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Mikrobiologické hodnocení kysele srážených sýrů v průběhu skladování

Microbiological evaluation of acid-coagulated cheeses during storage
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Tabulka č. 1 Výskyt celkového počtu mikroorganismů v průběhu 28 dní (KTJ/g)

Graf 1:Titrační kyselost (°SH) 1. den 

Materiál a metodika
• výroba na Mendelově univerzitě v Brně na Ústavu technologie potravin v mlékařském

poloprovoze

• použité srážedla: kyselina citronová, mléčná, askorbová, vinná, jablečná ve čtyřech

koncentracích (A 0,25 %; B 0,5 %; C 0,75 %; D 1,0 %)

• plnotučné mléko z farmy, zahřátí na teplotu 95 °C, přidání srážedla odkap syrovátky,

vážení, balení do vakua

• mikrobiologická analýza 1. den, po 14 dnech a po 28 dnech

Výsledky a diskuze
V průběhu skladování dochází ke zvýšení celkového počtu mikroorganizmů (CPM), a to až na 108 KTJ/g. Vyšší zastoupení bylo zjištěno u psychrotrofních

mikroorganismů, zejména po 14 a 28 dnech skladování, kdy se počty pohybovaly v rozmezí 105–108 KTJ/g. U termorezistentních mikroorganismů, 

zejména u sýrů, při jejichž výrobě byla použita kyselina citronová a vinná, se počty po 28 dnech skladování pohybovaly v rozmezí 103–104KTJ/g. Výskyt E. 

coli nebyl detekován, výskyt ostatních koliformních bakterií byl v rozmezí 104–105 KTJ/g zjištěn u vzorků srážených kyselinou askorbovou, a to u vzorků 

s nejvyšší koncentrací srážedla (D). Výskyt enterokoků nebyl detekován u většiny vzorků v průběhu skladování, pouze u vzorků sýra sráženého kyselinou 

jablečnou byl výskyt mikroorganismů vyšší, a to až 105 KTJ/g. Mikromycety (kvasinky a plísně) byly v nejvyšším množství detekovány u vzorků srážených 

kyselinou mléčnou, zejména po 14 a 28 dnech skladování, kde se množství pohybovalo v rozmezí 103–105 KTJ/g, přičemž se jednalo především o kvasinky. 

Nárůst celkového počtu mikroorganizmů v průběhu skladování nemá zásadní vliv na titrační kyselost. Nižší počty mikroorganismů spolu s vyšší titrační 

kyselostí (u vzorků D) byly zjištěny 1. den po výrobě u vzorků sýrů srážených kyselinami mléčnou (3,2x101 KTJ/g), vinnou (4,0x101 KTJ/g) a askorbovou 

(5,5x101 KTJ/g).

Poděkování

Příspěvek vznikl s podporou projektu IGA MENDELU č. AF-IGA2022-IP-021s názvem ,,Hodnocení jakosti kysele srážených sýrů vyrobených pomocí

netypických srážedel“
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Souhrn
Cílem práce bylo zjistit možnosti využití různých druhů srážedel pro výrobu kysele srážených sýrů. Byl sledován vliv použitých srážedel na mikrobiologické parametry a titrační

kyselost po výrobě a v průběhu 28 dní skladování. Ke srážení mléka byly použity kyseliny citronová, mléčná, askorbová, jablečná a vinná ve čtyřech koncentracích. Z hlediska

mikrobiologického byl nalezen minimální výskyt E. coli a koliformních bakterií,podobné výsledky byly zaznamenány u enterokoků. Velmi nízký výskyt byl zaznamenán u mikromycet.

Celkový počet mikroorganismů, počty termorezistentních a psychrotrofních mikroorganismů měly s přibývající dobou skladování stoupající tendenci.
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1. den A 3,1x102 2,2x102 2,4x102 2,2x102 4,9x102

B 1,6x102 1,3x102 7,2x102 3,4x102 7,1x102

C 5,4x102 1,8x101 1.7x102 0,5x101 4,0x102

D 1,7x102 4,0x101 5,5x101 1,5x102 3,2x101

14. den A 6,7x105 8,2*105 8,8x105 6,5x105 6,3x105

B 6,4x105 6,4*105 6,5x105 8,1x105 1,7x105

C 7,0x105 3,2x101 6,1x105 6,6x105 1,5x105

D 1,4x101 ND in 10-1 6,6x105 6,6x105 1,5x105

28. den A 1,2x108 1,1x108 5,3x107 1,2x108 1,2x108

B 9,3x107 1,6x108 4,0x107 1,7x108 1,4x105

C 2,2x107 4,8x105 9,3x107 1,4x107 6,2x107

D 2,6x105 ND in 10-1 1,3x108 1,3x105 8,7x105

Graf 2: Titrační kyselost (°SH) 28. den 


