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 Fundacja Europejska Akademia Samorządowa została
ustanowiona w roku 2004, jako organizacja pozarządowa i wpisana do rejestru.

 Fundatorzy za cel i zarazem misję postawili sobie inicjowanie oraz 
wspieranie działań, które sprzyjają budowaniu zrównoważonego rozwoju regionu 
lubelskiego, ekonomicznej i społecznej spójności kraju oraz integracji z Unią 
Europejską i Polonią w krajach Europy Wschodniej.

Fundacja Europejska Akademia Samorządowa podejmuje działania 
przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej – tworzenie warunków 
dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, promowania oraz rozwijnia 
kontaktów i współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, podejmuje starania 
wspomagające rozwój wspólnot oraz społeczności lokalnych poprzez: promowanie 
i wspieranie rozwoju lokalnego, promocję inicjatyw społecznych oraz działania na 
rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Mając na celu rozwijanie współpracy międzynarodowej Fundacja zainicjowała 
współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które propagują 
przemiany demokratyczne zarówno w Polsce, jak i na Wschodzie Europy. 
Przejawem tych działań są organizowane programy, wizyty studyjne, konferencje 
międzynarodowe w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

W ostatnim czasie szczególnie aktywnie działa na Ukrainie. Była 
współorganizatorem Forum Biznesu Polsko-Ukraińskiego. Współpracuje  
z Konsulatem Generalnym RP w Łucku i Lwowie oraz innymi Organizacjami 
w zakresie organizacji konferencji, dni kultury, szkoleń oraz realizacji projektów. 
Czynnie organizuje wyjazdy dla przedstawicieli organizacji ukraińskich do 
Polski. Nawiązała współpracę z organizacjami na Litwie – Dom Polski, a na 
Ukrainie – Fundacja Zamek w Podhorcach, firma Good Partner z Lwowa, Institute 
of European Integration, Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia na 
Wołyniu, Wołyńską Obwodową Organizacją Pozarządową „Fundusz Rozwoju 
Lokalnego”, „Stowarzyszeniem Miast Ukrainy” przedstawicielstwo wołyńskie oraz 
ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiej na Wołyniu. Powołała trzy stowarzyszenia 
na Ukrainie takie jak: Wołyński Klub Automobilowy, Stowarzyszenie 
Europejska Akademia Rozwoju Nauki i Biznesu oraz Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich im. Józefa Ignacego Kraszewskiego. Zrealizowała wiele 
projektów z dofinansowaniem ze środków pomocowych zarówno w kraju jak  
i za granicą, szczególnie na terenie Ukrainy.

    Zachęcamy i zapraszamy do współpracy.
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Od Fundacji...

Bazując na doświadczeniach zrealizowanego pro-
jektu „Wsparcie ukraińsko-polskich inicjatyw na rzecz 
rozwoju sadownictwa i uprawy jagód w obwodzie wo-
łyńskim” (2017). Fundacja Europejska Akademia Sa-
morządowa wspólnie z partnerami z Ukrainy podję-
ła kontynuację prac w sektorze rolnym, w ramach pro-
jektu „Wspieranie wdrażania najnowszych technologii 
przetwórstwa mleka w obwodzie wołyńskim i rówień-

skim poprzez proces zapoznania się z najlepszymi polskimi praktykami”. Przykłado-
wym regionem w Polsce było województwo podlaskie, a konkretnie gmina Korycin, 
co było uwarunkowane doświadczeniami okolicznych gospodarstw w technologiach 
przetwórstwa mlecznego surowców (produkcja sera i pochodnych, jogurt, kefir itd.) 
i budowaniem lokalnej marki.

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności małych gospodarstw, 
przedsiębiorstw, spółdzielni obwodu wołyńskiego i rówieńskiego poprzez zapozna-
nie ich z technologiami przetwarzania mleka (produkcji sera), których wdrożenie nie 
wymaga dużych inwestycji i może być zrealizowane w niewielkich gospodarstwach 
farmerskich, zwiększając ich dochodowość.

Zorganizowana przez Fundację wizyta studyjna w Polsce pozwoliła uczestni-
kom szkoleń zapoznać się i uzyskać wiedzę o produkcji serów w małych mleczar-
niach i indywidualnych gospodarstwach, poznać specyfikę tej produkcji, porównać 
technologie i wymienić się doświadczeniami z polskimi i litewskimi serowarami.

Podczas wizyty odbyła się także prezentacja oferty polskich producentów urzą-
dzeń dla gospodarstw mleczarskich i małych mleczarni. Zarząd Fundacji EAS jest 
wielce zaszczycony tym, że może współuczestniczyć w kreowaniu wizerunku polskie-
go serowarstwa i odradzającej się gałęzi produkcji ekologicznej i zdrowej żywności 
mleczarskiej. Składam podziękowania partnerom projektu, a szczególnie Panu Kon-
sulowi Markowi Zaporowi za zaangażowanie w budowanie więzi międzyludzkich 
i gospodarczych w ramach obu realizowanych wspólnie projektów. Pokłosiem i pod-
sumowaniem projektu jest przewodnik „Poradnik serowara” jako przewodnik do 
własnego przyjemnego biznesu, bo jak mówią w branży „ser lubi ręce i wino” a naj-
lepiej to czują Polacy i Ukraińcy. Mamy podobną mentalność, łatwo się nam wza-
jemnie porozumieć, jest w nas też romantyka.

Andrzej Strawa
Prezes Fundacji

Europejskiej Akademii Samorządowej

Проект «Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки 
молока у Волинській та Рівненській областях шляхом ознайомлення 
з кращими польськими практиками» дуже важливий для України. Досвід 
сироварів Польщі, їхні знання і поради, як здолати труднощі на етапі 
становлення, - це неоціненна поміч, яку отримали фермери з Рівненщини та 
Волині. Цей проект – можливість дати старт початківцям та малим фермам, 
допомогти розвинути власну справу, не залучаючи великих інвестицій. 
Натомість сировари, які вже активно працюють, мають змогу підвищити 
ефективність своєї роботи. Цей проект також покликаний налагодити співпрацю 
між підприємцями з України та Польщі, аби спільними зусиллями розвивати 
мистецтво сироваріння, популяризувати цей вишуканий та корисний продукт. 

Ми дякуємо генеральному консулу Республіки Польща в Луцьку 
Вєславу Мазуру за надану підтримку, віце-консулу Республіки Польща 
в Луцьку Мареку Запуру за натхнення та сприяння, голові Фундації 
Європейської Академії Самоврядування Анджею Страві за допомогу 
в організації навчального візиту сироварів з України до кращих підприємств 
Польщі, за поради та налагодження співпраці з експертами з Польщі, директорці 
ГО «Волинська обласна сільськогосподарська дорадча служба» Наталії Козак 
за фахову поміч та поради, сировару Кшиштофу Яворському за інформацію, 
надану під час тренінгів, та допомогу в підготовці підручника для сироварів-
початківців, директору Департаменту агропромислового розвитку Волинської 
ОДА Юрію Горбенку та усім працівникам за сприяння в реалізації проекту.

І, звісно, подяка учасникам проекту, які готові працювати та 
вдосконалюватися, аби виготовляти якісний екологічно чистий сир 
і формувати нове обличчя регіону.

Нагадаю, що реалізація проекту стала можливою завдяки фінансовій 
підтримці Міністерства закордонних справ Республіки Польща в рамках 
програми «Польська допомога» в галузі розвитку. 

Керівник проекту Ельвіра Яцута,
координаторка проектів ВОГО 

«Фонд місцевого розвитку»
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З історії сироваріння

 Сироваріння наповнене цікавими історіями та легендами, які роблять цю 
галузь харчової промисловості дуже привабливою. Значення мистецтва сиро-
варіння колись було величезним, особливо серед гірського населення у зв’язку 
з довгою та холодною зимою. Не менш важливим мистецтво виготовлення 
сиру було на території з теплим кліматом, оскільки  молоко, яке лишалося на 
кілька годин,  швидко скисало та псувалось. Бо, як нам відомо, холодильники 
та морозильні камери винайшли не так давно. Виготовлення сиру стало прак-
тично ідеальним способом концентрації білків молока та фіксації їх протягом 
багатьох місяців. Звичайно, з часом виявилося, що протеїни, збережені у ви-
гляді сиру, не тільки не втрачають своїх поживності і смаку, але й навпаки, ба-
гато отримують, стаючи вишуканою та ексклюзивною їжею. З часом сир пере-
творився на їжу королів та пап. Одна з легенд розповідає про шумерського пас-
туха, який тисячі років тому налив свіжого молока в шкіряну бочку, зроблену 
зі шлунку вівці і вирушив у пустелю. На його здивування, через кілька годин 
ходьби в бочці не було більше молока, сичужна речовина, виявлена на стінках 
бочки, перетворила  молоко в сироватку, яку  мандрівник і з’їв у найближчому 
оазисі. Ця їжа була настільки поживною та смачною, що чоловік вирішив по-
стійно брати бочку з молоком в усі мандрівки. Ймовірно, одного разу чоловік 
помітив, що після вичавки сироватки, можна зробити кульку, яка зберігає смак 
протягом  багатьох днів. І ймовірно, що саме так був виготовлений перший 
у світі сир. Незабаром з’ясувалося, що сир - це ідеально збалансована їжа. 
Вона містить всі інгредієнти, необхідні людям для життя та розвитку: білки, 
жири, цукор, вітаміни, макро- та мікроелементи, ферменти, пробіотичні бакте-
рії та інші біологічно активні речовини. Всі ці інгредієнти  найкращої якості,  
можна сказати, ідеальні. Бактерії, пов’язані з молоком і сиром, корисні і шля-
хетні. Тільки цим можна пояснити те, що сир зберігає свої ароматичні якості 
настільки довго, дозріває, не псується і не старіє. Не дивно, що сир в давні часи 
був дуже цінний, а іноді використовувався як валюта в біржовій торгівлі. Рим-
ські солдати споживали сир під час тривалих військових експедицій, а грець-
кі спортсмени, перед змаганнями на Олімпійській арені, їли виключно сир, аби 
набратися сили та збільшити мускулатуру. Козячий сир в давнину давали  по-
раненим солдатам, щоб ті швидше відновили сили після бою. У самому Римі 
в час розквіту імперії функціонувало кілька десятків сироварень, де було виго-
товлено цілу низку сортів сирів. Після падіння Римської імперії сир потрапив 
на північ Європи. Знання про мистецтво виготовлення сиру перейняли христи-
янські монастирі. Ченці, сповнені терпіння та любові, створили такі прекрас-
ні види сиру як траппістький сир, монастирський або сир рокфор. Вони поши-
рювали традиції сироваріння усією Європою, особливо в Італії, Швейцарії, Ні-
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дерландах, Франції та Греції. У кожному регіоні були створені специфічні види  
сирів, наприклад гауда, фета, грана падано, моцарелла та ементалер.

Види та сорти сиру

 Кількість сирних видів величезна і, мабуть, немає такої людини, яка 
б знала їх усіх. Сам факт, що молоко, яке використовується для виготовлен-
ня сиру, може бути коров’ячим, козячим або молоком вівці, робить сири дуже 
різними. Існує ще багато інших чинників, зокрема доїння, рослинне багатство 
полів та луків, де паслися кози, корови і вівці, порода молочних тварин. Дуже 
важливим фактором, а в багатьох випадках і найголовнішим, є спосіб виробни-
цтва та талант і пристрасть сирного виробника до цього ремесла.

Поділ сирів за методом виробництва:

- кислотний: сир утворюється природним шляхом через дію молочнокислих 
бактерій або іншого підкислювача, наприклад, лимонного соку.
незрілі сири (маскарпоне, панір)
зрілі сири
- кислотно-сичужний: сир також виробляється природним шляхом, але у ньо-
го додають трохи сичугу.
домашній сир
- сичужний: сир утворюється під впливом сичуга.

м’які сири:
з ростом цвілі (брі, камамбер)
з гіпертрофією форми (рокфор, горгонзола)
бринза

напівтверді сири (тільзітер, лімбургер)

тверді сири (пармезан, емменталь, гауда, радомер)
Зрілі: сир виготовляється з нагрівання молочної сироватки, яка залишилась 
після виробництва сиру.

- рікота.

Перш ніж розпочати виготовлення сиру, ми готуємо 
устаткування.

 Найкраще почати з досить складного виду, який дозволить швидко 
освоїти основи виготовлення сиру. Перед початком роботи потрібно організу-
вати сирний семінар. Звичайно, це гучна назва, ймовірно, домашня кухня буде 
нашою першою сирною майстернею. Все, що потрібно зробити, - це звільнити 
більшу шухляду або полицю, де ви будете зберігати необхідне обладнання для 
нашої першої майстерні з виробництва сирів. Що ви повинні купити? Перш за 
все, потрібен достатньо великий горщик (бажано, аби він був новий, оскільки 
пізніше він буде служити тільки для виробництва сиру, його не слід викорис-
товувати для інших кулінарних цілей). З чотирьох літрів молока буде виготов-
лено менше кілограма м’якого сиру. З тією ж кількістю молока ми отримуємо 
приблизно півкілограма твердого сиру. На початку нашої сирної пригоди ми не 
будемо ставити собі за мету виробляти великі сирні кола. Це правда, що ори-
гінальні швейцарські рецепти завжди використовують велику кількість моло-
ка (як правило, 300 літрів), але вдома ми повинні робити меншу кількість сиру, 
щоб уникнути низки технічних проблем. Півкілограма швейцарського сиру до-
статньо, аби випробувати вашу руку і досягнути задоволення. Ось чому нам 
потрібен 6-літровий горщик.

 Молоко, з якого ми маємо намір виготовляти сир, повинне заповнити 
максимум 4/5 його обсягу. Емальовані горщики та горщики зі сталі, що не ржа-
віє, ідеальні. Не використовуйте алюмінієві та чавунні горщики, тому що мо-
лочна кислота, утворена під час виробництва сиру, реагує з ними, даючи сиру 
металевий присмак. 

 Ми також повинні купити довгий ніж. Його довжина повинна бути 
більшою, ніж висота горщика (він може бути таким, як для торта). Ми пови-
нні також придбати  довгу дерев’яну ложку, кулінарний термометр з позначка-
ми від 0 до 100°C, ложку з дірками, крапельниці, ківш, маленьку посудину для 
вимірювання сичуга (може використовуватись стопка для горілки), друшляк зі 
сталі, що не ржавіє, або емальований, полотно чи марлю, складену в кілька ра-
зів, або нову тканину, пелюшку для проціджування. Ще потрібно придбати дві 
дерев’яні дошки для нарізання (вони повинні бути новими!), і дві чаші зі сталі, 
що не ржавіє, до яких ми будемо переціджувати сирне зерно. Ще нам буде по-
трібна форма для сиру. Її ми можемо купити в спеціалізованому магазині, але, 
думаю, що буде дешевше і приємніше зробити її самостійно. Це може бути 
прямокутна, кругла дерев’яна або пластикова коробка (проста, але міцна, як 
з магазину побутової техніки), яку потрібно добре покрутити, аби краще злити 
сироватку. Дірки мають бути діаметром близько 2 мм і знаходитися на відстані 
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близько 1 см один від одного. Під час обробки 4 л молока, форма повинна мати 
об’єм приблизно 1 л. У приміщенні, де буде дозрівати сир, потрібно контролю-
вати вологість, тому я пропоную придбати гігрометр. І це кінець закупів! На-
явність та прийнятні ціни на необхідне обладнання робить це хобі недорогим. 
Нам буде потрібне велике каміння, що слугуватиме пресом для сиру, але цей 
прилад не вимагає інвестицій.

 У нас вже є обладнання! Тепер вам знадобляться матеріали та добав-
ки, необхідні для виготовлення сиру: сичуг, сіль та культури для заквашування 
сиру. Ви можете купити їх у спеціалізованих сирних магазинах, які продають 
їх поштою. Наш сирний магазин, хоча і зроблений з простого обладнання, по-
радує око, особливо якщо в наборі є багато дерев’яних предметів. Ця незрозу-
міла чарівність оригінальної простоти нашої майстерні, безсумнівно, буде сти-
мулом виготовляти сир. Я запевняю вас, що перший сир завжди смакує особли-
во.

Підготовка молока

 Звичайно, основною сировиною для сиру є молоко (в минулому сиро-
вари  використовували термін «сировина для сиру»). Ідеальне свіжовидоєне 
молоко найкраще  придбати у фермерів,  прямо від корови (коров’яче молоко 
легко купити і воно відносно недороге, але для першого сиру дуже добре пі-
дійде молоко кози або вівці). Найкраще використовувати молоко від вечірньо-
го удою, не надто охолоджене (10-15°С). Важливим є спосіб доїння молока. 
Ручне доїння є більш корисним, ніж механічне, коровам вистачає мікрофлори, 
присутньої в руках людини, яка займається доїнням. Коли молоко надходить 
від ветеринарно контрольованих тварин, пастеризація не потрібна. Вам потріб-
но тільки почекати 3-4 години, щоб молоко завершило бродити, і можна бути 
певними в тому, що з такого гарного молока, отримаємо смачний сир. Осоли-
во, якщо йдетьс про літо, коли є змога випасати корів на луках, повних сокови-
тих й ароматних трав. У випадку, якщо у нас виникли труднощі з придбанням 
такого молока, можна спробувати куплене в магазині пастеризоване молоко. 
З такого молока вдасться виготовити сир, хоча ефект буде не таких хорошим, 
через те, що молоко знежирюють, розводять і транспортують. Молоко корови 
містить близько 5 % жиру, і після декількох годин спокійного очікування звер-
ху збирається великий шар вершків. Перш ніж почати виробляти сир, ви може-
те зібрати його в окрему миску. Вершки, отримані методом очікування, містять 
значний відсоток молочного жиру. Він знадобиться для виготовлення смачного 
ароматного масла (варто спробувати!). Вистачить вершки просто охолоджува-
ти протягом декількох годин, а потім збити в блендері чи в баночці (потрусити  
щільно закритою баночкою, слухаючи будь-яку живу мелодію). Через кілька 

хвилин (або після декількох музичних творів) ми отримаємо смачне, свіже та 
запашне вершкове масло та солодку маслянку. Таке свіжозбите вершкове мас-
ло, спокушає смаком і ароматом, яким можна змазати  випечений на заквасці 
хліб. Це задоволення і незабутня кулінарна подія! Із зібраних вершків можна 
також зробити сир маскарпоне - пухнастий, вершковий - рецепт в наступних 
розділах книги.

Додаємо бактеріальні культури та сироваткову сіль.

 Молочні культури містять мільйони бактерій, які нам потрібні. Ми до-
даємо їх до ще холодного молока, аби вони прокинулись, зволожились і почали 
жити. Розпочався процес метаболізму. Це наші маленькі помічники. Їхня їжа 
- лактоза, яку бактерії перетворюють на молочну кислоту, тобто вони підкис-
люють сир до ідеального рН 5,5, що робить дозрівання нашого сиру правиль-
ним. Ці корисні бактерії також забезпечують сирові унікальний смак, отрима-
ний після дозрівання. Тобто, за словами сироварів, бактерії формують букет 
смаків та ароматів. Третя важлива дія бактерій полягає у формуванні очних 
отворів або дірок у сирі. І тут теж сировари мають свій вираз – «красиві, вели-
кі, блискучі очі». Якщо  у нас є тільки частково знежирене молоко (воно буде 
містити приблизно 3-3,5% жиру), ми можемо розпочинати сироваріння. 
	 Підкислення	молока	полягає	 у	 розвитку	мікрофлори	 гомо-і	 гетеро	
молочної	ферментації.	Це	процес	перетворення	молочного	цукрусу	в	молоч-
ну	кислоту.	Він	відбувається,		поки	рН	не	досягає	4,5,	і	зупиняється		завдя-
ки	високій	концентрації	молочної	кислоти.	Його	застосовують	під	час	ви-
робництва	сиру,	тому	що	контрольоване	підкислення	сприятливо	впливає	
на	міцність	 сиру. Молоко варто налити в горщик з нашої сироварської по-
лички, в якому будемо готувати сир. Потім треба ретельно перемішати вміст 
дерев’яною ложкою (сир любить дерево і руки сировара, оскільки і на поверх-
ні дерева, і на руках живуть благородні кислотні бактерії, що сприяють проце-
су створення сиру). Нарешті додайте щіпку (на кінчику ножа чи ложечки) бла-
городної культури до холодного молока. Вони зосереджені та висушені шля-
хетними штамами мезофільних закисляючих бактерій (мезофільна назва вка-
зує на те, що вони добре розвиваються при температурах, близьких до темпе-
ратури нашого тіла, або від 28 до 36 ° С). Цю культуру потрібно постійно збе-
рігати в морозильній камері, виймати лише під час безпосереднього додаван-
ня в молоко, після – знову до морозильної камери. Ви повинні бути обачними, 
аби під час цієї процедури до неї не потрапили ані вода, ані молоко. Утворені 
кристали льоду викликають пошкодження клітин бактерій, що спричинить де-
активацію бактеріальної культури. Запобігання вологості забезпечить її довго-
вічність. Сирні бактерії швидко розмножуються в теплому молоці - через кіль-
ка хвилин їх стає вдвічі більше, а через півгодини вони заповнять все молоч-
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не середовище, таким чином не дозволяючи диким бактеріям заважати проце-
су дозрівання. Ось чому так важливо до бактерій додавати холодне молоко. Це 
дасть їм необхідний час, аби створити нашим маленьким союзникам ідеальні 
умови. Молоко потрібно перемішувати після внесення кожного додатку. Це не-
обхідність, оскільки молоко має бути повністю вимішане з усіма складниками. 
У великих сироварнях молоко постійно рухається під час підготовки та «заспо-
коюється» лише після додавання сичугу. Загальне правило полягає в тому, що 
спочатку потрібно додати бактеріальні культури в молоко, потім додати сіль 
(якщо є потреба, барвник), а наприкінці - сичужний фермент. Наступним важ-
ливим додатком є сироварна сіль, яку звичайно продають у розчині. 40 % роз-
чин солей кальцію збагачує наше молоко кальцієм, оптимізує роботу сичужно-
го ферменту. Нам потрібно додати 10-12 крапель на 4 літри молока. Помістіть 
їх в крапельницю, ретельно рахуючи краплі, адже, якщо солі буде забагато, сир 
набуде гіркометалічного присмаку. Завдяки цьому доповненню суспензія стає 
компактною і однорідною, сиру стає більше. Після ретельного перемішування 
продовжуйте нагрівати молоко на слабкому вогні. Хорошим рішенням буде ви-
користання водяної бані. Це означає, що у велику каструлю з водою варто по-
ставити меншу з молоком і нагріти її. Таким чином ви зможете рівномірно на-
грівати усю масу молока і уникнете місцевого перегріву. Не забуваємо про по-
стійне помішування!

Молоко для сироваріння (іноді згадується як котлове) - це молоко, призначене 
для виготовлення сиру з усіма додатками: культурними бактеріями, сировар-
ною сіллю та іншими інгредієнтами, попередньо нагріте, підготовлене до до-
давання сичужного ферменту.

Додаємо сичужок

 Ренін - це протеолітичний фермент, який коагулює казеїн, що містить-
ся в молоці. Це природний фермент, який виробляється в шлунку кожного мо-
лодого ссавця. Саме цей фермент сприяє перетворенню молока з колоїдного 
білка на сирний згусток, який зосереджений на наступному етапі - утворен-
ню сироварського зерна. Сичужного ферменту потрібно додати стільки, щоб 
через 30 хвилин ви могли отримати хороший сирний кекс. Найчастіше вироб-
ники вказують оптимальну кількість на упаковці, і цієї інструкції варто дотри-
муватись. Залежно  від часу молочної коагуляції, кількість сичужного фермен-
ту може бути відповідно збільшена або зменшена (досвід допоможе!). Занадто 
велика кількість сичужного ферменту призведе до того, що сирна маса швид-
ко підніметься, буде нагадувати гуму і стане непридатною для переробки; за-
надто мала зупинить формування сирної маси на тривалий час, вона буде крих-
кою і перекислою. Високоміцний сичужний фермент (наприклад, 1:100000) пе-
ред додаванням варто розбавити перевареною холодною водою (1:5). Молоко 
нагріваємо до температури на кілька градусів нижчої від температури нашого 
тіла, тобто у випадку голландського сиру приблизно до 32-34 °С. Коли моло-
ко нагріється до цієї температури, знімаємо з вогню і залишаємо приблизно на 
20-30 хвилин, щоб молоко згорнулось. Отримуємо готове молоко (це відчуєть-
ся на смак і запах). Тепер пора перейти до наступного етапу:  в молоко дода-
ємо сичужний фермент, виливши всю відміряну порцію на поверхню молока. 
Ретельно перемішуємо масу за годинниковою стрілкою та згори донизу протя-
гом кількох секунд. Сичужний фермент коагулює молоко вже через дві хвили-
ни, і в цей час молоко повинно перебувати в спокої. Опісля ставимо в отрима-
ну масу ложку у вертикальному положенні, беремо чисте полотно та накриває-
мо горщик приблизно на півгодини, щоб сичужний фермент міг виконати своє 
завдання. 

Формування згустку та перша проба з виготовлення сиру.

 Через півгодини відпочинок закінчується. Переконайтеся, що все йде, 
як потрібно. Спостерігаємо за нашою роботою. Ми повинні побачити прекрас-
ний порцеляновий сирний згусток. Сирний	згусток	-	сирне	молоко	після	ко-
агуляції	сичужним	ферментом	(молоко	подібне	до	ніжного	желе)	у	випад-
ку	сиру,	а	також	після	коагуляції		молочною	кислотою	у	випадку	творога. 
Далі ми робимо сирний тест: обережно вставляємо в сирний згусток ніж, а по-
тім піднімаємо його. Сирний згусток повинен триматися на ножі, потім він має 
красиво тріснути, утворюючи гарні краї. Другий сирний тест полягає в тому, 
щоб притиснути ложкою сирний згусток до стінки посудини та спостерігати, 
чи легко він відокремлюється від стінки, залишаючи в розриві лише сироватку.
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Сирна арфа - кілька або десяток ножів або струн, обрамлених металевою або 
дерев’яною рамою з ручкою. Це підвищує ефективність і точність нарізання. 
Для початку у шестилітровій каструлі вистачить  довгого ножа.

Сироварна маса - нарізаний сирний згусток разом з сироваткою, обережно на-
грітий. Маса рідка і желатинова.

Нарізаємо поздовжньо, поперечно і навскіс для отримання бажаного розміру. 
Врешті-решт ми відділяємо сирну масу від стінок і бачимо результат нашої 
праці, делікатно стряхнувши весь горщик. Ми повинні побачити красиві, 
блискучі кубики сиру з делікатним потоком сироватки. Цей вигляд радує кож-
ного сировара. Після розрізання сирного згустку ми його перемішуємо, аби по-
рушити цілісність. Тоді частинки сироватки  рухатимуться одна за одною. Як 
сказав мій старший і більш досвідчений колега,  виготовленню сиру неможли-
во навчитися, треба відчувати сир. І це важливий момент для розуміння цього 
принципу. Помиємо руки - і повільними та спокійними рухами перемішуємо 
масу. Це дуже приємний процес. Ми відчуваємо гладкість і делікатність теплої 
маси. І тоді розуміємо, чому сир - це країна м’якості. Такий процес також ко-
рисний для наших рук, оскільки сироватка є однією з найкращих натуральних 
косметичних засобів. Вона має корисний для шкіри pH 5.5, благородні кислотні 
бактерії, делікатні білки та вітаміни.

Нарізання	 маси	 впливає	 на	 подальшу	 консистенцію	 сиру.	 Чим	 тонше	
наріжемо,	 тим	 сир	 буде	 твердішим	 (зерно	 для	 твердих	 сирів,	 потрібно	
нарізати	 розміром	 з	 пшеничне	 зерно).	 І	 навпаки,	 товсте	 нарізання	
використовується	для	м'яких,	пастоподібних	сирів	та	сирів	з	пліснявою.

Нагрівання сирної маси

 Після перемішування потрібно зачекати 5-10 хвилин, щоб частинки 
зерна ущільнилися, а сироватка вийшла. Це дозволить при подальшій обробці 
не розпилювати білкові частинки, а ретельно відокремлювати сирну масу від 
сироватки. Цей процес називається «дренаж сирної маси». Потім ми почина-
ємо розігрівати нашу масу. У цьому процесі варто використовувати той факт, 
що нагріті білки витискають сироватку. Таким чином витискаємо сироватку 
і отримуємо сирне зерно, з якого будемо формувати сир. Нагрівати потрібно за 
найнижчої можливої температури, аби сироватка м'яко і поступово відділяла-
ся від маси і утворювала округлі зерна розміром з горіх. Занадто швидке нагрі-
вання може призвести до накопичення сироватки в зерні, спричинить труднощі 
під час пресування сиру. Температура в каструлі повинна підніматися на 10 °C 
щохвилини, а коли досягне 400 °С, процес повинен тривати близько 10 хвилин. 
Масу слід постійно змішувати, аби вона плавала в сироватці і перебувала в по-

стійному русі. Тоді зерно стає рівним і липким. Якщо змішувати рукою, мож-
на краще відчути консистенцію і структуру маси. Після невеликої практики ми 
зможемо самостійно визначити температуру в котлі (в Підгаллі, що у південній 
частині Польщі, сировари і донині  не використовують термометр).

Кінець розігріву - другий сирний тест

 Кінцевий процес нагрівання визначається шляхом виконання другої 
сирної проби. Ми беремо трохи зерна і делікатно стискаємо в руці. Необхідно 
створити однорідний блок, який можна легко розтерти на окремі зерна. Коли 
досягнемо цього ефекту, зупиняємо нагрівання. Зазвичай ми отримуємо його 
при 38-41 °С, але тут не температура є показником, а консистенція зерна. Піс-
ля декількох разів приготування сиру ми побачимо, що кожного разу кінцева 
температура нагрівання буде дещо іншою. Зерно з молока, що довго охолоджу-
валось, буде складніше нагріти, ніж з молока, отриманого відразу після доїн-
ня. Те саме стосується і пастеризованого молока. Зерно нагрівається складніше 
і набуває незрозумілої консистенції. Однак після декількох разів виготовлення 
сиру, ми наберемося досвіду і з кожним разом будемо отримувати більш краси-
ві липкі зерна.

Після цього залишаємо зерно на 5 хвилин, аби воно осіло на дно каструлі. Цей 
процес називають «сушкою», він спрямований на вирівнювання консистенції. 
Після цього ми зливаємо сироватку і проціджуємо зерно через друшляк, обли-
цьований полотном або марлею, складеною в декілька разів. Таким чином ми 
отримуємо концентровані білки.

Зерновий сир перекладаємо у форму та натискаємо

Сироварне зерно - це концентрована шляхом термічної обробки маса у вигляді 
зерен (розмір зерен залежить від типу сиру), яка має постійну консистенцію 
і вже досить пружні кульки білка.

 Зерно слід переносити в форму досить швидко, поки воно ще тепле. Це 
забезпечить його злипання в рівномірний блок, з якого ви зможете легко витис-
нути міжзернисту сироватку. Сироватку збираємо в каструлю, яка знаходить-
ся під друшляком. Це допоможе нам під час інших процесів. Обережно віджи-
маємо сир вручну або дерв’яною качалкою, спостерігаючи, як сироватка вихо-
дить назовні через отвори (цей крок варто робити на  протвині,  тоді ми спо-
кійно зберемо сироватку і залишимо чистим стіл). Коли ми відчуємо, що біль-
шість сироватки вийшла, виймаємо сир з форми, обмотуємо його чистим по-
лотном і знову кладемо у форму. Полотно відіграє дуже важливу роль, оскіль-
ки воно ефективно вбирає сироватку, яка виходить з сиру, і надає шкірі цікаву 
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текстуру. Наприкінці ми кладемо дерев’яну дошку наверх і притискаємо ми-
тим каменем. Тут можна використовувати камень будь-якої ваги, але важливо, 
аби спочатку тиск не був надто високим (зазвичай варто використовувати при-
близно 2 кг на кожні 20 г сиру). Через кілька годин, коли сир вже спресуєть-
ся, можемо докласти другий. Сир залишаємо в теплі, тоді зерно стане пластич-
ним, гладким, не матиме недоліків. Вичавлюємо сир протягом 4-5 годин. Піс-
ля цього розмотуємо полотно, обережно знімаємо  частинки сиру та викидаємо 
в попередньо підготовлену каструлю з сироваткою. Не можна прати полотно 
порошком, оскільки запах може перейти на сир під час наступного використан-
ня. Сироватка з полотном скисне і може лежати в кислій сироватці протягом 
декількох днів. Перед використанням миємо його лише у гарячій воді.

Пресування сирів полягає у вичавлюванні сироватки, яка знаходиться між зер-
нами. Застосований прес повинен бути від 2 до 30 кг на 1 кг сиру. Чим м’якше 
і делікатніше зерно, тим меншим має бути тиск (французький сир з плісня-
вою), якщо сир твердий (швейцарський та італійський сир), то тиск  має 
бути великий. Є також самопресуючі сири: сирну масу потрібно лише кіль-
ка разів перевернути, щоб забезпечити рівномірний відтік сироватки (камам-
бер). Існує ще один спосіб - пресування на похилій поверхні - він запобігає утво-
ренню міжзернистої сітки.

Соління сиру

 Ми повертаємось до нашого сиру, який після розмотування здивує нас  
м’якою консистенцією та оксамитовою шкіркою. Тепер прийшов момент со-
ління.
 Соління сиру. Є три способи соління: соління в розсолі, соління в зерні 
(чедер), суха засолка (натираємо поверхню сиру кам’яною сіллю). Соління сиру 
– дуже важливий процес, який виконує щонайменше три функції: закриває сир, 
створюючи корочку, яка захищає його поверхню до появи плісняви, тоді сир 
встигає висохнути і почати дозрівання, надає сиру солоності. Солі мігрують 
з поверхні сиру в середину дуже повільно, лише через кілька тижнів зрівнюючи 
його концентрацію. Найкраща сіль для сиру - це кам’яна сіль, не йодована.
 Для приготування сольового розчину необхідно взяти кілограм нейодо-
ваної кам’яної солі, залити 3 літрами холодної води і 1 літром сироватки. Ви-
користовуємо глиняний посуд або посуд зі сталі, що не ржавіє, ємністю в 5 лі-
трів. Повністю перемішати і охолодити до 12 °С. До приготованого таким чи-
ном розсолу кладемо сир (безумовно, буде плавати) і посипаємо зверху шаром 
сухої солі. У такій соляній ванні сир повинен залишатися приблизно 2-3 годи-
ни. Під час цього процесу на ній утвориться помірна шкірка і сир добре ущіль-
ниться. Концентрація солі на поверхні сиру протягом першого тижня не дозво-

лить розвиватися цвілі, і в цей час сир виробить гарну суху шкірку, гарно ви-
глядатиме. Через деякий час концентрація солі у всій масі сиру вирівняється 
і досягне середнього вмісту близько 2,5 %. Після виймання сиру з розсолу, його 
слід поставити на звичайні дерев’яні дошки (сир любить дерево) і дати йому 
стікти і висохнути. Правильним рішенням буде його в цей час двічі повернути 
(пам’ятайте, що сир любить руки сировара).

Дозрівання сиру - це магія, яка відбувається 
самостійно піднаглядом сировара.

 Що відбувається з сиром під час дозрівання, чому біла маса перетво-
рюється на делікатес з прекрасним ароматом і цілою низкою проникливих сма-
кових відтінків? Дозрівання кожного виду сиру різна. Умови та процедури теж 
різні. Рука і досвід сировара значною мірою визначають, яким саме сир це 
буде. Тому потрібно створити сприятливі умови для певного типу сиру і турбу-
ватись про кожного з них по-різному.
Голландський сир найкраще дозріває при температурі 10-12 °С, тому після ви-
сихання його поверхні ми повинні перемістити його в прохолодне місце. З до-
свіду я знаю, що температура може бути трохи вищою, приблизно до 14-15 °С. 
Тоді сир дозріє трохи швидше, швидше вкривається пліснявою. Його шкірку 
треба мити частіше і натирати сіллю. Найвища вологість для дозрівання сиру 
становить 85 % відносної вологості. Прохолодний виритий льох ідеально під-
ходить для дозрівання в домашніх умовах або поблизу будинку. Варто знайти 
полицю або виготовлені зі струганих дощечок стійки. Сири, розташовані на 
них, безперечно почуватимуться добре і красиво зрітимуть. Якщо поки немає 
подібного простору, можна використовувати домашній холодильник. Найкра-
щим місцем буде нижня полиця для овочів. Краще лишити цю полицю лише 
для сиру. У нижній частині потрібно встановити правильно оброблену дошку 
- і наша маленька кімната дозрівання готова. 
 Складаємо сири таким чином, аби вони не торкалися один одного. Це 
гарантує подачу повітря та дозволить сиру дихати.
 Визрівання сирів складається з біологічних та фізико-хімічних пере-
творень, найчастіше при температурі 10-12 °С та вологості близько 85 %. 
Під час старіння білки та жири деградують під впливом ферментів та бак-
терій. Утворюється чудовий ароматичний букет. Коли сир дозріває до так 
званої сухої шкірки, потрібно захистити поверхню сиру шляхом створення со-
ляного бар’єру, змащення олією, парафінування, накривання сиру шаром попе-
лу.
 Сири на початку дозрівання потрібно перевертати кожні 3-4 дні, че-
рез 2 тижні - лише один раз на тиждень або навіть рідше. Вже на шостий день  
ми помічаємо перший тонкий наліт плісняви білого кольору. Коли робимо сир 
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з сухою шкіркою і не хочемо отримати білий пушок на сирі, його потрібно 
стерти тканиною, змоченою в розчині з оцту та грубої солі, можна також обми-
ти сир розсолом, а потім стерти насухо полотном. Далі на суху шкірку сиру на-
носимо шар олії. Кожна їстівна олія підходить для цієї мети: ріпакова соєва, со-
няшникова олія,  хоча лляна олія найкраща. Вона має особливі властивості су-
шіння на поверхні сиру і швидко створює суху плівку, що перешкоджає досту-
пу повітря до сиру і запобігає росту цвілі. Через тиждень цю процедуру варто 
повторювати.
Ви також можете накрити сир шаром парафіну. Для цього парафін розігріваємо 
в каструлі до температури приблизно 130-140 °С, а потім холодний і сухий сир 
ретельно занурюємо в гарячий парафін і відразу виймаємо його. Потім трима-
ємо сир за частину, яка вже запарафінена, і повторюємо операцію, занурюючи 
інший бік. Краще всього покрити його двома або навіть трьома шарами пара-
фіну. Тоді сир буде достатньо ізольований від повітря, і цвіль не зможе на ньо-
му вирости. Наш сир спокійно дозріватиме. 
 Сировари кажуть, що сир користується косметичними процедурами, 
любить перевертатися, любить, коли його масажують і за ним доглядають. 
Ваша робота та турбота робить продукт красивим і смачним. 
Сир дозріває близько 4 тижнів, хоча цей період може бути продовжений на ко-
ристь його смаку. З часом він стає все більш пікантним, ароматним, його смак 
значно покращується. Ароматний букет з’являється в голландському сирі че-
рез три тижні. Тоді ми можемо помітити чіткі зміни у його зовнішності та сма-
ку. З’являються досить несподівані відтінки, а також красиві, блискучі очка, що 
не може не тішити виробника. Коли сир досягає усіх цих якостей, його мож-
на розрізати на невеликі порції, розкласти на круглій дошці, прикрасити вино-
градом, волоськими горіхами і з великою гордістю і задоволенням пригостити  
членів сім’ї або гостей.
 У сирному виробництві ми використовуємо допоміжні матеріали, де-
які з них можемо зробити самі, а деякі - повинні купувати. Потрібно купи-
ти сичуг, бажано у рідині з не дуже великою концентрацією. Важливо працю-
вати на одній сироватці, це забезпечить послідовність і впевненість у робо-
ті. Другим важливим доповненням є закваска. Це концентрована культура до-
рогоцінних бактерій на основі молока. Ми можемо придбати готові концен-
тровані бактеріальні культури в спеціалізованому магазині, можемо розмно-
жити такі бактерії самі, використовуючи найвищої якості молоко та трохи 
готової бактеріальної культури. Ми піддаємо молоко природній ферментації 
за оптимальної температури  для розвитку молочнокислих бактерій, тобто 
28-30 °С. Після розмноження бактерій, виливаємо їх в контейнери та заморо-
жуємо. Отримані кубики льоду стануть робочим розчином для виробництва 
сиру. Для приготування сиру ми використовуємо сироварну  сіль або комплекс 

солей кальцію для збагачення молока іонами кальцію, необхідними для дії сиро-
ватки. Ми також купуємо цей додаток у спеціалізованому магазині. Можемо 
використовувати натуральні барвники для забарвлення сиру, наприклад, морк-
ву або куркуму.

Ми виробляємо дозріваючий сир

 Ми готуємо свіже молоко, попередньо заквашуємо його сиром та дода-
ємо всі необхідні інгредієнти. Закваска додається до ще холодного молока, це 
може бути робочий або стартовий розчин у ліофлізованій культурі. Підкислен-
ня зазвичай займає 20-40 хвилин. За цей час ми підігріваємо молоко до темпе-
ратури приблизно 30 °С, тому що це оптимальна температура для додавання 
сироватки. Підготовлене молоко може піддаватися процесу коагуляції (30-40 
хвилин). Після цього часу перевіряємо щільність сирного згустка. Якщо все га-
разд, можемо нарізати. Залежно від ваших потреб, нарізаємо згусток велики-
ми або малими шматками. Наступним процесом є сушка сирної маси. Цей про-
цес складається з декількох хвилин спокійного перемішування, щоб не розпо-
рошувати дуже тонкі зерна. Після цього процесу ми можемо почати нагрівання 
сирної маси, щоб отримати зерно з бажаною консистенцією. Нагрів слід про-
водити дуже повільно, аби не закривати воду в зерні. Нагріваємо до темпера-
тури приблизно 40 °С. Після закінчення процесу нагрівання намагаємося про-
бити сирне зерно і перейти до остаточної сушки, що зазвичай займає 5-10 хви-
лин. Після закінчення процесу сир повинен формуватися з зерна та піддавати-
ся пресуванню, яке триває протягом кількох годин. Після цього сир обмотуємо 
полотном і піддаємо процесу соління. Використовуємо спеціально підібраний 
розсол (20 % розчин солі, води та сироватки). Сири в розсолі отримують щось 
на кшталт шкірки, проливаючи їх інтер’єр. Чим більший розмір сиру, тим до-
вший буде процес соління. Розсол повинен мати температуру не вищу 15° С. 
Кладемо солений сир на дошку для нарізання і переходимо до процесу дозрі-
вання (за температури 10-12° С). Процес дозрівання триває від  декількох тиж-
нів до декількох місяців. У той час сир змінює свою структуру і смак, набуваю-
чи абсолютно нових рис, що в сироварінні називається «букетом смаку та аро-
мату». З’являються очка характерні для даного типу сиру.

Виробництво закваски

 Ми використовуємо найвищої якості молоко, отримане від здорових 
тварин у найкращому сезоні вирощування трав. Найкраще використовувати 
молоко з вечірнього доїння, яке не надто солодке і характеризується більш ви-
сокою мікробіологічною якістю, ніж ранкове молоко.

Виробництво закваски
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 Добре знежирити таке молоко за допомогою центрифуги, оскільки в жир 
можуть потрапити можна випадкові бактерії, а відомо, що мова йде про вибір 
кращих, найблагородніших. Ми виконуємо всі кроки, пов’язані з підготовкою 
закваски відповідно до правил гігієни. Не варто використовувати стерилізатори, 
оскільки до них особливо чутливі бактерії. Ми заливаємо кисле молоко в чистий 
горщик і нагріваємо його до 62-63 °С, потім якнайшвидше охолоджуємо в  ка-
струлі з холодною водою (до 40 °С). Таким чином, отримане молоко термостату-
ємо протягом декількох годин до кислотної коагуляції (іноді треба чекати довше, 
більше доби, оскільки бактеріям потрібен час,  аби розмножуватися і почати до-
мінувати над навколишнім середовищем),  покриваємо горщик  тканиною і зали-
шаємо в теплому місці. Коли ми отримаємо ясний, кислий сирник, охолоджуємо 
закваску до температури холодильника. Якщо у нашому молоці є багато молоч-
нокислих бактерій і термофільних бактерій, то успіх гарантовано. Якщо спро-
ба не вдалася, тобто ви отримали поганої консистенції сирну кислоту, слизьку, 
з бульбашками газу, то можете її використовувати для інших завдань. Тест варто 
повторити, але взяти інше молоко. Іноді доводиться кілька разів повторити про-
цедуру, щоб отримати запашну закваску. Закваска повинна бути свіжою, кислою 
та ароматною. У цьому випадку виготовлений сир також буде ідеальним, особли-
во після дозрівання.

Подальший шлях роботи із сирною

культурою (розмноження)

 Коли переконаєтесь, що закваска хороша, можна переходити до її тран-
сплантації та розмноження, аби отримати робочу закваску. Виймаємо її з холо-
дильника, знімаємо верхній шар (в нього можна додати цвіль і дріжджі), і від-
кидаємо його. Середній шар пересаджуємо кілька разів в попередньо пастери-
зоване та охолоджене до 40 °С молоко. Через кілька годин інкубації отримує-
мо робочу закваску, яку можна пересадити та використовувати протягом 2-4 
тижнів. Додаємо приблизно 2-3 % робочої закваски  відносно молока і чекаємо 
скисання від 20 хвилин до години залежно від типу сиру. Коли ми помічаємо 
ранні симптоми виродження нашої закваски (це передбачає послаблення роз-
множення бактерій та вторинних інфекцій), то слід зробити нову закваску.

Переваги та користь використання саморобної закваски

 Важливою перевагою є той факт, що ми отримали оригінальну заквас-
ку, яка містить в своєму складі бактеріальні культури, характерні для нашого 
регіону, ферми та нашого сирного будинку, завдяки чому наш сир отримує осо-
бливі смакові ознаки, відсутні в інших таких сирах. Крім того, підготовка за-
кваски – це наш новий досвід. І ми заощадимо немало. Купівля ліофілізованих 

культур - досить дороге задоволення. Збережені таким чином гроші можна ви-
тратити на розвиток сирної фабрики. Я закликаю всіх виробників сиру виго-
товляти сир на власній заквасці.
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Рецепти сирів

М’який сир з пліснявою

Сири з пліснявою – це вишуканий смак та 
аромат. Вони дозрівають у старих, вологих 
підвалах або печерах і дуже часто пахнуть 
свіжими грибами. Їх присутність на дошці 
є обов’язковою. У деяких букет смакового за-
паху настільки інтенсивний, що зрозумілий 
лише для досвідчених цінителів.
Цей тип сиру походить із сіл на півночі Фран-
ції. Марі Фонтейн створила його 1891 року. 
Її сир став одним із найцінніших сирів у сві-
ті. На його поверхні розвивається біла та го-

луба пліснява.
Інгредієнти : 2 літри коров’ячого молока, 1 г бактеріальних культур  - щіпку 
на кінці ножа, 5 мл сичужного ферменту при концентрації 1:50 тисяч, щіпка 
культури Penicillium Camemberti, розчиненої в півлітрі 1 % сольового розчи-
ну - пліснява для збрискування сиру.
1. Нагрійте молоко до 32 °С, додайте культурні бактерії і ретельно перемішай-
те. Закрийте молоко і дайте йому відпочити протягом однієї години, щоб під-
кисло.
2. Додайте сичужний фермент та чекайте, поки не утвориться відповідний сир-
ний згусток.
3. Розріжте сир кубиками розміром 1 см  і помішуйте протягом 10 хвилин.
4. Відставте ще на 10 хвилин.
5. Злити сироватку на рівень зерна.
6. Сирне зерно обережно перекладіть у форми.
7. Залиште зерно у формах на  4 годин (приблизно), щоб відійшла сироватка.
8. Після зливання вийміть сир з форм, посипте сіллю з усіх боків і залиште на 
годину.
9. Обережно розпиліть по поверхні сиру цвіль.
10. Покладіть сир на солом’яні килимки і дайте дозріти при температурі 7 °С. 
Через два дні знову  поприскайте сир цвіллю. Коли біла цвіль починає рости на 
поверхні, сир переверніть. Через 14 днів дозрівання сир буде покритий рясною 
цвіллю. Сир готовий до споживання, якщо він має м’яку текстуру.

Маскарпоне з лимонним соком

Це вершковий сир, походить з Італії і використовується там переважно як 
основа багатьох традиційних десертів. Він виготовлений з вершків, має шов-

ковисту текстуру та солодкий смак. Його 
можна змішувати з травами та спеціями, 
а також подавати, як закуску із сухофрукта-
ми або з голубим сиром з пліснявою. Якщо 
ми запросимо гостей у суботу, варто почати 
готувати сир в четвер ввечері.

Інгредієнти: 0,5 л вершків 15 %, сік одно-
го лимона.

1. Нагрійте вершки до 85 °С. Повільно додавайте лимонний сік і ретельно пе-
ремішуйте, поки не осядуть сирні пластівці.
2. Накрийте і залишіть при кімнатній температурі, щоб охолонуло.
3. Покладіть сир на друшляк застелений мусліном і залиште в холодильнику 
стікати.
4. Зберігати у холодильнику під кришкою до 4 тижнів.

Гауда фермерська

Сир Гоуда походить з Нідерландів, з міста в ра-
йоні Роттердама, звідки він отримав назву. Це 
напівм’який сир з гладкою консистенцією та від-
мінним смаком, має легкий смак завдяки проми-
ванню сирних зерен.

Склад: 2 літри молока, 1 г підкислених бактерій - 
щіпка на кінці ножа, 5 крапель сироварної солі, 10 

мл сирного ферменту.

1. Нагрійте молоко до 30-32 °С, додайте бактерій та сироварну сіль та ретельно 
перемішайте. Залиште приготовлене сирне молоко, приблизно на 30 хвилин, 
доки почне працювати додана мікрофлора та  молоко почне киснути.
2. Додайте сичужний фермент та обережно мішайте  рухами згори донизу про-
тягом однієї хвилини. Закрийте і залиште на 30 хвилин до входження так зва-
ного брухту в сирний згусток.
3. Наріжте сирний згусток кубиками розміром 1 см і залиште його приблизно 
на 10 хвилин.
4. Відцідіть 1/3 сироватки. При перемішуванні поступово додайте таку ж кіль-
кість води температурою 80 °С.
5. Залиште зерно на 10 хвилин. Відцідіть сироватку до рівня зерна.
6. При постійному перемішуванні додайте таку ж кількість води температурою 
80 °С, щоб температура зерна підвищилася до 37-38 °С. Тримайте його протя-
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гом 15 хвилин, часто перемішуючи, щоб запобігти злипанню зерна.
7. Дайте зерну відпочити протягом 30 хвилин.
8. Вилийте залишкову сироватку.
9. Швидко перенесіть тепле зерно в форму, застелену полотном і покладіть 
прес 5 кг на  1 кг сиру протягом 10 годин (приблизно).
10. Приготуйте 20 % -ний розчин солі в скляній посудині і замочіть сир у роз-
солі на  6 годин.
11. Вийміть сир з розсолу та сушіть при температурі 10 °С протягом 5 днів.
12. Покрийте сир олією або парафіном.
13. Залиште дозрівати на 3-4 місяці при температурі 10 °С. Сир може зріти на-
віть рік.

Гауда - це сир, який під час дозрівання промивають. Після видалення сироват-
ки його замінюють тією ж кількістю води. Вона вимиває молочний цукор з зер-
на, знижуючи рівень кислотності, що покращує  смак сиру. Він має характерис-
тики зрілого сиру вже через 6 тижнів.

Придаток

 Оператор ринку харчових продуктів - суб’єкт господарювання, який 
провадить діяльність в управлінні якого перебувають потужності на яких здій-
снюється первинне виробництво, виробництво , реалізація та /або обіг харчо-
вих продуктів…Усі оператори ринку на будь-якій стадії виробництва  та обігу 
харчових продуктів повинні бути внесені до Державного реєстру потужностей 
операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам.
Цей порядок затверджено Наказом Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України від 10лютого 2016 року №39 і цей наказ базується на Зако-
ні України « Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчо-
вих продуктів»
Державній реєстрації піддається кожна окрема потужність.
Для одержання реєстрації потрібно:

1. Оператору ринку подати заяву до територіального органу компетент-
ного органу за адресою потужності ;

2. Заява про державну реєстрацію засвідчується підписом оператора 
ринку або уповноваженої особи ;

3. Реєстрація заяви відбувається компетеним органом в день її надхо-
дження; 

4. Заява подається в паперовому або електронному вигляді. Електронний 
вигляд заяви подається з використанням «електронного цифрового 
ключа» особи;

5. Дана заява подається оператором ринку не пізніше ніж за 10 календар-
них днів до початку роботи потужності;

6. Подається тільки заява . Інших документів не вимагається.
7. Державна реєстрація потужності здійснюється територіальним орга-

ном компетентного органу протягом 15 робочих днів після отримання 
заяви  оператора ринку.

8. Про державну реєстрацію такої потужності , її особистий реєстрацій-
ний  номер компетентний орган повідомляє оператора ринку протягом 
5 робочих днів після прийняття рішення про державну реєстрацію.

9. Державна реєстрація здійснюється безоплатно .
10.  Оператор ринку відповідальний за достовірність інформації, яку по-

дає у заяві.

Рішення про державну реєстрацію містить таку інформацію:
1. Найменування або прізвище , ім’я , по батькові оператора ринку;
2. Особистий реєстраційний номер потужності;
3. Адреса потужності;
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4. Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потуж-
ності;

5. Дата прийняття територіальним органом компетентного органу рішен-
ня про державну реєстрацію потужності.

Одночасно з прийняттям рішення про державну реєстрацію присвоюється по-
тужності особистий реєстраційний номер.
 
Особистий реєстраційний номер складається з таких елементів:

•	 Літера «r»;

•	 Двозначного літерного коду країни UA;

•	 Коду області де розташована потужність;

•	 Коду району (міста)де знаходиться потужність;

•	 Порядкового номера потужності в реєстрі.

Наприклад    r-UA-03-04-1. Це унікальний номер потужності. 
Цей унікальний номер потужності надається територіальними органа-
ми компетентного органу ( тобто районними управліннями Держпродспо-
живслужби.

Фотогалерея з реалізації проекту:
Сприяння впровадженню новітніх технологій переробки молока у Волинській 

та Рівненській областях шляхом ознайомлення з кращими польськими 
практиками
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