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Анотація. Досліджено вплив температурних режимів зберігання твердого 

сиру з низькою температурою другого нагрівання на його основні показники якості: 

органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні і мікробіологічні. На основі отриманих 

результатів досліджень показників якості твердого сиру встановлено оптимальні 

температурні режими зберігання сиру. 
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«органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні, мікробіологічні показники»; 

«молочнокисла мікрофлора». 

Annotation. The influence of temperature storage conditions of hard cheese with low 

temperature of the second heating оn the basic properties of quality: organoleptical, 

physicochemical, biochemical and microbiological indexes were investigated. The optimal 

temperature of storage conditions were identified based on the research results of the 

properties of hard cheese quality. 
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Зберігання продукту є одним із етапів технологічного циклу, починаючи від 

випуску готової продукції до споживання або утилізації. Умови зберігання продукту 

повинні забезпечувати стабільність вихідних властивостей або їх зміну з  

мінімальними втратами. Температурно-вологові режими найбільше впливають на 

зберігання сиру протягом встановленого терміну придатності. В процесі зберігання 

твердих сирів гальмуються процеси визрівання в залежності від температурних 

режимів [1].  

Загальновідомо, що кінетика протеолізу залежить від температури зберігання 

та виду сиру. Тому ефективність температурних режимів зберігання сиру 

визначається тим, наскільки ефективно вони призупиняють фізико-хімічні і 

біохімічні процеси [2], що відображається на основних показники якості сиру: 

органолептичних, фізико-хімічних, біохімічних та мікробіологічних.  

Мета роботи – дослідити вплив температурних режимів зберігання твердого 

сиру з низькою температурою другого нагрівання на його основні показники якості: 

органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні, встановити 

оптимальні температурні режими зберігання сиру.  

         Матеріали та методика досліджень. В ході роботи при дослідженні основних 

фізико-хімічних, біохімічних, мікробіологічних та органолептичних показників 

твердого сиру, були застосовані методики досліджень: загальна кількість 

молочнокислих бактерій – стандартним методом висіву десятикратних розведень 

згідно з ГОСТ 10444.11-89, мікроскопічні препарати готували за загальновизнаною 

методикою та фарбували метиленовим синім згідно з ГОСТ 9225-84, аналіз 

мікроскопічних препаратів проводили за допомогою мікроскопу зі збільшенням в 

1000 разів; бактерії групи кишкових паличок (колі-форми) визначали методом 

підрахунку колоній, що виросли за температури 37 
о
С за ГОСТ 30518-97; кількість 

дріжджів та плісняви − методом підрахунку колоній, що виросли за температури 24 

о
С за ГОСТ 10444.12-88; масову частку вологи визначали за ГОСТ  3626-73; активну 

кислотність – потенціометричним методом з використанням портативного рН-метру 

«НІ  8314»; загальний, розчинний та білковий азот у сирі  − методом К’єльдаля за 



 

ДСТУ 5038:2008; органолептичні показники сиру у відповідності до 

загальноприйнятної системи оцінювання органолептичних показників (згідно з 

ГОСТ 7616-85).   

У виробничих умовах ДП «Старокостянтинівський молочний завод» 

Хмельницької області були проведені дослідні варки твердих сирів з низькою 

температурою другого нагрівання з використанням бактеріальної закваски прямого 

внесення з концентрацією мікроорганізмів 5 × 10
11

 КУО/г у складі: Lactococcus lactis 

підвид cremoris, Lactococcus lactis підвид lactis, Leuconostoc mesenteroides підвид 

cremoris, Lactococcus lactis підвид diacetylactis, Lactobacillus сasei, Lactobacillus 

helveticum і Streptococcus thermophilus в кількості від 0,05 до 0,015 % від кількості 

молочної суміші. 

Склад сировини для виробництва твердих сирів дослідних партій був 

однаковим. Санітарно-гігієнічні, мікробіологічні показники молока, взятого для 

досліду, відповідали вищому ґатунку згідно з ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче 

незбиране. Вимоги при закупівлі».  

 Експериментальні дослідження основних органолептичних, фізико-хімічних, 

біохімічних та мікробіологічних показників твердих сирів з низькою температурою 

другого нагрівання з масовою часткою жиру 50 % віком 20 діб здійснювали у 

виробничих умовах за різних температурних режимів зберігання.  

Результати досліджень. Були проведені експериментальні дослідження 

дозрілих сирів у головках за відносної вологості повітря (75 + 5) % та 

температурних режимів зберігання: 

- від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С упродовж 8 місяців; 

- від 0 
о
С до 8 

о
С упродовж 5 місяців; 

- від 8 
о
С до 10 

о
С упродовж 3 місяців. 

Фізико-хімічні показники зразків сирів, було досліджено через зазначені 

терміни зберігання: 3, 5 та 8 місяців, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники сирів упродовж зберігання 

Назва показника Дозрілий Температурний режим зберігання,
 



 

сир 
о
С  

від мінус 5 

до мінус 2 

від 0 до 8 від 8 до 10 

Активна  кислотність, од. рН 5,35+0,02 5,32+0,02 5,25+0,02 5,2+0,02 

Масова частка вологи, % 41,8+0,1 41,7+0,1 41,6+0,1 41,6+0,1 

 

Як свідчать отримані дані (табл. 1) з підвищенням температурних режимів 

зберігання сирів дещо знижується активна кислотність. Найменше збільшення 

активної кислотності на 0,03 од. рН спостерігалось при зберіганні сирів за 

температур від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С. Масова частка вологи в сирах практично не 

змінилася.   

Температурні режими зберігання твердих сирів також відобразилися на 

продуктах біохімічних процесів (табл. 2).  

Таблиця 2 

Температурні режими зберігання твердих сирів 

Назва показника 
Дозрілий 

сир 

Температурний режим зберігання,
 о
С  

від мінус 5 

до мінус 2 

від 0 до 8 від 8 до 10 

Вміст загального 

розчинного азоту, % від 

загального  

20,50±0,01 21,2±0,01 23,5±0,01 27,2±0,01 

Вміст вільних амінокислот,  

мг/ 100 г сиру 
1381,3±65,7 1891±128 2239±165 2518±176 

Вміст летких органічних 

кислот, мкекв/100 г сиру 
430±11,8 430,8±10 475+6 495+5 

Найбільш суттєво підвищення температури зберігання вплинуло на 

накопичення розчинного азоту. Вміст цієї фракції в сирі під час зберігання за 

температури від мінус 5
 о

С до мінус 2 
о
С збільшився на 0,7 %, за температури від 0 

о
С до 8 

о
С – на 3 %, а за температури від 8 

о
С до 10 

о
С – на 6,8 %. 



 

Аналогічним чином здійснювалось накопичення вільних амінокислот та 

летких органічних кислот в сирах залежно від температурних режимів зберігання. Зі 

збільшенням температури зберігання сирів вміст вільних амінокислот та летких 

органічних кислот збільшується, що спричиняє зміни в органолептичних показниках 

сиру. 

Для встановлення стійкості до зберігання твердих сирів було проведено 

дослідження зміни мікробіологічних показників сирів за відносної вологості повітря 

(75 + 5) % та температурних режимів зберігання від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С 

упродовж 8 місяців, від 0 
о
С до 8 

о
С упродовж 5 місяців та   від 8 

о
С до 10 

о
С 

упродовж 3 місяців, результати яких наведено на рис. 1, 2. 

 

Рис. 1. Зміна кількості молочнокислих мікроорганізмів в сирах віком 20 діб та 

упродовж 3, 5 і 8 місяців зберігання 

 



 

Рис. 2. Зміна кількості сторонньої мікрофлори в сирах віком 20 діб  

та упродовж 3, 5 і 8 місяців зберігання 

Виходячи з отриманих даних щодо вмісту молочнокислих бактерій (рис. 1, 2) 

можна зазначити, що за різних температурних режимів зберігання протягом всього 

періоду у сирах відбувалося поступове відмирання молочнокислої мікрофлори. При 

цьому більш чутливими до несприятливих умов, що складаються у сирній масі, 

виявилися ароматоутворюючі бактерії. Таким чином, максимальне зменшення 

загальної чисельності молочнокислих мікроорганізмів у твердих сирах 

спостерігалось за температурних режимів від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С та становило 

25,4 %, а ароматоутворюючих за даних температур  – 24,6 %.  

З рисунку 2 видно, що в процесі зберігання твердих сирів за різних 

температурних режимів активізується стороння мікрофлора, особливо дріжджі та 

пліснява, їх кількість зросла порівняно із кількістю на початку зберігання більше, 

ніж удвічі при зберіганні сирів упродовж 3 місяців за температур від 8 
о
С до 10 

о
С, 

що обумовлює псування продукту. За результатами мікробіологічних досліджень 

найменший ріст сторонньої мікрофлори мали зразки сирів, що зберігалися упродовж 

8 місяців за відносної вологості повітря (75 + 5) % та температурних режимів 

зберігання від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С.  

Температурні режими зберігання вплинули на органолептичні показники 

твердих сирів (табл. 3).  

Таблиця 3 

Органолептична оцінка твердих сирів упродовж зберігання 

 

Назва показника 

Оцінка, бали 

Дозрілий сир Температурний режим 

зберігання,
 о
С 

Максимальна 

від мінус 5 

до мінус 2 

від 0 до 8 

Смак та запах 42 42 42 45 

Консистенція 23 23 23 25 

Колір тіста 5 5 5 5 



 

Рисунок  10 10 10 10 

Зовнішній вигляд 10 10 10 10 

Пакування та 

маркування   
5 5 5 5 

Загальна бальна 

оцінка 
95 95 95 100 

Дослідні зразки сирів було оцінено вищим ґатунком згідно з ГОСТ 7616-85. 

Процеси перетворення основних складових сиру, що продовжуються під час 

зберігання, відображаються на органолептичних показниках (табл. 3). Після 5 і 8 

місяців зберігання смак та запах усіх зразків сирів був чистий, виражений сирний. 

Зберігання сирів в меншій мірі впливало на зміну їх консистенції, проте слід 

відмітити, що з часом консистенція стає більш м’якою.   

Як відомо, з підвищенням температурних режимів зберігання, підсилюються 

органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси. Так, зразки 

сирів, що зберігалися за температур від 8 
о
С до 10 

о
С мали найбільш виражений 

смак і аромат та м’яку консистенцію. Така зміна консистенції, ймовірно, пов’язана з 

процесом протеолізу під час зберігання сирів. Однак, зберігання за вказаної 

температури також суттєво вплинуло на ріст сторонньої мікрофлори, тому дані 

зразки в подальшому не оцінювались за ГОСТ 7616-85. 

За температурних режимів зберігання від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С 

уповільнюються мікробіологічні та біохімічні процеси, а структура сиру добре 

зберігається. 

В результаті проведених експериментальних досліджень доведено, що 

температурні режими зберігання твердих сирів суттєво впливають на основні 

показники якості: органолептичні, фізико-хімічні, біохімічні та мікробіологічні.  

Дослідженнями встановлено, що з підвищенням температурних режимів 

зберігання сирів знижується показник активної кислотності, збільшується 

накопичення розчинного азоту, вміст вільних амінокислот та летких органічних 

кислот, що спричиняє зміни в органолептичних показниках сиру. За температур 

зберігання від 8 
о
С до 10 

о
С активізується розвиток сторонньої мікрофлори 



 

упродовж зберігання сирів більше, ніж удвічі, тому зберігання за даних 

температурних режимів є недоцільним. 

 Доведено, що за різних температурних режимів зберігання протягом всього 

періоду у сирах відбувається поступове зменшення кількості молочнокислої 

мікрофлори, активізується стороння мікрофлора (особливо дріжджі та пліснява).  

За низьких температурних режимів зберігання від мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С у 

твердих сирах упродовж зберігання спостерігається уповільнення мікробіологічних 

та біохімічних процесів, а структура сиру добре зберігається. 

Таким чином, тверді сири з низькою температурою другого нагрівання, 

вироблені за розробленою технологією, можна зберігати без суттєвих змін їх 

показників якості за відносної вологості повітря (75 + 5) % і температурних режимів 

зберігання від 0 
о
С до 8 

о
С упродовж 5 місяців. Але найбільш раціонально зберігати 

сир упродовж 8 місяців за температурних режимів від  мінус 5 
о
С до мінус 2 

о
С.  
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