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Забезпечення населення доброякісними продуктами харчування є найважливішою народногосподарською та соціальною
проблемою. Провідна роль в її реалізації належить молочній
промисловості, у тому числі сироробній галузі.
Серед продуктів харчування сир посідає одне з провідних
місць за харчовою й енергетичною цінністю, яка визначається
високим вмістом у його складі повноцінних білків, молочного
жиру, а також мінеральних солей і вітамінів у добре збалансованому співвідношенні й у легкозасвоюваній формі.
Загальний обсяг виробництва сирів у світі постійно зростає і
поряд з кисломолочними продуктами стає одним з головних
способів переробки молока. Ринкова економіка України потребує збільшення обсягів виробництва натуральних твердих сирів,
підвищення їх якості, розширення асортименту. На сьогодні
розвиток ринку сиру вимагає постійного вдосконалення технологій виробництва і пошуку нових технологічних рішень [2].
Технологія виробництва сичужних сирів являє собою складний багатофункціональний процес, в якому зміна впливу навіть
одного з технологічних факторів може змінити динаміку біохімічних, мікробіологічних і фізико-хімічних перетворень сирної
маси, що відбивається не тільки на органолептичних властивостях та біологічній цінності кінцевого продукту, а й на його
безпечності.
Постійно ведуться пошуки методів підвищення якості молочної сировини, підвищення її вологості, вивчення впливу температури та активної кислотності на концентрацію іонного кальцію в молоці, сичужному сирі та сироватці. Додавання стабілізуючих солей дає змогу зменшити тривалість згортання молока
за допомогою коагулянту молока, отримати більш щільне
згортання, прискорити переробку сирного зерна та підвищити
вихід сиру на 3–5 %.
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Одержання сиру з характерним смаком і запахом, гарною
пластичною консистенцією та його характерним рисунком
залежить від конкретної спрямованості цих мікробіологічних та
біохімічних процесів, що протікають у сирній масі, а також від
їхньої механічної та термічної обробки.
Кухонна сіль є не лише смаковим складником сиру, а й регулятором процесу дозрівання, тому одним із найбільш поширеним способом посолу твердих сирів є посол в оборотних листах
з концентрацією 18–22 % та температурою 8–12 °С.
Температура дозрівання має важливий вплив на розвиток
мікрофлори та біохімічних процесів у сирі. Термін дозрівання
натурального сичужного сиру з коротким терміном дозрівання
становить 20–30 днів.
Процес дозрівання сиру забезпечується мікробіологічними,
фізико-хімічними та біохімічними процесами, швидкість та
спрямованість яких залежать від низки технологічних факторів.
Основною рушійною силою цього процесу є молочнокисла
мікрофлора. Визрівання сиру – це тривалий процес, який для
більшості видів твердих сирів триваає від 1,5 до 6 місяців [1].
Ефективним стимулятором розвитку мікрофлори сиру є
мікроелементи. Для розвитку мікроорганізмів та стимуляції
їхньої життєдіяльності необхідно використовувати не окремі
мікроелементи, а їхню суміш. При запровадження останніх
щодо помітності сірих тонів вона знижується на 20–25 %.
Проте прискорення визрівання сирів може бути викликане не
лише загальною активізацією заквашувальної мікрофлори, але й
введенням до складу заквасок молочнокислих бактерій з підвищеною протеолітичною активністю. Використання заквасок з
Str. thermophilus, L. casei, L. helveticus при виробництві Українського сиру і температури згортання молока до 36 °С, а другого
нагрівання – до 44–46 °С призвело до активізації розвитку
мікрофлори. Наслідком цього стала інтенсифікація протеолізу,
що проявилося в збільшенні в дослідних сирах масової частки
розчинного азоту у 1,2 рази порівняно з контрольними зразками
сирів [3].
Отже, найбільш ефективним шляхом прискорення визрівання
твердих сичужних сирів на сьогодні є використання заквасок,
що здатні проводити процес визрівання сирів в оптимальних
технологічних умовах розвитку молочнокислих бактерій.
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Крохмаль (C6H10O5)n є найбільш поширеним вуглеводом у
раціоні людини і міститься в багатьох основних продуктах
харчування. Людство отримує з крохмалю енергії більше, ніж із
будь-якої іншої речовини. У травному тракті людини крохмаль
піддається гідролізу і перетворюється на глюкозу, яка легко
засвоюється організмом. Проміжними продуктами гідролізу
крохмалю є декстрини. Як харчова добавка крохмаль використовується для загусання багатьох харчових продуктів.
Модифікований крохмаль є відмінним загусником, стабілізатором, носієм та наповнювачем, що робить його універсальною
сировиною з практично безмежною областю застосування.
Крохмаль називається модифікованим, оскільки його одержують із натурального (нативного) крохмалю шляхом обробки
останнього хімічним або фізичним способом, тобто модифікацією.
Крохмаль, що піддають обробці, використовується в харчовій
промисловості для виготовлення киселів, майонезів, жувальних
цукерках, ірису, драже, нетрадиційних сортів хліба (наприклад,
безглютенового), для дитячого, спеціалізованого харчування та
ін., майонезних соусів, при цьому отримані продукти практично
не відрізняються на вигляд від традиційних [3].
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