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INFLUENCE PACKAGING ON QUALITY OF SOFT BRINE CHEESES 
 
Мета. Метою статті є дослідження впливу різних способів пакування і 

зберігання на споживні властивості м’яких розсільних сирів, а також зміни їх 
якості у процесі зберігання. 

Методика. У процесі досліджень використано загальноприйняті та 
сучасні інструментальні методи. Органолептичну оцінку якості нових м’яких 
розсільних сирів здійснювали за розробленою 5-баловою шкалою. 
Амінокислотний склад – методом іонообмінної рідинно-колонкової 
хроматографії (автоматичний аналізатор амінокислот Т 339). 

Результати. Аналіз впливу способу пакування на зміни показників якості 
готових виробів під час зберігання за температури 2…5ºС протягом 60 діб 
говорить про те, що пакування розсільного сиру та дозрівання упродовж 14 діб 
у розсолі з подальшим пакуванням та зберіганням у полімерних пакетах 
«Саран» позитивно впливає на його якість. Такий спосіб зберігання розсільних 
сирів сповільнює процес втрати вологи, сприяє інтенсифікації протеолізу та 
збільшенню вмісту вільних амінокислот, що позитивно впливає на 
органолептичні показники. 

Наукова новизна. Виявленно особливості дозрівання та зберігання м’яких 
розсільних сирів, виготовлених з додаванням дієтичної добавки «Ламідан» та 
альбумінної маси, отриманої з сироватки. Проаналізовано вплив способу 
пакування і зберігання на споживні властивості м’яких розсільних сирів. 

Практична значущість. Отримані результати спрямовані на 
вдосконалення способу дозрівання та пакування м’яких розсільних сирів, 
покращення їх споживних властивостей. 

Ключові слова: пакування, зберігання, якість, розсільні сири, 
органолептична оцінка, вільні амінокислоти, протеоліз. 
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Зберігати та формувати на належному рівні споживні властивості 
розсільних сирів можна за умови використання відповідної тари, упаковки, 
створення оптимальних режимів і термінів зберігання, транспортування [1]. 

Споживчий попит і вимоги торгівлі обумовлюють різноманітні види 
пакування, на асортимент якого також впливають зміни у навколишньому 
середовищі. Формувально-фасувальна техніка пропонує нові можливості.          
У  ринкових умовах важливе значення має зовнішній вигляд, дизайн етикетки і 
якість пакувальних матеріалів. Основний напрям у пакуванні розсільних сирів – 
розширення асортименту, вдосконалення якісних показників, привабливі 
упаковка та етикетка, зручність при споживанні [2]. 

 В Україні поряд з такими видами класичного пакування, як скло, папір,  
велике значення у харчовій промисловості відіграє полімерне пакування, що 
широко застосовується для пакування сирів [3]. 

До пакування з полімерних плівок висувають такі вимоги [4] :  
 загальні – нетоксичність, механічна міцність, нейтральність до 

смаку та запаху запакованого продукту; 
 спеціальні: низька проникність кисню (не більше 400 см3/м2 на 

добу) для запобігання плісняві; обмежена вологопроникність (не більш 0,02 
кг/м2 на добу) з метою попередження усихання продукту; проникність для СО2, 
який утворюється при дозріванні сиру (500— 2500 см3/м2 на добу). 

Заголом для всієї молочної продукції і конкретно для сиру упаковка, 
особливо споживча, має велике значення. По-перше, тому що ця продукція 
швидко псується, якщо її не зберігати у відповідних умовах. По-друге, умови 
зберігання надто індивідуальні для різних видів сиру. Використовуючи різні 
способи та умови споживання розсільного сиру, виробники цієї продукції 
постійно вдосконалюють упаковку, підбираючи її з урахуванням терміну 
зберігання, маси фасування, зручності у користуванні. На вибір упаковки для 
сиру впливають:  споживчий попит населення, що залежить від його доходів, 
демографічні зміни, місцеві звички та традиції споживання харчових продуктів 
[5].  

Зберегти якість продуктів може «активне» й «інтелектуальне» пакування, 
яке регулює мікробіологічні процеси, що відбуваються всередині упаковки, і 
повідомляє про стан продукту, що відповідно гарантує здоров’я та безпечність 
споживача. 

«Активне» й «інтелектуальне» пакування з’явилося в економічно 
розвинених країнах (США, Австралії, Новій Зеландії, Японії, а також у Західній 
Європі) згідно з проектом Європейського Союзу АСТІРАК (1999–2001), який 
передбачає оцінку безпечності, вплив на навколишнє середовище «активного» і 
«інтелектуального» пакування, створення у цій сфері правових норм [6]. 

Головна функція «активного» пакування полягає у впливі на продукт, 
продовженні терміну його придатності і збереженні споживної якості: смаку, 
кольору тощо. Матеріал, з якого виготовляється пакування, є біологічно 
активним: у полімерній матриці щільно утримуються іммобілізовані добавки 
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(наприклад, сполуки поташу, ензими-поглиначі газу та вологи, ароматизатори, 
антимікробні препарати).  

Вищезазначене пакування дозволяє регулювати мікробіологічний баланс 
всередині упаковки, термін зберігання продукту. Переважно в «активному» 
пакуванні використовується модифіковане та регульоване повітряне 
середовище. Це досить дорога технологія, проте, окупається через її 
застосування. 

Перевагою «активного» пакування є те, що міграція хімічних речовин у 
харчовий продукт наближена до мінімуму. «Інтелектуальне» пакування 
призначено реагувати на вплив навколишнього середовища на стан продукту й 
інформувати про цей стан споживача. Вартість такого пакування висока, тому 
що вимагає застосування сучасних барвників (термохроматичного фарбника 
767 ВК) і навіть мікропроцесорів. Однак значна частка матеріалів для 
«інтелектуального» пакування знаходиться у стадії розробки та експериментів. 

Пакування для сиру характеризується загальними тенденціями розвитку – 
це мінімізація матеріальних ресурсів завдяки використанню полімерних плівок, 
у тому числі багатошарових, які через високі бар’єрні властивості подовжують 
термін зберігання сиру. Важливим є те, що виробники сиру враховують вимоги 
споживача щодо зручності у користуванні упаковкою при споживанні 
продукції. 

Для пакування розсільних сирів використовують споживчу і транспортну 
тару. Споживчою тарою слугують пакет із поліетиленової плівки, 
поліпропіленові контейнери (пластикові контейнери місткістю 350, 500г), 
скляні банки згідно з ГОСТ 5717, або інша тара з полістиролу згідно з               
ТУ У 23918284.001. Рідко застосовують металеві контейнери згідно з ГОСТ 
5981 (місткістю 5 кг) з матеріалу, на який є дозвіл Міністерства охорони 
здоров’я України. Розсільні сири пакують у транспортну тару, масою нетто до 
5,0 кг. Допускається пакувати сир у розсолі у відрах із полістиролу згідно з 
чинною нормативною документацією.  

При пакуванні для збереження якості харчового продукту мають значення 
гігієнічні показники, водо- і газонепроникність та ступінь захисту від світла. 
При пакуванні під вакуумом плівка повинна щільно прилягати до поверхні 
сиру. Під час вакуумного пакування рівень кисню всередині упаковки 
знижується до рівня менше 1 %. Бар'єрні властивості полімерної плівки 
перешкоджають проникненню кисню у вакуумну упаковку. Завдяки вакуумній 
поліетиленовій упаковці термін зберігання збільшується залежно від виду сиру 
з 60 до 90 днів [7]. 

При виробництві розсільного сиру досить часто використовується 
полімерна плівка полівінілхлорид (PVC). Це пояснюється легкістю її 
застосування, термостійкістю у температурному діапазоні (від -10 ºС до 75 ºС), 
можливістю нанесення печатки, низькою проникністю повітря, водяної пари, 
газу та сторонніх запахів; стійкістю до впливу жирів і олій. Дозрівання 
розсільного сиру в плівці сприяє зниженню витрат праці, пов’язаних з доглядом 
за сиром під час дозрівання, зменшенню втрат продукту. Використання плівки 
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під вакуумом при пакування сирів позитивно впливає на якість сирів і 
прискорює їх дозрівання. 

Тривале дозрівання та зберігання у розсільному середовищі сиру є 
результатом традиційних умов виробництва розсільного сиру в Україні. Хоча 
розсіл добре консервує продукт від псування, проте цей спосіб дозрівання і 
зберігання погіршує якість сиру при тривалому перебуванні у розсолі. Він є 
трудомістким і створює певні складності при великому промисловому 
виробництві. Тому нами проведено дослідження щодо впливу різного виду 
пакування на якість м’яких розсільних сирів. 

 Об’єктами досліджень були нові м’які розсільні сири – «Морський», з 
додаванням дієтичної добавки «Ламідан» (0,5%), «Морська хвиля» з 
одночасним додаванням «Ламідану» (0,5%) і альбумінної маси (3,0%) 
отриманої з підсирної сироватки, та сир «Лагуна» виготовлений 
термокислотним способом із додаванням «Ламідану» (0,5%), а також 
контрольні сири – розсільний сир «Бринза» та сир виготовлений 
термокислотним способом за традиційною рецептурою.  

Частина сиру дозрівала і зберігалася у розсолі, друга частина дозрівала у 
розсолі протягом 14 діб з наступним пакуванням у полімерну плівку (пакети) 
«Саран» під вакуумом та зберіганням 45 діб у плівці. 

Відповідно до таблиці 1 дозрівання дослідних розсільних сирів упродовж 
14 діб у розсолі і дозрівання 45 діб у плівці позитивно вплинуло на його якість.  

 
Таблиця 1 - Органолептична оцінка якості м’яких розсільних сирів залежно від 
пакування 

Тип пакування 

Смак і запах Консистенція 

За
га

ль
-

ни
й 

ба
л 

Характе-
ристика Бал Характе- 

ристика Бал 

1 2 3 4 5 6 
Контроль І «Бринза» 

Дозрівання сиру   
у розсолі 60 діб 

Чистий, 
задовільний 4,2 Задовільна, 

дещо щільна 4,0 4,1 

Дозрівання сиру  14 діб 
 у розсолі та дозрівання 45 діб у 
плівці 

Чистий, 
добрий 4,5 Добра 4,5 4,5 

«Морський» 
Дозрівання сиру у розсолі 60 
діб 

Чистий, 
добрий 4,5 Добра  4,8 4,7 

Дозрівання сиру  14 діб в 
розсолі та дозрівання 45 діб у 
плівці 

Чистий, 
відмінний 5,0 Відмінна 5,0 5,0 

«Морська хвиля» 
Дозрівання сиру  у розсолі 60 
діб 

Чистий, 
добрий 4,7 Добра 4,7 4,7 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Дозрівання сиру  14 діб у 
розсолі та дозрівання 45 діб у 
плівці 

Чистий, 
відмінний 4,9 Відмінна 5,0 5,0 

Контроль ІІ «Термокислотний» 
Дозрівання сиру 
у розсолі 60 діб 

Чистий, 
задовільний 4,4 Задовільна, 

злегка щільна 4,2 4,3 

Дозрівання сиру 14 діб у 
розсолі та дозрівання 45 діб у 
плівці 

Чистий, 
добрий 

4,9 Відмінна 5,0 5,0 

«Лагуна» 
Дозрівання сиру   
у розсолі 60 діб 

Чистий, 
добрий 4,6 Добра 4,8 4,7 

Дозрівання сиру  14 діб у 
розсолі та дозрівання 45 діб у 
плівці 

Чистий, 
відмінний 5,0 Відмінна 5,0 5,0 

 
Органолептичні показники дослідних сирів «Морський», «Морська хвиля», 

«Лагуна» мають більшу балову оцінку, ніж відповідні контрольні розсільні 
сири. 

При вищезазначеному способі пакування розсільного сиру відбувається 
покращення таких органолептичних показників, як смак, запах і консистенція. 
Якщо контрольні сири характеризуються добрими органолептичними 
показниками після дозрівання у продовж 14 діб у розсолі та дозріванні 45 діб у 
плівці, то дослідні сири – відмінною якістю. 

Відповідно до таблиці 2 дозрівання сиру у плівці дещо прискорює 
протеолітичні процеси.  

 
Таблиця 2 - Вміст  вільних амінокислот у м’яких розсільних сирах залежно від 
пакування, мг/100 г сиру 

Вміст вільних 
амінокислот 

Розсільний сир 
Дозрівання сиру  в 

розсолі 60 діб 
Дозрівання сиру  14 діб у розсолі та 

зберігання   45 діб у плівці 
Контроль І «Бринза» 

Всього 65 85 
 «Морський» 

Всього 240 300 
«Морська хвиля» 

Всього 245 300 
Контроль ІІ «Термокислотний» 

Всього 57 72 
«Лагуна» 

Всього 235 290 
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Низька паропроникність полімерних пакетів запобігає усиханню розсільного 
сиру, сприяє рівномірному розподілу вологи та кухонної солі по всій його 
поверхні. Завдяки цьому властивості сиру залишаються незмінними по всій 
його поверхні. 

Дозрівання розсільного сиру у плівці сприяє меншим втратам вологи під час 
зберігання, що позитивно впливає на протеолітичні процеси у розсільному сирі. 
Застосування полімерної плівки для пакування розсільного сиру сприяє 
збільшенню кількості молочнокислих мікроорганізмів на усіх етапах його 
дозрівання порівняно із сиром при традиційному способі пакування. 

Використання комбінованого способу пакування сприяло підвищенню 
вмісту вільних амінокислот. Якщо у сирі «Контроль І» кількість вільних 
амінокислот збільшилась на 19,8%, то у дослідних розсільних сирах 
«Морський» – на 21,2 %, «Морська хвиля» – на 20,8%. Розсільний сир 
«Контроль ІІ» характеризувався збільшенням вмісту вільних амінокислот на 
7,7% при пакуванні в полімерну плівку. Водночас у сирі «Лагуна» їх кількість 
збільшилася на 22,2 %. Використання полімерної плівки для дозрівання 
дослідних м’яких розсільних сирів сприяло збільшенню вільних амінокислот у 
середньому  на 20,6 %, що позитивно вплинуло на їх органолептичні 
властивості. На рисунку 1 наочно представлено результати дослідження вмісту 
вільних амінокислот у м’яких розсільних сирах залежно від способу пакування. 

  

 
Рисунок 1 - Вплив пакування на вміст вільних амінокислот  

у м’яких розсільних сирах (τ = 60 діб, t = 2…5 ºС) 
 

Таким чином, при виробництві м’яких розсільних сирів є доцільним 
використання наступного способу дозрівання – 14 діб у розсолі з подальшим 
пакуванням у полімерну плівку під вакуумом і зберіганням 45 діб за 
температури 2…5 °С. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення комплексної оцінки 
якості м‘яких розсільних сирів.  
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Цель. Целью статьи является исследование влияния различных способов 

упаковки и хранения на потребительские свойства мягких рассольных сыров, а 
также изменения их качества в процессе хранения. 

Методика. В процессе исследований использованы общепринятые и 
современные инструментальные методы. Органолептическую оценку качества 
новых мягких рассольных сыров осуществляли по разработанной       5-бальной 
шкале. Аминокислотный состав - методом ионообменной жидкостно-
колоночной хроматографии (автоматический анализатор аминокислот Т 339). 

Результаты. Результаты анализа способа упаковки на изменения 
показателей качества готовых изделий  при температуре 2 ... 5 º С в течение 60 

http://propack.by.ru/material43.shtml-
http://propack.by.ru/material43.shtml-
http://tcj.ru/no01/page43.html.
http://tcj.ru/no01/page43.html%20(accessed%20February%2011,%202013).
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суток говорит о том, что созревание рассольного сыра в течение 14 суток в 
рассоле с последующей упаковкой и хранением в полимерных пакетах «Саран» 
положительно влияет на его качество. Такой способ хранения рассольных 
сыров замедляет процесс потери влаги, способствует интенсификации 
протеолиза и увеличению содержания свободных аминокислот, что 
положительно влияет на органолептические показатели. 

Научная новизна. Выявлены особенности созревания и хранения мягких 
рассольных сыров, изготовленных с добавлением диетической добавки 
«Ламидан» и альбуминный массы, полученной из сыворотки. 
Проанализировано влияние способа упаковки и хранения на потребительские 
свойства мягких рассольных сыров. 

Практическая значимость. Полученные результаты направлены на 
совершенствование способа созревания и упаковки мягких рассольных сыров, 
улучшения их потребительских свойств. 

Ключевые слова: упаковка, хранение, качество, рассольные сыры, 
органолептическая оценка, свободные аминокислоты, протеолиз. 

 
Objective. The aim of the article is to study the influence of different ways of 

packaging and storage on consumer properties of soft pickled cheeses, as well as 
changes in quality during storage. 

Methods. During the study used common and modern instrumental methods. 
Sensory evaluation of quality the new soft pickled cheeses was carried out according 
to the developed 5-point scale. The amino acid composition - by ion-exchange liquid-
column chromatography (the amino acid automatic analyzer T 339). 

Results. According to research results brine cheeses maturation for 14 days  in 
brine and subsequent packaging and storage (at 2 ... 5 ºC for 60 days) in plastic bags 
"Saran" has a positive effect on its quality. This method of storage pickled cheeses 
slows down the process of moisture loss, promotes intensification of proteolysis and 
increased levels of free amino acids, which positively affects the organoleptic 
characteristics. 

Scientific novelty. Were identified the peculiarities of ripening and storage of 
soft brined cheeses made with the addition of dietary supplements "Lamidan" and 
albumin mass obtained from the whey. It was analyzed the effect of the method of 
packaging and storage on consumer properties of soft brined cheeses. 

Practical value. The obtained results allow us to improve the method of ripening 
and packaging of soft pickled cheeses, their consumer properties. 

Keywords: packing, storage, quality, pickled cheeses, organoleptic evaluation, 
free amino acids, proteolysis. 
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