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ВСТУП
«Технологи галуз1» -  одна з найважливпиих нормативних дисцишпн 

у навчальному план! подготовки бакалавра з харчово! технологи та шженерп.
У д а т й  дисциплин викладаються теоретичш основи технолопчних проидав 
виробницгва харчових продукта. Роздш «Технолога виробницгва сщмв» 
присвячений розгляду теоретичних основ та способов виробницгва твердих 1 
м’яких сичужних сир!в, плавлених сир1в, а  також основних напрямхв подальшого 
вдосконаленм виробництва.

Винчению «Технолоп! галуз!» передують так! дисциплши, як: «Бюх1мш», 
«Техшчна мшробюлопя», «Ф1зична 1 колощна х1мш», «Харчов! технологи», 
«Теоретичш основи харчових технологи», «Процеси й апарати харчових 
виробшштв». Ця дисциплина сприяе формуванню спещальних знань у бакалавров 
з харчово! технологи та шженерп. Роздш «Технолопя виробництва сирЗв» 
викладаеться студентам 4-го курсу в 7-му семестр! 1 е базовий для дисцишпн 
«Технолопчне обладнання галузю, «Оргашзащя, планування та управления 
виробшщгвом на тдприемствах», «Основи наукових дослщжень та техшчно! 
творчосп» тощо.

Метою викладання роздшу «Технология виробництва сир1в» е набуггя 
знань, необхщиих для технолопчно!, проекта»! 1 дослщно! дояльност! в галуз! 
виробницгва еирлв.

Завдання дйсциплши -  навчига студента теоретичних основ технолопчних 
процеав виробництва високояйсних сир!в та практичних навичок виробництва 
сиров 13 контролем якоеп сировини й отриманот продукцн.

У результат! вивчення дисциплши студента повиню:
• знати суть 1 обгрунтування технолопчних процес1в виробництва ,сир1в, 

принципи побудови апаратурно-технолопчних схем !'х виробництва, питания 
оргашзаци безвщходно! технолог)!, вимоги до якост! сировинй та продукцй, 
шляхи вдосконалення технолопчних процесш лромисловосп;

'ум гм и  вибирати сучаст технолопчш схеми виробницгва сир!в, виэш чати 
параметри технолопчного процесу, виконувати розрахунок продукту, 
ор1ентуватися в ртзних виробничих ситуацшх та проблемах, знаходити 
правильш рнпення на будь-яйй стада технолопчного процесу, здШснювати 
технолопчний та ьнкробшлопчний контроль сировини та продукцй'.

ПЛА Н  ЗА Н Я ТЬ О  Д И С Ц И П Л Ш И

За навчальним планом передбачасться засвоення студентами трьох 
залшових модул1в: лекцШного, лабораторного та практичного. Контроль знань 
студента здШснюсться в ход! проведения тдсумкових контрольних роб!т та 
зайку. Частина матер1алу виноситься на самоепйне опрацювання.

Теми та змют лекцш, лабораторних та практичних занять наведен! в таблиц!.



Склад залшових модулю-дисцшыпни 1Ш .17 «Технология галузо: Технолог!!! 
виробництва сиров» та розшдол часу на 1х засвоення

№
ЗмОСТОв! модул!

Розподш часу
ЗЭЛОКО-

вого
модуля

Загаль-
ний

Ауди-
торнйй

Само-
етойна
робота

1 2 3 4 5

Лекц«Т -- 7 семестр

1. Вступив лекщоя. Характеристика 
сироварно! галузо, осторичооа доводка, етари 
розвитку. Поняття про технолога© сиров. 
Завданет гапузевоо технолога. Асортимент 
продуюш. Склад та бюлопчна щнюсгь 
розних видав сиров. Сир як харчовий 
продует, норми сложивання. Сучасний стан 
о перспективи сировароння

2 5 1

1
2. Технолог!» т р у  кисломолочного 
2.1. Мзкрббшлопчш та фозошо-хомочооо 
основи виробництва. Асортимент 1 
характеристика продуктов. Нормалозаоця 
сумошей при виробництв! сиру 
кисломолочного. Закваски 1 бактероальш 
концентрата: склад, розвиток мпсрофлори. 
Загальиа технолопчна схема виробництва. 
Способи 1 лшЙ з виробництва сиру 
КИСЛОМОЛОЧНОГО. •• : Виробниатэо 
кисломолочних сирков, сирхових десертов, 
паст, нашвфабрикатов. Дефекта сиру 
КИСЛОМОЛОЧНОГО та оиркових Вйроб1В, 
причини 1ч виншшення, заходи щодо 
усунення

б 4 2

2.2. Особливосп технологи виробництва 
сиру дитячого кисломолочного 
Виробшадгво дитячого сиру традицШним 
та роздаьним способом на основ! 
ультрафшьтраш!

2 ■ 1 1

3. Технология сячуж них а р т  1 иродуктЬв Гх 
переробк®
3.!. Характеристика сичужного, сиру як 
продукту харчування. Вимоги до якосто 
молока, показники сиропридатност!, 
Посяодовность технолопчних операцой 
виробництва сичужних сиров. Склад та 
розвиток мпсрофлори, динамка 
мшробюлотооих процессе при дозрованно 
сиру. Якость сичужного ферменту. Способи 
обробки молока з метою шжращання його 
технолопчних властивостей

5 2 3

3.2. Подготовка молока до сичужного 
зсодання. Внесения необходних компонентов 
для отримання сичужного • згустку. 
Пероксидно-каталазна обробкэ. молока. 
Внесения в молоко капьцш хлориду, натрШ 
або к а л й  штрату. Використання 
бактероальошх заквасок о бактероальних 
препаратов, ох ввдовий склад о вш ив на 
перебог пронесу визр!вання сиров

1,5 0,5 1

3.3. М еханвм сичужного ' зсодання б ш ав  
молока. Роль молокозсодних ферментов, ох 
характеристика о вплив на ю р о ц е с  
виробництва. Фактори, оцо впашвають на 
процес задани я молока о подадьшу рбробку 
сирного зерна.

2 1 Г'

3.4. Обррбка згустку та сирного зерна, 
формування, самопресування, пресування о 
солоння сиров. Особливосто проведения оонх 
орерацой у виробнивдво розних видов сиров. 
Фозико-хомочно та мокробюлогочно процеси, 
вдо проходять при здШшенш цих 
технолопчних операций. Процес визровання 
сиров. Зм1на сюоадових частан сирноТ.маси в 
процесо визровання. Оргашзацй догляду за 
сирами под час ох визровання .

4 2 2

3.5. Подготовка сиров до реалозацй. Методи 
контролю «соси сиров: органолеятйчш, 
мокробюлогочно та фозико-хомочно. Дефекта 
сиров, способи Ы запобогання

2

. ..........................

I 1



3.6. Принципи клаеифЁкаш сирЁв. Технология 
окремих в и дёв  сирЁв, Умови, щ о  вгоначають 
особливосп технолога сичужних сирЁв. 
Виробництво твердих, напЁвтвердих, м’яких 
сичужних сирЁв. Вплив шкрофлори, яка бере 
участь у визрЁваннЁ цих сирЁв, на формування 
IX смакових 1 органолегггачних властивостей. 
ОсобливостЁ виробництв

4 2 2

4. Т ехнологи  виробництва розеиьних 
та  плавлеиих сирЁв

ОсобливостЁ здЁйснення окремих 
технолопчних операцш

2 1 1

5. Виробництво п р о д у к т  1з вторинно! 
мелочно! сировини

ТехнологЁчнЁ схеми I основш параметри 
виробництва згущеио! 1 сухо! гндсирно! 
сироватки, молочного цукру, казе'1'ну, 
казешаттв тощо

1,5 0,5 1

Контрольна модульна робота 4 2 2

2

Л абоватоош  заняття -  7 семестр

1. Вимоги до якост! молока в сироробнШ 
галуз! та  визначення його еиропридатиоеп. 
Визначення кислотности, масових часток 
жиру, бЁлка, якёснё реакцп на соду, МЗ^ОИ, 
Н 2О 2. Ознайомлення з основними правилами 
сепарування молока

3 2 1

2. К онтроль якостё сирЗв: органо- 
лептичний, м1кробёолог1чний та ф вико- 
хёмРший

5 2 3

3. О знайомлення г техоологкю  твердях 
сичужних т р'т . МЁкрофлора молока, його 
нормалЁзацЁя, пастеризащя, зсЁдання. Приго- 
тування бактериально! закваски та Я мЁкро- 
флора. Обробка сичужного згустку та 
сирного зерна. Самопресування Т пресування 
сирно! маси. Сблшия сиру

4 2 2

Продолжения таблиц!

4. О знайомлення з технолопею  м 'якиж  
сичуж нях сир!в на приклад! сиру 
„Л ю бительського”. ЗдЁйснення техно- 
Х1МЁЧН0 Г0  та МЁКрОбЁОЛОГЁЧНОГО контролю

3 2 1

5, О знайомлення з технологию  плаалених 
снрЁв 1 розрахунком рецептур. ЩцбЁр 
плавильно! содё, здЁйснення процесу 
плавления сирно! маси. В ю н ачен м  фЁзико- 
ХЁМЁЧНИХ ПОКаЗНИК1В у ВИХЁДНЁЙ сировинЁ та 
готовому п р о д у т

3 2 1

5. Винчения впливу технолопчних 
факторЁв на я к ё с т ь  плавленого сиру. Вплив 
тривалостЁ визрЁвання сирно! маси, 
температури плавления та часу 
витримування, дозування рЁзних солей 
плавления

7 4 3

Захист лабораторного модуля за розкладом 
занять 4 2 2

3

П ракти чш  заняттв -  7 семестр

1. Характеристика складу молока: вода, 
бЁлков! речовини, сироватковЁ бЁлки, лёпёди, 
вуглеводи, мЁнеральний склад, бЁолопчно 
активнЁ та ёншё речовини. АналЁз 
властивостей молока як полЁдисперсно! 
системи та як емульсЁ! жиру у водё

3 2 1

2. МетрологЁчш характеристики фЁзико- 
х ё м ч н и х  вимЁрювань, визначення похибок 3 2 1

3 Розрахунки нормалЁзацЁ! молока. 
Обчислення кёлькостё  капьцЁй хлориду, що 
вносить у молоко для вЁдновлення 
молбкозсЁдних властивостей

3 2 1

4. Розрахунок дози бактерЁально! закваски 
для молока рЁзно! к и сл о т н о ст ё  при 
прйготуваннЁ сирЁв рЁзного типу

3 2 1

5. Розрахунок складу та приготування 
розчинЁв солей, що додаються для плавления 
сиру

3 2 1

6. Проведения сенсорно! о ц ён к и  якостЁ та 
встановлення гатунку сирЁв 3 2 !



7. Дшова гра. Виконання 1мпащйних вправ 
«Сир кисломолочний». Акало можливих 
виробничих ситуашй»проблем

5 4 1

Захист практичного модуля за розкладом 
занять

4 2 2

Усього з лекщйних модул1в 36 18 18

Усього з лабораториях модул»в 27 18 9

Усього 3 практичних модул» в 27 18 9

Разом 90 54 36

вимоги до контрольно! роботи

Вщповщно до навчалыю! програми студенти сгтещальносп „Технология 
харчування” виконують три контродьш роботи з дисциплши „Технолог!я галузГ. 
Вони М1стять два питания за тематикою лекщйного, лабораторного та 
практичного зашкових модул»в в1'дповщно.

Вщповда на питания повинга бути повними, зм1стовними 1 четкими, м»сгити 
обгрушування технолопчних параметров 1 режиошв, розкривати бюхомочну суть 
процес»в, особливосп технолога ввдповщного продукту тощо.

Питания та заданна до першоТ контрольно! роботи

1. Укажнь вимоги ДСТУ до молока, ню заготовляеться.
2. Назвиь загалью вимоги до якост! молока, яке переробляегься на 

молочних гадприемствах.
3. Поясннь, у чому р»зниця М1Ж яюстю молока вищого, першого та другого 

гатунюв?
4. Наведпъ вимоги до якост» молока для виробництва сир»в, Яке молоко не 

дозволяеться використовувати?
5. Призначення операцШ визр1вання молока Тергшзащя молока
6. Що таке нормагпзапая молока? Якими принципами обгрунтовуегь.ся 

необхщшсть проведения нормалоацй молока в сироваршш? Розрахунки 
нормалпацп за трикутником та квадратом.

7. Обгрунтуйте необхщшсть проведения аакуумно! обробки, наведать 
режими дезодоращ! молока.

8. Дайте класифшащю сиргв. Охарактеризуйте окрем! групи сир)в, !х 
харчову та бюлопчну цшшсть.

9. Назвиь основн» вимоги до сировини в сироварств» та порядок Я 
подготовки до викаристання.

10.Охарактеризуйте сир кисломолочний, його харчову та бюлопчну 
щншсть.

11 .Наведать ф»зико-х1м1чт основи виробництва сиру кисломолочного.

12.Дайте визначення термшу „нормал»зац»я” сумтшей у виробницш сиру 
кисломолочного.

13.Наведпъ загальш технолопчш схеми виробництва сиру кисломолочного. 
Охарактеризуйте особливосп виробництва сиру кисломолочного р1зними 
способами.

14. Укажнь технолопчш особливосп виробництва кисломолочних сирюв, 
сиркових десерпв, паст, натвфабрикаив.

15.Наведнь загальну технолопчну схему виробншпва натуральних сир1в.
16.0 пиш1ть роль бактер1альних заквасок у сироваршй галуз» та !х вида.
17,Охарактеризуйте роль молокозидних фермент та »х вплив на процес

виробництва.
18.0бгрунтуйте фактори, що визначають тривашсть сичужного задания.
19.Як визначають масу ферментного препарату, потр1бного для зсщання 

молока?
20.Наведиь послщовшсть обробки сичужного згустку.
21. Пояснив необхщшсть проведения операщй: „розведення сироэатки 

водою”, часткового солшня сиру в зерш, обеушування сирного зерна.
22.Назвиь метода контролювання процесу розвитку молочнокисло! 

М1крофлори при обробщ сирного зерна.
23.Наведать режими пастеризаци молока у виробнищш сичужних сир»в.
24.Теоретично обгрунтуйте вплив температури другого нагр1ванш» на 

процес обробки сирного зерна.
25. Опишпь процес самопресування » пресування сиру, обгрунтуйте 

необхщшсть пресування сир1в.
26. Умови пресування сир!в, способи пресування та обладнання, яке при 

цьому використовують.
27. Охарактеризуйте традищйний способ визр1вання сир»в.
28.Опшшть процес визр1вання сир1в у шшмерних шйвках.
29.Теоретично обгрунтуйте перетворення складових частин сирно! маси т д  

час визр1вання.
30. Наведпь схему оргашзацн контролю за сирами шд час !х визр1вання. 

Укажнь контрольш точки.
31.Назвиь особливост» технолог!» сичужних сир»в р»зних (рул.
32.Пояснив вплив мшрофлори, що бере участь у визр»ванш нап»втвердих 

м’яких сичужних сирйв, на формування !х смакових 1 органолептичних » 
властивостей.

33. Опишпь технолопчш особливосп виробництва розс»лы»их сир»в
34. Назвиь технолопчш особливост» виробниндва нлавлених сир»в. 

Обгрунтуйте необхщшсть введения плавильних солей, укажнь режими плавления 
сирно! маси.

35.Опишпь технологию згущено! » сухо» пщсирно! сироватки, 1-алуз» !х 
застосування.

Зб.Як визначаються ямсть молока та його придатшсть для виробншива 
сичужних сир»в?



37. Охарактеризуйте етадн подготовки молока до виробиицгва сиру: 
резервування, визровання, нормалозадая, вакуумнз обробка, пастсризоцоя.

38,Опиш!ть механизм сичужного зсодання быков молока.
39,Укажиъ призначення пероксидно-каталазноо обробки молока й  опиошть 

послодовность Й проведения.
40.Поясноть необхщшсть збагачення молока кальцосвими солями под час 

виробиицтва сичужних сиров.
41.3 якою метою о в як!й колькосто використовують азотнокисло соло та який 

механозм ох до о?
42.Дайте класифокацою Молочнокислих бактерй. За якими ознаками вони 

подшяються на групи9
43.Назвоть мокроорганозми, яко використовуються под час виробництва 

гвердих сиров оз иизькими ! високими температурами другого шдогрованш, 
нашвтвердих 1 м ’яких сиров.

44.СклаД1ть технологочну схему виробництва „Любительського” сиру, 
зазиачте режими.

45.Як здШснюеться подготовка молока до зсодання?
46.Укаж1ть особливосп формування, самопресування та солшня сирного 

зерна гад час виробництва сиру „Любительського”.
47.Назвоть основю грует шоавлених сиров. Наведать загальну схему 

виробництва окремих груп плавлених сиров.
48.Яко основой' напрями гадвищення харчово! та бюлопчно! щнносп 

шоавлених Сиров?
49-Якими способами можна одержат» сир „Дитячий кисломолочний”?
ЗО.Назвоть переваги виробництва сиру ,Дитячого кисломолочного” оз 

застосуванням ультрафояьтращ!.

П итание та заадам га до друг®* контрольной роёотя

1. Який порядок приймання молока на сирзаврдах?
2. Як вгошвае неявность бактерой ка якость согчужних сиров?
3. Яка методика визначення наявносп шлбуючих речовия у молодо?
4. Як визначають наивность соматичних клпин у молода?
5. Яка методика проведения сичужно-бродилъно! проби?
6. Для чого використовують операцй' визровання молока? Яко змши 

вщбуваються в молода под час цього процесу?
7. Яю особливосп нормашзацо! молока в сиророваргай галузо?
8. Що таке сепарувакня? Сугшсть та основой правила проведения 

сепарування.
9. Назвоть апаратуру дом проведения сепарування. Основю • вузли 

сепараторов. , . ■ . . . . .
Ю.Яко використовують режими пастеризаад! молока гад час виробництва 

сиров? Назвоть основ® вузли пастеризаторов розного типу.
11,У чомуполягае подготовка молока до сичужного зсодання?
12.Яка роль бактер!альних заквасок у виробницш  сичужних сиров?

13.Як пояснюегься механозм сичужного зсодання молока?
14. Яко фактори впливають на властивосто сичужного згустку?
15.Як визначають сиропрвдатшсть молока за допомогою сичужноо кварти?
1 б.Яка роль другого гадогровання под час обробки сирного зерна?
17.Для чого застосовують операщй часткового солоння сиру в зерно й 

розведення сироватки водою?
18. Як визначити готовность сирного зерна до формування?
19.Для чого здойсопоють пресування сирно! маси? Який порядок проведения 

ще! операцй?
20.Техшка приготування виробничоо закваски.
21. Що таке активозащя закваски 1 за якими показниками конгролоють 

якость бакзакваски? У чому полягають особливосп пастеризацЙ молока у 
виробництво твердой о м’яких сичужних сир1в?

22.Яким чином проводить подготовку обладаання о робочого шструменту 
для роботи у виробництво сичужних сиров?

23.У чому полягае розница в да  кислого- та ароматотворноо молочнокисло! 
мокрофлори?

24. Яю фактори впливають на швидк1сть утворення сичужного згустку?
25.Вплив температури 1 кислотиост! молока на процес сичужного зсодання.
26.Яко оснують способи формування сиров?
27.Назвоть особливосп самопресування сичужних сиров.
28. Умови пресування сиров, способи пресування та обладаання, яке при 

цьому використовують.
29.Яко способи солоння сичужних сиров застосовують у ох виробшцгв!?
30.Призначення солонш сиров о технока його проведения.
31 .Яю фактори впливаооть на шввдюсть проникненш сол1 в сирну масу?
32.Яко особливосп технолоп! м’яккх сичужних сиров без визровання?
33.Основой технолопчш операцй' гад час виробництва плавления сиров.
34.Призначення о вида смакових наповнювачов у виробницш  плавления

сиров.
35.Яю особлив ост! виготовлення фруктових омавлених сир!в?
36.Яю показники слод враховувати под час подготовки сиров для плавления?
37.Який порядок попередньо! подготовки етровини для виготовлення 

плавлених сиров?
38.3 якою метою проводить подробнення твердо! сировини в процес! 

виготовлення плавлених сиров? Як його зд!йсиюють?
39.Як можна тдвищ ити стушнь зршоеп сумшп для плавления?
40.У чому проявляеться дм  шоавильно! сол! та  бшок?
41.Визровання сирно! маси 1 його вплив на якость готового продукту.
42.Я ю м  структурним змшам у процес! плавления сиру шддасться жирова 

фракщя?
43.Як змйвосться в ’язюсть сирно! маси в прочей плавления?
44. Вплив режиму плавления на консистенцно та смак ю ш ш еш го сиру.
45.0рганолептичш та фпто->йтчт  показники плавленого сиру.



46.Яю е дефекта плавлених сир!в? Назвггь заходи усунення основних 
дефектов плавлених сирхв 1 види коагуляцй бьпюв молока.

47. Як визначити фхзико-ххм1чш показники сироватки?
48. Охарактеризуйте м’яю сири та способи !х виробництва.
49.Як визначити ф13ико-Х1М1чш показники м’яких сир!в?
50.ЯК визначити ступлю. переходу жиру в сироватку?

Питания та завдання до третьо? контрольной роботи

1. Яю ф1зико-х!М1чш, мхкробюлопчщ та ппеючш вимоги до молока в 
сироваршш?

2. Як визначають масову частку бшка в молоцх?
3. Як визначають сиропридатшсть молока?
4. Для чого вносять у нормалхзоване молоко ешь кальцш хлориду? Яю хх 

рекомендован! дози?
5. Виконайте розрахунок нормалхзацн молока графхчним методом за 

фикутником або квадратом за таких умов: масова частка жиру виххдного 
молока -  3,8 %, знежиреного молока, що використовуеться як компонент 
нормалхзацн, -  0,05 %. Слхд приготувати 1000 г нормализовано! сумххш з масовою 
часткою жиру 2,5 %.

6. У загальному виглядх здшенхть розрахунок ефективносп сепарування 
(визначити фактичну вграту жиру, скласти жировий баланс).

7. Як визначають пофхбну дозу молокозехдного ферменту у виробницгвх
СИрХВ?

8. Наведхть опис роботи хз сичужною квартою.
9. Розв’яжхть задачу: гид час визначення сиронридатносп парта молока за 

сичужною пробою показания приладу сгановили 2,7. Визначпь кшьюсть розчину 
ферментного препарату, необххдного для зехдання 10 кг молока протягом 50 хв.

10. Назвггь основш види ' солей плавления, що використовують у 
виробництвх. Принципи вхдбору 1 кшькоеп солей плавления.

11. Виконайте розрахунок рецептури плавленого сиру: стандартну 
рецептуру та фхзико-ххмхчш показники сировини видае викладач. Складхть 
технолопчну схему виробництва плавленого сиру, вкажпь та обгрунтуйте 
режими виробництва продукту за кожною операщею.

12.Як впливае кшьюсть ферментного препарату 1 сол! кальцхй хлориду на 
швидюсть утворення молочного згустку?

13.Розрахуйте кшьюсть 40 % -го розчину кальцш хлориду га бактерхально! 
закваски, яю потрхбно додати до 8 л молока для виробництва сиру 
" Л юбительського”.

14.Яка техшка приготування розеолу 1 визначення його конценфацй?
15. Назвггь розмхри сирного зерна пхд час виробницхва рхзних видхв сирхв.
16.Укажхть температуря другого шдххрхвання, яю використовуюгь гад час 

виробництва сичужних сирхв.
17.Назвггь основхп складники рецептури хшавлених сирхв.

18.Який порядок вхдбору проб сиру для оцшки його якостх?
19.3а якими показниками охцнюють яюсть сичужних сирхв?
20. Яка максимальна кшьюсть балхв вхдповхдае кожному хз показниюв, за 

якими визначають яюсть сиру?
21 .Складггь шаблон експертного аркуша для оцхнки якостх сиру. Укажггь 

мппмальну та максимальну загальну бальну оцшку для сирхв вищого 1 першого 
гатунку.

22.Назвггь основш недолхки смаку х запаху сиру. Яю хенують метода 1х 
усунення?

23.Назвхть основнх недолхки консистенцй енру та методи хх усунення.
24. Назвггь основнх дефекги рисунка сиру та методи запобхгання.
25.Назвггь основнх дефекта зовшшнъого вигляду сиру, недолхки маркування 

х пакування готово! продукцп.
26.У чому полягае рхзниця маркування твердих х м’яких сичужних сирхв?
27. Яю показники бально! шкали оцхнки якостх сичужних сирхв?
28. Подготовка та умови проведения сенсорно! оцхнки сичужних сирхв.
29. Методи визначення основних показниюв кисломолочного та м’якого

сирхв.
ЗО.Опишпъ експрес-метрд визначення масово! частки вологи та сухих 

речовин (хз застосуванням вологовйшрювача Чижово!).
3 1 .Опишпь методи визначення масово! частки жиру.
32. Виконайте розрахунок виробництва сиру кисломолочного за таким 

завданням: виготовнти 600 кг сиру кисломолочного нашвжирного з масовою 
часткою жиру 9% з незибраного молохеа з масовою часткою жиру 3,4%. 
Нормалхзацпо передбачити в потоцх, масову частку жиру вершкхв взяти 15,3 %. 
Сир виготовиги на мехаюзовашй лшй Я9-ОПТ. Норма витрат нормализовано! 
сумхшх на виробшщгво 1 т сиру кисломолочного 6448 кг. Кн=0,5.

33. Розрахуйге кшькхсть виготовленого сиру кисломолочного, якщо: на 
виробницгво нашвжирного сиру з масовою часткою жиру 9 % витрачено 10000 кг 
незбираного молока. Масова частка жиру незбираного молока 3,5 %. 
Нормашацхя в потоцх, масова частка жиру вершкхв -  21 %. Сир виготовиги на 
мехаюзовашй лшй Я9-ОПТ. Норма витрат нормалхзовано! еумшх на вхфобницгво 
1 т сиру кисломолочного -  6668 кг. Сир кисломолочний фасують у брикета по 
250 г. Норма витрат при фасуваню 1006,8 кг/т.- Норма збирання сироватки -  80 %, 
Кн=0,5.

Завдання до 8м1тхщ*йпм вхирав

Пщ час виконання хмхтацхйних вправ студента повинш: закршита знания 
про вплив окремих технолопчних фактор1В на яюсть сиру кисломолочного; 
проаналхзувати технолопчш схеми його виробництва рхзними способами; засвогги 
методики продуктового розрахунку сиру кисломолочного; проаналхзувати 
можливх виробнич! ситуацй та проблеми; розхбратися в схемах технолопчного та 
мшробюлопчного контролю.



Розберггь:
1. Технолопчну схему виробництва сиру кисломолочного традищйним 

способом.
2 . Технолопчну схему виробництва сиру кисломолочного у ваннах- 

вставках.
3. Технолопчну схему виробництва сиру кисломолочного у 

виготрвлювачах сиру конструкцй Т1-4000.
' 4. Технолопчну схему виробництва сиру кисломолочного на лшй Я9-ОПТ.

5. Технолопчну схему виробництва сиру кисломолочного роздшьним 
способом.

Проведггь розрахунки для виготовлення:
6. Сиру кисломолочного з масовою часткою жиру 9 % у ваинах-вставках з 

12тмшкжаз масовою часткою жиру 3,4 %.
7. Сиру кисломолочного з масовою часгкою жиру 18% традищйним 

способом з 12 т молока з масовою часткою жиру 3,4 %.
8. Сиру кисломолочного „Селянського” на виготовлювач! сиру Т1-4000 в  

12 т молока з масовою часткою жиру 3,4 %.
9. Сиру кисломолочного м’якого Д1 етичного з масовою часткою жиру 11 % 

роздшьним способом з 12 т молока з масовою часткою жиру 3,4 %.
10. Сиру кисломолочного "Столичного" з 12 т молока з масовою часткою 

жиру 3,4 %.
11. Сиру кисломолочного нашвжирного з незбираного молока з масовою 

часткою жиру 3,0 % на лшй Я9-ОПТ (1500 кг).
12.Сиркового десерту (500 кг). Розрахунок проведпь за рецептурою.
13. Сиру кисломолочного „Селянського” з незбираного молока з масовою 

часткою жиру 3,3 % на лшй Я2-ОВВ (1000 кг).
М.Сирюв кисломолочних з кисломолочного нежирного сиру (500 кг).
15.Сиру кисломолочного нежирного 31 знежиреного молока з масовою 

часткою бшка 3,3 % (800 кг).
16. Сиру кисломолочного „Селянського” на лшй Я9-ОПТ в  молока з масовою 

часткою жиру 3,4% .
17.Плодово-япдного сиру кисломолочного з масовою часткою жиру 4 % 

роздшьним способом 13 15 т молока з масовою часткою жиру 3 ,4%.
18.Дитячих сирюв кисломолочних з масовою часткою жиру 18 % традищйним 

способом 13 15 г молока з масовою часткою жиру 3,4 %.
19. Знежиреного сиру кисломолочного у ваннах-вставках на лшй 

Я2-ОВВ з 15 г молока з масовою часткою жиру 3,4%.
20.Крему сиркового з 8 т молока з масовою часткою жиру 3,4%.
21.Сиру кисломолочного з масовою часткою жиру 9% з молока з масовою 

часткою жиру 3,4% (2 т).
22. „Селянського” сиру кисломолочного з молока з масовою часткою жиру 

3,6% (1,5т).
23.Сиру кисломолочного "Полкького" (1,5 т).

24. Сиру кисломолочного знежиреного з 15 т знежиреного молока на лшй Я9- 
ОПТ (масова частка бшка знежиреного молока 3,3%).

Можлив! виробимч! ситуацйГ
1. Молоко з тдвищеною кислоттстю.
2. Незсщання молока.
3. Уповшьнене утворення згустку.
4. Слабкий, в’ялий згусток.
5. П1двищена кислотшсть згустку.
6. Понижена масова частка жиру в сир! кисломолочному.
7. Шдвшцена масова частка вологи в сир! кисломолочному.
8. Щдвищений вщхзд жиру до сироватки.
9. Погане вщокремлення сироватки.
10. Зменшення виходу сиру кисломолочного.
11. Неоднородна конеистенщя сиркового десерту.
12. „Здимання” сиркових вироб1в.

Дефекги сиру кисломолочного

1. Невластивий, затхлий смак! запах. 8. Крупчасга конеистенщя.
2. Занадго кислий смак. 9. Гумопод!бнаконсистенц!я.
3. Невиражений, прюний смак. 10. Оцговокислий смак! запах.
4. Пркий смак. 11. Суха, крихка конеистенщя.
5. Пропрклий смак. 12. Вщдшяшя сироватки.
6. Дрввджовий смак. 13. Пухка конеистенщя.
7. Гнильний та ам1ачний присмак. 14. Маета конеистенщя.

Заняття з виконання !м!тащйних вира® проводягь з групою 20 — 25 чол. 
Трупу роздшяють на окрем! бригада (по 4 - 5  под.), в яких вибирають майстра. 
Пркзначають технолога (студента, який водод!е оргашзаторсышми зд!бностями та 
глнбоко розум!е матер1ал). Викладач!, яю провюдять заняття, е арбгграми. Заняття 
проводять трьома етапами:

-  шдготовчий -  викладаю роз’яснижет, учасникам зт ет  заняття, 
забезпечують Тх потр!бною нормативио-техмчною документащею, розподшяють 
рол!, видають завдання, за потреби проводяггь консультацй; академтчна група 
засвоюе правила проведения заняття \ вивчае матер!ал, оформлюс реферат, 
виконуе технолопчн1 схеми;

-  анал!з завдання -  визначення завдання для аналтзування виробничих 
сигуащй 1 можливих недолшв сиру кисломолочного; збори бригада, на яких 
розподйхяеться робота; рецензування завдання, шдготовка майстр!в до виступу; 
поелцювне обговореиня завдань за планом — доповщь майстра бригада, виступ 
рецензента, обговорення за участю встх члешв брш ада, анал!зування виробничих 
ентушцй, недолдав сиру;



-  пщбиття шдсумков —  арботри разом оз технологом вщзначають правильно 
та повш В1ДПОВ1Д1, аналозують помадки, водзначають бригади, що набрали 
•найбольшу юлькость бал1в, характеризують актившсть учасниюв гри.

У процесо заняття на дошщ ведеться таблиця проведения гри 1 нарахування 
рейтингових бал1в.

ПИТАНИЯ ДЛЯ САМ О СП ЙНО ! РОБОТИ СТУДЕНТШ

‘ 3. Молоко, його склад. Зв’язок гаяьюсного вмосту у молощ окремих 
компонентов з розмором дисперсиях частинок.

2. Вплив рЗзних факторов на х1мочний склад молока.
3. Процес утворення молока. Бюсинтез болтав, вуглевод1в, лшодов та шших 

речовин у мОлоодо.
4. Структура болтав молока Елементний склад казеону.
5. Вода в молодо: вольна, зв’язана, форми зв’язку.
6. Характеристика неболкових штрогенвмосшох сполук молока фактора, яко 

впливають на 1х вмоет:
7. Сйроватково болки молока, класифпсащя та вмост. Амшокислотний склад.
8. Молочний жир як складна сумшо триглщеридов. Класифокаодоя лошдов 

молока, !х жирнокислстний склад.
9. Фозико-хомочоп властивоеп молочного жиру. Модифжацоя Кристалов 

триглщеридов (шшморфозм); ох характеристика. .
Ю.Констанги молочного жиру, 1х праосгичне використання в технологи.

.11. Лактоза молока, значении, форми лаосгози, ох особлоовосто. Фозично й 
хомочш властивосто лактози-

12. Жиро- о водорозчинш глтамши молока фактори, оцо впливають на ох
. вмост.

13.Мшерально речовиии молока. Маофо- о мокроелементи. Фактори, що 
вшшвають на сольову роводовш’у молока

14. Значения макро- та м1кроелеменпв у технологи виготовленодя молочошх 
продуктов.

15.Модель будови оболоошо жирово! кульки. Х1м1чний склад оболонки 
жирово! кульки.

16.Внди стороннох речовин молока Вс вплИв на технологочно процеси.
17. Бактерицидно властивоеп молока.
18.Ферменти молока, характеристика, значения в технологоо виготовления 

молочних продуктов.
19.Хомочно властивосто молочного цукру,
20. Мокроелемеогги! ох вплив на бкшм1чш реакцн в молощ.
21.3араження молока радооактивними речовинами. Способа

зиезаралфоанщ. ■ ’ ' ■
22.Неболково штрогенвмюно сполуки молока. Антропогенно складов! 

частики молока -  аитвбоотикн, пестицида; дакерела надходження цих речбвив до 
молока.

23.С’маков1 та ароматично речовини молока. Причини вйншщення недолшов 
смаку о а запаху молочних продуктов.

24.Х1М1чний сослал знежиреного молока.
25. Визначення масово! частки жиру в молодо; фактори, Що впливають на 

ПМ1С1 жиру.
26. Визначення актнвносп ферменту пероксидазй.
27.3агальний болок молока, методи визначення.
28.Ф13ИКО-Х1М1ЧШ показники молока, визйачення ошслотносто. •
29.Термост(йтасть молока, методи визйачення.
30.Х1М!чний склад вершив.
31 .Х1м1чний склад знежиреного молока.
32. Хомочний склад молочноТ сироватки.
33.Фозико-хомочн! показники знежиреного молока; визначення титровано!

кислотность ■
34.0ро-анолептичний аооалоз молока. Бальнаоцшка.
35. Визначення лактози в молочной сировиш.
36.Визначення густини в розних видах молочно! сировини. Фактори, яко

впливають на густину.
37.Саштарно-гопешчн! показники молочно! сировини, ох визначення.
38.Визначення кислотности в розних видах; молочно! сировйни.
39.Мшеральиий склад молочно! сировини; визначення вмосту кальцою 

колориметрдчним методом.
40. Основ ш недолки молочно! сировини, Ы характеристика. . •
41 .Визначегадя бактериального осоменшня молока.
42. Визначення масово! частки сухих речовин у молочшй Сировино.
43. Визначення активностз фосфатази молока.
44Вшиачення в’язкоси молока.

V. 45.Молоко Як полодисперсна система. Тоши дшяоерених систем. Властивосто 
мЬкфазно! поверхш оофешдх фаз, повфхнёвий.нйтяг на меш ждшу фаз.

46.Казе!н -  основний болок молока, фрадодйнйй склад казеону. 
Амшокислотний склад казе!ну.

47. Фозично та хзмочно властивосто бшков молока.
48. Дестабшзахця емульсп молока за умови теплового о мехаючногб вплимв.
49.Хомочн! властивосто молочного., жиру:- гщролЬ, окисненнй, 

переетериф1кацоя, годрування.
50.3мшення складових частин I властивостей молока в процесо обробки.
51.Пона, значеном шноутворення в технолопчних проаесах виробництва

молочних продуктов.
52.3мшення складовой частин молока под час заморожування.
53-Молоко \ мояочиа сйроватка як остинний розчин. Молекулярно- 

дисперсний стан лактози, оонно-дисперсний стан мщеральних солей. Можооша о 
молекулярна взаемодо! у водному середовшцо молока.

54.0рганолегттична та сенсорна оцонки молочно! сировини.
55.Формування смаку 1 запаху молока в процесо обробки о зберогання.



бб.Змшення складових частил молочно! сировини гад час зберйання. 
Фотох!М1ЧН1 реакцй.

57. Вплив нагр1ван1м на сольовий 1 впгамшний склад мелочно! сировини.
58.Змшення складових частил 1 властивостей молочно! сировини гид час 

пастеризацп.
59. Змшення казешу ! сироваткових бнпав шд час згущення.
бО.Змшення складових частил молока шд час охолодження.

' 61. Л1 по л 13 жиру, його значения в технолога молочних продукта.
62.Молоко як емульеш. Типи емульсШ. Розподш за розм!рами жирових 

кульок у молощ, вершках, знежиреному молощ. Явище утворення вершк!в.
63.Змшення складових частин молочно! сировини пщ час сунпння.
64.Змшення складових частин молока у пропей згущення.
65.Вида бродшня молочного цукру. Х1м1зм окремих вид1в бродшня.
бб.Змшення складових частин молока гад час гомогешзаци.
67.Сутн1сть сичужно! коагуляцй та перетворення казешу на параказеш.
бВ.Властивосп молочних згуетшв за розних вид!в коагуляцй.
69.Коло!дна система молока. Стан казешу та сироваткових бйшв молока. 

Казешаткалыцйфосфатний комплекс, його склад, структура.
70.Коагу Лягая казешу. Поняття "золь", "гель". Механизм кислотно! 

коагуляцй казешу.
71. Змшення складових частин молока гад час згущення. Особливосп 

криепшзацй лактози у згущених молочних продуктах.
72.Фактори сгабшьносп жирово! емульей молока. Дестаб1л1зац1я, 

деемульгуваиня молочного типу.
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