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В цьому докладі досліджено вплив температури коагуляції на ступінь 

використання сухих речовин молочно-рослинної суміші під час виготовлення 

м`яких сирних продуктів. Наведені органолептичні показники, втрати білка та 

жиру в залежності від масової частки внесення СЗМ. 
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In this report we investigated the effect of temperature on the degree of using 

dry substance of milk-vegetable mixture in the making soft cheese products. These 

organoleptic indexes, loss of protein and fat were given depending on the mass 

fraction of putting SMP. 

Key words: «soft cheese», «thermoacid coagulation», «substitute of milk fat», 

«skimmed milk powder», «whey», «cheese product», «the degree of dry substance 

using», «organoleptics». 



Серед продуктів харчування важливе місце посідає сир, який у всьому світі 

став продуктом масового споживання. Для виготовлення сирів застосовують 

декілька способів коагуляції молока: сичужна, сичужно-кислотна, кислотна і 

термокислотна. Термокислотний спосіб не має широкого розповсюдження на 

сироробних підприємствах, хоча й відрізняється суттєвими перевагами: 

- сири, отримані шляхом термокислотної коагуляції, характеризуються 

підвищеною біологічною цінністю; 

- внаслідок спільної коагуляції казеїнаткальційфосфатного комплекса і 

сироваткових білків підвищується вихід готового продукту і зменшуються 

втрати білка, що відходить у сироватку; 

- виготовлення сирів таким способом дає змогу виключити низку 

технологічних операцій (сичужне зсідання молока, розрізання згустку і 

формування сирного зерна, визрівання сиру) і зменшити трудомісткість 

технологічного процесу; 

- така технологія не потребує молокозсідальних ферментів і бактеріальних 

препаратів, що дає змогу зменшити собівартість готового продукту; 

- застосування високотемпературної обробки молока дає змогу 

використовувати у виробництві сировину більш широкого діапазону, в 

порівнянні з традиційними технологіями виготовлення сирів; 

- виготовлення таких сирів може бути організовано на діючих молочних 

заводах на існуючому обладнанні (сироробні ванни, сировиготовлювачі) і 

не потребує використання додаткових приміщень під камери визрівання 

сиру.   

Актуальною проблемою, вирішення якої дасть змогу підвищити 

конкурентоспроможність молочних підприємств та заощадити молочну 

сировину, є впровадження технологій з використанням компонентів рослинного 

походження [1, 3]. Застосування замінника молочного жиру, виготовленого на 

основі рослинних олій дає змогу підвищити  біологічну цінність сиру за 

рахунок збагачення його поліненасиченими жирними кислотами, фосфатидами, 

токоферолами, зменшити вміст холестерину в готовому продукті. 



Основним показником ефективності технології виготовлення сиру 

вважається ступінь використання сухих речовин (СР) сировини, який визначає 

економічну доцільність впровадження у виробництво нової технології. Разом з 

тим, вирішальну роль відіграють органолептичні показники готового продукту, 

які визначають попит населення на новий продукт. 

В попередніх дослідженнях [1] та в дослідженнях інших авторів 

встановлено, що ступінь використання СР в сирах, що виготовлюються 

методом термокислотної коагуляції, суттєво залежить від температури та 

тривалості коагуляції [3], від кількості та кислотності коагулянта [3, 4], а також 

від виду коагулянта [2, 4].  

Метою роботи було отримання м’якого сирного продукту з високими 

органолептичними показниками, підвищеною біологічною цінністю, із 

максимальним ступенем використання сухих речовин (білка і жиру) молочно-

рослинної сировини. 

Об’єктами дослідження в цій роботі були молоко коров’яче незбиране, 

молоко знежирене, молоко сухе знежирене, замінник молочного жиру, 

сироватка підсирна, білковий згусток, продукт сирний м’який, а предметом 

дослідження – процес термокислотної коагуляції комбінованої молочно-

рослинної суміші для виготовлення м’якого сирного продукту. Під час 

виконання роботи застосовувались фізико-хімічні, органолептичні, та 

математичні методи досліджень. 

Під час проведення досліджень використовували молоко з одного 

господарства, для статистичної достовірності всі експерименти проводили 

паралельно з однакової сировини в трьох повторностях.  Перед початком 

експериментів проводили оцінку якісних показників вихідної сировини.  

Експериментальні дослідження проводили за наступною технологічною 

схемою. Незбиране молоко підігрівали до температури  45±5 
о
С і відділяли 

вершки на сепараторі-вершковідділювачі. В отримане знежирене молоко за 

температури 45±5 
о
С додавали сухе знежирене молоко, перемішували і 

витримували за температури 45±5 
о
С протягом 30-40 хвилин, для повного 



набухання білків. Після цього додавали замінник молочного жиру рослинного 

походження і гомогенізували. Потім підігрівали до температури коагуляції. У 

підігріту суміш при постійному перемішуванні вносили сироватку кислотністю 

170-200 
о
Т у кількості 15 % від маси суміші з температурою 45-50 

о
С. Сирну 

масу, що утворилася, витримували за температури коагуляції протягом 5-15 

хвилин, вивантажували в перфоровані сирні форми, відділяли сироватку 

самопресуванням, після чого проводили соління сиру і його охолодження до 

температури 8-10 
о
С. 

Сухе знежирене молоко додавали в оптимальній кількості – 6 %, 

встановленій попередніми дослідженнями [1]. Температуру коагуляції 

змінювали в межах від 75 
о
С до 95 

о
С. 

Замінник молочного жиру додавали згідно з розрахунком, в кількості, яка 

забезпечувала виготовлення м’якого сирного продукту методом 

термокислотної коагуляції з масовою часткою жиру в сухій речовині 45 %. 

Розрахунки з нормалізації молочно-рослинної суміші проводили згідно з 

хімічним складом сировини наведеним в попередній публікації [1]. 

Під час виготовлення сирних продуктів контролювали масу готового 

продукту, масову частку вологи в сирному продукті, масову частку жиру в 

готовому продукті, масові частки сухих речовин і жиру в сироватці.  

Ступінь використання сухих речовин визначали за формулою: 

СВСР = ((Мсум СРсум  –   Мсир СРсир) / (Мсум СРсум)) 100 %, 

де: Мсум – маса молочно-рослинної суміші після нормалізації, кг; 

     СРсум – масова частка сухих речовин молочно-рослинної суміші, %; 

      Мсир – маса сироватки після виготовлення сирного продукту, кг; 

      СРсир – масова частка сухих речовин сироватки після виготовлення 

сирного продукту, %. 

Для оцінки органолептичних показників дослідних зразків сирного 

продукту використовували умовну 10-ти бальну шкалу з максимальною 

оцінкою за смак – 5 балів і за консистенцію – 5 балів. Згідно зі запропонованою 

шкалою здійснювали віднімання балів за смак при наявності наступних вад: 



невиражений або кислуватий – 1 бал, кислий або з вираженим присмаком 

пастеризації – 2 бали, занадто кислий, або присмак топленого молока – 3 бали.  

Віднімання балів за консистенцію сирного продукту здійснювали наступним 

чином: мазка або борошниста  – 1 бал, крупоподібна – 2 бали, крихка – 3 бали.  

Результати досліджень наведені в табл.1. 

Таблиця 1 

Оцінка органолептичних показників дослідних зразків 

Температура 

коагуляції, 

о
С 

 

Масова 

частка 

вологи, 

% 

Масова 

частка 

жиру, 

% 

Вихід 

продукту, 

% 

СВСР, 

% 

СВЖ, 

% 

Органолептичні 

показники, бали 

смак консистенція 

75 59,4 18,0 17,2 54,4 97,2 5,0 4,0 

80 57,6 18,0 18,8 55,6 98,3 5,0 5,0 

85 57,0 17,6 19,0 56,5 98,7 5,0 5,0 

90 55,5 17,5 19,5 56,8 98,8 4,5 4,5 

95 54,4 17,2 20,4 55,8 97,4 4,0 3,5 

Середні значення показників якості сирних продуктів і показників 

ефективності термокислотної коагуляції наведені в табл. 2.  

Таблиця 2 

Середні значення показників якості сирних продуктів 

Номер 

дослід

у 

Внесенн

я СЗМ, 

г/1000 г 

суміші 

Маса 

сиру, г 

М.ч. 

вологи 

в сирі, 

% 

М.ч. 

жиру в 

сирі, % 

Титрована 

кислотність 

сиру, 
о
Т 

М.ч. жиру 

в 

сироватці, 

% 

М.ч. 

білка 

в 

сиро

ватці

, % 

0 0 190,4 60,0 18 88 0,1 0,1 

1 10 210,8 59,2 18 87 0,1 0,1 

2 20 220,7 58,5 18 88 0,15 0,3 



3 40 270,3 57,8 17,5 87 0,2 0,45 

4 60 300,1 57,0 17,5 88 0,3 0,55 

5 80 344,3 55,2 17,5 87 0,4 0,65 

6 100 406,3 53,4 17 88 0,5 0,8 

На підставі проведених досліджень експериментально встановлено, що 

максимальний ступінь використання жиру і сухих речовин сировини 

спостерігається за температури коагуляції рослинно-молочної суміші 85-90 
о
С, 

але найвищі органолептичні показники готового сирного продукту 

спостерігалися при температурі коагуляції 80-85 
о
С. Доведено доцільність 

застосування сухого знежиреного молока для нормалізації молочно-рослинної 

суміші за масовою часткою жиру в кількості до 10 %. Збільшення дози 

внесення сухого знежиреного молока призводить до погіршення 

органолептичних показників і збільшення втрат жиру і білка з сироваткою. 
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