
Documentație tehnică pentru produsul consacrat

CAȘCAVAL RUCĂR din lapte pasteurizat

1. Numele produsului : Cașcaval Rucăr din lapte pasteurizat

2. Descrierea materiilor prime și a ingredientelor folosite

Lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecționate, sare, cheag.

3. Rețeta consacrată

Materii prime și ingrediente Cantități pentru o
șarjă de 1000 kg

produs finit
Lapte de vacă pasteurizat 12.450-12.250  litri

Cheag PU – 1,1 gr /100 l lapte 0,0011%

Culturi lactice selecționate 0,001%

Clorură de calciu 0,01%

Sare max.3%

Conţinut de grăsime în
lapte integral

3,2 3,3 3,4 3,5 3,6

Conţinut de grăsime în
lapte normalizat

- - - - 3,3

Norma de consum
l lapte/kg produs

12.250 12.200 12.150 12.100 12.050

4. Schema tehnologică

Receptie lapte de vaca
(calitativa si cantitativa)

↓
Racire + depozitare lapte (optional)

↓
Curatire + Standardizare lapte +

Pasteurizare
↓

Racire lapte
↓

Pregatire lapte pentru coagulare
(preincalzire, adaugare culturi lactice

selectionate)
↓



Adaugare cheag, coagulare lapte
↓

Taiere coagul
↓

Incalzirea II-a
↓

Separare coagul si eliminare zer prin
presare

↓
Maturare Cas Baschiu

↓
Oparire Cas Baschiu in saramura

↓
Formare Cascaval

↓
Zvantare Cascaval

↓
Maturare Cascaval

↓
Portionare (opțional) + Ambalare +
Etichetare + Marcare (exp. si LOT)

↓
Depozitare la frig pana la livrare

Toate fazele tehnologice de fabricație pentru obținerea produsului sunt obligatorii.

5. Descrierea procesului tehnologic

Recepția laptelui materia primă

Materiile prime și materiile auxiliare folosite la fabricarea Cașcavalului Rucăr din lapte
pasteurizat, trebuie să corespundă specificațiilor tehnice de produs și normelor sanitare și
sanitar veterinare în vigoare.

Pasteurizarea laptelui

Laptele este pastuerizat la temperatura de 72-740C, cu timp de menținere de 30 de
secunde, urmat de răcirea la temperatura de însamînțare cu culturi lactice selecț ionate.

Pregatirea laptelui pentru închegare

Însămânțarea laptelui cu culturi mezofile selecționate, urmat de adăugarea cheagului
conform specificației tehnice a cheagului la temperatura optima de 32-340C. Procesul de
închegare dureaza cca. 30 de minute. În mod normal, coagolul trebuie să fie ferm, bine
legat, să se rupă în linie dreaptă, să prezinte un aspect porțelanos, iar în ruptură să apară
zer limpede, galben-verzui.

Pregatriea coagului

Are scop prinicpal transformarea aspectului de gel cu umiditate foarte mare într-o masă
de coagul deshidratat cu proprietăți de prelucrare ulterioare optime. Intoarcerea stratului



de coagul de la suprafața de 4-6 cm grosime cu o scafă și așezarea sub formă de solzi de
pește pentru uniformizarea temperaturii. Tăierea coagulului în cuburi cu laturi de 2-3cm.
Tăierea se face cu ajutorul harfelor montate pe brațele agitatoarelor vanei mecanizate, sau
se pot tăia manual.
Încalzirea a doua are în vederea dezhidratarea și urcarea bobului de coagul și se
realizează prin creșterea progresivă a temperaturii în manteaua vanei mecanizate sau prin
introducerea apei potabile încalzite la 600C. Încalzirea a doua se face până la temperatura
de 38-39 0C timp de 20-30 minute.

Presarea și formarea cașului bașchiu

Presarea se face în presa mecanică sau presa manuală. Se realizează prin transferarea
masei de coagul cu zer din vana în presă prin intermediu unui furtun special. Presarea
durează atât timp cât se asigură umiditatea dorită în cașul bașchiu.

Maturarea cașului bașchiu

Procesul de matruare a cașului bașchiu are loc în încăperi speciale la temperatura optimă
de 30-320C. Cașul bașchiu maturat deivne elastic cu gust acrișor iar în secțiune prezintă
goluri neregulare de fermentație lactică. Maturarea durează până la atingera acidității
optime de opărire.

Fabricarea cașului

Opărirea se poate realiza manual în coșuri de răchită sau mechanizat în mașini de opă rire.
Oparirea se face prin imersia fâșii de caș bașchiu în baie de saramură la 72-740C.

Formarea cașcvalului

Pasta opărită se introduce în forme de inox alimentar. Cașul format se lasă în sala de
formare pentru zvântare timp de 16-20 de ore. În primele două ore de la formare se vor
executa întoarceri ale formelor pline din zece în zece minute.

Zvântarea cașului

Formele de cașcaval sunt transportate în sala de zvântare și prematurare cu temperatura
de 14-16 0C și așezate pe rafturi. Operația de zvântare durează până la zece zile cu
întoarceri repetate.

Maturarea și ambalarea cașcavalului

După zvântare, maturarea se realizează la 12-14 0C și umiditate relativă a aerului de 85%,
timp de 45-60 de zile. Cașcavalul este ambalat, etichetat cu nr. de lot, data producției și
data de expirare.

Depozitarea cașcavalului

Se realizează în încăperi frigorifice la temperatura de 2-8 0C și umiditate de 80%.



Livrare

Se face în bucăți întregi sau porționate, sau după cerere.

6. Descrierea  indicatorilor de calitate

a) senzoriali

Caracteristici Condiții de admisibilitate

Aspect exterior Coaja sau suprafața netedă, curată, fără cute sau goluri,
fără pete sau crăpături, de culoare alb-galbui pâna la
galben, pentru brânzeturile din lapte de vacă. Roțile sau
bucățile pot fi acoperite cu o peliculă protectoare
uniformă, avizată conform dispozitiilor sanitare în
vigoare.

Culoare De la alb la galben, uniformă în toată masa. Se admite
intensificarea culorii galben  către marginile roților și
bucăților.

Aspect în secțiune Pasta curata, compacta, omogena, fara urme de mucegai;
cu rare si mici ochiuri de fermentare. Se admit rare goluri
alungite de formare si presare,

Consistența Pasta fină, onctuoasă, ușor elastică, la rupere se desface
in fîșii.

b) fizico-chimici

Parametru Valoare
Grăsime în substanță uscată min. 45%
Substanță uscată min. 52%
Sare max. 3%

c) microbiologici

Produsul “Cascaval Rucăr din lapte pasteurizat”, obținut conform unei rețete consacrate,
trebuie să respecte criteriile microbiologice aplicabile produselor alimentare, prevăzute
de reglementările legale europene și naționale în vigoare.

7. Elemente specifice privind ambalarea și etichetarea produsului alimentar

Produsul “Cascaval Rucăr din lapte pasteurizat”,obținut conform rețetei consacrate
trebuie să respecte reglementările legale în vigoare privind ambalarea și etichetarea
prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare.

8. Condiții de depozitare și transport

Produsul “Cascaval Rucăr din lapte pasteurizat”, obținut conform rețetei consacrate,
trebuie să respecte reglementările legale în vigoare privind depozitarea și transportul,
prevăzute de legislația europeană și națională în vigoare.



9. Proceduri și metode de control

Se vor implementa procedurile și metodele de control impuse prin legislația europeană și
națională în vigoare.
În conformitate cu Ordinul nr. 394/2014 privind atestarea produselor alimentare obţinute
conform reţetelor consacrate româneşti, operatorul economic are obligația să încheie
contract de prestări servicii cu un laborator autorizat, de terță parte, unde va efectua
periodic (conform specificației tehnice de produs), analize organoleptice, fizico-chimice,
microbiologice și în caz de litigiu sau la nevoie se vor determina și alți parametri
suplimentari.


