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Abstract 
The changes in proteins of white brined cheese from cow and buffalo milk during refrigerated storage were 

studied. The proteolysis in white brined cheese samples was evaluated by determining the non-casein nitrogen 
(NCN/TN) and non-protein nitrogen (NPN/TN) as a percentage of total nitrogen. It was found that the storage 
period had significant impact on the hydrolysis of cheese paracasein as evidenced by the increased values of 
NCN/ТN. Until the end of the storage NCN/ТN values increased with 7,7 % and 4,6 % for white brined cheese 
from cow and buffalo milk, respectively. For the same storage period (12 mounts) NPN/TN values increased 
for cheese samples from cow and buffalo milk with 10,0 % and 6,0 %, respectively. It was found that the slower 
increase of NCN/TN and NPN/TN values during storage period in white brined cheese from buffalo milk, 
compared with the white brined cheese from cow milk was due to the controlled proteolysis, corresponding 
with a longer storage period of this type of cheese. 
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Въведение 
Важно изискване към трайността на бялото 

саламурено сирене е запазването в максимална 
степен на неговия химичен и микробиологичен 
състав за по-продължителен период от време. 
Изменението в посочените характеристики се 
отразява върху органолептичните качества и 
биологичната стойност на сиренето, тъй като при 
продължително хладилно съхранение (12 месеца) 
протичат макар и в по-забавен темп 
протеолитични процеси.  

Установено е, че процеса протеолиза започва 
в първите дни от зреенето и продължава макар и 
забавено през целия период на съхранение. 
Abdalla et al. и Mallatou et al., [6, 11] установяват, 
че общото протеиново съдържание в сиренето по 
време на хладилното му съхранение продължава 
да се понижава, но с по-забавен темп, водещо до 

образуване на формация от водоразтворими 
компоненти. Образуването на нискомолекулни 
пептиди, дипептиди и аминокиселини в бялото 
саламурено сирене е следствие от 
протеолитичната активност на микробиалните 
протеинази и пептидази. Млечнокиселите 
бактерии притежават активни протеолитични 
системи. Нестартерните млечнокисели бактерии 
дори и в ниски концентрации също влияят върху 
протеолитичните процеси в сиренето [9]. 
Протеиназите и пептидазите освободени от 
микроорганизмите на закваската, както и от 
нестартерните млечнокисели бактерии са 
отговорни за натрупване в сиренната матрица на 
средно и късоверижни пептиди и свободни 
аминокиселини [10].  

Увеличаването на водоразтворимите протеини 
в сиренето отразява общо протеолитичния 
процес и едновременно служи като основен 
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показател както за скоростта, така и за степента 
на зрялост на сиренето [1]. Характера и степента 
на протеолитичните процеси протичащи при 
хладилното съхранение на бялото саламурено 
сирене имат важно значение за запазване на 
добрата  му органолептична характеристика и до 
голяма степен определят неговия срок на 
съхранение [7].   

Настоящото изследване има за цел да изясни 
протеолитичните процеси протичащи през 12 
месечен период на хладилно съхранение на бяло 
саламурено сирене от краве и биволско мляко. 

Материали и методи 

Изследваните проби БСС от краве и биволско 
мляко са произведени по класическа технология 
съгласно БДС 15-2010 [2] при промишлени 
условия в млекопреработвателно предприятие 
„Бор-Чвор“ ЕООД. Кравето и биволското мляко 
отговарящо 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, 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. За целите на 
експеримента процеса зреене се осъществява в 
продължение на 45 и 60 дни, съответно за 
кравето и биволското сирене при t = 12±1 °C. 
Опитните проби са анализирани на 1, 3, 6, 9 и 12 
месец от хладилното съхранение. 

Пробите БСС са изследвани по следните 
физико-химични показатели:  

-Водно съдържание - тегловно, чрез 
изсушаване на пробите при t =102 - 105 °С  в 
продължение на 7 часа;  

-Млечна мазнина - по метода на Gerber - Van 
Gulik (БДС 1671-89) [3] 

-Натриев хлорид - по метода на Moor (БДС 
8274-82), [4]; 

-Активна киселинност -  потенциометрично;  

-Титруема киселинност – по метода на 
Тьорнер, съгласно БДС 1111 – 80, [5]; 

-Общ (TN), неказеинов(NCN) (разтворим при 
pH = 4,6) и небелтъчен (NPN) (разтворим в 
трихлороцетна киселина) азот - по метода на 
Vakaleris и Price [13] модифициран съобразно 
конкретните условия на анализ. 

Резултати и обсъждане 
Резултатите за физикохимичният състав на 

опитните проби БСС в началото на хладилното 
съхранение са представени в Таблица 1. 

 
Таблица 1. 

 Физикохимичен състав на пробите БСС от 
краве и биволско мляко в началото на 
съхранението. 

Показател 
БСС от 
краве 
мляко 

БСС от 
биволско 
мляко 

Водно съдържание, % 54,5 52,2 

Протеини, % 14,5 12,5 

Мазнини, % 24,5 30,5 

NaCl, % 3,6 3,6 

ТК, оТ 266 272 

рН 4,2 4,2 

Енергийна стойност, 
kcal/100 g 

269,1 311,5 

 
От представените данни се вижда, че бялото 

саламурено сирене е хранителен продукт, 
доставящ високо количество протеини и мазнини 
на организма. Стойностите на белтъчното 
съдържание в пробите бяло саламурено сирене от 
краве и биволско мляко са, съответно 14,4 и 11,5 
%. Масленото съдържание на двата вида бяло 
саламурено сирене също се различава 
значително. Маслеността в общата маса при бяло 
саламурено сирене от краве мляко е 23,5 %, а за 
сиренето от биволско мляко е 29,5 %. В бялото 
саламурено сирене лактозата е напълно 
трансформирана в млечна киселина, а основната 
част от енергийната стойност се формира от 
мазнините и протеините съдържащи се в него. 
Енергийната стойност на двете изследвани проби 
сирене е 269,1 kcal/100 g от краве мляко и 311,5 
kcal/100 g от биволско мляко. От получените 
резултати е видно, че бялото саламурено сирене 
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от биволско мляко превъзхожда по калоричност 
и енергийна стойност сиренето от краве мляко. 

Резултатите за изменението на неказеиновия 
азот в процент от общия азот в изследваните 
проби бяло саламурено сирене от краве и 
биволско мляко са представени на фиг. 1.  

От получените резултати е видно, че след 
тримесечен срок на съхранение, пробите се 
характеризират със сходни стойности за 
NCN/ТN, приблизително 22,0 %. Следва да се 
отбележи, че независимо от установените 
различия във физикохимичната характеристика 
на двата вида сирене през целия изследван 
период, се установява повишаване стойностите 
на показателя NCN/ТN в правопропорционална 
зависимост. 

 
Фиг. 1. Изменение на съотношението на 

NCN/TN в проби БСС от краве и биволско мляко 
в процеса на съхранение при t=31°C. 

 
По-слабото нарастване на показателя при бяло 

саламурено сирене от биволско мляко 
свидетелства за контролиран процес на 
хидролиза, кореспондиращ и с по-продължителен 
период на съхранение. В пробите бяло 
саламурено сирене от краве мляко се установява 
по-интензивен процес на протеолиза  през целия 
период на съхранение, а показателят NCN/ТN на 
12-ия месец достига стойност от 29,7 %. Подобна 
тенденция се наблюдава и при сиренето от 
биволско мляко, но за разлика от бялото 
саламурено сирене от краве мляко, тук темпът на 
хидролитично разграждане е по-забавен. Този 
процес е по изразен между 3-ти и 12 –ти месец, 
като в края на процеса съхранение, показателят  
NCN/ТN при бяло саламурено сирене от 
биволско мляко достига стойност от 26,6 %. 

Въз основа на получените резултати може да 
се отбележи, че в изследваните проби бяло 
саламурено сирене, съхранявани в продължение 
на 12 месеца протичат значителни хидролитични 

изменения на сиренния параказеин. 
Повишението на показателя NCN/ТN за сиренето 
от краве мляко е приблизително с около 7,7 %, а 
за сиренето от  биволско мляко-4,6 %. Тези данни 
показват, че процесите на протеолиза  протичат  
по-интензивно в опитните проби сирене от краве 
мляко. Вероятно това се дължи основно на по-
високото водно съдържание на кравето БСС 
предполагащо по-голяма интензивност на 
микробиологичните и биохимични процеси при 
хладилното съхранение. 

Изменението в стойностите на NРN/ТN в 
изследваните проби бяло саламурено сирене са 
представени на фиг. 2. 

 От получените данни се вижда, че при всички 
експериментални проби показателят NРN/ТN 
нараства през целия период на съхранение. На 3-
ти месец от съхранението са отчетени малко по-
високи стойности на показателя при сиренето от 
краве мляко (11,4 %) в сравнение със сиренето от 
биволско мляко (10,9 %). От представените 
данни на фиг. 2 се установява, че по-
чувствително е изменението на NРN/ТN между 3-
ти и 12-ти месец за пробите сирене от краве 
мляко. 

 
Фиг. 2. Изменение на съотношението на 

NРN/TN в проби БСС от краве и биволско мляко в 
процеса на съхранение  при t=31 °C. 

 
По-забавен темп на нарастване на стойностите 

на NРN/ТN се наблюдава при пробите сирене от 
биволско мляко. Получените резултати показват, 
че ниската температура на съхранение и 
лимитираната активност на ендоензимите, 
отделени от млечнокиселите бактерии не 
инхибират напълно дълбочинната хидролиза на 
сиренния параказеин. В краят на изследвания 
период показателя NРN/ТN има стойност 16,8 % 
за сиренето от биволско мляко и 21,1 % за 
сиренето от краве мляко. За целият период на 
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съхранение  при сиренето от краве и биволско 
мляко показателят NРN/ТN нарастваа, съответно 
с 10,0 % и 6,0 %. Получените резултати са в 
съгласие с данните на редица автори [7, 8, 11, 12], 
според които по-високите стойности на 
разтворими протеинови фракции, образувани 
през периода на съхранение на сиренето, са 
следствие на повишената протеолитична 
активност на психротрофната микрофлора, 
развиваща се при ниска температура. 
                                               

Заключение 
През 12 месечния период на хладилно 

съхранение на бялото саламурено сирене от 
краве и биволско мляко се установява 
повишаване на стойностите на показателя 
NCN/ТN, което свидетелства за протичането на 
значителни хидролитични изменения на 
сиренния параказеин. По-слабото нарастване на 
този показател при бяло саламурено сирене от 
биволско мляко свидетелства за контролиран 
процес на хидролиза, кореспондиращ и с по-
продължителен период на съхранение. За целия 
период на съхранението стойностите на NCN/ТN 
нарастват с 7,7 % и  4,6 %, съответно за сиренето 
от краве и биволско мляко. В краят на 
хладилното съхранение показателя NРN/ТN има 
стойност 16,8 % за сиренето от биволско мляко и 
21,1 % за сиренето от краве мляко. За целият 
период на съхранение при сиренето от краве и 
биволско мляко показателят NРN/ТN нараства, 
съответно с 10,0 % и 6,0 %. Получените 
резултати показват, че ниската температура на 
съхранение и лимитираната активност на 
ендоензимите, отделени от млечнокиселите 
бактерии не инхибират напълно дълбочинната 
хидролиза на сиренния параказеин. 
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