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ВЛИЈАНИЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИТЕ ФАКТОРИ ВРЗ КВАЛИТАТИВНИТЕ И 

КВАНТИТАТИВНИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ КАЈ БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

АПСТРАКТ 

Во докторската дисертација е утврдено влијанието на фундаменталните фактори врз 

квалитативните и квантитативните карактеристики кај белото саламурено сирење. 

Изработени се 6 (шест) варијанти на бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) со 

примена на три различни технологии, различни стартер култури (А-CHR Hansen и B- 

Danisco) и ниво на термичка обработка на млекото (72оC, 76оC и 85оC).  

Квалитетот на млекото како суровина за бело саламурено сирење, висината на 

пастеризацијата и видот на употребените чисти култури се фундаменталните фактори, 

чиешто влијание е следено за време на експерименталните истражувања. Со добивањето на 

резултатите од следените параметри утврден е степенот на влијание на овие фактори врз 

квалитативните и квантитативните карактеристки кај белото саламурено сирење.  

Со дбиените резултати од изработените екпериментални истражувања утврдено е 

дека употребените стартер култури (А и B)  значајно влијаат на средната вредност на сите 

испитувани квалитативни параметри и тоа на ниво p<0.05, а применетите температурни 

режими на пастеризација (72оC, 76оC и 85оC) исто така влијаат значајно на средната 

вредност на сите испитувани квалитативни параметри на ниво p<0.05. Исто така утврдено 

е дека овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на средната 

вредност на следените квалитативни параметари кај сите варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) 

бело саламурено сирење, на ниво p<0.05.  

 

Клучни зборови: бело саламурено сирење; технологија, параметри, фундаментални 

фактори; 
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ВОВЕД 

Белото саламурено сирење е најпопуларниот тип на сирење кое е произведено во 

североисточниот дел на Медитеранот и на Балканот. Тоа може да се произведи од овчо, 

биволско, кравјо и/или козјо млеко или од мешавини на овие млека. “Фета”(Грција), 

“Домијати”(Египет), “Бејаз пејнир” (во Турција), “Халуми”(Кипар), Бјало саламурено 

сирене (Бугарија), Бели сир у кришкама (Србија) и други се најпознатите претставници од 

овој тип на сирења. 

Најзначајно во процесот на производство на бело саламурено сирење е квалитетот 

на примарната суровина-млекото. Само од квалитетно млеко може да очекуваме квалитетен 

и хигиенски исправен финален производ. 

  Белото саламурено сирење спаѓа во групата на кисело солени саламурени сирења и 

претставуваат значаен тип на сирења кои имаат најголема концентрација во земјите на 

Медитеранскиот регион, Балканскиот Полуостров, Источна Европа и Северна Африка. 

Во нашата земја  овој вид на сирење има голема традиција и вообичаено се произведува од 

сурово млеко во домаќинствата или на бачилата. Големата потрошувачка на белото 

саламурено сирење, придонесе тоа да се произведува скоро во сите млекарски капацитети 

на индустриски начин со примена на пастеризација на млекото, додавање на ингридиенти 

(калциум хлорид, блего боја, сириште), како и додавање на стартер култури за непречено 

одвивање на млечнокиселинската ферментација. 

 Најважната функција на млечнокиселинските бактерии од стартер културите при 

производство на бело саламурено сирење е продукција на млечна киселина во текот на 

ферментацијата, како и ослободувањето на ензими кои учествуваат во ферментирањето на 

сирењето. Овие бактерии ги формираат сензорните, нутритивните и реолошките својства а 

имаат влијание и врз безбедноста на финалниот производ (Leroy и de Vuyst, 2004). 

 Во индустриското производство на бело саламурено сирење многу важно е да се 

познаваат карактеристиките на додадените стартер култури бидејќи тие се единствен извор 

на млечнокиселински бактерии кои учествуваат во ферментирањето на сирењето затоа што 
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млекото вообичаено се третира термички при што се уништуваат скоро сите присутни 

вегетативни форми на млечнокиселински бактерии. 

 Стартер културите кои се користат во сирењарството имаат бројни предности како 

што се: предвидливи перформанси во сензорна смисла, ниски трошоци за нивно 

производство, директна инокулација (DVS - Direct Vat Set), тестираност и отпорност на 

бактериофаги, можност за транспорт на големи растојанија, можност за разни комбинации 

на микроорганизмите во нивниот состав итн. (Михајлов, 2003). 

 Главната цел на стартер културите при производството на сирењето е производство 

на млечна киселина  и намалување на pH вредноста во производот до одредени граници. Во 

однос на оптималната температура на која се развиваат бактериите во состав на стартер 

културите тие се поделени на мезофилни и термофилни. Доколку се користи само еден вид 

на бактерии тогаш тие се класифицираат како единечни (single strain), или во комбинација 

со некои други видови како мешани  (mixed strain). На крај, стартер културите се делат на 

хомоферментативни (доколку лактозата ја трансформираат само во млечна киселина) и 

хетероферментативни (лактозата ја трансформираат во млечна киселина и некои други 

соединенија). 

 Груев (1995), укажува дека најкористената стартер култура во производството на 

бугарското бело саламурено сирење е составена од видовите: Streptococcus lactis, 

Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus и Lactobacillus bulgaricus. Со оваа стартер 

култура се постигнува активно дејство на микрофлората во текот на зреењето на сирењето, 

добивање на типични ароматски својства и спречување на развој на рана шупликавост (ран 

надув). 

 Во последниот период се испитувани бројни стартер култури во сирењарската 

практика и може да се заклучи дека соевите кои припаѓаат на лактококите, мешавина на 

лактококи со Lactobacillus bulgaricus  или со јогуртна култура, даваат добри резултати. Исто 

така со примената на Lactococcus lactis ssp. lactis и Lactococcus lactis ssp. cremoris во 

производството на бело саламурено сирење се добива сирење со добар квалитет и високо 

ниво на живи бактерии дури и до 60 дена од зреењето (Dozet и Mačej, 2006). 

 Денес на пазарот може да се најде широка палета на стартер култури за производство 

на сирење со различни комерцијални имиња произведени во специјализирани лаборатории 

од кои најповеќе се истакнуваат: Chr. Hansen (Данска), Danisco (Данска), Sacco Clerici 
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(Италија), DSM (Холандија), CSK (Холандија), Lb. lactis (Бугарија), Maysa (Турција) итн. 

Поради тоа млекарските стручњаци имаат широки можности за избор на најоптимална 

стартер култура во производството на бело саламурено сирење која ќе даде производ со 

најдобри хемиски, сензорни и нутритивни перформанси. 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 

 Oсновна цел на докторскиот труд е да се согледа влијанието на главните 

технолошки фактори врз квантитативните и квалитативните својства кај бело саламурено 

сирење.  

За остварување на главната цел во оваа докторска дисертација, потребно е да се 

реализираат следните специфични цели: 

- Определување на хемиски состав, микробиолошки квалитет и хигиенска 

исправност на кравјо сурово млеко, 

- Технологија на производство на бело саламурено сирење (шест варијанти) во 

индустриски услови со додвање на различни стартер култури (А и B) и примена на 

различна температура на пастериација (72оC, 76 оC и 85 оC); 

- Следење на влијанието на фундаменталните фактори (стартер култури (А и B) и 

температура на пастеризација (72оC, 76 оC и 85 оC) врз: 

- динамика на содржина на вода,  

- динамика на содржина на сува материја,  

- динамика на активна киселост (pH), 

- динамика на титрациона киселост (SH), 

- динамикна на содржина на млечна маст, 

-  динамикна на содржина на млечна маст во сува материја,  

- Динамикна на вкиупна содржина на протеини,  

- Динамикна на содржина на сол,  

- Динамика на содржина на сол во саламура; 

- Динамика на титрациона киселост на саламура, 

- Динамика на содржина на сол во водена фаза, 

- Динамика на содржина на вода во безмасна сува материја, 
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- Утврдување на корелациона зависнот помеѓу следните параметри кај испитуваните 

варијанти бело саламурено сирење; 

- Определување на индексот на зрелост кај следените варијанти бело саламурено 

сирење; 

- Профил на слободни аминкиселини кај следените варијанти бело саламурено 

сирење; 

- Профил на слободни масникиселини кај следените варијанти бело саламурено 

сирење; 

- Микробиолошка исправност кај следените варијанти бело саламурено сирење; 

- Одредување на вкупниот број бактерии од видот Lactobacillus и Lactoccous; 

- Сензорна анилза на варијантите бело саламурено сирење; 

- Квантитативни карактеристки кај следените варијанти бело саламурењно сирење 

(рандман); 

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ 

Во оваа докторска дисертација беa изработени шест варијанти бело саламурено 

сирење, чии што квалитативни и квантитативни параметри беа цел на следење и 

истражување, односно пратени беа промените кои настануваа за време на процесот на 

зреење. Сите варијанти бело саламурено сирење беа производени во индустриски услови во 

“Индустрија за млеко – Велковски”-Битола. За производство на шесте варијанти бело 

саламурено сирење се користеше кравјо млеко кое компанијата секојдневно го набавува од 

своите кооперанти.    

 Физичко-хемиските параметри на суровото млеко кое се користеше како суровина за 

производство на сирењата се анализираа во интерната лабораторија на ИМВ-Битола, а 

микробиолошкиот квалитет на млекото како вкупниот број на соматски клетки беше 

анализиран во Акредитраната лабораторија АнимаВет-Битола. 

 Методите кои се користеа за испитување на физичко-хемиските и микробиолошките  

параметри на млекото како суровина за производство на бело саламурено сирење се 

следниве: 
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 Анализа на хемиски состав на кравјо млеко:  

 млечна маст (со апарат Lactoscope, Delta Instruments) – ISO 9622:1999 (E);  

 протеини (со апарат Lactoscope, Delta Instruments) - ISO 9622:1999 (E); 

 лактоза (со апарат Lactoscope, Delta Instruments) - ISO 9622:1999 (E);  

 безмаслена сува материја (со апарат Lactoscope, Delta Instruments) - ISO 9622:1999 (E);  

сува материја – пресметковно, со собирање на млечната маст и СМБМ,  

 Анализа на физичко-хемиски параметри на кравјо млеко:  

 титрациона киселост – оSH (според методата на Сoкслет - Хенкел),  

 температура на млекото (со термометар вграден на лактодензиметарот);  

 специфична тежина на млекото (лактодензиметарски),  

 точка на мрзнење (по термистор криоскопската метода со примена на криоскоп 

CRYOSTAR – FUNKE GERBER) - ISO 5764:2009;  

 додадена вода (според термистор криоскопската метода со примена на криоскоп 

CRYOSTAR – FUNKE GERBER)- ISO 5764:2009;  

 Анализа на хигиенската и микробиолошка исправност на млекото:  

 број на соматски клетки (со референтната микроскопска метода во размаз од млеко и со 

флуоро - опто - електронската метода ISO 13366-2:2010 со помош на апаратот Bentley 

Somacount CC 150);  

 вкупен број на микроорганизми (со референтната метода на броење колонии развиени на 

агар во Петриеви шолји МКС EN ISO 21187:2011, како и со апаратот Bentley Bactocount 

IBC); 

 Тест за присуство на антибиотици во сурово млеко; 

 . Трите технологии кои се применуваа во процесот на производство на шесте 

варијанти бело самурено сирење се прикажани со шематски прикази (Шема бр.1, бр.2 и 

бр.3).  
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Шема бр.1: Технологија за производство на бело саламурено сирење бр.1 

ТЕХНОЛОГИЈА Бр. 1 (Варијанти А1, B1) 

1 Прием на млеко 

2 Прочистувавње на млеко 

3 Пастеризација 72оC/270 сек. 

4 Температура на потсирување 34оC 

5 CaCl2  12.5g-14.5g/100 литри млеко 

6 Стартер култура (A,B); Количина 0.3% 

7 Сиришен фермент 

8 Почетна коагулација: 8-12 мин. 

9 Крајна коагулација: 60 мин. 

10 Сечење на коагулумот 

11 2cm x 2cm x 2cm  

12 Обработка на потсирката 

13 Пресување 2.5-3 часа (0.5kg -1 kg, тежина)  

14 Солење (процент на сол 22%) 10-12 часа; 

15 За зреење (процент на сол 6-8%, 180 оТ) 

16 I фаза зреење 48 часа (20-25оC) до 180оT 

17 II фаза зреење (12-14оC)  

18 Лагерување 2-3оC 

Шема бр.2: Технологија за производство на бело саламурено сирење бр.2 

ТЕХНОЛОГИЈА Бр.2 (Варијанти А2, B2) 

1 Прием на млеко 

2 Прочистувавње на млеко 

3 Пастеризација 76оC/270 сек. 

4 Температура на потсирување 35оC 

5 CaCl2  15.5g-16g/100 литри млеко 

6 Стартер култура(A,B); Количина 0.3% 

7 Сиришен фермент 

8 Почетна коагулација: 10-15 мин. 

9 Крајна коагулација: 70 мин. 

10 Сечење на коагулумот 

11 2cm x 2cm x 2cm  

12 Обработка на потсирката 

13 Пресување 2.5-3 часа (0.5kg -1 kg, тежина)  

14 Солење (процент на сол 22%) 9 часа; 

15 За зреење (процент на сол 6-8%, 180 оТ) 

16 I фаза зреење 48 часа (20-25оC) до 180оT 

17 II фаза зреење (12-14оC)  

18 Лагерување 2-3оC 
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Шема бр.3: Технологија за производство на бело саламурено сирење бр.3 

ТЕХНОЛОГИЈА Бр.3 (Варијанти А3, B3) 

1 Прием на млеко 

2 Прочистувавње на млеко 

3 Пастеризација 85оC/270 сек. 

4 Температура на потсирување 40оC 

5 CaCl2  35g-40g/100 литри млеко 

6 Стартер култура(A,B); Количина 0.3% 

7 Сиришен фермент 

8 Почетна коагулација: 4-5 мин. 

9 Крајна коагулација: 1час и 30 мин. 

10 Сечење на коагулумот 

11 1.5cm x 1.5cm x 1.5cm  

12 Обработка на потсирката 

13 
Пресување 2.5-3 часа                                    

(0.5kg -1 kg, тежина)  

14 Солење (процент на сол 22%) 5-6 часа; 

15 За зреење (процент на сол 6-8%, 180 оТ) 

16 I фаза зреење 48 часа (20-25оC) до 180оT 

17 II фаза зреење (12-14оC)  

18 Лагерување 2-3оC 

  

  Физичко-хемиските и микробиолошките испитувања на примероците сирење беа 

изработени во акредитирана лабораторија за испитување на квалитет на млеко и млечни 

производи LB Lact, во Пловдив, Р. Бугарија. 

 Методите за физичко-хемиски испитувања на белото саламурено сирење се 

следниве: 

- содржина на вода- BDS 1109:1989; 

- сува материја-BDS 1109-1989); 

- содржина на вода во безмасна сува материја-пресметковно според Кожев, 2006); 

- активна киселост - pH (со pH–метар, модел MS 2000); 

- титрациона киселост-оSH,(Sokslet Henkel, модификација по Moress, Caric, 2000); 

- содржина на млечна маст -ISO 3433:2008; 

- млечна маст во сува материја -ISO 3433:2008/IDF 222; 

- вкупна содржина на протеини - BDS 6231-1972; 

- протеини во сува материја - пресметковно; 
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- процент на сол во производ - BDS 8247-1982; 

- процентна сол во солен раствор - BDS 8247-1982; 

- процент на сол во водена фаза–пресметковно (според Кожев, 2006); 

- титрациона киселост на солен раствор - (според Caric, 2000); 

- одредување на масни киселини во зрел производ: по метода на Bligh и Deyer 

(1959); 

- одредување на амино киселини во зрел производ-Pico-TAG метода (Milipore) 

(Waters Associates, USA) според Cohen et al.(1988) и 

- индекс на зрелост (RI) – Метод по Alais (1984); 

- Рандман-пресметковно; 

 

 Сензорна анализа на финален производ 

- Метод на бодување или поентирање (Кочоски,2009); 

 

 Методи за микробиолошки испитувања на белото саламурено сирење се следниве: 

- Определување на вкупен број на лактобацили, ISO 7889, IDF 117; 

- Определување на вкупен број на лактококи, ISO 7889, IDF 117; 

- Еscherichia colli (BDS ISO 16649-2:2014); 

- Патогени стафилококи (BDS EN ISO 6888-1:2005/A1:2005); 

- Listeria monocytogenes (BDS EN ISO 11290-1:2000/A1:2005); 

- Salmonella spp. (BDS EN ISO 6579-1/2017); 

- Колиформни бактерии (ISO 4832:2006); и 

- Квасци и мувли (BDS ISO 6611:2006); 

 

Во текот на експерименталните истражувања за физичко-хемиските параметри за 

четирите варијанти на бело саламурено сирење направени се испитувања во различни фази 

од процесот на зреење и тоа:5-ти ден;10-ти ден;20-ти ден;30-ти ден и 45-ти ден. 

Застапеноста на слободните амино киселини, масни киселини, како и индексот на зрелост 

беа одредувани само на 45-от ден. 
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Микробиолошкиот квалитет на шесте варијанти бело саламурено сирење беа 

следени во три временски интервали и тоа на 5-от, 30-от и 45-от ден. 

За сензорна анализа на белото саламурено сирење се користеше методот  на 

бодување или поентирање, кој најчесто се користи за експертска анализа на примероците 

кои подлежат на испитување, (Кочоски, 2009). 

За математичко пресметување на рандман кај сирењата се користи следната 

формула:  

 

Каде што: 

-  СММ% - процент на сува материја во млекото;  

- СМС% - процент на сува материја во сурутката;  

- СМСир% - процент на сува материја во сирењето;  

- 0.2 - фактор на загуба при технолошките процеси; 

Статистичката обработка на добиените резултати од спроведените испитувања на 

шесте варијанти бело саламурено сирење е направена со помош на статистички методи кои 

се применуваат за научно-истражувачки цели. При обработката на податоците е користена 

програмата Microsoft Excel, која влегува во програмскиот пакет Microsoft Office, а за 

одредени цели е користен и статистичкиот пакет SPSS. При тоа се пресметани мерките на 

централна тенденција и мерките на варијабилитет: средна вредност (�̅�), коефициент на 

варијација (CV) и стандардна девијација (SD). Добиените резултати се претставени и 

интерпретирани табеларно и графички. Исто така, е изработена и интерпретирана 

корелационата зависност, како и анализа на варијанса помеѓу набљудуванитепараметри.  

Анализа на варијанса (АНОВА-тест или дисперзиона анализа) спаѓа во зависните 

техники на мултиваријантната анализа која се употребува кога треба да се тестира дали 

постои статистички значајна разлика помеѓу аритметичките средини на повеќе примероци 

кои се земени од иста или различни популации кои имаат нормална распределба во однос 
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на набљудуваните варијабли. При тоа се донесува заклучок дали тие примероци може да се 

набљудуваат како примероци кои припаѓаат на иста популација односно имаат средни 

вредности кои значајно не се разликуваат меѓу себе. Анализата на варијанса може да се 

набљудува во однос на влијанието на еден, два или повеќе променливи фактори. Кога 

станува збор за АНОВА со два или повеќе променливи фактори тогаш дополнително се 

тестира и значајноста на интеракцискиот ефект од влијанијата на различните фактори. Во 

таа смисла, со АНОВА може да се тестираат неколку групи на хипотези: хипотези кои го 

тестираат главниот ефект на секој фактор поединечно и хипотеза што ги тестира ефектите 

на интеракцијата.  

Во нашиот случај е применета анализа на варијанса со два променливи фактори, 

односно се набљудува влијанието на културата (А или B) при различна температура (72о C, 

76оC или 86о C) во однос на параметрите: содржина на вода, содржина на сува материја, 

активна киселост, титрациона киселост, содржина на млечна маст, содржина на протеини, 

содржина на сол). За таа цел ги поставуваме следните хипотези: 

Нулти хипотези: 

H0К: културата не влијае значајно на средната вредност на набљудуваниот параметар  

H0Т: температурата не влијае значајно на средната вредност на набљудуваниот 

параметар 

H0КТ: културата и температурата заедно не влијаат значајно на средната вредност на 

набљудуваниот параметар 

 

Соодветно, алтернативните хипотези ќе бидат: 

Алтернативни хипотези: 

H1К: културата значајно влијае на средната вредност на набљудуваниот параметар 

H1Т: температурата значајно влијае на средната вредност на набљудуваниот 

параметар 

H1КТ: културата и температурата заедно значајно влијаат на средната вредност на 

набљудуваниот параметар 

 

Хипотезите за еднаквост на средните вредности (аритметичките средини) на 

примероците се тестираат со помош на F-тестот со ниво на значајност од 95% односно: 

- кога F<Fcrit (или p> 0,05) разликата во однос на аритметичките средини на 

примероците при влијанието на двата фактори (применета култура при соодветна 
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температура) не е значајна т.е. нема основ да се отфрли нултата хипотеза (H0К, H0Т или 

H0КТ);  

- кога F>Fcrit (или p< 0,05) разликата во однос на аритметичките средини на 

примероците при влијанието на двата фактори е значајна, се отфрла нултата хипотеза (H0К, 

H0Т или H0КТ) и се прифаќа исказот на алтернативната хипотеза (H1К, H1Т или H1КТ) дека 

постои значајна разлика во однос на средните вредности на набљудуваниот параметар 

односно двата фактори (култура и температура) значајно влијаат на набљудуваниот 

параметар. 

 Корелационата зависност го определува степенот на поврзаност на набљудуваните 

варијабли во една популација.  Имено, во случаите кога треба да се набљудуваат промените 

и взаемното влијание на две или повеќе варијабли кои се менуваат од еден до друг 

примерок, тогаш велиме дека постои корелација односно дека тие се корелативни.  

За мерка за изразување на корелацијата се користи коефициентот на корелација. 

Кога со растењето на вредноста на едната варијабла (параметар) расте вредноста и на 

другиот параметар, тогаш корелацијата  е позитивна; ако вредностите на едниот параметар 

растат, а на другиот опаѓаат, тогаш корелацијата е негативна. 

Степенот на корелација се изразува преку т.н. Пирсонов коефициент на корелација 

𝜌 чии вредности се движат помеѓу -1 и 1. Во зависност од неговата големина, можеме да 

заклучиме каква е корелационата зависност помеѓу набљудуваните варијабли (параметри). 

Дискусијата понатаму ќе ја правиме во однос на добиените вредности за Пирсоновиот тест 

во интервали зададени со следната табела: 

 

0 < 𝜌 < 0,25 многу слаба корелациона зависност 

0,25 ≤ 𝜌 < 0,4 слаба корелациона зависност 

0,4 ≤ 𝜌 < 0,6 средна корелациона зависност 

0,6 ≤ 𝜌 < 0,75 силна корелациона зависност 

0,75 ≤ 𝜌 < 1 многу силна корелациона зависност 
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 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

ФИЗИЧКО-ХЕМИСКИ И МИКРОБИОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА 

КРАВЈОТО МЛЕКО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

 

Табела 1. Физичко-хемиски и микробиолошки карактеристики на кравјо млеко 

наменето за производство варијантите бело саламурено сирење (n=3). 

  

  

 

 

 

 

Испитувани параметари 

Мин. 

вредност 

Макс. 

врдност 

Средна 

вредност 

Станд. 

девијација 

Коеф. на 

варијација 

Min Max �̅� Sd Cv 

Сува материја (%) 12.05 12.19 12.12 0.07 0.58 

Безмаслена сува материја 

(%) 
7.35 8.50 7.925 0.575 7.26 

Млечна маст (%) 3.71 4.07 3.89 0.18 4.63 

Протеини (%) 3.13 3.46 3.295 0.165 5.01 

Лактоза (%) 4.01 4.56 4.285 0.275 6.42 

Точка на мрзнење (oC) - 0.524 - 0.519 -0.5215 0.0025 -0.48 

Додадена вода (%) 0.00 0.71 0 0 - 

Специфична тежина 1.030 1.032 1.031 0.001 0.10 

Активна киселост (pH) 6.65 6.69 6.67 0.02 0.30 

Титрациска киселост (oSH) 6.40 6.60 6.5 0.1 1.54 

Вкупен број на бактерии/ml 269.000 458.000 363.5 94.5 26.00 

Број на соматски клетки/ml 229.000 439.000 334 
105 31.44 

Присуство на антибиотици не е утврдено 
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ДИНАМИКА НА СОДРЖИНА НА ВОДА 

 

Табела 2. Динамика на содржина на вода кај испитувани варијанти 

 

 

 

Од добиените резултати за следената појава - динамика на содржина на вода, можеме 

да заклучиме дека постои постојано намалување на истата  кај сите испитувани варијанти. 
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ПЕРИОД НА ЗРЕЕЊЕ

Г Р А Ф И К  1 . Д И Н А М И К А  Н А  С О Д Р Ж И Н А  Н А  В О Д А

A1 A2 A3 B1 B2 B3

Период 
Варијанта на сирење (x̅±SD) 

    A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 57.39±0.24 58.52±0.14 60.3±0.05 58.45±0.01 59.71±0.16 60.82±0.19 

10 ден 56.63±0.18 57.99±0.12 58.6±0.15 57.45±0.01 59.67±0.09 59.82±0.19 

20 ден 53.71±0.07 54.88±0.01 58.28±0.09 54.22±0.04 55.56±0.17 59.2±0.09 

30 ден 52.66±0.14 54.16±0.25 57.62±0.13 53.803±0.12 54.8±0.05 58.67±0.06 

45 ден 52.76±0.07 54.16±0.03 57.093±0.07 52.803±0.12 53.8±0.05 58.47±0.22 



Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено 

сирење; м-р Муххарем Исмаили; Факултет за биотехнички науки-Битола; 
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Највисока содржина на вода по завршувањето на операцијата ферментирање е забележана 

кај Варијантата B3 и тоа 58.47±0.22%, што е за 5.71% повисока од варијантата A1 која има 

најмала содржина на вода на 45-от ден. Останатите варијанти (А2, А3, B1 и B2) имаат 

вредности за содржината на вода кои се за 4.31%, 0.85%, 5.67% и 4.67% пониски од 

највисокото определено ниво кај Варијанта B3, соодветно.  

 

Врз основа на податоците добиени за содржина на вода кај следените варијанти бело 

саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) во временските интервал од 5-от до 45-от ден од 

процесот на производство, како и врз основа на нивната статистичка обработка со помош 

на двофакторска анализа на варијансата со примена на ANOVA тест, за овој параметар може 

да го констатираме следното:  

За квалитетниот параметар содржина на вода, според статистичките пресметки се 

отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетн параметар 

важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ), со што можеме да констатираме дека:  

A) употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржината на вода на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B) применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76oC и 85оC) исто 

така влијаат значајно на средната вредност на содржината на вода на ниво p<0.05 

(Хипотеза-H1Т).   

C) Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар сoдржина на вода, односно 

употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат значајно 

влијание врз средната вредност за показателот содржина на вода кај сите следени 

варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, 

(Хипотеза H1КТ). 

 

 

 



Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено 

сирење; м-р Муххарем Исмаили; Факултет за биотехнички науки-Битола; 
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ДИНАМИКА НА СОДРЖИНА НА СУВА МАТЕРИЈА 

 

Табела 2. Динамика на содржина на сува материја кај испитувани варијанти 

Период 
Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 42.61±0.24 41.48±0.14 39.7±0.05 41.55±0.01 40.29±0.16 39.18±0.19 

10 ден 43.37±0.18 42.04±0.08 41.4±0.15 42.54±0.02 40.33±0.09 40.18±0.19 

20 ден 46.29±0.07 45.12±0.01 41.71±0.09 45.78±0.04 44.44±0.18 40.83±0.10 

30 ден 47.34±0.14 45.84±0.25 42.38±0.13 46.197±0.12 45.2±0.05 41.33±0.06 

45 ден 47.24±0.07 45.84±0.08 42.907±0.07 47.197±0.012 46.2±0.05 43.53±0.06 

Од добиените резултати за испитуванта појава - динамика на содржина на сува 

материја, можеме да констатираме константно зголемување на содржината на сува  кај сите 

испитувани варијанти. Највисока содржина на сува материја по завршувањето на процесот 

на зреење кај испитуваните варијанти бело саламурено сирење е забележан кај Варијанта 

А1 и тоа 47.24±0.07%, што е за 5.71% повисока од варијантата B3 која има најмала содржина 

на содржина на сува материја  на 45-от ден од 41.53±0.06%. 
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сирење; м-р Муххарем Исмаили; Факултет за биотехнички науки-Битола; 
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Од овие добиени резултати исто така можеме да заклучиме дека фундаменталниот 

фактoр висина на пастеризација и тоа како влијае врз висината на содржина на сува материја 

во финалниот производ, односно колку повеќе се зголемува висината на пастеризација во 

процесот на производство, толку повеќе се намалува содржината на сувата материја во 

финалниот производ.   

Врз основа на податоците добиени за содржина на сува материја кај следените 

варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) во временските интервал од 5-от 

до 45-от ден од процесот на производство, како и врз основа на нивната статистичка 

обработка со помош на двофакторска анализа на варијансата со примена на ANOVA тест, 

за овој параметар може да го констатираме следното:  

За квалитетниот параметар содржина на содржина на сува материја, според 

статистичките пресметки се отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој 

испитуван квалитетн параметар важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со тоа 

можеме да заклучиме дека:  

A) употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржината на сува материја на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B) применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76oC и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на содржината на сува материја на ниво 

p<0.05 (Хипотеза-H1Т).   

C) Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар сoдржина на сува материја, односно 

употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат значајно 

влијание врз средната вредност за показателот содржина на сува материја кај сите 

следени варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, 

(Хипотеза H1КТ). 

 

 

 

 



Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено 
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 ДИНАМИКА НА АКТИВНАТА КИСЕЛОСТ (PH) 

 

Табела 3. Динамика на pH кај испитуваните варијанти 

Период 
Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 4.61±0.01 4.65±0.05 4.43±0.03 4.59±0.02 4.62±0.03 4.67±0.03 

10 ден 4.50±0.01 4.40±0.05 4.38±0.03 4.52±0.03 4.52±0.03 4.45±0.03 

20 ден 4.33±0.03 4.32±0.03 4.28±0.03 4.32±0.03 4.32±0.03 4.35±0.05 

30 ден 4.27±0.03 4.25±0.02 4.17±0.03 4.22±0.03 4.22±0.03 4.28±0.03 

45 ден 4.13±0.12 4.03±0.06 3.96±0.08 4.01±0.06 3.90±0.09 4.10±0.06 

 

 

 

Врз основа на податоците добиени за активанaта киселост (pH) кај следените 

варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) во временските интервал од 5-от 

до 45-от ден од процесот на производство, како и врз основа на нивната статистичка 

обработка со помош на двофакторска анализа на варијансата со примена на ANOVA тест, 

за овој параметар може да го констатираме следното:  

За квалитетниот параметар активна киселост (pH), според статистичките пресметки 

се отфрлаат нултите хипотези H0К и H0Т, а не се отфрла H0КТ и истата важи за овој 
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сипитуван параметар. Од алтернативните хипотези важат (H1К и H1Т) со што можеме да 

заклучиме дека:  

A) употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

активната киселост на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B) применетите температурни режими на пастеризација (72оC,  и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на активната киселост на ниво p<0.05 

(Хипотеза-H1Т).   

C) Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција не влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар активна киселост, односно употребената 

стартер културата и температурата на пастеризација немаат значајно влијание врз 

средната вредност за показателот активна киселост (pH) кај сите следени варијанти 

(А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, (Хипотеза H0КТ). 

 

ДИНАМИКА НА ТИТРАЦИОНА КИСЕЛОСТ  

 

Табела 4. Динамика на титрациона киселост кај испитуваните варијанти 

Период 

Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 76.17±0.29 75.4±0.35 79.76±0.06 80.53±0.31 78.53±0.31 80.27±0.21 

10 ден 82.50±0.10 83.1±0.17 81.73±0.12 85.5±0.30 84.7±0.17 90.27±0.21 

20 ден 84.37±0.15 86.53±0.46 84.6±0.35 90.37±0.38 92.57±0.40 94.47±0.35 

30 ден 90.13±0.12 88.13±0.23 92.57±0.21 94.667±0.42 98.33±0.42 100.43±0.15 

45 ден 100±0.59 100.53±0.23 109.6±0.53 105.7±0.27 108.367±0.32 112.167±0.29 

 



Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено 

сирење; м-р Муххарем Исмаили; Факултет за биотехнички науки-Битола; 
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Од добиените резултати за титрационата киселост кај следените варијанти можеме 

деа констатираме дека незјината вредност константно се зголемува за време на процесот на 

зреење кај белото саламурено сирење Причината за константното зголемување на 

титрационата киселост е во активноста на додадената стартер култура, која што со своето 

делување влијае врз разложувањето на лактозата до млечна киселина, а со тоа и доведува 

до зголемување на вредноста на овој испитуван параметар. Што се однесува до влијанието 

на фундаменталните фактори кои се пратени ова истражување, според добиените резултати 

може да се каже дека висината на пастеризацијата нема влијание врз вредноста на 

титрационата киселост, а стартер култури кои се употребени вариjанта А и вариjанта B, 

имаат различен интензитет на активност, па со право може да се каже дека имаат влијнаие 

врз вредноста на титрационата киселот, што може да се забележи од добиените резултати 

(А1-100±0.59oSH и B1-105.7±0.27oSH, А2-100.53±0.23oSH и     B2-108.367±0.32oSH, A3-

109.6±0.53oSH и B3-112.167±0.29oSH).   

За квалитетниот параметар титрациона киселост, според статистичките пресметки се 

отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетн параметар 

важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со секоја од овие алтернативни 

хипотези можеме да заклучиме дека:  
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A) употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

титрационата киселост на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B) применетите температурни режими на пастеризација (72оC,  76оC и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на титрационата киселост на ниво p<0.05 

(Хипотеза-H1Т).   

C) Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар титрациона киселост, односно 

употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат значајно 

влијание врз средната вредност за показателот титрациона киселост кај сите следени 

варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, (Хипотеза 

H1КТ), (Прилози 16, 17,18,19 и 20). 

 

 

ДИНАМИКА НА ВКУПНА СОДРЖИНА НА МЛЕЧНА МАСТ 

 

Табела 5. Динамика на содржина на млечна маст кај испитуваните варијанти 

Период 

Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 23.93±0.06 24.90±0.10 24.73±0.06 22.07±0.06 22.48±0.03 22.67±0.12 

10 ден 24.20±0.05 24.97±0.06 24.82±0.03 22.55±0.05 22.92±0.03 23.03±0.06 

20 ден 24.55±0.05 25.0±0.09 25.06±0.04 23.22±0.13 23.47±0.06 23.43±0.12 

30 ден 24.60±0.10 25.18±0.08 25.18±0.03 23.83±0.03 23.60±0.05 23.60±0.10 

45 ден 24.45±0.05 25.03±0.03 24.92±0.03 23.48±0.11 23.38±0.03 23.20±0.01 

 



Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено 
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За квалитетниот параметар содржина на содржина на млечна маст, според 

статистичките пресметки се отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој 

испитуван квалитетн параметар важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со 

секоја од овие алтернативни хипотези можеме да заклучиме дека:  

A. употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржината на млечна маст на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B. применетите температурни режими на пастеризација (72оC,  и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на содржината на млечна маст на ниво p<0.05 

(Хипотеза-H1Т).   

C. Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар сoдржина на млечна маст, односно 

употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат значајно 

влијание врз средната вредност за показателот содржина на млечна маст кај сите 

следени варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, 

(Хипотеза H1КТ), (Прилози 21, 22,23,24 и 25). 
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ДИНАМИКА НА СОДРЖИНА НА МЛЕЧНА МАСТ ВО СУВАТА МАТЕРИЈА 

 . 

Табела 6. Динамика на содржина на млечна маст во сува материја кај испитуваните 

варијанти 

Период 

Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 56.17±0.45 60.03±0.40 62.30±0.11 53.11±0.13 55.80±0.24 57.86±0.08 

10 ден 55.80±0.18 59.38±0.11 59.94±0.28 53.01±0.10 56.83±0.17 57.33±0.14 

20 ден 53.04±0.12 55.41±0.01 60.06±0.18 50.72±0.30 52.80±0.30 57.39±0.36 

30 ден 51.96±0.06 54.94±0.46 59.41±0.24 51.59±0.12 52.21±0.16 57.10±0.32 

45 ден 51.76±0.18 54.65±0.15 58.07±0.12 49.74±0.11 50.60±0.11 53.52±0.31 

 

 

 

 

Според добиените вредности за млечната маст во сува материја, сите следени 

варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) можат да се класифицираат како 

полномасни сирења. 
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ДИНАМИКА НА ВКУПНА СОДРЖИНА НА ПРОТЕИНИ 

 

Табела 7. Динамика на содржина на вкупен протеини кај испитуваните варијанти 

 

 

 

 

За квалитетниот параметар содржина на протеини, според статистичките пресметки 

се отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетен параметар 
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Период 
Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 13.90±0.05 13.74±0.05 13.22±0.06 13.25±0.05 13.75±0.05 12.58±0.03 

10 ден 14.52±0.03 13.92±0.03 13.29±0.02 13.62±0.04 13.27±0.04 13.14±0.04 

20 ден 14.81±0.03 14.25±0.03 13.76±0.09 13.85±0.05 13.70±0.02 13.68±0.02 

30 ден 15.11±0.07 14.64±0.08 14.25±0.07 14.62±0.04 14.27±0.04 13.88±0.03 

45 ден 14.90±0.05 14.11±0.04 13.55±0.05 14.07±0.08 13.92±0.03 13.27±0.03 



Влијание на фундаменталните фактори врз квалитативните и квантитативните карактеристики кај бело саламурено 
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важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со секоја од овие алтернативни 

хипотези можмме да потврдиме дека:  

A. употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржината на протеини на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B. применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на содржината на протеини на ниво p<0.05 

(Хипотеза-H1Т).   

C. Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар сoдржина на протеини, односно 

употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат значајно 

влијание врз средната вредност за показателот содржина на протеини кај сите 

следени варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, 

(Хипотеза H1КТ). 

 

ДИНАМИКА НА СОДРЖИНА НА СОЛ 

 

Табела 8.  Динамика на содржина на сол кај испитуваните варијанти 

Период 

Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 1.93±0.03 2.18±0.08 2.04±0.02 1.87±0.03 2.12±0.03 1.75±0.05 

10 ден 2.68±0.03 2.95±0.05 2.92±0.06 2.87±0.08 2.93±0.03 2.25±0.05 

20 ден 3.05±0.01 3.30±0.01 3.32±0.06 3.31±0.01 3.29±0.03 2.77±0.03 

30 ден 3.19±0.04 3.50±0.01 3.60±0.02 3.51±0.01 3.51±0.01 3.43±0.08 

45 ден 3.44±0.02 3.57±0.04 3.69±0.01 3.68±0.01 3.70±0.01 3.69±0.01 
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 За квалитетниот параметар содржина на сол, според статистичките пресметки се 

отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетен параметар 

важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со секоја од овие алтернативни 

хипотези можеме да заклучиме дека:  

A. употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржината на сол на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B. применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на содржината на сол на ниво p<0.05 

(Хипотеза-H1Т).   

C. Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на средната 

вредност на следениот параметар сoдржина на сол, односно употребената стартер 

културата и температурата на пастеризација имаат значајно влијание врз средната 

вредност за показателот содржина на сол кај сите следени варијанти (А1, А2, А3, B1, 

B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво p<0.05, (Хипотеза H1КТ); 
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ДИНАМИКА НА СОДРЖИНАТА НА СОЛ ВО САЛАМУРА 

 

Табела 9.  Динамика на содржина на сол во саламура кај следените варијанти бело 

саламураено сирење 

Период 
Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 8.07±0.06 8.30±0.10 8.03±0.06 8.08±0.09 8.20±0.05 8.12±0.03 

10 ден 8.00±0.01 8.28±0.03 7.88±0.08 8.05±0.09 8.17±0.29 8.05±0.09 

20 ден 7.23±0.06 7.43±0.03 7.24±0.05 7.13±0.06 7.27±0.21 6.85±0.05 

30 ден 7.37±0.12 7.17±0.06 7.10±0.09 7.03±0.06 6.83±0.06 6.58±0.08 

45 ден 6.78±0.13 6.88±0.03 6.15±0.01 6.48±0.01 6.48±0.10 6.32±0.03 

 

За квалитетниот параметар содржина на сол во саламура, според статистичките 

пресметки се отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетен 

параметар важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со секоја од овие 

алтернативни хипотези можеме да заклучиме дека:  

A) употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржината на сол во саламура на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  
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B) применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на содржината на сол во саламура на ниво 

p<0.05 (Хипотеза-H1Т).   

C) Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар сoдржина на сол во саламура односно 

употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат значајно 

влијание врз средната вредност за показателот содржина на сол во саламура кај 

сите следени варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, на ниво 

p<0.05, (Хипотеза H1КТ), (Прилози 41, 42, 43, 44 и 45). 

 

ДИНАМИКА НА ТИТРАЦИОНА КИСЕЛОСТ НА ДОДАДЕНА САЛАМУРА 

 

Табела 10. Динамика на титрационата киселост на додадена сламура кај следените 

варијанти бело саламурено сирење 

Период 
Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 41.47±0.31 40.63±0.32 30.40±0.35 39.53±0.50 39.57±0.40 28.37±0.32 

10 ден 44.30±0.26 44.47±0.31 32.20±0.20 42.20±0.20 38.17±0.29 30.2±0.20 

20 ден 51.52±0.28 45.73±0.06 35.33±0.12 46.60±0.44 40.60±0.44 35.3±0.17 

30 ден 52.33±0.23 50.53±0.23 36.47±0.31 48.20±0.20 40.67±0.15 36.2±0.20 

45 ден 54.13±0.23 52.23±0.46 39.47±0.31 49.03±0.21 47.12±0.19 44.09±0.28 
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За квалитетниот параметар титрациона киселост на саламура, според статистичките 

пресметки се отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетн 

параметар важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со секоја од овие 

алтернативни хипотези можеме да заклучиме дека:  

A) употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

титрациона киселост на саламура на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B) применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC и 85оC) исто така 

влијаат значајно на средната вредност на титрациона киселост на саламура на ниво 

p<0.05 (Хипотеза-H1Т).   

C) Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар титрациона киселост на саламура, 

односно употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат 

значајно влијание врз средната вредност за показателот титрациона киселост на 

саламура кај сите следени варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено сирење, 

на ниво p<0.05, (Хипотеза H1КТ). 
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ДИНАМИКА НА СОЛ ВО ВОДЕНА ФАЗА 

 

Табела 11: Динамика на сол во водена фаза кај следените варијанти бело саламурено 

сирење 

Период 

Варијанта на сирење (x̅±SD) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

5 ден 3.37±0.04 3.73±0.13 3.38±0.04 3.20±0.05 3.55±0.06 2.88±0.08 

10 ден 4.74±0.06 5.09±0.08 4.98±0.09 4.99±0.13 4.92±0.06 3.76±0.08 

20 ден 5.67±0.01 6.38±0.02 5.69±0.09 6.10±0.01 5.92±0.06 4.67±0.05 

30 ден 6.06±0.07 6.46±0.03 6.25±0.04 6.52±0.02 6.40±0.01 5.85±0.13 

45 ден 6.52±0.04 6.59±0.07 6.47±0.02 6.98±0.02 6.88±0.02 6.31±0.01 

 

 

 

Највисока вредност за овој параметар на 45-от ден е утврден кај Варијанта B1, а 

најниска е забележана кај Варијанта B3. Употребените стартер култури (А, B) како и 

применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), имаат 

сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени варијанти бело 

саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3). 
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За квалитетниот параметар содржина на сол во водена фаза, според статистичките 

пресметки се отфрлаат нултите хипотези (H0К, H0Т и H0КТ) и за овој испитуван квалитетн 

параметар важат алтернативните хипотези (H1К, H1Т и H1КТ). Со секоја од овие 

алтернативни хипотези можмме да потврдиме дека:  

A. употребените стартер култури (А, B) значајно влијаат на средната вредност на 

содржина на сол во водена фаза на ниво p<0.05 (Хипотеза-H1К),  

B. применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC) исто 

така влијаат значајно на средната вредност на содржина на сол во водена фаза на 

ниво p<0.05 (Хипотеза-H1Т).   

C. Овие фундаментални фактори во заедничка интеракција влијаат значајно на 

средната вредност на следениот параметар содржина на сол во водена фаза, 

односно употребената стартер културата и температурата на пастеризација имаат 

значајно влијание врз средната вредност за показателот содржина на сол во 

водена фаза кај сите следени варијанти (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) бело саламурено 

сирење, на ниво p<0.05, (Хипотеза H1КТ),  

 

5.15. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСОТ НА ЗРЕЛОСТ КАЈ СЛЕДЕНИТЕ 

ВАРИЈАНТИ БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 
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 Од добиените резултатити може да се забележи дека индексот на зрелост се движи 

во границите од 15.64% (Варијанта B1) до 16.53% (Варијната B3). Од добиените резултати 

за сите варијанти може да се констатира дека варијантите А1, А2 и B3 имаат приближни 

вредности за индексот на зрелост кој изнесува 16.51%, 16.46% и 16.53% соодветно, а нешто 

помали вредности за индексот на зрелост се забележани кај варијантите А3, B1 и B2, чиишто 

вредности се 16.08%, 15.80% и 15.64%, соодветно.  

ПРОФИЛ НА СЛOБОДНИ АМИНО КИСЕЛИНИ КАЈ СЛЕДЕНИТЕ ВАРИЈАНТИ 

БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

 

Табела 12. Профил на амино-киселини кај следените варијанти бело саламурено 

сирење 

Амино киселини mg 

(%) 

Варијанти на бело саламурено сирење (45-ти ден) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

Лизин 31 31.2 31.6 27.1 29.7 30.1 

Хистидин 15.1 15.4 15.5 13.1 14.4 14.6 

Аргинин 4.8 4.9 5.2 5.06 3.5 3.7 

Треонин 3.2 3.6 3.8 3.3 3 3.1 

Валин 14 14.2 14.5 14.28 13.1 13.5 

Метионин 8.3 8.6 8.9 7.78 7.4 7.7 

Изолеуцин 6.3 6.5 6.8 5.94 5.3 5.6 

Леуцин 14.1 14.4 14.9 13.44 13.8 13.9 

Фенилаланин 16.1 16.3 16.4 15.11 15.3 15.6 

Вкупно есенциајлни 

амино киселини 
112.9 115.1 117.6 105.11 105.5 107.8 

Аспаргинска 

киселина 
10.8 11.2 11.8 9.3 10.2 10.7 

Пролин 3.2 3.6 3.8 2.6 2.9 3.2 

Глицин 5.7 6 6.1 4.5 4.8 5 

Аланин 4.2 4.6 5.2 3 3.2 3.6 

Цистин 7.1 7.4 7.8 6 6.3 6.6 

Тирозин - - - - - - 

Вкупно неесенцијални 

амино киселини 
31 32.8 34.7 25.4 27.4 29.1 

Вкупна содржина 143.9 147.9 152.3 130.51 132.9 136.9 
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Во составаот на есенцијалните амино киселини во најголем процент кај сите следени 

варијанти е застапена аминокиселината лизин (околу 13 mg%), а во составот на 

неесенцијалните аминокиселини кај сите следени варијанти во најголем процент е 

застапена аспаргинската киселина (околу 10 mg%).  

 

ПРОФИЛ НА СЛОБОДНИ МАСНИ КИСЕЛИНИ КАЈ СЛЕДЕНИТЕ ВАРИЈАНТИ 

БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

 

Табела 13. Слободни масни киселини кај следенте варијанти бело саламурено сирење 

Приказ на 

слободни масни 

киселини      

  

ВАРИЈАНТИ                                                                                                         

БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ (45 ден, mg %) 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 

CH3COOH 0.04 0.06 0.08 0.02 0.03 0.05 

C4:0 0.02 0.02 0.06 0.01 0.01 0.02 

C8:0 0.41 0.39 0.392 0.22 0.21 0.11 

C10:0 4.13 3.52 4.85 4.1 4.23 4.19 

C12:0 4.45 4.39 4.512 4.02 4.11 4.22 

C14:0 13.2 12.22 13.426 13.022 13.1 12.49 

C16:0 36.32 36.21 35.4 35.77 36.68 37.26 

C18:0 14.22 14.75 14.93 13.84 13.75 14.36 

Вкупно заситени 

масни киселини 
72.79 71.56 73.65 71.002 72.12 72.7 

C18:1 26.11 26.34 24.46 27.12 26.03 25.58 

C18:2 1.11 2.17 1.97 1.88 1.89 1.75 

Вкупно 

незаситени масни 

киселини 
27.22 28.51 26.43 29 27.92 27.33 

 

 Од добиените резултати може да констатираме дека од детектираните заситени 

масни киселини во највисок процент кај сите следени варијанти е застапена палмитинската 

киселина (C16:0), а нејзината содржина се движела во границите од 35.4mg% (Варијанта 
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А3) до 37.26 mg% (Варијанта  B3). Втора по застапеност од заситените масни киселини е 

стеаринската киселина (C18:0), а нејзината содржина се движела во границите од 13.44 mg% 

(Варијанта B1) до 14.93 mg% (Варијанта  A3).  

МИКРОБИОЛОШКА ИСПРАВНОСТ НА СЛЕДЕНИТЕ ВАРИЈАНТИ БЕЛО 

САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

 

Табела 14. Микробиолошка исправност на следените варијанти бело саламурено 

сирење 5-ти ден 

 

Варијанти 

бело 

саламурено 

сирење  

Микробиолошка исправност (5-ти ден) 

Coliforms 

(Cfu/g) 

E. Coli 

(Cfu/g) 

Патогенни 

стафилококи 

(Cfu/g) 

Мувли Квасци 
Listeria 

Cfu/g 

Salmonella 

Cfu/g 

А1 < 10 < 10 < 10 < 10 1800 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

            А2 < 10 < 10 < 10 < 10 2000 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

А3 < 10 < 10 < 10 < 10 2270 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

B1 < 10 < 10 < 10 < 10 2400 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

B2 < 10 < 10 < 10 < 10 9200 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

B3 < 10 < 10 < 10 < 10 13000 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

 

Табела 15. Микробиолошка исправност на следените варијанти бело саламурено 

сирење 30-ти ден 

 

Варијанти 

бело 

саламурено 

сирење  

Микробиолошка исправност (30-ти ден) 

Coliforms 

(Cfu/g) 

E. Coli 

(Cfu/g) 

Патогенни 

стафилококи 

(Cfu/g) 

Мувли Квасци 
Listeria 

Cfu/g 

Salmonella 

Cfu/g 

А1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

            А2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 
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А3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

B1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

B2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

B3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство 

во 25 g 

 

 

 

 

Табела 16. Микробиолошка исправност на следените варијанти бело саламурено 

сирење 45-ти ден 

Варијанти 

бело 

саламурено 

сирење 

Микробиолошка исправност    (45-ти ден) 

Coliforms 

(Cfu/g) 

E. Coli 

(Cfu/g) 

Патогенни 

стафилококи 

(Cfu/g) 

Мувли Квасци 
Listeria 

Cfu/g 

Salmonella 

Cfu/g 

А1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство во 

25 g 

А2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство во 

25 g 

А3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство во 

25 g 

B1 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство во 

25 g 

B2 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство во 

25 g 

B3 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
Отсуство 

во 25 g 

Отсуство во 

25 g 

  

Според резултатите за микробиолошката исправност на следените варијанти бело 

саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3), во трите временски интервали (5-ти, 30-ти и 45-

ти ден) се потврдува дека и во процесот на производство на сирењата како и при добивањето 

на финалниот производ, сите варијанти ги исполнуваат неопходните параметри за 
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микорбиолошка исправност, односно во производите не се пронајдени патогени 

миркорганизми, а тоа ни укажува на комплетно почитување на добрата хигиенска пракса 

во процесот на производство. Бактериите од видот Listeria и Salmonella не се 

идентификувани во 25g од анализираните примероци, а остантите испитувани 

микробиолошки показатели како квасците, мувлите, патогените стафилококи, E.coli и 

колиформните бактерии се идентификувани во количина помалку од 10, што го задоволува 

квалитетот од микробиолошки аспект. 

 

ОДРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ БРОЈОТ НА БАКТЕРИИ ОД ВИДОТ 

LACTOBACILLUS И LACTOCOCCUS 

 

Табела 17. Динамика на  вкупниот број на микроорганизми од видот Lactococcus и 

Lactobacillus за време на процес на зреење кај следените варијанти (log CFU/g)     

Вид на 

микроорганизми 

Период 

на 

следење 

Варијанта 

А1 А2 А3 B1 B2 B3 

Lactococcus             

(log CFU/g) 

5 ден 9.52 9.56 10.41 8.82 8.81 9.81 

30 ден 8.36 8.32 8.2 7.41 6.52 6.32 

45 ден 6.52 6.56 6.27 4.34 3.62 3.07 

Lactobacillus                                              

(log CFU/g) 

5 ден 7.51 7.57 6.32 4.34 4.54 3.2 

30 ден 7.64 7.56 6.27 6.79 6.78 6.75 

45 ден 8.11 8.34 8.38 6.55 6.7 6.66 
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График 13. Динамика на вкупен број на бактерии од видот Lactococcus 

 

 

График 14. Динамика на вкупен број на бактерии од видот Lactobacillus 
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 СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ВАРИЈАНТИТЕ БЕЛО САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

  

 Резултатите од сензорните оценки кои се добиени од спроведената сензорна анализа 

анализа шесте варијанти на бело саламурено се презентирани во продолжение со помош на 

графички прикази. 
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Од добиените резултати од изработената сензорна анализа може да се констатира 

дека најприфатлива варијанта за крајните потрошувачи е варијантата бело саламурено 

сирење А2 за која пресметавме просечна средна оцена од 4.17±0.33, а процентот од 

максималниот можен квалитет изнесуваше 83.40±10.55. Оваа варијана е произведена со 

примена на средно ниво на пастеризација од 76oC со време на задржување од 240 секунди, 

а за стартер култура е користена културата на Chr. Hansen за бело саламурено сирење. 
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КВАНТИТАТИВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА СЛЕДЕНИТЕ ВАРИЈАНТИ БЕЛО 

САЛАМУРЕНО СИРЕЊЕ 

 

 Според добиените резултати може да се констатира дека највисок рандман е 

забележан при производството на варијанта А3 со 4.84±0.12 литри млеко кои биле потребни 

за производство на еден килограм сирење, потоа селдуваа варијантите B3 со 4.91±0.06 

литри/килограм сирење, А2-6.05±0.63 литри/килограм сирење, B2 - 6.22±0.78 

литри/килограм сирење, B1-6.69±0.59 литри/килограм сирење и B2- 6.54±0.29 

литри/килограм сирење.  

Рандман кај следените варијанти сирење 
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ЗАКЛУЧОЦИ 

Врз основа на добиените и обработени резултати од направените испитувања во 

оваа докторска дисертација можат да се донесат следните заклучоци: 

 

 Млекото кое се користеше за производство на шесте варијанти бело саламурено 

сирење ги имаше следнивие физичко-хемиски и микробиолошки параметри:  сува материја: 

12.12%, сува материја без масти: 7.92%, млечна маст: 3.71% - 4.07%, протеини: 3.29%, 

лактоза: 4.28%, точка на мрзнење: -0.521оC, специфичната тежина: 1.031, титрациона 

киселост: 6.5оSH,  активна киселост: 6.67 pH единици, вкупен број на бактерии: 365.000/ml 

и број на соматски клетки: 334.000/ml. Антиботици не се детектирани во ниту еден 

примерок. Со исклучок на вкупниот број на бактерии кој се корегира со задолжителната 

пастеризација, оваа суровина ги задоволуваше параметрите за производство на бело 

саламурено сирење. Како фундаментален  фактор за добивање на квалитетен финален 

производ млекото наменето за производство на бело саламурено сирење мора да има 

задоволителен  микробиолошки квалитет и во него не смее да има присуство на 

антибиотици и други резидуи, кои можат неповолно да се одразат врз процесот на 

ацидификација на употребените стартер култури.  

 Содржината на вода кај шесте варијанти бело саламаурено сирење константно се 

намалува за време на процесот на зреење, а евидентираните вредности  на 45-от ден се 

движеа во границите од 52.76±0.07% до 58.47±0.22 Според статистичката анализа 

употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими на 

пастеризација (72оC, 76оC   и 85оC), поединечно и во заедничка интеракција, имаат 

сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени варијанти (А1, А2, 

А3, B1, B2 и B3)  за ниво p<0.05.  

 Содржината на сува материја кај шесте варијанти бело саламаурено сирење 

константно се зголемува за време на процесот на зреење, а евидентираните вредности  на 

45-от ден се движеа во границите од 41.53±0.06% до 47.24±0.07%. Според статистичката 

анализа употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими на 

пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), поединечно и во заедничка интеракција, имаат 
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сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени варијанти (А1, А2, 

А3, B1, B2 и B3)  за ниво p<0.05.  

 Утврденеите вредности измерени за активната киселост покажуваат интенција на 

константно намалување на овој квалитетен параметар кај сите шест произведени  варијанти 

бело саламурено сирење од првиот до 45 ден од процесот на зреење. Параметрите за 

активната киселост на 45-от ден се движеа во границите од 3.90±0.09 до 4.13±0.12. Според 

статистичката анализа употребените стартер култури (А, B) како и применетите 

температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), поединечно имаат 

сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени варијанти (А1, А2, 

А3, B1, B2 и B3) за ниво p<0.05.  

 Утврденеите вредности измерени за титрациона киселост  покажуваат интенција 

константно намалување на овој квалитетен параметар кај сите шест произведени  варијанти 

бело саламурено сирење од првиот до 45 ден од процесот на зреење. Параметрите за 

титрационата киселост на 45-от ден се движеа во границите од 100±0.59oSH до  

112.16±0.29oSH. Според статистичката анализа употребените стартер култури (А, B) како и 

применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), поединечно и во 

заедничка интеракција, имаат сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај 

сите следени варијанти за ниво p<0.05.  

   Утврденеите вредности измерени за содржина на млечна маст покажуваат 

интенција константно зголемување на овој квалитетен параметар до 30-от ден, а од 30-от 

ден до 45-от ден утврдено е минимално намалување на содржината на млечна маст кај сите 

следени варијанти бело саламурено сирење. Параметрите за содржина на млечна маст на 

45-от ден се движеа во границите од 23.20±0.01% до 25.03±0.03%. Според статистичката 

анализа употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими на 

пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), поединечно и во заедничка интеракција, имаат 

сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени варијанти за ниво 

p<0.05. 

 Утврденеите вредности измерени за содржина на млечна маст во сува материја 

покажуваат интенција константно намалување на овој квалитетен параметар, па на 45-от  

ден утврдени се следните гранични вредности за овој параметар: 49.74±0.11%. до 

58.07±0.12%. Според добиените вредности за млечната маст во сува материја, сите следени 
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варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3) можат да се класифицираат како 

полномасни сирења; 

   Утврденеите вредности измерени за содржина на протеини покажуваат интенција 

константно зголемување на овој квалитетен параметар до 30-от ден, а од 30-от ден до 45-от 

ден утврдено е минимално намалување на содржината на протеини кај сите следени 

варијанти бело саламурено сирење, што е резултат на нивното разложување до амино 

киселини. Параметрите за содржина на протеини на 45-от ден се движеа во границите од 

13.27±0.03% до 14.90±0.05%,. Според статистичката анализа употребените стартер 

култури (А, B) како и применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 

85оC), поединечно и во заедничка интеракција, имаат сигнификантно влијание врз овој 

квалитетен параметар кај сите следени варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, 

B2 и B3) за ниво p<0.05. 

   Утврденеите вредности измерени за содржина на NaCl покажуваат интенција 

константно зголемување на овој квалитетен параметар до 45-от ден, кај сите следени 

варијанти бело саламурено сирење, што е резултат на осмотско-дифузионите процеси што 

случуваат при трансферот на солта во сирењето и водата во солениот раствор. 

Параметрите за содржина на NaCl на 45-от ден се движеа во границите од 3.44±0.02 до 

3.70±0.01. Употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими 

на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), немаат сигнификантно влијание врз овој квалитетен 

параметар кај сите следени варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3). 

 Утврденеите вредности измерени за содржина на NaCl во саламура покажуваат 

интенција на минимално намалување на овој квалитетен параметар до 45-от ден, кај сите 

следени варијанти бело саламурено сирење. Параметрите за содржина на NaCl на 45-от ден 

се движеа во границите од 6.15±0.01% до 6.88±0.01%. Употребените стартер култури (А, 

B) како и применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 76оC и 85оC), немаат 

сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени варијанти бело 

саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3). 

 Утврденеите вредности измерени за тирациона киселост на додадена саламура 

покажуваат интенција на константно зголемување на овој квалитетен параметар до 45-от 

ден, кај сите следени варијанти бело саламурено сирење. Параметрите за титрациона 

киселост на 45-от ден се движеа во границите од 39.47±0.31оSH до 54.13±0.23оSH. 
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Употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими на 

пастеризација (72оC,  и 85оC), имаат сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар 

кај сите следени варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3). 

 Утврденеите вредности измерени за тирациона киселост на додадена саламура 

покажуваат интенција на константно зголемување на овој квалитетен параметар до 45-от 

ден, кај сите следени варијанти бело саламурено сирење. Параметрите за титрациона 

киселост на 45-от ден се движеа во границите од 39.47±0.31оSH до 54.13±0.23оSH. 

Употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими на 

пастеризација (72оC, 76оC и 85оC), имаат сигнификантно влијание врз овој квалитетен 

параметар кај сите следени варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3). 

 Утврденеите вредности измерени за содржина на сол во водена фаза покажуваат 

интенција на константно зголемување на овој квалитетен параметар до 45-от ден, кај сите 

следени варијанти бело саламурено сирење. Параметрите за содржината на сол во водена 

фаза на 45-от ден се движеа во границите од 6.31±0.01оSH до 6.98±0.02оSH. Употребените 

стартер култури (А, B) како и применетите температурни режими на пастеризација (72оC, 

76оC и 85оC), имаат сигнификантно влијание врз овој квалитетен параметар кај сите следени 

варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3). 

 Утврденеите вредности измерени за содржина на вода во безмасна сува материја 

покажуваат интенција на константно минимално намалување на овој квалитетен параметар 

до 45-от ден, кај сите следени варијанти бело саламурено сирење. Параметрите за содржина 

на вода во безмасна сува материја на 45-от ден се движеа во границите од 69.00±0.16оSH до 

76.04±0.08оSH. Употребените стартер култури (А, B) како и применетите температурни 

режими на пастеризација (72оC, 76оC  и 85оC), имаат сигнификантно влијание врз овој 

квалитетен параметар кај сите следени варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, 

B2 и B3). 

 Од утврденеите вредности за индексот на зрелост кај следените варијанти бело 

саламурено сирење може да се констатира дека варијантите А1, А2 и B3 имаат приближни 

вредности за индексот на зрелост кој изнесува 16.51%, 16.46% и 16.53% соодветно, а нешто 

помали вредности за индексот на зрелост се забележани кај варијантите А3, B1 и B2, чиишто 

вредности се 16.08%, 15.80% и 15.64%, соодветно.  
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 Според презентираните резултати за содржината на слободните аминокиселини 

кај следените варијанти бело саламурено сирење може да се констатира дека сирењата 

произведени со стартер култура А (А1, А2 и А3) имаат значително повисока содржина на 

слободни масни киселини во споредба со сирењата произведени со стартер култура B (B1, 

B2 и B3), што не навдува на заклулок дека употребената стартер култура влијаe врз 

содржината на слободните амино киселини при процесот на производство кај белото 

саламурено сирење. Кај варијантите А1, А2 и А3 содржината на слободни амино киселини 

на 45 ден се движела во границите од 143.9 mg% до 152.3 mg%, а кај варијантите B1, B2 и 

B3 содржината на слободните амино киселини била значително помала и се движела во 

границите од 130.51mg% до 136.9 mg%. Утврдено е дека температурата на термичка 

обработка на млекото исто така влијае на содржината на слобидно амино киселини кај 

следените варијанти бело саламурено сирење. Од есенцијалните аминокиселини утврдено 

е присуство на: лизин, хистидин, аргинин, треонин, валин, метионин, изолеуцин, леуцин и 

фенилаланин, а од неесенцијалните: аспаргиснка киселина, пролин, глицин, аланин, цистин 

и тирозин.  

 Според презентираните резултати за содржината на масните киселини кај 

следените варијанти бело саламурено сирење може да се констатира следната застапеност: 

палмитинската киселинa, стеаринската киселина, oцетна к-на, бутерна к-на, каприлна к-на, 

капринска к-на, лауринска к-на и миристинска к-на, од заситените масни киселини,  не се 

детектирани: валеријанска к-на и капронска к-на, а од незаситените масни киселини 

детектирана во најголем процент е  ленолеинската киселина. Од добиените резултати за 

маснокиселинскиот состав на следените варијанти бело саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, 

B2 и B3) може да се констатира дека тој е приближно идентичен кај секоја од варијантите, 

па според тоа може да се заклучи дека употребената стартер култура и разлчното ниво на 

пастеризација, како фундаментални фактори во процесот на производство на бело 

саламурено сирење,  немаат влијание врз крајниот маснокиселнски состав на финалниот 

производ.  

 Според резултатите за микробиолошката исправност на следените варијанти бело 

саламурено сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3), во трите временски интервали (5-ти, 30-ти и 45-

ти ден) се потврдува дека и во процесот на производство на сирењата како и при добивањето 

на финалниот производ, сите варијанти ги исполнуваат неопходните параметри за 
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микорбиолошка исправност, односно во производите не се пронајдени патогени 

миркорганизми, а тоа ни укажува на комплетно почитување на добрата хигиенска пракса 

во процесот на производство; 

 Утврденеите вредности за корисните бактериите од видот Lactococcus на 45-от 

ден се во границите од 1.2x103 до 3.6x106, а од видот Lactobacillus во границите од 3.6x106 

до 2.4x108. Застапеноста на вкупниот број бактерии од видот Lactococcus на 45-от ден од 

процесот на зреење е помала во споредба со вкупниот број на бактерии од видот 

Lactobacillus за истиот следен период, и притоа во овој период доминанатна микрофлора се 

бактериите од видот Lactobacillus. Не е утврдено влијане на фундаменталните фактори врз 

вкупниот бројот на корисна микрофлора. 

 Утврдените вредности кои се добиени од резултатите од изработената сензорна 

анализа, може да се констатира дека најприфатлива варијанта за крајните потрошувачи е 

варијантата бело саламурено сирење А2 за која пресметавме просечна средна оцена од 

4.17±0.33, а процентот од максималниот можен квалитет изнесуваше 83.40±10.55. Оваа 

варијана е произведена со примена на средно ниво на пастеризација од 76oC со време на 

задржување од 240 секунди, а за стартер култура е користена културата на Chr. Hansen за 

бело саламурено сирење. 

 Утврдените вредности за рандманот на финалниот производ може да се констатира 

дека температурата на пастеризација која се применува во процесот на производство и тоа 

како влијае врз рандманот на крајниот производ. Варијаната А3 која според добиените 

резултати има најголем рандман, во процесот на нејзино производство се применува висока 

пастеризација на температура од 85oC, а при таа температура во крајниот производ составен 

дел се и суруткините протеини, што е не случај при пониските пастеризации (72оC и 76oC), 

каде суруткините производи се одвојуваат во сурутката и не се дел од финаланиот производ.  

 Утврдена е корелационата зависност кај сите следени варијанти бело саламурено 

сирење (А1, А2, А3, B1, B2 и B3), помеѓу нивните испитувани квалилитативни параметри; 

 

 

 

 


