
 

 

 

 

 

TEMAT :Zastosowanie sera twarogowego 

 

 

 

1.Pierogi leniwe – sporządzone z ciasta złożonego z twarogu, jaj, niewielkiej ilości 

mąki     i cukru. Ser należy zmielić, wymieszać z żółtkami, połączyć z mąką i pianą z 

białek. Formować wałki o średnicy 3 cm, lekko je spłaszczać, nożem wycisnąć na nich 

kratkę i krajać ukośne kluski, gotować i podawać z cukrem i masłem z bułką tartą jako  

danie zasadnicze (300g) lub jako deser z cukrem (150 g). 

 


 

2.Pierogi z serem – to typowe pierogi z nadzieniem sporządzonym ze zmielonego 
twarogu z dodatkiem żółtka, cukru i cukru waniliowego. Podaje się polane tłuszczem ze 

zrumienioną bułką tartą jako danie zasadnicze lub deser. 



3.Pierogi ruskie – nadzienie do tych pierogów sporządza się ze zmielonych ziemniaków      

i twarogu z dodatkiem cebuli zrumienionej na tłuszczu, soli i pieprzu. Podaje się polane 

tłuszczem jako danie zasadnicze w ilości 300 g na jedną porcję. 

 



4.Naleśniki z serem – nadzienie sporządza się ze zmielonego twarogu z dodatkiem 

żółtka, cukru i cukru waniliowego. Po złożeniu w chusteczkę obsmaża się i podaje 



posypane cukrem pudrem jako deser (150 g) lub danie zasadnicze (300 g). 

 

 


5.Twaróg jest głównym składnikiem ciast – serników, lub może stanowić składnik 
nadzień do innych ciast np. drożdżowych. 

 

 


6.Desery sporządzane z twarogu to twarożki i Tiramisu oraz budyń z twarogu . 

 



7.Zakąski z sera twarogowego: twaróg może być używany do produkcji past do 

kanapek, może być składnikiem farszów i sałatek.
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T :Charakterystyka serów dojrzewających – 2godziny 

 

 

 

1Etapy produkcji serów podpuszczkowych:                                                                                              

a) normalizacja i pasteryzacja mleka,                                                                                                         

b) schładzanie mleka,                                                                                                                                          

c) łączenie z dodatkami np. barwnikami,                                                                                                                

d) dodawanie podpuszczki i tworzenie się skrzepu,                                                                                       

e) obróbka skrzepu (jak przy serach twarogowych),                                                                                     

f) formowanie masy serowej,                                                                                                               

g) prasowanie serów, 

h) solenie serów,                                                                                                                                                     

i) dojrzewanie serów. 

 

 
 

 

2.Dojrzewanie serów trwa od kilku dni do kilku miesięcy, a nawet dłużej. W tym czasie 

zachodzi wiele przemian fizycznych i biologicznych, w wyniku których powstają substancje 

decydujące o smaku i zapachu sera oraz o wyglądzie skórki i miąższu. 

 
 

 

3.Sery podpuszczkowe dzieli się w zależności od sposobu dojrzewania na:                                                  

-miękkie                                                                                                                                                          

-twarde 

-półtwarde.  

 

4.Sery podpuszczkowe dzieli się także w zależności od regionalnych tradycji w ich 

produkcji: 

−sery typu szwajcarskiego: ementalski (ementaler), grojer (gruyer), z polskich: 

tykociński, radamer, ementaler., 
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−sery typu holenderskiego: edamski, gouda, z polskich – edamski, podlaski, liliput, puławski, 

łowicki, zamojski i gouda, 

−sery typu włoskiego: wiele serów typu parmezan – przeznaczone głównie do tarcia, 

−sery typu angielskiego: cheddar, z polskich limanowski. 

 

5.Sery topione 

Surowcem do produkcji są uszkodzone mechanicznie lub z małymi wadami sery 

podpuszczkowe. Etapy produkcji serów topionych :                                                                                       

a) rozdrabnianie serów,                                                                                                                          

b) dodawanie topników, wody i tłuszczu,                                                                                                       

c) stapianie,                                                                                                                                                         

d) wylewanie do foremek i zawijanie w folię, 

e) ochładzanie i pakowanie serów.  

 

Ser topiony powinien mieć smak  i zapach  charakterystyczny dla danego  gatunku 

sera, z którego został wyprodukowany, lecz mniej pikantny, łagodniejszy. Powierzchnia 

powinna być gładka, bez pęknięć, mazista, barwa kremowa do żółtej. Wadą serów 

topionych jest smak nieczysty, kwaśny, gorzki, drapiący. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys.  Podział serów podpuszczkowych  

 

 

 

 

Sery podpuszczkowe 

 limburski 
 romadur 

 bryndza 

dojrzewające 

maziowe i pomazankowe 

 Brie 
 Camembert 

dojrzewające 

z porostem pleśniowym 
 Roquefort 
 Rokpol 
 Gorgonzola 

dojrzewające 

z przerostem pleśniowym 

 miękkie  

dojrzewają przy dostępie 

tlenu pod wpływem bakterii 

i pleśni 

  

 

twarde i półtwarde 

dojrzewają bez dostępu tlenu 

pod wpływem bakterii kwasu 

mlekowego 

 Ementalski 

 Salami 

 Gouda 

 Edamski 

 Cheddar 

 Grojer 

 Parmezan 

 Oscypek 

 Mozarella 

 



   6.Sery kwasowo-podpuszczkowe 

Sery te otrzymuje się przez działanie na mleko zakwasu czystych kultur kwasu 

mlekowego i podpuszczki jednocześnie. Etapy produkcji są takie same, jak serów 

twarogowych, ale w końcowym etapie serów tych nie prasuje się. Sery kwasowo – 

podpuszczkowe mogą być: homogenizowane z dodatkami lub bez dodatków oraz 

ziarniste typu cottage cheese, zawierające nie zlepione ziarna serowe.   

 
7.Przechowywanie serów 

 

Sery podpuszczkowe muszą  być  przechowywane  w  czystych,  suchych  magazynach, 

w temperaturze około 2
o
C. Termin przydatności do spożycia dla serów porcjowanych, 

pakowanych próżniowo lub w atmosferze gazu obojętnego określony jest przez zakład 

produkcji sera. Sery miękkie typu Brie mogą być przechowywane do 10 dni w 

temperaturze 1–6
o
C. Ser Feta można przechowywać w temperaturze 2–6

o
C przez 6 

miesięcy. 
 


