
Temat :Podział serów 

1. Sery są przetworem mlecznym otrzymywanym z mleka pełnego, odtłuszczonego lub 

ich mieszaniny 

2. Produkcja serów na uzyskaniu i mechaniczno-termicznej obróbce skrzepu mleka. 

3. Skrzep powstaje z kazeiny pod wpływem działania: 

- podpuszczki (preparatu enzymatycznego) 

- zakwaszania ( dodatek kultur kwaszących, wytwarzających kwas mlekowy ), 

-obydwu tych czynników łącznie. 

      4.  Podział serów 
       

 

          



  Praca domowa 

  Odpowiedz na pytanie: 

        Co to jest podpuszczka i do jakich celów się ją używa w produkcji serów podpuszczkowych? 

 

 

Temat:  Skład chemiczny i wartość odżywcza serów 

Sery są produktami o dużej zawartości pełnowartościowego białka, głównie kazeiny 

(10–27%). Mają zróżnicowaną zawartość tłuszczu i wody. Zawartość tłuszczu jest wyższa w 

serach podpuszczkowych (prawie 30%), podczas gdy w serach twarogowych może wahać 

się w granicach od 0,5% do 10%. Sery podpuszczkowe są bardzo dobrym źródłem wapnia – 

mają go około 10-krotnie więcej niż sery twarogowe, podczas produkcji, których większość 

wapnia zawartego w mleku pozostaje w serwatce. Oprócz wapnia sery zawierają inne 

składniki mineralne: fosfor, sód, potas, chlor, cynk. Ponadto sery są źródłem niektórych 

witamin, głównie rozpuszczalnych w tłuszczu – A i D oraz z grupy B – zwłaszcza B12 

(szczególnie dużo w serach podpuszczkowych), B2 i pozostałych witamin z grupy B. 

Niestety, sery podpuszczkowe mają wysoką zawartość tłuszczu i cholesterolu. Sery 

twarogowe zawierają mniejsze ilości tych składników. 

 
Prozdrowotne właściwości sera żółtego 

Ser żółty zawiera białka, które są głównym elementem budulcowym wszystkich komórek 

organizmu. W składzie tych związków są znaczne ilości tryptofanu – aminokwasu będącego 

prekursorem serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia. To nie jedyny związek, który czyni z 

sera żółtego produkt korzystny dla samopoczucia. Na prawidłową pracę układu nerwowego 

wpływają dodatkowo witaminy z grupy B. Zmniejszają one napięcie nerwowe, regulują pracę 

mózgu, m.in. takie funkcje, jak myślenie, zapamiętywanie, zdolność koncentracji. Witaminy 

te wspomagają również pracę układu sercowo-naczyniowego, uczestniczą w procesach 

metabolicznych, produkcji hemoglobiny, przeciwciał, hormonów. 

 

 

 

 
 



 

Temat: Charakterystyka serów i serków twarogowych 

 
 

1.Etapy produkcji serów twarogowych:                                                                                                                

 

a) normalizacja i pasteryzacja mleka, 

b) schładzanie mleka,                                                                                                                                       

c) zaprawianie kulturą kwaszącą,                                                                                                                                                          

d) obróbka skrzepu (krajanie, rozdrabnianie, osuszanie ziarna, odebranie części serwatki, 

dogrzewanie i dosuszanie gęstwy serowej),                                                                                                       

e) ociekanie i prasowanie,                                                                                                                                 

f) chłodzenie i pakowanie. 

 

2.Do serów twarogowych należą także sery twarogowe dojrzewające (herceński, kwargle) 

i twarogowe smażone po uprzednim zgliwieniu. 

 

3.Ser twarogowy powinien mieć następujące cechy organoleptyczne: konsystencję 

jednolitą, bez grudek, zwartą, nie mazistą, zapach czysty, kwaśny, bez goryczki 
 

 
 

Proszę obejrzeć film o produkcji serów: 
 https://www.youtube.com/watch?v=RNlue9OIdrA 

Serdecznie pozdrawiam 

M. Zimna 

https://www.youtube.com/watch?v=RNlue9OIdrA


 

 

 


