
Temat: Sery – podział, skład chemiczny i wartość odżywcza. 
 
1. Sery – to produkty uzyskiwane przez odpowiednią obróbkę skrzepu mleka. Skrzep 
powstaje z głównego białka mleka – kazeiny, która koaguluje pod wpływem działania 
podpuszczki, zakwaszenia bakteriami fermentacji mlekowej lub w wyniku działania obu tych 
czynników. Podpuszczka – to enzym występujący w błonie żołądkowej cieląt. 
 

2. Sery wszystkich typów można podzielić wg następujących kryteriów: 
− rodzaju użytego surowca: krowie, owcze, kozie, mieszane, 
− rodzaju skrzepu mleka: podpuszczkowe, kwasowe, kwasowo-podpuszczkowe, 
− zawartości tłuszczu w suchej masie sera: śmietankowe (50%),pełnotłuste (45%), tłuste 
(30–40%), półtłuste (20%), chude (do 10%), − zawartości wody: twarde, półtwarde, 
miękkie. 
 

3. Wartość odżywcza serów zależy od zawartości wody. Im więcej wody, tym mniej tłuszczu 
i pozostałych składników odżywczych oraz mniejsza kaloryczność. 
Sery podpuszczkowe są bardzo dobrym źródłem wapnia, ponieważ powstają ze skrzepu 
parakazeinianu wapnia oddzielającego się od serwatki. Natomiast podczas produkcji serów 
twarogowych znaczne ilości wapnia przechodzą do serwatki. 
Białka sera zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy, a więc są to białka 
pełnowartościowe. Sery dojrzewające są zaliczane do grupy produktów ciężkostrawnych ze 
względu na znaczną zawartość tłuszczu. 
 

4. Sery twarogowe – to wyroby ze skrzepu otrzymanego metodą kwasową lub kwasowo-
podpuszczkową. Zdecydowana większość serów twarogowych to sery niedojrzewające, czyli 
nadające się do spożycia zaraz po wyprodukowaniu. Sery twarogowe potocznie nazywane 
są serami białymi. 
 

 

 

 

 

 

5. Sery podpuszczkowe – to sery otrzymywane z mleka w wyniku działania enzymu 
podpuszczki, która powoduje ścięcie białka i powstanie skrzepu słodkiego. 
 

Miękkie i półmiękkie sery podpuszczkowe dojrzewające dzielą się na sery: 
− z porostem pleśniowym – sery miękkie, np. camembert i brie; na powierzchni rozwija się 
biała pleśń, 
− z przerostem pleśniowym – sery półmiękkie; charakteryzują się wewnętrznym, żyłkowym 
rozwojem niebieskiej, zielono-niebieskiej lub ciemnozielonej pleśni, przedstawiciele: 
roquefort, fromage bleu, gorgonzola, rokpol, 
− maziowe – sery miękkie; w czasie dojrzewania bakterie powodują powstanie tzw. mazi 
serowej na powierzchni sera, przedstawiciele: ser limburski, romadur, piwny, monasterski, 
− pomazankowe – sery miękkie z mleka owczego; charakterystyczny, ostry, lekko zjełczały 
smak i zapach oraz pastowata konsystencja; przedstawiciel: bryndza, 
− solankowe – sery półmiękkie; dojrzewają w solance; przedstawiciel: feta 



− wędzone – sery półmiękkie lub półtwarde; w końcowej fazie dojrzewania poddane 
procesowi wędzenia; przedstawiciele: rolada ustrzycka, ser zamojski wędzony. 
 

 

 

 

 

 

 

Półtwarde, twarde i bardzo twarde sery podpuszczkowe dojrzewające (potocznie zwane 
serami żółtymi), to sery typu: 
− szwajcarsko-holenderskiego: ser tylżycki, trapistów, warmiński, mazurski, żuławski, 
myśliwski, salami, 
− holenderskiego: edamski, gouda, podlaski, liliput, puławski, zamojski, 
− szwajcarskiego: ementaler, sokół, tykociński, radamer, 
− angielskiego: cheddar, 
− włoskiego: parmezan, 
− z masy parzonej: mozzarella, oscypek (oszczypek). 
 

 

 

 

 

 

 

6. Sery topione – to wyroby wtórne, które uzyskuje się przez topienie masy serowej z serów 
podpuszczkowych dojrzewających. 
 


