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Opis
[0001] Táto patentová prihláška opisuje použitie aniónových emulgátorov pri príprave taveného syra s
obsahom sušiny ≤ 40 % na zvýšenie pevnosti taveného syra.
[0002] Táto patentová prihláška opisuje tiež tavené syry s obsahom sušiny ≤ 40 % obsahujúcej aspoň
jeden aniónový emulgátor, ako aj spôsob výroby takých tavených syrov.
[0003] „Tavené syry” alebo „Tavené syrové špeciality” sú výrobky získané tavením syrov, tepelným
spracovaním, a všeobecne za čiastočného vákua, za prítomnosti alebo neprítomnosti taviacich solí.
[0004] Syry, ktoré tvoria surovinu používanú pri tavení, môžu byť akékoľvek prírodné syry, t.j. syry
získané priamo koaguláciou mlieka a/alebo mliečnych koncentrátov (prvá premena mlieka alebo
mliečnych koncentrátov). Všeobecnejšie ide o syry s lisovanou hmotou.
[0005] Tavené syry môžu obsahovať tiež ďalšie mliečne produkty, ako sú bielkovinové koncentráty
mlieka a/alebo srvátky v tekutej alebo práškovej forme, sušené plnotučné mlieko, čiastočne alebo úplne
odstredené, tuk živočíšneho pôvodu (bezvodý mliečny tuk, maslo, smotana) a/alebo rastlinného pôvodu
(tuk pochádzajúci napríklad zo sóje, repky, podzemnice olejnej, slnečnice, palmového oleja,
palmojadrového oleja, kopry). Spôsob výroby takýchto výrobkov je opísaný napríklad v knihe „le
Fromage” A. ECKA (Ed Lavoisier, 1997, str. 691 a nasledujúce).
[0006] Tavené syry sú balené hlavne v miskách alebo vo forme porcií na účely použitia natieraním,
plátkov na účely použitia ako snack alebo na kulinárske účely, alebo v blokoch, ktoré sú určené na
krájanie alebo strúhanie.
[0007] Táto patentová prihláška opisuje konkrétnejšie výrobky určené na natieranie.
[0008] Tavené syry roztierateľného typu sú homogénne a stabilnej emulzie. Výrobky majú dobu
skladovateľnosti až jeden rok, s predĺženými dobami skladovania mimo chlad (pri okolitej teplote).
[0009] Všeobecne sa tavené syry na trhu vyznačujú sušinou pohybujúcou sa:
•
•
•

v rozmedzí 34 až 55 % u výrobkov s obsahom tuku (v sušine) pohybujúcom sa v rozmedzí 40 až
60 % a s obsahom bielkovín pohybujúcom sa v rozmedzí 9 až 15 %.
v rozmedzí 40 až 55 % u výrobkov s obsahom tuku (v sušine) 60 až 70 % a s obsahom bielkovín
pohybujúcom sa v rozmedzí 8 až 12 %.
v rozmedzí 30 až 40 % u výrobkov so zníženým obsahom tuku, t.j. s obsahom tuku v sušine
pohybujúcom sa v rozmedzí 20 až 30 % a s obsahom bielkovín pohybujúcom sa v rozmedzí 12 až
17 %.

[0010] Tieto tavené syry sa vyznačujú relatívne pevnou konzistenciou a všeobecne tým pevnejšou, čím
je obsah sušiny, teda obsah bielkovín, vyšší, pričom si súčasne zachovávajú roztierateľnosť a
rozpustiteľnosť v ústach.
[0011] Napríklad konzistencia, meraná pri 20°C 8 dní po výrobe penetrometrickou skúškou s texturometrom LFRA-STEVENS (Equipements scientifiques, Francúzsko) (sonda s priemerom 6,35 mm /
hĺbka 7 mm / penetračná rýchlosť 0,2 mm/s) sa pohybuje v rozmedzí 30 až 50 gramov u výrobkov s
obsahom sušiny 40 % a obsahom tuku v sušine (T/S) 46 %.
[0012] Avšak u receptúr s nižším obsahom sušiny, čo je prípad výrobkov so zníženým obsahom tuku
a najmä tzv. „ekonomických“ receptúr (t.j. so zníženým obsahom bielkovín), pevnosť klesá. Tavené
syry sú mäkšie a môžu sa prilepiť na obal (najmä porcie balené v hliníkovom obale alebo výrobky v
miskách alebo sklenených téglikoch).
[0013] V rámci nových nutričných politík zameraných na znižovaní príjmu lipidov zo strany spotrebiteľov
za účelom boja proti obezite je však obzvlášť významná výroba odľahčených výrobkov dobrej kvality,
ktoré majú dobré organoleptické vlastnosti (textúru) a funkčné vlastnosti (roztierateľnosť). Na druhej
strane je dôležité ponúknuť tavené syry, ktoré poskytujú obvyklé nutričné zložky syrov (bielkoviny,
lipidy, vápnik) za miernu cenu, ktoré sú určené pre populácie s nízkou kúpnou silou, a to znížením
obsahu sušiny syrov znížením obsahu rôznych zložiek, vrátane bielkovín. Pre výrobky patriace do
týchto dvoch kategórií je však dôležité získať pevnejšie tavené syry, ktoré sa však stále rozpúšťajú v
ústach.
[0014] Ak použitie konvenčných texturizačných produktov, ako sú hydrokoloidy (karagenány, guarová
guma alebo karobová guma), umožňuje vyriešiť problém s pevnosťou, takto získané tavené syry majú
gélovú textúru, ktorá nie je príliš vhodná pre roztierateľnosť.
[0015] Úplne neočakávane prihlasovateľ preukázal, že je možné získať tavené syry s nízkym obsahom
sušiny (t.j. so zníženým obsahom tukov a/alebo bielkovín), ktoré majú napriek všetkému dobrú pevnosť,
dobrú mazavosť, ktoré sa rozpúšťajú v ústach a ktoré sú dobre roztierateľné, s použitím emulgátorov
patriacich do skupiny aniónových emulgátorov.
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[0016] Aniónovým emulgátorom sa rozumie molekula, ktorá má amfifilný charakter a ktorej hydrofilná
časť obsahuje záporne nabitú ionizovanú skupinu.
[0017] Z tejto skupiny budú obzvlášť vhodné:
a) monoglyceridy esterifikované organickou kyselinou, konkrétnejšie ACETEM (estery monoglyceridov s kyselinou octovou), CITREM (estery monoglyceridov s kyselinou citrónovou), LACTEM
(estery monoglyceridov s kyselinou mliečnou), DATEM (estery mono/diglyceridov s kyselinou
diacetylvínnou, prídavná látka E472e),
b) estery kyseliny mliečnej esterifikované mastnými kyselinami, konkrétnejšie stearoyl-laktylát
sodný (SSL = E481) alebo stearoyl-laktylát vápenatý (CSL = E482),
c) alebo ich zmesi.
[0018] Tieto emulgátory sa predávajú vo forme prášku alebo pasty. Konkrétnejšie je možné citovať ako
ester mono/diglyceridov s kyselinou diacetylvínnou (DATEM) ester predávaný spoločnosťou DANISCO
pod obchodným názvom Panodan® (obsahujúci 80 % DATEM a 20 % uhličitanu vápenatého).
[0019] Ako CSL a SSL je možné citovať estery dodávané spoločnosťou KERRY v postupnom poradí
pod obchodnými názvami Admul CSL 2010 (obsahujúci 4 % vápnika) a Admul SSL 1078K (obsahujúci
4 % sodíka).
[0020] DATEM je známy tým, že má hydrofilnejšie vlastnosti ako ostatné emulgátory odvodené od
monoglyceridov, pričom tieto aniónové vlastnosti ho robia veľmi reaktívnym s bielkovinami, a preto sa
používa v bielkovinových emulziách. Tento emulgátor je známy najmä:
•
•

na zlepšenie objemu výrobkov a strojovej spracovateľnosti hmôt, a preto sa používa pri výrobe
chleba, okrem iného na zlepšenie objemu chleba,
na odolnosť pri tepelnom spracovaní pri vysokých teplotách, ako je spracovanie UHT, alebo
dokonca sterilizačné spracovanie. Tento produkt sa preto používa v oblasti emulzií, ako sú studené
alebo horúce omáčky a majonézy, na zlepšenie stability emulzií pri tepelnom spracovaní. V rámci
tohto použitia je možné uviesť patentový spis EP0716811, ktorý opisuje použitie tohto emulgátora
v omáčkach, majonézach a roztierateľných produktoch, kde sa používa na stabilizáciu vaječného
žĺtka počas tepelného spracovania pri vysokých teplotách. Rovnako je možné uviesť patentový
spis EP0702902, ktorý opisuje spôsob výroby tepelne stabilnej emulzie oleja vo vode, ktorá
obsahuje 0,1 až 5 % DATEM namiesto vaječného žĺtku v omáčkach alebo majonézach obsahujúcich ocot.

[0021] Taktiež bolo opisované použitie monoglyceridov v tavených syroch, ale pre špecifické účely.
Patentová prihláška EP 0382291, ktorá opisuje použitie monoglyceridov, diglyceridov a/alebo fosfatidov, umožňuje obmedziť uvoľňovanie tuku v receptúrach tavených syrov obsahujúcich rastlinný tuk.
Naproti tomu nie je spomenuté použitie týchto emulgátorov na zlepšenie pevnosti tavených syrov s
nízkym obsahom sušiny.
[0022] SSL a CSL sa pripravujú esterifikáciou kyseliny mliečnej zmesou mastných kyselín (kyseliny
palmitovej a stearovej v pomere 1/1) za prítomnosti hydroxidu vápenatého (CSL) alebo hydroxidu
sodného (SSL).
[0023] SSL je univerzálny emulgátor, aniónový, ktorý disperguje vo vode a ktorý je často využívaný v
pekárstve/výrobe chleba a pre emulzie oleja vo vode. Používa sa častejšie ako CSL, ktorý sa tiež
používa v pekárstve/výrobe chleba.
[0024] Nie je opisované, že estery kyseliny mliečnej esterifikovanej mastnými kyselinami zlepšujú
pevnosť tavených syrov s nízkym obsahom sušiny (< 45 %, výhodne ≤ 40%, alebo < 40 %). Lee BOU
v dizertačnej práci na tému „biochemická štúdia tavenia syrov” (Université de Nancy - 2001) opísal
nahradenie taviacich solí stearoyl-laktylátom alebo estermi sacharózy, za účelom deštrukturácie syrov
za účelom tavenia. Výsledky sa ukázali negatívne, táto skupina emulgátorov nehrala úlohu pri deštrukturácii syrov.
[0025] Použitie aniónových emulgátorov bolo opisované v ďalších dokumentoch, čo sa týka ich použitia
pri výrobe taveného syra, ale pre špecifické aplikácie a funkcie.
[0026] Takto patentový spis US 6 368 653 uvádza použitie mezomorfných fáz obsahujúcich jedlý
emulgátor počas výroby syrových výrobkov, najmä za účelom nahradenia tuku. Patentový spis 6 368
653 opisuje príklad prípravy taveného syra s obsahom sušiny > 40 % a podielom T/S < 20 % a
obsahujúceho 2 % monoglyceridov.
[0027] Neuvádza sa použitie týchto mezomorfných fáz v tavených syroch s nízkym obsahom sušiny
(< 45 %, výhodne ≤ 40 %, alebo < 40 %) za účelom zlepšenia viskozity a čiastočnej náhrady bielkovín.
Podobne dokument US 2006/0093723 opisuje použitie organických emulgátorov, ako sú mono- a
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diglyceridy, pri výrobe tavených syrov, ktoré sú stabilné pri okolitej teplote a ktoré majú prijateľné
organoleptické vlastnosti.
[0028] Na druhej strane patentový spis US 3 697 292 opisuje použitie esterifikovaných monoglyceridov
na výrobu tavených syrov, ale s cieľom zvýšiť, v taviacich receptúrach, množstvo opätovne použitých
syrov, ak je cieľom recyklácie skôr tavených syrov v uvedených receptúrach. Esterifikované monoglyceridy, vrátane DATEM, sa používajú na odstránenie nevýhod spojených s použitím veľkého
množstva opätovne použitého syra, ktoré môže dosiahnuť 100 % receptúr, a konkrétnejšie zahustenie
produktov v okamihu tepelného spracovania, čo obmedzuje čerpateľnosť produktu počas operácie
dávkovania. Okrem toho, v spôsobe podľa predkladaného vynálezu platí, že ak sa opätovne použitý
syr používa pri výrobe taveného syra, používa sa ako pomocný technologický prostriedok za účelom
uľahčenia zahájenia „krémovania” (získavania viskozity). Opätovne použitý syr je potom obsiahnutý v
obsahu nižšom ako 5 % hmotnostných receptúry.
[0029] Žiadny z týchto dokumentov teda neuvádza úlohu týchto aniónových emulgátorov ako náhrad
bielkovín v ekonomických receptúrach za účelom zlepšenia pevnosti receptúr s nízkym obsahom sušiny
(≤ 40 %).
[0030] Tu opisované aniónové emulgátory, najmä DATEM, SSL alebo CSL, neočakávane umožňujú
zvýšenie viskozity receptúr s nízkym obsahom sušiny, v ktorých môžu nahrádzať bielkoviny, čím je
umožnené zníženie celkového obsahu bielkovín v receptúrach až na 30 %.
[0031] Ďalej prihlasovateľ neočakávane preukázal, že pôsobenie skupiny aniónových emulgátorov sa
synergicky zvyšuje za prítomnosti hydrokoloidov, konkrétnejšie karagenanov.
Vynález je definovaný nárokmi.
Použitie aniónového emulgátora na zvýšenie pevnosti tavených syrov s obsahom sušiny ≤ 40 %
[0032] Vynález sa týka použitia aspoň jedného esteru mono/diglyceridov s kyselinou diacetylvínnou
(DATEM) na prípravu taveného syra s obsahom sušiny ≤ 40 %, výhodne < 40 %, za účelom zvýšenia
pevnosti uvedeného taveného syra a zníženia celkového obsahu bielkovín receptúry uvedeného
taveného syra až na 30 %.
[0033] Získané roztavené syry majú obsah sušiny výhodne ≤ 37 %, konkrétnejšie ≤ 37 %, ak sa pomer
T/S pohybuje v rozmedzí 5 až 50 %. Výhodne sa obsah tuku/sušiny (T/S) uvedeného taveného syra
pohybuje v rozmedzí 5 až 70 %, výhodnejšie v rozmedzí 5 až 55 % (vrátane medzných hodnôt).
[0034] Tavené syry sa konkrétnejšie týkajú syrov, ktoré majú nasledujúce vlastnosti sušiny a tukov
(vyjadrené pomerom tuk/sušina):
•
•
•

sušina ≤ 33 % pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 5 až 30 %
sušina ≤ 37 %, výhodne 33 % < sušina ≤ 37 %, pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 30 až 50 %
sušina ≤ 40 %, výhodne 37 % < sušina ≤ 40 %, pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 50 až 70 %

[0035] Zo skupiny aniónových emulgátorov bude zvolený DATEM ako mono/diglycerid esterifikovaný
organickou kyselinou.
[0036] Monoglyceridy esterifikované kyselinou sú najčastejšie používanými emulgačnými činidlami na
svete, táto skupina prídavných látok obsahuje: ACETEM (estery monoglyceridov s kyselinou octovou),
CITREM (estery monoglyceridov s kyselinou citrónovou), LACTEM (estery monoglyceridov s kyselinou
mliečnou), DATEM (estery mono/diglyceridov s kyselinou diacetylvínnou).
[0037] Vynález sa týka špecifického použitia DATEM.
[0038] Podľa výsledkov porovnávacích penetrometrických skúšok vykonaných prihlasovateľom u
tavených syrov obsahujúcich alebo neobsahujúcich mono/diglycerid esterifikovaný organickou
kyselinou, je zisk pevnosti medzi štandardným taveným syrom a taveným syrom vyrobeným za
prítomnosti 0,48 % DATEM aspoň 20 %.
[0039] „Penetrometria” je meranie odporu predmetu proti nepretržitému prenikaniu tyče daného
valcového prierezu danou penetračnou rýchlosťou a do danej hĺbky. V rámci predkladanej prihlášky sa
penetrometria meria texturometrom LFRA-STEVENS (Equipements scientifiques, Francúzsko) s
priemerom 6,35 mm, hĺbke prieniku 7 mm penetračnou rýchlosťou 0,2 mm/s, pri 20°C.
[0040] Estery kyseliny mliečnej esterifikované mastnými kyselinami zahŕňajú estery kyseliny mliečnej
esterifikované kyselinou palmitovou a stearovou za prítomnosti hydroxidu sodného alebo hydroxidu
vápenatého, a konkrétnejšie stearoyl-laktylát sodný (SSL) a stearoyl-laktát vápenatý (CSL).
[0041] Podľa výsledkov porovnávacích penetrometrických skúšok vykonaných prihlasovateľom u syrov
obsahujúcich alebo neobsahujúcich CSL alebo SSL, je medzi štandardným taveným syrom a taveným
syrom vyrobeným za prítomnosti 0,20 % SSL alebo CSL zisk pevnosti 25 %.

-4-

[0042] Obsah DATEM v zmesi prísad použitej na prípravu uvedeného taveného syra sa môže
pohybovať v rozmedzí 0,05 až 1 %, výhodne 0,1 až 1 %, výhodnejšie 0,1 až 0, 8 %, výhodnejšie 0,2
až 0,6 % hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi.
[0043] Vynález sa tiež týka použitia DATEM v kombinácii s hydrokoloidmi, najmä ale nie výlučne
karagenanmi. Pri použití DATEM v kombinácii s jedným alebo viacerými hydrokoloidmi, ako sú
karagenany, je totiž pozorované synergické zlepšenie pevnosti.
[0044] Karagenany môžu byť začlenené do zmesi prísad použitej na prípravu taveného syra v obsahu
0,05 až 5 %, výhodne 0,1 až 3 %, výhodnejšie 0,1 až 1 % hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi.
[0045] Výhodne je pevnosť taveného syra získaného použitím podľa vynálezu, meraná penetrometriou,
väčšia aspoň o 5 gramov, výhodne 10 gramov, výhodnejšie aspoň o 20 gramov, v porovnaní so
štandardným taveným syrom vyrobeným za rovnakých podmienok, ale bez DATEM.
Spôsob výroby tavených syrov s obsahom sušiny ≤ 40 %
[0046] Vynález sa týka tiež spôsobu výroby taveného syra s obsahom sušiny ≤ 40 %, výhodne
< 40 %, pričom uvedený spôsob zahŕňa etapy spočívajúce v:
a) získaní zmesi obsahujúcej, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi:
•
•
•

•
•
•
•

aspoň 5 %, výhodne 5 až 50 %, výhodnejšie 10 až 40 %, výhodnejšie 10 až 30 % aspoň
jedného prírodného syra,
0 až 50 %, výhodne 5 až 30 %, výhodnejšie 10 až 20 %, výhodnejšie 10 až 15 %, aspoň
jedného tuku,
0 až 40 %, výhodne 5 až 20 %, výhodnejšie 10 až 15 %, aspoň jednej zložky zvolenej zo
skupiny tvorenej sušeným plnotučným mliekom a/alebo čiastočne alebo úplne odstredeným, srvátkovým práškom, kazeínmi,
1 až 20 %, výhodne 1 až 10 %, výhodnejšie 1 až 5 % koncentrátov mliečnych a/alebo
sérových bielkovín,
0,5 až 3 %, výhodne 1 až 2 %, aspoň jednej taviacej soli,
0,05 % až 1 % aspoň jedného aniónového emulgátora, výhodne 0,1 až 1 %, výhodne 0,1
až 0,8 %, výhodnejšie 0,2 až 0,6 %, a
vodu v dostatočnom množstve až do 100 %,

b) tavení zmesi termomechanickým spracovaním pri teplote ≥ 70°C za účelom získania taveného
syra, a
c) vykonaní sterilizácie typu Ultra-High Temperature (UHT),
d) vykonaní etapy krémovania, a
e) prípadne ochladzovaní taveného syra na teplotu 70 až 80°C a balení taveného syra, pričom
uvedeným aniónovým emulgátorom je DATEM.
[0047] Prírodným syrom začleneným do zmesi prísad na prípravu taveného syra podľa vynálezu môže
byť akýkoľvek syr vzniknutý prvou premenou mlieka alebo mliečnych koncentrátov enzymatickou
a/alebo kyslou koaguláciou mlieka alebo mliečnych koncentrátov.
[0048] Za účelom prípravy taveného syra sú často zmiešané rôzne prírodné syry, pričom tieto syry
môžu byť zvolené napríklad v závislosti na ich typu, chuti, zrelosti, konzistencii alebo kyslosti.
[0049] Použitým prírodným syrom alebo syrmi sú všeobecne syry s lisovanou hmotou, a najmä s
nevarenou lisovanou hmotou ako gouda, eidam, čedar, cantal, raclette alebo morbier, alebo s varenou
lisovanou hmotou, ako je ementál, gruyère, comté, beaufort. Najpoužívanejšími prírodnými syrmi sú
však gouda, eidam, čedar a ementál.
[0050] Prírodný syr môže byť tiež, alebo zmes prírodných syrov môže obsahovať, syr s hnetenou
hmotou, ako je Mozarella.
[0051] Výhodne je veľkosť prírodného(ých) syra(ov), ktoré vstupujú do zmesi, zmenšená, prípadne po
odstránení kôrky, strúhaním a/alebo mletím.
[0052] Prírodný syr prípadne môže byť, alebo zmes môže obsahovať, čerstvé syreniny alebo
fermentované mlieka, ako je jogurt, kefír, labneh. Tie sú uprednostňované v rámci výroby produktov
patriacich do skupiny tavených čerstvých syrov. V tomto prípade môže byť prírodný syr alebo zmes
prírodných syrov tvorená čerstvými syreninami alebo fermentovanými mliekami, ktoré potom všeobecne predstavujú až 80-85 % zmesi prísad určenej na tavenie. Čerstvé syreniny alebo fermentované
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mlieka môžu byť tiež zmiešané s prírodnými syrmi typu lisovanej hmoty, obvykle v obsahu 5-10 %
zmesi prísad určenej na tavenie.
[0053] Spôsob podľa vynálezu výhodne nepoužíva syr na opätovné použitie. Avšak môže byť použité
až 5 % syra na opätovné použitie, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi, ako pomocného technologického prostriedku na uľahčenie zahájenia krémovania.
[0054] Zmes prísad môže obsahovať aspoň jeden tuk, ktorým môže byť živočíšny tuk alebo tuky, ako
je maslo, MGLA (bezvodý mliečny tuk) a smotana a/alebo rastlinný tuk alebo tuky, ako sú repkový olej,
sójový olej, olej z podzemnice olejnej, slnečnicový, palmový, palmojadrový olej a olej z kopry. Množstvo
použitého živočíšneho a/alebo rastlinného tuku závisí na požadovanom obsahu tuku konečného
taveného syra.
[0055] Zmes môže obsahovať tiež sušené mlieko, srvátkový prášok, kazeíny, čo umožňuje poskytnutie
bielkovinových zložiek v tavenom syre.
[0056] Použitie nesyrových surovín závisí na ich dostupnosti a cene na trhu, pretože svojim prísunom
bielkovín viac alebo menej nahrádzajú syrovú časť. Odborník v odbore dokáže dokonale nastaviť
množstvo rôznych surovín v závislosti na konečnom produkte, ktorý má byť vyrobený.
[0057] Zmes môže výhodne ďalej obsahovať 0,05 až 5 %, výhodne 0,1 až 3 %, výhodnejšie 0,1 až
1 % aspoň jedného hydrokoloidu, ako sú karagenany, guar, karob alebo xantánová guma.
[0058] Synergické zlepšenie pevnosti je pozorované najmä vtedy, keď sa použije DATEM v kombinácii
s jedným alebo viacerými karagenanmi.
[0059] Aniónový emulgátor sa pridáva buď priamo do zmesi pred varením (termomechanické
spracovanie), alebo keď je pridávaný tuk, predchádzajúcim začlenením do tuku, ktorý bude sám
začlenený do zmesi.
[0060] Aniónový emulgátor DATEM môže byť použitý za prítomnosti jednej alebo viacerých tradičných
taviacich solí, ako sú fosforečnany a/alebo citrany sodné, draselné alebo horečnaté. Výhodne sa
použijú taviace soli až do obsahu 0,5 až 3 % v zmesi prísad.
[0061] Podľa tu opísaného spôsobu sú použité aniónové emulgátory bez taviacej soli.
[0062] Zmes prísad na prípravu taveného syra môže obsahovať tiež napríklad aromatické látky, tvarové
prvky alebo farbivá.
[0063] „Tvarovými prvkami” sa rozumejú prvky, ktoré majú tvar, textúru, farbu alebo chuť, ktoré sú
rozoznateľné v syrovom výrobku. Ako príklad tvarových prvkov je možné uviesť cesnak, petržlen,
korenie, šalotku, rascu, kúsky vlašských orechov, lieskové orechy, olivy, bylinky, kúsky zeleniny alebo
ovocie.
[0064] Konkrétnejšie môže zmes prísad podľa vynálezu obsahovať 10 až 30 % zmesi prírodných syrov,
najmä syrov s lisovanou hmotou, 10 až 15 % tuku, 10 až 15 % aspoň jednej zložky zvolenej zo skupiny
tvorenej sušeným plnotučným a/alebo čiastočne alebo úplne odstredeným mliekom, srvátkovým
práškom a kazeínmi, najmä 10 až 15 % sušeného odstredeného mlieka, 1 až 5 % koncentrátov
mliečnych a/alebo sérových bielkovín, 1 až 3 % taviacej(ych) soli(í), 0,2 až 0,6 % DATEM a vodou v
dostatočnom množstve až do 100 %.
[0065] Odľahčený tavený syr získaný spôsobom podľa vynálezu je možné pripraviť zo zmesi prísad
obsahujúcich 10 až 30 % zmesi prírodných syrov, najmä syrov s lisovanou hmotou, 10 až 15 % aspoň
jednej zložky zvolenej zo skupiny tvorenej sušeným plnotučným a/alebo čiastočne alebo úplne
odstredeným mliekom, srvátkovým práškom a kazeínmi, najmä 10 až 15 % sušeného odstredeného
mlieka, 1 až 5 % koncentrátov mliečnych a/alebo sérových bielkovín, 1 až 3 % taviacej(ych) soli(í), 0,2
až 0,6 % DATEM a vodou v dostatočnom množstve až do 100 %. Iná zmes prísad podľa vynálezu
môže obsahovať 10 až 30 % zmesi prírodných syrov, najmä syrov s lisovanou hmotou, 10 až 15 %
tuku, 10 až 15 % aspoň jednej zložky zvolenej zo skupiny tvorenej sušeným plnotučným a/alebo
čiastočne alebo úplne odstredeným mliekom, srvátkovým práškom a kazeínmi, najmä 10 až 15 %
sušeného odstredeného mlieka, 1 až 5 % koncentrátov mliečnych a/alebo sérových bielkovín, 1 až 3
% taviacej(ych) soli(í), 0,3 až 0,6 % DATEM, 0,2 % až 1 % aspoň jedného hydrokoloidu a vodou v
dostatočnom množstve až do 100 %.
[0066] Termomechanické spracovanie sa vykonáva pri teplote ≥ 80°C, výhodne pri teplote 80-120°C,
výhodnejšie pri 100-115°C, po dobu niekoľkých sekúnd až niekoľkých minút, v závislosti na použitej
teplote.
[0067] Tavenie zmesi prísad sa typicky vykonáva v prístroji typu cutter (napríklad tých, ktoré sú
predávané pod názvom STEPHAN®) alebo prístrojoch typu miešača, miešadla, hnetača, varičamiešadla, ko-hnetača, extrudéra. Termomechanické spracovanie je možné vykonávať pri rýchlostiach
až 1500 ot/min.
[0068] Na konci etapy tavenia sa získa homogénna zmes.
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[0069] Po termomechanickom spracovaní výhodne nasleduje sterilizácia typu Ultra-High Temperature
(UHT) až do 150°C a ochladzovanie na teplotu 80-90°C. Roztavená zmes môže byť spracovaná
napríklad na UHT prístroji pri 140°C po dobu 3 sekúnd a potom ochladená na 80°C bleskovou expanziou.
[0070] Keď je vykonávaná UHT sterilizácia, nasleduje po sterilizácii etapa krémovania, počas ktorej
dochádza k polymerizačným reakciám bielkovín vedúcim k štruktúrovaniu produktu a jeho zahusťovaniu. Krémovanie sa všeobecne vykonáva v premiešavacích reaktoroch, kde sa syr typicky zdržiava
aspoň 10 minút, výhodne aspoň 15 minút, pri teplote 80-90°C za miešania približne rýchlosťou 20
ot/min.
[0071] Výrobky budú balené do rôznych typov obalov podľa následného použitia a miestnych zvykov
(hliníkový obal, vaničky, misky, sklenené alebo plastové tégliky atď.) pred alebo po ochladení.
[0072] Obvykle sa spracovaný syr balí horúci do svojho obalu pred ochladzovaním, typicky až na
10-15°C, čo poskytuje výhodu v rovine bezpečnosti potravín.
[0073] Získané tavené syry majú obsah sušiny výhodne ≤ 37 %, konkrétnejšie ≤ 37 %, ak sa T/S
pohybuje v rozmedzí 5 až 50 %. Výhodne má uvedený tavený syr obsah tuku/suchého extraktu (T/S)
pohybujúci sa v rozmedzí 5 až 70 %, výhodnejšie pohybujúci sa v rozmedzí 5 až 55 % (vrátane
medzných hodnôt).
[0074] Konkrétnejšie môžu mať tavené syry získané spôsobom podľa vynálezu nasledujúce vlastnosti
sušiny a tukov (vyjadrené pomerom tuk/sušina):
•
•
•

sušina ≤ 33 % pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 5 až 30 %
sušina ≤ 37 %, výhodne 33 % < sušina ≤ 37 %, pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 30 až 50 %
sušina ≤ 40 %, výhodne 37 % < sušina ≤ 40 %, pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 50 až 70 %

Tavené syry s obsahom sušiny ≤ 40 %
[0075] Táto patentová prihláška opisuje tiež tavený syr, ktorý je možné získať spôsobom výroby podľa
vynálezu. Podľa tu opísaného spôsobu bol spracovaný syr pripravený spôsobom výroby podľa
vynálezu.
[0076] Táto patentová prihláška opisuje tiež tavený syr s obsahom sušiny ≤ 40 %, výhodne < 40 %,
ktorý obsahuje bielkoviny, tuky a aspoň jeden aniónový emulgátor, najmä mono/diglycerid esterifikovaný organickou kyselinou alebo estery kyseliny mliečnej esterifikovanej mastnými kyselinami, ako boli
opísané vyššie. Výhodne môžu tieto zložky nahradiť až 30 % množstvo bielkovín v receptúrach taveného syra.
[0077] Uvedeným aspoň jedným mono/diglyceridom esterifikovaným organickou kyselinou je ester
mono/diglyceridov s kyselinou diacetylvínnou (DATEM).
[0078] Obsah uvedeného aspoň jedného aniónového emulgátora DATEM v tavenom syre sa pohybuje
v rozmedzí 0,05 až 1 %, výhodne v rozmedzí 0,1 až 1 %, výhodne v rozmedzí 0,1 až 0,8 %, výhodne
v rozmedzí 0,2 až 0,6 % hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti taveného syra (vrátane
medzných hodnôt).
[0079] Tavený syr môže ďalej obsahovať 0,05 až 5 %, výhodne 0,1 až 3 %, výhodnejšie 0,1 až 1 %
aspoň jedného hydrokoloidu, ako sú karagenany, guar, karob alebo xantánová guma. Výhodne je
hydrokoloidom jeden alebo viac karagenanov.
[0080] Tavené syry majú obsah sušiny výhodne ≤ 37 %, konkrétnejšie ≤ 37 %, pokiaľ sa T/S pohybuje
v rozmedzí 5 až 50 %. Uvedený tavený syr má výhodne obsah tukov/sušiny (T/S) pohybujúci sa v
rozmedzí 5 až 70 %, výhodnejšie v rozmedzí 5 až 55 % (vrátane medzných hodnôt).
[0081] Konkrétnejšie môžu mať tavené syry nasledujúce vlastnosti sušiny a tukov (vyjadrené pomerom
tuk/sušina):
•
•
•

sušina ≤ 33 % pro T/S pohybujúca sa v rozmedzí 5 až 30 %, alebo
sušina ≤ 37 %, výhodne 33 % < sušina ≤ 37 %, pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 30 až 50 %,
alebo
sušina ≤ 40 %, výhodne 37 % < sušina ≤ 40 %, pre T/S pohybujúci sa v rozmedzí 50 až 70 %

[0082] Roztavený syr môže obsahovať aspoň jednu tradičnú taviacu soľ, ako sú fosforečnany a/alebo
citrany sodné, draselné alebo horečnaté. Obsah taviacich solí v tavenom syre sa typicky pohybuje v
rozmedzí 0,5 až 3 % hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti taveného syra. Obsah taviacich
solí v tavenom syre môže byť ešte 1 až 2 % hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti taveného
syra.
[0083] Tavený syr môže vo svojej formulácii obsahovať tiež aromatické látky, tvarové prvky, farbivá
atď.
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[0084] „Tvarovými prvkami” sa rozumejú prvky, ktoré majú tvar, textúru, farbu alebo chuť, ktoré sú
rozoznateľné v syrovom výrobku. Ako príklad tvarových prvkov je možné uviesť cesnak, petržlen,
korenie, šalotku, rascu, kúsky vlašských orechov, lieskové orechy, olivy, bylinky, kúsky zeleniny alebo
ovocia.
[0085] Nižšie uvedené príklady umožňujú odborníkom v odbore porozumieť významu použitia tejto
skupiny emulgátorov na výrobu tavených syrov s obsahom sušiny ≤ 40 %, konkrétnejšie ≤ 37 %.
[0086] Použitie DATEM (alebo CSL alebo SSL, ktoré nezodpovedajú vynálezu), ako ukazujú nižšie
uvedené príklady, umožňuje získať produkty s nízkym obsahom sušiny (≤ 40 %), ktoré majú pevnú
textúru, pričom sa stále rozpúšťajú v ústach a vykazujú dobré vlastnosti roztierateľnosti. Použitie
DATEM, SSL alebo CSL a všeobecnejšie aniónových emulgátorov preto získava zvláštny význam na
prípravu tavených syrov s odľahčenými alebo ekonomickými formuláciami, ktoré by inak vykazovali
chyby pevnosti.
[0087] Okrem toho umožňujú nahradiť 30 %, výhodne 20 % bielkovín (vyjadrené celkovým
percentuálnym obsahom bielkovín v receptúre) v ekonomických receptúrach.
Príklad 1: Výroba taveného syra s obsahom sušiny 37 %, obsahom tuku 45 % (vyjadrené
pomerom T/S) a obsahom bielkovín 10 %
[0088] Pripraví sa štandardná receptúra (A) a dva ďalšie produkty, B, C, ktoré majú rovnaké zloženie
s tým rozdielom, že zloženie B a C obsahuje 0,3 až 0,6 % PANODANU A2020 (Danisco) (t.j. 0,24 % a
0,48 % DATEM) (vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi).
[0089] Súbežne sa pripraví receptúra D zhodná s A, s výnimkou obsahu koncentrátov mliečnych
bielkovín a sušeného odstredeného mlieka, ktoré boli v postupnom poradí upravené na 5 % a 7 %.
Obsah bielkovín D je 11,5 %.

Prísady
ementál
čedar
maslo
sušené odstredené mlieko
koncentráty mliečnych
bielkovín
polyfosforečnany sodné
kuchynská soľ
PANODAN A2020
Voda

% (hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi)
A
B
C
D
8
8
8
8
10
10
10
10
12,4
12,4
12,4
12,4
10
10
10
7
2
2
2
5
2
0,4
Doplnok do
100 %

2
0,4
0,3
Doplnok do
100 %

2
0,4
0,6
Doplnok do
100 %

2
0,4
0
Doplnok do
100 %

[0090] Zmes prísad je vyrobená v cutteri (STEPHAN®), potom spracovaná na prístroji UHT pri 140°C
po dobu 3 sekúnd a ochladená na 85°C bleskovou expanziou. Produkt je potom podrobený etape
krémovania, 15 minút pri teplote 85°C a rýchlosťou 20 ot/min, predtým, než sa za tepla balí do porcií v
hliníkovom obale.
[0091] Hodnota pH produktov je 5,5.
[0092] Penetrometrická skúška sa vykonáva u 3 vzoriek A, B a C, v deň D+7 (7 dní po výrobe
produktov) pri teplote 20°C pomocou texturometra STEVENS (Equipements scientifiques, Francúzsko)
(sonda s priemerom 6,35 mm / hĺbka 7 mm / penetračný rýchlosť 0,2 mm/s). Výsledky sú nasledujúce:
•
•
•
•

A = 28 g
B = 52 g
C = 61 g
D = 51 g

[0093] Produkty boli ochutnávané porotou odborníkov s nasledujúcimi výsledkami:
•
•
•
•

A = mäkký produkt lepiaci sa v ústach
B = pevný s rozpúšťajúcou sa textúrou
C = pevnejší než B, ale s rozpúšťajúcou sa textúrou
D = pevný (ekvivalent B)
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[0094] Okrem toho sa produkty B a C ľahšie uvoľňujú z hliníkového obalu.
[0095] Záverom je možné povedať, že produkty obsahujúce DATEM sú pevnejšie, ale vykazujú textúru,
ktorá sa extrémne rozpúšťa, nie je pastová a nelepí sa, čo nie je obvyklé u produktov tejto konzistencie.
[0096] Okrem toho porovnanie skúšobných vzoriek B a D ukazuje, že DATEM umožňuje nahradiť 3 %
koncentrátov mliečnych bielkovín zmesi, teda 15 % celkového percentuálneho obsahu bielkovín v
receptúrach pri súčasnom zachovaní organoleptických a textúrnych vlastností výrobku.
Príklad 2: Výroba odľahčených výrobkov (ktoré nie sú súčasťou vynálezu)
[0097] Postupom podľa rovnakého protokolu ako v príklade 1 sú vyrobené tri nízkotučné tavené syry
(sušina 32 % a obsah T/S 25 %).
[0098] Zloženie produktov je podobné zloženiu produktov A až C z príkladu 1 s výnimkou použitia
masla. Štandardná vzorka A je vyrobená bez CSL a obe 2 skúšobné vzorky (B a C) sú vyrobené v
postupnom poradí s 0,2 a 0,6 % CSL (Admul 2010® od spoločnosti Kerry)

Prísady
ementál
čedar
sušené odstredené mlieko
koncentráty mliečnych
bielkovín
polyfosforečnany sodné
kuchynská soľ
Admul 2010
voda

% (hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi)
A
B
C
8
8
8
15
15
15
10
10
10
2
2
2
2
0,4
Doplnok do 100 %

2
0,4
0,2
Doplnok do 100 %

2
0,4
0,6
Doplnok do 100 %

[0099] Výsledky merania penetrometrickej skúšky, vykonávané v deň D+4 pri teplote 20°C pomocou
texturometra STEVENS (Equipements scientifiques, Francúzsko) (sonda s priemerom 6,35 mm / hĺbka 7
mm / penetračná rýchlosť 0,2 mm/s) sú v postupnom poradí 15, 24 a 29 gramov pre produkty A, B a C.
[0100] Pri degustácii boli produkty B a C hodnotené ako pevnejšie než produkt A a vykazovali
rozpúšťajúcu sa textúru.
Príklad 3: Výroba „ekonomického” výrobku (sušina 35 % a obsah T/S 40 %)
[0101] Postupom stále podľa rovnakého protokolu sú vyrobené tzv. „ekonomické” tavené syry. Za týmto
účelom je maslo nahradené MGLA (bezvodý mliečny tuk) a ako zdroj bielkovín sa použije
13 % čedaru, 2 % kazeínu a 10 % sušeného nízkotučného mlieka.
[0102] Štandardná vzorka A je vyrobená bez DATEM, avšak s 2 % taviacich solí, u skúšobnej vzorky
B sa pridá 0,2 % karagenanov, u skúšobnej vzorky C sa pridá 0,4 % PANODANU A2020 (Danisco)
(0,32 % DATEM) a u skúšobnej vzorky D sa pridá 0,2 % karagenanov a 0,4 % PANODANU 2020.

Prísady
čedar
bezvodý mliečny tuk
sušené odstredené mlieko
kazeín
polyfosforečnany sodné
kuchynská soľ
karagenany
PANODAN A2020
Voda

% (hmotnostných, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi)
A
B
C
D
13
13
13
13
12
12
12
12*
10
10
10
10
2
2
2
2
2
3
2
2
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
Doplnok do
Doplnok do
Doplnok do
Doplnok do
100 %
100 %
100 %
100 %

[0103] Výsledky meraní penetrometrickej skúšky, vykonávané v deň D+10 pri teplote 20°C pomocou
texturometra STEVENS (sonda s priemerom 6,35 mm / hĺbka 7 mm / penetračná rýchlosť 0,2 mm/s) u
produktov A až D sú nasledujúce:
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A: 22 g
B: 25 g
C: 32 g
D: 44 g
[0104] Tieto výsledky teda ukazujú, že DATEM a karagenany synergicky zlepšujú pevnosť ekonomického výrobku s nízkym obsahom bielkovín a sušiny.
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PATENTOVÉ NÁROKY
1.

Použitie aspoň jedného esteru mono/diglyceridov s kyselinou diacetylvínnou (DATEM) na prípravu
taveného syra s obsahom sušiny ≤ 40 % za účelom zvýšenia pevnosti uvedeného taveného syra
a zníženia celkového obsahu bielkovín receptúry uvedeného taveného syra až na 30 %.

2.

Použitie podľa nároku 1, v ktorom má tavený syr obsah sušiny < 40 %.

3.

Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 2, v ktorom sa obsah uvedeného DATEM v zmesi
prísad použitej na prípravu uvedeného taveného syra pohybuje v rozmedzí 0,05 až 1 % hmotnostného, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi.

4.

Použitie podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 3, v ktorom je uvedený DATEM použitý v kombinácii
s jedným alebo viacerými karagenanmi.

5.

Spôsob výroby taveného syra s obsahom sušiny ≤ 40 %, pričom uvedený spôsob zahŕňa etapy
spočívajúce v:
a) získaní zmesi obsahujúcej, vztiahnuté k celkovej hmotnosti zmesi:
-

aspoň 5 % aspoň jedného prírodného syra,
0 až 50 % aspoň jedného tuku,
0 až 40 % aspoň jednej zložky zvolenej zo skupiny tvorenej sušeným plnotučným
mliekom a/alebo čiastočne alebo úplne odstredeným, srvátkovým práškom a kazeínmi,
1 až 20 % koncentrátov mliečnych a/alebo sérových bielkovín,
0,5 až 3 % aspoň jednej taviacej soli,
0,05 % až 1 % aspoň jedného aniónového emulgátora, a
vodu na doplnenie do vyššie 100 %,

b) tavení zmesi termomechanickým spracovaním pri teplote ≥ 70°C za účelom získania taveného syra,
c) uskutočnení sterilizácie typu Ultra-High Temperature (UHT),
d) uskutočnení etapy krémovania, a
e) prípadne ochladzovaní taveného syra na teplotu 70 až 80°C a balení taveného syra,
pričom uvedeným aniónovým emulgátorom je ester mono/diglyceridov s kyselinou diacetyl-vínnou
(DATEM).
6.

Spôsob podľa nároku 5, v ktorom zmes z etapy a) obsahuje:
- 5 až 20 % aspoň jednej zložky zvolenej zo skupiny tvorenej sušeným plnotučným mliekom
a/alebo čiastočne alebo úplne odstredeným, srvátkovým práškom a kazeínmi.

7.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 6, v ktorom je tavený syr balený v etape d) do hliníkového obalu, vaničiek, misiek, sklenených alebo plastových téglikov.

8.

Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 7, v ktorom uvedená zmes obsahuje 0,05 až 5 %
aspoň jedného hydrokoloidu.

9.

Spôsob podľa nároku 8, v ktorom je uvedeným hydrokoloidom karagenan.

10. Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 5 až 9, v ktorom má uvedený tavený syr obsah sušiny
< 40 %.

