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Polskie sery zagrodowe

Waldemar Gustaw

• najstarszy na świecie dowód na produkcję

sera został znaleziony 7500 lat temu w

Polsce (ser twarogowy)

•po 1989 roku zaczęły powstawać niewielkie
serowarnie

•ponad 300 producentów serów zagrodowych

•Produkty regionalne



Waldemar Gustaw

» Oscypek

» Bryndza

» Ser wołoski

» Kreuzer

» Bursztyn

» Krzywonos

» Ser koryciński

» Czosnkowy

» Frontiera Blue

» Gouda Farmerska

» z Wiżajn

» Emilgrana

» Zadymer

» Kozidymek

Polskie sery zagrodowe



Polskie sery zagrodowe
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•duże zainteresowanie wśród konsumentów 
produktami, wytwarzanymi w małej skali, najczęściej 
przez gospodarstwa, w których wykorzystuje się 
własne surowce 

•Produkcja serów zagrodowych jest jedną z 
najdynamiczniej rozwijających się segmentów 
przetwórstwa przydomowego

•Atrakcyjna cena (dla producentów)
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� bardzo duża różnorodność 

� z mleka niepasteryzowanego

� charakterystyczny smak i zapach

�niedojrzewające, bez dodatku kultur bakteryjnych

�Dojrzewanie – w warunkach lodówki

�Intensywne przemiany oksydacyjne tłuszczu

�Negatywny wpływ na ich smak, zapach i wygląd 

Polskie sery zagrodowe

Waldemar Gustaw
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Cel badań 

Waldemar Gustaw

Celem badań określenie wpływu ziół dodawanych w formie 
suszonej lub ekstraktu wodnego na teksturę i właściwości 
organoleptyczne otrzymanych serów dojrzewających. 

Określano również wpływ zastosowanych ziół i ich ekstraktów 
wodnych na zmiany zawartości wybranych kwasów tłuszczowych 
w serach podczas dojrzewania. 



2 listopada 2015Waldemar Gustaw ,

Materiały i metody

Mleko pasteryzowane, nienormalizowane z gospodarstwa 

ekologicznego

Zioła ze sprzedaży detalicznej (produkty z certyfikatem 

ekologicznym): bazylia (Ocimum basilicum L.), kminek 

(Carum carvi L.), majeranek (Origanum majorana L.), mięta 

(Mentha piperita L.), pokrzywa (Urtica dioica L.), szałwia 

(Salvia officinalis L.) i szczypiorek (Allium schoenoprasum

L.) oraz jeden gatunek ze zbioru własnego - lepnica rozdęta 

(Silene vulgaris Moench Garcke),



Waldemar Gustaw

» OMEGA 1 DL 3,5 (zawierająca mieszaninę szczepów 
Lactococcus cremoris i Lactococcus lactis 80%, 
Lactococcus diacetylactis i Leuconostoc cremoris 20% 
oraz Streptococcus thermophilus)

» Dodatek ziół 5% (suszone) lub w postaci ekstraktu 
wodnego

» Skład chemiczny mleka (MilkoScan)

» Zawartość związków fenolowych w ziołach – metoda z 
DPPH i FRAP

» Tekstura serów – TPA, analizator tekstury TA-XT2i

» Ocena organoleptyczna

» Profil kwasów tłuszczowych – GS z MS

Metodyka badań
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Wyniki

Waldemar Gustaw 

Zawartość związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniająca 
surowców ziołowych 

Surowiec fenole
mg GAE / g 

DPPH
µmol Trolox / g 

FRAP
µmol Trolox / g 

Średnia ± SD

Bazylia 19,89±1,46 153,61±0,10 320,73±5,43

Kminek 7,83±0,38 31,55±0,59 52,59±1,87

Majeranek 43,95±1,22 146,81±0,64 389,81±4,38

Mięta 65,94±2,00 150,37±0,74 425,44±13,96

Pokrzywa 7,25±0,21 16,99±0,19 57,76±0,94

Szałwia 15,15±0,36 71,69±1,14 145,30±2,28

Szczypiorek 8,37±0,26 23,82±0,04 72,72±2,47

Lepnica rozdęta 8,52±0,31 28,50±0,39 101,62±1,68



Dr hab. Waldemar Gustaw, mgr inż. Katarzyna Skrzypczak

WYNIKI

Zawartość związków polifenolowych oraz aktywność przeciwutleniająca 
ekstraktów ziołowych

Surowiec fenole
mg GAE / ml 

ekstraktu

DPPH
µmol Trolox

/ ml 
ekstraktu

FRAP
µmol Trolox 

/ ml 
ekstraktu

Średnia ± SD

Bazylia
(Ocimum basilicum)

107,41 

±3,32

505,47

±14,54

439,22

±20,59

Majeranek
(Origanum majorana)

205,66

±18,36

560,96

±8,01

767,04

±6,77

Mięta
(Mentha piperita)

102,83

±3,35

428,32

±15,82

356,47

±21,71

Lepnica rozdęta
(Silene vulgaris)

0,99

±0,07

52,82

±3,68

50,91

±4,81
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Tekstura serów dojrzewających otrzymanych z ekologicznego mleka 

krowiego z dodatkiem ziół sypkich

Próbka 

sera

Twardość 

(G)

Przylegalność 

(mJ)

Sprężystość Spójność

Ser bez dodatku ziół

Kontrola 1159,8 20,39 0,450 0,245

±167,3 ±10,20 ±0,069 ±0,025

Sery z dodatkiem ziół sypkich

z miętą 1052,1 14,67 0,477 0,256

±75,7 ±3,11 ±0,055 ±0,026

z bazylią 1314,9 17,34 0,511 0,288

±170,2 ±7,99 ±0,060 ±0,045

z lepnicą 931,4 19,55 0,388 0,208

±109,9 ±13,02 0,051 ±0,020

z majerankiem 864,5 109,9 0,405 0,220

±85,1 ±2,1 ±0,024 ±0,018



Waldemar Gustaw

z majerankiem

z miętą

Sery otrzymane z dodatkiem ziół sypkich



Próbka sera Twardość (G) Przylegalność (J) Sprężystość Spójność

kontrola 1159,8 20,39 0,450 0,245

±167,3 ±10,20 ±0,069 ±0,025

z miętą 954,9 22,04 0,386 0,225

±39,5 ±4,67 ±0,042 ±0,012

z bazylią 1026,1 19,61 0,365 0,261

±90,9 ±1,41 ±0,019 ±0,011

z lepnicą 1002,6 21,5 0,367 0,153

±173,3 ±3,8 ±0,051 ±0,013

z majerankiem 866,4 19,31 0,379 0,201

±81,8 ±8,36 ±0,039 ±0,016

Tekstura serów dojrzewających otrzymanych z 
ekologicznego mleka krowiego z dodatkiem wodnych 
ekstraktów ziół



Sery otrzymane z dodatkiem wodnych 

ekstraktów ziół

» Kontrola
» Z majerankiem

» z lepnicą

Z bazylią



Zmiany zawartości kwasu oleinowego w serach z mleka 
krowiego w zależności od zastosowanego dodatku 
ziołowego w formie sypkiej
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Zmiany zawartości kwasu oleinowego w serach z mleka 
krowiego w zależności od zastosowanego dodatku 
ziołowego w formie ekstraktów wodnych



Zmiany zawartości kwasu linolowego podczas 
przechowywania serów z mleka krowiego w zależności od 
formy zastosowanego preparatu bazylii



1. Dodatek preparatów ziołowych do serów z mleka krowiego 
wpływał na ich właściwości fizykochemiczne jak i organoleptyczne. 

2. Kwasy tłuszczowe w serach dojrzewających ulegały intensywnym 
przemianom. Produkty tych przemian mogły niekorzystnie 
wpływać zarówno na cechy organoleptyczne serów jak i 
pogarszać ich właściwości żywieniowe.

3. Dodatek wybranych ziół w postaci suszonej jak i ekstraktów 
wodnych spowodował ograniczenie niekorzystnych zmian w 
serach. 

4. Najlepsze wyniki otrzymano po dodaniu majeranku i bazylii.
5. Otrzymane z dodatkiem tych ziół sery charakteryzowały się 

najlepszym profilem kwasów tłuszczowych po zakończonym 
procesie dojrzewania, co przełożyło się na lepsze wyniki ich oceny 
organoleptycznej

WNIOSKI



dr hab. Waldemar Gustaw 


