
Sery 
 

Sery otrzymuje się z mleka pełnego lub odtłuszczonego ― bądź z ich mieszaniny. 
Do produkcji sera stosuje się głównie mleko krowie, kozie i owcze. Produkcja serów 
polega na otrzymywaniu i obróbce skrzepu mleka powstającego z kazeiny, czyli białka 
mleka. Skrzep powstaje pod wpływem podpuszczki (preparat enzymatyczny) bądź 
zakwaszania, bądź też przy zastosowaniu obu tych czynników łącznie. Ze względu na 
rodzaj skrzepu sery dzielimy na: podpuszczkowe ― żółte miękkie (zawartość wody 
powyżej 50%) i twarde (zawartość wody mniej niż 50%), kwasowe ― twarogowe, 
kwasowo–podpuszczkowe (sery typu „Cottage Cheese”) i twarożek homogenizowany 
oraz sery topione. 

Ze względu na zawartość tłuszczu w suchej masie sery dzielimy na:  

 śmietankowe 50%; 

 pełnotłuste 45%; 

 tłuste 30–40%; 

 półtłuste 20%; 

 odtłuszczone 10–20%; 

 chude do 10%. 

Wyróżniamy następujące gatunki sera: 

 dojrzewające podpuszczkowe ― żółte twarde: szwajcarski (np. ementaler), 
holenderski (np. gouda), szwajcarsko-holenderski (np. tylżycki), włoskie do tarcia 
(np. parmezan), angielski (np. cheddar), z masy parzonej (np. mozarella); 

 dojrzewające podpuszczkowe ― żółte miękkie: z porostem pleśniowym (np. brie), 
z przerostem pleśniowym (np. rokpol), solankowe (np. feta), pomazankowe (np. 
bryndza); 

 topione ― np.: edamski, tylżycki, ementaler, cheddar, gouda; 

 twarogowe ― tłusty, półtłusty, chudy; 

 homogenizowane ― angielskie (np. fromage), serki homogenizowane.  

Sery są źródłem wapnia i fosforu oraz wysokowartościowego białka. Są jednak 
również kaloryczne i niebezpieczne dla osób z chorobami układu krążenia. W zależności 
od rodzaju sera pakuje się je w różnego rodzaju folie lub pudełka kartonowe oraz 
przechowuje w temperaturze pomiędzy 2–20°C. 

Sery twarogowe 

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.  



Ser smażony – to ser wytwarzany z dojrzałego (zgliwiałego) twarogu z mleka krowiego z dodatkiem 

masła, soli i kwaśnego węglanu wapniowego (soda oczyszczona), niekiedy kminku; stopiony na 

gorąco tworzy jednolitą płynną masę, która po ochłodzeniu zastyga. Charakteryzuje się żółtawą 

barwą oraz ostrym, charakterystycznym zapachem i smakiem.  

Opakowania serów: papier pergaminowy (twarogi), kubeczki z tworzyw sztucznych (serki ziarniste, 

smażone), folia polietylenowa (twarogi).  

Przechowywanie serów: chłodne, suche i czyste pomieszczenia, bez obcych zapachów; temperatura 

1–8°C; do kilkunastu dni, sery ziarniste – do 14 dni. 

 

Sery podpuszczkowe 

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. pochodzące z Francji camembert i brie; na powierzchni 

rozwija się biała pleśń; miąższ powinien być miękki, kremowy, bez oczek, jednolity, rozpływający się 

w ustach, twardszy ku środkowi; smak łagodny, lekko pieczarkowy, 

 − z przerostem pleśniowym – sery półmiękkie; charakteryzują się wewnętrznym, żyłkowym 

rozwojem niebieskiej, zielono-niebieskiej lub ciemnozielonej pleśni; miąższ jest miękki i kruchy; 

przedstawiciele: roquefort, fromage bleu, gorgonzola, rokpol,  

− maziowe – sery miękkie; w czasie dojrzewania bakterie powodują powstanie tzw. mazi serowej na 

powierzchni sera; miękka mazista konsystencja i charakterystyczny ostry smak oraz zapach; 

przedstawiciele: ser limburski, romadur, piwny, monasterski, 

 − pomazankowe – sery miękkie z mleka owczego; charakterystyczny, ostry, lekko zjełczały smak  

i zapach oraz pastowatą konsystencja; przedstawiciel: bryndza,  

− solankowe – sery półmiękkie; dojrzewają w solance; przedstawiciele: feta, teleme, solan,  

− wędzone – sery półmiękkie lub półtwarde; w końcowej fazie dojrzewania poddane procesowi 

wędzenia; przedstawiciele: rolada ustrzycka, ser gryficki, ser zamojski wędzony. 

Półtwarde, twarde i bardzo twarde sery podpuszczkowe dojrzewające (potocznie zwane serami 

żółtymi), to sery typu :  

− szwajcarsko-holenderskiego – sery półtwarde; dojrzewają około 1–2 miesięcy; miąższ miękki, 

elastyczny, smak i zapach pikantny, lekko kwaśny, lekko ostry, oczka drobne, nieregularne; 

przedstawiciele: ser tylżycki, trapistów, warmiński, mazurski, żuławski, myśliwski, salami,  

− holenderskiego – sery półtwarde lub twarde; dojrzewają około 2–3 miesięcy; miąższ miękki, 

elastyczny, o smaku i zapachu łagodnym, czystym, lekko orzechowym, z rzadko rozmieszczonymi 

oczkami wielkości grochu; przedstawiciele: edamski, gouda, podlaski, liliput, puławski, zamojski,  



− szwajcarskiego – sery twarde; dojrzewają od 3 do 12 miesięcy; smak łagodny, czysty, słodkawo-

orzechowy, aromatyczny; miąższ zwarty, elastyczny i jednorodny w całej masie z widocznymi 

okrągłymi lub owalnymi, regularnie rozmieszonymi, dużymi oczkami; przedstawiciele: ementaler, 

sokół, tykociński, radamer,  

− angielskiego – sery twarde z masy kruszonej; dojrzewają przez 2–3 miesiące; brak oczek; czysty, 

łagodny, lekko kwaskowaty smak i zapach, konsystencja elastyczna, jednorodna w masie; 

przedstawiciel: cheddar,  

− włoskiego – sery twarde do tarcia; silnie solone, dojrzewają od roku do trzech lat i więcej; zwarty, 

twardy, biało-kremowy miąższ; bez oczek, pikantny smak; przedstawiciel: parmezan,  

− z masy parzonej – w czasie produkcji masę serową poddaje się parzeniu w osolonej wodzie lub 

serwatce o temperaturze 50–70°C; miąższ zwarty, elastyczny, jednorodny, smak lekko słony  

i pikantny; czas dojrzewania wynosi kilka tygodni; przedstawiciele: mozzarella, kaszkawał, oscypek 

(oszczypek). 

Wymagania jakościowe serów podpuszczkowych: kształt regularny, skórka niezbyt gruba, gładka  

i mocna, bez uszkodzeń mechanicznych; oczkowanie o charakterystycznym kształcie; miąższ 

elastyczny, zwarty, jednolity w całej masie, odpowiadający typowi sera; smak i zapach łagodny, 

delikatny, aromatyczny, czysty i swoisty dla danego typu. 

 Opakowania serów: kartony laminowane (feta), folia aluminiowa (brie).  

Przechowywanie serów: chłodne, suche i czyste pomieszczenia, bez obcych zapachów; temperatura 

nie wyższa niż 10°C; sery twarde i półtwarde do 14 dni, sery miękkie do 6 dni. 

Sery topione 

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

podpuszczkowych dojrzewających. 

Sery topione dzieli się ze względu na:  

− zawartość wody: miękkie – powyżej 50% wody (do smarowania) i twarde – poniżej 50% wody (do 

krojenia),  

− użyte surowce: sery noszące nazwę sera podpuszczkowego, z którego zostały wykonane (np. 

edamski, gouda), oraz dowolnie nazwane (wyprodukowane z różnych asortymentów sera),  

− zawartość tłuszczu: kremowe, tłuste, półtłuste. 

Opakowania serów: kubeczki z tworzyw sztucznych, folia polietylenowa, folia aluminiowa.  

Przechowywanie serów: chłodne, suche i czyste pomieszczenia, bez obcych zapachów; temperatura 

5–20°C; do 30 dni. 

 

Koncentraty mleczne 



Koncentraty mleczne – to produkty otrzymywane przez częściowe lub całkowite usunięcie wody  

z mleka przy jednoczesnym utrzymaniu jego wartości odżywczej i smakowej 

Mleko zagęszczone jest produktem otrzymywanym przez częściowe odparowanie wody. 

Zagęszczeniu poddaje się pełne lub odtłuszczone mleko. Rodzaje mleka zagęszczonego są 

następujące:  

− niesłodzone (bez dodatku cukru) – w celu utrwalenia wymaga sterylizacji,  

− mleko słodzone – otrzymuje się przez częściowe odparowanie wody z mleka, do którego dodano 

cukru; z powodu małej zawartości wody i znacznego stężenia cukru, mleko nie ulega zepsuciu 

mikrobiologicznemu, dlatego nie jest poddawane sterylizacji; może być produkowane z dodatkami 

smakowymi (np. z kakao, wanilią, syropem owocowym).  

Mleko w proszku uzyskuje się w procesie dwustopniowego usuwania wody, przez zagęszczenie,  

a następnie suszenie. Rodzaje mleka w proszku:  

− pełne (o zawartości wody nie więcej niż 4% i tłuszczu nie mniej niż 25%), 

− odtłuszczone (o zawartości wody nie więcej niż 5% i tłuszczu nie więcej niż 1,5%). 

 Mleko instant – to proszek mleczny, łatwo rozpuszczający się w wodzie. Proszek składa się z dużych 

aglomeratów, czyli ziarenek, uzyskiwanych w wyniku zlepiania się nawilgoconych, małych ziarenek 

proszku. Produkcja polega najczęściej na podwójnym suszeniu: po pierwszym suszeniu nawilża się 

powstałe ziarenka, aby połączyły się w duże ziarna – aglomeraty, które następnie są ponownie 

suszone.  

Śmietanka w proszku – to suszony produkt mleczny typu instant. Produkuje się ją z naturalnej 

śmietanki z dodatkiem białek mleka, syropu skrobiowego, lecytyny i regulatorów kwasowości. 

 Opakowania koncentratów mlecznych: puszki metalowe, tuby metalowe, kartony powlekane (mleko 

zagęszczone); puszki metalowe, torby z folii polietylenowej lub aluminiowej (mleko i śmietanka  

w proszku).  

Przechowywanie: suche, czyste i przewiewne pomieszczenia; temperatura do 20°C; wilgotność 

względna do 75%; okres przechowywania od 4 do 6 miesięcy. 
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