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SY?IDLA PRO VÝROBU SÝR?

"
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Sy?idla jsou nezbytnou pomocnou látkou pro výrobu sýr?.

Sy?idla Fromase® a Maxiren® spl?ují v?echny p?edpoklady pro 
bezproblémovou, cenov? výhodnou výrobu sýr? s vysokou 
výt??ností.  Pokrývají po?adavky sýra?? na technologie pro v?echny 
druhy sýr?. V?echny typy jsou dnes pln? bez konzervace, p?esn? 
tak, jak je po?ádováno spot?ebiteli.

Sy?idla typu Fromase® jsou dlouholetým standardem tradi?ních 
mikrobiálních sy?idel ve sv?tovém sýra?ství. P?esto jejich neustálá 
inovace sm?rem k vy??í  specifit? p?sobení na kasein dává 
sýra??m do rukou sy?idlo s vlastnostmi blí?ícími se p?írodním 
sy?idl?m p?i zachování p?ísného statusu ?non-GMO? a VLOG.

Inovativní sy?idlo Maxiren® XDS s velmi nízkou proteolytickou 
aktivitou zajistí  pevnou strukturu s prodlou?enou trvanlivostí sýr? 
i p?i dlouhém zrání a skladování. Plátkování sýr? je s tímto typem 
sy?idla bezproblémové i u sýr? s dlouhým zráním. Perfektní 
rozd?lení  vody v sýru pomáhá zvý?it výt??nost a eliminovat 
ho?kost sýr?.

Spole?nost DSM Food Specialties pat?í k nejv?t?ím  výrobc?m 
sy?idel na sv?t?. Je ?pi?kou ve výrob? mikrobiálních sy?idel, jejich? 
výroba probíhá ve Francii.

MÍCHÁNÍ
P?ípadné p?idávání barvy, chloridu a kultur je nutné provád?t na po?átku napou?t?ní mléka. Po napu?t?ní 
ve?kerého mléka a dosa?ení po?adované sý?icí kyselosti je mo?né p?idat sy?idlo. Po p?ídavku sy?idla míchejte 
mléko intenzivn?, ale bez inkorporace vzduchu po dobu 3 ? 4 minut tak, aby se sy?idlo dokonale rozptýlilo. Po 
rozmíchání zastavte pohyb mléka ve výrobníku co nejrychleji. 

Správná aplikace sy?idel 
SPRÁVNÉ DÁVKOVÁNÍ
Pro stanovení správné dávky je vhodné ur?it tzv. bod vlo?kování (gelifikace). Pozorováním mléka na sýra?ské 
l?íci nebo jiném tmavém pozadí zjistíte ?as od prvního p?ídavku sy?idla do tvorby vlo?ek nebo prvního gelu. Na 
základ? této hodnoty, typu sy?idla a po?adovaného vývoje tuhosti sý?eniny se stanoví optimální dávka. V 
p?ípad? pochyb kontaktujte na?e specialisty.
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ÚPRAVA MLÉKA
P?ed zasý?ením je pot?ebné zajistit po?adovanou teplotu mléka, jeho míchání, p?ípadn? kyselost. P?i pou?ití 
pasterovaného mléka je nutné dodat vápník v rozpustné form? chloridu vápenatého.
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SY?IDLA
Sy?idlo tekuté je nutné odm??it p?esn? podle ur?ené dávky, nejlépe odm?rným válcem a z?edit minimáln? 1:10 
studenou pitnou vodou v plastové nebo nerezové nádob?. Sy?idlo granulované z?e?te cca 1 : 100 a nechejte 
dokonale rozpustit. Není vhodné pou?ívat p?íli? tvrdou vodu, sni?uje se tak mírn? síla sy?idla. 
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TVORBA SÝ?ENINY
Tvorba sý?eniny v ?ase a tuhosti je definovaná technologií p?íslu?ného sýra. V?dy je pot?ebné zajistit optimální 
tuhost, ani p?íli? tuhou ani m?kkou, ozna?ovanou pojmem "lasturový lom". 

P?sobením sy?idel dochází k hlavnímu procesu sýra?ské technologie ? koagulaci kaseinu jako 
dominantní slo?ky bílkovin mléka, který je po vysrá?ení a odd?lení vody v podob? syrovátky 
základem budoucích sýr?. 

Z celkového pr?m?rného obsahu bílkoviny 3,3 % tvo?í kasein asi 2,5 %, zbylých 0,8 % p?ipadá na 
syrovátkové bílkoviny ? albuminy a globuliny. Kasein je heterogenní skupina fosfoprotein?, která se 
p?i pH 4,6 srá?í z mléka p?i teplot? 20 ? 40° C, zatímco syrovátkové bílkoviny z?stávají obsa?eny 
v roztoku. Kaseinový komplex bílkovin je tvo?en kaseiny s ozna?ením ?S1, ?S2, ? a ?, hlavním 
substrátem b?hem koagulace je ?-kasein. V?echny sy?idlové enzymy mají charakter 
proteolytických enzym? s optimem ú?innosti v kyselé oblasti pH. 

Pro ka?dou technologii jednotlivých druh? sýr? je t?eba vybrat vhodné sy?idlo a stanovit jeho 
optimální dávku, která je dána jeho sílou, dobou po?adovanou pro za?átek koagulace (vlo?kování) 
a po?adovanou dobou pro dokon?ení srá?ení vedoucí k pot?ebné tuhosti mlé?ného gelu. 

Bez sy?idel resp. sy?idlových enzym? nelze tedy sýry vyrobit a znalost jejich správného pou?ívání, 
tzn. správné nastavení dávky sy?idla v kombinaci s vhodn? zvolenou sý?ící teplotou a kyselostí pH 
mléka dosa?enou mlé?nými kysacími kulturami p?ed za?átkem sý?ení, je tak základním kamenem 
celé sýra?ské výroby pro dosa?ení po?adované kvality sýr?.

54

Proces sý?ení
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Zaji??uje optimální 
srá?ení mléka, 

maximální výt??nost sýra, 
 vhodný pro v?echny druhy 

sýr?,
 p?edev?ím dlouhozrající.

Maxiren 600 ? 600 IMCU/ml tekutý  balení 20 l bez konzervace

Maxiren XDS ? 620 IMCU/ml tekutý  balení 20 l bez konzervace

Maxiren 1800 ? 1800 IMCU/g granulát  balení 500g bez konzervace

100% chymosinové sy?idlo 
Maxiren®

Maxiren® je vynikající koagulant vysoké ?istoty, stálé 
kvality a stabilní enzymatické aktivity. 

Charakteristika
Sy?idlo vyvinuté pomocí nejmodern?j?í technologie tak, aby vyhov?lo náro?ným po?adavk?m sou?asného 
sýra?ského pr?myslu. Na rozdíl od ?ivo?i?ného sy?idla obsahuje Maxiren® 100% ?istý chymosin, který je 
hlavním enzymem zp?sobujícím srá?ení mléka, p?i?em? neobsahuje ?ádné nespecifické proteázy. Maxiren je 
produkován druhem mléka?ských kvasinek Saccharomyces (Kluyveromyces) lactis izolovaných z mikroflory 
kefíru. Reologické vlastnosti sý?eniny vytvo?ené Maxirenem i klasickým ?ivo?i?ným sy?idlem jsou identické.

Sy?idlo Maxiren® je chemicky a funk?n? identické s ?ivo?i?ným chymosinem. Jejich molekulová hmotnost 
a imunologické vlastnosti jsou toto?né. Z pohledu závislosti na pH a obsahu iont? vápníku je chování 
Maxirenu® toto?né s chováním ?ivo?i?ných sy?idel. B?hem zrání probíhá stejné odbourávání kaseinu a vývoj 
chuti i v?n? je toto?ný. Stejn? jako ?ivo?i?né sy?idlo, tak i Maxiren® zp?sobuje srá?ení mléka hydrolytickým 
?t?pením chemické vazby mezi fenylalaninem a methioninem v ? -kaseinu.

Maxiren typu XDS je inovovaný chymosin ur?ený k výrob? sýr? nejvy??í kvality s del?í dobou zrání 
a s po?adavkem na pevnou, dob?e plátkovatelnou texturu sýr?. Vzhledem k velmi nízké proteolytické aktivit? 
jsou sýry v konzistenci tu??í ne? p?i pou?ití ostatních typ? sy?idel a to i po dlouhé dob? zrání. Jejich porcování 
je tak jednodu??í a zvy?uje se i trvanlivost sýr?. P?i pou?ití Maxirenu XDS dochází k lep?í distribuci vody ve 
hmot? sýra a tím i k men?ím ztrátám tuku a bílkovin do syrovátky vedoucí k vy??í výt??nosti. Sy?idlo 
umo??uje ni??í relativní dávkování proti jiným sy?idl?m a p?ispívá ke sní?ení ho?kosti sýr?.

Skladovací podmínky a trvanlivost

Tekutá verze: 18 m?síc? p?i skladování 4-8 °C

Granuláty: 24 m?síc? p?i skladování 4-8 °C

Typické slo?ení

- enzymový roztok,

- glycerol

- chlorid sodný

§
Produkty spl?ují po?adavky na specifikaci 
potraviná?ských enzym? s ohledem na t??ké 
kovy i mikrobiologické vlastnosti publikované 
ve Food Chemical Codex, Ed. VIII, 2012 
a Expertní komise pro potraviná?ská aditiva 
(JECFA). Analytické metody dle 
standardizované metodiky FCC, ISO a JECFA.

Legislativa
- GMO free 
- BSE free 
- Kosher 
- Halal 
- vhodný pro vegany i vegetariány

Certifikace
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Fromase TL ?220 IMCU/ml tekuté  balení 20 l bez konzervace

Fromase TL ?750 IMCU/ml tekuté  balení 20 l bez konzervace

Fromase XLG ?220 IMCU/ml tekuté  balení 20 l bez konzervace

Fromase XLG ?750 IMCU/ml tekuté  balení 20 l bez konzervace

Fromase®

Mikrobiální sy?idla

Charakteristika
Od roku 1972 se za?ala vyráb?t FROMASE®, proteáza z Mucor miehei, aby nahradila ?ivo?i?ná sy?idla bez 
jakékoli, nebo jen s  minimální modifikací technologického procesu a bez vlivu na kvalitu sýra. FROMASE® je 
kyselá fungální proteáza s molekulovou hmotností p?ibli?n? 40 000D.  Celková aminokyselinová skladba je 
velmi podobná ?ivo?i?ným sy?idl?m. Jeho stabilita v roztoku je výborná p?i pH mezi 3,0 a? 6,5. Stejn? jako 
?ivo?i?ná sy?idla zp?sobuje Fromase® mlé?né srá?ení hydrolytickým ?t?pením vazby mezi fenylalaninem 
a methioninem v  ?-kaseinu.

Z pohledu závislosti na pH a obsahu iont? vápníku je chování Fromase® velice podobné chování ?ivo?i?ných 
sy?idel.

FROMASE® TL je typ termolabilního sy?idla, co? znamená, ?e nedochází k ?ádné zbytkové aktivit? v syrovátce 
po pasteraci za obvyklých podmínek.

FROMASE® XLG je výsledkem stálého vývoje firmy DSM na poli mikrobiálních sy?idel. Jedná se o vysoce 
?istou, extra termolabilní variantu mikrobiálního sy?idla získaného fermentací Mucor miehei. Finální produkt je 
?i?t?n speciáln? vyvinutým chromatografickým procesem. B?hem tohoto procesu jsou odstran?ny ve?keré 
postranní enzymatické aktivity (nap?. amylázy, glukanázy...) od základního enzymu ? fungální proteázy. Tím 
uzná typ sy?idla, u kterého byla dosa?ena maximální mo?ná ?istota a specifita enzymu. Díky tomu se kvalitou 
i p?sobením p?iblí?ila k p?írodním sy?idl?m a 100% chymosinu. Její termostabilita je dokonce ni??í ne? u 
p?írodních sy?idel. Organoleptické vlastnosti sýr? jsou podobné p?írodnímu sy?idlu. Je ideální pro Bio-výroby, 
kde není mo?né pou?ívat fermentací získané chymosiny. Fromase TL i XLG jsou bez konzervace benzoanem.

Fromase® je sý?ící enzym získaný z vybraného druhu 
Rhizomucor miehei nejvy??í ?istoty. 

Skladovací podmínky a trvanlivost
18 m?síc? p?i skladování 4-8 °C

Typické slo?ení
- enzymový roztok, 

- chlorid sodný

Produkty spl?ují po?adavky na specifikaci 
potraviná?ských enzym? s ohledem na 
t??ké kovy i mikrobiologické vlastnosti 
publikované v Food Chemical Codex, Ed. 
VIII, 2012 a Expertní komise pro 
potraviná?ská aditiva (JECFA). Analytické 
metody dle standardizované metodiky 
FCC, ISO a JECFA.

Legislativa

- GMO free
- VLOG certifikace
- BSE free 
- Kosher
- Halal 
- vhodný pro vegany i vegetariány
- vhodná pro Bio-certifikované výroby

Certifikace

Mikrobiální sy?idlo

pro v?echny

 sýra?ské aplikace,

 vhodné pro bio výrobu. 
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?isté mléka?ské kultury a jejich biochemická ?innost je základním 
procesem celé ?ady mlékárenských technologií. Je na nich zalo?ena 
výroba jogurt? a v?ech dal?ích fermentovaných výrobk?, neobejde se bez 
nich výroba tém?? ?ádného sýra.

Kysací kultury jsou základním kamenem mlékárenství, umo??ující výrobu 
sýr?, tvaroh?, kysaných mlé?ných výrobk? a jogurt?. Naleznete zde kultury 
pro vysoce efektivní komoditní produkty, ale i pro speciální výrobky 
s vysokou p?idanou hodnotou. Sortiment kultur je specifikován pro p?ímé 
o?kování mléka a pro výrobu zákys? ve velkovýrobách.

Zákysové kultury jako nákladov? zajímavé ?e?ení pro velkokapacitní 
výroby. Pro bezpe?nost zákysového systému jsou dopln?ny i vysoce 
efektivním kultiva?ním médiem. Tento komplex zaji??uje nízkonákladovou 
a bezpe?nou výrobu zákys? pro sýry.

Zrací kultury jsou speciální sm?si pro výrobu  tvrdých a polotvrdých sýr? 
s p?írodním zráním typu Appenzeller, Bergkase a podobn?. V sortimentu 
nechybí ani plís?ové a bakteriální kultury pro povrchové zrání a pro výrobu 
sýr? s plísní na povrchu i v t?st?.

Probiotické kultury, které jsou velmi ?ádané, jsou té? nedílnou sou?ástí 
na?eho sortimentu. Exkluzivní zna?ka Biogarde® je zárukou tradice 
i kvality.

Protektivní kultury jsou speciáln? ur?ené pro biologickou ochranu 
kysaných mlé?ných výrobk? i sýr? p?ed nár?stem plísní a kvasinek. 
Pomáhají zaji??ovat vy??í mikrobiologickou údr?nost a trvanlivost 
výrobk?.

Kultury v tomto katalogu pochází od renomovaných sv?tových výrobc? 
DSM Food Specialties a Lallemand Specialty Cultures.

?ISTÉ MLÉKA?SKÉ KULTURY

"

Mlékárenské kultury 
Základní seznam kultur vyskytujících se v produktech tohoto katalogu a n?které jejich 
vlastnosti.
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kultura zkratka
charakteristika

teplotní typ fermentace vlastnosti/poznámky

Lactococcus lactis ssp. lactis mezofilní homofermentativní aroma kys.mlé?né, bez tvorby plynu

Lactococcus lactis ssp. mezofilní homofermentativní aroma kys.mlé?né, bez tvorby plynu

Lactococcus lactis ssp. lactis 
biovar.diacetilactis mezofilní heterofermentativní komplexní aroma, tvorba plynu z citrát?

Leuconostoc mesenteroides mezofilní heterofermentativní komplexní aroma, tvorba plynu z citrát?

Streptococcus thermophilus termofilní homofermentativní nezkva?uje galaktozu

Lactobacillus delbrueckii 
ssp.bulgaricus termofilní homofermentativní tvorba aroma

Lactobacillus helveticus termofilní homofermentativní tvorba aroma, hluboké prokysávání

Lactobacillus casei mezofilní heterofermentativní tvorba sýrového aroma i probiotický kmen

Lactobacillus paracasei mezofilní heterofermentativní tvorba sýrového aroma i probiotický kmen

Lactobacillus rhamnosus termofilní heterofermentativní tvorba aroma, probiotický kmen

Lactobacillus johnsonii termofilní homofermentativní probiotický, nezkva?uje galaktozu, tvorba aroma

Lactobacillus acidophillus termofilní homofermentativní probiotický kmen

Propionibacterium termofilní homofermentativní vysoká tvorba plynu, ementálské aroma

Brevibacterium linens optimum 8°- 12 °C
halotolerantní, G+ bakterie 

s tvorbou pigment?
bakterie pro sýry s mazem na povrchu, aroma, barva 
povrch?

Geotrichum candidum r?st nad 12° a? do 
37 °C

fermentace laktozy, silná 
proteolýza, lipolýza

povrchová kvasinka, aromatické látky

Arthrobacter globiformis mezofilní proteolýza, lipolýza, G+bakterie pro sýry s mazem na povrchu, aroma, 
barva povrch?

Debaromyces hansenii ideáln? nad 12 °C fermentace laktozy, 
proteolýza, lipolýza

neutralizace povrchu sýr?, aromatické látky, bez 
plynu

Kluyveromyces lactis ideáln? nad 12 °C
fermentace laktozy, 
proteolýza, lipolýza

neutralizace povrchu sýr?, aromatické látky, tvorba 
plynu

Staphylococcus xylosus 8-40 °C, optimum 
30 °C

halotolerantní, tvorba 
pigment?, proteolýza, 

lipolýza
aroma sýr? s povrchovým zráním

Penicillum candidum mezofilní
tvorba r?zných typ? mycelií, 

lipolytická a proteolytická 
aktivita

pro sýry s bílou plísní na povrchu

Penicillium roquefortii r?st p?i 5 - 23 °C, 
do 4% NaCl

halotolerantní, r?zná 
proteolytická a lipolytická 

pro sýry s plísní v t?st?

Bifidobacterium animalis ssp. 
lactis

termofilní, 
optimum 37 °C

fermentace laktózy probiotická kultura pro fermentované výrobky

LLC

PB

BL

GC

AG

DH

KL

LLL

LLD

LBB

ST

LBH

LBC

LBpC

LBR

LJO

LAC

PC

PR

BIF

SX

LMC
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Propionové kultury pro typický vývoj chuti a dokonalé otevírání sýr? s oky (dal?í typy  jsou k dispozici)

Propionibacterium PAL Standard

Propionibacterium freudenreichii 
ssp. shermanii

Klasický Maasdamer,  Emenál 
a dal?í sýry s po?adovanou 

jasnou tvorbou ok.

Typické intenzivní ementálské 
aroma, s vysokou schopností tvorby 
ok, intenzivní proteolýzou a lipolýzou.

Propionibacterium PAL 2910
Poskytuje st?ední vývoj chuti, v?n?, 
obvyklý pro výrobu Maasadamu, 
s vy??í odolností k obsahu soli.

Propionibacterium PAL 7916
Poskytuje st?ední vývoj chuti, v?n?, 
obvyklý pro výrobu Maasadamu.

COTTAGE

Kultury pro výrobu sýr? typu Cottage - vybrané kmeny kultur pro rychlé a konzistentní prokysávání, vysokou 
výt??nost s nízkou post-acidifikací zrna a maximální schopností zadr?ovat tekutinu.

INT celková intenzita v?n?

LIP lipolýza

PRP propionové aroma

SWT sladkost

OPN tvorba ok

NaCL tolerance NaCl

LTP r?st p?i nízké teplot?

Legenda
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Kultury pro výrobu sýr?
Tato skupina obsahuje sortiment kultur firmy DSM Food Specialties a firmy Lallemand 
Specialty Cultures. Zahrnuje jak kysací, tak zrací kultury pro výrobu uvedených typ? sýr?.

KONTINENTÁLNÍ SÝRY

Kultury pro kontinentální sýry polotvrdé,  bez nebo s malým po?tem ok (Eidamské sýry, Gouda, Tyl?ský sýr, 
Butterkase) 

Delvo®Cheese 
CT110

Pro mlad?í sýry, 1 m?síc zrání.
Jemný, lehce mlé?n? nakyslý chu?ový profil, rychlé prokysání, 
bez tvorby ok.

Delvo®Cheese 
CT150

Pro klasické kontinentální sýry s 
krat?ím i del?ím zráním.

Vyvá?ený, lehce máslový chu?ový profil, obvyklá rychlost 
prokysávání, m??e poskytovat ojedin?lá o?ka p?i del?ím zrání.

Delvo®Cheese 
CT160

Pro klasické kontinentální sýry s 
krat?ím i del?ím zráním.

?istý, z?eteln? máslový a mlé?n? nakyslý chu?ový profil, 
obvyklá rychlost prokysávání, m??e poskytovat ojedin?lá o?ka 
p?i del?ím zrání.

Delvo®Cheese 
CT200

Pro vysoce jakostní sýry výrazné 
chuti.

?istý, lehce ovocný chu?ový profil,obvyklá rychlost 
prokysávání, m??e poskytovat ojedin?lá o?ka.

Delvo®Cheese 
CT210

Pro vysoce jakostní sýry výrazné 
chuti.

Máslový z?eteln? ovocný chu?ový profil, obvyklá rychlost 
prokysávání, m??e poskytovat ojedin?lá o?ka.

Delvo®Cheese 
CT300

Pro déle zrající prémiové sýry.
Plná intenzivní chu?, obvyklá rychlost prokysávání, s jasnou 
tvorbou o?ek.

Delvo®Cheese 
CT500 Castelano

Pro sýry typu Manchego, Castelano. Typická chu? a textura sýr? typu Manchego.

Delvo®Cheese 
CT-Light

Pro sýry se sní?eným tukem.
Máslová, lehce ovocná chu?, posiluje chu? v nízkotu?ných 
sýrech, tvorba o?ek.

Delvo®Cheese 
CT-Taste

Pro vysoce jakostní sýry výrazné 
chuti.

Prémiová máslová a ovocná chu?, bohatá a plná chu?, tvorba 
o?ek.

Delvo®Tec 
UX 11

Pro klasické kontinentální sýry s 
krat?ím i del?ím zráním.

Vyvá?ený, lehce máslový chu?ový profil, obvyklá rychlost 
prokysávání, m??e poskytovat ojedin?lá o?ka p?i del?ím zrání.

Delvo®Tec 
LL 50

Pro klasické kontinentální sýry s 
krat?ím zráním.

Jemný, lehce mlé?n? nakyslý chu?ový profil, rychlé prokysání, 
bez tvorby ok.

LLC

LLC

LMC

ST

ST

LLC

LLC

LLC

LLC

LLC

LLC

LLC

LLC

LMC

LMC

LMC

SÝRY S TVORBOU OK

LMC

LMC

LMC

LMC

LMC

Kultury pro sýry ?výcarského typu (Ementál, Maasdam, Moravský bochník). Tato skupina je dopln?na 
Propionovými kulturami pro sýry s tvorbou ok.

ST

ST

LLL

LLL

LLL

LLL

LLL

LLL

LLL

LLL

LLL
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LLL

LLL

LLD

LLD

LLD

LLD

LLD

LLD

LLD

LLD

LBpC

LLC

ST

LLD

Delvo®Cheese 
SW 100

Klasický Maasdam Standardní chu?ový profil, jemná a ?istá chu?, lehce ovocná, 
obvyklé prokysávání.

Delvo®Cheese 
SW 110

Prémiový Maasdam Komplexní chu?ový profil, excelentní v?n?, obvyklé prokysávání.

Delvo®Cheese 
SW 200 Prémiový Ementál, Maasdam

Komplexní chu?ový profil, jemná ?istá v?n?, obvyklé   
prokysávání.

Delvo®Cheese 
SW 250

Klasický Ementál, Maasdam Standardní chu?ový profil, rychlej?í prokysání.

Delvo®Add 
100B

Vhodný pro v?echny typy Pravideln?j?í tvorba ok.

LMC

LMC

LBRST

ST LH

LLL

LLL

LLC

LLC

LLD

LLD

LBB

LBH

LBC

LBB

Delvo®Cheese 
CC 200

Klasický Cottage
?istý mlé?n?  kyselý chu?ový profil, perfektní zrno s minimálním 
dokysáváním, vyrovnané kysání mléka, vysoká fágová stabilita.

Delvo®Cheese 
CC 300

Cottage s rychlej?í fermentací a ni??í 
synerezí

Velmi ?istý mlé?n? kyselý chu?ový profil, perfektní zrno 
s minimálním dokysáváním, nízka synereze, ?ádná naho?klost.

Delvo®Tec LL 
50

Klasický Cottage
?istý mlé?n? kyselý chu?ový profil, zrno s minimálním 
dokysáváním.

LLL

LLL

LLL

LLC

LLC

LLC

ST
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PA?ENÉ SÝRY
Nezrající sýry italského typu s pa?eným t?stem (Mozarella, Pasta Fillata)

Zrající sýry s pa?eným t?stem

 ITALSKÉ VELMI TVRDÉ SÝRY GRANA, PARMIGIANO, ASIAGO

SÝRY S MLETOU SÝ?ENINOU

ADITIVNÍ KULTURY PRO VÝVOJ CHU?OVÝCH VARIACÍ  NEBO ZLEP?ENÍ TEXTURY 
Vhodnou volbou t?chto kultur je mo?né vyrobit sýry s odli?ným senzorickým profilem.

13

BÍLÉ SÝRY
Kysací kultury pro klasický, kombinovaný i UF proces výroby bílých sýr? (Balkánský, Feta, Akawi apod.)

Aditivní kultury pro bílé sýry, tvorba chu?ových variací  nebo zlep?ení textury umo??ují vytvá?et inovativní 
a chu?ov? odli?né bílé sýry.
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Delvo®Cheese CW 100
Pro klasický mezofilní proces výroby p?i 
30 - 40 °C.

Rychlý start fermentace, jemn? mlé?n? kyselá v?n?, 
jemná chu?, krémová textura.

Delvo®Cheese CW 200
Pro v?echny typy výrobních proces? 
v?. UF p?i 35 - 45 °C.

Rychlý start fermentace, ?istá, mlé?n? kyselá chu?, 
výrazn?j?í chu? i v?n?.

Delvo®Cheese CW 300
Pro v?echny typy výrobních proces? 
v?. UF p?i 30 - 45 °C.

Velmi rychlé prokysávání, ideální pro UF procesy, 
?erstvá, ?istá a jemn? pikantní chu?.

Delvo®Cheese CT 110
Pro klasický i kombinovaný proces 
výroby p?i 35 - 45 °C

Velmi rychlé prokysávání, jemná, ?istá chu? s vy??í 
kyselostí

LLL LLC

LLL LLC

LLL LLC

LLL LLC

ST

ST

ST

LBH

LBB

Delvo®Cheese CP 120 Rychlej?í proces Mozarella. Rychlá pr?myslová výroba.

Delvo®Cheese CP 200
Tradi?ní proces Mozarella, korbá?iky 
a dal?í pa?ené sýry. Tradi?ní italská chu? a struktura t?sta, perfektní ta?nost.

Delvo®Cheese CP 500 Rychlej?í proces Mozarella. M?kká Mozarella s nízkou su?inou.

Delvo®Tec TS 80
Tradi?ní proces Mozarella, korbá?iky 
a dal?í pa?ené sýry. Tradi?ní italská chu? a struktura t?sta, perfektní ta?nost.

ST

ST

ST

ST

Delvo®Cheese CH-220 Klasický typ, st?ední prokysávání. Tradi?ní chu? a v?n? Ka?kavalu.

Delvo®Cheese CP 200 ST Rychlé intenzivní prokysání. ?istá mlé?n? nakyslá chu?.

LLCLLL ST

ST

Delvo®Cheese IT 100
Klasické italské tvrdé sýry se 
standardním prokysáváním.

Lehce sladká chu? s bujonovým nádechem.

Delvo®Cheese IT 300
Klasické italské tvrdé sýry se 
standardním prokysáváním.

Výrazn? sladká a bujonová chu?.

ST LH

ST LH

Delvo®Cheese CH-120 Pro blokový ?edar s rychlým kysáním, US proces. Vyvá?ená, ?istá chu?.

Delvo®Cheese CH-200
Pro konzumní ?edar, základ pro dal?í ADD 
kultury.

Klasická chu? a v?n?.

Delvo®Cheese CH-220 Pro konzumní ?edar, základ pro I-ADD. 
Klasický Evropský chu?ový profil, vhodný i pro   
ni??í tu?nost.

Delvo®Cheese CH-300 Prémiový ?edar. Vynikající tradi?ní komplexní chu? a textura.LLL LLC ST

LLL LLC ST

LLL LLC ST

LLL LLC ST

Delvo®Add100-D Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis ?erstvé máslové aroma.

Delvo®Add200-C Lactobacillus casei Komplexní, plná chu?.

Delvo®Add400-C Selektovaný monokmen Lactobacillus casei Redukce ho?ké chuti, pro ?istou sýrovou chu?.

Delvo®Add500-H Selektovaný monokmen Lactobacillus helveticus Pro sladkou chu? parmezánového typu.

Delvo®Add100-X Nedefinovaná sm?s                               a Leuconostoc sp. Komplexní smetanová chu? a v?n?, lahodná 
chu? s mírnou tvorbou ok.

Delvo®Add100-F Streptococcus thermophilluss produkcí exopolysacharid? Textura s výbornou vazbou vody a hladkou 
strukturou.

Delvo®AddSavory Sm?s selektovaných kmen? Komplexní lahodná chu?.

Delvo®Add EZ-Age                             Brevibacterium linens, Kluyveromyces lactis Pro zkrácení zrání a? o 30%.

Delvo®AddReduce Fat Zvý?ení pocitu tu?nosti u nízkotu?ných sýr?.

LLL

LLC
LLD

LBH LBC LBR

LBH LBC

LBH LBC LBR ST

Delvo®Add100-B Lactococcus delbrueckii ssp. bulgaricus Aromatický a chu?ový profil jogurtu.

Delvo®Add 200-C Lactobacillus casei Komplexní, plná chu?.

Delvo®Add100-D Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis ?erstvé máselné aroma.

Delvo®Add100-R Lactobacillus rhamnosus Komplexní, kyselá chu?.

Delvo®Add100-X
Nedefinovaná sm?s                                        
Leuconostoc sp. Plná aromatická chu? a v?n?.

Delvo®Add100-F Streptococcus s produkcí exopolysacharid? Textura s výbornou vazbou vody a hladkou strukturou.

LLCLLL LLD
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Kultury pro výrobu ?erstvých 
mlé?ných výrobk?

TVAROH, KYSANÁ SMETANA, PODMÁSLÍ, ?ERSTVÉ SÝRY, SMETANOVÉ SÝRY

ADITIVNÍ KULTURY PRO ZLEP?ENÍ TEXTURY NEBO CHUTI

KEFÍR

Tato ?iroká skupina kultur umo??uje výrobu vysoce kvalitních a senzoricky diferencovaných 
kysaných výrobk? v?ech typ?.

15
15

KRÉMOVÉ JOGURTY A JOGURTOVÉ NÁPOJE

JOGURTY ZRAJÍCÍ V KELÍMKU

?ECKÝ JOGURT A SKYR

Delvo®Fresh FC-210
Sv??í a ?istá chu?.
Rychlá a stabilní fermentace, < 8 hodin p?i 30 °C.

Delvo®Fresh SC-130
Sv??í a ?istá chu?.
Hladká a krémovitá konzistence.

Dairyland® Direct Q
Sv??í a ?istá chu? s mírnou produkcí aromatických látek.
Konzistentí ?as prokysávání.

Delvo®Fresh SC-600 (SC-611S)
Aromatická, smetanová chu?.
St?ední produkce plynu.

Delvo®Fresh SC-630 (SC-631S)
Aromatická, smetanová chu?.
Vy??í hustota a lep?í konzistence i v nízkotu?ných výrobcích.

Delvo®Fresh SC-731
Velmi vyrazné smetanové a máslové aroma.
Tradi?ní kultura pro zakysanou smetanu a crème fraîche.

Flav Direct?FLAV Velmi vyrazné smetanové a máslové aroma.

LLCLLL

LLCLLL

LLCLLL

LLCLLL

LLCLLL ST

LLD

LMC

LLCLLL LMC

LLD LMC

LLCLLL LLD LMC

Dairyland? Direct   KM-1
Autentická kefírová chu?: sv??í, lehce perlivá a krémová.
12 odli?ných kmen? v jednom balení ve vzájemném pom?ru odvozeném od 
kefírových zrn.

Delvo®Fresh SC-631 + Delvo 
Fresh YS-321AB

Hustá a krémová textura a pocit v ústech, sv??í a slab? perlivá kefírová chu?, 
vhodná pro nízkotu?né varianty.

Delvo®Fresh SC-131 + Delvo 
ADD 100-X

Vysoká viskozita a smetanovo/máslová chu?, minimální perlivost a velmi 
jemná chu?.

LALCULT® Kefir LS1
Sacharomyces cerevisiae, 
Kefir Grains

Kysací kultura pro výrobu kefíru.
Obsahuje pravá kefírová zrna a dva druhy kvasinek.

Delvo®ADD FZ DSL Debareomyces hansenii Sá?ek (10 dávek) na 2000 - 3000 litr? mléka pro dosa?ení obsahu kvasinek   > 
10^4 KTJ/  ml.

LLCLLL LLD LMC

BIF ST LA

LLCLLL

LA

LLCLLL LMC

BIF ST LA

LBB

LLD

LLCLLL

LMC ST

LLD

LK

Delvo®ADD 100-F Termofilní kultura produkující  exopolysacharidy (EPS).

Delvo®ADD 200-M Mezofilní kultura produkující  exopolysacharidy (EPS).

Delvo®ADD 100-D Zvýrazn?ní smetanové chuti a aroma výrobku.

LEUC Direct LEUC-1 Zvýrazn?ní smetanové chuti výrobku a tvorba plynu.

Delvo®ADD 100-X Nedefinovaná mezofilní kultura.

ST

LLC

LLD

LMC

LMCLLCLLL LLD

Delvo®YOG FVV-111
St?ední viskozita, krátká textura a lehký pocit v ústech. Nízké dokysávání v pr?b?hu trvanlivosti 
i p?i pokojové teplot?.

Delvo®YOG FVV-120 Vysoká viskozita, krátká textura a krémový pocit v ústech. Jemná jogurtová chu? a nízké 
dokysávání.

Delvo®YOG FVV-220 Vysoká viskozita, krátká textura  a krémový pocit v ústech. Jemná jogurtová chu? a nízké 
dokysávání.

Delvo®YOG FVV-230 Pro receptury s nízkou su?inou, obsahem tuku a omezeným p?ídavkem stabilizátoru.

Delvo®YOG FVV-310 St?ední viskozita a pocit v ústech, lehká jogurtová chu?, výroba Ayranu.

Delvo®YOG FVV-410 St?ední viskozita a výrazná jogurtová chu?, výroba Ayranu.

Delvo®Fresh YS-131
Velmi vysoká viskozita a krátká textura, krémový pocit v ústech. Vhodné pro výrobky se 
sní?eným obsahem laktozy.

Delvo®Fresh YS-141 Vysoká viskozita a krátká textura. Hladká konzistence a jemná jogurtová chu?.

Delvo®Fresh YS-241 Vysoká viskozita, bohatá textura a pocit v ústech. Zvýrazn?ní p?írodní ovocné chuti.

Delvo®Fresh YS-341 Vysoká viskozita, bohatá textura  a pocit v ústech. Pro receptury s ni??ím obsahem tuku.

Delvo®Fresh MY Kultury pro výrobu MILD jogurt?.

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

LBBST

ST LA

Delvo®YOG SVV-130 LPA
Vytvá?í pevný gel s ?istým lomem. Velmi jemná jogurtová chu?, krémový pocit v ústech 
s vyjíme?n? hladkou texturou, pro receptury s nízkým obsahem tuku. Nízké dokysávání 
v pr?b?hu trvanlivosti.

Delvo®Fresh YS-131 Pevná a krátká textura s ?istým lomem, hladký a krémový pocit v ústech, jemná jogurtová chu?.

Delvo®Fresh YS-241 Pevná a krátká textura, dob?e zadr?uje syrovátku, hladký a krémový pocit v ústech, pro 
receptury s ni??í su?inou a ni??ím obsahem tuku.

LBBST

LBBST

LBBST

Delvo®Fresh YG-131
Minimální dokysávání v pr?b?hu procesu a trvanlivosti. Hladký a lesklý vzhled, vysoká hustota.
Krémový pocit v ústech, jemná chu? a ?ádná trpkost.

Delvo®Fresh YG-231ABC
Vysoká viskozita a krémový pocit v ústech. Vysoká soudr?nost koagulátu. Jemná jogurtová 
chu? a ?ádná trpkost.

Delvo®Fresh YG-321ABC
Minimální dokysávání v pr?b?hu  trvanlivosti. Vysoký lesk a hustota výrobku. Vysoká viskozita, 
ale neulpívající pocit v ústech. Vy??í kyselost výrobku bez trpké chuti.

Delvo®Fresh YG-441
Stabilní kyselost po celou dobu trvanlivost. Velmi vysoký lesk a hladkost výrobku. Vysoká 
hustota. Dlouhotrvající krémový pocit v ústech. Vy??í kyselost výrobku a lehce trpká chu?.

LBB

LBBST

ST

LBBST

LA

LBCBA

LBBST LA

LBCBA
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Specifikace kultur pro p?ímé 
o?kování
Kultury DSF (Direct Set Frozen) jsou koncentrované kultury pro p?ímé o?kování mléka bez 
jakékoliv aktivace p?ed pou?itím. Vzhled je ve form? bílých a? sv?tle hn?dých pelet 
zmra?ených na -45 °C a mén?.
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Probiotické kultury pro 
kysané mlé?né výrobky
Delvo® Pro
speciální skupina probiotických kultur pro výrobky s vy??í p?idanou hodnotou

Spot?ebitelé mají stále vy??í po?adavky na to, jak ?ít zdrav?ji. Funk?ní potraviny a nápoje reprezentují nejv?t?í 
segment na trhu s probiotiky a vykazují ka?doro?n? stabilní r?st.
Kysané mlé?né výrobky s probiotiky se stávají celosv?tov? stále populárn?j?í a poskytují odpov?? na 
po?adavek zákazník? po výrobcích se zdravotními a nutri?ními benefity. Probiotické kmeny ve výrobkové ?ad? 
Delvo® Pro jsou velmi dob?e zdokumentovány, vykazují vysokou stabilitu v mlé?ných výrobcích, jsou ov??ené 
a funk?ní.
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Kultury jsou standardizovány na tzv. UNIT=jednotky, kdy jednotka zaru?uje stálou kysací aktivitu na 
ur?ité mno?ství mléka, obvykle 1000 litr?. Hmotnost této jednotky se m??e m?nit v závisolosti na 
aktivit? zji?t?né laborato?í výrobce.

DÁVKOVÁNÍ

FÁGOVÉ ROTACE
Ka?dá kultura má n?kolik fágových rotací na základ? dlouhodobého sledování v tr?ní síti. 
Pro u?ivatele kultur zaji??uje firma DSM zdarma pravidelné testování fág? ve specializované 
laborato?i. 

KOSHER, HALAL
V?echny kultury mají neustále obnovovaný certifikát Kosher a Halal vyzna?ený logem na sá?ku.

IONIZA?NÍ ZÁ?ENÍ
Ve výrobním procesu nebyl pou?itý ?ádný ioniza?ní krok.

BALENÍ
Podle jednotlivých kultur jsou komer?ní dávky od 1 do 10 dávek. Primární obalový materiál je PE 
sá?ek odpovídající p?edpis?m pro p?ímý kontakt s potravinami. Jako sekundární obal je pou?itý 
opakovan? uzavíratelný PE pytel s daným po?tem jednotlivých sá?k?. Kultury jsou distribuovány 
v polystyrenových boxech se suchým ledem. 

MANIPULACE S KULTURAMI
Pro zaji?t?ní kvality je dodávka v?dy vybavena dostate?ným mno?stvím suchého ledu, nicmén? je 
nutné po p?evzetí zásilky kultury co nejd?íve p?esunout do standardního mrazicího boxu. Suchý led je 
tuhý CO2, který se rychle odpa?uje a vytvá?í tak nedýchatelné prost?edí. P?i práci s boxem nepracujte v 
uzav?ené nebo malé místnosti, nevdechujte výpary CO2 z boxu a dodr?ujte p?edpisy bezpe?nosti 
práce se suchým ledem. Teplota suchého ledu je cca -80 °C,  p?i del?ím kontaktu zp?sobuje chladové 
popáleniny. Pou?ívejte vhodné rukavice!

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST
Skladujte p?i teplot? -45 °C a ni??í. Za t?chto podmínek je trvanlivost kultur 9 m?síc? od data výroby. 

ZEM? P?VODU
Kultury jsou vyráb?ny v certifikovných závodech v Austrálii, USA nebo Nizozemí. Aktuální certifikáty 
jsou k dispozici na vy?ádání.

ZP?TNÁ DOHLEDATELNOST
U výrobce a návazn? i distributora jsou aplikovány systémy varování a evidence umo??ující okam?itý 
p?ehled o jednotlivých ?ar?ích dodaných koncovým zákazník?m. Systém umo??uje varovat, p?ípadn? 
stáhnout zbo?í v p?ípad? poru?ení jeho kvality. Ka?dý jednotlivý produkt je ozna?en ?íslem ?ar?e a je 
vedena jejich evidence.

Delvo®Pro Bif-6
Více ne? 400 v?deckých studií k Bif-6 a dal?ím identickým kmen?m. M??e 
zlep?ovat zdraví za?ívacího traktu a jeho osídlení prosp??nou mikroflórou. 
Ove?ené aplikace v jogurtech, jogurtových nápojích a sýrech.

Delvo®Pro GG
Velmi známý probiotický kmen izolovaný z lidského trávícího traktu.
M??e zlep?ovat zdraví za?ívacího traktu, imunitu a projevy alergií.
Ciltivý na kyslík, stabilní po?ty bun?k v pr?b?hu skladování výrobku.

Delvo®Pro LA
Ove?ené aplikace v jogurtech, jogurtových nápojích a zmrzlinách.
Více ne? 300 v?deckých studií k Delvo®Pro LA a identickým kmen?m.
M??e zlep?ovat zdraví za?ívacího traktu a ústní dutiny.

Delvo®Pro LJ Dvanáct v?deckých a aplika?ních studií.
M??e zvy?ovat mno?ství prosp??ných bakterií v trávícím traktu.

Delvo®Pro L26 Kmen izolovaný z mikrobiomu kojenc?, n?kolik desítek v?deckých studií.
M??e zlep?ovat funkci imunitního systému.

Delvo®Pro ABC Mix probiotických kmen?, obsahuje Delvo®Pro Bif-6, LA a L26.

Biogarde® 3

Biogarde® je velmi známá spot?ebitelská zna?ka, kterou lze umístit i na logo 
finálního výrobku. Vhodná pro BIO výrobky, ale i pro standardní produkty.
V kombinaci s Lb. delbrueckii spp. bulgaricus vhodná i pro výrobu  jogurtu dle 
?eské legislativy.

BIF

LBR

LAC

LJO

LAC

LBCLAC BIF

ST LAC BIF
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Kultury pro sýry s povrchovým 
zráním

*Ostatní specifikace odpovídají kulturám DSF

Kultury DSL (Direct Set Lyophilised) jsou su?ené koncentrované kultury pro 
p?ímé o?kování mléka bez jakékoliv aktivace p?ed pou?itím. Vzhled je ve form? 
bílých a? sv?tle hn?dých pelet.
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DÁVKOVÁNÍ
Kultury jsou standardizovány na tzv. UNIT - jednotky, kdy jednotka zaru?uje stálou kysací aktivitu na ur?ité 
mno?ství mléka, obvykle na 1000 litr?. Hmotnost této jednotky se m??e m?nit v závislosti na aktivit?, zji?t?né 
laborato?í výrobce.

Tato skupina kultur firmy Lallemand  je ur?ena pro povrchové zrání r?zných typ? sýr?, u 
kterých byly pou?ity základní  kysací kultury. Tyto kultury umo??ují  výrobu specifických 
sýr? s plísní na povrchu, sýr? omývaných a sýr? s plísní v t?st?.

Divize Lallemand Specialty Cultures je zam??ena na speciální kultury pro mlékárenský a masný pr?mysl a to 
bakterie, kvasinky a plísn?. Kultury jsou selektované s ohledem na p?ínos v oblasti  chuti, v?n?, textury, cílí 
tedy na mlékárenské a masné výrobky s vy??í p?idanou hodnotou. Jejich aplikace umo??uje výrobci  
diferenciaci od jiných podobných výrobk?  na trhu.

Velv-Top? PCTN

Mezofiln? i termofiln? prokysávané sýry 
s bílou plísní.

Tenký, velmi bílý nárust plísn? s vysokou rychlostí nárustu, jemn? 
aromatická, excelentní typ globáln? pou?ívaný.

Velv-Top? PC12 Tvo?í st?edn? vysoký, bílý nárust plísn?, st?ední lipo- a proteolytická aktivita, 
st?ední anti-mucor aktivita.

Velv-Top? PRIND01 Velmi hustý sametový nárust plísn?, velmi nízká lipo- a proteolytická 
aktivita.

Velv-Top? PC TAM5 Hustý homogenní bílý nárust plísn?, nízká lipo- a proteolytická aktivita.

Velv-Top? PC C2

V?echny aplikace, p?edev?ím termofilní.

Poskytuje hustý, bílý nárust, mírná proteolýza a lipolýza,

Velv-Top? PC PR1 Tvo?í velmi tenký, velmi bílý nárust velmi nízká lipo- a proteolytická aktivita.

Velv-Top? PC R
P?edev?ím mezofilní aplikace, tradi?ní 
Camembert.

Velmi hustý, bílý nárust siln? ?ampionová v?n?.

Velv-Top? PC TAM1 Stabilizované termofilní sýry. Tvorba lehce kv?tinového aroma.

Velv-Top? PC IB1 ?erstvé krémové sýry. Jemný nárust plísn?.

Velv-Top? PC PSM 2 Typ s potla?ením "anti mucor". Velmi ú?inná proti kontaminaci Mucor.

Penicillium candidum (výroba sýr?  typu Camembert)

Flav-Antage®GCA Pro polotvrdé a m?kké sýry.
St?edn? vysoký, bílý nárust, tvo?í sirné aromatické slou?eniny s 
ovocn?-jable?ným tónem.

Flav-Antage®GCB Pro m?kké sýry. Vláknitý nárust bílé barvy, siln? redukuje ho?kost, st?edn? intenzivní ovocné 
aroma.

Flav-Antage®GCM Pro m?kké sýry. Vláknitý nárust bílé barvy,st?edn? intenzivní ovocné aroma.

Flav-Antage®GCC
Pro Cammembert, kozí sýry, lisované 
sýry.

Lehce vlnitý nárust bílé a? krémovité barvy, tvo?í aromatické tóny ovoce, 
kv?tin a siln? stájové aroma.

Flav-Antage®GCD
Pro Cammembert, kozí sýry, lisované 
sýry.

Tenký, kvasinkám podobný, vlnitý nárust krémov? bílé barvy, tvorba 
ovocných a siln? smetanových aromatických tón?.

Kultury Geotrichum candidum pro m?kké zrající sýry a sýry s omývaným povrchem 

BALENÍ
Podle jednotlivých kultur jsou komer?ní dávky 1 unit nebo 2 unit. Primární obalový materiál je PE sá?ek 
odpovídající p?edpis?m pro p?ímý kontakt s potravinami. Jako sekundární obal je pou?itý opakovan? uzavíratelný 
PE pytel s daným po?tem jednotlivých sá?k?. Kultury jsou distribuovány v polystyrenových boxech s chladicí 
vlo?kou.

MANIPULACE S KULTURAMI
Pro zaji?t?ní kvality je dodávka v?dy vybavena chladicí vlo?kou, nicmén? je nutné po p?evzetí zásilky kultury co 
nejd?íve p?esunout do standardního mrazicího boxu.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST
P?i teplot? ?18 °C a ni??í. Za t?chto podmínek je trvanlivost 12 m?síc? od data výroby.

ZEM? P?VODU
Kultury jsou vyráb?ny v certifikovaných závodech Austrálie, USA nebo Nizozemí. Aktuální certifikáty jsou 
k dispozici na vy?ádání.
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Kultury jsou standardizovány na tzv. D (Dose) - jednotky, kdy jednotka zaru?uje minimální po?et 
?ivých bun?k daných specifikací p?íslu?né kultury. Tím je zaru?ena stálá koncentrace v o?et?ovacím 
roztoku.

Skute?né dávkování je v?dy specifické pro danou technologii a výrobce. Konzultujte s na?imi specialisty.

Specifikace kultur pro povrchové 
zrání sýr?

Speciální skupinou jsou kultury pro povrchové o?et?ení, kam pat?í kultury plís?ové, kvasinkové i bakteriální, 
které se vyzna?ují výraznou lipolytickou a proteolytickou aktivitou nutnou pro zrání sýr? s plísní v t?st? nebo 
na povrchu. Kultury jsou v DSL form?, nosi?em bývá obvykle dextroza nebo laktóza, kultury Penicillium 
roquefortii jsou v tekuté form?.

Kultury pro povrchové aplikace jsou ur?eny pro p?ímé o?kování do mléka nebo pro p?ípravu 
o?et?ovacích roztok? k povrchovému naná?ení. 

Penicillium 
candidum

Geotrichum 
candidum Kvasinky Brevibacterium 

linens
Staphylococcus 

xylosus
Penicillium 
roquefortii Sm?sné kultury

3-10 D 1-6 D 1 ? 6 D 2 ? 6 D 2 ? 15 D 0,5 ? 1D 2 ? 6 D

BALENÍ
Podle jednotlivých kultur jsou komer?ní dávky 2 Dose, 10 Dose, 50 Dose, p?ípadn? jiné. Primární 
obalový materiál je laminovaný sá?ek. Tekuté kultury jsou v plastových lahvi?kách. 

DÁVKOVÁNÍ

Indikativní dávky na 1000 litr? mléka
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P?ed aplikací su?ených kultur je pot?ebné provést správnou rehydrataci. P?ed pou?itím musí být aktivované ve 
vod? nebo v solném roztoku (9g NaCl/ l) o teplot? 4 °C. Pro urychlení mo?no pou?ít roztok o teplot? do 20 °C. 

P?íprava kultur: 

- na ka?dých 10 Dose dávkujte 100 ? 200 ml daného 
rozpou?t?dla

- intenzivn? míchejte sm?s po dobu 30 vte?in
- nechejte asi 30 minut rehydratovat s ob?asným 

promícháním
- pokud nepou?ijete roztok ihned, umíst?te ho do 

chladu p?i cca 4 °C

Kultura
rozpou?t?dlo

Voda Solný roztok

Penicillium candidum ok ok

Geotrichum candidum ok -

Kvasinky ok ok

Brevibacterium linens - ok

Staphylococcus xylosus - ok

Sm?sné kultury - ok

Obnovené kultury by m?ly být pou?ity do 24 h p?i 
skladování pod 4 °C. V?dy pou?ívejte nový sá?ek, 
neuchovávejte na?atý. Tekuté kultury se dávkují p?ímo do 
mléka bez ?ed?ní.
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Flav-Antage®BLE3

Brevibacterium 
linens

Pro m?kké sýry s omývaným   
povrchem a tvorbou mazu.

Rychlá tvorba bé?ov?-oran?ového povrchu, podporuje suchý nelepivý 
povrch, tvorba sirných slou?enin a silné stájové v?n?.

Flav-Antage®BLIC Tvo?í ?erven?-oran?ový, lesklý povrch, tvorba ovocných 
a smetanových tón?,

Flav-Antage®BLO ?luto-oran?ový povrch, lepivý mazovitý povrch, tvorba ovocných 
aromatických tón?.

KULTURY BREVIBACTERIUM LINENS PRO SÝRY S OMÝVANÝM POVRCHEM

Flav-Antage®DHF
Debaromyces 

hansenii

Polotvrdé a  lisované sýry. Rychlá deacidifikace povrchu, prevence r?stu ne?ádoucí flóry, tvo?í 
st?edn? ovocné a smetanové tóny.

Flav-Antage®DHR M?kké ?erstvé sýry a kozí.
Pomalej?í deacidifikace povrchu, prevence pro r?st ne?ádoucí flóry, 
tvo?í silné ovocné tóny.

Flav-Antage®KL
Kluyveromyces 

lactis Pro r?zné technologie.
Redukuje ho?kost, zm?k?uje zrno, limitovaná postacidifikace, tvo?í 
jable?n?-ovocné tóny.

KVASINKOVÉ KULTURY

Flav-Antage®MIC2

Staphylococcus 
xylosus

Pro m?kké sýry s omývaným 
povrchem a tvorbou mazu.

Bez vlivu na barvu povrchu, zm?k?uje zrno a produkuje ovocné 
aromatické tóny.

Flav-Antage®XULY Tvorba oran?ového povrchu (d?íve ne? Brevibacterium), zm?k?uje 
zrno a produkuje ovocné aromatické tóny.

KULTURY Staphylococcus xylosus

Flav-Antage®Blue 
PR 05

Penicillium 
roqueforti

Pro sýry s modrou plísní 
v t?st?.

Syt? modrozelené mycelium, silná proteolýza, slab?í lipolýza, velmi 
vysoká halotolerance.

Flav-Antage®Blue 
PR 14

Velmi tmav? modro-zelené mycelium, silná proteolýza a st?ední 
lipolýza, velmi vysoká halotolerance.

Flav-Antage®Blue 
PR 16

Tmav? modré mycelium, velmi silná proteolýza, silná lipolýza velmi 
rychlý nárust a vysoká halotolerance.

Lalcult Blue LN 1029
Leuconostoc 

mesenteroides
P?ídavkem do mléka a následnou produkcí CO2 vysoce podporuje 
tvorbu kaveren a zlep?uje vybarvení sýr?.

KULTURY PRO VÝROBU SÝR? S PLÍSNÍ V T?ST?

SM?SNÉ KULTURY PRO M?KKÉ A POLOTVRDÉ SÝRY S POVRCHOVÝM  ZRÁNÍM

Postup rehydratace:

IONIZA?NÍ ZÁ?ENÍ
Ve výrobním procesu nebyl pou?itý ?ádný ioniza?ní roztok. 

KOSHER, HALAL
V?echny kultury mají neustále obnovovaný certifikát Kosher a Halal vyzna?ený logem na sá?ku.

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST
Su?ené kultury skladujte p?i teplot? -18 °C a mén?. Trvanlivost je za t?chto podmínek 12 m?síc? od 
data výroby. Tekuté kultury s trvanlivostí 6 m?síc? skladujte p?i teplot? 4 °C (+/ -2 °C).

ZEM? P?VODU
Francie, Itálie

GENETICKÁ MODIFIKACE
Produkt nebyl geneticky modifikován ani neobsahuje jiný geneticky modifikovaný materiál.

Flav-Antage®FAA1
kvasinky

M?kké a polotvrdé sýry 
s omývaným povrchem

Oran?ovo-?ervený povrch, tvorba silných jable?no-ovocných 
a smetanových tón?.

Flav-Antage®FAA4
               kvasinky

M?kké sýry s omývaným 
povrchem.

Slabý sametov?-bílý a oran?ový povrch, tvorba siln? ovocné 
a stájové v?n?, typické pro Munster.

Flav-Antage®FAPM
Omývané m?kké a lisované 
sýry.

Bílý sametový povrch, ve stá?í do bé?ové barvy, ostrá, typická v?n? 
m?kkých zrajících sýr?.

Flav-Antage®FETRX1
Pro kozí, m?kké a polotvrdé 
sýry.

Tenký, suchý, sametov? bílý povrch, tvorba ?erstvého smetanového 
aroma.

Flav-Antage®LMC
  

kvasinky

M?kké sýry s omývaným 
povrchem.

Bez vlivu na barvu povrchu, tvorba ?erstvého smetanového aroma, 
zm?k?uje konzistenci a zvy?uje plnost chuti.

BLAG

GC KL

BL SX

BLGC SX

AG

BL AG SX

BL AGGC

SX DH

DH
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Výroba zákys?
Kultury BSF (Bulk Set Frozen) jsou koncentrované kysací kultury pro o?kování mléka p?i 
p?íprav? zákys?. Optimální v kombinaci s kultiva?ním médiem Delvo®Lac pro vysokou 
aktivitu a rychlý start kysání p?i výrob? sýr?.

* Ostatní specifikace odpovídají  kulturám pro p?ímé o?kování

Delvo®Lac ME 6

Jedná se o médium s vnit?ní kontrolou pH pomocí pufrovacích solí. Zaji??uje optimální nutri?ní a r?stové 
podmínky pro výrobu provozního zákysu a vynikající aktivitu p?i výrob? sýr?.

P?íprava

1. Rozpus?te 60 kg prá?ku DELVO®LAC ME-6 v 1000 l vody o teplot? 20-25 °C (max.30 °C). Ponechte 
15 minut rozpou?t?t za pomalého míchání. Kyselost sm?si by m?la mít pH 6,80 - 7,20 a titra?ní 
kyselost 13-27 SH.

2. Zah?ejte sm?s na pastera?ní teplotu 85 °C- max. 90 °C za pomalého míchání s výdr?í 30 minut.

3. Po pasteraci rychle zchla?te na zakvá?ecí teplotu, v závislosti na pou?ité startovací kultu?e.

4. Zao?kujte p?íslu?nou mezofilní kulturou v doporu?eném mno?ství.

5. Inkubujte p?i optimální teplot? daného typu kultury za ob?asného pomalého promíchání pro správnou      
distribuci pufra?ních solí.

6. Po dosa?ení správné kyselosti se obsah zákysníku vychladí na teplotu pod 8 °C k udr?ení aktivity. P?i 
této teplot? je zákys pou?itelný i následující den.

Kultiva?ní zákysové médium

Vysoce pufrované kultiva?ní médium, které je 
pou?íváno pro p?stování mezofilních zákysových kultur. 
Umo??uje výrobu zákys? pro ?irokou ?adu mezofilních 
sýr? a fermentovaných mlék.

Kultiva?ní médium 
pro výrobu 

vysoce aktivního zákysu,
 vysoká ochrana 

proti bakteriofág?m.- Zaji??uje dobrou ochranu proti bakteriofág?m 

- Maximalizuje mno?ství bun?k a jejich aktivitu, která 
poskytuje velmi ekonomický provozní zákys.
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Kultury pro výrobu zákys?
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DÁVKOVÁNÍ
Podle typu se obvykle doporu?uje jeden kelímek na 500 a? 1000 litr? zákysu. 

BALENÍ
Kultury jsou baleny bu? v Alu kelímku s trhacím uzáv?rem nebo v PE kelímku s Alu ví?kem. Primární 
obal odpovídá p?edpis?m pro p?ímý kontakt s potravinami.
Kultury jsou distribuovány v polystyrenových boxech se suchým ledem.

MANIPULACE S KULTURAMI
Pro zaji?t?ní kvality je dodávka v?dy vybavena dostate?ným mno?stvím suchého ledu, nicmén? je 
nutné po p?evzetí zásilky kultury co nejd?íve p?esunout do standardního mrazicího boxu. Suchý led je 
tuhý CO2, který se rychle odpa?uje a vytvá?í tak nedýchatelné prost?edí. P?i práci s boxem nepracujte 
v uzav?ené nebo malé místnosti, nevdechujte výpary CO2 z boxu a dodr?ujte p?edpisy bezpe?nosti 
práce se suchým ledem. Teplota suchého ledu je cca -80 °C, p?i del?ím kontaktu zp?sobuje chladové 
popáleniny. Pou?ívejte vhodné rukavice!

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST
Skladujte p?i teplot? -45 °C a ni??í. Za t?chto podmínek je trvanlivost kultur 12 m?síc? od data 
výroby. 

Su?ená syrovátka, pufra?ní fosfáty, kvasnicový extrakt
SLO?ENÍ 

BALENÍ
Médium je baleno v papírových pytlích s polyetylenovou vlo?kou o hmotnosti 12,5 kg.

Skladujte na suchém a chladném míst? do 25 °C. Za t?chto podmínek je trvanlivost výrobku 2 roky.
SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST

Produkt má neustále obnovovaný certifikát Kosher a Halal.
KOSHER, HALAL

IONIZA?NÍ ZÁ?ENÍ
Ve výrobním procesu nebyl pou?itý ?ádný ioniza?ní nebo iradia?ní krok.

Produkt nebyl geneticky modifikován ani neobsahuje jiný geneticky modifikovaný materiál.
GENETICKÁ MODIFIKACE

Delvo-Tec® LL 77 A
Homofermentativní kultura pro rychlé a ?ist? mlé?né prokysání p?i 
výrob? sýr?. Bez tvorby plynu.

Delvo-Tec® LL 77 B

Delvo-Tec® LL UX 11 A
Heterofermentativní kultura s tvorbou sýrového aroma pro výrobu 
sýr?. Limitovaná tvorba ok.

Delvo-Tec® LL UX 11 B

LLCLLL

LLCLLL

LLD LMCLLCLLL

LLCLLL LLD LMC



24 2524

" Výrobky bez laktózy jsou inovativní a lukrativní mlékárenské produkty 
s p?idanou hodnotou, stále více vy?adované zákazníky. P?edev?ím t?mi, 
kte?í mají problémy s trávením laktózy nebo vyhledávají výrobky s lep?í 
stravitelností. Tento trh je prokazateln? neustále rostoucí.

Produkci takových výrobk? umo??uje enzym laktáza Maxilact®, který 
hydrolyzuje laktózu a p?em??uje ji na lehce stravitelné cukry, glukózu 
a galaktózu. Jednoduchou aplikací tak lze získat inovativní výrobek bez 
zvlá?tních nárok? na technologická za?ízení. Odbouráním laktózy 
vznikají cukry s vy??í sladivostí, je tak mo?né p?írodní cestou sní?it 
celkový obsah cukr? o 1,5 - 2 %.

Maxilact m??ete aplikovat do mléka, jogurtových výrobk?, tvaroh? nebo 
smetanových krém?. Vzhledem k  jeho vysoké ?istot?, minimální 
proteolytické a amylolytické aktivit? p?ipravíte výrobky bez ne?ádoucích 
vedlej?ích chutí.

K dispozici je i v aseptické form? pro p?ímé dávkování do UHT výrobk?.

Maxilact je vyvíjen a vyráb?n více ne? 50 let firmou DSM Food 
Specialties ve Francii. Maxilact LGi a LAGX je deklarován jako GMO free 
v?. VLOG certifikace a je vhodný i pro Bio výrobu.

MAXILACT®

ENZYM PRO ROZKLAD LAKTÓZY

P?sobení

Maxilact® je ?istý laktázový p?ípravek získaný fermentací vybraného kmene mlékárenské kvasinky 
Saccharomyces (Kluyveromyces) marxianus var. lactis.

Laktáza je enzym schopný hydrolyzovat laktózu na glukózu a galaktózu následující reakcí:

Chromatograficky ?i?t?ná laktáza pro 
výrobky bez laktózy

Je známo, ?e díky nízké laktázové aktivit? trávícího ústrojí 
nejsou v?ichni lidé schopni bez problém? trávit laktózu 
obsa?enou v mléce. Tato indispozice p?iná?í trávicí potí?e.

O?et?ení mléka nebo mlé?ných výrobk? pomocí Maxilactu zabrání vý?e uvedeným problém?m.

Rozsah hydrolýzy laktózy je mo?né ?ídit podle po?adavk? zákazníka nebo místní legislativy, obvykle na 
hodnoty mén? ne? 1%, 0,1%, nebo 0,01%.

Podle míry hydrolýzy laktózy bude mít takto o?et?ený výrobek mírn? nasládlou chu?, která je zp?sobená vy??í 
sladkostí glukózy a galaktózy v porovnání s laktózou. Tuto vlastnost je mo?no vyu?ít pro sní?ení p?ídavku 
dal?ích cukr? u slazených výrobk?. Hydrolýza laktózy je pou?ívána nejen pro zlep?ení stravitelnosti 
mlékárenských produkt? pro konzumenty s laktózovou intolerancí, ale pomáhá zlep?ovat texturu 
zahu?t?ného slazeného mléka a mra?ených krém? zabrán?ním krystalizace laktózy.

Enzymatická reakce se uskute??uje za b??ných podmínek, které jsou kompatibilní s výrobními procesy 
v mlékárenském pr?myslu. Do reakce vstupuje jedna molekula vody, která se vá?e na molekulu laktózy. 
Podmínky reakce, tj. teplota, pH, délka hydrolýzy, koncentrace laktózy a enzymu jsou ur?ujícími faktory její 
rychlosti a mají vliv na kone?nou koncentraci laktózy ve finálním výrobku.

Maxilact® je produktem mlé?ných kvasinek, proto jsou optimální podmínky pro jeho p?sobení blízké pH 
6,6-6,8 a teplot? 35 - 40 °C. Aktivita enzymu klesá se sni?ující se hodnotou pH, enzym je deaktivován p?i 
kyselosti prost?edí 5,0 - 5,5 pH.

Maxilact® je mén?, ale p?esto aktivní i p?i ni??ích teplotách a to dokonce i p?i teplotách kolem 6 °C. Tato 
vlastnost je obzvlá?t? d?le?itá, nebo? r?st bakterií je p?i t?chto nízkých teplotách velmi malý a aktivita laktázy 
dostate?ná k hydrolýze nap?. b?hem no?ního skladování. Pot?ebnou dávku Maxilactu je t?eba nastavit podle 
koncentrace laktózy ve sm?si, teploty, pH, dostupného výrobního ?asu a po?adovaného stupn? hydrolýzy.

Nejvy??í ?istota
 garantuje 

nejlep?í senzorický
 výsledek.

25
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APLIKACE 
Maxilact®  m??e být aplikován p?i výrob? delaktózovaného mléka, jogurt?, kysaných výrobk?, 
zmrzlin, dezert?, hydrolyzovaných syrovátkových sirup? aj. Detailní popis výrobních podmínek je 
obsa?en v technickém manuálu.
Enzymovou p?ed-hydrolýzu sm?si je mo?no pou?ít p?ed dal?ím technologickým zpracováním 
(pasterací, zakysáním), p?ípadn? nastavit podmínky tak, aby odbourávání laktózy probíhalo 
spole?n? s kysacím procesem. 

Speciální Maxilact typu LAGX je p?ipraven ve sterilní form? a pou?ívá se pro následnou hydrolýzu 
mléka po tepelném o?et?ení. Dávkování se provádí aseptickým dávkovacím za?ízením (nap?. 
Flexdose). Správné podmínky pro konkrétní aplikaci poskytnou na?i specialisté.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY A TRVANLIVOST
Produkt musí být skladován v  originálních uzav?ených obalech. Skladujte p?i teplot? 4 - 8 °C. 
Trvanlivost Maxilact LGi je 24 m?síc?, Maxilact LAGX 12 m?síc? od data výroby.

TYPICKÉ SLO?ENÍ
Enzymový vodný roztok, glycerol.

CERTIFIKACE 
GMO free, VLOG, BSE Free, Kosher, Halal, vhodný pro vegany i vegetariány.

LEGISLATIVA
Produkty spl?ují po?adavky na specifikaci potraviná?ských enzym? s ohledem na t??ké kovy 
i mikrobiologické vlastnosti publikované v Food Chemical Codex, Ed. VIII, 2012 a Expertní komise 
pro potraviná?ská aditiva (JECFA). Analytické metody dle standardizované metodiky FCC, ISO 
a JECFA.

Maxilact® LGi 
5000

>5000 NLU/g tekutý 5 kg balení V?echny mlékárenské aplikace

Maxilact® LGi 
2000

>2000 NLU/g tekutý 20 kg balení V?echny mlékárenské aplikace

Maxilact® 
LAGX

>1000 NLU/g

>2000 NLU/g
tekutý

Speciální sterilní bag

5,75 kg, 11,5 kg
Sterilní dávkování do UHT mléka
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Accelerzym e® CPG

§

Enzym pro urychlení zrání sýr?, eliminuje ho?kou chu?, vysoká ?istota.

Accelerzyme® CPG je enzym typu karboxypeptidáza získaný fermentací vybraného kmene Aspergilus niger 
se ?irokým spektrem aktivit odstran?ním aminokyselin na C-konci protein? a peptid?. Nejvy??í aktivitu 
vykazuje na aminokyseliny phenylalanin, isoleucin a leucin v rozsahu od 2 do 6 pH. P?i sý?ení, kdy je pH vy??í, 
vykazuje velmi nízkou aktivitu, ale p?i poklesu pod pH 5,5 aktivita vzr?stá. Teplotn? je mo?ná aplikace od 10 
do 50 °C.

Urychlení zrání sýr? a zlep?ení senzorických vlastností sýr? je ?ádaný efekt , který urychluje výrobu sýr? 
s del?ím zráním a tak redukuje náklady a prostory nutné pro výrobu. Odbourání ho?kých peptid? vznikajících 
p?i zrání je vysoce cen?ný efekt tohoto enzymu. Accelerzyme® CPG svou proteolytickou ?inností urychluje 
zrání sýr? a pomáhá odbourávat ho?ké peptidy vznikající jako meziprodukt zrání sýr?. V sýrech s modrou 
plísní v t?st? urychluje vývoj u?lechtilé plísn?. M??e zlep?ovat texturu m?kkých sýr?. Pasterací syrovátky se 
jeho zbytková aktivita eliminuje.

APLIKACE
Enzym je v tekuté form?, proto je jeho aplikace jednoduchá, pouhým p?ídavkem do mléka p?ed 
sý?ením. Obvykle v dávce 2 ? 30 ml/100 l. Optimální dávku je nutné experimentáln? nastavit podle 
dané aplikace.

SKLADOVACÍ PODMÍNKY A TRVANLIVOST
Produkt musí být skladován v  originálních, uzav?ených obalech. Skladujte p?i teplot? 4-8 °C. 
Trvanlivost 24 m?síc?.

BALENÍ
Kanystr 20kg

TYPICKÉ SLO?ENÍ
Enzymový vodný roztok s aktivitou 900 CPGU/g, glycerol

CERTIFIKACE:
GMO free, Alergen-Free, BSE Free, Kosher, Halal, vhodný pro vegany i vegetariány, 
Bez konzervace.

LEGISLATIVA

Produkty spl?ují po?adavky na specifikaci potraviná?ských enzym? s ohledem na t??ké kovy 
i mikrobiologické vlastnosti publikované v Food Chemical Codex, Ed. VIII,2012 a Expertní komise pro 
potraviná?ská aditiva (JECFA). Analytické metody dle standardizované metodiky FCC, ISO a JECFA.

§
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Metabolity aktivních mikroorganizm? nem?ní senzorické vlastnosti výrobk?,  ale výrazn? omezují r?st plísní 
a kvasinek. Pomáhají chránit výrobky a prodlu?ují jejich trvanlivost. Obsahují bezpe?né (QPS, GRAS) kmeny 
Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus sakei, které mají dokázané protiplís?ové a protikvasinkové p?sobení.

DELVO®GUARD 201: Kombinovaná kultura Lactobacillus rhamnosus a Lactobacillus sakei pro p?ímé o?kování 
mléka. Hlubokomra?ená kultura.

DELVO®GUARD 301: Kultura ú?inného kmene Lactobacillus rhamnosus pro p?ímé o?kování mléka. 
Hlubokomra?ená kultura.

Delvo® Guard
Speciáln? izolované a patentované sm?si 
mikroorganizm?, antagonisticky p?sobící proti plísním 
a kvasinkám

Biologická ochrana 
kysaných 

mlé?ných výrobk?, 
tvaroh? i sýr?.

Ochrana potravin p?ed kontaminací a prodlou?ení jejich trvanlivosti je 
jedním z témat, která mohou zajistit men?í ztráty potravin do odpad?. 

Cizí mikroorganizmy, p?edev?ím plísn?, mohou být konzument?m 
nebezpe?né svou produkcí aflatoxin?, jiné zase nevratným po?kozením 
sýr? p?i zrání. Produkty firmy DSM Food Specialties jsou cílen? vyvíjeny 
tak, aby byly bezpe?né pro konzumenty a p?ipravené biologickou cestou. 

Jinou ochranou sýr? je pou?ití speciálních folií a nát?r? umo??ujících 
sýr?m ?dýchat?. Jejich zrání se tak p?iblí?í tradi?nímu procesu, kdy sýry 
zrají pod nárustem plísní a jiných nekulturních mikroorganizm?. 

Specifickou cestou ochrany výrobk? je pou?ití tzv. ochranných kultur, 
které jsou schopny potla?it r?st ne?ádoucí mikroflory biologickou cestou 
a  p?itom neovlivnit vlastnosti výrobku.

P?esto?e mnoho z t?chto p?írodních látek musí být ozna?ováno E, je jejich 
p?ínos pro konzumenta i spole?nost mnohem vy??í ne? nepodlo?ená 
diskutovaná negativa.

OCHRANNÉ PROST?EDKY 
PRO MLÉKÁRENSTVÍ

"
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skladování 7 °C,  28 dní skladování 7 °C,  57  dní

Kontrola DELVO®GUARD 
201 

DELVO®GUARD 
301 

Kontrola DELVO®GUARD 
201 

DELVO®GUARD 
301 

Cottage Jogurt 
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DOPORU?ENÉ DÁVKOVÁNÍ 
1 jednotka na 1000 litr? 

BALENÍ
1 nebo 5 jednotek v balení 

APLIKA?NÍ TEPLOTY
Mezofilní i termofilní aplika?ní teploty v rozmezí 28 - 32 °C

29
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Lysozym po?kozuje bu?ky sporulujících Gram pozitivních bakterií ?t?pením peptidglykanové struktury 
bun??né st?ny. Gram negativní bakterie mají tuto strukturu chrán?nou je?t? jednou membránou a proto na n? 
není lysozym ú?inný. Lysozym nemá také ?ádný efekt na kvasinky. 

V Evrop? je registrovaný jako konzerva?ní prost?edek E 1105 a jeho dávka není limitována. V mlékárenství se 
hojn? pou?ívá tam, kde mohou p?e?iv?í spóry Clostridium ssp. vyklí?it a zp?sobovat tzv. pozdní du?ení 
s tvorbou plyn? CO2 a H2. D?sledkem této vady jsou nekonzumovatelné sýry po?kozené máselným kva?ením. 

Delvo®Zyme m??e být alternativou nebo kombinován s baktofugací mléka. P?i pou?ití doporu?ených dávek 
nemá vliv na kysací kultury mlé?ných bakterií. 

Aplikuje se do mléka p?ed sý?ením rozpu?t?ný v pitné vod?. Doporu?ené dávky jsou závislé na aktuální 
koncentraci sporulát? v syrovém mléce a pohybují se mezi 20 ? 50 g/1000 l.

Delvo® Zyme

- Delvo®Zyme je lysozymový prost?edek proti sporulujícím G+ bakteriím.

Lysozym je enzym muramidáza získávaný z vaje?ných bílk?, 
objevený u? v roce 1909.

Pou?ívá se 
p?i výrob? tvrdých sýr? 
s dlouhou dobou zrání, 

u sýr? zrajících za vy??ích
 teplot.

- V p?írod? se vyskytuje nap?. ve vejcích, slzách, slinách i mate?ském mléce jako ur?ítá 
ochrana p?ed mikrobiální kontaminací.

- V Evrop? je p?ípravek registrován jako E 1105.

- Delvocidy DSM jsou produkovány plísní Streptomyces natalensis,  

- V Evrop?  je p?ípravek registrován jako E 235. 

- Pro bio certifikované výroby v ?R není akceptován. 

Podle studií EFSA nevyvolává Natamycin rezistenci na humánní antibiotika je mo?no ho za schválených 
podmínek pou?ívat pro velmi ú?innou ochranu sýr?. Maximáln? ú?inný je pouze Natamycin v roztoku. Jeho 
rozpustnost je 40 ppm p?i 20 °C, zbytek je p?ítomen jako mikrokrystaly adherované na povrchu sýra 
a p?ipravené k dal?í ochran?. Na rostoucí ?ásti hyfy interaguje Natamycin s ergosterolem bun??né st?ny a její 
degradací brání r?stu. Zabra?uje klí?ení spór plísní. Migrace do podpovrchových vrstev výrobku je minimální 
a je legislativn? stanovena v limitu ne více ne? 1 mg/dm2 v povrchové vrstv? sýra do hloubky 5 mm. Pod touto 
hloubkou nesmí být detekovatelný.

Delvo®Cid neovliv?uje mlékárenské kultury, p?sobí jen na kvasinky a plísn? na povrchu sýra. Je vysoce 
stabilní, p?i teplot? 100 °C n?kolik hodin, proto je mo?né nevyu?ité roztoky tepeln? o?et?ovat. Je ov?em 
degradován oxida?ními ?inidly, chlorovanými preparáty, t??kými kovy a UV zá?ením. 

Obvykle pou?ívané koncentrace  v rozmezí 10 ? 2500 ppm (0,001 ? 0,25%) jsou závislé na typu pou?itého 
Delvocidu, jeho ú?elu (prevence nebo kurativní o?et?ení) a na p?edpokládané koncentraci plísní ?i kvasinek na 
povrchu sýra. Aplikace mohou být ru?ním natíráním, ale i ponorem nebo sprayováním. 

Delvo®Cidy jsou k dispozici v r?zných formách - prá?kových i tekutých, bývají sou?ástí plastických zracích 
nát?r? Plasticoat.

Delvo® Cid 
Ochrana povrchu sýr? p?ed plísn?mi a kvasinkami

Soubor p?ípravk? na bázi ú?inné látky Natamycin (Pimaricin). 
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Pro ochranu povrchu sýr?
polom?kkých, 
polotvrdých  

tvrdých, 
proti plísním
 a kvasinkám.
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Delvo®Cid  XT1
Su?ený preparát 50% Natamycinu na nosi?i (xantanové guma). Po rozpu?t?ní tvo?í 
viskózn?j?í roztok s lep?í p?ilnavostí.

Delvo®Cid  instant
Su?ený preparát 50% Natamycinu na nosi?i laktóze. Po rozpu?t?ní tvo?í ?ídký roztok 
s lep?í schopností sprayování.

Delvo®Cid +

Tekutý preparát s koncentrací 4% Natamycinu. Patentované slo?ení s minimální 
sedimentací. Mikrokrystalická struktura umo??uje pou?ití ni??ích koncentrací p?i 
stejném ú?inku ne? generické p?ípravky. Vhodný pro v?echny aplikace, v?etn? 
o?et?ení sýr? v solné lázni.

Pro r?zné aplikace je t?eba vybrat správný typ Delvo®Cidu. P?ed pou?itím proto doporu?ujeme 

konzultovat aplikaci s na?imi odborníky.

Ochrana p?ed pozdním du?ením sýr?

31

TYPICKÉ SLO?ENÍ 
Granulovaná forma lysozymového p?ípravku s 94 % lysozymu a 6% NaCl.

TRVANLIVOST A SKLADOVÁNÍ
Trvanlivost 2 roky p?i teplot? pod 25 °C a uchování v originálním obalu.
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Pack Age® existuje ve dvou typech s odli?nou propustností pro vodní páry a mnoha rozm?rech. Pro 
optimální výb?r kontaktujte na?e experty. Za?ízení pro sva?ování a balení do folie je stejné jako pro b??né 
zrací sá?ky. Odpovídá v?em p?edpis?m pro kontakt s potravinami.

ZRÁNÍ SÝR?  
Tento krok je d?le?itý pro správnou funkci difuzní folie, proto?e pro vým?nu vlhkosti z obalu ven a tím 
vytvo?ení p?írodní k?rky, je nutné zajistit vlhkostní spád mezi vnit?kem zrací folie a vn?j?ím prost?edím. 
Zrání v Pack Age tedy vy?aduje udr?ování optimální vlhkosti ve zracím sklep? a to 80 - 85 % r.v. Pro polotvrdé 
sýry typu Gouda je doporu?ována teplota 12 - 14 °C. 

D?le?itá je i cirkulace vzduchu kolem sýr? pro správný odvod odpa?ené vlhkosti. Doporu?ené proud?ní je 0,2 - 
0,4 m/s. Sýry ukládejte na zrací desky, ro?ty nebo do perforované p?epravky s p?ístupem vzduchu ke v?em 
stranám sýra. Pokud je zrací deska neprody?ná, je nutno sýry otá?et. 1. týden ka?dé 3 dny, 2. ? 6. týden 
1x týdn?. Závisí to na aktuálních vlhkostních pom?rech ve sklep?. P?íli? vysoká vlhkost (nad 85%) zpomaluje 
vývoj po?adované chuti a k?rky, nízká vlhkost zp?sobuje p?íli? tuhou k?rku a ztráty na su?in?.

KVALITA SÝR?
Pokud je Pack Age pou?ívaný vý?e uvedeným zp?sobem, zaji??uje správný vývoj chuti a vzhledu (k?rky) ve 
smyslu p?írodního zrání nebo pod zracími nát?ry, av?ak s podstatn? men?ími ztrátami váhy. 
Tyto skute?nosti byly potvrzeny sledováním ve výzkumném ústavu Nizo (Holandsko) a publikovány v EDM 
7/2009.

SKLADOVÁNÍ
P?i teplot? 10 ? 30 °C, rel. vlhkosti 30 - 80 %. Skladujte v originálním metalizovaném sá?ku, maximáln? po 
dobu 12 m?síc?.

TYPY PROPUSTNOSTI PRO VODNÍ PÁRY
- Pack Age ®CH  vysokopropustný typ
- Pack Age ®CL  st?edn? propustný typ

Nisin je  specifický  antibakteriální  polypeptid produkovaný kmenem Lactococcus lactis ssp. nisin.  Nisin 
p?sobí proti ?ivým bu?kám Gram pozitivních mikroorganizm?, nap?. Bacillus ssp., Clostridium ssp., Listeria,  
mlé?né bakterie. V Evrop? registrován jako E 234. 

Bakteriostaticky p?sobí proti spórám tak, ?e zabra?uje vyklí?ení. Sni?uje odolnost spór proti tepelnému 
záh?evu. Nisin zp?sobuje poru?ení cytoplazmatické membrány bun?k a tím ji ?iní propustnou pro ve?keré 
látky z okolí, co? má za následek odum?ení bu?ky. 

Jeho tepelná stabilita je vysoká, za podmínek 121 °C a expozici 15 minut p?i pH 3 je 100 %, p?i pH 5 je 35 %. 
Ideální pro pou?ití v kyselém prost?edí. V Evrop? je schválené pou?ití pro mlékárenský pr?mysl  p?i výrob? 
sýr? zrajících a tavených s max. dávkou 12,5 mg/kg, co? odpovídá dávce 500 mg Delvo®Nis/kg. 
Doporu?ovaná dávka  Delvo®Nis do tavených sýr? je 0,01 ? 0,05 %. P?i spole?ném pou?ití Nisinu a tepelného 
o?et?ení je mo?né  sní?ení teploty o?et?ení s výslednou lep?í senzorikou produktu. 

Delvo® Nis
Nisinový ochranný prost?edek proti G+ bakteriím

 R?znorodé pou?ití,
 od tavených sýr?, 
p?es konzervované

 potraviny
 a? po o?et?ení

 pivovarských kvasinek.
- Nisin p?sobí proti ?ivým gram pozitivním bu?kám. 

- Bakteriostaticky p?sobí proti spórám tak, ?e zabra?uje 
vyklí?ení.

- Sni?uje odolnost spór proti tepelnému záh?evu.

Pack Age®

Membránová zrací folie pro sýry p?írodního typu

 P?írodní zrání sýra 
s tvorbou k?rky pod folií, 

perfektní senzorické 
vlastnosti.

- Jedná se o patentov? chrán?nou vícevrstvou membránovou folii ve form? sá?k?. 

- Folie je selektivn? a vysoce propustná pro vodní páry se st?ední barierou pro kyslík. 

- Je ur?ena pro potraviná?ské aplikace, p?edev?ím pro zrání polotvrdých a tvrdých sýr?.

Pack Age umo??uje bezpe?n? vést zrání sýr? pod folií 
s charakteristikou p?írodního zrání. 
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DELVO® NIS
2,5 % Nisinový preparát stabilizovaný NaCl v prá?kové form?. 

Aktivita Nisinu 1.000 iu/mg.
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Jedná se o sm?s odpovídající evropské legislativ?. Vosky jsou vyráb?ny v p?írodní (transparentní) barv? nebo 
v celé ?ad? barevných odstín? s pou?itím v EU ov??ených barviv. B??n? k dispozici je ?ervená, ?erná, ?lutá, 
hn?dá nebo p?írodní. Dodávají se v blocích nebo plátech v kartonu. Jejich body tání a viskozity jsou 
p?izp?sobeny ru?ní nebo strojní aplikaci. Chu? a v?n? jsou neutrální, lehce parafínové.

Vosky mohou být aplikovány na celou ?adu tvrdých a polotvrdých sýr? ji? na po?átku zrání ?i na konci zrání 
p?ímo na holý povrch sýr? ?i na vrstvu PVA nát?ru Plasticoat. Aplikace pln? automatickým, kontinuálním 
parafinovacím za?ízením, nebo ru?ním namá?ením. Vosk m??e být pou?it i na jiné, nap?. tavené sýrové 
výrobky jako ochranný a designový nános na povrchu primárního obalu. 

Sýr musí být p?ed voskováním dokonale suchý pro správné p?ilnutí vosku bez tvorby bublin, jinak hrozí 
nebezpe?í plesniv?ní. Doporu?ené teploty jsou v rozmezí 75 ? 130 °C. Pro oh?ev vosku pou?ijte zásadn? 
nep?ímý p?enos tepla, vodní nebo olejovou láze?, obvyklá teplota ru?ní aplikace pono?ením je 95 ? 98 °C. 

S rostoucí teplotou aplikace se zten?uje nanesená vrstva vosku. Doporu?uje se dvojnásobné voskování 
tenkou vrstvou p?i vy??í teplot? pro dokonalý a neprody?ný povrch. Zabra?te p?eh?ívání vosku, které m??e 
zp?sobit sedimentaci barevných ?ástic a dal?í nenávratné zm?ny vlastností vosku.

Zrání sýr? ve vosku probíhá obvyklým zp?sobem, je doporu?eno sýry ob?as oto?it. P?i manipulaci ve sklep? je 
nutné zabránit po?kození nanesené vrstvy.

Paradip  
Vosky pro zrání sýr?

Tradi?ní ochrana sýr?, 

luxusní design, 

zabra?uje vysychání 

sýr?, plesniv?ní.
Paradip je obchodní zna?kou ?ady vysoce kvalitních parafín? a 
mikrokrystalických vosk? ur?ených k povrchovému o?et?ení 
sýr? vyráb?ných spole?ností Paramelt. 

35

K dispozici jsou nát?ry s r?znou koncentrací Natamycinu, ale i bez n?j. Nát?ry jsou dostupné v r?zných 
viskozitách pro ru?ní nebo strojní naná?ení, které je mo?né provád?t strojn? kartá?em nebo flapy; ru?n? 
nát?rem ?t?tkou, houbou ?i vále?kem. Sýry se o?et?ují ihned po vysolení, po osu?ení povrchu nap?. 
ofouknutím. P?i aplikaci se nanese vrstva na jednu stranu sýra, nechá se zaschnout asi 1 den a teprve poté se 
nanese vrstva na protilehlou stranu. Mezi nát?ry se sýry obrací podle b??ného harmonogramu. 
Up?ednost?uje se více nát?r? slab?í vrstvou, obvykle nejmén? 2 ? 3x, u dlouhozrajících sýr? i 8x. 

Spot?eba ru?ního nát?ru je cca 1 ? 2 ml/dm2, strojního 0,5 ? 1 ml/dm2. Obvyskle jsou nát?ry aditivovány 
Natamycinem pro preventivní ochranu sýr? p?ed plísn?mi. Nát?ry s obsahem Natamycinu E 235 nesmí být 
pou?ívány v Bio výrobách.

Zrání sýr? probíhá za obvyklých podmínek s dodr?ením vlhkosti ve sklep? tak, aby nát?r do 1 ? 2 dn? 
zaschnul. Obvykle 80 ? 88% rv v závislosti na su?in? sýra. Po uzrání je vhodné nanést na povrch je?t? slabou 
vrstvu vosku, pod kterou je mo?né vlo?it etiketu. Tato bariéra zabra?uje dal?ímu vysychání povrchu sýra 
s Plasticoatem.

Plasti® Coat 
Disperzní PVA nát?ry pro zrání sýr?

Sní?ení ztráty hmotnosti 
b?hem zrání a skladování, 

lep?í ochrana proti 
mechanickému po?kození, 

zlep?ení vzhledu sýra, 
omezení r?stu plísní.Plasticoaty jsou potraviná?ské nát?rové prost?edky na bázi 

polyvinylacetátu ur?ené pro zrání sýr?.

- Po zaschnutí chrání povrch p?ed ne?ádoucí mikroflorou.
- Díky propustnosti pro vodní páry umo??ují sýr?m vytvo?it k?rku obvyklou p?i p?írodním 

zrání. 
- Jsou ur?eny pro povrchové o?et?ení tvrdých a polotvrdých sýr?.

BALENÍ
30kg kbelík, 1000kg kontejner

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST
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VZHLED
Barevné varianty dle p?ání zákazníka, nap?. 
?luté, ?ervené, ?erné, zelené, oran?ové, bílé ?i 
bezbarvé

ALERGENY
Odpovídá platným EU p?edpis?m.

? OBSAH KONZERVACE
Varianty s Natamycinem E 235 v r?zných 
koncentracích, obvykle kolem 200 ppm, 
p?ípadn? bez n?j.

? ?

Vzhledem k povaze PVA disperze je nutné 
skladovat mezi 5 a 25 °C, nesmí zmrznout!
Minimální trvanlivost 6 - 12 m?síc? podle 
obsahu Natamycinu.

§

TM

SKLADOVÁNÍ A TRVANLIVOST
Paradip musí být skladován p?i teplot? do 30 °C, chrán?n p?ed p?ímým slune?ním zá?ením. Minimální 
trvanlivost je 2 roky.

LEGISLATIVA
Výrobce firma Paramelt B.V. je certifikovaný EN-ISO 9001:2015. Výroba je v souladu s Na?ízením 
EC 2023/2006 na GMP.

ZEM? P?VODU
Nizozemí

ALERGENY
Neobsahuje v rámci platné EU legislativy.

Produkt nebyl geneticky modifikován ani neobsahuje jiný geneticky modifikovaný materiál.
GMO
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" Kaseinové známky origináln? identif ikují sýry, zabra?ují fal?ování 
a mohou býti designovým prvkem va?ich výrobk?. Logo na  
známce zvýrazní výrobek v tr?ní síti, po?adové ?íslo pak umo??uje 
identifikaci ka?dého kusu.

Kaseinové známky zaji??ují perfektní dohledatelnost ka?dého 
výrobku nejen ve výrob?, ale i v tr?ní síti. Mohou obsahovat datový 
kód i alfanumerické ozna?ení unikátní pro ka?dý kus sýra.

Specifický kód na ka?dém sýru p?iná?í nejen mo?nost identifikace, 
ale spolu s vá?ením i hmotnostní bilanci výroby. Datové kódy 
umo??ují automatické ?tení na dálku a p?enos do výrobní databáze. 
Tyto kontrolní systémy mohou být v r?zných bodech výroby 
a poskytovat d?le?itá technologická data.

Detailní identifikace spojená s monitorováním výroby zvy?uje 
produktivitu i kvalitu.

Kaseinové znám ky
Chrání, 

identifikují, 
zvýraz?ují 
a umo??ují 

perfektní evidenci 
výroby.

Známka je tvo?ena tenkou vrstvou kaseinu s 
tiskem a je zalisovaná do k?rky sýra.

Skladování a trvanlivost
Skladujte p?i  b??né pokojové teplot? pod 25 °C, ne v chladírn?. Relativní vlhkost pod 65 %. Zabra?te p?ístupu 
slune?ního zá?ení, uchovávejte v uzav?ených kartonech. Za t?chto podmínek je trvanlivost minimáln? 12 
m?síc? od data výroby.

Perforace podporuje p?ilnavost na sýr a pomáhá známce se vst?ebat. Umo??uje odtok syrovátky pod 
známkou. K dispozici je velké mno?ství tvar?. Jedine?nost sýra zajistí ?íslo/písmeno spolu s textem, 
p?ípadn? logem. Vzhledem ke speciálnímu slo?ení inkoustu je známka kompletn? jedlá. To vytvá?í jedine?ný, 
jedlý identifikátor: Snadno se aplikuje, je cenov? dostupný a chrání proti pad?lk?m.

Kód na známce je ?et?zec po sob? jdoucích ?ísel, písmen nebo datových kód?, které identifikují jednotlivé 
sýry. Bývá spojen se základními informacemi, jako jsou suroviny, su?ina, obsah soli, hmotnost a datum 
výroby. Kód je ?itelný jak v pr?b?hu výrobního procesu, po vysolení, nanesení nát?ru, tak v distribu?ním ?et?zci 
a? po porcování.

Výroba známky se speciálním tvarem, barvou, perforací nebo velikostí dává produktu unikátní charakter. M??e 
se jednat o chrán?nou známku s vlastním logem, místem p?vodu a jménem va?í firmy.

Známky jsou potiskovány potraviná?skou ?ernou barvou na bázi ?ivo?i?ného uhlí. Následn? se vysekávají 
p?íslu?né tvary v?etn? perforace. Po vysu?ení jsou produkty zabaleny v ?íslovaných sadách a distribuovány. 
Pokud má výrobce ur?enou ?íselnou posloupnost, je v?dy evidována a ?íseln? pokra?uje p?i dal?í dodávce.

Potisk

- Je provád?n nezávadnou potraviná?skou barvou v jednom odstínu ?erné. 

- Nános barvy je minimální. 

- Design potisku dle po?adavku zákazníka.  

- M??e obsahovat obrazové motivy, ?íslice, logo, datový kód apod. 

- Posloupné ?íslování ka?dého kusu známky je realizovatelné ve form? ?íslic, datového kódu nebo jejich 
kombinací.

Pro kaseinové známky se pou?ívají dva typy materiálu - ?istý kasein, tzv. tvrdé známky a kasein 
m?k?ený glycerolem pro zaji?t?ní pru?nosti.

Aplikace
Aplikace m??e být provedena automatickým dávkova?em, za pou?ití nem?k?ené známky ze 100% kaseinu. 
Pro ru?ní zp?sob je doporu?eno pou?ít známek m?k?ených glycerolem, které nejsou náchylné ke zlomení. 
Známka je polo?ena na povrch p?edlisovaného sýra nebo na sýr s ji? vytvo?eným pevn?j?ím povrchem. Dále 
pokra?uje proces lisování. Pokud je pot?eba, je mo?né známku t?sn? p?ed aplikací zvlh?it vodou se solí.
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KASEINOVÉ ZNÁMKY
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Chemická analýza mlé?ných produkt? 

MLÉKÁRENSKÝCH PRODUKT?

Map Check 3Check Point 3

Kontrola ochranné 
atmosféry a propustnosti 
folií

Stanovení  patogen? 
a indikátor? kvality 

sklo, 

plasty, 

spot?ební materiál a 

b??né laboratorní p?ístroje

stolní NIR analyzátor 

KONTROLA KVALITY

Kontrola syrového mléka, surovin, 
meziprodukt? i koncových výrobk?. 

- laboratorní 
- on-line 

NIR analyzátory 

Senzorická analýza

On-line analyzátory modifikované atmosféry 
umo??ují kontinuální m??ení obsahu kyslíku 
nebo i CO2 p?ímo v balicím prostoru. 

P?ístroje pro hodnocení 
textury mlé?ných produkt? 
?i obal?

Pomocníci pro m??ení: 

- pevnosti /  tvrdosti

- tuhosti

- roztíratelnosti

- lámavosti

a mnoha dal?ích vlastností 
va?ich výrobk? 

- Laboratorní vpichové analyzátory
- Sm??ovací stanice 
- Analyzátory propustnosti vodní páry a O2

Více najdete na www.biopro.czVíce najdete na www.biopro.cz

vá? prémiový dodavatel laboratorního vybavení

rychlá multiparametrická 
analýza s vynikající p?esností

Rychlé mikrobiologické metody

www.siot.cz

RYCHLÁ 

DETEKCE RIL A 

MYKOTOXIN?

v mléce

KONTROLA PARAMETR? 
V KA?DÉM BOD? VÝROBNÍHO 
PROCESU 

on-line 
analyzátory 

Efektivní monitoring obsahu vody 
a dal?ích parametr? v reálném ?ase, 
automatické ?ízení procesu výroby. 

- Moderní mibi analyzátory

- Chromogenní média
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O.K.SERVIS BioPro, s.r.o., Bo?etická 2668/1, 193 00 Praha 9, ? R
Tel.: +420 281 091 460, Fax: +420 281 866 264, E-mail: info@oks.cz

Pobo?ka pro Slovenskou republiku:
O.K. SERVIS BioPro SK, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava, SR
Tel.: +421 243 634 967, Fax.: +421 233 331 785, E-mail: bratislava@oks.cz

Certifikace managementu jakosti dle ? SN EN ISO 9001:2016
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