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Historie 

Člověk vyráběl sýry odpradávna, zpočátku primitivně. Kdyţ nechal mléko stát v klidu  a na teplém místě, 

samovolně se sráţelo, od sraţeniny se oddělila syrovátka a získal tak tvaroh. Toto byly počátky výroby kyselých 

sýrů. 

Sýrařství má velmi starý původ a procházelo dlouhým vývojem. Výrobní postupy byly často střeţeny a dědily se z 

generace na generaci. Stávaly se rodinným majetkem. Sýry byly dobrým obchodním artiklem. Během staletí byla 

výroba v různých oblastech přizpůsobena místním podmínkám, jako jsou podnebí, druh mléka, způsob 

zpracování apod. Proto dnes známe tolik druhů sýrů. 

Za kolébku výroby sýrů se povaţuje Střední východ. Mléko, které se pouţívalo v prvopočátcích, bylo 

pravděpodobně kozí a ovčí, neboť domestikace ovcí a koz sahá do období 10 000 let př. n. l. Krávy byly 

domestikovány aţ později. 

Říká se, ţe aţ Římané dovedli výrobu sýrů k dokonalosti. Začali pouţívat kouř z kamen k zauzení nebo přidávat 

bylinky. Začali sýry také omývat. 

Ve středověku nastává rozšíření mnoha, dodnes známých, sýrů. Například italská Gorgonzola nebo Parmazán. 

Francouzský Roquefort nebo holandská Gouda. 

Devatenácté století ovlivnilo výrobu sýrů především modernizací. Je to doba, kdy Louis Pasteur objevil vliv 

mikroorganismů na kvasné procesy. Po něm se jmenuje i krátkodobé tepelné ošetření mléka – pasterace. 
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Mléko 

Syrové a neupravené mléko má krátkou trvanlivost, výrobou sýrů se jeho trvanlivost prodluţuje. 

Zvířata produkující mléko: krávy, kozy, ovce, buvoli, osli, koně. 

Většina sýrů se vyrábí z kravského, kozího a ovčího mléka. 

 

Kravské mléko je modravě bílé aţ krémové, závisí to na tučnosti, mnoţství sušiny a mnoţství karotenu, který 

dělá naţloutlou barvu. Čerstvé má obvykle pH 6,7. U syrového, nezpracovaného kravského mléka je mléčný tuk 

ve formě velkých částic. Kdyţ se ponechá mléko v klidu, tuk, jelikoţ je lehčí neţ voda, vyplave na povrch mléka, 

kde vytvoří vrstvu smetany. 

Kozí mléko je bílé, mírně zakalené aţ matné a neobsahuje ţádný karoten, i kdyţ se zvířata pasou na trávě. 

Čerstvé kozí mléko má obvykle pH 6,4, je tedy mírně kyselejší neţ kravské mléko, a vyšší obsah kyselin můţe mít 

vliv na rychlost kysnutí. U kozího a ovčího mléka jsou tukové částice menší neţ v kravském mléce a tím mají i 

menší hmotnost, zůstávají rozptýleny v mléce a usazuje se jen malá vrstva tuku.  
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Kůzle Anglonubijské kozy  
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Kráva plemene Jersey 
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Chemické složení mléka 

Je závislé na druhu mléka. Například ovčí obsahuje více sušiny a tím i více bílkovin a tuků neţ třeba kravské. Níţe 

uvedené hodnoty jsou proto orientační: 

88 % vody 

12 % sušiny 

Sušina zahrnuje 

 bílkoviny – obsah se pohybuje kolem 3,5 %. Z hlediska výroby sýrů je dělíme na kasein – ten tvoří asi 80 

% bílkoviny a syrovátkové bílkoviny – ty tvoří asi 20 %. Nejdůleţitější je kasein. Po vysráţení kaseinu 

zůstává ještě zmíněných 20 % bílkovin v syrovátce. 

 laktózu (neboli mléčný cukr), jeţ se pohybuje kolem 4,5 %. Vyskytuje se pouze v mléce. Rozkládá se 

působením mléčných bakterií. Při výrobě sýrů přechází do syrovátky. Podle druhu výrobního postupu jí tam 

zůstane 70–100 %. 

 mléčný tuk – pohybuje se kolem 3,5 % v mléce, ve formě emulze. 

 popeloviny – asi 0,5 % 

 minerální látky – Ca, P, Na, Mg, K, Cl 

 vitamíny – zejména skupiny B (hlavně B2), A, v menším mnoţství vitamíny D, E, K, v letním období C 

Mléko dále obsahuje enzymy, ochranné látky a (někdy) znečišťující látky (soli, těţké kovy a pesticidy). 

Kozí a ovčí mléko je tučnější, ovčí navíc obsahuje více minerálních látek a bílkovin. 

Mléko obsahuje mikroorganismy, tzv. mikroflóru, která se vyuţívá při výrobě mléčných výrobků. 



Výrobky z mléka 

 

9 
www.syrar.cz  

Pro výrobu sýra je nejdůležitější obsah bílkovin – proteinu. Větší množství proteinu znamená větší množství 

sýřeniny. 

 

Úprava mléka před zpracováním 

Mléko přímo od krávy, kozy nebo ovce se označuje jako „syrové― mléko. To se po nadojení filtruje, abychom 

odstranili případné hrubé nečistoty. Dále se mléko do dvou hodin po nadojení zchladí na 5 °C (takto upravené lze 

skladovat aţ tři dny), nebo se zchlazuje okamţitě po pasteraci, téţ na 5 °C. V závislosti na dalším postupu výroby 

se mléko případně ještě odstředí a smetana se zpracovává dále samostatně. V průmyslové výrobě se mléko ještě 

homogenizuje. Homogenizace je proces, kdy se mléko přečerpá pod vysokým tlakem přes malé otvory, které 

změní kapénky tuku v mléce na menší velikost tak, ţe mají výrazně menší sklon se shlukovat. Homogenizace tedy 

zabraňuje vysráţení smetany na povrchu mléka. 

Homogenizace se pouţívá jen u kravského mléka, ne u kozího nebo ovčího, kde jsou tukové kapénky menší. 

 

Pasterace je pojmenovaná podle francouzského chemika a mikrobiologa Louise Pasteura a znamená zahřátí 

mléka po krátký čas, aby se zabily bakterie a tím sníţilo (teoretické) zdravotní riziko pro spotřebitele. Vedlejší 

přínos tohoto procesu je zvýšení trvanlivosti. 

 

Pasterace můţe být za různých teplot a časů. Dá se říci, ţe čím vyšší teplota, tím méně času. Obecně jsou teploty a 

čas rozděleny do tří úrovní: 

 



Výrobky z mléka 

 

10 
www.syrar.cz  

1. dlouhodobá pasterace – TERMIZACE – ohřev mléka na 63 °C po dobu 30 minut. Tato forma pasterace je 

nejšetrnější. Mléko si uchovává svou typickou chuť, obsah vitamínů a minerálů. 

2. krátkodobá pasterace – ŠETRNÁ (šetrná ale není) – ohřev mléka na 72 °C po dobu 30 sekund. Tento typ 

pasterace je nejpouţívanější. Nedochází ještě ke změně chuti, vitamíny a minerální látky v mléce z velké 

části zůstávají. 

3. krátkodobá pasterace – VYSOKÁ – ohřev mléka na 85 °C po dobu 5 sekund. Tento typ pasterace je 

nejpouţívanější v mlékárenském průmyslu pro výrobu čerstvého mléka s trvanlivostí do 14 dnů. Zde jiţ 

dochází ke změně chuťových vlastností mléka. Vitamíny a minerály jsou na tuto teplotu citlivé a mizí. 

 

 

Obecně ale platí, ţe syrové mléko je pro výrobu sýrů nejlepší. 

V průmyslu se pouţívá ještě UHT záhřev, kdy se mléko zahřeje nad 130 °C. Takto upravené mléko je naprosto 

mrtvé, ale velice trvanlivé. Chuť je změněna, obsah vitamínů a minerálů minimální. Bílkovina je z velké části 

denaturována (změna struktury, znehodnocení). 

Úprava sloţení mléka se týká také úpravy tučnosti kvůli poţadavku standardního obsahu tuku v sušině sýra. Dále 

se pouţívá např. úprava rozpustných vápenatých solí po pasteraci (nejčastěji přídavkem chloridu vápenatého). 
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Profesionální pasterizační jednotka 
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Teploměr na hrnci s mlékem 
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Výnos mléka 

Při výrobě sýrů myslíme výnosem mnoţství sýra, které vytvoříme z určitého objemu mléka. Bereme v potaz i druh 

a jakost mléka. Výtěţnosti sýrů se obvykle udávají v hmotnosti konečného sýra po solení a stárnutí, bez obalů 

a jiných přidaných ingrediencí. 1 litr mléka = 1,033 kg. 

 

Poznámka: Konečná hmotnost sýra v tabulkách je pouze orientační. 

 

Pokles bílkoviny v mléku o 1 % představuje zvýšení potřeby mléka pro výrobu sýra o 0,3–0,5 litru. 

 

Výnos mléka – tabulka 

 

Typ sýra Výnos v % 
Váha z 10 l mléka v 

kg 

Smetanový 20 2,07 

Feta 13 1,34 

Camembert 14 1,45 

Gouda 10 1,03 

Parmazán 8 0,83 
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Dělení sýrů 

Existuje různé dělení sýrů. My budeme pouţívat tři následující. 

 

1. Dle způsobu srážení 

 kyselé – do mléka se nepřidává syřidlo nebo jen velmi malé mnoţství. Sýřenina je vysráţena jen za pomoci 

kyseliny mléčné. Takto jsou vyrobeny tzv. tvarohové sýry. 

 sladké – mléko je sraţené za pomoci syřidla a jeho kyselost se nerozvine. 

 

2. Dle obsahu vody v netučném sýru (v.n.s.) neboli tuhosti těsta 

 čerstvý sýr – nad 73 % v.n.s. 

 měkký sýr – do 73 % v.n.s. 

 polotvrdý sýr – do 63 % v.n.s. 

 tvrdý sýr – do 54 % v.n.s. 

 velmi tvrdý sýr – do 50 % v.n.s 
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3. Dle obsahu tuku v sušině (t.v.s.) 

 netučný sýr – méně neţ 15 % t.v.s 

 čtvrttučný sýr – minimálně 15 % t.v.s. 

 polotučný sýr – minimálně 25 % t.v.s. 

 třičtvrtětučný sýr – minimálně 35 % t.v.s. 

 plnotučný sýr – minimálně 45 % t.v.s. 

 smetanový sýr – minimálně 55 % t.v.s. 

 vysokotučný sýr – minimálně 65 % t.v.s.  
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Domácí sýry mají své kouzlo 
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VÝROBA SÝRŮ 
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Výroba sýrů 

Základním principem při výrobě všech přírodních sýrů je, ţe se mléko srazí přirozeně a utvoří se tvaroh a 

syrovátka. Kdo nechal nechlazené mléko po určitou dobu v teple, mohl zjistit, ţe se srazí zcela samo. Mléko 

zkysne a vznikne kyselý tvaroh. Tak vznikne na výrobu nejméně náročný sýr, čerstvý, nezrající, typicky tvarohový. 

Sýr pak můţeme osolit a jíst čerstvý. Toto je nejjednodušší a nejzákladnější forma sýra. 

Dnes nám při výrobě sýrů proces sráţení a kysání usnadňují a urychlují startovací kultury (bakteriální kultury, 

které produkují kyselinu mléčnou) a syřidlo (koagulační enzym), jeţ urychluje odloučení kapalin (syrovátky) od 

pevných látek (sýřeniny). 

 

Startovací kultury nám naočkují mléko přátelskými (pro výrobu sýra ţádoucími) bakteriemi. Tyto bakterie 

mají dvě funkce: 

1. napomohou k okyselení mléka a tím ke zlepšení sráţlivosti (syřitelnosti) 

2. pomáhají rozvíjet chuť sýra a potlačují rozvoj neţádoucích (patogenních) bakterií 

Startovací kultury se dělí na dva základní typy – mezofilní a termofilní. Toto označení nám říká, při jaké 

teplotě se kulturám nejlépe daří a dochází k jejich intenzivnímu růstu. 

 

Mezofilní (z řeckého meso = střední a philic = milovat) – kultury nejlépe prospívají při teplotě místnosti, ale 

nemohou přeţít při vysokých teplotách. Ideální teplota růstu je 30–32 °C. Nad 40 °C hynou. Příklady sýrů 

vyrobených s těmito bakteriemi jsou Čedar a Gouda. 
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Termofilní (z řeckého thermo = teplo a philic = milovat) – kultury vyţadují pro svůj rozvoj vyšší teplotu a 

pouţívají se u tzv. dohřívaných sýrů, a to aţ na 55 °C. Příkladem jsou švýcarské sýry. 

Helvetické (patří k termofilním kulturám) – pro výrobu vysoce dohřívaných italských sýrů nad 50 °C. 

Profesionální kvalitní startovací kultury lze zakoupit od různých dodavatelů, obvykle ve zmrazené, sušené formě. 

Při domácí výrobě (nejde-li nám o kvalitu) můţeme jako startér pouţít např. podmáslí – mezofilní nebo čerstvý 

jogurt – thermofilní startér. 

Kmeny mlékárenských kultur dále dělíme na aromatické a okyselující. 

 

 

Mlékárenské kultury 
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Srážení (koagulace) 

Po okyselení začíná fáze sráţení. Je to přeměna mléka na sýřeninu a syrovátku. Sráţením se mění pH mléka a 

struktura bílkoviny – kaseinu, coţ vede k tvorbě (vysráţení) sýřeniny. I kdyţ samotné kyseliny vzniklé při kysání 

mohou také způsobit sráţení mléka, nejvíce se pouţívá metoda enzymového srážení (pomocí syřidla). 

Enzym sráţí mléko lépe neţ jen kyseliny. Sýřenina vyrobená enzymovou koagulací dosahuje niţšího obsahu 

vlhkosti a větší pevnosti. 

 

Enzymy pouţívané ke sráţení mléka mohou pocházet z různých zdrojů: zvířata, rostliny a plísně. Tradiční 

syřidlo je enzym chymosin – pocházející z ţaludku telat. Dnes je většina vyráběného chymosinu produktem 

genetického inţenýrství. Do roku 1990 byl jediným zdrojem syřidla telecí ţaludek. Kolem roku 1990 přišli vědci 

na výrobu chymosinu, ke kterému nejsou potřeba telata. Gen pro chymosin byl vzat z telecí buňky a vloţen do 

genomů bakterií a kvasinek. Tito mikrobi tak vytvořili přesnou kopii chymosinu telecího. Mikrobi se rychle mnoţí 

a rychle rostou a mohou být pěstováni nepřetrţitě. 
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Obecný postup výroby sýrů 

 

Mléko je třeba na začátku výroby sýrů zahřát nebo zchladit dle toho, jestli jsme mléko pasterovali či ne. 

Jestli budeme mléko pasterovat při domácí výrobě, je na nás. Jestliţe mléko známe a je od zdravých zvířat, není 

pasterace vţdy nutná. 

(Někdy) je tedy vhodné mléko pasterovat, a to při teplotě 72 °C po dobu  

20–30 sekund. Tím se zbaví převáţné části nevhodných mikroorganismů. Mléko je třeba při zahřívání 

promíchávat a dbát, aby se nepřipálilo. Vhodné jsou dvojité nádoby nebo dva do sebe dané hrnce. 

Po pasteraci mléko ihned ochladíme na teplotu vhodnou k zaočkování. Teplota vhodná k zaočkování je 

různá dle zvoleného postupu s ohledem na vyráběný produkt (uvedena v receptu), ale obecně je to 28–32 °C. 

Dalším krokem je srážení mléka. Mléko se srazí díky působení kyselin, nebo kyselin a syřidla. A to kyselin, 

které vzniknou v mléce, anebo je tam můţeme přidat. 

Pokud necháme mléko v teple a klidu, začnou se v něm mnoţit bakterie, které tam jsou přirozeně obsaţeny, nebo 

se do něj dostaly ze vzduchu. To způsobí, ţe mléko kysne a srazí se. My ale tento postup nenecháme náhodě a 

řídíme ho. Proto mléko zaočkujeme (hlavně po pasteraci) tzv. mlékárenskými kulturami. Jak jiţ víme, máme 

dvě základní skupiny kultur, a to mezofilní a termofilní. Abychom jimi mohli mléko zaočkovat, musíme udělat 

pár dalších kroků. 

Máme-li kultury koupené, mohou být obvykle ve dvou provedeních, a to buď mateční, nebo pro přímé zaočkování 

do mléka. 
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Mateční kulturu jsme si rozmnoţili dle návodu výrobce a uchovali v lednici. Při pouţití zaočkujeme mléko 1–2 

% této kultury. U nepasterovaného mléka stačí méně. To znamená, ţe do 10 litrů mléka dáme asi 200 ml 

a u nepasterovaného 100 ml kultury a řádně zamícháme. 

 

 

U kultur pro přímé zočkování, jak název napovídá, očkujeme přímo do mléka. Balení těchto kultur bývá dle 

výrobce obvykle na 100–1 000 litrů mléka. 

Pro domácí pouţití (nezáleţí-li nám na stabilních výsledcích) 

můţeme pouţít jako mezofilní startér podmáslí a jako 

termofilní startér jogurt.  

Kultury si rovněţ můţeme rozmnoţit pro další pouţití, a to 

následujícími dvěma způsoby. 
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Postup pro mezofilní startér (podmáslí) 

 

1. Sterilizujte zavařovací sklenici i s víčkem 5 minut ve vroucí vodě. 

2. Chladnou sklenici naplňte čerstvým mlékem asi 1 centimetr pod okraj, utáhněte pevně víčko, dejte do 

vhodného hrnce a zalijte vodou asi 2 centimetry nad víčko a sterilizujte – nechte mírně vařit 30 minut. 

3. Vyndejte sklenici z vody a nechte ochladit na 22 °C; naočkujte mléko 2 lţícemi koupeného podmáslí a 

důkladně zamíchejte. 

4. Nechte sklenici s mlékem stát při teplotě 22 °C po dobu 15–24 hodin; většinou stačí 16 hodin, ale s ohledem 

na to, jak se mléko sráţí, je třeba někdy aţ 8 hodin přidat; startér má mít konzistenci jogurtu, měl by se 

čistě oddělovat od stěn sklenice, na povrchu být lesklý, chuť mírně kyselá, ale i trochu sladká. 

5. Startér zchlaďte; můţete ho udrţovat aţ 3 dny před pouţitím v lednici. 

6. Můţete ho také zmrazit – naplňte jím jednorázové pytlíky na led a dejte zmrazit; tak si svou sílu uchová asi 

40 dnů; takto zmraţený startér můţete aplikovat do mléka přímo, ale lepší je ho nechat roztát při pokojové 

teplotě, bakterie se lépe aktivují. 
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Postup pro termofilní startér (jogurt) 

Je stejný jako u podmáslí (dle návodu výše), ale s těmito výjimkami: 

 v bodě 3 naočkujte mléko jogurtem při kultivační teplotě 45 °C a při této teplotě udrţujte po dobu 6–8 

hodin. 

Vše ostatní platí stejně jako u mezofilního startéru. 

Některé měkké sýry, tvaroh a tradiční smetanový sýr je tedy moţné vyrábět jen za pouţití sráţení pomocí kyseliny 

mléčné, která vzniká naočkováním startovací kultury. Do mléka se dodá potřebné mnoţství mezofilní startovací 

kultury při teplotě 18–25 °C (teplota niţší neţ u sráţení syřidlem). Startovací kultury konzumují laktózu a tvoří 

kyselinu mléčnou, která sníţí pH. Nastává sráţení při pH 4,6–4,7. To můţe trvat 4 aţ 24 hodin v závislosti na 

teplotě, na mnoţství a úrovni aktivity startovací kultury. Tvaroh, který se tvoří sráţením díky kyselině mléčné, je 

slabší (méně se vylučuje syrovátka) neţ při sráţení syřidlem. Výsledné sýry jsou měkčí a vlhčí, mají kratší 

trvanlivost a jsou konzumovány čerstvé. 

 

 

Domácí jogurt jako termofilní starter 
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Vápník v mléce 

Mléko má různou schopnost sráţet se. Je to závislé především na velikosti částic kaseinu, hlavní bílkoviny v 

mléce. Čím vyšší je obsah vápníku v mléce, tím větší částice bude kasein tvořit. Větší částice znamenají lepší 

schopnost sráţení mléka. Velikost částic ovlivňuje i snadnost, kterou se sýr smršťuje a uvolňuje syrovátku. Pokud 

jsou části kaseinu velké, struktura sýřeniny je otevřená, hrubá a syrovátka se snadněji uvolňuje. 

 

Faktory ovlivňující obsah vápníku v mléce 

Příklady: Skladování mléka při nízkých teplotách, pasterace, zahřívání a chlazení mléka, kondice zvířat – 

konec laktace, zdraví, zkrmování nekvalitních krmiv 

 

K vyrovnání ztráty vápníku se pouţívá chlorid vápenatý – CaCl2, který nám pomůţe zlepšit syřitelnost a 

výtěţnost. Lze zakoupit 36–40% roztok, který se můţe dávkovat rovnou do mléka před přidáním syřidla. Pro 

lepší manipulaci je ovšem vhodnější ho zředit ve vodě v poměru přibliţně 1:10, lépe se tak vmíchá do mléka. 

Abychom měli sýřeninu pevnější a čas sráţení mléka kratší, pouţíváme syřidlo. To vmícháme po určité době po 

zaočkování do mléka. 
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Vysýřené mléko v hrnci 
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Syřidlo 

Ţivočišné syřidlo je vyrobeno ze čtvrtého ţaludku, většinou telecího. Existují dva hlavní enzymy, které se tam 

přirozeně vylučují. Zpočátku je to chymosin a později po odstavení pepsin. Nově narozené tele má 95 % 

chymosinu a 5 % pepsinu. Jak stárne a místo mléka začíná přijímat i objemná krmiva, poměr se mění aţ na 10 % 

chymosinu a 90 % pepsinu. Chymosin je velice dobrým sráţedlem. Ţivočišné syřidlo obvykle obsahuje 90 % 

chymosinu a 10 % pepsinu v čisté formě. 

 

Mimo ţivočišných syřidel jsou k dispozici také syřidla rostlinná a mikrobiální, dnes jiţ na srovnatelné úrovni. 

Poznámka: Následující pasáž týkající se syřidla je výsledkem informací získaných z různých zdrojů, vlastních 

zkušeností a obecných pravidel. Uvedené hodnoty nelze brát za stoprocentní, nicméně pro domácí a faremní 

výrobu (kdy nemáme možnost laboratorních rozborů) jsou velmi praktické. Následující výpočty jsou použitelné 

pro syřidla živočišná a mikrobiální.  

 

Z PRAXE: Nedá se říci, když vypočítáme, že naše syřidlo má určitou sílu, bude fungovat stejně na 

další várce mléka (obzvlášť pokud mléko nakupujeme) nebo na zpracovávaném mléce někoho 

jiného. Nedá se ani předpokládat, že několik lidí zjišťujících stejné hodnoty na stejném mléce 

a stejném syřidle, dojde ke stejným závěrům. Nicméně postupnou zkušeností budete schopni si 

pro sebe najít potřebné hodnoty a s úspěchem je použít v praxi. 

Syřidla jsou k dispozici v různých formách, jako tekutá, prášková a v tabletách, o různé koncentraci – síle: 

 například 1:10 000 – tzn. 1 ml syřidla srazí 10 000 ml mléka za 40 minut při teplotě 35 °C 
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Schopnost srážet mléčnou bílkovinu se snižuje se stářím syřidla. Proto jsou uvedená množství 

syřidla v receptech na výrobu sýrů zavádějící. Musíme vědět, v jaké síle syřidlo máme a jak 

reaguje s konkrétním mlékem, které zpracováváme (to nelze nikdy oddělovat). Pak budeme 

schopni si vypočítat dávku syřidla potřebnou ke sražení mléka za požadovanou dobu. Na 

dávkování syřidla má vliv nejen kondice syřidla, ale i kondice zpracovávaného mléka. Mléko 

ovlivňuje např. skladování, úprava před zpracováním i výživa a zdravotní stav zvířat. U 

průmyslově zpracovaného mléka obecně platí, že kupované pasterované a homogenizované 

mléko vyžaduje více syřidla než syrové mléko. 

 

Je vhodné naučit se zjistit si sílu syřidla a dávku potřebnou k poţadovanému zasýření dle technologie, kterou 

jsme zvolili pro výrobu. 
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Výpočet síly syřidla 

Síla syřidla nám říká, kolik dílů mléka srazí 1 díl syřidla za 40 minut při teplotě 35 °C. Například 

označení syřidla 1:10 000 znamená, ţe 1 ml syřidla srazí 10 000 ml mléka za 40 minut při teplotě 35 °C. Jelikoţ 

syřidlo po čase ztrácí účinnost, můţeme si momentální sílu vypočítat. 

Vzorec: 

S = (2 400 × V) : (T × v) 

S – síla syřidla 

2 400 – ideální čas sráţení ve vteřinách 

V – mnoţství sráţeného mléka v ml 

T – čas v sekundách, kdy se začnou tvořit první vločky mléka 

v – mnoţství syřidla v ml 

Příklad: 100 ml mléka zahřejeme na 35 °C (mléko musíme mít v průhledné nádobě). Nabereme 1 ml syřidla a 

vlijeme do mléka. Od této chvíle mícháme a sledujeme čas ve vteřinách, kdy se objeví první vločky mléka. Tento 

čas vloţíme do vzorce. Naše sráţení trvalo 25 s. Výsledek je tedy 9 600. Tedy naše syřidlo má současnou sílu 

1:9 600. 
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Výpočet dávky syřidla 

Vzorec: 

Vsyř. = Vml. × 35 × 40 / us × t × T 

Vsyř. – vypočtený objem syřidla 

V ml. – zadáme objem sráţeného mléka v litrech 

35 – ideální teplota sráţení 

40 – ideální čas sráţení 

us – účinnost syřidla 

t – poţadovaný čas sráţení v minutách 

T – teplota v °C 

Výpočet nám vyjde v litrech, proto jej vynásobte x1 000, abyste dostali výsledek v ml. 

Výpočet dávky a síly syřidla je ovlivněn také druhem mléka. Na kozím mléce jsou výsledky obvykle „příznivější“ 

– účinnost vychází vyšší. Proto je třeba zjišťovat hodnoty pro každý druh mléka zvlášť, popřípadě jejich 

kombinaci v plánovaném poměru. 

Jelikoţ zjištěné hodnoty jsou vţdy ovlivněny naším senzorickým vnímáním a téţ deklarovaná síla nového syřidla 

nemusí být stoprocentní, k výpočtu přidáme zhruba 15–20 % syřidla u mléka kozího a u mléka kravského to můţe 

být 50–100 %. Tyto hodnoty je vhodné prověřit vlastními zkušenostmi. 
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Ředění syřidla 

Tekuté syřidlo se prodává neředěné, protoţe 

ředěním ztrácí enzym na stabilitě a síle. Před 

pouţitím se zředí chladnou nechlorovanou vodou v 

poměru asi  

15–20 dílů vody na 1 díl syřidla. 

 

Práškové syřidlo se rozpustí přibliţně v 

400násobku nechlorované chladné vody a nechá se 

rozpouštět asi 30 minut. 

Syřidlo se neředí proto, aby se snížila jeho 

koncentrace, ale proto, aby bylo možné ho do mléka 

dobře vmíchat. Pramínek zředěného syřidla se za 

stálého míchání mléka vlévá a mléko se míchá asi 

minutu. Po míchání se vířící mléko zastaví. Nechá 

se v klidu srážet. 
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Skladování syřidla 

Skladuje se dle instrukcí výrobce. Obvykle v chladu při teplotě 3–7 °C, mimo dosah přímého slunečního světla, 

aby se zachovala maximální aktivita (ultrafialové paprsky ničí aktivitu syřidla). Síla tekutého syřidla klesne asi 

o 0,5 % za kaţdý měsíc. Práškové si, při vhodném skladování, udrţí svou sílu i více neţ rok. 

Některé formy syřidel pocházejí z mikrobiálních zdrojů. Nejpopulárnější jsou Rhizomucor miehei, Cryphonectria 

parasitica nebo Endothia parasitica. Tyto plísně se pěstují ve velkých kádích a extrahovaný enzym se uloţí do soli. 

 

 

Příprava mléka ke srážení 

Mléko se zahřeje na optimální teplotu sladkého sráţení, tj. 28–32 °C. 

Vyšší teploty, aţ do 40 °C, vedou k rychlejšímu sráţení. Nad 40 °C se syřidlo zničí. Niţší teplota má za následek 

zpomalení koagulace, pod 18 °C ke koagulaci nedojde. 

Lze srážet také pomocí jiných kyselin. Používají se kyselina citronová či vinná, ocet vinný nebo lihový. Pomocí 

těchto kyselin se vyrábí některé druhy sýrů. Je třeba dodržovat dávkování dle návodů. 
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Přísady při výrobě sýrů 

Při výrobě sýrů se do mléka přidávají různé přísady v závislosti na receptech. Tyto látky jsou obvykle velmi 

koncentrované, někdy i interaktivní, proto je potřeba dodrţet vhodné pořadí. Obecně platí následující: 

1. mléko se obohatí o smetanu nebo jiné mléko 

2. startéry, které vytvářejí kyselinu mléčnou a podporují sráţení                       

3. chlorid vápenatý na podporu sráţení 

4. lipáza 

5. syřidlo 

 

Postup přidávání 

1. Před přidáním přísady se mléko zahřeje nebo zchladí na poţadovanou teplotu. 

2. Přidáme přísady v optimálním stavu, jak je poţadováno v receptu. Obecně platí od první do poslední, jak je 

uvedeno výše. 

3. Jelikoţ tyto látky jsou vysoce koncentrované, je třeba je přesně měřit, coţ je obtíţné při malovýrobě. 

4. Připravený startér pomalu, za stálého míchání, vléváme do mléka. Vmícháme aţ na dno hrnce. Mícháme asi 

minutu. Při přímém zaočkování (lyofilizovanou – mrazem vysušenou) startovací kulturou posypeme přímo 

mléko a pak metlou vmícháme aţ na dno nádoby, aby se zajistilo optimální rozmíchání v celém objemu. 

Míchat je třeba rozumně, aby se netvořila pěna, a po míchání se musí nechat mléko v klidu, protoţe další 

míchání můţe sníţit rychlost tvorby kyseliny mléčné a tím prodlouţit dobu zrání. 
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5. Za stálého míchání mléka vlijeme zředěný chlorid vápenatý, mícháme 

1 minutu. 

6. Pro lipázu platí to, co pro chlorid. Jen se nechá rozředěná před vlitím do 

mléka asi 15 minut odpočívat. 

7. Pro barviva platí to, co pro chlorid vápenatý. Některá barviva sniţují účinek 

syřidel. 

8. Pro syřidlo platí to, co pro startér, ale pokud se pouţívá syřidlo v tabletách, 

nechá se pořádně rozpustit 30 minut před přidáním do mléka. 

 

 

 

 

Po sýření následuje srážení, které v závislosti na druhu sýrů a receptech trvá v optimálním případě 30 - 45 

minut. Proto musíme určit čas, kdy krájet sýřeninu. 
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Kdy krájet sýřeninu 

Kdyţ se mléko začíná sráţet, má přirozenou tendenci vypouštět syrovátku. Tato vlastnost se nazývá synereze 

(neboli samovolné vytékání kapaliny z gelu). Malý poměr povrchu sýřeniny k jejímu objemu vede k pomalejšímu 

a niţšímu vylučování syrovátky a větší poměr vede k rychlejšímu a většímu vylučování syrovátky. 

Účelem řezání je tedy zvětšit plochu pro odtékání syrovátky a tím sníţit obsah vody v konečném sýru. 

Určení chvíle, kdy je třeba sýřeninu krájet, je velice důleţité. Je-li sýřenina krájena brzy, bude kašovitá a bude se 

špatně řezat. Krájí-li se příliš pozdě, bude jiţ zbavena syrovátky na povrchu a uvnitř bude zůstávat. 

 

 

Sýřenina vhodná ke krájení 
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Kyselinou srážené sýry 

Kyselinou se sráţí sýry tvarohové, které jsou obvykle tvořeny jako jeden velký tvaroh. Kdyţ sýřenina dosáhne pH 

4,6–4,7, tvaroh bude křehký a bude se drobit. Vyšší pH způsobí, ţe tvaroh je více elastický a shlukuje se 

dohromady. 

 

Syřidlem srážené sýry 

Sýřenina sráţená syřidlem se krájí, kdyţ je dostatečně pevná a řez čistý. Je-li krájena příliš brzy, bude se rozbíjet v 

nepravidelné malé kousky a tuk a kasein se ztratí v syrovátce a tím se sníţí výnos a zvýší obsah vody v sýru. 

Je-li sýřenina krájena příliš pozdě, bude moc pevná, pruţná a bude se trhat při řezání a nestejnoměrně se vyloučí 

syrovátka. 

Níže jsou uvedeny tři běžné metody pro určení okamžiku, kdy při sladkém srážení poznat okamžik krájení 

sýřeniny. 

 

Metoda č. 1: Časový rozvrh 

Metoda spočívá v nastavení času po přidání syřidla, tj. na 20, 30, 45, 60 minut. 

Je jednodušší pro autory sýrových receptur. Tuto metodu však nedoporučuji, neboť sráţení ovlivňuje řada 

faktorů, jako např. druh mléka, teplota, pouţité kultury a syřidlo, a dokonce ročním období. 
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Metoda č. 2: Čistý řez 

Vloţíme čistý prst nebo nůţ do sýřeniny pod úhlem 45° a do hloubky 5cm. Pak prst nebo nůţ zvedneme: 

1. Je-li řez čistý a ostře rozděluje sýřeninu, a je-li vidět zelená syrovátka, jak se usazuje v kapse, kde byl vloţen 

prst nebo nůţ, je sýřenina připravena k řezu. 

2. Je-li okraj otrhaný, kašovitý a kapsa se plní mléčnou syrovátkou, je třeba ještě počkat dalších 10 minut a 

pokus opakovat znovu. 

Tato metoda není dokonalá, ale jako orientační pro domácí a faremní výrobu je plně dostačující. 
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Metoda č. 3: Flokulační bod 

Tato metoda je nejkomplexnější a nejpřesnější. K tomu potřebujete sledovat nástup flokulace neboli sráţení či 

vločkování, která se obvykle objevuje 

10–15 minut po přidání syřidla. Tento čas se vynásobí koeficientem, který je dán dle druhu sýra. Flokulační čas 

na začátku fáze je závislý na mnoţství vápníku a kaseinu, které se liší podle zdroje mléka, doby dojení atd. 

Koeficienty jsou dány obvykle mezi hodnotami 2 a 6, například 2–2,5 pro sýry ze švýcarských Alp, 2,5–3 pro 

Čedar z kravského mléka, 4 pro Fetu, 5–6 pro měkké zrající sýry, jako je Camembert. 
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Jak krájet sýřeninu 

Vysráţenou sýřeninu krájíme obvykle na stejně velké části. Velikost a tvar se liší v závislosti na typu sýra. Na 

menší části nakrájená sýřenina má obvykle za následek sušší sýr. Na větší části krájená sýřenina vlhčí sýr. V 

průběhu staletí se vyvíjel způsob řezání sýřeniny tak, aby se co nejlépe vyloučila syrovátka pro daný druh sýra. V 

ideálním případě má kaţdá část sýřeniny stejnou velikost. 

Řezání na kostky harfou 

Řezání sýřeniny na kostky je nejběţnější při výrobě mnoha sýrů. Kostky se řeţou v rozmezí 5–25 mm. Například 

pro Čedar jsou nejvhodnější 1cm kostky. Chceme-li mít menší kostky, dají se pouţívat různé druhy sýrařských 

harf. Obvykle se pouţívají dva druhy harf: první s horizontálními dráty, druhá se svislými dráty. 

 

Krájení sýřeniny harfou 
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Řezání nožem 

1. Udělají se svislé řezy v nádobě. 

2. Udělají se řezy kolmo k prvním řezům. 

3. Další řezy se dělají pod úhlem 45° vůči prvním dvěma řadám. 

4. Další řezy jsou posunuty o 90° k třetím řezům a provádějí se taktéţ pod úhlem 45°. 

5. Sýřenina se odřízne od okrajů nádoby. 

 

Krájení sýřeniny nožem 
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Krájení sýřeniny nožem 
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Řezání na velikost rýže 

Sušší typy sýrů, jako jsou švýcarské, vyţadují krájení sýřeniny obvykle na velikost rýţe. Na to se pouţívá speciální 

harfa a v domácích podmínkách dobře poslouţí cukrářská metla. 

 

 

 

Krájení na drobno 
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Řezání kyselinou srážených sýrů 

U kyselinou sráţených sýrů se pouţívají tři metody řezání v závislosti na druhu sýrů: 

1. Některé sýry jsou řezané harfou jako u syřidlem sráţených sýrů. 

2. U některých se sýřenina jen míchá. 

3. U některých je sýřenina přímo dávána do forem nebo plachetky. 

Po krájení se nechá sýřenina asi 15 minut odpočinout a v závislosti na receptu se pokračuje ve výrobě. U 

některých sýrů se dále zahřívá. 

 

Sýřenina vkládána do plachetky 
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Dohřívání sýřeniny 

Některé sýry se tzv. dohřívají. Dohřívání podporuje odtok kapilární vody ze sýřeniny. Rozeznáváme sýry s 

vysokodohřívanou a nízkodohřívanou sýřeninou. Z technologického hlediska je mezi nimi rozdíl v teplotě 

dohřívání. U nízkodohřívaných sýrů se dohřívá většinou na teplotu do 40 °C, u vysokodohřívaných aţ na 60 °C. 

Dohřívání se nesmí provádět příliš rychle, neboť můţe dojít k uzavření povrchové vrstvy zrna a zamezení odtoku 

syrovátky. Doba záhřevu a výše teploty se vzájemně doplňují. 

 

U sýrů holandského typu se přidává voda. Po krájení sýřeniny je část syrovátky odčerpána a nahrazena teplou 

vodou      42–90 °C. Tímto zředěním sýřeniny je zředěn obsah mléčného cukru v sýřenině a syrovátce. Je tak 

sníţen rozsah mléčného kysání. Mladý sýr obsahuje méně kyseliny mléčné a je pevnější a tvárnější. 

U sýrů s příliš vypranou sýřeninou se objevuje dírkování, sýry pomalu dozrávají a mívají prázdnou a velmi často 

hořkou chuť. Proto je snaha, zvláště při výrobě tučných sýrů, uţívat při výrobě raději menší dávky vody. Podle 

typu sýra je stanoven i stupeň dohřívání. 

Dosoušení 

Zahřáté sýrové zrno je udrţováno za stálého míchání určitou dobu na dosaţené teplotě, aby došlo k vyloučení 

další syrovátky. Délka doby dosoušení se řídí druhem sýra a jeho sušinou. Čím vyšší má být sušina sýra, tím delší 

má být doba dosoušení (ementálský sýr). Dobře dosušené sýrové zrno se nesmí úplně slepovat ani mazat. Sýrové 

zrno je dosoušeno za stálého míchání. 
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Formování 

Je mnoho druhů sýrů a mnoho druhů forem. Sýry jsou charakteristické velikostí a tvarem, stejně tak i formy na 

ně. Je důleţité zvolit vhodnou formu, aby sýr byl, jak má být. 

Dle druhu sýra a technologického postupu výroby se sýřenina dává do formy odkapaná předem v plachetce nebo i 

s plachetkou, nebo se dává do formy rovnou. Formy se plní rovnoměrně. Některé sýry se plní pod syrovátkou, aby 

neoschly a měly celistvou strukturu. Během formování sýřenina dále prokysává. 
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Dosušené sýrové zrno se nesmí úplně slepovat ani mazat 
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Dobře odvodněná sýřenina se plní do forem 
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Lisování 

Polotvrdé a tvrdé sýry lisujeme proto, abychom sníţili obsah vody a sýr vyformovali. V průběhu lisování bychom 

měli mít konstantní teplotu. Jak teplota, tak tlak lisu nám ovlivňují finální výrobek. 

Tlak a doba lisování závisí na druhu vyráběného sýra. Zpočátku je tlak niţší, postupně se přidává. Velký tlak na 

počátku by nám mohl sýr zatáhnout na povrchu a zastavit odtok syrovátky, která by zůstala uvnitř sýra. Počáteční 

tlak lisování bývá kolem 5 kg na kilo sýrové hmoty. Postupně se zvyšuje u některých sýrů aţ na 30 kg na kilo 

sýrové hmoty. Sýr je třeba i při lisování obracet, a to z důvodu rovnoměrného lisování a vlhkosti sýra. Otáčení je 

dáno recepturou, ale obecně se dá říci, ţe můţe vypadat následovně: první otočení po 1 hodině, další po 3 

hodinách, pak po 6 hodinách. Doba lisování se opět řídí recepturou nebo odtokem syrovátky. 

 

 

Holandský lis 
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Vyformovaný sýr 
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Solení 

Sůl je základní sloţkou pro výrobu sýra a je téměř vţdy pouţita na konci výroby.  

Sýry se obyčejně nasolují následujícími čtyřmi způsoby: 

1. Solení na sucho, kdy se sůl vmíchá přímo do sýřeniny (Cheddar, Blue cheese). 

2. Solení na povrchu, sůl se sype na povrch sýra (Camembert, Brie). 

3. Solný nálev, kde se sýr ponoří do nálevu (Gouda, Edam). 

4. Solný roztok pouţitý jako konzervant (Feta, Halloumi). 

 

Sůl má účinky na sýr, jak okamţité, tak dlouhodobé, v průběhu stárnutí. Proto je třeba přesně určit mnoţství soli 

při vyuţití jedné z výše uvedených metod. 

Při výrobě sýra má sůl nejdůleţitější vliv na: 

 ovládání vlhkosti přes odvod syrovátky 

 plošné odvodnění, a tak vlastně na prvotní kůru sýra 

 pozastavení tvorby kyseliny mléčné a tím i kontrolu pH 

 zlepšení textury 

 mikrobiologii sýra 

 vylepšení chuti 
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Kontrola vlhkosti 

Zvolením vhodného postupu nasolování je moţné ovlivňovat další utváření sýra a kontrolovat vliv vlhkosti na 

jeho zrání. Kdyţ se sůl aplikuje přímo na čerstvý sýr, začíná na sebe vázat vodu ve formě syrovátky a vytahovat ji 

na povrch. Aplikuje-li se sůl přímo do sýřeniny, je syrovátka rozptýlena v sýru. Pokud se pouţije solný roztok jako 

konzervant, vyloučí se syrovátka do něj. Kaţdý druh sýra potřebuje pro svůj vývoj určitou vlhkost respektive 

mnoţství soli. 

 

Tvoření kůry 

Jak se rozptyluje vlhkost ze sýřeniny z povrchového prosolení, povrch sýra se vysouší, tvrdne a vytváří kůru. Kůru 

a její tloušťku lze měnit druhem solení a teplotou při nasolování. 

Tato kůra také slouţí jako zábrana pro vstup neţádoucích mikroorganismů. To je důleţité zejména pro povrchové 

zrající sýry jako Camembert a Brie. U některých sýrů, přidání soli přeruší aktivitu startovacích kultur při tvorbě 

kyseliny mléčné. Tím můţeme kontrolovat pH během lisování (je-li sýr lisován) a v raných fázích zrání. 

Obecně platí, ţe čím niţší je obsah soli, tím vyšší je počet mikroorganismů, které mohou přeţít uvnitř sýra a 

naopak. Tedy správné solení je klíčem ke správnému rozvoji sýra. 

V některých velmi slaných sýrech, jako je Feta nebo sýry s modrou plísní, zvyšuje sůl činnost enzymů lipázy a 

výsledkem je pikantní chuť a aroma. Sůl s obsahem jódu pozastavuje a ničí růst sýrových kultur, a proto by 

neměla být pouţívána pro výrobu sýra. 
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Vliv velikosti sýřeniny 

V ideálním případě chceme, aby všechny kusy sýřeniny, ať řezané nebo mleté, byly stejně velké. Tak se vstřebá 

stejné mnoţství soli a vyloučí stejné mnoţství syrovátky, coţ vede k jednotnému sýru. Velké kusy sýřeniny mají za 

následek velkou vlhkost sýra s nízkým obsahem soli, coţ můţe způsobit vyšší kyselost sýra, který můţe kvasit. 

 

Vliv teploty sýřeniny 

Teplota sýřeniny během přímého prosolení by měla být asi 31–33 °C. Vyšší teploty vedou k vyššímu odtoku 

syrovátky, coţ můţe zapříčinit: 

 vyplavení soli a tím sníţení výsledného mnoţství soli v sýru 

 ztrátu tuku a suchou texturu sýra 

Niţší teploty (pod uvedenou hranici) mají za následek malý odtok syrovátky a slabé prosolení. 

K solení se pouţívá standardní chlorid sodný NaCl – běţná kuchyňská sůl. Měla by být spíše zrnitá neţ velmi 

jemná. Solení jemnou solí spolu s vyšší teplotou můţe vést k rychlému odtoku syrovátky a tuku, coţ vede ke 

špatnému sýru. 

Použití soli 

Obecně platí, ţe spíš neţ jedna velká aplikace soli, měla by se suchá sůl sypat na řezanou nebo mletou sýřeninu 

několikrát za mírného míchání sýřeniny. A to ze stejného důvodu jako u správné teploty. Sůl se pak optimálně a 

pomalu vstřebává. Mírné míchání pomáhá šířit slanou syrovátku kolem sýřeniny. Nadměrné nebo nešetrné 

míchání bude mít za následek menší kousky sýřeniny a větší neţádoucí odtok syrovátky. 



Výrobky z mléka 

 

55 
www.syrar.cz  

Dvě aţ tři takováto přisypání soli v cca 10minutových intervalech jsou nejvhodnější. Po posledním solení by se 

měla nechat sýřenina asi 10 minut odpočinout, neţ přikročíme k dalšímu kroku ve výrobě sýra. 

 

 

Solení do sýřeniny 
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Nasolování v solném nálevu 
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Solení kůry 

Pro některé výrobní postupy sýrů je vhodnější pouţít solení na povrchu, kdyţ je sýr uţ zformován a vysušen. To je 

společné pro sýry s plísní na povrchu, jako je Camembert, Brie apod. U těchto sýrů zůstává kůrka měkká po celou 

dobu zrání. Proto je třeba, aby byla vlhkost vzduchu kolem sýra aţ 95 %. Vysoká vlhkost zabrání nadměrnému 

odpařování vlhkosti z povrchu sýra a kůra zůstává měkká. Vlhkost napomůţe potřebnému růstu ušlechtilých 

plísní. 

Pro tvorbu kůry u tvrdých sýrů je vhodná vlhkost prostředí niţší, a to kolem 85 %, coţ podporuje další odpařování 

syrovátky, a to zahájí tvorbu a rozvoj kůry na povrchu sýra. Opakovanou aplikací suché soli na tvrdé sýry se dále 

zvyšuje odvodnění vrstvy sýra a tím i hloubka kůry. 

 

Velikost sýra 

Obecně platí, ţe jaký sýr tvoříme, takový postup solení v závislosti na velikosti sýra vybereme. Dobrým příkladem 

jsou podobné velikosti sýrů Camembert a Hermelín. Pokud se odchyluje velikost sýra, je třeba vzít v úvahu počet 

aplikací suché soli, a tím i čas, aby sýr dosáhl určitého obsahu soli. 

Nasolování velkých sýrů je otázkou zkušenosti. Hustá kůra tvořící se opakovaným solením povrchu brání dalšímu 

vstřebávání soli do středu sýra. 
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Výroba solného nálevu 

 

Při výrobě mnoha druhů sýrů je nejvhodnější pouţít solný nálev v koncentraci 18–20 % soli. To proto, ţe takto 

slaná voda je odolná proti kaţení a různým typům patogenních mikroorganismů. 

Pokud obsah soli klesne pod 16 %, můţe přeţít ve slané vodě výrazně vyšší počet mikroorganismů. Slabé nálevy 

jsou zdrojem kontaminace. Slabý nálev také vede k menšímu odvodu vlhkosti ze sýra, a to můţe způsobovat další 

vady sýrů. Například málo soli v těle můţe způsobit vysokou vlhkost sýra, ten je měkký a to můţe být neţádoucí. 

Méně soli v sýru vede k vyšší kyselosti (sníţení pH) a podpoře růstu organismů přispívajících ke kaţení. Při zrání 

pak můţe sýr dostat neţádoucí barvy a můţou se na něm tvořit nechtěné plísně – černé nebo hnědé. 

Nálev nad 23 % soli zvyšuje riziko, ţe se z povrchu sýra příliš rychle ztratí vlhkost. To můţe vést k velmi vysušené 

vrstvě, která můţe brzdit nebo sníţit další příjem soli do těla sýra, a nedosáhneme správného nasolení. 

V čerstvě vyrobeném nálevu, kdyţ se poprvé pouţije pro solení sýra, nastane iontová výměna, kdy ionty vápníku a 

vodíku na povrchu sýra budou přecházet do solného roztoku, neţ dojde mezi sýrem a roztokem k rovnováze. To 

způsobí, ţe povrch sýra bude absorbovat vodu a bobtnat a obalí se měkkou a lepivou vrstvou, která se můţe při 

zrání sýra kazit. Ke zmírnění tohoto jevu je třeba: 

1. Okyselit nové solné roztoky na pH 5,0, čili zhruba stejné pH jako má sýr. Nejčastěji se pouţívá kyselina 

octová (ocet), druhou volbou je kyselina citrónová. 

2. Přidat 0,1 % chloridu vápenatého CaCl2 do solného roztoku. 
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Výroba nasyceného roztoku 

 

1. Svařit mnoţství vody, které potřebujeme pro nálev. 

2. Přidat zhruba 1 díl nejodizované soli na 4 díly vroucí vody. Míchat, dokud se sůl úplně nerozpustí. 

3. Nechat vychladnout asi na 15 °C pro pouţití k nasolování nebo niţší pro uloţení. Nějaká sůl se vysráţí, coţ 

dokazuje, ţe je roztok nasycený. 

4. Přidat ocet pro dosaţení pH 5, tomu obvykle odpovídá 1 kávová lţička na 4 litry (s ohledem na pH vody). 

5. Přidejte CaCl2 (chlorid vápenatý), tak aby vznikl 0,1% roztok – obvykle 1 polévková lţíce 36% roztoku CaCl2 

na 4 litry nálevu. 

Výroba nenasyceného roztoku 

Chcete-li mít určité procento soli v nálevu, je třeba: 

1. Svařit mnoţství vody, které potřebujeme pro nálev. 

2. Vybrat poţadované procento slanosti ze sloupce 1 z níţe uvedené tabulky. 

3. Stanovit odpovídající hmotnost soli na jednotku vody ze sloupce 2 z níţe uvedené tabulky. 

4. Vynásobit váhu kuchyňské soli objemem vody. 

5. Naváţit zjištěné mnoţství soli, nalít do vody a míchat, dokud se nerozpustí. Přidat ocet k dosaţení pH 5, 

tomu obvykle odpovídá 1 kávová lţička na 4 litry (s ohledem na pH vody). 

6. Přidejte CaCl2 (chlorid vápenatý) tak, aby vznikl 0,1% roztok – obvykle 1 polévková lţíce 36% roztoku CaCl2 

na 4 litry nálevu. 
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Příklad: Řekněme, ţe chceme 5 litrů 16% nálevu. Tabulka uvádí 0,1905 kg soli na litr vody pro 16% nálev. 

Uvedené mnoţství soli vynásobíme 5 litry vody –  

5 × 0,1905 = 0,9525 kg soli a vmícháme ji do vody. Mícháme, dokud se nerozpustí. 

Kdyţ se sůl rozpustí ve vodě, je výsledný objem o něco větší s ohledem na mnoţství soli. Například nálev na 16 % 

bude mít asi o 5 % větší objem neţ původní pouţité mnoţství vody. 

 

 

Mořská sůl 
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Solný nálev – tabulka 

Níže uvedená tabulka platí při 15 °C. Tabulka je pouze do 26 % roztoku, neboť nad 26,395 % obsahu soli je 

nálev plně nasycen a další sůl se uţ nerozpouští. 

% soli v nálevu 
kg soli / litr 

vody 

0 0 

2 0,0204 

4 0,0417 

6 0,0638 

8 0,0870 

10 0,1111 

12 0,1364 

14 0,1628 

16 0,1905 

18 0,2195 

20 0,2500 

22 0,2820 

24 0,3158 

26 0,3513 
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Použití solného nálevu 

V ideálním případě by měl být sýr rovnoměrně vystaven působení koncentrovaného nálevu.  

V praxi narazíme na dvě překáţky: 

1. Jelikoţ má sýr menší hustotu neţ slaná voda, bude se vznášet. Výsledkem je, ţe nálev není nad sýrem a 

vzduch vysouší povrch sýra. To způsobí vytvoření horší kůry v této oblasti. Abychom tomu zamezili, 

posypeme exponovanou stranu solí, sýr jedenkrát v lázni otočíme a opět posypeme solí. 

2. Sýr, který se dotýká jiného povrchu – nádoby nebo jiného sýra – nebude rovnoměrně absorbovat sůl. Tomu 

se dá zamezit jen větší nádobou na solnou lázeň, aby měly sýry dostatek místa. Mnoţství solného roztoku by 

mělo být zhruba 5x vyšší neţ mnoţství sýra. 

Nádoba na nálev 

Měla by mít následující vlastnosti: 

 robustní, aby vydrţela váhu sýrů a husté slané vody 

 vyrobena z materiálu odolného vůči působení soli 

 dostatečně velká pro nálev a sýry 

Teplota solného nálevu 

Teplota nálevu při nasolování sýrů je důleţitá pro úspěšný průběh tohoto procesu a můţe významně ovlivnit 

další vývoj sýra. Častou chybou je zaměňování teploty prostředí s teplotou nálevu. Měla by být stabilní, 

a to 15 °C, protoţe: 
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1. Vyšší teplota umoţní rozvíjení patogenních mikroorganismů a zvýší vstřebávání soli do sýra a tím 

nadměrnou ztrátu jeho vlhkosti. 

2. Niţší teploty mohou omezit organismy prospěšné pro vývoj sýra a způsobují také menší vstřebávání soli a 

tím vyšší vlhkost v sýru, takţe se obtíţně tvoří kůra. 

3. Pokud není teplota stabilní, mění se chuť a vlastnosti sýra dle výše popsaných pravidel a vytváří se 

nekonzistentní sýr. 

Poznámka: „Pasta filata“ (tažené sýry), jako je třeba sýr mozzarella, je třeba vkládat do studeného 

nálevu, aby se minimalizovala ztráta vlhkosti. 

Doba nasolování 

Doba, po kterou bude sýr v lázni, je závislá jak na váze, tvrdosti a velikosti sýra, tak na teplotě a hustotě nálevu. 

Například velmi tvrdý sýr Parmagiano bude delší dobu v nálevu neţ sýr polotvrdý. 

Chceme-li opakovaně zajistit stejné výsledky při výrobě sýrů, je vhodné si zaznamenat: 

1. objem, hustotu, teplotu a pH nálevu před vloţením sýra 

2. hmotnost a teplotu sýra před vloţením do nálevu 

3. dobu trvání, po kterou byl sýr v nálevu, a čas obracení 

4. hmotnost sýra po nasolení 
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Skladování solného nálevu 

Nálev s obsahem soli nad 16 % je velice nebezpečné prostředí pro bakterie. Dříve se tento nálev nevyměňoval, ale 

doplňovala se jen sůl, která byla absorbována sýrem. Nálevy, které nejsou doplňovány solí a ve kterých klesne 

podíl soli pod 16 %, se mohou snáze kontaminovat neţádoucími bakteriemi. 

Čištění nálevu 

1. Po kaţdém pouţití roztoku odstranit z povrchu kousky sýra, třeba cedníkem. Občas přefiltrovat nálev přes 

jemný cedník nebo plátýnko, abychom odstranili jemné kousky sýra v nálevu. 

2. Občas nálev převařit – zničíme tak všechny bakterie, a to i soli odolnou listerii. 

3. Otírat sliz, který se vytváří na bocích nádoby a povrchu nálevu. Je to tuk, který by mohl být ţivnou půdou 

pro růst patogenních mikroorganismů. 

Dosolení nálevu 

1. U nenasyceného láku vmíchat další sůl (nejodizovanou) dle poţadovaného procenta soli v nálevu.   

2. Nasycený roztok přivést k varu a vmíchat pomalu sůl, aţ se přestane rozpouštět. 

U takto udrţovaných nálevů není většinou potřeba upravovat pH a úroveň vápníku. Solné nálevy uchováváme při 

teplotě niţší neţ 8 °C. 

Solný nálev pro uložení sýrů 

Zrání nebo uloţení sýrů ve slaném nálevu se vyuţívá např. u sýrů Feta, Balkán, Brinza, Halloumi, Suluguni, 

Domiati, Nabulsi, Gyptian, Gibna, Bayda, Arabský sýr nebo Akawi sýr. Některé z nich mohou být uloţeny aţ 12 

měsíců. 
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Koncentrace nálevu 

Nálev pouţívaný pro ukládání těchto sýrů má obvykle koncentraci nejméně 16 % soli, aby se minimalizoval 

neţádoucí růst bakterií. 

Niţší procento soli způsobí, ţe sýr bude mít kratší dobou trvanlivosti kvůli růstu neţádoucích bakterií. 

Tekutiny pro solný nálev 

Pro nálev na nasolení sýrů se pouţívá jako základ voda. Výjimkou je nálev pro 

uchování sýrů, kde se pouţívá i syrovátka napůl s vodou nebo samotná syrovátka. 

Pouţití syrovátky dává solnému roztoku vápník a niţší pH, čímţ se sniţuje potřeba 

doplnění CaCl2 (chloridu vápenatého) a octa v nově připraveném nálevu. Pouţití 

syrovátky jako nálevu pro uchování sýra dělá sýr více aromatický. 

Pouţití 16% nálevu pro uchování sýra je v pořádku, takový sýr je však při přímé 

konzumaci pro většinu lidí velmi slaný. Chceme-li slanost zmírnit, vyjmeme sýr ze 

slaného nálevu a před upotřebením namočíme do pitné vody nebo mléka po dobu 

asi 30–60 minut. 

 

                                                                                                                                                                                 Balkánský sýr v nálevu 
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Otáčení sýrů 

Během zrání se sýry otáčejí, protoţe: 

1. gravitace umoţní, aby se v sýru vlhkost a tuk šířily rovnoměrně 

2. gravitace umoţní, aby měl sýr rovnoměrný sudovitý tvar 

3. sýr osychá rovnoměrně 

Pokud se sýr v průběhu zrání neotáčí, je: 

1. vnitřně nevyváţený v důsledku nesprávného vývoje sýra 

2. vizuálně pokřivený 

3. vyšší riziko rozvoje plísní na vlhké spodní straně 

Obracení je častější u mladého čerstvého sýra, protoţe je vlhčí. 

Kdy otáčet sýr 

1. dle receptu nebo zkušenosti 

2. často, kdyţ je mladý, se stárnutím se intervaly prodluţují 

3. čas mezi otáčením je delší u lisovaných tvrdých sýrů jako Gouda nebo Čedar a kratší u měkkých sýrů jako 

Camembert 

Pokud v receptu není uvedena doba otáčení, postupujeme dle harmonogramu otáčení: 

 měkké sýry – 30 minut, 1 hodina, 2 hodiny, 5 hodin, 12 hodin, 24 hodin, 3 dny a pak kaţdé 3 dny 

 tvrdé sýry – 2 hodiny, 5 hodin, 12 hodin, 24 hodin, 3 dny, 1 týden 
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Sýry je potřeba otáčet 
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Zrání sýrů 

Různé sýry zrají po různě dlouhou dobu. Během této doby nadále v sýru působí bakterie a mění jeho chemické 

sloţení. To má vliv na chuť a texturu sýra. Druh pouţitých bakterií při výrobě, aktivní bakterie v této fázi a doba 

zrání určují typ a kvalitu sýrů. 

Někdy se přidávají další bakterie, které sýr dotvářejí. Například modrá plíseň, která dále vytváří typické aroma a 

chuť sýra. Tyto sýry zrají zevnitř na rozdíl od sýrů typu Camembert a Brie, jeţ mají kulturu na povrchu a zrají z 

venku dovnitř sýra. 

K zrání jsou třeba i vhodné teploty. Ty jsou dány technologií výroby. Pro většina sýrů je vyhovující teplota kolem 

10—15 °C a relativní vlhkost 80–90 %. Pokud není sklep, je těţké takové podmínky zajistit. Ke zrání je moţné 

vyčlenit lednici, nejlépe jen na sýry. Před vysycháním je třeba sýr chránit, třeba ve vzduchotěsné nádobě, která je 

alespoň o 50 % větší neţ sýr. Pro zvýšení vlhkosti je třeba prostředí v lednici nebo nádobě rosit. 

Tvoření kůry sýrů 

Kůra sýrů se tvoří během zrání přirozeně nebo uměle. 

Kůra můţe být kartáčována, omývána, olejována, zabalena v bavlně, zavoskována, nebo si jí vůbec nemusíme 

všímat. Kůra chrání vnitřek sýra, aby mohl správně zrát. Ovlivňuje také chuť sýra. 

Solení hraje důleţitou roli při formování kůry. Výrazně solené sýry mají silnou a tvrdou vnější kůru, jak je tomu u 

některých druhů švýcarských sýrů. Anglický Čedar má spíše slabší přírodní kůru. 

Cílem přírodní kůry je ochranná vrstva po dobu stárnutí sýra. Taková kůra nám nepustí neţádoucí 

mikroorganismy do sýra a drţí v něm potřebnou vlhkost. 
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Vytvořit přírodní a zároveň hygienicky nezávadnou kůru v podstatě nelze, kvůli bakteriím volně ţijícím ve 

vzduchu. Proto je tato metoda náročnější na údrţbu sýrů. Odměnou nám však je vzhledově atraktivní, přírodně 

vypadající sýr. 

Vtírání oleje do kůry 

Po 5–7 týdnech kůra ztmavne a zpevní, pak je připravena na vtírání oleje, pokud chceme této metody vyuţít. 

Pouţívá se extra panenský olivový olej, rostlinné výtaţky v olivovém oleji a sójový olej. 

Obecně platí, ţe sýry s vyšším obsahem vody, jako např. Gouda a Eidam, by neměly být olejovány, ale voskovány. 

To proto, ţe tyto druhy sýrů mají vysoké pH na počátku procesu stárnutí a tudíţ i mnoho bakterií na povrchu. 

Mají tak vysokou potenci pro růst kvasinek. 

Některé sýry se také omývají tekutinou s ţivými mikroorganismy. Příkladem je pivo, víno nebo jablečné víno. 

Popel na sýrovou kůru 

Na některé druhy sýrů, a to především s bílou plísní na povrchu (Camembert nebo Brie), se pouţívá dřevěný 

popel. Sýr se v něm obalí po nasolení nebo je moţné rozmíchat sůl s popelem ve váhovém poměru přibliţně 1 díl 

popela  

k 4–5dílům soli. Pak je moţné aplikovat popel a sůl najednou, moţno ze slánky. Popel zastavuje růst patogenních 

mikroorganismů a podporuje a urychluje růst bílé plísně. 
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Voskování 

Voskování je vhodný způsob, jak uchovat tvrdé a polotvrdé sýry během zrání. Sýr nevysychá a drţí se v něm 

optimální vlhkost. Před voskováním je třeba nechat sýr oschnout. Je-li povrch matný a mírně tmavý, je připraven 

k voskování. Vosk by se měl rozehřívat ve vodní lázni, protoţe u přímého rozehřívání hrozí vzplanutí. 

Nátěr na sýry 

Místo vosku je moţné k ochraně sýra vyuţít nátěr na sýry (např. Plasticoat). Ten sýry ochrání před neţádoucími 

bakteriemi a plísněmi. Ke své správné funkci však vyţaduje dodrţení stejné vlhkosti jako při zrání sýrů, jinak 

popraská a nebude plnit svou úlohu. Můţeme ho natírat štětcem nebo houbičkou v jakémkoliv stádiu zrání, 

opakovaně, jak je potřeba. Aplikace je snadnější, vyţaduje však větší nároky na udrţení jeho správné funkce. 

 

Zavoskovaný sýr 
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Přírodní kůrka na domácích sýrech 



Výrobky z mléka 

 

72 
www.syrar.cz  

Vady sýrů 

Špatná nebo ţádná koagulace (sráţení) je častým problémem začátečníků při výrobě sýrů. Níţe jsou uvedeny 

některé běţné příčiny. 

Nedostatečné srážení mléka (3 důvody) 

1. Kvalita mléka a nesprávná aplikace syřidla do mléka 

 Teplota mléka příliš nízká nebo vysoká. 

 Pouţití stejného mnoţství syřidla pro různé druhy mléka a různé tučnosti mléka. 

 Nízký obsah kaseinu v mléce. 

 Staré mléko nebo neţádoucí bakterie v mléce. 

 Startovací kultura nefunguje v důsledku mastitidy nebo reziduí antibiotik. 

 Nízká úroveň hladiny vápníku v mléce, která se přirozeně sniţuje, např. na konci laktační sezóny. Běţná je 

nízká úroveň vápníku u pasterovaného mléka. Řešením je přidat zředěný chlorid vápenatý. 

 Nízká kyselost mléka, zejména kdyţ je pH 5,3 nebo niţší. 

 Míchání syřidla v mléce po dobu delší, neţ je doporučeno, nebo pohyb během sráţení. 

 Neaktivní kultury v důsledku stáří nebo nesprávného skladování. 
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2. Nesprávné množství syřidla 

 Málo syřidla můţe mít za následek pomalé a hlavně kyselé sráţení, tedy nikoli sladkou koagulaci. Vznikne 

velmi měkká sýřenina, která se rozdrobí do syrovátky při řezání. Můţe to také být příčinou špatné chuti 

v průběhu zrání. 

 Příliš mnoho syřidla můţe mít za následek rychlé sráţení a příliš pevnou a pruţnou sýřeninu, která můţe v 

průběhu zrání hořknout. 

Z těchto důvodů, je třeba syřidlo odměřovat přesně. Syřidlo může mít také sníženou účinnost kvůli 

nesprávnému skladování nebo nadměrnému stáří. 

 

3. Špatné zředění syřidla 

 Ředění v horké vodě. Syřidlo se ničí při teplotách nad 40°C. 

 Ředění v chlorované vodě, chlór je silné oxidační činidlo a rychle ničí enzymy syřidla.  

 Příliš dlouhá doba mezi ředěním syřidla a jeho pouţitím – syřidlo je enzym, je nestabilní a po zalití ztrácí 

sílu. 

 Pouţijete-li nedostatečně rozpuštěné syřidlo práškové nebo v tabletách. 

 Voda na ředění má nízkou alkalitu (nad neutrálním pH 7,0), coţ vede k neúčinnosti syřidla. 
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Sýřenina se skládá z malých částic 

 Mléko je kyselé, okamţitě se sráţí na malé částečky i bez přidání syřidla. Je nutné sníţit mnoţství startéru 

na předezrání mléka nebo zkrátit čas předezrání mléka, popřípadě mohlo být mléko kyselé jiţ před 

úpravou. 

 Míchání sýřeniny příliš brzo po vlití syřidla. 

 Mléko bylo přehřáté. 

Hnědá barva na povrchu sýra 

 Kontaminace vzdušné plísně v důsledku vysoké vlhkosti. Otřete ji ze sýra a vetřete směs octa a soli. Sniţte 

vlhkost.  

Růžová barva na povrchu sýra 

 Nejčastěji u Penicillium candidum (bílé plísně), kdyţ je povrch sýra příliš vlhký, zrůţoví. Sníţit vlhkost. 

Praskliny na povrchu sýra 

 Jsou způsobeny rychlým vysušením a smrštěním povrchu sýra v důsledku nízké vlhkosti při zrání sýra. 

Někdy pomůţe vloţení sýra do vody teplé 65 °C po dobu 1 minuty. 
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Máselné kvašení je vadou 

 

Spodek sýrů je vlhký a páchnoucí 

 Sýr se neotáčí dostatečně často a vlhké prostředí na spodku sýra je infikováno kvasinkami nebo plísněmi. 

Povrchová vrstva sýrů je mastná 

 Sýr je příliš teplý a tuk prosakuje ven, uloţit na chladnější místo. 

Tělo sýra má nežádoucí trhliny 

 Teplota během zrání byla příliš vysoká, coţ způsobilo roztaţení vzduchu a následně trhliny, jak vzduch 

odcházel na povrch. 
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Textura sýrů je příliš suchá a tvrdá 

 Příliš mnoho syřidla má za následek nadměrné vyloučení syrovátky a tím sníţení vlhkosti. 

 Sýřenina krájena na příliš malé kousky, důsledkem je taktéţ nadměrné vyloučení syrovátky. 

 Sýr je příliš kyselý a dozrává rychle. 

 Nízká vlhkost prostředí. 

Tělo sýrů má nežádoucí díry nebo oka 

 Kontaminace sýřeniny kvasinkami nebo bakteriemi produkujícími oxid uhličitý v sýru. 

 

 

Nežádoucí oka 
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Textura sýrů je příliš vlhká a měkká 

 Málo syřidla, a tím příliš mnoho syrovátky v sýřenině. 

 Sýřenina krájena na příliš velké kusy. 

 Řezání sýřeniny příliš brzy nebo při nízké teplotě vede k nedostatečnému odvodu syrovátky ze sýřeniny. 

 Sýřenina byla na počátku řezání příliš zahřátá, to způsobilo rychlé vyloučení syrovátky z povrchu řezu. Tato 

odvodněná vrstva je tuhá a brání dalšímu vylučování syrovátky ze středu sýřeniny. 

 Nedostatečné lisování s ohledem na hmotnost a čas u tvrdých sýrů. 

 Příliš vysoká okolní vlhkost. 

Sýr má nízkou nebo žádnou tažnost – u sýrů typu „pasta filata“ 

 Kyselost není v rozmezí 5,2–4,8. Zkontrolujte pH, je-li příliš nízké (větší neţ 5,2), sýřeninu nechte zrát déle, 

pokud je příliš vysoké (niţší neţ 5,0), pak je třeba zkrátit dobu zrání sýřeniny. 

Struktura hotových sýrů je příliš pružná 

 Pouţití příliš velkého mnoţství syřidla. 

 Přehřátí v průběhu tvorby sýra. 

Sýr páchne po čpavku 

 Měkké sýry – přílišná doba zrání. 
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Chuť sýra je příliš kyselá 

 Příliš mnoho startovací kultury. 

 Mléko se nechalo příliš dlouho předezrát před přidáním syřidla. 

 Sýřenina zůstala po krájení dlouho v syrovátce. 

 Nedostatečné vylisování má za následek přebytek syrovátky v sýru. 

Chuť sýra je hořká, kyselá 

 Nedostatečné mnoţství soli v důsledku nadměrného okyselení, které dodá hořkou chuť. 

Chuť sýra je kvasící 

 Špatná hygiena při výrobě. 

 Těsná blízkost zdroje koncentrovaných kvasinek, např. pivo, víno, nebo chleba. 

 V průběhu stárnutí byla spodní strana sýra mokrá nebo příliš vlhká kvůli nesprávnému otáčení. 

 Sýr zraje v teple, sníţit teplotu na doporučenou. 

 Málo soli, přidat více. 

Chuť je příliš mírná 

 Nedostatečná doba zrání. 

 Nedostatečné mnoţství nebo aktivita startovací kultury. 
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 Nedostatečná doba zrání startovacích kultur. 

Tělo sýrů má málo modré plísně 

 Nedostatečný přístup vzduchu ke sporám plísně do dutin v těle sýra nebo jejich nedostatečné mnoţství. 

Vůně sýrů je nepřiměřená vzhledem k době stárnutí 

 Zrání probíhá za přílišné vlhkosti, sníţit. 

Modré plísni trvá nadměrný čas, než se vytvoří na povrchu sýra 

 Vlhkost při zrání je příliš nízká, zvýšit. 

Tělo sýra je příliš tekuté 

 Nadměrná vlhkost v sýru, sýřeninu je třeba nechat odkapávat delší dobu, neţ se dá do formy. 

Tělo sýra je příliš pevné i po určité době stárnutí 

 Vlhkost je příliš nízká, sýřenina byla řezána na malé kousky a odteklo hodně syrovátky. 

 Krátká doba zrání. 

 Plíseň Penicillium candidum je neaktivní. 

Zralý sýr má hořkou chuť 

 Nadměrný růst Penicillium candidum. 
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Mladý sýr je cítit amoniakem 

 Mléko na sýr se nechalo příliš dlouho předezrát nebo teplota ve zrání je příliš vysoká nebo vlhkost sýra je 

příliš vysoká. 

Sýr není zcela pokryt bílou plísní ani po 12 dnech zrání 

 Pokud se Penicillium candidum dává přímo do mléka, pak teplota mléka byla příliš nízká a zpomalilo to 

rozvoj plísní. 

 Teplota zrání sýra je příliš nízká, zpomaluje to rozvoj plísní. 

 Vlhkost je příliš nízká, zpomaluje to rozvoj plísní. 

 Nadměrné solení sýrů, zpomalilo to nebo zastavilo rozvoj plísní. 
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Mléčné výrobky a zdraví 

Probiotika 

Výraz probiotický pochází z řečtiny a znamená „pro ţivot―. Je opakem slova antibiotický – „proti ţivotu―. Patří 

mezi ně zakysané mléčné výrobky s přídavkem ţivých bakterií mléčného kvašení, především laktobacilů, 

bifidobakterií a streptokoků. Aby měly pozitivní účinky, musí splnit několik podmínek. Musí to být bakterie, které 

jsou přirozeně přítomny v lidském zaţívacím traktu. Musí být schopné přeţít v kyselém ţaludečním prostředí 

a odolat působení ţluči. A musí jich být hodně. Za „terapeutické― minimum se povaţuje denní konzumace alespoň 

100 g mléčného výrobku, který bude obsahovat alespoň 100 000 ţivých probiotických bakterií v 1 gramu nebo 

mililitru. 

Podle Organizace pro výţivu a zemědělství při OSN jsou probiotika ţivé organizmy, které prospívají zdraví svého 

hostitele, pokud jsou podávány v dostatečném mnoţství. Zajistit dostatečné mnoţství probiotických bakterií v těle 

je však sloţitější, neţ se můţe na první pohled zdát. Probiotické bakterie se totiţ v organizmu nemnoţí ani 

neusazují natrvalo. Pokud tedy s jejich přísunem přestaneme, většinou rychle z těla zmizí. Některé „probiotické― 

výrobky přitom obsahují jen zanedbatelné mnoţství ţivých kultur a ty pak nemají ţádný účinek. Mezi produkty s 

obsahem probiotických bakterií patří jogurty, jogurtové nápoje či acidofilní mléka. 

Konzumace probiotických bakterií v mléčných výrobcích je vhodná zejména jako prostředek na posílení imunity, 

probiotika dále působí proti střevním potíţím a infekcím, zlepšují trávení, mírní nadýmání a zácpu. Probiotika 

jsou účinná také jako prevence některých nádorových onemocnění, zejména rakoviny tlustého střeva. U dětí 

navíc sniţují riziko vzniku alergie nebo atopického ekzému. 
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Kefír 
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Syrovátka 

Syrovátka neboli mléčné sérum je ţlutozelená tekutina, která zbude po vysráţení kaseinu v mléce. V syrovátce je 

obsaţeno asi 50 % sušiny mléka. Sušina se pohybuje mezi 5,5–6,5 %, z čehoţ největší podíl tvoří laktóza (asi 70–

80 % sušiny) a dále bílkoviny (kolem 10 % sušiny). Zbývající podíl je tvořen minerálními látkami, nebílkovinnými 

dusíkatými látkami (celkem kolem 11 % sušiny), tuky (asi 1 % sušiny), kyselinami, vitamíny, minerály a stopovými 

prvky. Důvodem niţšího obsahu laktózy z kyselé syrovátky je její přeměna na kyselinu mléčnou a důvodem 

vyššího obsahu soli je zvýšení podílu rozpuštěného vápníku vlivem kyselého prostředí. Kyselost syrovátky se 

zvyšuje, pokud v syrovátce probíhají mikrobiální procesy. 

Laktóza – disacharid sestávající z galaktózy a glukózy se vyskytuje téměř výhradně v mléce savců a tvoří hlavní 

sloţku syrovátky (70–80 % celkové sušiny). V syrovátce je laktóza obsaţena téměř ve stejném mnoţství jako 

v mléce. 

Tuk bývá v syrovátce přítomen jen v nepatrném mnoţství nebo vůbec. Minerální látky jsou v syrovátce obsaţeny 

ve formě organických a anorganických sloučenin. Vyšší obsah vápníku je v kyselé syrovátce po výrobě tvarohu. 

Při výrobě sýra se část vápníku váţe na kasein a přechází do sýra. 

Do syrovátky přechází z mléka převáţný podíl vitamínů rozpustných ve vodě (cca 88 % thiaminu, veškerý 

riboflavin, 78 % kyseliny askorbové, 90 % kyseliny nikotinové, aţ 60 % kobalaminu) a jen menší mnoţství 

vitamínů rozpustných v tucích. Obsah vitamínů v syrovátce tedy není zanedbatelný. 

Co umí? Působí detoxikačně, podporuje činnost ledvin, upravuje činnost střev, upravuje střevní mikroflóru, 

sniţuje hladinu cholesterolu, reguluje imunitní funkce. Syrovátkové bílkoviny inhibují růst rakovinných buněk a 

po dobu chemoterapie chrání zdravé buňky. 

 

 



Výrobky z mléka 

 

84 
www.syrar.cz  

 

 

Syrovátka oddělená od sýřeniny 
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Sýry 

Sýry jsou významným zdrojem kvalitních, dobře stravitelných bílkovin a peptidů (ty vznikají štěpením bílkovin 

při výrobě sýrů), obsahujících esenciální aminokyseliny. Mléčné bílkoviny mají řadu fyziologických funkcí, 

týkajících se např. kardiovaskulárního systému (antitrombotické a antihypertenzní účinky), nervového systému 

(antistresové účinky), obranyschopnosti (antimikrobiální a imunostimulační účinky), trávicího systému a 

přenosu minerálů (ţelezo a vápník). V porovnání s masem mají mléčné bílkoviny výhodu v tom, ţe neobsahují 

purinové báze, coţ má význam pro prevenci onemocnění dnou. Některé bílkoviny obsaţené v sýrech, především 

kasein, posilují ochranný vliv slin, který podporuje neutralizaci kyselin a remineralizaci zubů. Znamená to 

ochranu před zubním kazem. 

Vysoký příjem bílkovin  bývá někdy dáván do souvislosti s úbytkem vápníku v kostech, jeho vylučováním močí. V 

případě mléčných výrobků je však vysoký přívod bílkovin kompenzován vysokým příjmem vápníku. 

Tuk je v sýrech obsaţen v dobře stravitelné, jemně rozptýlené formě a je nosičem vitamínů A, D a E.  
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Výroba ostatních mléčných výrobků 

Výroba tvarohu 

Měkký tvaroh je mléčná bílkovina získaná zakysáním. Většinou odstředěného mléka smetanovou kulturou s 

malým přídavkem syřidla. Tvaroh je bílý, roztíratelný a jemně 

kyselé chuti. 

Pasterované mléko chladíme na 18–22 °C, přidáme mezofilní 

kulturu (např. Alpha, Omega nebo Beta). V případě pasterizace 

přidáme 2–3 ml roztoku chloridu vápenatého na 10 litrů mléka. 

Asi po 2 hodinách přidáme 0,1–0,2 ml syřidla na 10 litrů mléka 

(syřidlo dáváme dle pravidel). Zasýřené mléko se nechá sráţet 

18–20 hodin při teplotě 20 °C. Poté tvaroh nakrájíme na hranoly 

asi 10 x 10 cm, aby se syrovátka lépe oddělila. Tvaroh pak 

přemístíme do plachetky (opatrně), kde ho necháme odkapat. 

Velice mírně lisujeme. Kdyţ má potřebnou konzistenci, dáme 

tvaroh chladit (10 °C) a po vychlazení uchováváme ve vhodných nádobách. 

Tvrdý tvaroh – mléko zahřáté na 28–30 °C se zakysá pomocí mezofilní kultury. Zhruba po 20 hodinách se 

tvaroh nakrájí na 10 cm široké pláty. Nechá se odpočívat asi hodinu. Poté se opatrně rozmíchá a za stálého 

míchání dohřívá na 36–38 °C. Po dosaţení teploty se nechá tvaroh v klidu, dokud nevystoupá na povrch nebo 

nepadne ke dnu. Syrovátka se odstraní, tvaroh se dá do tvaroţníků a zalisuje po dobu 30 minut. Pak se chladí na 

8–10 °C. Konzistence má být tuhá, strouhatelná, jemně sladkokyselá. 
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Výroba másla 

Máslo je mlékárenský výrobek získaný stloukáním zakysané nebo sladké smetany. Zde je návod na máslo ze 

zakysané smetany, jelikoţ mi připadá chutnější. Smetana jde poměrně dobře „stloukat― pomocí metličkového 

šlehače. 

Usazená smetana se sebere z povrchu mléka (kravské mléko) nebo odstředí (kozí mléko) při teplotě 30–50 °C. 

Studené se odstřeďuje špatně. Takto odstředěná smetana má zhruba 40 % 

tuku. Smetana se pasterizuje (dle vlastního uváţení), pak se nechá v klidu 

zrát při teplotě 8 °C, kdy dochází ke krystalizaci mléčného tuku. Po 

12 hodinách se smetana zahřeje na 20 °C a zaočkuje mezofilní kulturou. 

Nechá se zakysat zhruba 10–12 hodin.  

Pak přichází na řadu stloukání. Stlouká se nejdříve asi do velikosti hrachu a 

pak se nechá 15 minut odpočívat, aby vyvstala i drobná zrnka. Přecedí se přes 

sítko a podmáslí se můţe dále nechat zakysávat. Povrch másla se pak propírá 

ve studené vodě, asi  

7–10 °C, a z másla se vytlačují zbytky podmáslí. Máslo se pak pomalu hněte 

tak dlouho, neţ se přestanou objevovat kapky vody a syrovátky v másle. 

Máslo skladujeme při 8 °C max. 14 dnů. Toto není jediný postup výroby 

másla, ale je ověřený praxí.   
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Výroba jogurtu 

Mléko zahřejeme na 85–95 °C, odstavíme a necháme 

volně chladnout asi 30 min. Poté zchladíme na 43–45 

°C a zaočkujeme jogurtovou kulturou (např. kultura 

řady Lambda). Popřípadě můţeme zaočkovat i dvěma 

lţícemi kvalitního ţivého jogurtu na 1 litr mléka. 

Necháme kultivovat při 45–48 °C po dobu  

5–6 hodin. Pak mléko uloţíme na 12 hodin do lednice. 

Většina jogurtových kultur je doporučována pouţít 

jako mateční kultury, tzn. pro domácí a faremní 

pouţití se doporučuje z čerstvě vyrobeného jogurtu 

odebrat do sterilní sklenice přibliţně 2 lţíce na 1 litr 

pro zpracování další várky jogurtu. Toto lze opakovat 

přibliţně 5x aţ do ztráty kondice očkovací dávky. Doba kultivace se můţe pohybovat v různém rozmezí, dle 

kondice mléka, očkovací dávky a také vámi poţadované chuti jogurtu. 

Pokud vyrábíte jogurt k distribuci, je moţné ho plnit do obalů po očkování a nechat kultivovat přímo v obalech. 

Předejdete tomu, ţe se zákys potrhá, ztratí celistvost a trhliny se budou plnit syrovátkou. Při tomto způsobu 

výroby je však nutné mít průběh kultivace pod kontrolou a naučit se vhodně určit dobu potřebnou ke zchlazení. 
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Recepty na výrobu sýrů 

Balkán 

Balkán je bílý sýr uchovávaný v solném láku pocházející z Řecka. Tradičně se vyrábí z ovčího mléka, popřípadě s 

přídavkem kozího. Sýr je krájen na kostky nebo plátky a zraje v solném nálevu ze syrovátky nebo vody aţ 12 

měsíců. Podle tohoto receptu vyrobíme asi 0,5 kg sýra. 

Postup 

4 litry plnotučného mléka zahřejeme na 30 °C a zaočkujeme mezofilními kulturami (ALPHA nebo 

OMEGA – dle předepsaného dávkování), které důkladně vmícháme a necháme v klidu zrát 1 hodinu. 

Připravte si takové mnoţství syřidla, aby sráţení bylo ukončeno za 60 minut.  

Příklad: Syřidla o síle 1:10 000 by bylo potřeba asi 0,4 ml. Syřidlo vmíchejte do 30 C teplého mléka. Přikryjte a 

nechte asi 60 minut sráţet. 

Sýřeninu nařeţte na centimetrové kostky a nechte 10 minut odpočívat. Udrţujte na 30  C a pomalu promíchávejte 

20 minut. 

Vyloţte cedník plachetkou a vlijte sýřeninu, zavěste a nechte 4 hodiny okapat. 

Přemístěte sýřeninu do formy nebo vhodné obdélníkové nádoby tak, aby vrstva sýřeniny byla 2,5 cm vysoká. 

Rozřeţte na 2,5cm kostky a posypte 4 lţícemi soli. Uloţte do lednice na 4–5 dnů. Potom dejte sýr do solného 

nálevu nebo osolené syrovátky. Nálev připravíte rozpuštěním asi 70 g soli ve 2 litrech vody. Takto sýr vydrţí 

nejméně 30 dnů. Chcete-li delší trvanlivost, je třeba udělat nálev koncentrovanější. 
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Chceme-li se chutí přiblíţit řeckému sýru Feta, můţeme zaočkovací mezofilní kultury kombinovat s termofilními 

– jogurtová LAMBDA5 nebo helvetická KAPPA4. V nejlepším případě obě. Nelze však očkovat od kaţdé 

z pouţitých kultur plnou dávku, musíme se na zaočkovací dávku dívat jako na 1 díl a očkovat např. 1/3 od kaţdé. 

V tomto případě po zasýření necháme mléko stát do druhého dne. Dále pak pokračujeme stejným způsobem. 
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Čedar (z kozího mléka) 

Z kozího mléka vyrobíme ostrý pikantní sýr, který můţeme konzumovat jiţ po 4 týdnech zrání. Ještě lepší chuť 

však má po 3 měsících zrání. 

Tradičně se vyrábí z kravského mléka, bandáţuje se a zraje po dobu aţ 18 měsíců. Tradiční zemí výroby je Anglie. 

Postup 

8 litrů plnotučného kozího mléka zahřejeme na 30 °C a zaočkujeme mezofilními kulturami (ALPHA, 

BETA nebo OMEGA – dle předepsaného dávkování), důkladně promícháme a necháme 30 minut v klidu zrát. 

Připravte si takové mnoţství syřidla, aby sráţení bylo ukončeno za 60 minut. Syřidlo vmíchejte do 30 °C teplého 

mléka. Přikryjte a nechte sráţet. Sýřeninu nařeţte na centimetrové kostky a nechte 10 minut odpočívat. 

Dohřívání 

Sýřeninu zahřívejte, kaţdých pět minut o 1 °C, aţ na 39 °C. Udrţujte sýřeninu na této teplotě po dobu 45 minut a 

často, velmi jemně, promíchejte. Potom ji přeceďte přes cedník. Sýřeninu z cedníku dejte opět nad hladinu teplé 

syrovátky. Přikryjte a udrţujte teplotu 39 °C. Nechte 45 minut prokysávat. Tomuto procesu se říká čedarování. 

V sýřenině se dále zvyšuje kyselost a odtéká syrovátka. 

Sýřeninu nakrájejte nebo rozdrobte na centimetrové kostky a prosolte 2 lţícemi soli a promíchejte. 

Vloţte do formy a zalisujte 10 kg po dobu 15 minut, vyndejte, sýr otočte a zalisujte 15 kg po dobu jedné hodiny, 

otočte a lisujte 25 kg po dobu 12 hodin. 

Vyndejte z lisu a nechte při 10 °C odpočívat 2 dny a denně otáčejte. Poté aţ sýr oschne, můţete ho zavoskovat a 

nechat zrát. Sýr je třeba denně otáčet po dobu prvních 14 dnů, pak stačí dvakrát týdně. 



Výrobky z mléka 

 

92 
www.syrar.cz  

Farmářský (čerstvý sýr) 

Čerstvý tvarohový měkký aţ polotvrdý sýr. Na různých farmách se dělal v různých obměnách. Je moţné ho 

míchat s bylinkami a kořením. 

Postup 

5 litrů plnotučného mléka zahřejeme na 30 °C a zaočkujeme mezofilními kulturami (ALPHA. BETA nebo 

OMEGA – dle předepsaného dávkování), důkladně promícháme a necháme 30 minut v klidu zrát. 

Připravte si takové mnoţství syřidla, aby sráţení bylo ukončeno za 50 minut. Syřidlo vmíchejte do 30 °C teplého 

mléka. Přikryjte a nechte sráţet. 

Sýřeninu nakrájejte na kostky 2 x 2 cm a s malými přestávkami pomalu míchejte. Při míchání dokrájejte větší 

kousky sýřeniny. Krájení a míchání trvá 20 minut.  

Směs nalijte do formiček a obracejte. Nechte 24 hodin při teplotě 22 °C. Vyndejte z formiček a sýry nasolte na 

povrchu nebo v lázni. Sýr se uchovává při teplotě 8 °C asi tři aţ pět dnů. 
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Gervais (žervé) 

Gervais je čerstvý tvarohový francouzský sýr krémové konzistence. Vyrábí se v Normandii a je pojmenován po 

věhlasném francouzském výrobci sýrů J. Gervaisovi. Tradičně se vyrábí z kravského mléka, ale můţe být vyroben 

i z kozího. 

Postup 

2 litry plnotučného mléka smíchejte s 1 litrem smetany a dobře promíchejte. Zahřejte na 22 °C a zaočkujte 

mezofilními kulturami (ALPHA, BETA nebo OMEGA – dle předepsaného dávkování). Dobře promíchejte. 

Přidejte 1 kapku syřidla zředěnou ve dvou lţících vody a promíchejte. Nechte 24 hodin sráţet. 

Přemístěte sýřeninu do plachetky, zavěste a nechte 5–6 hodin odkapávat. Zalisujte sýřeninu tlakem 6 kg po dobu 

8 hodin. 

Vyndejte z plachetky a dle chuti prosolte, případně přidejte bylinky. 

Sýr vydrţí v lednici asi dva týdny. 
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Cabra al Vino 

Španělský kozí sýr, máčený v červeném víně. Sýr je polotvrdý a můţe se konzumovat jiţ po 2 měsících. 

Postup 

4 litry čerstvého kozího mléka zahřejte na 32 °C mezofilními 

kulturami (ALPHA, BETA nebo OMEGA – dle předepsaného 

dávkování) a nechte 30 minut odpočívat. 

Připravte si takové mnoţství syřidla, aby sráţení bylo ukončeno za 90 

minut. Syřidlo vmíchejte do 32 °C teplého mléka, dobře promíchejte a 

nechte sráţet. 

Nařeţte na centimetrové kostky a nechte 10 minut odpočívat. Odeberte 

polovinu syrovátky, která je nad povrchem sýřeniny a nahraďte horkou 

vodou o teplotě 80 °C. Opatrně promíchejte celý objem sýřeniny. 

Opakujte výše uvedené (odebírání, dolévání a promíchávání) dokud 

teplota sýřeniny nedosáhne 38 °C, pak nechte 1 hodinu v klidu. 

Cedník vyloţte plachetkou a vlijte sýřeninu. Rozkrájejte na 0,5cm kousky, přidejte lţíci soli a promíchejte. 

Sýřeninu vloţte do formy a zalisujte dle pravidel. Vyndejte sýr z lisu a vloţte ho do vína na 24 hodin. Sýr vyndejte, 

nechte ho oschnout asi 5 hodin a znovu dejte do vína na dalších 24 hodin. 

Nechte sýr zrát 3 měsíce při teplotě 10 °C. Sýr denně otáčejte a po dobu prvních 14 dnů otírejte kaţdý den vínem. 
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Camembert 

Francouzský sýr s bílou plísní na povrchu, známý po celém světě. Pro ozvláštnění chuti jej můţeme během zrání 

rosit nepasterizovaným pivem. 

Postup 

4 litry plnotučného mléka zahřejeme na 32 °C a zaočkujeme mezofilními kulturami (ALPHA, BETA nebo 

OMEGA – dle předepsaného dávkování) nebo startovací kulturou určenou přímo pro Camembert 

(IOTA Ca), jež obsahuje kultury pro typickou chuť tohoto sýra, kterou důkladně vmícháme a sušená 

forma Penicillium Candidum (SIGMA71) (moţno i 1/2 dávky očkovat přímo a druhou 1/2 rosit při zrání) a 

necháme v klidu zrát 45 minut. 

Připravte si takové mnoţství syřidla, aby sráţení bylo ukončeno za 50 minut. Syřidlo vmíchejte do 32 °C teplého 

mléka a nechte sráţet. Krájejte na 0,5cm kostky a nechte 15 minut odpočívat. 

Děrovanou naběračkou vkládejte sýřeninu do forem a nechte odkapávat. Sýry otáčejte po 15 minutách, 1 hodině a 

pak kaţdé 4 hodiny. 

Po 24 hodinách vyndejte sýry z forem a tenkou vrstvou soli nasolte obě strany i bok. 

Sýry uloţte na mříţkovanou podloţku, při teplotě 10–15 °C a vlhkosti 95 %. Denně sýry obracejte. 

Sýr zraje 15–20 dnů. 
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Pařené tažené sýry 

Mozzarella (americká) 

Do 4 litrů plnotučného mléka vmíchejte 1,5 lžičky kyseliny citronové, zředěné v 1 dl studené vody. Mléko 

zahřejte na 32 °C. Mléko se můţe začít mírně sráţet. 

Vmíchejte 1/4 lţičky syřidla, zředěného 10 lţícemi studené vody. Přikryjte a nechte 5  minut sráţet. Pokud je 

sýřenina příliš měkká, nechte v klidu dalších 5 minut. Pokud ke sráţení 

nedochází, zvyšte pomalu teplotu aţ na 38 °C. 

Nařeţte sýřeninu na centimetrové kostky a nechte 3 minuty v klidu. 

Zahřívejte pomalu na 40 °C a jemně míchejte. Po dosaţení teploty nechte 

opět 3 minuty v klidu. Pomocí děrované naběračky přemístěte sýřeninu do 

cedníku, který vloţte do teplé vody. Sýřenina by měla jít hnětat. Nyní do ní 

zapracujte 1/2 lţičky soli. 

Tažení sýra 

Do vhodné nádoby nalijte vodu ohřátou na 80 °C. Do vody dávejte 1–2cm 

kousky sýřeniny a pomocí lţíce je skládejte a hněťte přes sebe. Hmota by měla být dostatečně taţná. Vyndejte ji z 

vody a několikrát přeloţte a roztahujte. Pokud se začne trhat, vloţte zpět do horké vody. Kdyţ je hmota taţná jako 

karamel, vytvarujte ji do tvaru koule. V tomto bodě je mozzarella hotová. Vloţte ji do 1 litru velmi studené vody s 

přídavkem 3 lţic soli. Místo vody se dá pouţít syrovátka. Takto sýr uchovejte v chladu po několik dnů. 
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Oštěpek 

Mléko (nepasterizované) se sýří při teplotě 32–34 °C takovou dávkou syřidla, aby se srazilo za 30–35 minut. 

Sraţená sýřenina se pokrájí a drobí na velikost hrášku aţ obilného zrna. Po rozdrobení se odebírá syrovátka a k 

zrnu se přidává teplá voda, aby směs měla teplotu 38 °C. Po přidání vody se nechá sýřenina asi 20 min v klidu. 

Pak se sýřenina stlačí do hrudky a hněte. Rozdrobuje a vtlačuje se do odměrky podle velikosti oštěpku. Dříve 

odebraná syrovátka se zahřívá na 50–60°C. Slouţí k tomu, aby se v ní sýr po vyjmutí z odměrky dále hnětl 

a vytlačováním zbavoval syrovátky. Po vyhnětení syrovátky se ponořuje do teplé vody (60 °C) a stále hněte, aby 

všechna přebytečná syrovátka vytekla. 

Jakmile je sýrová hmota tvárná, vkládá se do různých dřevěných forem. Zformovaný sýr se vkládá do 18–20% 

solné lázně na 24 hodin. Po vysolení se sýr vkládá do pláten a v kolibě se zavěsí pod střechu, kde se několik dnů 

udí. 

Parenica 

Při výrobě parenice je počáteční výroba obdobná jako u Oštěpku aţ do doby, kdy se nechává zrno 20 minut v 

klidu. Pak se sýřenina zmačká na kusy, vkládá do plachetek a nechává odkapat v teplé místnosti 24 hodin. V 

uvedené době sýřenina prokysává a dostává správnou konzistenci. Vhodnost k dalšímu zpracování se zkouší tím, 

ţe se kousky sýra vloţí do vody teplé 65–70 °C a kdyţ se dobře vytahují v dlouhá vlákna, pokrájejí se na plátky a 

dávají do vody teplé 70 °C. 

V horké vodě se sýřenina prohněte a vytahuje do nití, z nichţ se upletou řetízky. Z další sýřeniny se vytahují na 

desce pásy dlouhé asi 6 m a široké 6 cm. Vytáhlé pásy se přeloţí a solí v solné lázni (20%) asi 10 minut. Pak se 

znovu rozloţí a svinují z obou stran, aţ se oba smotky dostanou k sobě. Převáţí se připraveným řetízkem a takto 

upravené závitky se udí.  
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Další informace: 

www.dobrykolonial.cz 

www.dobrykurz.cz 

www.syrydoma.cz 

www.syrar.cz 

www.mlekarenskekultury.cz 
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