындағы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүргізіледі.

5. Объектіні мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен

тиісті уәкілетті органдардың қорытындысы болған кезде ғана жүзеге асырылады.



Тамақ өнімдерін өлшеп орау, орау және таңбалау кезінде олардың қауіпсіздігіне

қойылатын талаптар.

1. Тамақ өнімдері Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасының талаптарына сәйкес айналым кезінде оның қауіпсіздігін қамтамасыз ететін

тәсілдермен өлшеніп оралуы және буып-түйілуі тиіс.

2. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасында

айқындалған ақпараттан басқа, буып-түю материалдары мен бұйымдарының

заттаңбаларында, заттаңбаларында, қосымша парақтарында және жапсырмаларында

(стикерлерде) тамақ өнімдерінің түрлері ескеріле отырып, тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

туралы мәліметтер мемлекеттік және орыс тілдерінде көрсетілуге тиіс.):

- өнімнің тағамдық және биологиялық құндылығы;

- тағайындау және қолдану шарттары (арнайы мақсаттағы өнім үшін);

- тамақ өнімдерін дайындау тәсілдері мен шарттары (тамақ өнімдерінің концентраттары мен

жартылай фабрикаттары үшін);

- сақтау шарттары және жарамдылық мерзімі; 1 Тамақ өнімдерін дайындау күні;

- құрамы, оның ішінде азықтық және азықтық қоспалардың, тамаққа биологиялық белсенді

қоспалардың, генетикалық түрлендірілген объектілердің болуы және саны туралы.



Тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау кезінде олардың қауіпсіздігіне

қойылатын талаптар:

1. Тамақ өнімдерін сақтау және тасымалдау Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің

қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес оның қауіпсіздігін қамтамасыз

ететін жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс.

2. Тамақ өнімдерін Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс арнайы жабдықталған үй-жайларда,

құрылыстарда сақтауға жол беріледі.

3. Тамақ өнімдерін тасымалдау үшін арнайы арналған және (немесе) осындай мақсаттар

үшін жабдықталған, Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы

заңнамасында белгіленген тәртіппен ресімделген санитариялық паспорты бар көлік

құралдары пайдаланылады.

4. Егер тамақ өнімдерін сақтау және (немесе) тасымалдау кезінде оның қауіпті қасиеттерге

ие болуына әкеп соққан бұзушылыққа жол берілген жағдайда, ол өндіріс (дайындау),

айналым процестерінен (сатыларынан) алынады және тиісті сараптамаға жіберіледі, оның

нәтижелері бойынша кәдеге жаратылады немесе жойылады.



Тамақ өнімдерін өткізу кезінде олардың қауіпсіздігіне қойылатын талаптар:

1. Тамақ өнімдерін өткізуге Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі

саласындағы заңнамасының талаптарына сәйкес келетін объектілерде ғана жол беріледі.

2. Егер тамақ өнімдерін өткізу кезінде оның қауіпті қасиеттерге ие болуына әкеп соққан

бұзушылыққа жол берілсе, ол сатуға жатпайды және тиісті сараптамаға жіберіледі, оның

нәтижелері бойынша кәдеге жаратылады немесе жойылады.

3. Қазақстан Республикасынан экспортталатын тамақ өнімі, импорттаушы елде

қолданылатын заңдарда, регламенттерде, стандарттарда және басқа да нормативтік

құқықтық актілерде өзгеше талап етілмейтін жағдайларды қоспағанда, Қазақстан

Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес келуге тиіс. Тамақ өнімдері, сондай-ақ,

егер межелі елдің уәкілетті органдары оны өткізуге ресми келісім берген жағдайда, ол

денсаулық үшін қауіпсіз болған кезде экспортталуы немесе қайта экспортталуы мүмкін.

4. Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы заңнамасының

талаптарына сәйкестігін куәландыратын құжаттары жоқ тамақ өнімдерін өткізуге тыйым

салынады.



Жалпы қабылданған мөлшерде тұтыну кезінде тамақ өнімдерінің адам ағзасына уытты,
канцерогендік, тератогендік, мутагендік немесе кез келген басқа да қолайсыз әсерінің болмауын
айтады.

Қауіпсіздік химиялық, биологиялық және (немесе) табиғи текті ластағыштардың
құрамының регламенттелетін деңгейін белгілеуге және сақтауға кепілдік беріледі


