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1. Ser topiony a analog sera topionego – definicja, różnice. 

2. Otrzymywanie sera topionego oraz jego analogów. 

3. Rola białek oraz hydrokoloidów w projektowaniu 

zmodyfikowanych analogów sera topionego. 

4. Wpływ ww. produktów na zdrowie człowieka. 

Założone cele i efekty 

wykładu 

Założonym celem wykładu jest przybliżenie widzom zagadnień 

związanych z: otrzymywaniem sera topionego oraz analogów sera 

topionego, różnicami w ich produkcji oraz wpływem na zdrowie 

człowieka. Rynek serów topionych oraz analogów serowych wciąż 

zwiększa się, dzięki prostocie w ich wytwarzaniu. Otrzymywanie 

analogów sera umożliwia także producentom większe możliwości  

w doborze składników celem uzyskania określonych efektów 

żywieniowych, dietetycznych i ekonomicznych, ponieważ analogi 

serowe należą do grupy produktów mleczarskich, w których 

substytucja jednego lub kilku ich składników - nie sprawia 

technicznych, ani technologicznych problemów. Znając wpływ 

zastosowanych składników, do produkcji serów topionych  

oraz analogów serowych na cechy produktu końcowego, można 

modyfikować ich właściwości funkcjonalne, a tym samym wpływać na 

otrzymywanie nowych wyrobów, często prozdrowotnych, 

prebiotycznych, przeznaczonych np. dla osób odchudzających się  

oraz aktywnych fizycznie. 
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