
�Ingredients �Research �Concepts �Consultancy �Production | for the dairy industry

Marek Stelmaszuk

CSK

PASTA FILATA-Mozzarella

Osada  Karbówko  



PASTA FILATA-Mozzarella

Termin „pasta filata” (ser uplastyczniany) obejmuje szeroką gamę 
serów bazujących na procesie produkcji oryginalnej włoskiej 
mozzarelli. Obecnie dotyczy on tradycyjnych produktów, jak również 
produkowanych przemysłowo. Do grupy tej należą między innymi 
takie produkty jak: MOZZARELLA, PROVOLONE i 
CACIOCAVALLO. Sery te produkowane są w oparciu o specyficzną 
technikę produkcji i dodatki. Najpopularniejszym spośród nich jest 
MOZZARELLA, której nazwa wywodzi się od włoskiego słowa 
„mozzare” co oznacza „do  krojenia”.
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• Pod względem wartości sprzedaży sery te w ostatnich latach stanowią 
jedną z najdynamiczniej rozwijających się grup produktów 
mleczarskich. 

• Trend ten przypisany jest głównie upowszechnionej kulturze fast food 
oraz rosnącej powszechności wykorzystania serów jako składników 
żywności.

• Serwatka  z produkcji mozzarelli jest pozbawiona barwnika, 
konserwantów (saletra, lizozym)
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Proces produkcji - PASTA FILATA - Mozarella  

 PASTERYZACJA - 72-74°C / 15 sec. 

 ⇓  

 

ZASZCZEPIANIE 
- Mozarella miękka –S 
- Mozarella do pizzy – S+C49l 

- Temperatura - 37 / 38°C 

 ⇓  

DODATEK PODPUSZCZKI 
- Ilość podpuszczki dobrać tak aby skrzep 

uzyskać po 30-35min Milaze 600ml/10tyś  

  ⇓  

  
 

KOAGULACJA 
- Mozarella: do pizzy :30-min; 
-  miękka 40min 

  ⇓  

  KROJENIE SKRZEPU - 15min 

  ⇓  

  OSUSZANIE - 10-15min 

   
 

⇓ 
 

DOGRZEWANIE 
- Temp 41°C 
- Czas - ok. 5min DOKWASZANIE 

- Na stole lub w wannie pod lustrem 
serwatki do momentu osiągnięcia pH 
5,15-5,2 

⇓  ⇓  

DOSUSZANIE 
- ok.. 10-15min 
- czas zależy od 

stopnia osuszenia 
UPLASTYCZNIANIE 

- Temp. Wody - max 85°C 

  ⇓  

  OCHŁADZANIE - pH gotowego produktu - 5,2 - 5,4 

  ⇓  

  SOLENIE - Solenie w solance 
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MOZZARELLA 
ŚWIEŻA 

 
Szczepionka S 100; 200; 300; 1000 

MOZZARELLA 
DO PIZZY 

 
Szczepionka S 100; 200; 300; 1000; 

811; 906 

Lub w kombinacji z  +C 49 lub L 

 
 

Czas uzyskania pH 5,2 
wynosi około 4.5-5h 

 
 

Czas uzyskania pH 5,2 
wynosi około 3.5-4h 

 

 -kontrolowany rozkład cukrów 
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• Korzyści wynikające z użycia systemów (DVI) do bezpośredniego

zaszczepiania mleka:

-optymalny proces ukwaszania,  pewność i powtarzalność;

-wygoda w użyciu i ograniczenie ryzyka zakażenia fagami;

-łatwość użycia i możliwość kontroli procesu produkcji;

-możliwość zoptymalizowania kosztów..
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