
ПРОИЗВОДСТВОТО
 НА СИРЕНА И КАШКАВАЛИ В РУСИЯ

През 2018-2022 г. Производството на
кашкавали в русия се е увеличило с 54% и е
достигнало 717 хиляди тона.

В  страната  се  откриват  нови
биофабрики за производство на закваски.

Според "Анализ на пазара на сирена и
кашкавали в Русия", изготвен от BusinesStat
през 2023 г., производството им в страната
се е увеличило с 53,6% през 2018-2022 г. и
е  достигнало  717,2  хил.т.  Ембаргото  за
определени  видове  селскостопански

продукти,  суровини  и  храни,  което  е  в  сила  от  2014  г.,  се  отрази  положително  на
производството на сирена и кашкавали.  Забраната за внос доведе до увеличаване на
производството  в  селското  стопанство  и  хранително-вкусовата  промишленост.
Производството на сирена и кашкавали се развива особено активно, т.к. преди ембаргото
вносните сирена представляваха до 50% от руския пазар.

През  2019  г.  ръстът  на  производство  на  сирена  и  кашкавали  в  Русия  е  бил
максимален за последните пет години и възлиза на 15,7%. Увеличило се е производството
на всички видове сирена и кашкавали, с изключение на саламурените: производството на
меки сирена се е увеличило с 33,1% спрямо нивото от 2018 г., топени сирена - с 18,8%,
твърди - с 12,1%. В началото на 2019 г. влязоха в сила измененията на техническите
регламенти на Митническия съюз „За безопасността на млякото и млечните продукти“.
Новите  правила  засягат  необходимостта  от  информиране  на  потребителите  за
съдържанието на растителни мазнини в млечните продукти. Предприетите мерки улесниха
купувачите  да  се  ориентират  в  асортимента  и  да  избират  натурални  продукти,  което
доведе до увеличаване на продажбите на натурални сирена и кашкавали в Русия и в
резултат на това до увеличаване на производството им.

Производството на сирена и кашкавали в Русия през 2018 – 2022 гг/хил.т.

През 2022 г. руските производители на сирена и кашкавали се сблъскаха с редица
проблеми,  породени  от  изострянето  на  външнополитическите  отношения.
Функционирането  на  предприятията  за  производство  на  сирена  и  кашкавали  включва
използването на вносни съставки и материали, като стартерни култури, термосвиваеми
торби  за  зреене  на  сирената,  опаковъчни  материали  и  контейнери,  както  и  топилни
машини за производство на топени сирена. Оборудването на заводите също е предимно
вносно и са необходими чуждестранни резервни части, за да се поддържат в изправност.
Но постепенно руските компании създадоха производството на необходимите части, за да



намалят зависимостта от вноса. Прекъсванията в доставките от чуждестранни предястия,
според  производителите  са  възникнали  едва  през  първата  половина  на  2022  г.
Впоследствие чуждестранните закваски отново започнаха да навлизат на руския пазар.
Производителите  обаче  решиха  да  се  предпазят  и  започнаха  да  установяват
сътрудничество с руски биофабрики. Според информация в началото на 2022 г. в Русия са
работили само две биофабрики, произвеждащи закваски, а до края на годината те вече са
четири - това е цехът за закваски на ГНУ „Вними“, ФГУП „Экспериментальная биофабрика“
ВНИИМС, Барнаульская биофабрика и ООО „Зеленые линии“. По този начин санкционната
криза със сигурност засегна производството на сирена и кашкавали в Русия, но не доведе
до фатални последици.
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