
MATURAREA
ÎN  PRODUCȚIA BRÂNZETURILOR

c u  C h e f  H o r i a  Ș i m o n

Proiect Say Cheese! Balkan Cheese!
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CE ESTE
MATURAREA? 
În termeni științifici maturarea se numește affinage, termenul este unul
franțuzesc și înseamnă a rafina. Maturarea este procesul prin care o
brânză tânără se învechește controlat; pe parcursul acestui proces,
brânza se deshidratează, lucru care duce la modificări ale texturilor și ale
aromelor. 

Ambele schimbări sunt direct sau indirect legate de procesul chimic de
rupere a proteinelor și grăsimilor. Proteinele intacte nu au foarte multă
aromă, dar când sunt destructurate, formează peptide. Acestea, în
contact cu micro componente, pot forma arome. Grăsimile se descompun
în acizi grași și aceste molecule mici pot interacționa cu perceptorii noștri
mult mai ușor.
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În prima fază a procesării
lactatelor, în obținerea
brânzeturilor tradiționale, nu
este o foarte mare diferență de
culoare, texturi și arome. În
mod normal, se obține o masă
de grăsimi și lactoză, sărată și
acidă, și aproape nimic în plus.
Doar prin procesul de maturare
de diferențiază, încet, încet, în
etape diferite și pe diferite
perioade de timp, un tip de
brânză de celălalt. Procesul de
maturare este un proces prin
care se controlează și se
ghidează modificările
brânzeturilor astfel încât să
obținem culori diferite, arome
picante, dulci, de muștar și o
paletă largă de mirosuri, unele
dulci, altele înțepătoare, iar
altele de-a dreptul dificile.

În cazul unor tipuri de
brânzeturi, culturile (de bacterii

sau mucegai) sunt inoculate
artificial de către producător,

astfel încât ele se dezvoltă
concomitent cu procesul de

maturare. Unele dintre aceste
tipuri de brânză sunt:

Gorgonzola, Camembert,
Stilton, Roquefort etc.
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De ce se maturează brânza ?

Fără procesul de maturare, brânzeturile ar avea o varietate mult mai
restrânsă de gusturi, arome și texturi. De asemenea, procesul de
maturare aduce un plus de valoare brânzeturilor, dar mai ales ajută la
păstrarea lor cu mult peste sezonul de producere a laptelui. Am putea
spune că maturarea este și un proces de conservare.

Odată cu maturarea, majoritatea brânzeturilor dezvoltă caracteristici
unice, atât în gust cât și în aspect. Intervenția maturatorului, fie prin
adăugarea de microbacterii, după cum am arătat mai sus, fie doar prin
controlarea mediului înconjurător (spațiul de depozitare, temperatura
de depozitare, umiditatea și curățarea brânzeturilor) este esențială în
obținerea unei maturări corecte, dar mai ales în obținerea varietății.

Maturarea oferă diversitate, plus-valoare, dar mai ales posibilitatea
păstrării acestor produse un timp mult mai îndelungat. Toate aceste
trei aspecte sunt esențiale pentru bunul mers al unei afaceri sau al
unei gospodării care se ocupă cu producerea de brânzeturi. Maturarea
a fost singura soluție de păstrare, dar și de transportare a acestor
produse din locul producției (de obicei în zonele montane, de ex.:
brânza de burduf) până în zonele unde se pot comercializa.

Succesiunea anotimpurilor condiționează (cu precădere în trecut) atât
producția de lapte, cât și accesul la o piață de desfacere. Ciobanii sau
fermierii, de cele mai multe ori nu pot accesa (permanent) pe
parcursul sezonului de producție, o piață în care să își desfacă
produsele. De aceea, maturarea și conservarea a devenit o practică
integrată în procesul complex de producție-vânzare.

MATURAREA OFERĂ DIVERSITATE ȘI PLUSVALOARE!
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Aproape orice tip de brânză
de poate matura; cu toate
acestea, de-a lungul
timpului, sortimentele s-au
separat și fiecare și-a urmat
cursul lui: un traseu scurt al
brânzeturilor proaspete și
unul mai lung și minuțios al
brânzeturilor maturate.

Din categoria celor
proaspete aș menționa:
mozzarella, ricotta (urda),
straciatella și brânza de
capră clasică.

Din cealaltă categorie, a
celor maturate, fac parte
marea majoritate a
brânzeturilor, care și ele se
împart în mai multe grupe.7



Acest tip de maturare implică inocularea în
interiorul brânzeturilor a unor colonii de
bacterii și mucegaiuri care o să se
dezvolte deodată cu procesul de maturare.
Și în acest caz, brânzeturile se lasă în
mediu umed, se spală și se întorc zilnic
pentru o maturare uniformă. Din grupa
acestor brânzeturi, poate cea mai
cunoscută este gorgonzola.

Brânzeturi care se
maturează 
de la exterior

Acest rezultat se obține prin faptul că
maturatorul adaugă microorganisme pe
suprafața brânzeturilor, prin inoculare.
Apoi, se mai pot obține prin scufundarea
lor în niște marinade speciale, dar și prin
spălarea exteriorului brânzeturilor cu
diverse soluții: de la apă cu sare, vin,
cognac și chiar țuică. Una dintre
caracteristicile de bază ale acestor tipuri
de brânză este faptul că dezvoltă o
scoarță exterioară. La unele dintre tipuri
este un înveliș pufos de mucegai.

INTERIOR VS. EXTERIOR

Brânzeturi care se
maturează 
de la interior

8



9



În acest caz, maturatorul îmbracă în ceară bucata de brânză și o lasă
să se matureze în lipsa aerului. Acest tip de maturare se poate face
mixt, adică o brânză inoculată cu mucegai albastru se poate matura o
perioadă după metoda clasică, apoi se poate acoperi în ceară și se
mai poate matura pentru o perioadă în lipsa aerului.

Brânzeturi
care se maturează capsulat

Climatul microbacterian necesar maturării este susținut și
amplificat de anumite condiții de umiditate și temperatură. 
După cum spuneam, aproape toate tipurile de brânzeturi pot
trece prin procesul de maturare, dacă se respectă câteva condiții
de bază, dar unele tipuri de brânzeturi au nevoie de anumite
condiții ca să prospere și să se transforme într-un produs special.

Unde se maturează brânza? 
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Avem nevoie de un
mediu răcoros cu o
umiditate de peste
90% și cu o
temperatură
constantă de 8-12
grade Celsius,
permanent. Astfel de
medii se găsesc în
două forme: unul
natural – peșteri și
unele construite –
beciuri și/sau camere
de maturare.

Microbii
care maturează

Crusta finală a unui tip de brânză pe care îl găsiți în comerț este foarte
diferită față de crusta inițială și de cea care se dezvoltă de-a lungul
perioadei de maturare. Paleta de culori diferă și se schimbă pe parcursul
întregului proces. Acest aspect se datorează, în mare parte, faptului că o
colonie de bacterii poate să fie dominantă pe o anumită perioadă de timp,
apoi să fie înlocuită (în mod natural) de o alta care să determine astfel se
schimbări în aspectul și conținutul brânzei.

Nu tot procesul microbian pornește
simultan, de îndată ce se pune brânza în
beci la maturat. Microbii care contribuie la
procesul de maturare și învechire sunt, de
fapt, într-o competiție unii cu ceilalți pentru
hrană. Fiecare dintre ei se hrănește cu alt
compus din brânză, astfel că fiecare o să
modifice în felul său brânza. Acest proces se
desfășoară în diverse faze, iar maturatorul
este cel care decide dacă încurajează sau
suprimă procesul respectiv. 
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BECIUL, CAMERA DE MATURAREA
SAU GROTA 
Sunt, poate, cei mai importanți factori în maturare. Încăperile în care
se maturează își dezvoltă propriul lor microunivers care, de obicei,
duce la unicitatea produsului finit. Camerele de maturare construite
sunt, de obicei, inoculate cu colonii de bacterii bune, care vor forma
microclimatul încăperii. Grotele și peșterile naturale au coloniile de
microbacterii formate în mod natural și, de cele mai multe ori, aici se
modifică atât de diferit procesul de maturare. 
ex: Grota de la Țaga, Năsal.

Alți factori determinanți
în maturarea brânzeturilor

CLIMA & GEOGRAFIA 
Sunt la fel de importante în procesul de maturare. În funcție de zonă,
umiditatea o să fie mai ridicată sau mai scăzută, curenții de aer mai
puternici sau mai domoli, iar pH-ul aerului se schimbă în grotele în
care se maturează. De aceea, curenții sunt foarte importanți. O
influență majoră o are sezonalitatea microflorei, ce colonii de bacterii
trăiesc în ce perioadă a anului și cum influențează procesul de
maturare prezența sau lipsa lor în aceste intervale de timp.
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Întotdeauna, dacă vorbim din punct de vedere al
autorităților, laptele folosit pentru obținerea
brânzeturilor trebuie să fie pasteurizat. Pasteurizarea
asigură standardizare și elimină orice fel de
microorganisme care ar putea interveni într-un mod
negativ în procesul de fabricare și apoi de maturare a
brânzeturilor. Cu toate acestea și cu toate că la nivel
European este reglementată foarte clar aceasta lege,
micii producători încă fac și maturează brânză din
lapte crud.

Brânza maturată în 7 pași –
de la lapte până în grotă.
1.LAPTELE

2. CREȘTEREA ACIDITĂȚII 
Este primul pas în procesul de obținere a brânzeturilor.
În această fază, nivelul PH-ului din lapte este scăzut și
conținutul de acid este crescut. Acest proces este dus
la capăt de către bacteriile din cultura de pornire;
acestea, după ce se adaugă laptelui, încep să mănânce
lactoza (zahărul din lapte), astfel rezultând acid lactic.
Acidul lactic este foarte important în obținerea
brânzeturilor, dar dacă obținem prea mult, brânza va fi
sfărâmicioasă, iar dacă obținem prea puțin o să fie prea
moale.

3. COAGULAREA 
Prin acest proces se transformă laptele în brânză.
Pentru obținerea acestui rezultat, laptelui i se adaugă o
enzimă pe care noi, în limbaj comun, o numim cheag.
Cheagul poate fi unul obținut natural sau de
proveniență chimică. 

4. CAȘUL ȘI ZERUL 
Prin acest proces se transformă laptele în brânză.
Pentru obținerea acestui rezultat, laptelui i se adaugă o
enzimă pe care noi, în limbaj comun, o numim cheag.
Cheagul poate fi unul obținut natural sau de proveniență
chimică. 
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5. SĂRAREA 
După ce se separă cașul de zer, adică
se strecoară, cașul se sărează.
Principalul scop pentru care se sărează
este conservarea brânzei. Sarea
oprește bacteriile să se dezvolte, adică
să mănânce lactoză și să producă acid
lactic. La unele tipuri de brânză se
folosește metoda marinadei/baițului,
din brânzeturile maturate care se obțin
prin această metodă aș aminti Gruyere
și Parmezan. Din cele proaspete ar fi
Mozzarella. Altă metodă de sărare este
spălarea exteriorului brânzei cu apă cu
sare, efectul aici fiind și de conservare,
dar și de inhibare a unor colonii de
bacterii și mucegaiuri.

7. MATURAREA
ȘI ÎNVECHIREA 

Forma și dimensiunea brânzeturilor sunt
foarte importante, brânzeturile
consacrate se recunosc și după forma
lor, care face parte din identitatea
vizuală, nu doar după gust sau miros. 
De exemplu, parmezanul se face doar în
calupuri de mari dimensiuni, de formă
circulară, camembertul niciodată nu o să
fie mai gros de 2-3 cm etc.

6. FORMA 

După ce brânza capătă
forma dorită, se pune la
învechit. Învechirea se
face în curenți de aer.
Unele brânzeturi se
învechesc câteva luni,
altele până la un an și
chiar mai mult. Totul
depinde de ce fel de
sortiment de brânză
doriți să obțineți. 17
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