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Abstract 
The changes in fat matter of cow and buffalo milk white brined cheeses during refrigerated storage were 

studied. The lipolysis in white brined cheese samples was evaluated by determining the acid value and fatty 
acids composition of cheese fat. Cheese fat matter oxidation was evaluated by determining the peroxide value. 
It was established that lipolysis in white brined cheese during refrigeration storage was significantly delayed. 
Slight changes in fatty acids composition of tested samples during 12 months of storage were found. The main 
changes are related to increase in the short-chain fatty acids content and slight decrease in medium- and long-
chain fatty acids content. The ratio of saturated: unsaturated fatty acids did not change during the refrigerated 
storage. A slight increase of cheese fat acid value during the storage period was established. At the end of the 
storage the cow milk white brined cheese had higher fat acid value in comparison with buffalo milk white 
brined cheese. The peroxide value of the studied samples did not changed significantly (P0.05) during the 12 
months of storage.  

 
Keywords: lipolysis, fat acid value, peroxide value, fatty acids, white brined cheese. 
 
Въведение 
Саламурени сирена, произведени от различни 

видове мляко, с ензимен тип коагулация се 
характеризират със специфична органолептична, 
физикохимична и микробиологична 
характеристика [11, 22]. Тази група сирена става 
популярна и търсена на световните пазари, тъй 
като притежава предпочитания от консуматорите 
млечнокисел вкус и аромат, добри качествени 
показатели и възможност за приложение за 
кулинарни цели [2]. 

Млечната мазнина, съдържаща се в млякото, е 
важна за развитието на вкуса при зреещите 
сирена. Липидите присъстващи в сиренето 
търпят хидролитични и окислителни промени в 
процеса на хладилно съхранение. Липолитичните 

агенти могат да са липолитичните ензими, 
естествено намиращи се в млякото (млечна 
липаза), сирищна естереза и липази, продуцирани 
от микрофлората на закваските [9, 10, 12, 15, 18]. 
Мастните киселини участват при формирането на 
вкуса на много видове сирене са важни 
предшественици за образуване на други летливи 
ароматни съединения. Процесът на липолиза при 
бяло саламурено сирене е слабо изразен поради 
ниския редоксипотенциал (– 250 mv) и наличието 
на естествени антиоксиданти. Khalid and Marth 
[19] и Michailova et al.[21] изследват 
мастнокиселинния състав на саламурено сирене. 
Авторите не установяват промени в млечната 
мазнина на бяло саламурено сирене през 60 
дневен период на зреене и 9 месечно съхранение, 
вероятно поради факта, че вътреклетъчните 
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липази и естерази на стартерните култури са 
определени като слаби. Nacheva et al. [23] 
изследват промените, който настъпват в 
мастнокиселинния състав на млечната мазнина 
при бяло саламурено сирене от биволско мляко. 
Установено е, че атерогенният индекс (AI) на 
сиренето се запазва нисък 2,59 по време на 
съхранението. Стойностите за липидния скор 
LРS са в граници 103,70 – 97,73. Въпреки 
сравнително ниската липолитична активност в 
бялото саламурено сирене докладвана от 
повечето автори, продължителното хладилно 
съхранение е предпоставка за протичане на 
хидролитични и окислителни процеси в млечната 
мазнина. Познаването на измененията, които 
протичат в маслената материя на бялото 
саламурено сирене при дълготрайно съхранение 
е важно за осъществяването на ефективен 
качествен контрол. 

Настоящото изследване има за цел да 
установи измененията в маслената материя на 
бяло саламурено сирене от краве и биволско 
мляко при дълготрайно (12 месеца) хладилно 
съхранение. 

 
Материали и методи 
Изследваните проби БСС от краве и биволско 

мляко са произведени по класическа технология 
при промишлени условия в  
млекопреработвателно предприятие „Бор-Чвор“ 
ЕООД. Кравето и биволското мляко отговарящи 
на изискванията на Регламент 853/2004/ЕС и 
Наредба № 4 от 2008г. се пастьоризира при 
температура  t = 72 °C и се охлажда до 
температура  t = 33 - 35 °C, при която се 
извършва подсирването. Добавят се: калциев 
дихлорид, 0,5 % стартерна култура състояща се 
от щамовете Lactobacillus delbrueckii subsp. 
bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 
Lactococcus lactis subsp. lactis и Lactobacillus 
helveticus и сирищен ензим. След коагулация и 
уплътняване на гела се пристъпва към нарязване 
на подсирката с последваща обработка 
(обръщане, оформяне, пресуване и осоляване). 
Прясното сирене се поставя в метални кутии за 
предварителна ферментация в продължение на 24 
до 48 часа. За това време сиренето повишава 
титруемата си киселинност, която достига 
стойност 180 °Т. След това металните опаковки 
се доливат със саламура съдържаща 8 – 10 % сол 
и 180 °Т киселинност, кутиите се затварят като се 
проверява тяхната херметичност. Процеса зреене 
се осъществява в продължение на 45 дни и 60 
дни, съответно за сиренето от краве и биволско 
мляко при температура 12±1 °C. Хладилното 

съхранение на пробите бяло саламурено сирене 
се извършва при температура 3±1°C в 
продължение на 12 месеца. 

Пробите БСС са изследвани по следните 
химични показатели:  

- Мастнокиселинен състав–газхроматографски 
метод. За определяне на мастнокиселинния 
състав е екстрахирана мазнина, съгласно метода 
на Bligh and Dyer [8]. Метилирането на 
мазнината е проведено съгласно БДС ISO 
5508:2000. Анализът на метиловите естери е 
проведен на газов хроматограф SHIMADZU GC–
17A (Shimadzu Corp., Kyoto, Japan). 

- Пероксидно число на мазнината. 
Eкстракцията на мазнината за определяне на 
пероксидното число се извършва по метода на 
Bligh и Deyer [8]. Използван е йодометричния 
метод, който се основава на взаимодействието на 
активния перокисен или хидроперокисен 
кислород с йодид при наличие на оцетна 
киселина (ISO, EN 3960:2008). 

- Киселинно число. Eкстракцията на 
мазнината за определяне на киселинното число 
се извършва по метода на Bligh и Deyer [8]. За 
определяне се използва титриметричния метод, 
при който маслото се разтваря в неутрална смес 
от етилов алкохол и диетилов етер и се титрува с 
разтвор на хидроксид при наличие на индикатор 
фенолфталейн (ISO, EN 660:2009). 

Резултати и обсъждане 
Измененията в мастнокиселинния състав на 

изследваните проби бяло саламурено сирене от 
краве и биволско мляко в процеса на съхранение 
са представени на табл. 1 и табл. 2. 

Таблица 1. 
Изменение на мастнокиселинния състав на 

проби БСС от краве мляко през периода на 
съхранение. 

Mастни 
киселини 

БСС от краве мляко  
 

1 месец 3  месец 12 месец 

С4 : 0 2,7 2,7 2,9 
С6 : 0 2,2 2,0 2,6 
С8 : 0 1,3 1,4 1,8 
С10 : 0 2,6 2,5 2,7 
С12 : 0 2,9 3,0 2,8 
С14 : 0 11,2 11,0 10,9 
С16 : 0 32,7 32,2 32,0 
С16:1 1,4 1,6 1,6 
С17 : 0 0,4 0,6 0,7 
С18: 0 13,2 13,1 12,9 
С18: 1 27,4 27,9 27,5 

ω -6 (С18: 2) 1,3 1,3 1,2 
ω–3 (С18 : 3) 0,6 0,6 0,3 

С20 : 0 0,1 0,1 0,1 
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 Установените основни мастни киселини при 
пробите сирене са палмитинова, следвани от 
олеинова, стеаринова и миристинова. 
Доминираща е палмитиновата мастна киселина 
при двата вида сирене. От късоверижните мастни 
киселини най-високо е процентното съдържание 
на маслената, а най-ниско е на каприловата 
мастна киселина и при двете изследвани проби. 

От получените данни се вижда, че 
съдържанието на маслена киселина е по-високо 
при биволското сирене. От друга страна 
количеството на капронова и каприлова киселини 
е по-високо при сиренето от краве мляко. 
Късоверижните мастни киселина участват при 
формирането на вкуса на сиренето, тъй като са 
предшественици за образуване на важни летливи 
съединения. 

Таблица 2.  
Изменение на мастнокиселинния състав на 

проби БСС от биволско мляко през периода на 
съхранение. 

Според Балтаджиева [1]  дори минималните 
изменения в количеството на маслена, капронова 
и каприлова киселини оказват влияние върху 
вкуса на бялото саламурено сирене. От друга 
страна Freitas and Malcata [13, 14] твърдят, че 
измененията в количествените съотношения на 
средно- и дълговерижните мастни киселини не 
оказват толкова значимо влияние върху 
формирането на вкусово-араматичния профил на 
зрялото сирене, колкото тези на късоверижните 
мастни киселини. От представителите на 
средноверижните мастни киселини в 
изследваните проби доминиращи са 
миристиновата, лауриновата и каприновата 
киселина. По-високо е съдържанието на 
капринова и лауринова киселини при сиренето от  
краве мляко, а съдържанието на миристинова 
мастна киселина е по-високо при бялото 
саламурено сирене от биволско мляко. От 

дълговерижните мастни киселини най-висок е 
делът на палмитиновата, следвана от олеиновата 
и стеариновата киселини.  

От получените при настоящото изследване 
резултати се вижда, че в края на процеса 
съхранение количественото съотношение на 
мастните киселини не се изменя съществено и 
при двата вида сирене. Съпоставяйки получените 
данни за мастнокиселинния състав на сиренето в 
началото и в края на съхранението се установява, 
че съдържанието на късоверижните мастни 
киселини се увеличава с около 1,3 % за сиренето 
от краве и с 1,5 % за сиренето от биволско мляко. 
Слабо понижение в стойностите на 
средноверижните мастни киселини в процеса на 
хладилно съхранение се установява и при двата 
вида бяло саламурено сирене. Част от 
дълговерижните мастни киселини също бележат 
известно намаление през периода на съхранение. 
Получените резултати са в съгласие с 
резултатите докладвани от Mihailova et al. [21] за 
овче сирене. От друга страна Найденова [4] 
установява съществено изменение на 
мастнокиселинния състав при бяло саламурено 
сирене от биволско мляко, съхранявано в 
продължение на 180 дни. Минималните 
изменения в мастнокиселинният състав на 
пробите бяло саламурено сирене от краве и 
биволско мляко установени при настоящото 
изследване показват, че в процеса на хладилно 
съхранение липолитичните процеси в тези 
продукти са инхибирани в значителна степен. 

Съдържанието на наситените и ненаситените 
мастни киселини в изследваните проби е 
представено на фиг. 1 и 2. Установява се, че 
наситените мастни киселини при двата вида 
сирене съставляват приблизително 70,0 %, а 
съдържанието на ненаситени мастни киселини е 
около 30,0 %. През периода на хладилното 
съхранение на пробите бяло саламурено сирене 
това съотношение се запазва. Установеното 
минимално изменение на мастнокиселинният 
състав при бялото саламурено сирене до голяма 
степен се дължи на прилаганата температурна 
обработка на млякото, водеща до инактивиране 
на основната част от липолитичните ензимите, 
продуцирани от микрофлората на изходната 
суровина. След пастьоризация на млякото, обаче 
остава активен ензима липаза, който е 
термоустойчив, но от друга страна  е 
чувствителен към съдържанието на сол в 
продукта. Подобни заключения относно 
активността на нативната липаза през периода на 
зреене на сирене Фета от пастьоризирано мляко 
са направили и други автори [7, 20, 24]. 

Мастни 
киселини 

БСС от биволско мляко  

1 месец 3 месец 12 месец 
С4 : 0 3,4 3,4 3,6 
С6 : 0 1,3 1,3 1,5 
С8 : 0 1,1 1,1 1,6 
С10 : 0 2,0 2,0 2,4 
С12 : 0 2,5 2,5 2,7 
С14 : 0 11,6 11,6 11,3 
С16 : 0 35,1 35,1 34,7 
С16:1 1,8 1,9 1,8 
С17 : 0 0,8 0,9 1,0 
С18: 0 11,6 11,7 11,5 
С18: 1 26,3 26,6 26,3 

ω–6 (С18: 2) 0,9 1,0 0,9 
ω–3 (С18 : 3) 0,7 0,7 0,6 

С20 : 0 0,2 0,2 0,1 
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Фиг.1. Мастнокиселинен състав на млечна 

мазнина за бяло саламурено сирене от краве 
мляко, съхранявано в продължение на 
дванадесет месеца при t=31 °C. 

 

   
Фиг. 2. Мастнокиселинен състав на млечна 

мазнина за бяло саламурено сирене от биволско 
мляко, съхранявано в продължение на 
дванадесет месеца при t=31 °C. 

 
За оценяване на интензивността на 

хидролитичните и окислителни процеси в 
маслената материя на пробите бяло саламурено 
сирене са проследени и измененията в 
показателите киселинно и пероксидно число 
(Табл. 3). 

Таблица 3.  
Изменение на показателите пероксидно и 

киселинно число на БСС от краве и биволско 
мляко в процеса на хладилно съхранение. 

 
 

Проба 

Показатели 
Киселинно 
число 

mgKOH/g 
 

Пероксидно 
число 

meqO2/kg 

БСС от краве мляко 

Начало 
3 месец 
12 месец 

2,70,1 
2,70,1 
3,50,2 

0,250,02 
0,250,02 
0,250,02 

БСС от биволско мляко 

Начало 
3 месец 
12 месец 

2,60,2 
2,60,2 
3,00,3 

0,520,02 
0,550,01 
0,570,01 

*Средна стойност SD (n=3). 
 

Вижда се, че стойностите на киселинното 
число за бялото саламурено сирене от биволско 
мляко се увеличават с около 0,4 mgKOH/g масло 
през периода на съхранение. По-съществено 
повишение в стойностите на киселинното число 
(0,8 mgKOH/g масло) се наблюдава при бялото 
саламурено сирене от краве мляко. Получените 
данни показват, че в края на 12 месечния период 
на хладилно съхранение в изследваните проби 
краве бяло саламурено сирене е започнал процес 
на хидролиза на мазнините. Сравнително слабото 
повишение на стойностите на киселинното число 
(Табл. 3) свидетелстват за ниската интензивност 
на липолитичните процеси, протичащи при 
анаеробните условия на съхранение на бялото 
саламурено сирене. Подобно заключение правят 
Michailova et al. [21] според, които в процеса на 
зреене и съхранение на бялото саламурено 
сирене млечната мазнина претърпява 
незначително изменение. Причина за това е 
ниската активност на вътреклетъчните липази и 
естерази, продуцирани от лактобацилите от 
стартерната култура [19]. По-високата 
липолитична активност при кравето в сравнение 
с биволското бяло саламурено сирене, 
установена на 12-ия месец от съхранението 
вероятно е свързана с по-високото водно 
съдържание на тези проби благоприятстващо по-
активното протичане на микробиологичните и 
биохимични процеси.  

Проследяването на измененията в показателя 
пероксидно число, дава възможност да се 
определи степента на окисление на млечната 
мазнина в експерименталните проби. От 
получените резултати (Табл. 3) се вижда, че 
стойностите на пероксидното число не търпят 
статистически значими (Р<0.05) изменения през 
целия период на хладилното съхранение, което 
свидетелства за отсъствието на окислителни 
процеси в маслената материя на бялото 
саламурено сирене. Вероятно това се дължи от 
една страна на установената ниска липолитична 
активност в изследваните проби и от друга на 
факта, че съхранението на този вид сирене се 
извършва при анаеробни условия (в саламура), 
което допълнително възпрепятства процесите на 
окисление на мастните киселини. 

 
Заключение 

Мастнокиселинният състав на маслената 
материя на бяло саламурено сирене от краве и 
биволско мляко търпи минимални изменения в 
процеса на хладилно съхранение. Наситените 
мастни киселини при двата вида сирене 
съставляват приблизително 70,0 %, а 
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съдържанието на ненаситени мастни киселини е 
около 30,0 %. През периода на хладилното 
съхранение на пробите бяло саламурено сирене 
това съотношение се запазва. 

През 12 месечния период на съхранение 
стойностите на киселинното число за бялото 
саламурено сирене от краве и биволско мляко 
нарастват, съответно  с около 0,4 mgKOH/g масло 
и 0,8 mgKOH/g масло. По-същественото 
повишение в стойностите на киселинното число 
при бялото саламурено сирене от краве мляко 
показва, че в края на хладилното съхранение на 
тези проби е започнал процес на хидролиза на 
мазнините. Стойностите на пероксидното число 
не търпят статистически значими (Р<0.05) 
изменения през целия период на хладилното 
съхранение, което свидетелства за отсъствието на 
окислителни процеси в маслената материя на 
бялото саламурено сирене. 

Слабото повишение на стойностите на 
киселинното число и минималните изменения в 
мастнокиселинния състав свидетелстват за 
ниската интензивност на липолитичните процеси, 
протичащи при анаеробните условия на 
съхранение на бялото саламурено сирене. По-
голямата интензивност на тези процеси при 
кравето в сравнение с биволското бяло 
саламурено сирене е предпоставка за по-краткия 
срок на съхранение на този продукт. 
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