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Спеціально побудоване та обладнане приміщення 
дозволяє правильно організувати виробничий та техно-
логічний процес, що безпосередньо впливає на якість 
продукту. Сироварня використовує лише голландські 
та швейцарські технології відповідно до європейських 
стандартів якості.

Персонал сироварні – це спеціалісти, які пройшли 
відповідне навчання та постійно вдосконалюють свої 
вміння та навички. Можливість працювати на підприємс-
тві такого класу, в віддаленому високогірному районі  – 
це додаткова мотивація для працівників. 

Високогірне молоко – це ще одна складова успіху. 
Наразі ми єдині в Україні використовуємо високогірне 
молоко для виробництва сиру, а мешканці гір мають 
можливість отри мати додаткові доходи від реалізації 
молока. 

Чисте повітря, джерельна вода, карпатське 
різнотрав’я, яким харчуються корови, є гарантією якіс-
ного молока. Сир, отриманий з високогірного молока,  – 
це натуральний, смачний, екологічно чистий продукт, 
без перебільшення, унікальна гордість сироварні. 

На підприємстві ретельно стежать за якістю молока 
та проміжних продуктів на кожному етапі виробництва 
за допомогою системи управління безпекою харчових 
продуктів HACCP. Усі ці заходи дають змогу виготовляти 
насправді смачний, справжній корисний сир, а покуп-
цям  – не сумніватися у його якості. 

Якість молока – комплексне поняття, яке складається 
з багатьох факторів. 

Передусім, це здоров’я корови, тож ми використо-
вуємо молоко від корів, які зареєстровані у державному 
Реєстрі тварин та перебувають на обліку у відповідних 
органах контролю, що гарантує їх здоров’я. 

Під час приймання молока обов’язкового контро-
люємо якість за допомогою сучасних аналізаторів якості 
молока. Визначаємо масову частку жиру та білка, кис-
лотність, наявність домішок води. Такий контроль якості 
молока дозволяє отримувати прогнозовано якісні, 
справжні та смачні сири. 

Після приймання молока його проціджують через 
лавсан, охолоджують та фільтрують через одноразовий 
фільтр. Далі усе молоко надходить на виробництво і про-
ходить процес пастеризації.

Процес сироваріння відбувається на висоті 940 м над 
рівнем моря. Високогірне село Снідавка, де знаходиться 
сироварня «Далекі Гори». Біля сироварні є безліч ціка-
вих локацій та туристичних маршрутів. За два кіломет-
ри  – Терношорська Лада, трішки далі – Писаний камінь. 

 – 
25 років досвіду і надійної роботи!

«Далекі гори» – 
біле золото Карпат

Інформаційний листок. Лютий 2021 р.

Молочні технології
Сировина. Обладнання. Інгредієнти. Упаковка

Український виробник сиру – сироварня «Далекі 
Гори» молодий бренд, який розпочав діяльність 
влітку 2020 року. 
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Підприємство «Дубнотех» 
за свою 25-річну історію 
стало одним з лідерів 
своєї  галузі у виготовленні 
технологічного обладнання, 
ліній та їх монтажу. 
Бездоганна репутація, надійні 
вітчизняні та зарубіжні 
партнери, висококваліфіковані 
працівники – такі головні 
досягнення компанії за чверть 
століття.

«Ми продемонстрували свою про-
фесійність торік у двох вагомих 
тендерах з виготовлення техно-
логічних ліній. Тому компанія от-
римала змогу стабільно працю-
вати протягом усього 2020 року. 
У підсумку динаміка зростання 
виробництва товарної продукції 
у порівнянні з 2019 роком склала 
25%. На майбутнє ми плануємо 
наростити виготовлення техно-
логічного обладнання для вітчиз-
няних підприємств харчової про-
мисловості, яке в Україні не ви-
робляється, а імпортується з-за 
кордону. Компанія також удоско-
налюватиме роботу з автома-
тизації технологічних процесів, 
програмного управління техно-
логічним обладнанням і лініями».

Олександр Приболотний,  
директор ТОВ «Дубнотех»:

Лінія виробництва сиру

1. Сировиготовлювач
2. Установка для часткової посолки  
    сирного зерна в потоці

3. Рольганг
4. Прес 
5. Посолка сиру «Водоспад»
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Молочні технології

«Загалом товарообіг у минулому році 
склав $210,4 млн, що на $101,6 млн більше, 
ніж минулого року», – йдеться в повідомленні. 
Структуру імпорту сирів склали категорії: інші 
сири – 56%; свіжі сири – 26%; плавлені сири  – 
13%; блакитні сири – 4,5%; сири терті або в 
порошку – 0,5%. «Ріст обсягу імпорту відбувся 
майже в кожній категорії. На такий швидкий 
ріст вплинула, в першу чергу, внутрішня ціна 
на сировину», – вважають аналітики. 

Варто відзначити, що у 2020 році значно 
зріс попит на рідкісні сорти сирів, зокрема: 

• «Гауда» (Gouda) – в 3,4 рази (3 тис. т); 
• «Фета» (Feta) – в 2,6 рази (0,75 тис. т); 
• «Чедер» (Cheddar) – в 2,5 рази (0,45 тис. т); 
• «Горгонзола» (Gorgonzola) – в 2,2 рази 
(0,17 тис. т); 
• «Едeм» (Edam) – в 2 рази (0,61 тис. т); 
• «Пармезан» (Parmіgіano Reggіano) – в 1,7 
рази (0,23 тис. т); 
• «Брі» (Brіe) – в 1,5 рази (3,2 тис. т); 
• «Камамбер» (Camembert) – в 1,5 рази (1,1 
тис. т). 

У 2020 році обсяг імпорту сирів в Україну виріс на 97%.  
Про це повідомляє прес-служба Українського клубу аграрного бізнесу. 

«ДУбнОТех» – 
25 років досвіду і надійної роботи!

Підприємство «Дубнотех» 
виготовляє та монтує:
 обладнання для прийман-

ня і первинної обробки молока;
 обладнання для лінії ви-

робництва м’яких сирів;
 обладнання для лінії ви-

робництва сирів типу «Голланд-
ський», «Російський»;
 обладнання для лінії ви-

робництва масла, спредів;
 обладнання для вироб-

ництва продукції з незбирано-
го молока;
 обладнання для лінії пе-

реробки сироватки;
 станції санітарної оброб-

ки СІР;
 технологічні лінії для ви-

робництва сиру і сирних про-
дуктів;
 технологічні лінії для ви-

робництва сиру кисломолоч-
ного («Домашній»)

Усім замовникам підпри-
ємство гарантує професійні 
консультації,  відмінну якість 
виконаних робіт, конкурентні 
ціни та високі темпи виконання 
замовлень.

ТОВ «ДУБНОТЕХ»
Україна, 35604, Рівненська область,  

м. Дубно, вул. Сурмичі, 93.
тел./факс: +38 0365 64 48 28,  

моб.: +38 063 303 91 97
e-mail: dubno_tech@ukr.net    

www.dubnotech.com.ua
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«Дубнотех» –  
компанія, якій довіряють!

Лінія виробництва сиру кисломолочного

Лінія виробництва масла

Резервуварні станції СIP-мийки

Пастеризаційно-охолоджувальна  
установка

Установка для часткової  
посолки сирного зерна в потоціСировиготовлювач

1. Сировиготовлювач
2. Кулачковий насос
3. Розподільче табло
4. Охолоджувач типу «Труба в трубі»

1. Резервуар для зберігання
2. Пастьеризаційно-охолоджувальна 
    установка
3. Жиротопка
4. Центробіжний насос
5. Резервуар

5. Машина для відділення 
    сироватки та підпресування 
    кисломолочного сиру
6. Візок

6. Сепаратор високожирних 
    вершків 
7. Ємність-ферментатор
8. Розподільче табло
9. Кулачковий насос
10. Маслоутворювач
11. Санітарний пост


