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PRODUCTION COST
50 Packs Bangos Lumpia

Boneless bangus trimmings       P _____

Bawang, native ½ kilo 35.00

Sibuyas ½ kilo 45.00

Sili amerkano ¼ kilo 40.00

Black pepper, durog 100 g 20.00

Vetsin 10.00

Carrots 1 kilo 50.00

Lumpia wrapper 50 pcs 50.00

TOTAL      P 250.00

SRP P20/pack x 5- packs P 1,000.00
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E-mail:bfarniftdc@yahoo.com;westlyrosario@ymail.com

Facebook & twitter account: aquatechdocwestly@yahoo.com
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MGA PARAAN SA PAGPROSESO
O PAGPRESERBA NG BANGUS
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PANIMULA

Kailangan ang pagproseso o pagpreserba  dahil ang sariwang
bangus,  tulad din ng ibang isda, ay napakadaling masira o mabilasa
kung hindi agad iluluto at kakainin pagkatapos anihin. Ang pagbilasa
nito ay maaring dahil  sa aksyon ng mga mikrobyo at mga enzymes na
nasa bituka nito.

Ang prinsipyo ng pagproseso ay kontrolin ang pagdami o puksain
ang mga mikrobyo at enzymes na nasa isda, ng sa gayon ay
mapreserba ito.

Ang mga ginagamit na paraan para makontrol ang pagdami o
mapuksa ang ang mga mikrobyo ay ang mga sumusunod:

1. pag alis ng tubig sa loob ng isda – halimbawa ay proseso ng
paggawa ng tuyo at daeng .

2. pag baba ng temperature – halimbawa ay paglagay ng yelo,
pag imbak sa refrigerator at freezer

3. paggamit ng init – halimbawa ay proseso ng paggawa ng
sardinas at tinapa

4. paglagay ng asin- halimbawa ay proseso ng paggawa ng
bagoong, buro at tuyo

5. paglagay ng suka – halimbawa ay paggawa ng marinated bangus
Kadalasan ay kumbinasyon ng tatlo o higit pang paraan na

nabanggit ang ginagamit sa pagproseso. Halimbawa sa paggawa ng
tinapa, ang bangus ay ibinababad sa tubig na may asin, niluluto at
pinatutuyo upang mapreserba.

Ang pag proseso ay ginagawa din para sa mga sumusunod na
pagkakataon:

1. pag-iimbak para maibenta sa panahon na mas mahal ang
produkto

2. pagbebenta sa malalayong lugar nang napapanatili ang kanais-
nais na kalidad ng produkto

3. sa panahong bagsak ang presyo gaya ng  baha at  malakas
na bagyo

4.pagdagdag sa halaga ng isda
Ang kadalasang ginagamit na pagproseso sa bangus ay

boneless, marinated, tuyo, tinapa at sardinas
Ang pagpapatuyo ang pinaka matandang paraan ng pag preserba

ng isda. Ito ay simpleng pamamaraan na hindi kailangan ng mamahalin
at kumplikadong kagamitan.

Ang kinaugaliang paraan ay pagpapatuyo sa araw. Dahil ang
bangos ay isang isdang may kalakihan, mainam na ito ay gawing daeng
(pindang) bago patuyuin sa araw.

Ang kaugaliang ito ay laganap sa Pilipinas na isang tropical na bansa.

PRODUCTION COST
90 pcs Marinated Boneless Bangus

Direct Materials

Bangus 30 kg @ P70.00 P2,100.00

Asin 1 kg @      5.00          5.00

Vinegar 3 liters @ P23.00         69.00

Black Peppers 50 grams         15.00

Garlic 1 kg. @  P60         60.00

Styropore trays 30 pc @      2.00         60.00

PE plastic bag 30 pc @      1.00 30.00

                 P2,339.00

Direct Labor

Deboning 90 pc @     3.00       270.00

Marinating to Packaging   1 person @ 100.00 100.00

    370.00

TOTAL PRODUCTION COST  2,709.00

COST PER PIECE       30.10

SRP   30% mark-up       39.13
Income per piece         9.03
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MGA WASTONG PANUNTUNAN SA PAGPROSESO NG ISDA

Dapat ipatupad ang mga mainam na gawi ng pagproseso upang
makasiguro na ligtas ang produkto at maiwasan ang mga sakit na dulot ng
kontaminasyon.

Planta
1. Ito ay hindi dapat mapapasok ng insekto, aso at iba pang hayop.
2. Ang sahig ay dapat matigas, hindi madulas, walang butas, may sapat na

drainage at madaling linisin. Maganda kung sementado o may tiles ito.
3. Dapat ay makinis at waterproof ang dinding. Sementado o tiles ang mainam.

Kung kahoy, dapat ay may pintang puti o ibang light color.
4. Dapat ay may screen ang mga bintana. Kung yari ang mga ito sa kahoy,

dapat ay may pinta.
5. Ang pinto ay dapat kusa sumasara. Mas mainam kung may screen door na

kusa ding sumasara.
6. Dapat maaliwalas at maliwanag ang working area.
7. Dapat ay potable water ang lumalabas sa mga gripo.
8. Dapat ay may toilet sa labas ng planta.
9. Dapat ay may labasan ng dumi na mula sa planta patungo sa lugar na

malayo dito.

Kagamitan
1. Hanggat  maari, huwag yari sa kahoy ang working table dahil mahirap linisin.

Kung kahoy man, dapat ay makinis ang pagkagawa. Huwag gumamit ng
plywood.

2. Ang working table ay dapat nililinis, iniiskoba at pinapahiran ng disinfectant
pagkatapos ng produksyon.

3. Hugasan ang trays, forceps, lamesa, chopping boards bago at pagkatapos
ng produksyon. Dapat may lalagyan o lugar ang mga ito para madaling
matuyo.

4. Ang mga lalagyan at trays ay dapat gawa sa stainless steel o plastic.

Materyales
1. Lahat ng isda ay dapat inspeksyunin. Huwag gumamit ng maysakit, bulok o

bilasang isda
2. Palitan ang brine tuwing may produksyon
3. Ilagay sa freezer ang mga natapos na produkto.

Tauhan
1. Maghugas ng kamay bago magtrabaho at pagkagaling sa toilet
2. Dapat magsuot ng apron, hair net at guantes na disposable sa  mga hakbang

na humahawak ng isda
3. Bawal kumain, manigarilyo at dumura sa loob ng planta
4. Hindi dapat magtrabaho kung may sakit tulad ng sipon at ubo at kung may

sugat sa kamay

PRODUCTION COST
BOTTLED BANGUS IN CORN OIL

1.  Direct Materials           37.63

a.  Bangus P60/kilo at 3.2 bottles per kg 18.75

b.  Corn oil P100/kg at 75 g/bottle   7.50

c.  Ingredients   1.50

     Pickles 0.60

     Carrots 0.40

     Bay leaves 0.10

     Black peppercorns 0.10

     Sili labuyo 0.30

d.  Bottle   3.00

e.  Cap   4.00

f.  Seal   0.20

g.  Label   1.00

2.  Direct Labor 4.00

2 persons x P150 at 2 days,  150 bottles

3. Overhead Cost 0.60

       LPG 2 hours at P15.00/hr x 3 stoves, 150 bottles

PRODUCT COST           42.23

                  SRP 30% mark -up 54.90

                 Income per bottle 12.67
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PARAAN SA PAGGAWA NG TINAPANG BANGUS

Ang pagtitinapa ay ginagawa upang magkaroon ng kanais-nais na lasa,
amoy at kulay ang bangus, nang sa gayon ay tumaas ang presyo nito.
Pangalawang dahilan lamang ang mapreserba ito.

Sa  paggawa ng tinapa, ang bangus ay napepreserba sa pamamagitan
ng pagbabad sa tubig na maalat, pagluto, pagpapatuyo at pagpapausok .

Pero dahil marami  pa ring tubig ang tinapang produkto, kailangan pa rin
ilagay sa freezer  para hindi ito amagin at tuluyang mabulok.

I. MGA MATERYALES
Sariwang bangus – may laking 3 piraso bawat kilo asin, kusot na pino,

kahoy na panggatong

II. MGA KAGAMITAN
Drum na pausukan kalan
Tray na pausukan pasingawan o steamer
Palanggana o batya panukat na tasa o tabo
Mga kutsilyo forceps
Plastic sealer chopping boards

III. SAMPUNG HAKBANG SA PAGGAWA NG TINAPA
1. MAGTIMPLA ng tubig na maalat sa batya. TUNAWIN ang isang parteng

asin sa bawat siyam na parteng tubig. GUMAWA ng sapat na dami para
ang lahat ng isda ay lubos na nakalubog. Itabi muna

2. LINISING mabuti ang mga isda.

3. GAWIN ang mga hakbang sa paggawa‘ng boneless bangus.

4. IBABAD ang mga boneless bangus sa tinimplang tubig na
maalat ng 3 minuto. Tagalan ang pagbabad kung gustong
mas maalat ang lasa.

5. ILIPAT sa pasingawan. PASINGAWAN ng 4
(apat) na minuto o higit pa, depende sa lakas
ng apoy. Husto na ang pagluto  kapag pumuti
na ang mga mata. Ingatan na hindi sumobra
ang pagluto para hindi matanggal ang ulo at
buntot.

6. ILATAG sa tray na pausukan ang mga isda.
Itagilid ang tray para tumulo ang tubig mula
sa ulo ng isda.

SMOKED BONELESS BANGUS
Cost and Return Analysis

A.Product Cost
    1. Direct Materials

Bangus 30 kg @ P70.00   2,100.00
Asin 1Kg @         4.00          5.00
Styroporetrays      30 pcs @   2.00         60.00

           PE Plastic bag 30 pc @      1.00        30.00
     2,195.00

   2. Direct Labor
Deboning 90 pc @ P3.00                270.00
Brining to Packaging 1 person @ P150.00    150.00

B. Overhead Cost
1. LPG 1hr @ 30/hr    30.00

     2. Kusot1/10 sack  @ P30.00/sack  3.00
  33.00

C.  Total Production CosT 2,648.00

ECONOMICS

Cost Per Piece      29.42

SRP   30% mark-up     38.25

Income per piece      8.83
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7. IBILAD sa araw ng isang oras o hanggang matuyo ang kaliskis. Baligtarin
pagkatapos ng 30 minuto. Dapat matuyo ang kaliskis upang kumapit ang
usok at magkulay ginto ito.

8.  ILIPAT ang mga tray sa drum.

9. MAGPARINGAS  hanggang magkaroon ng maraming
baga. Maaaring gumamit ng kahoy, sapal ng mais, ulo
ng niyog at sapal ng tubo sa pagpaparingas. ILAGAY

sa ibabaw ng apoy ang 3 dakot na kusot
para magkausok.

10. IPATONG agad ang drum na may isda sa  ibabaw ng apoy.
TAKPAN ng maigi para hindi lumabas ang usok.

11. PAUSUKAN ng isang oras o hanggang magkulay ginto ang
kaliskis ng isda. Mas mabilis magkaroon

ng kulay kung makapal ang  usok.

12. ALISIN sa drum ang mga tray. PATUYUIN ang mga
tinapang isda upang kumapit ang kulay sa kaliskis at
para hindi magpawis kapag inilagay na sa plastic bag.

13. AYUSIN sa plastic bags at isara sa pamamagitan ng
plastic sealer. Mas maganda kung vacuum sealer ang gagamitin para mas
maganda ang hitsura at hindi mabuo ang yelo sa loob ng plastic bag kapag
nasa freezer.

14. IIMBAK sa freezer hanggat hindi pa kakainin o ibebenta upang maiwasan
a n g pagkakaroon
ng amag.

PARAAN SA PAGGAWA NG BURO

Ang buro ay isang fermented na produkto mula sa isda at nilutong
bigas. Ang isda ay ibinababad sa asin habang ang kanin naman ay
hinahaluan ng angkak. Pinagsasama ang lahat  ng ito sa garapon,
tinatakpan ng mahigpit at hinahayaang mabagoong sa ordinaryong
temperatura. Kadalasang ginagamit ay mga isda na inaalagaan sa
tubig tabang tulad ng  dalag, hito at tilapia. Ang pulbos na angkak ay
pulang bigas na may kasamang amag (Monasas purpuras, West) na
kilalang nagpapabilis ng fermentation. Habang  nabuburo ang kanin,
ito ay umaasim.

Dahil kaunti lang ang asin na inilalagay at hindi masyadong
umaasim ang kanin, ang buro ay tumatagal lamang ng 15 araw sa
room temperature bago masira.

Ang buro ay kadalasang iginigisa muna sa bawang, sibuyas at
kamatis bago kainin. Ito ay popular na sawsawan ng nilagang gulay

I. MGA MATERYALES
1 kilo whole bangus  ( 400 g fillets)
5 tasa kanin (752 g)
8 kutsara asin (75.2 g)
2 kutsara angkak (17.0 g)

II. MGA KAGAMITAN
Kutsilyo
Chopping board
Panukat na tasa at kutsara
Garapon

III. MGA HAKBANG SA PAGGAWA

1. Alisin ang mga kaliskis sa bangus.  Pindangin
2. Alisin ang mga bituka, hasang, palikpik at backbone. Hugasang

maigi ang mga laman
3. Idagdag ang asin sa nalinis na mga laman. Ibabad ng 2 oras.
4. Ihalo sa kanin ang angkak
5. Ilagay ng salitan ang mga laman at kanin sa mga garapon
6. Takpan ang garapon ng plastik. Higpitan ang plastik ng lastiko
7. Iimbak ng 7 araw sa ordinaryong temperatura
8. Igisa na may kasamang bawang at sibuyas bago kainin
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PARAAN SA PAGGAWA NG MARINATED BANGUS

Ito ang isa sa simple at maginhawang gawin na produkto mula sa
bangos.Bukod sa hindi kailangan ng maluwang na espacio, puede itong gawin
kahit umuulan o walang araw. Ang asido sa suka ang nagpapatagal bago masira
ang bangus. Pero dahil hilaw at matubig ang produkto, kailangang ilagay sa
freezer kung hindi agad ibebenta at kung gustong mag stock ng marami.

I. MGA MATERYALES

Boneless bangus, suka, bawang, paminta, vetsin, asin, plastic bags

II. MGA KAGAMITAN

Palanggana o batya
Panukat na tasa at kutsara
Plastic sealer
Kutsilyo
Pandikdik
Chopping board

III. MGA HAKBANG SA PAGGAWA

1. PAHIRAN ng isang kurot na asin ang bawat bangus

2. MAGSUKAT ng mga rekado. Sa bawat 20 bangus, ihanda ang mga
sumusunod:

2 tasa suka
½ tasa asin
2 buo bawang
2 kutsara durog na paminta
1 kutsara vetsin

3. BALATAN AT TADTARIN ng pino ang mga bawang.
Dikdikin para lumabas ang katas nito.
4. HALUIN ang mga rekado pwera lang ang suka.
5. IBABAD ng 10 minuto ang mga bangus sa suka o
hanggang pumuti ang laman.
6. IPAHID ang pinaghalong rekado sa laman ng bangus.
7. I-IMPAKE ng nakabuka ang mga bangus sa plastik
bags. Mag-ayos ng tatlong isda sa bawat bag.
8. ISARA ang mga bag sa pamamagitan ng plastic
sealer
9. I-IMBAK sa freezer.

PARAAN SA PAGGAWA NG BANGUS LUMPIA

Ito ang isa sa mainam gawing produkto mula sa mga laman na
nakakapit sa mga tinik at buto, galing sa paggawa ng boneless bangus.

I. MGA MATERYALES

 tinik mula sa paggawa ng boneless bangus
paminta sili amerkano
bawang carrots
sibuyas vetsin

            lumpia wrapper

II. PARAAN SA PAGGAWA

1. Ipunin ang mga tinik mula sa paggawa ng boneless bangos

2. Pakuluan hanggang maluto.

3. Gumamit ng plastic mesh screen upang mahimay at maihiwalay
ang laman sa tinik. Itabi ang naipong laman sa refrigerator

4. Tadtarin ang bawang, sili, sibuyas at carrots

5. Pagsamahin ang lahat ng sangkap at laman ng bangos

6. Haluin maigi

7. Ibalot sa lumpia wrapper ang mga nalutong rekado

8.Ayusin ang mga lumpia sa styropor trays at ilagay sa plastic bags
 9. Iimbak sa freezer hanggat hindi pa ibebenta
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PARAAN SA PAGGAWA NG BOTTLED BANGUS

Ang canning ay isang paraan ng pagpreserba kung saan ang
pagkain na nasa loob ng nakasarang sisidlan ay niluluto sa pressure
cooker. Pinupuksa ng matinding init ang mga mikrobyo na maaaring
sumira sa pagkain, at  ang permanenteng pagkasara ng sisidlan ang
pipigil upang hindi na muling mapasok ng  mikrobyo ang pagkain.
Dahilan ito kaya matagal bago masira ang mga delatang produkto.

Ang bottling ay  isang uri ng canning na gumagamit ng bote sa
halip na lata. Samakatwid, ang bottled bangus ay canned product din
tulad ng delatang sardinas (hakone, ligo, master). Magkaiba lang sila
sa sisidlan o packaging.

Angbottledbangus at delatang isda ay maraming pagkakapareho, gaya ng:
1. puedeng tumagal ng 2 taon bago masira
2. malambot ang tinik dahil niluto sa pressure cooker
3. puede ng kainin pagkabukas ng sisidlan

May mga advantages ang bottled fish sa delatang isda:
1. Hindi kailangan ng mamahaling can sealer
2. Puedeng gamitin ng paulit ulit ang bote
3. Walang reaction sa pagkain ang bote

I. MGA MATERYALES
Sariwang bangus – may laking 6 na piraso sa isang kilo o mas maliit pa
Carrots – bagong pitas, maliliit
Sili labuyo- bagong pitas, pula, katamtaman ang laki
Pickles- nasa bote, buo o sliced
Black peppercorns –buo
corn oil, cooking oil, , laurel, asin, vetsin,
8-oz bottles, bottle caps (lug type), pvc seals, labels

II. MGA KAGAMITAN
Pressure cooker  - dapat ay may pressure gauge
Trays na patuyuan
Kalan at LPG tank
Forceps
Palanggana o batya Panukat na tasa o tabo
Mga kutsilyo Chopping boards
Timbangan, 1 kg cap Salaan

PARAAN SA PAGGAWA NG BONELESS BANGUS

MGA MATERYALES

Sariwang bangus na may laking 3 piraso sa isang kilo

MGA KAGAMITAN

Mosquito forceps, chopping board, kutsilyo, palanggana, tray

PARAAN SA PAGGAWA

1. Hugasan maigi.

2. Daingin o pindangin. Mula sa buntot, hiwain
ang isda sa likod na bahagi patungo sa ulo
hanggang mahati sa dalawang bahagi

3. Alisin ang bituka at hasang. Iwasan na
magalaw ang tiyan.

4. Hugasan upang maalis ang dugo at natitirang
bituka.

5. Tanggalin ang buto sa gitna (backbone).

6. Alisin ang mga tinik. Unang alisin ang
malalaking tinik sa paligid ng tiyan (rib
bones).

7. Alisin ang mga tinik sa magkabilang gilid ng
isda (dorsal side). Halos nasa may balat na
ang mga ito.

8. Alisin ang ibang tinik sa bandang gitna (ven-
tral side).

9. I-impake ng maayos at ilagay sa freezer
habang hindi pa ibebenta o ipo- proseso.
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III. MGA HAKBANG SA PAGGAWA

1) PUTULIN ang ulo at buntot ng isda. Ang sukat
ng pagputol ay dapat base sa haba ng bote.

2) ALISIN ang mga bituka at hasang. Huwag
galawin ang tiyan. HUGASANG maigi.

3) ILAGAY sa drying trays ang mga isda. PATUYUIN
ng 2 oras sa ilalim ng araw upang tumigas ang
laman.

4) I-PRITO ng 2 minuto na nakalubog sa mantika.
Ordinaryong cooking oil lamang ang gamitin.

5) IPATONG sa tray ng patayo ang mga napritong
isda upang tumulo ang tubig mula sa laman.

6) I-AYOS  sa mga bote ang isda sa timbang sa
145 gramo kada bote. IDAGDAG ang 2 sili, 4
butil black pepper, 2 sliced carrot, 1 sliced
pickle, 1 laurel, 1 tsp asin at  ¼ tsp vetsin.

7) Lagyan ng corn oil hanggang sa leeg ng bote.
Bukod sa corn oil, pwede rin gumamit ng ibang
uri ng salad oil tulad ng canola oil, sunflower oil
at olive oil.

8) TAKPAN ng  mahigpit ang mga bote. Kapag
maluwag ang pagkatakip ay tatagas ang
mantika habang niluluto na sa pressure cooker.

9) MAGLAGAY ng tubig sa pressure cooker na may
taas na 1 ½ pulgada. Pagkatapos ay IAYOS  dito
ang mga bote. Magpatong ng tray na bakal sa
ilalim ng cooker at sa pangalawang hilera ng
bote upang maging pantay ang pagkaluto ng
mga ito.

10) ILAGAY ang takip ng pressure cooker at isara
ng wasto upang walang sisingaw na steam
habang pinapainit na ito.

11)  SINDIHAN ang apoy ng kalan. Kapag
sumirit na ang stopcock, hayaang
lumabas ng 7 minuto ang hangin at saka
ito isara. Ito ay ginagawa upang maging
tiyak  ang reading ng pressure gauge.

12) BANTAYAN ang pressure gauge. Kapag
umabot na sa 15 psi ang init sa loob ng
pressure cooker, umpisahan na ang
pagbilang ng oras na 75 minuto.
Panatilihin ang init na 15 psi sa loob ng
75 minuto upang makasiguro na
mapapatay ang lahat ng mapanganib na
mikrobyo sa loob ng mga bote.

13) PATAYIN ang apoy  kapag natapos na
ang 75 minuto na pagluto. Hintaying
bumaba sa zero ang reading sa pressure
gauge bago buksan ang takip.  ILABAS
ang mga bote.

14) PALAMIGIN. Huwag ilubog sa tubig
habang mainit pa para maiwasan na
mabasag ang mga bote.

15) HUGASAN ng sabon ang mga bote para
maalis ang nakakapit na
mantika.PATUYUIN maigi.

16) LAGYAN ng seal sa pamamagitan ng
hair dryer. Maglagay  ng label

17) ITABI ang mga produkto sa maaliwalas
na lugar.
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