
Программа обучения для магистрантов (Syllabus) на 2015 - 2016 

учебный год по дисциплине «Технология молока и молочных 

продуктов» 

 

1. Основная информация о курсе 

Факультет Технология и биоресурсы 

Шифр и название 

специальности  

6М073500– Пищевая безопасность 

Курс, семестр  1 курс, 1 семестр 

Цикл дисциплины ПД, КВ 

Количество кредитов  2 кредита 

Место проведения занятий 226 ауд. 

Лектор  Железко Илиев Симов 

  

Преподаватели, ведущие 

занятия  

Железко Илиев Симов 

2. Пререквизиты и постреквизиты  

Пререквизиты: Биология., Биохимия., Технология хранения, переработки и 

стандартизация молока и молочных продуктов.  

3. Цель и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины – дать студентам теоретические знания и 

практические навыки для формирования специалистов, способных 

самостоятельно принимать решения по целесообразности, допустимости, 

информационному обеспечению использования пищевых добавок, 

необходимости контроля их качества, влиянию на структуру питания, 

продолжительности хранения как пищевых добавок, так и продуктов, 

полученных с их применением.    

Задачи дисциплины – Ознакомить студентов с целями, формами и 

методами использования пищевых в пищевой технологии и структуре питания, 

формированием товарного предложения этой продукции, пищевым 

законодательством в отношении пищевых добавок, их химическим составом, 

особенностями этикетирования и хранения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- Историю сыров. Основные принипы классификаций сыров, Пищевую и 

энергетическую ценность сыров; 

- Показатели сыра для пригодности, Факторы влияющие на сыропригодность 

молока;  

- Подготовку молока к выроботке сыра; 

- Мембранные технологий в молочной промышленности; 

Уметь: 

-определять  физико-химические показатели сыров; 

-приготовить микроскопические препараты для заквасок в производстве 

йогуртов; 

- обрабатывать сычужный сгусток; 

- определять сыропригодность молока. 



Владеть: 

- технологией сыроделия; 

- современными методами обработки молока; 

- технологией и целями обработки сычужного сгустка; 

-инновационными технологиями в производстве сыворотки и её 

переработкой. 

4. Распределение рабочего времени студента 

Всего, 

(объем) 

Аудиторные  занятия Внеаудиторная 

работа 

Лекции Лабораторн. 

занятия 

Практическ.      

занятия 

СРМП(оф

исн.) 

СРМ 

2 

кредита 

90 часов 

50мин/ зан. 50 мин/зан. 50 мин/зан. 50 

мин/конта

кт 

10 часов 

10 часов 20 часов 20 часов 10 часов 

5. Содержание дисциплины: 

1.  История сыров. Основные принципы классификации сыров Пищевая и 

энергетическая ценность сыра.Требования к молоку для производства 

сыра.Покозатели сыра пригодности 

2. Факторы, влияющие на сыро пригодность молока. Подготовка молока 

к выработке сыра: холодильное хранение, очистка, 

стандартизация.Тепловая обработка молока в моочной 

промышленности:режим, влияние на оснавные компоненты молока 

3. Мембранные технологии в молочной промышленности: УФ, МФ, ОО. 

Очистка молока для производства сыра и других молочных 

продуктов.Пути снижения бактериальной обсеменности молока: 

класические и современные методы – бактофугирование , МФ,ультразвук, 

СВЧ, высокое гидростатическое давление 

4. Применение бактериальных заквасок в сыродельных предприятиях. 
сычужного свертывания молока: классические и современные теории 

сычужного свертывания молока. Факторы, влияющие на сычужную 

коагуляцию молока Получение сычужного сгустка и его обработка. 

Методы и цели обработка сгустка 

5. Формирование и сыра. Посолка сыра и процессы протекающие при 

посолке в рассоле. Созревание сыра. Биотрансформация лактозы, казеина, 

жира. Биологическая стоимость сыворотки и ее переработка: 

классические и инновационные технологии переработки   

6. Политика курса  

- не пропускать занятия без уважительных причин, в случае отсутствия по 

уважительной причине более 3-х занятий, необходимо отработать; 

- активно участвовать в учебном процессе; 

- выполнять все задания на достаточном уровне и сдавать их в 

установленные сроки; 

- все промежуточные аттестации необходимо сдать в срок или отработать;- 

обязательно выполнить самостоятельную работу в виде индивидуального 

проекта. 



7. Литература (основная и дополнительная) 

Основная  

1. Производство сыра. И.Шинграева, 2008 г.  

2. М.2004; Электронная библиотека СГАУ. http://library.sgau. 

3. Симов Е. Руководство по микробиологии молока и молочных продуктов. 

2005 год 

4. Голубев В.Н.,Чичева-Филатова Л. В., Шленская Т.В. Пищевые и 

биологически активные добавки. – М.: Издательский центр «Академия», 

2003. 

Дополнительная  

5. Гобатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов, М.2004 

6. Нечаев А.П., Кочетков А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. – М.: 

Колос,2001. 

7. Гобатова К.К. Биохимия молока и молочных продуктов. 

8  Люк Э., Ягер М. Консерванты в пищевой промышленности. – СПб.: 

Георд, 1998. – 256с. 

Журналы: «Хлебопродукты»,  «Кондитерское производство», «Пищевая 

промышленность», «Пищевые ингредиенты, сырье и добавки», «Пища, 

вкус и аромат», «Сырье» и др. 

 

 

Буквенная оценка Цифровой 

эквивалент 

%-е содержание 

усвоения учебной 

дисциплины 

Оценка по 

традиционной систме 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д + 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 

Составил:  Ж.Симов 



                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                  Зав кафедрой БТиПБ 

                                                                                                                                                   _________ Серикбаева А.Д. 

 

                                                                                                                                                  «___» ____________ 2015г. 
  

 

 

Календарно-тематический план  

проведения аудиторных занятий по дисциплине 

«Технология молока и молочных продуктов» 

на 2015 - 2016 учебный год 
 

Всего аудиторных занятий  - 30ч. 

В т. ч.: лекционных - 10 ч. 

практических - 20ч. 
 

 

1.Лекции - 10 часов 

 
№ 

лекции 

и  

Тема и вопросы,  

рассматриваемые на лекции 

Кол-

во 

ча-сов 

Используемые наглядно-

иллюстративные и другие 

материалы 

Литературные источники для 

самостоятельного дополнительного 

изучения темы 

1 2 3 4 5 

1 История сыров. Основные принципы 

классификации сыров Пищевая и 

энергетическая ценность сыра.Требования к 

молоку для производства сыра.Покозатели 

сыра пригодности 

2 Интерактивная доска, презентация  

 

Производство сыра. И.Шинграева, 2008 

г.; Гобатова К.К. Биохимия молока и 

молочных продуктов, М.2004; 

Электронная библиотека СГАУ. 

http://library.sgau.ru 

 

 

2 Факторы, влияющие на сыро пригодность 

молока Подготовка молока к выработке сыра: 

холодильное хранение, очистка, 

стандартизация.Тепловая обработка молока в 

2 Интерактивная доска, презентация  



моочной промышленности:режим, влияние на 

оснавные компоненты молока 

 

 

Производство сыра. И.Шинграева, 2008 

г.; Гобатова К.К. Биохимия молока и 

молочных продуктов, М.2004; 

Электронная библиотека СГАУ. 

http://library.sgau.ru 

3 Мембранные технологии в молочной 

промышленности: УФ, МФ, ОО. Очистка 

молока для производства сыра и других 

молочных продуктов.Пути снижения 

бактериальной обсеменности молока: 

класические и современные методы – 

бактофугирование , МФ,ультразвук, СВЧ, 

высокое гидростатическое давление 

2 Интерактивная доска, презентация  

4 Применение бактериальных заквасок в 

сыродельных предприятиях. сычужного 

свертывания молока: классические и 

современные теории сычужного свертывания 

молока. Факторы, влияющие на сычужную 

коагуляцию молока Получение сычужного 

сгустка и его обработка. Методы и цели 

обработка сгустка 

2 Интерактивная доска, презентация  

 

5 Формирование и сыра. Посолка сыра и 

процессы протекающие при посолке в 

рассоле. Созревание сыра. Биотрансформация 

лактозы, казеина, жира. Биологическая 

стоимость сыворотки и ее переработка: 

классические и инновационные технологии 

переработки   

2 Интерактивная доска, презентация  Производство сыра. И.Шинграева, 2008 

г.; Гобатова К.К. Биохимия молока и 

молочных продуктов, М.2004; 

Электронная библиотека СГАУ. 

http://library.sgau.ru 

 

 

 

http://library.sgau.ru/


2.Практические занятия - 20 часов 
№ 

лаб.  

зан.  

Темы 

 лабораторных работ 

Кол- 

во 

часов 

Приборы, оборудование и 

материалы используемые на 

занятий 

Методические указания, используемые 

при выполнений лабораторной работы  

1 2 3 4 5 

1 Приготовление микроскопических препаратов 

и проведение наблюдение заквасок для йогурта 

3 Исследуемые образцы, приборы, 

реактивы для микроскопирование  

Симов Е. Руководство по 

микробиологии молока и молочных 

продуктов. 2005 год 

2 Определение некоторых физико-химических 

показателях разных сыров 

3 Исследуемые образцы, приборы, 

реактивы 

Гобатова К.К. Биохимия молока и 

молочных продуктов, М.2004 

3 Определение физико-химическое покозатели 

для производства сыра 

3 Исследуемые образцы, приборы, 

реактивы 

Симов Е. Руководство по 

микробиологии молока и молочных 

продуктов. 2005 год 

4 Наблюдение сыропригодности молока 4 Исследуемые образцы, приборы, 

реактивы 

Симов Е. Руководство по 

микробиологии молока и молочных 

продуктов. 2005 год 

5 Обрабода сичужного сгуска 4 Исследуемые образцы, приборы, 

реактивы,сичужный фермент 

Симов Е. Руководство по 

микробиологии молока и молочных 

продуктов. 2005 год 

6 Физико-химическое исследовани сыворотки 3  Гобатова К.К. Биохимия молока и 

молочных продуктов, М.2004 

  

Календарно-тематический план составлен на основе рабочей учебной программы дисциплины  

«Технология молока и молочных продуктов»
  

 
 

Профессор, доктор, инженер Ж.Симов
               

 



Темы рефератов 

       1. История сыра 

       2. Оснавные принципы классификация сыров 

       3. Пищевая и энергическая ценность сыра 

       4. Требование к молоку для производства сыра. Покозатели                

сыропригодност 

       5. Факторы влияющие на сыропригодность  молока 

6. Подготовка молока к выроботке сыра- хладильное   хранение 

(резервирование) температурные режимы.Проблемы при длительное 

халадильное хранение молока 

7. Тепловая обрабодка молока в молочной промышленность-режимы 

влияние на молочных белков 

8. Тепловая орабодка молока в молочной промышленности влиянеие на 

минеральные веществаи углеводы (лактозы) 

9. Мембранные технологий в молочной промышленности-УФ,МФ,ОО 

10. Очистка молока для производства молочных продуктов 

11. Нормалтзация молока при производчстве сыров и других молоных 

продук4тов 

12. Пути снижения бактериальной обсемененности молока в сыроделии – 

фильтрования молока, бактофугирование,перекисно-каталазная 

обрабодка молока,МФ,высокое гидростатическое давление,ультразвук и 

др. 

13. Применение бактериальных заквасок на сыродельных предприятиях 

14. Применение разных сичужинных ферментов для свертивание белков 

молока 

15. Механизм сычужного свертивание молока классическое и 

современные теорий сычужного свертивание молока 

16. Факторы влияющие на сычужиную коагуляцию молока 

17. Получите сычужного сычужного с густка его обраводка-цели, 

обрабодка с густка 

18. Факторы, влияющие на скорость выделение сывороток 

19. Формирование и прессование сыра 

20. Посолка сыра. Процессы диффузий и осмозы при посолка в рассоле 

21. Созревание сыра. Биотрансформаций лактозы, казеина жира 

 

       Составил:   доктор, профессор Ж.Симов  



Лекция №1 

Определения на понятието сирене. Обща технологична схема за производство на 

сирене 

 

I.Определения на понятието сирене. 

Съществуват няколко определения за понятието сирене:  

1)Като хранителен продукт - сиренето се явява една подходяща форма за запазване на 2те 

основни хранителни съставки на млякото – мл. белтък и мл. мазнина, на по – голяма или                 

по – малка част от солите на мл, а така също и на разтворимите съставки (лактоза и др.). 

2)В технологичен план сиренето е продукт получен в резултат на коагулация на млякото, 

която може да бъде: 

-  ензимна (със сирищен ензим) 

-  киселинна коагулация 

-  смесена (сирищно – киселинна коагулация)   

с последващо изцеждане на получения коагул (отделяне на суроватката). Така получената 

сиренна маса може да се консумира в прясно състояние ( без зреене – свежи сирена), а така 

също и в зряло състояние, след протекъл процес на зреене, при който протича процес на 

биотрансформация на основните съставки на изходното мляко – мл. белтъци, мл. мазнина, 

лактоза. 

 3)Според FIL (fédération internationale du lait) сиренето се разглежда като пресен или зрял 

продукт с мека, полутвърда или твърда консистенция, в който съотношението м/у 

суроватъчни протеини към казеин не превишава това на млякото (0,27) и този продукт е 

получен чрез коагулация на обезмаслено мл.(0,05 – 0,1%), полумаслено (2%) и 

пълномаслено (3,6%) с помощта на сирищен ензим или др. млекокоагулиращи фактори 

(агенти) с  частично отделяне на суроватката. Друг метод е чрез използване на специална 

техника за производство. В света съществуват над 800 вида сирена, само във Франция те 

са около 500. Като от  12 до 15% от световното производство на сирене е предмет на 

международен обмен м/у развитите страни. Страните от ЕС осигуряват около 50% от 

световното производство на сирене.   

В България при промишлени условия,се произвеждат  следните видове сирене:  

•Саламурено сирене (солов разтвор) – примери: бяло саламурено сирене (от краве, овче, 

биволско и козе мляко или смес от тях). По настоящем се въведе и БДС 14 – 2010 за 

производство на бяло саламурено сирене от краве и овче мляко по технология много 

близка до класическата. 

•Кашкавал – от същите млека, по БДС 15 – 2010г.  

Произвежданите бяло саламурено сирене и кашкавал представляват и интерес за експорт. 

Особено се ценят сирената от биволско, козе и овче мляко, по – малко от краве мляко.  

•Свежи (пресни) сирена – извара от суроватка и от мляко (сирене крема ). 

•Топени сирена  (преработени сирена) – получават се по съответна рецептура при 

използване на зрели сирена (извара, масло, кашкавал, бяло саламурено сирене), добавка на 

емулгаторни соли, добавка на пълнители. Те могат да бъдат за намазване (с високо водно 

съдържание), опушени (топени пушени сирена). 
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У нас се произвеждат някои Европейски сирена – Моцарела, Пекорино, Едам ,Гауда, 

Рокфор и др. 

II.Обща технологична схема за производство на сирене, чрез коагулация на млякото с 

помощта на сирищен ензим. 

 

 

 

 

МЛЯКО 

↓ 

ОКАЧЕСТВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

↓ 

ОХЛАЖДАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ  

(при необходимост от резервиране) 

↓ 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ НА МЛЯКОТО 

↓ 

СЕПАРАТОРНО ОЧИСТВАНЕ 

↓ 

ПАСТЬОРИЗАЦИЯ НА МЛЯКОТО 

↓ 

ОХЛАЖДАНЕ ДО ТЕМПЕРАТУРА НА ПОДСИРВАНЕ 

↓ 

ПОДСИРВАНЕ 

 (при следната последователност на суровините: CaCl2, закваска (стартерна култура),          

сирищен ензим(мая)) 

↓ 

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРЯСНА СИРЕННА МАСА  

(подсирка, сирищен гел) 

↓ 

ОБРАБОТКА НА ПОДСИРКАТА 

↓ 

ФОРМИРАНЕ И ПРЕСУВАНЕ 

↓ 

ОСОЛЯВАНЕ 

↓ 

ЗРЕЕНЕ 

↓ 

СЪХРАНЕНИЕ 

 (хладилно) 
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III.Изисквания към качеството на млякото за производство на сирене  

 

①Окачествяване и приемане 

Съгласно регламент 853/2004 ЕС за кравето мляко се предявяват следните изисквания:  

-общ брой микроорганизми(ОБМ)  – до 100 000 CFUml
-1

 (КОЕ – колони образуващи 

единици) 

-общ брой суматични клетки (ОБСК) – до 400 000 КОЕ ml
-1

 

-температура на млякото, пристигащо в преработвателната фирма – от 4 до 6°С 

По отношение на другите показатели 

 КРАВЕ МЛЯКО 

-масленост – над 3,6%   

-общ белтък (К+СБ) – над 3,2%                                                

-СБО – не по-малко от 8,3%  

- плътност при 20
0
С – 1,029gcm

-1
 

- киселинност – 15-18
0
Т 

- инхибиторни в-ва – не се допускат                                            

                                                 

 ОВЧЕ МЛЯКО 

- масленост – над 6,5% 

- мл.белтък – над 5,2%   

-СБО – над 10% 

- плътност – не по-малко от  1,032gcm
-1

   
 

- титруема киселинност – 21 до 25
0
Т 

- инхибиторни в-ва – не се допускат 

 

БИВОЛСКО МЛЯКО 

-масленост – не по-малко от 7,5% 

-общ белтък – над 4,2% 

-СБО – не по-малко от  9%   

-плътност – 1,029 gcm
-1 

-титруема киселинност – 17 – 19°Т 

-инхибитори – не се допускат 

 

КОЗЕ МЛЯКО 

-масленост – не по-малко от  3,6% 

-млечен белтък – не по-малко от 3% 

-СБО – не по-малко от  8% 

-плътност – не по.малко от 1,028gcm
-1

 

-титруема киселинност – 16 до 19°Т 

-инхибитори – не се допускат 
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За всички видове млека температурата на замръзване е -0,52°С.  

Освен посочените физикохимични показатели, млякото трябва да отговаря и на 

определени органолептични показатели(вкус,мирис,цвят), като същото трябва да бъде 

доставено в подходящи съдове, добре измити и дезинфекцирани, изработени от 

неръждаема стомана. 

Млякото за сирене  трябва да има чист, сладникав вкус и аромат без отклонения от 

суровото мляко и цвят – характерен. 

За отделните видовете млека:  

•краве мл. – бял цвят със слабо жълтеникав оттенък;  

•овче мляко – бял със слабо пепеляв оттенък;  

•биволско – снежно бял цвят;  

•козе мляко – бял с леко синкав оттенък. 

 Млякото за преработка не трябва да съдържа и механични примеси. Ето защо при 

окачествяване се извършва проба за мех. замърсеност, тъй като те са носители и на 

микроорганизми, някои от които могат да са патогенни.  

 

Охлаждане и съхранение на млякото при необходимост на резервиране  

Млякото трябва да пристига във фирмата охладено до 4 – 6°С с цел запазване на 

биологичните му качества, с продължителност на съхранение 12 – 16 часа (с цел да се 

резервира млякото за следващият ден и осигуряване на непрекъснат технологичен процес).                                   

По – продължителното хладилно съхранение на суровото мляко е нежелателно поради:  

-при тази температура (4 – 6°С) се нарушава солевият баланс на млякото и се измесва по 

посока 2. 

-при тази температура се създават условия за развитие на психотрофни бактерии.  

То създава следните проблеми:  те продуцират активни протеолитични и липолитични 

ензимни системи, които въздействат в/у белтъка и млечната киселина в резултат на което 

се получават следните изменения: 

● под действието на липаза се разгражда част от млечната мазнина и се получават 

свободни мастни киселини, които оказват отрицателно влияние в/у вкуса и аромата на 

млякото, намират приложение в готовия продукт. 

● бактериите продуцират активна  протеаза, която действа в/у β- казеина на млякото, 

който при хладилно съхранение мигрира от казеиновия комплекс  и се разгражда на γ- 

казеин и РР.                  γ – казеина не се хидролизира и преминава като загуба. По този 

начин се нарушава подсирваемата способност на млякото и освен това се намалява добива. 

С оглед избягване на тези нежелателни явления в редица фирми се практикува топлинна 

обработка на млякото при 63 – 65°С за 15 – 20 сек. или 72 -74°С за същото време, когато 

млякото ще се използва за сиренарски цели. Ако млякото се резервира за кисело мляко 

може да се пастьоризира при 80 – 85°С. След тези три режима млякото трябва да бъде 

охладено до 4 – 6°С. При тази предварителна топлинна обработка на млякото се избягват 

недостатъците при предварително съхранение на сурово мляко. 

 

Очистване на млякото.Същност на процесите и значение.  
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То е важна и задължителна технологична операция в млечната продукция, с което се 

постигат следните цели:  

 

•подобряване качеството за производство на сирене  

•получаване на безопасно за здравето на консуматора, качествено сирене 

•отделяне на механичните примеси, попаднали в млякото непосредствено след издояване, 

по време на съхранение и транспортирането му до млекопреработвателното предприятие 

•бактериално очистване на млякото. 

Класически метод за отделяне на механичните примеси от млякото в малки предприятия 

е чрез филтриране на млякото през няколко слоя тензух или марля. В по-големите 

предприятия, където за кратко време постъпват значителни количества мляко, 

първоначалното очистване на млякото от по-едрите механични примеси се извършва от 

закрити тръбни филтри от неръждаема стомана, които са с непрекъснато действие, 

включени в линията за приемане и измерване количеството на млякото. Тук млякото 

минава под налягане създадено, от помпа за мляко.  

Съвременен и ефективен метод за очистване на млякото, също в големите предприятия е 

чрез центрофуга чистачка (сепаратор очистител). В резултат на центробежни сили 

механичните частици се отделят в долната част на барабана на сепаратора под формата на 

центрофужна кал. В нея наред с механичните примеси попадат и незначителни количества 

белтъчни в-ва, микроорганизми, левкоцити и др. Тази центрофужна кал трябва да се 

изхвърля и да не се използва за храна на животните. Количеството й зависи от 

механичната замърсеност на млякото, от температурата на очистване, от центробежната 

сила, от здравословното състояние на животните. Средно съдържанието на центрофужна 

кал е 0,06% от количеството (масата)на преработеното мляко. За постигане на качествено 

очистване на млякото от особено важно значение е да се поддържа подходяща температура 

от 35 до 45°С. Тази температура се постига в т.нар. регенеративна секция на 

плъстинчатите апарати (пастьоризаторите). При тази температура се постига максимално 

отделяне на механичните примеси поради обстоятелството, че вискозитета на млякото е 

най-нисък.  

В процеса на издояване, по време на транспортиране и съхранение на млякото в т.нар. 

млекосъбирателни пунктове(МСП) и в млекопреработвателните фирми, млякото може да 

се замърси с различни микроорганизми. Една част от тях могат активно да се размножат в 

млякото, което зависи от температурата на съхранение и от др. Тук могат да се отнесат 

редица организми вредни за сиренарското производство: 

•степен на замърсеност на доилните агрегати 

•психотропните бактерии, продуциращи активни протиолитични и липолитични системи  

•колибактерии –в по-голямо количество могат да се предизвикат редица недостатъци в 

готовият продукт, причиняващи ранно шупване на сиренето, съпроводено с промяна на 

вкуса.  

За предпазване от бактериално замърсяване на млякото е необходимо предварителното 

измиване и дезинфекциране на вимето и на доилните агрегати. Освен това трябва да се 

спазва и висока лична хигиена на персонала. Кожата на вимето, а така също и 
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некачествените фуражи могат да бъдат източници на мастно-кисели бактерии, които при 

ферментацията на лактозата водят до образуване на маслена киселина, CO2, Н, което дава 

отражение в/у органолептиката и консистенцията. Те са причинители за късното шупване 

на сиренето, след 10 ден, крайно нежелателно. Тези бактерии и спорите им са устойчиви 

на температура на пастьоризация на млякото за сирене и също водят до късно шупване. 

 В издоеното мляко могат да попаднат и редица патогенни бактерии, които могат да 

преминат и в сиренето. Към тях можем да отнесем: бактерии причинители на бруцелозата 

(brucella), листерия моноситогенес, стафилококи (staphilococus aloreus), а така също и 

ентеротоксини. Те правят сиренето опасна храна за здравето. С оглед подобряване на 

качеството на млякото и полученото сирене и осигуряване на неговата безопасност при 

консумация е задължителното неговото бактериално очистване. 

 

Лекция №2 

Отделяне на бактериите в млякото с помощта на центрофугиране 

   I.Възможностите за използване на центробежната сила за отделяне на 

микроорганизмите от млякото, попаднали в него в процеса на издояване, процеса на 

съхранение и транспортиране, тези възможности датират още от 50те год. на XXв., когато 

в Белгия се създават първите центрофуги, наречени „бактофуги” за бактериално очистване 

на млякото. Те са сепаратори (центрофуги-очистители) , със специална конструкция за 

бактериално очистване на млякото. Същността на бактофугирането се състои в отделяне 

на микроорганизмите в млякото без топлинна обработка (студена стерилизация на 

млякото). В резултат на бактофугирането се постига степен на отделяне на 

микроорганизмите над 95% от млякото. При съчетаване на бактофугацията с 

предварителна топлинна обработка, степента на бактериално очистване се повишава. Така 

например при топлинна обработка на млякото при 70 – 72°С със задръжка 15 сек. този 

режим използван в сиренарското производство, и след това подложен на двукратно 

бактофугиране се получава степен на бактериално очистване 99,9%. При пълно отсъствие 

на бактериите от групата на чревните пръчици и с отделяне на спорите на мастно-киселите 

бактерии. Ефектът от бактофугирането е нисък, ако същият протича при ниска 

температура (8 – 10°С) и при тази температура протича и частично избиване на млечната 

мазнина (образуват се маслени зрънца). Методът на бактофугирането на млякото е 

намерил широко приложение в мл. индустрия и особено в сиренарското производство и за 

очистване на млякото от спорите на мастно-киселите бактерии. Принципът на 

бактофугирането се състои в това, че плътността на микроорганизмите неколкократно 

превишава тази на млякото, поради което микроорганизмите се отделят от млякото под 

действието на центробежната сила. Тази бактериална маса в резултат на центробежната 

сила (7000 – 9000*g) се отделя по периферната част  на бактофугата, под формата на 

бактериална суспензия, наречена още бактофугат, който бактофугат се отделя 

непрекъснато автоматично в поток. Този бактофугат не трябва да се използва за храна на 

животните! Процесът на бактофугиране и неговият ефект в значителна степен зависи от 

температурата на млякото, подложено на бактофугиране. С повишаване на температурата 

на млякото, но до определени граници свързани с понижаване вискозитета на млякото, 
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бактофугирането е с високо качество. Ето защо бактофугирането в сиренарското 

производство се произвежда при температура 55 – 60°С.  

II.За подобряване качеството на млякото от микробиологична гледна точна се 

използват и др. методи: 

2.1.Добавяне на нитрати – главно се използва калиев нитрат KNO3. Използването на 

калиевият нитрат в сиренарското производство е оправдано от това, че той се явява като 

ефективно средство за предотвратяване на късното шупване на сирената причинено от 

мастно-киселите бактерии. 

Количеството на нитратите не трябва да превишава 20 – 30 гр. на 100 литра мляко. В 

млякото нитратите се разграждат до нитрити. У нас използването на нитрат е забранено! 

2.2.Добавяне на ензима лизозим – този ензим не оказва влияние в/у спорите на 

млечнокиселите  бактерии, но в доза над 400 – 500 IU на милилитър се затруднява 

действието на млечнокиселите бактерии. 

2.3.Добавянето на Н2О2 – той има ясно изразен бактерициден и бактеростатичен ефект и 

поради това Н2О2 е препоръчан да се използва за подобряване на бактериалното качество 

на млякото предназначено за сирене. Обаче използването на Н2О2, който е за хранителни 

цели, да не съдържа тежки метали. След обработка на млякото с определени дози е 

задължително да се разруши остатъчното количество Н2О2, чрез добавяне на ензима 

каталаза. Остатъчните количества Н2О2 могат да окажат влияние в/у някои съставки на 

млякото като витамини, алдехиди, кетони, също така и в/у казеина, в резултат на което се 

удължава времето за начална сирищна коагулация на млякото (мек лабилен коагулум ). 

Ето защо се препоръчва дози на Н2О2 не превишаващи 0,1%, а продължителността за 

обработка на млякото не трябва да превишава 40 мин. при температура     50 – 55°С. 

Ензимът каталаза се добавя в млякото при температура на подсирване на млякото. Така 

например в САЩ при производство на сирене Чедър е използвано количество на Н2О2 

0,05% при температура на подсирване 32 – 35°С. При тези условия ефектът е 99,9% степен 

на очистване, практически с пълно унищожаване на колиформите и др. странични 

микроорганизми                             (и въздействие в/у мастно – киселите бактерии). 

2.4.Добавяне на формалдехид  HCHO или (CH2O) – използването на НСНО е с цел 

ограничаване развитието на микроорганизмите при производството на някои видови 

сирена. При производството на сирене Домиати в Египет е използван НСНО в количество 

20 – 45mg на 1л. мляко, в резултат на което се потиска развитието на колибактериите, но 

слабо влияние се оказва в/у мастно-киселите бактерии. Тази доза оказва потискащо 

влияние и в/у млечнокиселите бактерии. Остатъчното количество НСНО е около 1% от 

общото му количество, което не оказва влияние в/у процеса на зреене и не променя 

характеристиката на готовият продукт.  

2.5.Добавяне на низин и използване на низинообразуващи стартерни култури – низинът в 

полипептиден антибиотик, продуциран от някои щамове на Лакотококос лактис. Той се 

характеризира със сравнително висока термостабилност и проявява активност към грам 

положителните бактерии. Този антибиотик потиска вегетативните форми на мастно-

киселите бактерии и ограничава развитието на спори. В млечната индустрия низинът 

намира приложение при производството на топени (преработени) сирена, с цел 
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предотвратяването на шупването на сиренето. При производство на топени сирена се 

използва доза в количества 100 -300 IU на грам сирене, който антибиотик се прибавя преди 

процеса на топене. Използването на низина против шупване, причинено от мастно-

киселите бактерии, при производството на топени сирена, създава проблеми при 

производството на др. сирена, тъй като този низин не трябва да потиска развитието на 

полезните млечнокисели бактерии, които ще осъществят нормалният процес на 

млечнокиселата ферментация в сирената. За това в сиренарското производство при подбор 

на щамове млечнокисели бактерии, формиращи съответната стартерна култура, трябва да 

се разполага с богата колекция от щамове млечнокисели бактерии, устойчиви на низин. 

III.Топлинна обработка на млякото за производство на сирене, с цел намаляване на 

микробната осемененост на млякото  

Топлинната обработка на млякото се явява като основна контролно критична точка (ККТ) 

в система HACCP. Тя се провежда в сиренарското производство, с цел получаване на 

качествено, в санитарно-хигиенно отношение, сирене, безопасно за здравето на 

консуматора и за отстраняване на възможностите от недостатъци, предизвикани от 

нежелана микрофлора на суровото мляко.  Най – сигурна мярка за предпазване на 

сиренето от патогенни и токсични бактерии е пастьоризацията на млякото. Така например 

за унищожаване на патогенните бактерии (причинители на туберкулоза и бруцелоза и др.) 

е достатъчно да се приложи ниската продължителна пастьоризация на млякото при 

температура 63°С за 30 мин. Същият пастьоризационен ефект се получава при прилагане 

на високата краткотрайна пастьоризация       72 – 74°С за 15 – 20 секунди. В сиренарското 

производство е особено важно, не само достигането на желаният пастьоризационен ефект, 

но и да се запазят технологичните свойства на млякото за сирене (неговата подсирваема 

способност). Останалите след пастьоризацията живи бактериални клетки на 

термоустойчивите бактерии, са с понижена активност, със забавен темп на тяхното 

развитие и те загубват тяхната физиологична активност. Ефектът от пастьоризация на 

млякото за сирене при температура 72°С за 20 секунди е 99,4%. При по-нататъшно 

повишаване на температурата над 72°С пастьоризационният ефект се повишава 

незначително. Пастьоризацията на млякото за сирене загубва свето значение, ако млякото 

след пастьоризацията се замърси повторно с микроорганизми при следващи етапи на 

производството. Зависи от санитарно-хигиенното състояние на технологичното 

оборудване, спомагателните материали (мая, закваска), личната хигиена на работника. В 

остатъчната микрофлора след пастьоризация на млякото, даже при температура 80°С, се 

срещат микрококи, но те нямат голямо значение за сиренарското производство, поради 

тяхната слаба биохимична активност. Спорите на мастно-киселите бактерии преживяват 

пастьоризацията,  за това борбата срещу тях трябва да бъде насочена към висока хигиена 

на производството, качествени фуражи и т.н. В резултат на пастьоризацията на млякото се 

създават благоприятни условия за развитието на полезните млечнокисели бактерии, 

добавени в млякото преди подсирване под формата на стартерни млечнокисели бактерии 

(закваска), характерна за всеки вид сирене. 

IV.Приложение на нови, съвременни методи за бактериално очистване на млякото за 

сирене  
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 През последните няколко години широко приложение за бактериалното очистване на 

млякото в страните с развита млечна индустрия и наука за млякото, получи т.нар. 

тангенциална микрофилтрация (MF). За да се отстранят някои нежелателни явления, в 

резултат на микрофилтрация се практикува отсметаняване (сепариране) на млякото и 

получаване на обезмаслено мляко и сметана. Именно на микрофилтрация се подлага 

обезмасленото мляко. То се пропуска през керамични микрофилтационни мембрани с 

диаметър на порите 1,4μ, температура на млякото 50 -55°С и налягане 0,55 Barr. В резултат 

на ниската температура на процеса се запазват нативните свойства на млякото и на 

неговите технологични качества.  

В резултат на посочените параметри мембраната задържа основно бактериите 

(патогенни, мастно-кисели), високомолекулни протеинови компоненти и остатъци на 

млечна киселина. Мембраната пропуска основните съставки на млякото - вода, лактоза, 

соли, протеини.                    Така полученият р-р. се нарича пермиат, а концентрата, 

задържан от мембраната – концентрат. Освен обезмаслено мляко, на микрофилтрация 

може да се подлага и пълномаслено мляко, но това създава редица проблеми. Прилагане на 

микрофилтрация в млечната  промишленост създава някои проблеми – млякото след 

микрофилтрация се разглежда като ултрачисто със съдържание на общ брой 

микроорганизми 30 – 50 CFUml
-1

 , което поставя въпроса за използването на много 

активни сиренарски  закваски. 

Схематично процеса на микрофилтрация на млякото за бактериално очистване може да 

се представи по следния начин: 

 

 

 

 

 обезм.мл. МО(микроорг.) 

 (0,05-0,1%) мл.мазнина 

  високомол.протеинови 

съставки 

 

 

 

 

 

                                                             мембрана 

            =1,4μ 

 Р= 0,55Вагг 

 t
0
= 30-50

0
С 
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  мл.белтък 

 лактоза 

      соли 

 Н2О 
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Лекция №3 

Стандартизация на млякото за сирене. Методи, приложение 

С цел получаване на качествено сирене се налага стандартизация на млякото, тъй 

като то може да пристигне в предприятието с някакво отклонение в състава му, което води 

до затрудняване на провеждане на нормален технологичният процес. Стандартизацията 

може да бъде •физикохимична и •биологична.  

I.Физикохимична стандартизация на млякото за сирене  

 Отнася се главно до стандартизация на състава на млякото, което подлежи на 

обработка, а именно по белтък, по масленост, по съотношение казеин – мазнина, по солев 

състав, по лактоза, по рН и др.  

①Изменение на съдържанието на белтък в млякото ( главно на казеина ) в 

зависимост от сезона, региона и от редица други фактори имат отношение към сирищната 

коагулация на млякото ( в/у способността на млякото да се подсирва ), има отражение в/у 

качеството на произведеното сирене и в/у добива на произведеното сирене. Колкото 

млякото е по-богато на белтък (казеин) толкова е по-висока скоростта на формиране на 

сирищен гел, по-значителна е здравината на полученият сирищен коагул и добивът е по-

висок. Нормално съдържанието на общ белтък в кр.мл. е от порядъка на 33–35 g/l
-1

. При 

по-ниски стойности на белтък  се налагат различни процедури(стандартизация на мл.). 

Съществуват няколко метода за повишаване на белтъчното съдържание:  

● отделяне на част от водата, предназначена за сирене, чрез вакуумно изпарителна 

инсталация и чрез обратна осмоза.  

      При ВИИ водата от млякото се превръща в пара, която кондензира и като кондензат 

тя се изхвърля. При обратната осмоза (О.О.) се използва мембрана с диаметър на порите 

10
-4

 до 10
-3 

микрона и налягане – 30 – 60 Бара. При пропускане на млякото през 

мембраната минава само водата. Обработката на млякото чрез вакуумно изпарително 

сгъстяване и чрез ОО. води до обогатяване на млякото във всички съставки (соли, белтъци, 

лактоза, протеини), което води до увеличаване на буферната способност на млякото. Това 

от своя страна води до забавяне на процесите на протеолиза на белтъка, до повишаване 

киселинността на сиренето при процеса зреене (посткиселинно образуване), което дава 

отражение върху органолептиката.  

●отделяне на част от водата чрез нанофилтация (НФ) 

 Тук се използват мембрани с диаметър на порите 10
-3 

– 10
-2 

микрона и налягане 20 

– 40 бара. При този метод се постига концентриране на всички съставки на млякото с 

изключение на солите.  

●Концентриране на млякото с помощта на ултрафилтация  

Мембрани с размер на потите 10
-2 

до 10
-1

μ.
 
Чрез нея се постига концентриране на 

протеините на млякото, по този начин се получават млечно-белтъчни концентрати с 

различно протеиново съдържание в зависимост от фактора на концентрация.  

●Съвременен метод за стандартизация и повишаване на бел. Съдържание чрез 

микрофилтрация  Използват се мембрани с 0,1μ с фактор на концентрация FCV = 3, 

налягане под 1 бар и температура 50°С. В резултат на този начин се получава отделяне на 
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казеина и сурватъчни протеини. Този казеин се добавя към млякото. Отделените 

сурватъчни протеини се подложи на ултрафилтрация с FCV = 6 се получава концентрат от 

сурватъчни протеини (CPL).  

MF 

 

                                                                 Казеин                        Суров.протеини 

  +      ултрафилтрация 

 (FCV=6) 

                                                                 Мляко  CPL (концентрат от СП) 

 

Този метод е разработен през 1904г. във Франция от  INRA J.-L. Maubois. INRA – institut 

national recherchе agronomique.  Освен посочените методи, за обогатяване на млякото с 

белтък може да се използва обезмаслено сухо мляко, получено чрез нискотемпературна 

обработка и се запазват технологичните свойства на млякото. Съдържанието на общ 

белтък в сухо обезмаслено мляко е около 32%. Добавянето на сухо мляко води и до 

повишаванане на съдържанието на суроватъчни протеини и лактоза, което може да окаже 

отрицателно влияние в/у получаването на твърди сирена.  

②Стандартизация на млякото по съотношение казеин – мазнина.  

С цел да се получи готов продукт сирене с желана масленост на сухото в-во се 

налага стандартизация на млякото по съотношение на млякото казеин – мазнина до 

определени стойности, а именно: 

 К/М = 0,64-0,66 за кашкавал от овче мляко  

 К/М = 0,77-0,80 за кашкавал от краве мляко.  

 К/М = 0,70-0,73 за бяло саламурено сирене от краве мляко  

 К/М = 0,64-0,66  за сирене от овче мляко 

При тези съотношения на К/М на млякото предназначено за производството на 

сирена се получава стандартна маслеността  на сухото в-во за кашкавал не по – малко от 

50%,                                 за бяло саламурено сирене не по – малко от 48%.  

За да определим маслеността на сухото в-во  

 

Мс.в-во = М об. м х 100  , % 

Сухо в-во 

 

За да се извърши стандартизиране на млякото по съотношение К/М до желаните стойности 

е необходимо да се определи съдържанието на казеин и мазнина в изходното мляко. Тъй 

като съдържанието на казеин е сравнително по-постоянна съставка на млякото на 

практика, за да се постигне това желано съотношение е необходимо да се извършва 

стандартизация на млякото по масленост, като една от най-променливите съставки на 

млякото.  

③Стандартизация на млякото по масленост се извършва по няколко начина.  

● При по-висока масленост на изходното мляко, за да се достигне до желаната масленост 

се добавя обезмаслено мляко с масленост 0,05  - 0,1%.  
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● При едно мляко с по-ниска масленост, за да получим желаното съотношение добавяме 

сметана.   

Количеството на обезмасленото мляко/ сметаната, необходимо за получаване на мляко с 

желана масленост, с оглед получаване на съотношение К/М в посочените стойности, това 

количество се изчислява по формули, таблици, чрез уравнението на материален и маслен 

баланс и по правило на квадрата на Пирсон. Съвременен метод за стандартизация на 

млякото по масленост е с помощта на сепаратор – нормализатор. 

 

Уравнение на материалния и маслен баланс за изчисляване на необходимото количество 

обезмаслено мляко (сметана). 

- Уравнение на материален баланс: 

Gст. мл. = Gизх.мл. + Gоб. мл. 

 

- Уравнение на маслен баланс 

Gст. мл. * Мст.мл. = Gизх.мл. * M изх.мл. + Gоб.мл.*Mоб. мл. 

                     G*M = ME (маслени единици) 

                    МЕст мл = МЕизх.мл + МЕобезм.мл 

Като знаем  1       1
,
 може да се определи  Gоб.мл 

  

    Правилото на квадрат на Пирсон: 

 

                                   В                                        С-А     (л изх.мл.) 

 

 

 

 

 

                                         А                                  

                                 А                                       В-С   (л обез.мл.) 

                              

 

А – масленост на обезмасленото мляко  

В – масленост на изходното мляко 

С – масленост на стандартизираното мляко (желаната масленост) 

В-С – части обезмаслено мляко 

С-А – литри изходно мляко 

Пример: За производство на сирене е използвано краве мляко в количество 1000л. с 

масленост 3,8%. Съотношението К/М трябва да бъде 0,80. Обезмасленото мляко е с 

масленост 0,1%. Като използвате квадрата на Пирсон определете желаната масленост. 

Съдържанието на казеин на млякото е 2,6.                     

                 

 

      

                

               C 
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К/М = 0,8 => 2,6/М =0,8   М=?  М=2,6/0,8 = 3,3% 

32 – 3  32х = 3000 

1000 - х  х= 94л 

G на стандартизираното мляко = 1000 + 94 => общото количество е 1094л.  

④Регулиране солевото съдържание в млякото – в суровото мляко солите се 

намират в равновесие м/у солите в истински и колоиден р-р. При термична обработка на 

млякото това равновесие се измества в посока 1. Изместването на солевото равновесие в 

посока 1, в резултат на термична обработка над 65°С води до намаляване на количеството 

на разтворимият Са, в резултат на което се наблюдават следните последствия: 

•Удължава се времето за началната коагулация на млякото. 

•Получава се по – мек и лабилен коагул. 

•Наблюдава се забавен синерезис (трудно изцеждане на суроватката).  

•Намаляване на добива (раднемана). 

За да се намалят тези отрицателни влияния в/у млякото за сирене се постъпва по 

сленият начин:   

•чрез добавяне на CaCl2 под формата на 30% воден разтвор. Може да се добави 

30мл. на 100мл. мляко. 

•добавяне на Ca(H2PO4)2 

•регулиране на pH на млякото преди подсирване 

Обикновено рН на изходящото мляко е 6,6-6,8. С оглед ускоряване на процеса на 

сирищната  коагулация в практиката се налага регулиране на рН преди подсирване 

(понижаване с няколко десети). Като се знае, че оптимума на действие на ензими е 5,6 

колкото тези стойности се доближат до оптималното рН, толкова млякото се подсирва по – 

бързо. Чрез понижаване на рН до определени стойности се постигат следните цели:  

-Съкращаване на времето за начална коагулация. 

-Увеличава се скоростта за стягане на гела. 

-Полученият сирищен гел придобива по – голяма здравина, която се дължи на по – 

голямо количество йонен калций и на колоиден калций във втората фаза на коагулацията. 

⑤Регулирането на рН може да стане чрез:  

-Добавяне на р-р на органични киселини с определена концентрация, с цел 

понижаване на рН с 1 – 2 десети.  

-Чрез инжектиране на СО2;   СО2 + H2O  Н2CO3 

-Чрез добавяне на GDL – глюконоделта лактон, той се разгражда до глюконова 

киселина, която е безвредна за консуматора. 

-Чрез предварително биологично зреене на млякото с използване на съответни 

стартерни култури, подходящи за съответният вид сирене.  

⑥Регулиране съдържанието на лактоза в млякото (4,6  до 4,7)  

Лактозата се явява основен субстрат за развитието на млечнокиселите бактерии и 

съдържанието й определя развитието на млечнокиселата ферментация. При по – високи 
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стойности на лактоза в изходното мляко, може да се получи посткиселинно образуване, 

което влияе в/у качеството на полученото сирене (кисел и горчив вкус). При ниска 

концентрация на лактоза в изходното мляко може да се намали темпът на ферментацията, 

който темп може да доведе до неприятни отражения в/у текстурата и процеса на зреене.  

Регулирането на съдържанието на лактоза става по 2 начина: 

•Чрез предварителна частична ензимна хидролиза на лактоза, чрез добавяне на 

високо пречистен ензимен препарат. (β-галактозидаза) 

•Чрез процес на промиване на сиренни зърна - делактозация, като по време на 

изпичане на сиренните зърна, като част от суроватката се заменя с чиста вода и определена 

температура 

II.Биологична стандартизация на млякото за сирене (биологично зреене на 

млякото за сирене).  

Биологичното зреене на млякото се извършва при някои видове сирена, чрез 

използване на стартерни култури, характерна за всеки вид сирене. Биологичното зреене е 

наложително при използване на пастьоризация на млякото за сирене, при млека с ниска 

титруема киселинност (не се дължи на фалшификации, а се дължи при прехода на млеката 

от един сезон в друг). Добавената закваска в млякото преди подсирване осъществява в 

минимална степен ферментация на лактозата до мл. киселина и натрупване на значително 

количество на активни млечнокисели бактерии. При това биологично зреене с помощта на 

стартерната култура се повишава в незначителна степен титруемата киселинност на 

млякото и се намалява неговото рН. С това биологично зреене се активизира сирищният 

ензим, тъй като при тези стойности на рН се достигат стойности близки до оптималните 

стойности на действие на СЕ – 5,5 – 5,6. Освен с биологичното зреене на млякото при 

някои видове сирена се създават условия за развитие на м.о. при зреенето на сирената 

(като на пример плесени, на пропионно – кисели бактерии). Освен това се активизира 

протеолитичната активност на полезните м.о. участващи в процеса зреене. В резултат на 

които се формира типичната за всеки вид сирене органолептика. Съществуват следните 

схеми за биологично зреене на млякото:  

Схема 1: Млякото, което ще се използва за сирене отговаря на регламент 853/2004г. 

ЕС – съдържание на ОБМ до 100 000 CFuml
-1

. В такива случаи биологичното зреене се 

провежда в охладеното мляко 4-6
 
 с добавка на мезофилна закваска в количество 0,3%.  

Схема 2: Ако млякото предназначено за сирене съдържа над 100 000 CFU и 

съдържа психоротрофни бактерии над 20 000 CFU/мл. за да се проведе биологичното 

зреене на това мляко трябва да се термизира на 63 -65°С за 20 – 30 сек. или да се 

пастьоризира при 72-74°С, след което да се охлади при температура 10 -12°С и се заквасва 

със съответно количество мезофилна закваска. Предварителната термична обработка на 

млякото при посочените режими има за цел да се елиминира нежеланата микрофлора в 

млякото.  В резултат на което се създават благоприятни условия за развитието на 

полезните млечнокисели бактерии от стартерната култура, характерна за даден вид сирене.  

В практиката се прилага и друг начин за биологично зреене, а именно биологично 

зреене на млякото при температура на подсирване в деня на производството на сирене. 
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Този начин се предлага у нас при производство на кашкавал, получен от термично 

обработено мляко (63 -63°С или 72 - 74°С). 

 Схема: Предварително термично обработеното мляко получено в деня на 

производството, по посочените по – горе режими, след което се охлажда до температура на 

подсирване (30 -35°С) и при тази температура се добавя определено количество стартерна 

култура 0,3 – 0,5%, състояща се от мезофилни и термофилни  млечнокисели бактерии. 

След което се изчаква около 20 до 30 мин. до повишаване на титруемата киселинност на 

млякото с 1 до 2 °Т, което рН се понижава с 0,1 до  0,2 максимум. След което, към така 

биологично зрялото мляко, се добавя СаСl2 (30 – 50% воден р-р) на 100л. мляко 30 см
2
, 

след което се добавя сиришният ензим (маята) в определено количество в зависимост от 

нейната активност.  

 

Лекция №4 

Топлинна обработка на млякото за сирене 

     Топлинната обработка е основна контролно критична точка в системата HАСCP, 

правилно проведената ККС гарантира безопасност при консумация на мляко и мл. 

продукти. Освен това се подобрява качеството на сиренето, създават се благоприятни 

условия за развитието на полезните млечнокисели бактерии, добавени под формата на 

стартерна култура. При производство на сирене се прилагат следните видове топлинна 

обработка на млякото (режими): 

•Термизация на млякото при температура 63 – 65°С със задръжка 20 – 30 сек.или 

при     65-68
0
С. Използва се при производството на кашкавал.  

•Пастьоризация на млякото. Тя може да се извърши при 63°С за 30 мин. (ниска 

продължителна пастьоризация на млякото) или при 72 – 74°С със задръжка 15 – 20 сек. В 

тази връзка при производство на нашите национални сирена се използват следните режими 

за топлинна обработка: 

-За кашкавал от краве и овче мляко – термизация и пастьоризация (за 15 – 20 сек.) 

-Бяло саламурено сирене от краве мляко – режим на пастьоризация (70-72°С със задръжка 

10 – 15 мин.) За овче мляко (68 – 70°С за 10 – 15 мин.). Това се осъществява в специален 

резервоар в линията за пастьоризация.  

•Топлинна обработка над 80°С –използва се при производството на свежи и меки 

сирена. При тази температура се осъществява денатурация, коагулация и механично 

включване на денатуриралите суроватъчни белтъци в сиришният коагул на сиренето. Това 

води до това, че сиренето е по – хидрофилно ( с по – високо водно съдържание), има висок 

добив, има икономически ефект, но тези сирена с резултат на високото водно съдържание 

имат ускорен процес на зреене, като разграждането на казеина достига до получаването на 

горчиви пептиди. Освен това тези сирена са нетрайни и са за масова консумация. 

•Използване на сурово мляко (чисто в бактериално отношение – под 100 000 

CFU/ml) то се практикува главно в планинските райони.  

При избора на подходящ температурен режим трябва да се произхожда на първо 

място не само от достигане на желаният пастьоризационен ефект, освен това трябва да се 

запазят технологичните качества на млякото за сирене.   
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Термичната обработка на млякото макар и умерена оказва влияние в/у поведението 

на млякото по време на подсирването, а именно:  

-Удължаване на времето за начална коагулация на млякото – първата подсирка се 

получава с удължено време.(закъснение) 

-Намалява се скоростта за втвърдяване на сиришният гел и за постигане на максималната 

твърдост на гела. 

-Забавен синерезис – затруднява се процеса на отцеждане на суроватката, което 

рефлектира в/у добива на сиренето.  

Нарушената подсирваема способност на мл. под влияние на термичната обработка се 

дължи на редица физикохимични изменения в състава на млякото.  

•Нарушава се соловият баланс на млякото. В суровото мляко съществува равновесие м/у 

солите в истински р-р и колоиден р-р. В резултат на топлинната обработка на млякото за 

сирене това равновесие се измества в посока към колоидният резултат, в резултат на което 

се намалява количеството на йонният калций. За да се възстанови нарушеното солево 

равновесие в сиренарската индустрия се използва CaCl2 (30 – 50% воден р-р.) или разтвор 

на еднозаместен калциев фосфат Ca(Н2РО4)2.  

•Денатурация на суроватъчните протеини – степента на денатурация зависи от 

температурата и от продължителността на нейното въздействие в/у млякото. От 

суроватъчните протеини най-термочувствитерен е β- лактоглобулина, α – лактоалбумина е 

по – термостабилен. Под действието на топлинната обработка суроватъчните бел. 

денатурират, той се осъществява на разгъване на пептидната глобула с появата на редица 

активно способни групи (-SH). В резултат на тази денатурация, същите имат възможност 

да образуват комплекси главно с к-казеина на млякото, в резултат на образуването на 

дисулфиден мост, в резултат на което денатуриралите бел. образуват защитна обвива 

около казеиновият мицел, който слой силно затруднява действието на сирищният ензим 

в/у казеина. В зависимост от степента на денатурация може да не протече коагулация или 

да се забави.  

В резултат на денатурацията, суроватъчните бел. намаляват  разтворимостта си. 

Освен това денатуриралите суроватъчни протеини образуват със солите в термично 

обработеното мляко комплекс (мл. камък), който силно затруднява процеса на 

топлопредаване.  В резултат на включване на денатуриралите бел. и нарушеното солево 

равновесие се получава нежна лабилна подсирка, която при обработка (нарязване, 

разбъркване) лесно се разбива на фини частички, което води до загуба на сухо в-во (белтък 

и мазнина) в отделената суроватка. В резултат на това намалява на добива на сиренето. В 

резултат на високата топлинна обработка на млякото се понижава коефициента на 

използване на млечната мазнина и сухото в-во на млякото. Наблюдава се намаляване на 

сухото в-во в сиренето с увеличаване на водното му съдържание, в резултат  на 

повишените хидрофилни свойства на казеина на млякото от включването на 

денатуриралите суроватъчни протеини.  

Как може да се подобри нарушената подсирване способност на млякото, 

претърпяло топлинна обработка?  
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За целта се прилагат следните методи за подобряване на нарушената подсирваема 

способност: добавяне на калциеви йони под формата на разтвор на калциев дихлорид или 

разтвор на еднозаместен калциев Ca(НPO4)2, с цел възстановяване на нарушеният солен 

баланс. В резултат на добавяне на калциев дихлорид или Ca(HPO4)2 се наблюдава леко 

понижаване на рН на млякото в резултат на повишаване на йонната му сила. Всичко това 

води до подобряване на подсирваемата способност на млякото; повишаване на 

температурата на подсирване на млякото от порядъка на     1 до няколко градуса. Този 

фактор влияе в/у скоростта на сирищната коагулация и върху кинетиката на образуване на 

сирищен гел. С повишаване на температурата на подсирване се доближаваме до 

оптималната температура за действие на сирищният ензим (40 – 43°С); понижаване на рН 

на млякото преди подсирване с оглед  доближаване до оптималната стойност за действие 

на сиришният ензим (5,5 – 6). Това може да се извърши по няколко начина:  

1/ с прилагане на биологично зреене  

2/ добавяне на глуконоделта лактон 

3/ добавяне на млечна или лимонена киселина под формата на воден разтвор. 

Като алтернатива на процеса пастьоризация на млякото и на хранителни продукти 

се явява обработката с ултра високо налягане. Установено е смъртоносното въздействие на 

високото хидростатично налягане в/у патогенните микроорганизми в храните. 

Използването на налягане от порядъка на 310 до 620 МРа за 10 мин. при температура на 

обработка 20°С в/у продукти от свинско месо води до силно понижаване на количеството 

на грам отрицателни микроорганизми. Различните м.о. показват различа чувствителност 

към високото налягане, като грам положителните са по – чувствителни от грам 

отрицателните. Използването на високото налягане като средство за постигане на 

пастьоризационен ефект или като средство за предпазване на суровините и готовите 

продукти от развала е приложено в млечната индустрия в чужбина. За производство на 

сирене Чедър в САЩ е приложено хидростатично налягане на млякото за сирене р = 300 

до 400 МРа в продължение на 30 мин. и установено, че тази обработка на млякото води до 

увеличаване на добива на сиренето, в резултат на задържането на по – високо водно 

съдържание в продукта, като резултат от денатурацията на суроватъчните протеини и 

тяхното механично включване в сирищният коагул заедно с казеина на млякото. 

Установено, е че в микробиологично отношение, полученото сирене е сравнимо с това 

получено от пастьоризирано мляко. След  3 месечно зреене на това сирене, то запазва 

своята органолептика, както при сирене, получено при пастьоризирано мляко, 

наблюдавана е само промяна в неговата текстура поради по – високото водно съдържание 

на сиренето.  

 

Лекция №5 

Коагулация на млякото за производство на сирене. Ензимна (сирищна коагулация), 

видове коагулиращи ензими, получаване, определяне на силата на сирищният ензим, 

механизъм на сирищната коагулация, фактори влияещи върху сирищната 

коагулация 
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За производството на различни видове сирена се прилагат следните видове 

коагулация: Киселинна коагулация, ензимна, смесено сирищно – киселинна коагулация. 

За коагулация на млякото съществува едно много голямо разнообразие от млеко-

коагулиращи ензими от растителен, животински и микробиален произход. 

•Ензими от животински произход – към тях е ензимът химозин ( ренин ), получаван 

чрез екстракция от стомахчета ( сирещник ) на бозайници (теленца, агнета, ярета) и пепсин, 

получаван от стомахчета на прасенца и пилета. Трипсин и химотрипсин , те са екстрахират 

от панкреас, те са с висока протеолитична активност и не се използват в сиренарското 

производство.  

•Ензими от растителен произход – фицин ,той се екстрахира от сока на различни 

растения (смокиня), папаин – от листата на папаина, бромеин – от ананас, тиква и др. 

•Ензими от микробиален произход – от бактерии Е. коли и Bac. Subtilis, дрожди – 

Kl. Lactis, от плесени – A. niger, от тези три вида м.о. се получава т.нар. генно обработен 

химозин. През последните няколко години се използват и др. плесени, като продуценти на 

млеко коагулиращи ензими – Mucor miehei.  

По настоящем чрез методи на генно инженерство е възможно да се клонира гена на 

прохимозина в/у някои м.о. и на тази база се получават голям брой млекокоагулиращи 

ензими, предлагани на сиренарското производство и по данни на FIL (IDF) от 1990 се 

предлагат: на базата на Kl. Lactis във фирмата Гист Буркадис в Холадния и в САЩ са 

получени ензимите максирен и шимакс. На база на A. niger var. Awamorii от датската 

фирма Кристиян Ханзен е получен ензима шимоген 190, от същата фирма на базата на M. 

мiehei е получен ензима ханилази L650, които се предлагат като високо прочистени 

препарати в течно състояние с висока активност. Освен в течно състояние 

млекокоагулиращите ензими се предлагат и в сухо състояние чрез лиофилизация или др. 

нискотемпературни методи.  

Химозинът е една  кисела протеаза, която се секретира под формата на неактивен 

проензим нар. прохимозин, като активирането на този прохимозин в химозин се извършва 

спонтанно в т.нар. сирещник на млекопитаещото животно при рН под 5 чрез хидролиза. 

Химозинът има мол. маса 3700Da и неговата стабилност е максимална при рН 5 -6,                               

с рН оптимум 5,5 и оптимална температура  42°С. При стайна температура 20 – 35°С, 

активността на химозина бавно намалява, а при температура >65°С този ензим се 

инактивира и в резултат той губи своите подсирваеми свойства. Ето защо се препоръчва 

химозинът да се съхранява на хладно и тъмно място при температура от 0  до 5°С. В 

качеството си на млекокоагулиращ ензим химозинът проявява двойна активност, а именно 

– специфична ясно изразена коагулираща способност в/у     к-казеина на млякото, по – 

слабо изразена протеолитична активност, която може да се прояви в/у казеина на млякото 

по време на процеса зреене на сиренето, тъй като в сиренето остават минимални 

количества сирищен ензим.  

За разлика от химозина, пепсинът има ясно изразена протеолитична активност и 

слаба коагулираща способност. За това на практика се прилага смесване на пепсин и 

химозин 1:1. Пепсинът е приложим за млека с по – висока титруема киселинност.  
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Активността на сиришният ензим се определя чрез измерване на времето на за 

начална коагулация на млякото. В практиката за определяне на понятието активност се 

използва понятието сила на сирищните ензими (СЕ). Под това се разбира числото, което 

показва колко части (литри) прясно сборно краве мляко с масленост 3,5% при температура 

35°С се подсирва с една част (литър) сирищен ензим за 40 мин. Обикновено сирищните 

ензими от животински произход имат сила         F = 1:10 000.  

Микробиалните ензими са с много висока активност, която може да достигне до 1:50 000. 

А в сухо състояние активността може да достигне до 1:150 000. 

Силата на сирищният ензим може да бъде определена по два начина: 

1/При използване на мая еталон – F = (Fe*Be)/B1 

Fe – силата на маята еталон   

Be – времето за начална коагулация, сек., определено с маята еталон 

B1 – времето за начална коагулация с изследваната мая, сек.  

2/ Без мая еталон – F = 240 000/b  24*10 000/b. 

24 – един милилитър сирищен ензим може да подсири 100 мл. мляко за 24 секунди при 

температура 35°С при сила на ензима 1:10 000.  

b – Времето в секунди, за което се е подсирила проба мляко от 100 см
3
. 

Ако се налага да се определи активността на сухият ензим то предварително се приготвя 

1% воден разтвор и на 100 см
3
 при 35°С се прибавя 1см

3 
от пробата мляко, крайният 

резултат се умножава по 100. 

  

Механизъм на ензимната коагулация 

 

Ензимната коагулация включва следните три фази: 

• Ензимна хидролиза на к- казеина.  

• Агрегация на дестабилизираните казеинови мицели. 

• Формиране на сирищен гел. 

Към тези три фази трябва да се добави и т.нар. фаза на синерезис, провеждаща се при 

механичната обработка на сирищният гел. 

Фиг.1 

Ензимната фаза съответства на една ограничена специфична протеолиза под 

действието на СЕ в/у молекулата на к- казеина, м/у аминокиселините фенилаланин(105) – 

метионин (106).  

В резултат на тази хидролиза се получават 2 фрагмента: 

•От 1 до 105 е фрагмента наречен пара-к-казеин, който е хидрофобен не разтворим, 

чувствителен към калциеви йони и в присъствието на калциеви йони се образува калциев 

пара-к-казеин, който е подсирката на млякото. Пара-к-казеина е с изразени основни 

свойства и остава интегриран в казеиновият мицел. 

•Вторият фрагмент (от 106 до 169) е т.нар. казеин-макро пептид, той е хидрофилен 

с киселинни свойства, отрицателно заредена и тя преминава в суроватката. 

Освобождаването на казеин-макро пептида води до намаляване на отрицателният заряд на 

казеиновият мицел и намаляване в резултат на това, силите на електростатично 
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отблъскване до намаляване степента на хидратация на сирещният гел, фактори отговорни 

за стабилността на мицела.  

Фиг.2  

Агрегация на дестабилизираните казеинови мицели. Когато 85 – 90% от к-казеина 

бъде хидролизиран от СЕ, при рН 6,6, което съответства от необходимото време на 

наблюдаване на процеса коагулация се наблюдава втората фаза – агрегация на 

дестабилизираните казеинови мицели чрез възникване на хидрофорбни връзки м/у 

модифицираните казеинови мицели. 

Формиране на гел – през тази фаза агрегираните казеинови мицели се подлагат на 

дълбоки структурни промени, като се установяват разнообразни по природа връзки м/у 

казеиновите мицели, а именно: електростатични, хидрофибни, солеви връзки и главно 

формиране на калциеви мостове в резултат на което се формира подсирката на млякото, 

изградена от една широка пространствена мрежа, съставена от казеинови мицели, в която 

се включва млечната мазнина и водната фаза на млякото под формата на суроватка с 

разтворените в нея съставки (СЕ, млечно кисели бактерии).  

В така образуваният сирищен гел ( подсирка ) казеинът се намира в силно 

минерализирано състояние и тази висока степен на минерализация му предава една 

характеристика коренно различна от характеристиката на киселинен гел, а именно – 

сирещният гел е по – мек, по – гъвкав и по – еластичен, притежава голяма степен на 

кохезия и лесно се подлага на механична обработка (нарязване, раздробяване) за разлика 

от киселинният гел. 

Фаза на синерезис – тази фаза се наблюдава особено добре при механичната 

обработка на гела, която представлява нарязване, раздробяване на зърна с определена 

големина, така на пример при кашкавала раздробяването става до получаване на зърна с 

размера на царевично зърно. При БСС нарязването на сирещният гел се извършва със 

специални режещи инструменти на кубчета с размери 2:2:2 см. 

 

Фактори влияещи в/у сирищната коагулация 

 

От млечните протеини единствено казеинът е този който се атакува от СЕ, поради 

това, че той представлява глобула с пориозна структура, в която СЕ лесно може да 

проникне. Суроватъчните протеини не се подсирват, тъй като те представляват плътна 

компактна глобула, в резултат на което става невъзможно проникване на СЕ. 

Многобройни са факторите, които могат да окажат влияние в/у сирищната коагулация на 

млякото, а така също и в/у физичната характеристика на полученият коагул.  

Температура на подсирване на млякото – както е известно температурният 

оптимум за действие на СЕ е 40 -42°С. При температура под 10°С не настъпва ензимна 

коагулация, наблюдава се само известна модификация (протичане на ензимната фаза). При 

температура 10 -20°С коагулацията протича много бавно.  

Количеството на ензима. 

Активност (силата) на ензима – при по – голяма активност на ензима, за да се 

получи желана коагулация е необходимо да се намали количеството на ензима. При сила 
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на ензима 1:10 000 на 100л. мляко е необходимо да се добавят 25 – 30см
3
, за да се получи 

коагулация на 8 – 10мин. При сила на ензима 1:50 000, за да получи коагулация на 8 – 

10мин. на 100л. трябва да се добави 6 – 7 см
3
.  

рН на млякото – регулиране на рН на млякото играе важна роля в/у времето за 

началната коагулация на млякото, а така също и в/у характеристиката на полученият 

сирищен гел. С понижаване на рН на млякото до определени граници времето за начална 

коагулация се съкращава значително. Това се дължи на това че се доближаваме до рН 

оптимума за действие на СЕ (5,5 – 6). 

Съдържание на калциеви йони в млякото – коагулационната фаза на млякото 

зависи от съдържанието на калциеви йони в млякото. Добавянето на CaCl2 в млякото 

преди подсирване води до повишаване съдържанието на йонен калций и на колоидният 

калций, в резултат на което се наблюдава повишаване размера на казеиновия мицел и леко 

понижаване стойностите на рН на млякото. Това води до съкращаване на времето за 

начална коагулация на млякото. 

Съдържание на казеин в млякото – овче мляко – 4,5%; биволско 3,6%; козе – 2,3%. 

Количеството на казеин в млякото не влияе съществено в/у времето за начална коагулация 

на млякото, но оказва силно влияние в/у  твърдостта на получената подсирка. 

Предварителната обработка на млякото за сирене  

•охлаждане на млякото: при температура 2- 3°С и съхраняване в продължение на 

48 часа води до изменение на солевото равновесие (в посока 2), а така също и до 

модификация на структурата на казеиновия  мицел, поради миграция на β-казеина от 

казеиновият комплекс. Всичко това предизвиква удължаване на времето за началната 

коагулация и до образуване, в резултат на това, на един нежен, лабилен коагулум, който 

при механична обработка лесно се разбива, в резултат на което се увеличават загубите на 

сухо в-во. в суроватката, а това рефлектира в/у намаляване на добива на сиренето. Тези 

изменения могат  да бъдат коригирани  чрез добавяне на CaCl2 или чрез биологично зреене 

на млякото.  

•пастьоризация на млякото: тя има също отрицателно влияние в/у подисрваемата 

способност на млякото и в/у твърдостта на полученият коагул, поради следните 

изменения, които настъпват в състава и свойствата на мл.: нарушаване на солевият баланс 

(по посока 1), денатурация на суроватъчните протеини (β-лактоглобулин), който образува 

комплекс с к-казеина, който силно затруднява действието на сирищния ензим върху 

казеиновия мицел. В зависимост от дълбочината на тези изменения може да не настъпи 

коагулация на млякото или тя да бъде забавена. За това в сиренарското производство 

температурата на пастьоризация на млякото трябва да се избира от гледна точка на това, не 

само да се получи желаният пастьоризационен ефект, но и да се запазят технологичните 

свойства на млякото за сирене. Именно за тази цел в сиренарското производство се 

прилагат основно 2 режима за пастьоризация на млякото:  

73 -74°С със задръжка 15 – 20 сек.,  

              63 – 65°С за 15 – 20 мин. 

Вида на използваното мляко – от трите вида мляко (краве, овче и козе) сравнително 

най – бързо се подсирва овчето мляко, като полученият гел е сравнително твърд, на 
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следващо мляко е козето мляко, но полученият гел е по – мек, нежен. Най – дълго се 

подсирва кравето мляко, но в сравнение с козето полученият коагул е по – твърд. Това се 

обяснява със следното: овчето мляко е по – богато на казеин (4,5%) и на мицеларен 

калций, поради което времето за начална коагулация е много близко до това на козето 

мляко. Полученият коагул от овчето мляко е с по – голяма плътност и твърдост в 

сравнение на подсирката от краве и козе мляко. Козето мляко, въпреки че съдържа по – 

малко количество казеин (2,3%), но поради по – голямото калциево състояние то по – 

бързо се подсирва, но полученият коагул е с по – малка твърдост от колкото тази на 

кравето мляко. 

Съдържание на млечна мазнина в млякото – с повишаване на съдържанието на 

млечна мазнина, времето за образуване на сирищен гел слабо намалява, но се наблюдава 

понижаване на твърдостта на получената подсирка.  

 

 

 

 

Лекция №6 

Сирищно – киселинна коагулация на млякото (смесена коагулация) 

 

Тази коагулация се провежда под действието на 2 фактора: мл. киселина и сирещен 

ензим. При производството на една голяма група сирена (меки, пресни и сирена, зреещи с 

плесени) се прилага т.нар. смесена коагулация на млякото. Под действието  едновременно 

на мл. киселина, продуцирана от млечнокиселите бактерии в съответната стартерна 

култура за даден вид сирене, при ферментация на част от лактозата, и под действието на 

сирещният ензим, който се добавя в определено количество (от 16 до 30см
3
 за 100л. мляко, 

със сила 1:10 000). Характерно за тази група сирена, е че преди подсирване на млякото при 

температура 28 – 38°С се провежда биологично зреене на млякото до достигане на рН= 

6,15 – 6,45, като времето за коагулация е от порядъка          20 мин. до 2ч 30мин. В резултат 

на мл.киселата ферментация на част от лактозата до мл. киселина, рН на млякото се 

понижава чувствително и тъй като температурата на млякото преди подсирване е по – 

висока от 20°С, изоелектричната точка за коагулация на млякото се измества над рН = 4,6 

и коагулация се извършва при рН = 5,2. Това рН= 5,2 съответства на т.нар. зона за 

дестабилизация на колоидният р-р., при която се образува сирищнокиселинен гел. При 

тази коагулация се получава по-плътен или по-здрав коагул, което води до намаляване на 

загубите на сухо в-во. в отделената суроватка, до по-голям добив в сравнение със сирена, 

получени на базата само на киселинна коагулация.  

 

Методи за проследяване на коагулацията на млякото 

 

За проследяване на коагулацията на млякото се използват редица методи:  

•Визуални методи – класически методи, които се изразяват във визуалното 

определяне и на субективната преценка за характера на подсирката и нейната степен на 
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готовност за обработка. Чрез тези методи не може да се прецени точно времето за начална 

коагулация и се прилага главно опита на майстора сиренар. Тук спада методът на Беридж.  

•Физически методи – реологични методи- тези методи позволяват не само да се 

проследи времето за начална коагулация, но и да се определят механичните свойства на 

полученият гел ( плътност, твърдост, еластичност). За целта се използват редица апарати, 

като формаграф на Датската фирма „Форселектрик“.  

•Ултразвукови методи – тук се използва ултразвук с честота 60MHz, даваща 

възможност да се получи сигнал, чрез който се характеризират различните етапи от 

коагулацията на млякото. 

•Оптични методи – те са базирани на отразяване на светлинният поток при прехода 

на млякото от зол в гел. Използват се редица лабораторни апарати, основани на принципа 

на измерване на оптичната плътност.  

•Химични методи – използва се в изследователската практика, при научни 

изследвания и се базира на освобождаването на NPN ( непротеинов азот) в процеса на 

протеолиза на казеина под действието на сирищните ензими, тъй като сирищният ензим 

проявява макар и слаба протеолитична активност върху казеина на млякото. 

 

 

Обработка на гела (коагулума, подсирката) 

 

Подсирката (гела) представлява едно междинно състояние при прехода на млякото 

от състояние на зол в гел. Тя представлява лесно изменяща се, много пориозна 

пространствена структура. Изградена е от казеинова мрежа, която включва маслени 

глобули, минерални в-ва.,   млечнокисели бактерии от стартерната култура, лактоза, 

остатъчни количества сирещен ензим и вода (суроватка). Прясно получената подсирка, 

преди механичната й обработка, в момента на коагулация се характеризира с високо водно 

съдържание – то е приблизително равно на съдържанието на водата в едно краве мляко. 

Тази вода се намира в 3 състояния:  

-свободна вода – водата, която се намира м/у агрегираните казеинови мицели, 

същата може по естествен начин да бъде отделена от коагула в процеса на изцеждане.  

-капилярна вода – водата, която се намира във вътрешността на казеиновата мрежа. 

Тя може да бъде отделена от подсирката при нарязване на коагула (на призми, на кубчета, 

сирени зърна) и при загряване на коагула (процес на изпичане на сиренните зърна).  

-свързана вода –тя е химически свързана вода, тя се дължи на наличието на полярни 

хидрофилни групи в молекулата на казеина.  

Първоначално обработката на подсирката (годна в технологично отношение) 

започва с нарязване на подсирката на призми, на кубчета или до получаване на сиренни 

зърна с определена големина. При БСС се нарязва на кубчета с размери 2:2:2 см. Сиренни 

зърна имаме при кашкавала с големина на царевично зърно – 7 до 9мм.  

Моментът на нарязване се определя по следната формула: 

tнар. = tнач.коаг. + (2 до 3)*tнач.коаг. 

Пример:  10 + (20 до 30) = 30 ~ 40мин. 
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Нарязването на подсирката се състои в разделяне на коагула на равни части с цел 

увеличаване на скоростта на отделяне на водата, включена в казеиновата мрежа 

(суроватката). В суроватката преминават в % следните съставки: 

-Вода – 75 - 97%     

-Лактоза - 80 – 90%   

-Мл. мазнина – 4 - 20% 

-Казеин (под формата на казеинов прах, в резултат на обработка на подсирката) 5 – 8% 

-Разтворими суроватъчни протеини (при нормална пастьоризация) 75 – 85% 

-Други азотни съставки (небелтъчни азотни в-ва, свободни амино киселини и др.) над 90% 

-Соли -  40 – 90%  

-Млечнокисели бактерии    

-Сирищен ензим (в зависимост от прилаганата технология) 

-Количество на отделената суроватка – зависи от прилаганата технология (62 – 88%) 

При производство на БСС от краве мляко (100л.) се отделя 77л. суроватка (със сухо 

в-во 6,3%); при БСС от овче мляко – суроватката е 62л. (сухо в-во 7,2%); кашкавал от 

краве мляко – 88л. (сухо в-во 6,9%); кашкавал от овче мляко – 80л. (сухо в-во 8%).  

По – високото съдържание на сухо в-во при производство на кашкавал представлява 

интерес за производството на извара от суроватка (албумина извара).  

Нарязването на сирищният коагул, а в последствие и раздробяването му до 

получаване на сиренни зърна с определена големина, в зависимост от вида на 

произведеното сирене, трябва да се извършва много внимателно, защото сирищният 

коагул е много нежен. Нарязването, а в последствие раздробяването до получаване на 

зърна се извършва с режещи инструменти към т.нар. сиреноизготвители, които режещи 

инструменти са закрепени към въртяща се ос и те сменят последователно с оглед 

нарязване и раздробяване на сиренната маса до желателната големина на сиренните зърна 

за даденият вид сирене. При производство на кашкавал, раздробяването на сирищната 

маса се извършва до сиренни зърна с големина на царевично зърно. Нарязването на 

сирищният коагул при БСС се извършва с помощта на т.нар. многорезцов нож до 

получаването на сиренни кубчета с размери 2:2:2 см. Чрез тези мех. обработки (нарязване 

и раздробяване) се цели ускоряване отделянето на суроватката. При това обаче, сиренните 

зърна трябва да бъдат с еднаква големина, за да се получи готов продукт с желаната 

консистенция. Тъй като само сиренните зърна с еднаква големина обуславят отделянето на 

еднакво количество вода. При сиренни зърна с различна големина, по време на нарязване и 

раздробяване, съдържат различно водно съдържание, което рефлектира в/у крайният 

продукт (сирене), получава се сирене с нееднородна консистенция.  

За получаване на сиренни зърна с еднаква големина е необходимо да се вземе под 

внимание свойствата на коагулума, а именно нежният коагулум трябва да се обработва 

много внимателно,бавно, а до раздробяването до получаване на сиренни зърна с 

определена големина, трябва да става съобразно на уплътняването на сиренните зърна. По 

този начин се избягва увеличаването на загубите на сухо в-во в отделената суроватка 

(белтък масленост). Една стегната подсирка, също трябва да се нарязва внимателно, без 
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резки движения,  за да се избегне образуването на сиреняв прах, което води до намаляване 

на добива на полученото сирене и получаване на готов продукт с неравномерна структура.  

С процесите на нарязване и раздробяване и след това процесите на изпичане на 

сиренните зърна се цели отделяне на излишната суроватка и получаване на подходяща 

сиренна маса, в зависимост от вида сирене и прилаганата технология. Отделяне на 

суроватката от сирищния гел (процес на синерезис) се изразява в способността на гела да 

задържа или отделя суроватка. В резултат на това имаме засилен и забавен синерезис. В 

първият случай имаме много бързо отделяне на суроватката и обратно. Отделяне на 

суроватката в т.нар. процес на изцеждане се осъществява в резултат на т.нар. контракция 

(свиване) на гела и това явление е много добре изразено при един типичен сирищен гел 

(при сирене, получено под действие на сирищен коагул). Този процес на отделяне на 

суроватката играе особено важна роля за протичане на процеса на дехидратация, 

делактозация, деминерализация на гела, които имат значение за органолептиката на 

готовият продукт.  

 

 

Механизъм на отделяне на суроватката при киселинен гел 

Киселинният гел се получава в резултат на действието на орг. к-ни добавени в 

млякото до определени стойности на рН или чрез прилагане на биол. зреене. Характерно за 

него е това, че е много ронлив, съставен е от диспергирани агрегати на деминерализиран 

казеин, който гел е беден на хидрофобни връзки белтък – минерални в-ва, в резултат на 

което липсват сили на контракция (свиване на гела). Киселинният гел се характеризира с 

висока степен на зърненост. Пориозността на гела е силно намалена в резултат на 

отсъствието на структурирана мрежа. При този гел се наблюдава процес на статично 

отделяне на суроватката, поради липса на свиване на гела. Процесът на отделяне на 

суроватката е относително забавен и в края на процеса изцеждане полученото сирене 

представлява едно влажно тесто без спойка, с водно съдържание 75 – 80% (сухо в-во 25- 

20%).  

 

Механизъм за отделяне на суроватката от един сирищен гел 

Тук гелът представлява една добре организирана мрежа от казеинови мицели. 

Реологичните свойства на гела се променят в зависимост от количеството на отделения 

гликомакропептид (ГМП), в резултат на протеолитичната активност на ензим  в/у к-

казеина на млякото. Образуват се нови хидрофобни връзки (калциеви връзки, -S-S-), които 

водят до контракция на гела, съпроводена с отделяне на суроватка, намираща се в 

пространството на протеиновата мрежа. Полученият гел преди мех. обработка запазва през 

цялото време своята първоначална структура. Характерно за сиренния  гел е това, че той 

притежава силна пориозност, но слаба водопропускливост. С цел да се ускори отделяне на 

суроватката при този гел е необходимо в/у него да се въздейства по следните начини: 

•Чрез мех. обработка на коагулма (нарязване и раздробяване) 

•Физикохимична обработка. 

•Топлинна обработка (изпичане на сирените зърна). 
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Механизъм на отделяне на суроватката от един смесен гел 

Голяма група сирена се получават под едновременното действие на мл. киселина и 

на сирищният ензим. Тук способността на получения смесен гел (сирищно – киселинна 

коагулация), а така също и неговото свойство да отделя суроватка е нещо средно м/у гела 

получен само чрез сирищна коагулация или чрез киселинна коагулация. Тук структурата 

на гела е от типа на сирищен гел, който в началото на процеса на подсирване и по време на 

процеса подкиселяване придобива значителна водопропускливост, която благоприятства 

отделяне на суроватката. Тук възникват някои трудности при изцеждането, свързани с 

регулирането на млечнокиселия  процес, който обуславя способността на гела да отделя 

суроватка.   

Фактори, влияещи върху отделяне на суроватката 

Чрез умелото управление на факторите за отделяне на суроватката от сиренната 

маса, може да се въздейства в/у количеството на свободната вода, отделена от коагулума. 

Естеството на различните видове гел (киселинен, смесен, сирищен) предопределя тяхната 

способност към изцеждане, но това не е достатъчно, за да се отдели една значителна част 

от суроватката в количества, характерни за всеки вид сирене. И за това, за да се ускори 

процеса на изцеждане трябва да се въздейства с допълнителни фактори, а именно мех. 

обработка, топлинна обработка (изпичане), физикохимична и биологична обработка, като 

тяхната интензивност е функция от реологичните свойства на получения гел, а така също и 

поведението на гела по време на изцеждането (отделяне на суроватката) 

При един киселинен гел, както е при пресните свежи сирена, които са силно 

деминерализирани, имат голяма степен на зърненост и склонност към бавно отделяне на 

суроватката, същите гелове не могат да бъдат подлагани на мех. обработка и за това 

отделянето на суроватката от тях може да стане по следните начини: 

•Изцеждане при наливане на гела в торби от тензух (както при сирене крема). 

•С помощта на филтрираща материя. 

•Чрез насипването на гела в специални за целта перфорирани форми, застлани с тензух. 

•Чрез центрофугиране – използват се пендел центрофуги.  

Съвременен метод е чрез прилагане на ултрафилтрация.  

При смесените гелове за ускоряване на процеса на отделяне на суроватката същите 

се подлагат на леко нарязване и наспиване им в перфорирани форми.  

При гелове с типична ензимна коагулация, които се характеризират с голяма 

еластичност, за отделяне се прилагат: 

-Нарязване на гела, раздробяване до сиренни зърна, разбъркване на сместа от сиренни 

зърна и суроватка и изпичане на сиренните зърна.  

При една голяма група твърди сирена се прилага топлинна обработка на сиренните 

зърна със суроватката, чрез повишаване на температурата на сместа от сиренни зърна и 

суроватка. С тази топлинна обработка на сместа, до температура съобразно вида на 

сиренето, се намалява еластичността на гела, намалява се вискозитета на суроватката и по 

такъв начин се засилват хидрофобните връзки във вътрешността на зърната, по този начин 

те се свиват и става възможно отделянето на суроватката от вътрешността към 
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повърхността на сиренните зърна.                               С температурата на изпичане се 

регулира развитието на млечнокиселите бактерии от стартерната култура, като по този 

начин става възможно регулиране процеса на подкиселяване (в резултат на ферментация 

на част от лактозата до мл. киселина), процеса на деминерализация и хидратация на пара-

казеина.  

В сиренарското производство се прилагат следните режими за изпичане:  

•Изпичане при температура на подсирване (За БСС от краве и овче мляко) за 

производство на рокфор и камембер. В случая с БСС след нарязване на гела на кубчета 

сместа от сиренни кубчета и суроватка внимателно се разбърква с помощта на сиренарска 

лопата. Провеждат се 2 – 3 изпичания през интервал 5 – 10 мин.  

•При температура 38 – 42°С. – това се прилага при Холандските сирена, кашкавала 

от краве и овче мляко, при температура 42 – 45°С. – тук повишаването на температурата 

става чрез пропускане на гореща вода, като по времето на изпичането сместа от сиренни 

зърна и суроватка непрекъснато се разбъркват, за да се предотврати слепване на зърната. 

При тази температура се произвеждат редица италиански сирена (Пикорино, Кефалотири, 

Грана, Провалоне и др.). 

•Висока температура на изпичане – от порядъка на 56 – 58°С. При тази 

температура се произвежда Швейцарското сирене Ементал. При тази температура процеса 

на дехидратация е много ускорен и това сирене се характеризира с по-ниско водно 

съдържание и по-високо съдържание на сухо в-во. Повишаване на температурата, по време 

на процеса изпичане, трябва да става постепенно, като във всички случаи това трябва да 

става бавно и постепенно, на всеки 2 мин. температурата да се покачва с 1 – 2 °С. Когато 

загряването до температура на изпичане стане твърде бързо около повърхността на 

сиренните зърна се образува здрава ципа, която силно затруднява отделянето на 

суроватката, а освен това се затруднява слепването на зърната по време на пресоване. 

Получава се сирене с високо водно съдържание.  

Други фактори влияещи в/у отделяне на суроватката: 

•Подкиселяване (биологично зреене на млякото) – подкиселяване на мл., което се 

извършва главно чрез биологично зреене, а така също и млечнокиселият процес, който 

протича при производство на сирене, под  действие на стартерна култура, влияе 

съществено в/у отделянето на суроватката. Натрупалата се млечна киселина в резултат на 

ферментацията на част от лактозата под действието на млечнокиселите бактерии води до 

намаляване на отрицателните заряди на пара-казеина, в резултат на което се наблюдава 

понижаване степента на хидратация на мицела и процес на деминерализация. Тези 

процеси водят до възникване на нови връзки и до свиването на гела, с което се ускорява 

отделянето на суроватката.  

•Дозата и активност на сирищния ензим. 

•Състава на млякото за сирене – известно е че първото важно условие за 

трансформацията на млякото в сирене е то да притежава достатъчно количество казеин, за 

образуването на гел. В това отношение млеката бедни на казеин (кр. 2,5%), но богати на 

суроватъчни протеини са  не подходящи за производство на сирена със сирищна 

коагулация. Увеличеното съдържание на суроватъчни протеини и главно на денатурирали 
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такива, в резултат на топлинна обработка силно забавя процеса на отделяне на 

суроватката. Това е особено ясно при сирена с висока температура на пастьоризация на 

млякото. 

•Съдържанието на млечната мазнина в изходното мляко – както е известно 

млечната мазнина не участва във формирането на сирищният гел. Същата се намира 

включена в гела. Когато обаче, съдържанието на мл. киселина и нейната степен на 

дисперсност се повишат, процеса на изцеждане се забавя, тъй като става възможно 

запушване на капилярките на сиреният гел, през които изтича суроватката. Една част от 

мл. мазнина на млякото се увлича от суроватката, като загуба на мазнина и тази загуба ще 

бъде по-голяма, колкото е по-високо съдържанието на маслена материя в изходното мляко, 

а така също и от прилаганата мех. обработка на подсирката.  

•Хомогенизация на млякото преди подсирване – при някои видове сирена се 

прилага т.нар. хомогензация на млякото, която представлява фино диспергиране на 

маслената материя на млякото. Хомогенизацията на едно високо маслено мляко влияе в/у 

процеса на изцеждане и води до намаляване на количеството на отделената суроватка. 

Дребните маслени клъбца, получени в резултат на хомогенизацията, запушват капилярките 

на сиренната маса и възпрепятстват отделяне на суроватката. Това води до получаване на 

сирена с по-високо водно съдържание. 

•Пресоване на сиренето - с цел отделяне на суроватката до желаното водно 

съдържание на сиренето. 

•Осоляване на сиренето – осигурява допълнително отделяне на суроватката.  

 

 

Формиране на сиренето 

 

Цел - ускоряване на процеса на отделяне на отделяне на суроватката 

 -да се предаде на сиренето необходимата форма.  

Формирането при различните видове сирена се извършва чрез използване на 

различни форми, изработени от неръждаема стомана или от пластмаса за хранителни цели. 

Формите могат да бъдат цилиндрични, паралелепипедни (квадратни или правоъгълни), 

кълбообразни или др. 

При механизираното производство на някои видове сирена се използват т.нар.              

мулти-форми, както при производство на сирене Чедър. Това са съвкупност от форми, 

монтирани под една разпределителна тава и поставени под отвор за източване на 

сироизготвителя  или от сиренарската вана. В сиренарското производство съществуват 

следните начини за формиране на сиренето, които зависят от специфичните качества на 

сиренната маса: 

-Чрез насипване на сместа от сиренни зърна и суроватка в перфорирани форми, 

предварително застлани с филтрираща материя (цедки), с цел улесняване на отделянето на 

суроватката и предпазване от образуване на кора.  

-Чрез насипване на сиренните зърна във формите с предварително отделяне на 

суроватката. 
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-Формиране под формата на блок под суроватката. Този начин е характерен за Холандски 

сирена, Швейцарски и др. 

  

                                          

                                                                           -- - - - - - - - - суроватка 

  ………………. сир.зърна 

 

-Формиране след процес на чедеризация, характерно за сирене Чедър. 

-Формиране в състояние на сиренно тесто, характерно за сирена с чедеризация и 

изпарване на чедеризираната маса в горещ солов разтвор ( моцарела ). 

Формирането на сиренето трябва да се извършва в помещения с постоянна 

температура. За да се ускори процеса на отделяне на суроватката се практикува 

периодично обръщане на формите. Това оказва влияние в/у физикохимичните и 

микробиологичните процеси, протичащи в сиренето.  

 

 

 

 

 

Пресоване на сиренето 

 

С процеса пресоване се постигат следните цели:  

1.Да се отдели излишната суроватка и включеният м/у сиренните зърна въздух. 

2.Да се улесни спояването на сиренните зърна. 

3.Стабилизиране на формираната сиренна маса. 

Процесът на пресоване и неговата продължителност зависи от желаното водно 

съдържание / сухо в-во на готовото сирене. Така например при БСС водното съдържание е             

52 -54%, при кашкавала 40 – 42%. За постигане на желаното водно съдържание (сухо в-во) 

на сиренето, пресоването може да започне като самопресоване (без тежест) или 

упражняване на налягане от порядъка 1.10
5
 Ра (няколко gcm

-2
) за няколко минути. Това 

самопресоване е характерно за сирена с високо водно съдържание. От самопресоване до 

пресоване с налягане от порядъка (2 – 5).10
5 

Ра, за 24- 48 часа. Това налягане е характерно 

за твърди сирена със и без изпичане на сиренните зърна. За някои видове сирена с 

пресоване без изпичане на сиренните зърна се прилага т.нар. предпресоване в 

сиренарската вана с продължителност 5 – 10 мин., след което полученият сиренен блок 

под суроватката се нарязва и порционира с определени размери, след което се поставя в 

специалните за целта форми. По време на процеса се извършва обръщане на формите, за да 

се улесни отделяне на суроватката и да се създаде необходимата хомогенна структура на 

сиренето, което има особено важно значение в/у процесите на деминерализация и 

хидратация на сиренето. Пресоването на сиренето се извършва в специални вертикални 

или хоризонтални преси, които могат да бъдат пневматични или винтови. При кашкавала 

се използва пресоване с помощта на „колички – преси”, които са пневматични. При 
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класическото БСС пресоването се извършва чрез поставянето на тежести с определена 

маса от неръждаема стомана.  

По време на пресоване от съществено значение е и температурата на помещението, 

в което ще се извърши този процес. Температурата трябва да бъде от 20 – 28°С и 

относителна влажност на въздуха не по-висока от 95%. С поддържане на тези показатели 

протича интензивен процес на млечнокисела ферментация (хомо) на лактозата до мл. 

киселина. Това има важно значение за нормалното протичане на следващите процеси.  

 

 

 

Лекция №7 

Солене на сиренето 

 

Цел на процеса осоляване  

-завършване на процеса на отделяне на суроватката;  

-формиране на кора (при твърдите сирена);  

-подобряване вкусовите качества на сиренето;  

-регулиране Aw (активна влага) от величината на Aw зависи скоростта на 

протичане на микробиологичните процеси при зреене на сиренето. Aw в сухо мляко = 0,25                                       

Aw за кашкавал = 0,92. 

Колкото е по – голяма стойността на активната влага толкова е по – интензивен 

млечнокиселият процес и обратно. Това влияе и в/у срока на трайност на млечните 

продукти. Ниската активна влага в сухото мляко гарантира и неговата голяма трайност при 

стайна температура – до 1 год.            

 -увеличаване срока на съхранение на сиренето 

При по – голяма част от произвежданите у нас и чужбина сирена съдържанието на сол 

варира от       1 до 2,5% сол. Това съдържание на сол е валидно за всички европейски 

сирена.                            Кашкавал – 2,5 – 3% сол. За друга група сирена съдържанието на 

сол е от 3 – 4%. Това е характерно за плесенните сирена ( Рокфор, Горгонзола) и за някои 

сирена получени от козе мляко. В този порядък може да се причисли и нашето БСС, 

произведено по БДС (макс. 4%). В света съществуват сирена със съдържание на сол от 4 – 

15%, това са главно някои арабски сирена (Домиати – в Египет, Акауй и др.). Тези сирена с 

високо съдържание на сол се характеризират с по-значителна степен на липолиза на 

млечната мазнина.  

Начини за осоляване: 

•Водно осоляване (осоляване в саламура, воден разтвор на NaCl) – За целта се 

приготвя солов р-р с определена концентрация на NaCl, така на пример за БСС се използва 

солов разтвор с концентрация на сол 20 – 22%. За някои сирена се използва и наситен р-р. 

Тази саламура се приготвя от вода и сол, а може да се приготви от депротенеизирана 

суроватка (цвик). Така на пример при БСС преди процеса на зреене се долива с солов р-р. с 

концентрация 8 – 10%, приготвена от прокиснал цвик + сол 8 до 10%. 
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•Сухо солене на сирената – то се извършва чрез поръсване на едра морска сол в/у 

повърхността на сиренето или чрез включване на солта в сиренната маса, т.нар. осоляване 

в състояние на зърно (практикува се при сирене „Чедер“). В някои наши предприятия сухо 

осоляване се прилага и при БСС, но рядко.  

•Комбинирано (смесено) осоляване – първо се провежда водно осоляване в солов р-

р. с определена концентрация на сол, след което се извършва доосоляване чрез сухо 

солене, като за целта в/у сиренето се поръсва определено количество едра морска сол.  

При производство на кашкавал осоляването се извършва в специален за целта 

агрегат за парене и формиране. По време на изпарването на чедеризиралата сиренна маса 

се извършва в солов разтвор с концентрация на сол 12 – 14% и температура на р-ра 72 – 

74°С за 2 – 3 мин. При кашкавала осоляването става при състояние на „тесто”.  

•Осоляване в млякото предназначено за сирене – количество на добавената сол е             

0,4 – 0,5%. Този метод почти не се прилага поради  малки количества на NaCl, които 

влияят в/у свойствата на млякото за сирене.  

 

 

Механизъм на водното осоляване на сиренето 

 

Когато сиренето се постави в солов разтвор се наблюдава обедняване на сиренето 

на разтворими съставки (азот, лактоза и др.), а така също и на вода, което води до загуба в 

теглото (фира) в порядъка от 2 – 4% в зависимост от вида на сиренето. Схематично този 

обмен на разтворими съставки на вода и на сол може да се представи по следната схема 

(Процеси на дифузия и осмоза) 

При контакта на сиренето със саламурата разликата в концентрацията м/у водната 

фаза на сиренето и саламурата предизвиква процеса на дифузия на солта от саламурата в 

сиренето и на процеса осмоза от сиренето към саламурата. Външният белтъчен слой на 

сиренето действа като една фина пореста разделителна мембрана, през която молекулите 

на солта от саламурата проникват в сиренето в резултат на тяхното топлинно движение. 

При това проникване става непрекъснато и постепенно смесване на сол и суроватка. 

Установено е, че молекулите на солта от саламурата проникват по – лесно в белтъчния 

слой на сиренето, от колкото тези на солта от водната фаза на сиренето навън. Това 

различие в скоростта на движение води до възникване на свръх налягане ( осмотично 

налягане),което съществува до изравняване на концентрацията на солта, т.е. при 

осоляването на сиренето се извършва обмен на сол и суроватка чрез дифузия и осмоза. 

Процесът на дифузия е много бавен и скоростта на поемането на солта от сиренето зависи 

от продължителността на процеса осоляване. По принцип дифузията се подчинява на 

същите закони както и топлопроводността. При това законът на Фик за дифузията е общо 

приложим за определяне на количеството на солта за всички видове и форми сирене, 

осоляване чрез воден разтвор. Този закон има следният вид: 

V ((D. )/ )
1/2 

 S – сол съдържащо се във водната фаза на сиренето 

С – концентрация на сол в саламурата, % (гр. сола/100гр. водна фаза на сиренето) 
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А – Повърхност на осоляваното сирене, см
2
 

V – обема на осоляваното сирене, см
3
 

 – продължителност на процеса осоляване 

D – Дифузия на солта изразена в cm
2
/h, като за меките сирена стойността на D е около 

0,18cm
2
/ден,  а за твърди и полутвърди – 0,25 и 0,2 

Посочената по-горе зависимост дава много точни резултати за съдържанието на сол 

за всеки момент от процеса на осоляване.  На практика се използва съдържание на сол не 

само в 100гр. сирене, а съществува и съдържание на сол във водната фаза на сиренето.  

NaCl в.фаза на сир. = (NaCl об.маса.сирене./Н2О в сир.)*100 

NaCl об.маса.сирене – съдържание на сол в 100гр. сирене. 

При БСС съдържанието на сол в общата маса на сиренето 3,5%, водното съдържание на 

сиренето е 54%         NaCl=6,5% 

Ако съдържанието на сол в общата масa е 5% и водна фаза 54%       NaCl= 9,3% 

Колкото съдържанието на сол във водната фаза е по-високо, това рефлектира в/у 

развитието на стартерната култура в посока на намаляване на нейната активност, което 

води, от своя страна, до забавяне на процесите на биотрансформация на основните 

съставки в процеса зреене.  

Кинетиката на процеса на дифузия на солта от саламурата в сиренето зависи от 

следните фактори:  

•От порьозността на сирената маса. 

•От съотношението повърхност обем. 

•От рН на сиренето. 

•От рН и температура на солов разтвор 

•От продължителността на процеса осоляване. 

•От способността за циркулация на саламурата. 

След завършване на процеса осоляване солта се намира в концентрирано състояние 

по горния слой на сиренето (кората) в резултат, на което кората на сиренето има Aw 

идентична с тази на една наситена саламура (Aw = 0,755). В резултат на разликата в 

концентрацията солта продължава да дефондира (мигрира) в сиренната маса и 

разпределението на солта във вътрешността на сиренето завършва след около 3-тия ден 

при сухото солене и след 8-мия ден при водното осоляване. Когато се прилага сухо солене, 

повърхността на сиренето е постоянно обвита с наситен разтвор на сол, докато при 

водното осоляване, тя се разрежда и става възможно загуба на вода от сиренето. 

Ежедневното използване на саламурата води до обедняването му на сол и за това трябва 

периодично концентрацията на сол да се следи и регулира. В процеса на водно осоляване 

става обогатяване на саламурата с разтворими съставки (разтворим белтък, свободни 

аминокиселини, лактоза, соли, мл. киселина), в резултат на които саламурата бързо 

понижава стойностите си на рН. Едновременно с  това се наблюдава и 

микробно(микробиологично) замърсяване на саламурата (контаминиране) с нежелана 

микрофлора. За това ежедневно саламурата трябва да се контролира и да се освежава. 

Редица предприятия за производство на сирене прилагат пастьоризация на саламурата при 
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определена температура, охлаждане с оглед елиминиране на страничната микрофлора. По 

този начин възможно е използването на саламурата за по-дълъг период от време.  

Зреене на сиренето 

Процесът на зреене на сиренето съответства на фазата на ензимното разграждане на 

съставките на сиренната маса, съставена от белтъчна материя (казеин), млечна мазнина и 

разтворими съставки на млякото ( лактоза ). По време на процеса зреене, който има 

различна продължителност, сиренната маса и съставките намиращи се в нея ще бъдат 

трансформирани под действието на различни ензими. Такива като: естествени ензими в 

млякото (плазмин, бактериална липаза) или ензими добавени в млякото (млекокоагулиращ 

ензим, ензими продуцирани от остатъчната микрофлора, след пастьоризация, а така също 

ензими продуцирани от стартерната култура, използвана за производството на даден вид 

сирене). Сиренето се разглежда като една сложна екосистема и като отличен биореактор, в 

който протичат три групи биохимични трансформации, а именно: 

•Ферментация на лактозата 

•Хидролиза на млечната мазнина 

•Деградация на протеините на млякото (в това число и казеина). 

Тези изменения в съставките на сиренната маса ще предадат на сиренното тесто 

една нова характеристика и ще оформят вкус, аромат и консистенция на зрялото сирене, 

което в крайна сметка ще повиши биологичната стойност на зрялото сирене и неговата по 

– добра усвояемост.  

 

 

Ензими участващи в зреенето на сирената 

 

Ензимите отговорни за процеса зреене имат различен произход.  

Естествени ензими на млякото. Въпреки, че те имат ограничено действие за една 

голяма част от сирената те не са за пренебрегване.  

-Плазмин – както е известно плазминът е една термостабилна алкална протеаза, която се 

инактивира при 142°С за 16 секунди. Чиято активност е максимална  при рН 7,5 – 8 при 

температура 35°С.  Редица изследователи й преписват ролята на желиращ фактор при UHT 

стерилизираните млека. Съдържанието на плазмин е от порядъка на 0,1mgl
-1

, като 

количеството на плазмина се увеличава в края на лактацията, а така и при мляко получено 

от възрастни животни и мляко получено от болни от мастит животни. Той се намира в 

сирената маса ( подсирката ), тъй като той има способност да се асоциира с казеина. 

Своята протеолитична активност той проявява в различните видове сирена, и най – вече 

при сирената с пресоване с и без изпичане на сирените зърна с продължителен процес на 

зреене. Той проявява афинитет към β-казеина и го разгражда до γ 1 – 29 до 209 ам. К-на. 

 γ2 106 – 209 а.к.  γ3  108 – 209 а.к. 

При производство на холандски сирена след  6 месечно зреене участието на 

плазмина е оценено на 12% от степента на протеолиза на сиренето. При сирена с изпичане 

от типа на швейцарски, където концентрацията на плазмина може да достигне от 6 – 12 

mg/l е установена положителна зависимост м/у съдържанието на плазмина в млякото и 
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съотношението разтворим азот / общ азот, във вече зрялото сирене. В редица случай 

действието на плазмина може да бъде свързано с появата на горчив вкус. При 

производство на кашкавал е установено, че плазмина е отговорен за хидролизата на 

казеина достигаща до 3% степен на протеолиза на казеина.  

-Бактериална липаза -  това е един термолабилен ензим, който се инактивира при 

температура 78°С за 10 секунди и може да предизвика липолиза на мл. мазнина в сирена, 

получени от сурово мляко и от части в сирена, получени чрез пресоване без изпичане. Така 

при сирене Чедер липазата може да предизвика 15 – 20% хидролиза на мл. мазнина.  

Други ензими : 

-Кисела фосфатаза – този ензим може да участва главно в дефосфолиране на казеина и 

на фосфопептидите.  

-Алкална фосфатаза -  както е известно тя е много чувствителна към температура и би 

имала незначителна роля при зреене на сирена от пастьоризирано мляко.  

-Кисела протеаза – тя е термостабилна и проявява активност в/у α - S1 – казеина. 

Ензими добавени в млякото при производство: 

•Сирищен ензим – в сиренето се намира определено количество СЕ, който може да 

окаже влияние със своята, макар и слаба, протеолитична активност. Остатъчните 

количества СЕ в сирената маса зависи от редица фактори: рН, температурата на изпичане и 

др. Така например при ниско рН на подсирване, степента на задържане на СЕ е значително 

по – голяма. Така например в меките сирена (сирена с меко тесто) остатъчното количество 

може да бъде до 50%. При сирената с пресоване без изпичане остатъчно количество може 

да бъде 10 – 15%. При сирена с висока температура на изпичане – около 0%, тъй като при 

висока температура на изпичане той се инактивира. Така например Ементал 56 – 58°С. 

Действието на СЕ ( химозина ), чийто оптимум на действие е при рН 5,5, неговото 

протеолитично действие се изразява в/у α-S1- казеина, като степента на хидролиза е 

пропорционално на количеството на добавеният в млякото СЕ. При някои сирена 

участието на СЕ при хидролизата на белтъка може да бъде значително. Така то е 

доминиращо при сирена с пресоване без изпичане с участие на млечнокисели бактерии. 

Така при френското сирене Сент Полен процентът на р. азот към общ азот достига до 18% 

при 40 дневно зреене. При нашите национални сирена СЕ взема участие в първата фаза от 

протеолизата на ензима при производството на БСС. При производството на кашкавала СЕ 

не участва в протеолизата на казеина, защото при температура на изпарване на 

чедеризиралата сиренна маса 72 – 74°С за 3 минути в солов разтвор с концентрация 11 – 

14% NaCl, СЕ се инактивира.  

Ролята на микроорганизмите в сиренето -  миркофлората на сирената е съставена 

от голямо разнообразие на м.о. От порядъка на 2 до 3.10
9 

CFU g
-1

, с най –разнообразен 

характер (остатъчна микрофлора след пастьоризация, от атмосферата в помещението, от 

използваните материали, от стартерните култури, които се използват при производство и 

др.). Тези м.о. се отнасят към различни групи и видове. Тази микрофлора е в постоянна 

еволюция, едни се увеличават, други  изчезват, като микробното равновесие не е стабилно. 

Тези м.о. отделят ензими, които въздействат в/у съставките на сиренната маса. При това 

известна част от тези ензими се отделят (освобождават) по време на развитието на тези 
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м.о. ( екзоензими ), а друга част от ензимите се освобождават след автолиза на м.о., това са 

т.нар. ендоензими. Сред голямото разнообразие на микроорганизми за сиренарското 

производство могат да се отбележат следните 5 големи групи м.о. 

•Млечно – кисели бактерии (лактобацили и лактококи ) 

•Пропионокисели бактерии (при сирене Ементал) 

•Микрококи и корини бактерии 

•Дрожди и плесени.  

Тези 5 големи групи микроорганизми освобождават следните 4 големи ензимни 

системи: 

-Протеолитични ензими ( протеинази, пептидази) с освобождаване на свободни амино к-

ни. 

- Липолитични ензими с освобождаване на свободни мастни к-ни. 

-Активни системи, действащи в/у част от свободните амино к-ни. 

-Активни системи, действащи в/у част от свободните мастни к-ни. 

 

 

Протеолитични ензими 

 

Те се разделят на ендопептидази (протеинази), които хидролизират калциевият 

параказеинат (казеина) до пептиди (високо молекулни съединения). И екзопептидази 

(пептидази), в това число амино пептидази, парабокси пептидази, ди - пептидази, които 

разграждат пептидите до свободни аминокиселини.  

Протеолитични ензими освобождават млечнокиселите бактерии и благородните 

плесени (P. Roqueforti, P. Camemberti).  

Активни продуценти на протеолитични ензими са лактобацили и стрептококи, 

които се намират в голямо количество в сиренното тесто при сирена с пресоване и 

изпичане, но те бързо автолизират, освобождавайки ендоензими и главно протеинази, 

чиято активност е максимална в зоната на рН 6 – 6,5, а така също освобождават амино и ди 

– пептидази с оптимум при рН 7 – 8. Лактококите се внасят в млякото преди подсирване, 

чрез използваните стартерни култури и те са източници на сложни протеолитични 

системи, които заедно с плазмина и СЕ са отговорни за протеолизата в сирената с 

пресоване на сиренното тесто, примерно сирена от типа Чедер, Галда и др. 

Липолитична активност – притежават млечнокиселите бактерии (лактобацили и 

стрептококи)., макар и слаба. Такава активност притежават пропионо – киселите бактерии, 

м.о. образуващи слуз по кората и плесените. Плесените са м.о. с много активна 

липолитична активност. В това отношение заслужават внимание благородните плесени (P. 

roqueforti, P. camemberti ). Така например P. roqueforti, използвано при производство на 

синьо сирене, притежава 2 екзолипази, а именно една кисела с оптимум при рН 6- 6,5, и 

друга – алкална с оптимум рН 9-9,5. 

В отношение с P. camemberti, използвана за производство на сирене камамбер (бяла 

повърхностна плесен) също има силна липолитична активност. Тази благородна плесен 

отделя само една липаза при рН 9 – 9,5. Освен липолитична активност P. camemberti 
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проявява протеолитична активност, в резултат на което казеина на сиренето се разгражда в 

дълбочина до получаване на амоняк.  

Активни системи действащи в/у свободните амино к-ни – една част от свободните 

к-ни получени в резултат на протеолитичните ензими могат да се трансформират до 

крайни разпадни продукти под действието на: декарбоксилази (с отделяне на CO2 и 

получаване на амини ), дезаминази ( с освобождаване на амоняк с получаване на 

органични к-ни и алдехиди),  трансаминази (получават се кето к-ни.), лиази ( те разграждат 

страничните вериги, с образуване на фенол, индол и летливи сяро-съдържащи съединения 

).  

Активни системи действащи в/у свободните мастни киселини – естерази 

(продуцират се от дрожди, миркококи, интерококи, в резултат на което се получават 

естери на различни мастни к-ни и различни алкохоли), ензими на β – окислението 

(продуцирани от благородните плесени P. Roqueforti, camembrti, получават се вторични 

алкохоли )  

 

 

Биотрансформация на съставките на млякото при процеса на зреене на млякото 

 

①Изменения на лактозата и трансформация на получената млечна к-на – 

лактозата в сиренето напълно се трансформира в процеса зреене. Нейната основна 

трансформация се осъществява при действието на млечнокиселите бактерии и като краен 

продукт се превръща в мл. к-на.  

C12H22O11  лактаза       C6H12O6  +  C6H12O6   (glu + gal) 

 

D-glu                               4CH3COCOOH          H2  4C3H6O3 

                                                                                NADH2 

 

Тази трансформация на лактозата започва още при подсирване на млякото и 

продължава по време на отделяне на суроватката, по време на процесите формиране и 

пресоване, значителни количества мл. к-на се натрупват по време на процеса на изпичане 

на сиренните зърна. Тази трансформация на лактозата се извършва по-бавно или по-бързо 

в зависимост от вида на сиренето, но обикновено след  8 – 10 ден тя остава в много малки 

количества в сиренето. Лактозата изчезва напълно след 10 – 15 ден. Така че в зрялото 

сирене няма лактоза. За това зрелите сирена могат да се използват от хора с непоносимост 

към лактоза.   

От микроорганизмите отговорни за ферментацията на лактозата и 

получаването на едно голямо количество метаболити могат да се посочат: 

1.Това са главно хомоферментативните млечнокисели бактерии от стартерната 

култура за всеки вид сирене (закваска). Те ферментират  лактозата до млечна к-на около 90 

– 95% и много малки количества вторични продукти (метаболити), като например 

С2Н5ОН, СН3СООН,  ацеталдехид и др. 
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2.Макар и малка част, това са хетероферментативните млечнокисели бактерии, 

които продуцират около 50% млечна киселина и около 50% метаболитни продукти, като 

например етанол, оцетна киселина и CO2.  

3.Колиформи бактерии – те произвеждат млечна киселина, оцетна киселина, 

фолиева киселина, CO2, H2. Ферментацията от тези колиформи е нежелателна, защото се 

получава рано шупване на сиренето в резултата на отделените газове. Причина за тази 

нежелана ферментация е недостатъчната пастьоризация на млякото, лоша хигиена на 

технологичното оборудване и на персонала. Можем да се предпазим от нея, чрез 

стриктното спазване на решимите на пастьоризация на млякото и стриктна хигиена и 

дезинфекция. 

4.Лактозоферментиращи дрожди – те разграждат лактозата на С2Н5ОН, CO2, 

ацеталдехид и органични киселини. В сиренарското производство дрожди не се прилагат.  

Както се вижда съществуват различни метаболитни продукти по време на 

ферментация на лактозата, но млечната киселина е основен продукт при ферментацията на 

лактозата и е главно чрез желаната хомоферментативната  млечнокисела ферментация на 

лактозата. Трябва да се има в предвид, че нарастването на мл. киселина не е безкрайно. Тя 

стига до известно ниво, след което, към края на процеса зреене, се наблюдава тенденция за 

нейното понижаване. Някои от причините са следните: 

•Използването на мл. к-на и на нейните соли (лактати)от някои микроорганизми  (желани 

или не). Тана на пример мл. к-на могат да бъдат използване за енергиен източник от 

дрожди и плесени, както в случая със сиренето Камамбер. В резултат на което се 

наблюдава тенденция към намаляване на титруемата киселинност и повишаване на рН на 

сиренето.  

•Млечната киселина и лактатите могат да бъдат използвани от пропионокиселите 

бактерии, такива каквито се използват в производството на Швейцарското сирене Ементал. 

Тъй като те трансформират мл. к-на в пропионова киселина, даваща специфичният 

сладникав вкус и аромат на това сирене, дават и CO2, отговорен за типичните за това 

сирене очички (шупли).  

•Мастнокиселите бактерии, от род Клостридиум, разграждат мл. к-на и лактатите  до 

маслена      к-на, която дава отражение в/у вкуса и аромата в отрицателна посока. Получава 

се неприятен вкус и аромат на граниво. Отделят се големи количества CO2 и H2, които 

причиняват късно шупване на сирената. Това е крайно нежелана ферментация, тъй като 

тези мастно – кисели бактерии са спорообразуващи и вероятността да попаднат в млякото 

е много голяма. Източници на такива бактерии е лошо приготвеният фураж и лошата 

хигиена.  

Намаляване на титруемата киселинност се дължи и на неутрализирана част от 

мл.    к-на от алкалните продукти, получени в резултат на деградацията на казеина по 

време на зреенето. 

Изменението на титруемата киселинност и рН по време на зреене на БСС и кашкавал от 

краве мляко. (Таблицата) 

Зрялото БСС  трябва да има киселинност  280 – 300°Т и рН =4 – 4,2. Докато 

кашкавалът     180 – 200°Т и рН около 5,5 – 5,6.  
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②Биотрансформация на млечната мазнина.  

CH2OCOR1   CH2OH  R1COOH 

CHOCOR2   
липаза

3HOH   CHOH    + R2COOH 

CH2OCOR3   CH2OH  R3COOH 

Особено добре изразена е хидролизата на мл. мазнина при производството на плесенни 

сирена Рокфор и Камамбер. Като в резултат от ензима липаза, продуциран от плесените, се 

достига степен на разграждане на мл. мазнина до 25%. Някои от получените свободни 

мастни к-ни (с C2 и C3) се получават при трансформация на мл. мазнина и свободните 

мастни к-ни. Част от тези свободни мастни к-ни могат да бъдат подложени на редица 

изменения, чийто продукти дават отражение в/у органолептиката на това сирене. 

•β- Окисление – в резултат част от свободните мастни к-ни се трансформират в кето 

к-ни, от които чрез декарбоксилиране ( - CO2) се получават метил – кетони, които предават 

силен вкус и аромат на плесените сирена. Колкото степента на липолиза на мл. мазнина е 

по – висока толкова е по – голямо количеството на получените метил – кетони. От своя 

страна, чрез редуциране, могат да доведат до получаването на вторични алкохоли.  

•Естерификация – в резултат се получават естери на мастните к-ни с къса 

въглеродна верига с етанола и др. продукти, водещи до т.нар. плодов аромат в сирената. 

Така на пример етанола, свързан с оцетната к-на, води до получаването на етилов ацетат, 

който предава аромат на ябълка в залите на зреене на сирена с меко тесто и с оцветяване 

по кората.  

•Лактонизация – това е процес на естерификация, който води до получаването на 

γ,δ лактони. 

③Разграждане на белтъка по време на процеса зреене и деградация на 

свободните амино к-ни.  

Хидролизата на казеина в сиренето под формата на калциев пара казеинат може да се 

осъществи: 

-От ензима плазмин. 

-Под действие на остатъчни количества на СЕ. Изключение в това отношение правят 

сирена с чедеризация (моцарела и кашкавал) и изпарване на сиренето тесто и сирена с 

висока температура на изпичане (56 – 58°С при сирене Ементал). При тези условя СЕ се 

инактивира. При другите видове сирена СЕ взема участие, макар и малко, в първата фаза 

от разграждане на казеина при зреене на сирената. Така на пример при БСС. 

-Хидролизата се извършва основно от ензимите, отделени от млечнокиселите бактерии 

на стартерната култура след автолиза на бактериалната клетка (ендоензими). С оглед 

подобряване на процеса зреене трябва да се избират щамове МКБ (млечно – кисели 

бактерии) с подходяща протеолитична активност.  

В резултат на хидролизата на казеина на сиренето се наблюдава омекване на 

сиренето тесто, а продуктите от хидролизата на казеина в процеса на зреене, активно 

участват при формиране на органолептиката на полученото сирене, тъй като свободните 

амино к-ни се явяват като предвестници на аромата на сирената. По настоящем, 
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механизмът на протеолиза по време на зреене е много добре изучен и е представен в 

следната схема (12.12.12.) 

Първата фаза от разграждането на протеините под действието на ендопептидази ( 

протеиназа ), тук взема участие плазмина и СЕ. Като крайни продукти се получават т.нар. 

пептиди (нискомолекулни или високомолекулни). Получените пептиди, по време на 

втората фаза, под действието на т.нар. екзопептидази (пептидази) се разграждат до 

свободни амино к-ни. Те могат да бъдат карбоксипептидази, аминопептидази, 

дипептидази. Една част от свободните амино к-ни остават не разградени, те формират 

биологичната стойност на зрялото сирене. Останалата част от тях, по време на третата 

фаза, под действието на активни ензими, които действат в/у свободните амино к-ни, а 

именно декарбоксилази, дезаминази (отделят амоняк), трансаминаза, лиази. По време на 

тази трета фаза се получават от част от амино к-ни се получават други крайни продукти, 

които участват във формирането на органолептиката на зрялото сирене.  

Деградацията на казеина по време на процеса зреене засяга една голяма част от 

казеина на сиренето (не 100%), в резултат на което се наблюдава увеличаване 

количеството на разтворимият азот при рН 4,6 в процент от общият азот и общият белтък 

на сиренето, който разтворим азот в края на процеса зреене за отделните видове сирена 

може да достигне: 

До 30% - сирената от групата на Холандските сирена 

16 – 20% при френското сирене Сент Полен 

до 35% при Камамбер 

45 -50% при сирене Рокфор  

20 -25% - при кашкавал от краве мляко  

25 – 30% - при кашкавал от овче мляко   

20 – 25% - при БСС  

PN/ON = степен на зрялост (съотношение на разтворимият азот към общият азот)=20% 

итова означава, че 20% от общия N е преминал в разтворим N. Колкото е по голям 

процента на РN толкова е по – голям процента на разграждане. По настоящем в 

стандартите за БСС и кашкавал в показателите е заложен показателя „Степен на зрялост”, 

което е показател за протекъл процес на зреене 45 дни за кашкавала (За БСС 60 дни).  

В някои видове сирена разграждането на казеина се извършва в цялата маса на 

сиренето ( сирена с пресоване, с или без изпичане на сирените зърна). При други видове 

сирена протеолизата на казеина е по – ускорена и по дълбока на повърхността на сиренето 

(както при сирената от меко тесто – Камамбер достига 70 -75%, поради използваната 

плесен, която проявява силна протеолитична активност).  

Суроватъчните протеини почти не претърпяват промени, поради особености в 

тяхната структура.  

Редукция на част от свободните амино к-ни – при нея се получават от аминок-ните 

– органичните киселини.  

Процеси на окисляване на част от свободните амино к-ни – получават се кето 

киселини, от които чрез декарбоксилиране се получават алдехиди.  
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Деградация на метионин и цистеин – сяросъдържащи и на някои фенолни 

компоненти в резултат на което се образуват летливи сяросъдържащи компоненти, 

предавайки на сиренето характерен аромат.  

Чрез хроматографски методи са установени в зрялото сирене от 12 – 19 свободни 

амино к-ни. Като количественият и качественият състав на амино к-ните се определя от 

вида и от степента на зрялост на сиренето. Установено е, че процеса на зреене на твърдите 

и на меките сирена се наблюдава тенденция към непрекъснато увеличаване 

концентрацията на свободните амино к-ни. Заедно с това, в зависимост от степента на 

зрялост на сиренето, концентрацията на едни свободни амино к-ни се увеличава, а на др. 

намаля. В сирената много често отсъстват свободните амино к-ни цистин, аргенин, 

метионин в резултат на тяхната трансформация в др. продукти. Намаляване на 

концентрацията на едни свободни а.к. или изчезването на др. а.к. това свидетелства за                    

по – нататъшните процеси на техният разпад или превръщането им в нови а.к. 

 

Лекция №8 

Влияние на процеса зреене в/у аромата на сирената 

 

Развитието на вкуса и аромата на сиренето е в резултат на редица трансформации 

на съставките на млякото преминали от млякото в сиренето по време на процеса зреене. 

Многобройни са компонентите, които оказват влияние в/у вкуса и аромата на зрялото 

сирене, като на пример:  алкохоли, естери, сяросъдърцащи компоненти, като по – голяма 

част от тези съставки се намират във всички зрели сирената в различно количество. 

Според  Adda, данни 1979г.              по-важните компоненти, обуславящи аромата на 

сирената, а така също и техният произход е както следва: 

При биотрансформацията на лактозата, лактатите и цитратите:  

-органични к-ни – млечна к-на, оцетна, пропионова, маслена, фолиева к-на.  

-Карбонилни съединения – ацеталдехид, диацетил ацетоин, ацетон.  

-Алкохоли – етилов, 2-3 бутандиол 

-Етилови естери – ацетат, пропионат, бутеонат и др. 

При хидролиза на мазнината и хидролиза на свободните мастни к-ни: 

-Свободни мастни к-ни – капронова, каприлова, капринова, маслена.  

-Метилкетони – 2-пентанон, 2-хептанон и 2 –нонанон.  

-Вторични алкохоли – 2-пентанол, 2- хептанол, 2- нонанол. 

-Лактони – δ – делактон, δ – додекалактон и γ – додекалактон.  

-Деривати на някои свободни мастни к-ни – C18:2 (линолова), С18:3 (линоленова).  

Ароматни продукти, получени в резултат на протеолизата на казеина в зрялото 

сирене и деградацията на част от свободните амино к-ни: 

-Пептидни фракции – ниско или високомолекулни пептиди, някои от които са горчиви и 

предават на зрялото сирене горчив вкус. Предполага се че това се дължи на 

нискомолекулни хидрофобни пептиди, образувани в резултат на, макар и слабата 

протеолитична активност на СЕ, в/у α – S казина, или под действието на интрацелуларни 

(вътрешно клетъчни) протеази на млечно киселите бактерии, използвани като стартерна 
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култура за даден вид сирене. Знае се, че млечно киселите пръчици (лактобацилите) имат 

по – силно изразена протеолитична активност от колкото стрептококите. На този факт 

трябва да се обръща внимание при подбора на млечно – киселите бактерии формиращи 

стартерната култура. Някои щамове млечно кисели стрептококи, включени в стартерната 

култура, са способни да разграждат образувалите те се горчиви пептиди, следователно за 

предпазване от горчив вкус при сирената при зреене е необходимо да се подбират и 

включват в състава на стартерните култури (закваските), които не образуват горчиви 

пептиди и притежават способността да разграждат (хидролизират) последните при тяхното 

натрупване в зрялото сирене.  

-Някои свободни аминок-ни. 

-Амини и амоняк.  

-Летливи органични к-ни – оцетна к-на, пропионова, изомаслена, изокапронова, 2 и 3 – 

метилбутерат.  

-Някои алкохоли – метил 3 бутанол и фенил – етанол.  

-Сяросъдържащи съставки – метантиол, диметилдислуфид, диметилстрислуфид, 

метилтиоацетат.  

-Други ароматни съставки – фенол, индол, крезол, диметил – 2 – 5 - пиразин и др.  

Това голямо разнообразие от ароматни съставки по време на процеса зреене, се 

обуславят от сложността на субстрата в сиренето (протеини, млечна мазнина, разтворими 

съставки, лактоза), а от друга страна голямото разнообразие от ензимни системи, 

формирани от стартерната култура за даден вид сирене.  

 

Фактори влияещи в/у процеса зреене 

 

Многобройни са факторите, които оказват влияние в/у процеса зреене, по-важни от 

които са:  

•Водното съдържание на сиренето –сирената с високо водно съдържание зреят по 

– бързо от колкото сирена с ниско водно съдържание. Но това бързо зреене в редица 

случаи е нежелан, т.к. това дава отражение в/у вкуса и аромата и трайността на сиренето. 

Сирената с голямо водосъдържание са с ниска трайност. 

•Сол във водната фаза на сиренето NaCl в. фаза = NaCl обща маса на сиренето  / 

вода в сирене. Високото съдържание на сол във водната фаза оказва отрицателно влияние 

на млечнокиселите бактерии. При ниско съдържание на сол във водната фаза процеса на 

зреене се ускорява. При кашкавал от краве мляко съдържанието на сол в общата маса е 

2.5%, а водното съдържание е 42%. Тогава съдържанието на сол във водната фаза е 6%, 

което е нормално.  

•Температурата в залата за зреене на сиренето – този фактор е важен за 

развитието на м.о. от стартерната култура и за ензимната активност по време на процеса 

зреене. Оптималната температура за развитие на м.о. от стартерната култура, варира от 

вида на м.о. Дрожди, плесени, бактерии развиващи се по повърхността температурата е 20 

-25°С. Мезофилни млечнокисели бактерии – 30 – 35°С и термофилни – 40 - 45°С. От друга 

страна ензимната активност е максимална в интервала 35 – 45°С съответно за ензимите 
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липаза и протеаза. Трябва да се има в предвид, че при ниска температура ензимната 

активност може да бъде наблюдавана, и то най-главно при липазите, които запазват своята 

активност даже и при 1°С. Активност, макар и слаба, при ниска температура проявяват и 

протеазите. За различните видове сирена температурата се поддържа от 5 до 20°С, а 

именно: 

БСС – 9 до 11°С   

Кашкавал – 10 до 12°С   

Сирене Рокфор – 7 до 8°С 

Сирена с пресоване и изпичане 12 – 13°С   

Сирене Ементал – 20 до 22°С 

Изборът на подходяща температура е в зависимост от това дали процеса на зреене 

трябва да бъде по-бърз или по-бавен.  

-рН на сиренето – плесените се развиват в кисела среда при рН под 4,5. Докато 

бактериите предпочитан неутрална среда, като ензимната активност на м.о. е твърде 

чувствителна с изменението на рН. Така на пример максимална е активността на 

протеазите при рН 5 до 6,5, а при липазите рН 7,5 до 9.  

-Активната влага (Аw) – тя е много важна да за действието на м.о. Някои м.о. са 

способни да се развиват в среда с ниски стойности на Аw – миркококи, плесени от род 

пенецилиум. При сирената активната влага се регулира главно чрез съдържанието на солта 

и водното съдържание.  

Аw на сухо мляко – 0,2500  Аw на кашкавал – 0,9500 

-Аерирането на средата в залата за зреене – оксиредукционният потенциал на 

сирената маса (Еh) играе важна роля за необходимостта на м.о. от кислород.  

Плесени, дрожди и микрококи, а така също и коренибактерии (Br. Linens) това са 

типични аеробни м.о., което означава, че те могат да се развиват ако повърхността на 

сиренето е силно аерирана.  

Пропионо киселите бактерии, използвани при производство на сирене Ементал, са 

анаеробни и се развиват единствено във вътрешността на сиренето, имаща нисък редокси 

потенциал (-20 до -30 mV). 

Млечнокиселите бактерии (лакто бацилите) са микроаерофилни. Те се развиват в 

среда с ниско съдържание на кислород.  

-Относителната влажност на въздуха в помещението за зреене. Относителната 

влажност на въздуха в залата за различните видове сирена може да бъде: 

За сирена с повърхностна микро флора (Камамбер, Бри) – 90 - 95% 

За сирена с плесени във вътрешността (Рокфор, Горгонзола) – 85 – 90% 

При сирената със суха кора – 80 – 85% 

При БСС и кашкавал – 75 – 80% 

В зависимост от относителната влажност на въздуха в залата за зреене се 

наблюдават някои отклонения, като например: загуба в теглото при ниска влажност 

(фира), при висока влажност става възможно развитието на странична микро флора, а при 

БСС може да се наблюдава и появата на ражда по металните тенекии за зреене и 

съхранение на сиренето. 
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Лекция №9 

Особености в биохимичните процеси при зреене на различните видове сирена 

 

•Твърди сирена – посоката и скоростта на биохимичните промени обуславящи 

особености на отделните видове сирена, зависи от: 

-Състава и количеството на м.о. формиращи на стартерната култура. 

-Температурата на изпичане на сирените зърна. 

-Водното съдържание на сиренето.  

 Високата температура на изпичане при известните твърди сирена с висока 

температура на изпичане (55 – 58°С при сирене Ементал) спомага за развитието на 

термофилните м.о., като се подтиска развитието на стрепотококовите форми. Високата 

температура на изпичане води до намаляване на водното съдържание на сиренето, а така 

също и на общото количество на м.о. при стартирането на процеса на зреене, а това води 

до по – продължителен процес на зреене. Така на пример сирене Ементал зрее минимум 6 

месеца, холандските сирена – 2 месеца и половина. Ниската температура на изпичане (36 – 

42°С) при твърдите сирена с по – малки размери обуславя значително по – високо 

водосъдържание и по – голям брой на мезофилни бактерии (стрептококи), в резултат на 

това се наблюдава интензивен млечно – кисел процес и по – бързо зреене. При твърдите 

сирена от типа на Чедър с процеса на чедеризация на сиренето тесто, при тях се наблюдава 

особено интензивен млечнокисел процес по време на процеса чедеризация (процес на 

отнемане на част от калцият от калцевият пара казеинат, под действието на натрупалата се 

млечна к-на при ферментация на лактозата, до получаване на моно – калциев пара 

казеинат при стойност на рН 5,15 и 5,3, при които стойности чедеризиралата сирената маса 

придобива определена реология). В резултат на бурният млечно кисел процес по време на 

чедеризация лактозата ферментира напълно през първите 2 – 3 дни. Високата скорост на 

млечно киселият процес и частичното осоляване на сирената в състояние на зърно, оказва 

влияние в/у по-нататъшния процес на зреене, вкуса и консистенцията на сиренето. При 

сирена с чедеризация и изпарване на чедеризиралата маса (кашкавал, Моцарела) зреенето 

на тази група сирената се осъществява под действието на остатъчната микро флора, 

останала след изпарване на сирената маса в горещ солов разтвор (72 – 74°С и 

концентрация на сол 12 – 14%). Протеолитичните ензими отделени от млечно киселите 

бактерии, след автолиза на бактериалната клетка, т. нар. ендоензими, предизвикват 

дълбочинен разпад на ензима с образуване на голямо количество на свободни аминок-ни. 

Така на пример в процеса на зреене на сирене Ементал количеството на свободните амино 

к-ни се изменя както следва: сирене в началото на процеса зреене (1 ден) – в това изходно 

състояние количеството на свободните амино к-ни е 42,9 мг./100гр.; На 30 дни – 

651,9мг./100гр. На 60 ден – 1010,9 мг./100гр. На 120 дни – 2011,2мг.100гр. На 180 – 2904,6 

мг./100гр. От съдържанието на някои свободни аминок-ни, като например глутаминова, 

валин и др. в значителна степен зависи вкуса на някои сирена, като например сирене 

Ементал. В твърдите сирена с високо качество част от свободните аминок-ни се подлагат 

на по-нататъшни трансформации като процеси на дезаминиране, декарбокслилиране, в 
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резултат на което се получават крайни разпадни продукти, които влияят положително в/у 

вкуса на зрялото сирене. В сирена с по-ниско качество по правило се натрупват повече 

свободни аминок-ни, и то по-голямо количество горчиви аминок-ни (лефцин, изолефцин и 

др.). Разграждането на казеина при твърдите сирена с ниска температура на второ 

загряване осъществено от протеолитичните ензими на млечнокиселите стрептококи, 

характеризиращи се с по-ниска протеолитична активност от тази на 

лактобацилите(пръчиците), в резултат на което разграждането на казеина, при тези сирена, 

е в по- голяма степен до пептидни фракции и по-малко до свободни аминок-ни, поради 

което тези сирена съдържат по-голямо количество пептидни фракции от колкото свободни 

аминок-ни.  При                по-малките твърди сирена с ниска температура на изпичане мл. 

мазнина се подлага на незначително липолитично разграждане. В тези сирена хидролизата 

на мл. мазнина до свободни мастни к-ни може да се катализира от липолитичните ензими, 

отделени от млечнокиселите пръчици, за които е характерно ниската липолитична 

активност. При сиренето Ементал този процес на хидролиза на мл. мазнина се катализира 

от липолитичните ензими отделени от пропионокиселите бактерии. Тези сирена съдържат 

значително количество летливи мастни к-ни, като преобладават пропионовата, оцетната, 

които могат да се натрупат и при ферментацията на лактозата и на лактатите. Като вкуса и 

аромата при твърдите сирена, формиращи т.нар. букет на зрялото сирене, се дължи на 

продуктите от разпадането на лактозата, цитратите, казеина и на    мл. мазнина. По време 

на процеса зреене се формира т.нар. рисунка на сирената. Тя се формира в резултат на 

развитието на ароматообразуващи млечнокиселите стрептококи, като типичен предствител 

са холандските сирена, и пропионокиселите бактерии при Ементал. В резултат на тези 

ароматообразуващи стрептококи се формират  т.нар. очички (шупли). Очичките на 

сирената с висока температура на повторно загряване (Ементал 56 – 58°С), тези очички 

имат правилна кръгла форма с размери 1 до 1,5 см. При сирената с по-ниска температура 

на изпичане ( холандски           41 – 42°С) типичната рисунка при тези сирена се състои от 

голямо количество малки очички с размери 0,03 – 0,5 см. Тези очички са с кръгла форма и 

леко сплеснати. В последно време с цел намаляване загубите на сирене по време на 

процеса зреене се прилага предварително покриване на твърдите сирена с полимерно 

покритие (термосвиваемо фолио). У нас кашкавалът преди да се постави за зреене, той се 

вакуумира и след това се поставя за зреене. Зреенето при тези сирена по принцип не се 

различава от тези без покритие, но сирената зреещи с полимерно покритие запазват през 

целият процес по-високо водно съдържание, почти няма фира, което способства за по-

активен млечнокисел процес по време на процеса зреене. 

•Меки сирена – характерно за тази група сирена е по-високото водно съдържание              

48-52%. То благоприятства активното развитие на МКБ от стартерната култура, а така 

също и на повърхностна микрофлора. При зреенето на тази група сирена, наред с 

протеолитичните ензими, продуцирани от млечнокиселите стрептококи и пръчици, вземат 

активно участие и ензимите продуцирани от благородните плесени (P. Camammberti, P. 

Roqueforti), а така също и ензими отделени от бактерии, развиващи се по повърхността на 

сирената. Така например при сирене от типа на Камамбер, разграждането на казеина 

започва от повърхността към центъра на сиренето, като от начало се развиват полезните 
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плесени (микроскопични гъби), а така също и повърхностни бактерии като Br. Linens. Те 

усвояват млечната к-на и осъществяват хидролизата на казеина, с образуване на редица 

алкални продукти. В редица случаи разграждането на казеина може да достигне до 

получаването на амоняк. Това води до повишаване рН на сиренето, а то създава 

благоприятни условия за развитието на млечнокиселите стрептококи и пръчици от 

стартерната култура и за действието на протеолитичните ензими, продуцирани от тях. В 

резултат на това взаимодействие м/у благородната плесен и МКБ от стартерната култура, 

разграждането на казеина при тези сирена тип камамбер достига до натрупването на 

голямо количество разтворими азотни съединия, като степента на зрялост достига 70 – 

80%. По отношение хидролизата на млечната мазнина в меките сирена, тя се осъществява 

от повърхностната микрофлора, продуцираща активна липаза. В сирената и главно в 

повърхностният слой се натрупва голямо количество свободни мастни к-ни. При сирене 

Рокфор, което зрее с участието на добавената плесен P. Roqueforti, хидролизата на това 

сирене протича с еднаква скорост както на повърхността така и във вътрешността на 

сиренето. При сирене Рокфор се налага предварително перфориране (надупчване) с 

автоматични игли. Образуваните свободни мастни к-ни формират и типичният вкус и 

аромат на тези сирена. При меките сирена често липсва типична рисунка, тъй като 

получените газове лесно дефондират от сиренната маса, а образувалите се очички се 

закриват при уплътняване на сиренето. Консистенцията на тези сирена е нежна, леко 

мажеща се, а при сирене Рокфор се наблюдава леко трошлива консистенция.  

•Саламурени сирена – за саламурените сирена, каквито са нашето БСС от краве и 

овче мляко, сирене фета, брънза в Русия, за тези сирена е характерно, че след формиране, 

самопресоване и пресоване те се поставят за осоляване в саламура (солов разтвор) с 

концентрация на сол 16 – 22%, а процеса на зреене се извършва също в саламура, като за 

доливане на тенекиите се добавя саламура с концентрация на сол 8 – 10% и киселинност              

180-200°Т. В резултат на процеса дифузия, солта прониква в сиренната маса в резултат на 

което се подтиска развитието на микрофлората, в резултат на което млечнокиселият 

процес протича не достатъчно активно. При тази група сирена млечната захар ферментира 

бавно и малки остатъчни количества от нея се наблюдават в тези сирена след 2 – 3 месец. 

Процесът на хидролиза на млечната мазнина(киселина) също е незначителен. От друга 

страна казеинът, под формата на калциев пара казеинат, в соловия разтвор, той набъбва и 

той частично преминава в разтворимо състояние. При тази група сирена дълбочинно 

разграждане на казеина не настъпва. При тези сирена отсъства типичната рисунка, но 

понякога се наблюдават някои отклонения в консистенцията като (наличие на малки 

бактериални шупли), дължащи се на колибактерии, указание за недостатъчна степен на 

пастьоризация на млякото и за лоша хигиена в цеха за производство на сирене. Не са редки 

случаите, когато се наблюдават и едри шупли след  10 - 15 ден от процеса на зреене, 

дължащи се на мастнокисели бактерии, които са спорообразуващи, пастьоризацията не 

унищожава спорите и за това се получава явлението късно шупване на сиренето. За 

сирената получени по класическа технология е характерно появяването на технически 

шупли с неправилна форма, като се наблюдава т.нар. порцеланов лом на сирената.  
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Съхранение на сирената 

 

С оглед прекратяване ензимните процеси при достигане на необходимата зрялост 

на сирената, същите се подлагат на хладилно съхранение. То се налага с оглед  

предоставяне на зрял продукт на пазара постоянно, това се налага и с оглед експорт на 

сирена. Срокът за хладилно съхранение за еднакъв вид сирене, но от различен вид мляко 

не е еднакъв. 

-зряло БСС от краве мл.  2 – 4°С до 10 месеца 

-зряло БСС от овче мл.  2 – 4
0
С до 12 месеца     

Саламурените сирена не могат да се съхраняват при температура 0 и под 0°С 

поради по-високото водно съдържание (като свободна вода 51 – 54%). Поради по-високото 

водно съдържание свободната вода кристализира, в резултат на което водните кристали 

водят до разрушаване на структурата на сиренето.  

При твърдите сирена (кашкавал) те се съхраняват при температура от 0 – 4 °С и 

влажност   80-85%. Тези сирена имат сравнително по-ниско водно съдържание 42 – 44%. В 

резултат на това те могат да бъдат съхранявани при минусови температури и в замразено 

състояние (дори до -10°С) без да се наблюдава разрушаване на тяхната структура.  

 

Лекция №10 

Добив (рандеман) на сирената 

Това е един много важен икономически показател за всяка една фирма 

произвеждаща сирена. Рандеманът на сиренето позволява да се установи количеството на 

съставките на млякото преминали в сиренето. Рандеманът може да бъде изразен по 

няколко начина:  

•Чрез количеството на сиренето в килограми произведено от 100 литра или 100 кг. 

мляко. Така например за производството на БСС от краве мляко от 100л. с масленост 3,6% 

мляко се получават 15 кг. сирене. От 100 литра овче мляко с масленост 6,5% се получават 

24 кг. БСС. 

•Чрез количеството на млякото в литри използвано за получаване на 1 кг. сирене.  

Около 6,6 литра краве мляко  се получава 1 кг. БСС и кашкавала от краве мляко – от около 

10 литра се получава 1 кг.  

•От количеството на една или група от съставки на млякото, които преминават в 

сиренето и се задържат в него (СБО, протеин, мл. мазнина). За това на практика се говори 

за т.нар. коефициент на задържане на тези съставки в сиренето.  

Първите 2 начина за изразяване на добива на сиренето не дават задоволителни 

резултати поради големите различия в хим. състав на използваното мляко за 

производството на сирене. За изчисляване на наблюдаваният (действителен) добив на 

сиренето се използват следните уравнения:  

R0 = (Gсир./Gмл.) * 100 = ((Gмл.  - Gсур. )/ Gмл)* 100 

= ((СБО мл. – СБО сур.) /( СБО сир. – СБО сур.)) * 100 =( Б мл. – Б сур.) /( Б сир. – Б сур.) 

*100 
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Експерименталният рандеман трябва да бъде коригиран по отношение на СБО или 

по отношението на съдържаният белтък в сиренният еталон. 

Коригираният рандеман :   Rк. = (СБО мл. – СБО сур.) / (СБО мл. Ет. – СБО сур.) * 

R0 

         Rk = ((СБО сир. – СБО сур.) /( СБО сур. Ет. – СБО сур))* 

R0 

                                                              Rк = ((Б сир. – Б сур.)/ (Б сир. Ет. – Б сур.)) *R0 

Някои данни за сирена в кг. от 100 литра мляко: 

Свежи нискомаслени сирена – 30 – 45 кг   

Сирене Ементал – 8,5 – 9,5 кг. 

Камамбер – 14 – 15 кг.     

БСС от краве мляко – 15 кг 

Сирене Чедър – 9,5 кг    БСС овче – 24 кг. 

Кашкавал от краве мл – 9,5 кг.   Кашкавал от овче мл – 15,6кг. 

Върху добива на сиренето оказва влияние и коефициента на задържане на 

основните съставки на млякото в сиренето, а именно мл. мазнина, протеини и СБО. За 

свежи безмаслени сирена:  коефициента на задържане на белтъка е 82 – 84%, СБО – 44 – 

48% 

Твърди сирена (Чедър) – коефициент на задържане на мл. мазнина – 88 – 91%,                         

белтък – 73 – 75%, СБО – 31 – 33% 

Твърди сирена с висока температура на изпичане (Ементал) – коефициентът на 

задържане на мл. мазнина е 82 – 88%, белтък – 73 – 75%, СБО – 31 – 32%. 

Установено е че, получените рандемани и коефициента на задържане на отделните 

съставки на сиренето са толкова по – големи, колкото съдържанието на сухо в-во в 

отделената суроватка е по – малко.  

Рандеманът, а така също и коефициента на задържане на отделните съставки, 

намалява с повишаване интензитета при работа в сиреноизготвителя или в сиренарската 

вана.  

Научно е доказано, че при производство на различните видове сирена от млякото в 

сиренето в най – голяма степен преминават мл. мазнина (80 – 97%), казеин (90 – 96%),                      

лактоза (5 – 10%), мин. в-ва (15 – 30%). За БСС от краве мляко тези количества на преход 

от млякото в сиренето са: 

Мл. Мазнина 95 – 96%  Казеин – 94 – 96%   

Мл. Захар – 5 – 10%                                Соли – 20 – 30% 

Следователно добивът на сиренето зависи главно от съдържанието на мл. мазнина и 

на казеина в изходното мляко. Не е без значение и водното съдържание на сиренето.  

Освен от състава на млякото в/у добива на сиренето оказва влияние и редица други 

фактори като на пример температура на пастьоризация на млякото за сирене, съставът на 

готовият продукт (сухо в-во и маса на сухото в-во), фира в процеса на зреене, съхранение и 

транспортиране на сиренето.  

За определяне на добива на сиренето се прилагат различни формули. При едни от 

тях за база се взема сухото в-во на млякото, а при друго мл. мазнина в млякото, казеина в 
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млякото и съдържанието на сухо в-во, казеин и мазнина в суроватката и сиренето.  За 

определяне на добива на БСС и кашкавал у нас редица учени предлагат изчисляването на 

добива да стане на базата на казеин и мл. мазнина в изходното мляко и на тази база 

добивът на сиренето: 

D = (K+M)* 2,22  D – добив от 100 л. мляко, при водно съдържание 52%,  в кг. 

    К – казеин в млякото в % 

    М – съдържанието на мазнина в изходното мляко в % 

През последните години в световната сиренарска практика се провежда 

стандартизация на млякото по съотношение общ белтък към мл. мазнина или съотношение 

казеин към мазнина. Стандартизация на млякото по съотношение К/М при производство 

на БСС и кашкавал от краве мляко. В резултат от стандартизацията по К/М се наблюдава 

завишаване на рандемана на получените сирена. За изчисляване добива на сирената се 

прилага и друга зависимост изразена в следната формула: 

D =(МЕ (100 –А))/(Сухо в-во сир. *М сухо в-во сир.) 

МЕ – маслени единици на млякото – произведението на Масленост и Масата на млякото 

А – загуба на мазнина в процеса на производство преминала от млякото в суроватката, % 

Литературните данни показват, че за различните видове сирена  този показател е 

различен и се колебае в тесни граници в зависимост от приложената технология, а именно: 

за БСС от краве мляко при масленост 3,6% А = 5%, за БСС от овче млякото с масленост 

6,5% А = 4,5%, за кашкавал от краве мляко с масленост 3,6% А = 22%, за кашкавал от овче 

мляко със 6,5% масленост А = 20%. 

Пример: 

За производство на БСС от краве мляко с масленост 3,8% е използвано краве мл. в 

количество 1000 литра. Сухото в-во на сиренето е 48%, масленост на сухото в-во 45%. 

Изчислете добива на полученото сирене. 

Решение: 

L пр = G*М / Бм = МЕ / Бм = 1056 приравнени литри мляко 

D = 167 kg. 

 


