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1 ÚVOD 

Prírodné syry patria celosvetovo k obľúbeným a často konzumovaným mliečnym 

výrobkom. Dôvodom je ich vysoká nutričná hodnota, ľahká použiteľnosť, veľká 

variabilita v možnostiach chuti, konzistencie, veľkosti, tvaru a trvanlivosť. 

Výroba syrov je zložitý proces, založený na rade fyzikálnych, chemických 

a biochemických zmien, ktoré doposiaľ nevieme presne definovať, kvantifikovať ani 

ovládať. Nevieme teda ani zabezpečiť štandardne dobrú senzorickú kvalitu 

konečných výrobkov ako hlavný faktor oceňovaný spotrebiteľmi. Hlavným 

zámerom tejto dizertačnej práce je prispieť novými poznatkami k pochopeniu zmien 

v procesu zrenia syrov a ich vplyvu na senzorickú kvalitu (flavour). Získané 

poznatky bude možné v praxi využiť pre skvalitnenie technologického procesu 

výroby syrov a štandardizácii ich kvality.  

Pozornosť bude venovaná vybraným syrom typickým (z hľadiska pôvodu, obľuby 

a konzumovaného množstva) pre Českú republiku: polotvrdé syry eidamského typu 

a tvrdé syry ementálskeho typu, ktoré sú z tohto hľadiska pomerne málo 

preskúmané. Ako hlavné parametre charakterizujúce flavour vzoriek boli vybrané 

a sledované: profil prchavých (senzoricky aktívnych) látok a viazaných/voľných 

mastných kyselín. Pre stanovenie senzoricky aktívnych látok bola použitá 

mikroextrakcia pevnou fázou v spojení s plynovou chromatografiou a s hmotnostnou 

spektrometriou, pre stanovenie mastných kyselín plynová chromatografia 

s plameňovo-ionizačnou detekciou. 

    

2 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY  

2.1 PRÍRODNÉ SYRY 

Súčasná legislatíva, vyhláška č. 397/2016 Sb., definuje syr ako „mliečny výrobok 

vyrobený vyzrážaním mliečnej bielkoviny z mlieka pôsobením syridla alebo iných 

vhodných koagulačných činidiel, prekysnutím a oddelením podielu srvátky“ 

a zrejúci syr ako „syr, u ktorého po prekysnutí došlo k ďalším biochemickým 

a fyzikálnym procesom“. 

Syr je mliečny výrobok, ktorý predstavuje stabilizovanú pevnú zrazeninu 

vytvorenú koaguláciou kazeínu (mliečny proteín), tuku a ostatných zložiek mlieka 

(> 90 % hm. syra). Redukcia obsahu vody nastáva odstránením srvátky 

od zrazeniny. Srvátka obsahuje srvátkové bielkoviny, laktózu a soli [1].  

 

2.1.1 Ementálske a Eidamské syry 

Pre prvú časť tejto dizertačnej práce (Experiment I) bol vybraný syr typu 

Moravský blok/bochník, čo je pôvodný český variant syra ementálskeho 

(švajčiarskeho) typu s minimálnou tvorbou ôk. Moravský bochník je syr 

s vysokodohrievanou syreninou, bez typických ôk pre ementálske syry. Technológia 

výroby je podobná ementálu, avšak používa sa nižšia teplota dohrievania syreniny. 

Syr zreje iba v chladnej miestnosti pri teplote 10 – 14 °C [2]. 
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Syry majú pevné pružné cesto a sladkastý flavour, podstatne menej výrazný než 

klasické ementálske syry. Moravský blok zreje po dobu 6 až 8 týždňov pri teplote 

12 až 14 °C [3]. 

Pre druhú časť tejto práce (Experiment II) bol vybraný syr eidamského typu. 

Eidamské (holandské) syry sú prírodné polotvrdé syry vyrábané prevažne 

z pasterizovaného, čiastočne odstredeného kravského mlieka.  

Eidam je v konzistencii polotvrdý s hladkou štruktúrou, nelepivým rezom a iba 

ojedinele s malými okami v syrovom ceste. Farba cesta Eidamu je zvyčajne žltá až 

oranžová, ale viac sýta než u bledšej Goudy. Chuť, ktorá taktiež závisí na stupni 

zrelosti a druhu použitých kultúr, je u mladších syrov jemná, ľahko kyslá a slaná. 

Dozrievaním sa stáva výraznejšia s pikantnejšími tónmi [4]. 

Eidamské syry sú počas zrenia uchovávané v špeciálnych klimatizovaných 

miestnostiach pri teplote 8-15 °C v závislosti na použitom obalovom materiálu 

a relatívnej vlhkosti v rozmedzí 85 – 88 % po dobu najmenej 4 týždňov [5]. 

 

2.1.2 Suroviny pre výrobu 

Hlavnou surovinou pre výrobu syrov v ČR je kravské mlieko. Iné druhy sa 

vyrábajú tiež z ovčieho a kozieho mlieka. Základnými zložkami mlieka sú: voda, 

tuky, proteíny (kazeíny a srvátkové proteíny), cukry (laktóza – fermentačný substrát 

pre baktérie mliečneho kvasenia - BMK) a minerálne látky (fosfor, vápnik), 

vitamíny a enzýmy. Mlieko je komplexný systém tvoriaci emulziu (mliečny tuk 

v globulách chránených membránou mliečneho tuku), koloidnú suspenziu 

(kazeínové micely tvoria agregáty spolu s koloidným fosforečnanom vápenatým) 

a pravý roztok tvorený laktózou a niektorými minerálnymi látkami [1]. 

Rovnako tak prírodné syry predstavujú z fyzikálneho hľadiska zložitý 

polydisperzný systém, v ktorom sa vedľa minoritných látok (solí, kyselín, zbytkov 

laktózy a iných) nachádzajú predovšetkým bielkoviny, tuk a voda. Syr tak môže byť 

popísaný ako trojrozmerná proteínová sieť, v ktorej póroch je zachytený prirodzene 

emulgovaný tuk a voda. Štruktúra syra je tvorená kazeínmi, tuky taktiež prispievajú 

k tvorbe textúry ale aj chuti (lipolýza tukov). Okrem toho ovplyvňujú textúru aj 

minerálne látky mlieka (koloidný fosforečnan vápenatý) [1]. 

 

2.1.3 Princíp zrážania (koagulácie) mlieka pre výrobu sladkých syrov 

Syrenie prebieha v troch fázach. V primárnej fáze prebieha selektívna 

enzymatická (peptidáza chymosín) hydrolýza κ-kazeínu, ktorý chráni ostatné 

frakcie, v peptidickej väzbe fenylalanín (105)-metionín (106) za vzniku para-κ-

kazeínu, ktorý má vysokú afinitu k ostatným frakciám  (αs1-, αs2-, β-, κ-kazeín).  

Druhou časťou je hydrofilný κ-kazeínmakropeptid, ktorý je vysoko polárny, 

rozpustný vo vode a odchádza do srvátky. V sekundárnej fáze dochádza 

v prítomnosti Ca2+ iónov a teplote > 20 °C ku agregácii všetkých frakcií kazeínu 

za vzniku kazeinátu vápenatého, samotnej syreniny.  
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Terciárna fáza prebieha pri dlhšom pôsobení proteolytických enzýmov (proces 

zrenia), kedy dochádza ku štepeniu kazeínových frakcií (vznik peptidov, 

aminokyselín). Množstvo proteolytického enzýmu [6], teplota zrážania, kyslosť 

mlieka a obsah rozpustných Ca2+ sú hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi priebeh 

enzymatického zrážania mlieka. Čím viac je enzýmu a Ca2+ iónov prítomných, tým 

rýchlejšie dochádza ku tvorbe dobre vytvrdenej zrazeniny. Začiatok zrážania začína 

pri teplote 29 - 33 °C, pri 35 °C je optimum účinnosti enzýmu chymozín, ktorého 

aktivita následne prudko klesá. Obvyklá teplota, pri ktorej dochádza ku inaktivácii 

chymozínu, je 45 °C, teda pri výrobe syrov z vysokodohrievanej syreniny [1]. 

 

2.2 MLIEČNY TUK   

Kravské mlieko zvyčajne obsahuje okolo 3,5 – 5,0 % lipidov vo forme 

emulgovaných guličiek o priemere 0,1 – 10 µm, dispergovaných v kontinuálnej 

sérovej fáze. Mliečny tuk je považovaný za jeden z najkomplexnejších prirodzene sa 

vyskytujúcich tukov, kvôli vysokému počtu a širokému spektru MK, ktoré obsahuje. 

Z kvantitatívneho hľadiska sú dominantné lipidy mlieka triacylglyceroly (TAG), 

ktoré môžu predstavovať až 98 % celkového obsahu tuku, zvyšné 2 % tvoria 

diacylglyceroly (DAG), monoacylglyceroly (MAG), voľné mastné kyseliny (VMK), 

fosfolipidy a steroly [7].  

TAG sú nepolárne zlúčeniny s molekulovou hmotnosťou v rozmedzí 470 – 

890 Da, ktorých štruktúru tvorí glycerolový skelet s esterovo viazanými 

3 molekulami MK. Ich kompozícia je extrémne zložitá, keďže v 3 polohách (sn-1, 

sn-2 a sn-3) glycerolového reťazca je možné esterovo naviazať v rôznych 

koncentráciách viac než 400 MK. Tie sa líšia v dĺžke reťazca (od 4 do 18 C), stupni 

nasýtenosti, polohách násobných väzieb a izomérii [7]. Distribúcia MK v molekule 

TAG nie je náhodná, pretože mechanizmy podieľajúce sa na ich biosyntéze 

v mliečnej žľaze vykazujú určitú selektivitu. Charakteristickou črtou mliečneho tuku 

je esterifikácia MK s krátkym uhľovodíkovým reťazcom (C4:0 – C-6:0) v polohe 

sn-3. V pozícii sn-2 sú esterovo viazané MK s dlhším reťazcom (až C16).  

V polohe sn-1 je zvyčajne umiestnená C18:0, zatiaľ čo nenasýtené MK sú 

prednostne viazané v pozíciách sn-1 a sn-3 [8]. Nasýtené MK v mlieku prežúvavcov 

tvoria 60-70 % všetkých MK [7]. Najvýznamnejšiu skupinu nasýtených MK 

reprezentujú molekuly s nerozvetvenými uhľovodíkovými reťazcami s párnym 

počtom (4 – 18) uhlíkov. Zásadné postavenie z pohľadu kvantity zaujíma kyselina 

palmitová (C16:0), ktorej obsah sa pohybuje okolo 25-30 % celkového množstva.  

Kyseliny myristová (C14:0) a stearová (C18:0) predstavujú každá približne 12 % 

[9]. Mliečny tuk je hlavným zdrojom nasýtených MK s krátkym uhľovodíkovým 

reťazcom v ľudskej potrave. Predovšetkým sa jedná o kyselinu maslovú (C4:0) 

a kaprónovú (C6:0), pričom každá má relatívne vysoké zastúpenie od 2 do 4 % [8].  

Celkovo z nenasýtených MK tvorí najväčšiu časť (17 – 25 %) kyselina olejová 

(C18:1Δ9) v konfigurácii cis.  
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K ďalším mononenasýteným MK s príspevkom rádovo v jednotkách percent 

patria kyselina myristoolejová (C14:1Δ9), palmitoolejová (C16:1Δ9) a vakcénová 

(C18:1Δ11). Kyselina vakcénová sa tvorí v dôsledku biohydrogenácie v bachoru a jej 

podiel v mliečnom tuku je výrazne ovplyvnený potravou. U kráv kŕmených 

prevažne senom sa koncentrácia tejto kyseliny udržuje na nízkej hladine (cca 1,5 %), 

zatiaľ čo konzumácia čerstvej trávy u voľne sa pasúcich zvierat vedie ku zvýšeniu až 

na 5 %. Biohydrogenačné reakcie majú za následok aj nízke zastúpenie 

polynenasýtených MK – linolová a linolénová [9]. 

 

2.3 SENZORICKY AKTÍVNE LÁTKY AKO PODSTATA FLAVOURU SYROV 

Flavour je súhrn chuti, vône a mechanických podnetov v ústnej dutine počas 

konzumácie potraviny [10]. Typický flavour daného typu výrobku je výsledkom 

zložitej rovnováhy zmesi zložiek, z ktorých prchavé tvorí arómu – vôňu (interakcia 

s čuchovými receptormi) a neprchavé tvorí chuť potraviny (interakcia s chuťovými 

receptormi) [10]. Z chemického hľadiska býva flavour často redukovaný 

na stanovenie prchavých látok práve preto, že majú najdôležitejšiu úlohu 

v celkovom flavouru, a taktiež sa pomerne dobre inštrumentálne stanovujú.  

V potravinách sa odhaduje výskyt približne 10 000 týchto látok, identifikovaných 

bolo zatiaľ cca 7 000. V jednom type potraviny sa ich môže vyskytovať až niekoľko 

stoviek, pričom ich celkový obsah je 1 – 1000 µg ∙ g-1 [11]. 

Konečný flavour syra ovplyvňuje predovšetkým použitá mikrobiálna kultúra, 

výrobná technológia, obsah tuku a soli v syre [12]. Hlavné biochemické procesy 

sprevádzajúce zrenie syrov možno rozdeliť na primárne, ktoré zahŕňajú 

metabolizmus laktózy, laktátu a citrátu, proteolýzu, kde sú konečným produktom 

voľné aminokyseliny a lipolýzu, kde sú konečným produktom VMK [13], [14]. 

Medzi sekundárne biochemické procesy patrí tvorba SAL. Jedná sa hlavne 

o metabolizmus VMK a aminokyselín [15], [16]. 

 

2.3.1 Hlavné skupiny senzoricky aktívnych látok v syroch 

Dráhy zodpovedné za biosyntézu alkoholov zahŕňajú metabolizmus laktózy 

a citrátu, katabolizmus aminokyselín a degradačné reakcie niektorých MK (kyselina 

linolová a linolénová). Redukciou metylketónov vznikajú sekundárne alkoholy, 

hlavne propan-2-ol, butan-2-ol, oktan-2-ol a nonan-2-ol, ktoré sú typickými 

zložkami flavouru syrov s plesňou, rovnako ako ich príslušné karbonyly [17]. 

Kľúčovou zložkou arómy všetkých syrov (tvrdých aj mäkkých) je alkohol 

1-oktén-3-ol, ktorý vzniká rozkladom kyseliny linolovej a linolénovej [8]. 

Biosyntéza aldehydov zahrňuje predovšetkým β-oxidáciu nenasýtených MK 

a katabolizmus aminokyselín. Acetaldehyd vzniká aj z pyruvátu pri metabolizmu 

laktózy a citrátu. V syroch sa vyskytujú iba prechodne. Počas zrenia dochádza k ich 

rýchlej redukcii na alkoholy alebo oxidácii na príslušné kyseliny [18]. 
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Ku najvýznamnejším aldehydom s rozvetveným reťazcom patria 

2-metylpropanál, 2-metylbutanál a 3-metylbutanál. Tvoria sa degradáciou valínu, 

isoleucínu a leucínu, a okrem iných deskriptorov je možné pre ich popis použiť 

pojmy ako „sladkastá aróma“ alebo „vôňa zelenej trávy a sladu“ [19], [20]. 

Ketóny sa ako SAL vyskytujú vo väčšine mliečnych výrobkov. Majú veľmi nízke 

prahy vnímania. Na typickej aróme a chuti syrov sa podieľajú hlavne metylketóny, 

biacetyl, acetoín a okt-1-én-3-ón [8]. Biacetyl významne prispieva k maslovej chuti 

a sladkej, karamelovej a orieškovej aróme. Jeho redukcia poskytuje ďalšie 

aromatické ketóny – acetoín (3-hydroxybután-2-ón) a bután-2-ón [21], [22]. 

Hubovitá, zemitá či plesňová aróma 1-oktén-3-olu môže byť zvýšená prítomnosťou 

ketónu 1-oktén-3-ónu [23]. 

Ako SAL sa uplatňujú aj karboxylové kyseliny. Jedná sa o produkty hydrolytické 

aktivity lipáz pri rozkladu mliečneho tuku, katabolizmu aminokyselín alebo iných 

reakcií (hlavne oxidácie) príslušných prekurzorov [17]. Octová a propánová kyselina 

majú typický octový zápach; maslová kyselina vytvára zatuchnutú a tvarohovú 

arómu; hexánová kyselina má štipľavú arómu. MK sú dôležité pri tvorbe 

senzorického profilu syrov, avšak ich vyššia koncentrácia vedie k off-flavouru [24]. 

Esterifikačné reakcie prebiehajú medzi VMK s krátkym a stredne dlhým 

uhlíkovým reťazcom a primárnymi a sekundárnymi alkoholmi z fermentácie laktózy 

alebo z aminokyselín (najbežnejšie s etanolom, metanolom). Charakteristická aróma 

esterov v syre je sladká a kvetová. Veľké množstvo etylesterov je spôsobené 

prevládajúcim alkoholom etanolom v syroch [25]. Etylestery sú známe svojou 

dôležitou úlohou pri formovaní ovocného charakteru [22] a taktiež prispievajú 

k celkovej aróme syrov tým, že minimalizujú ostrosť a horkosť spôsobenú 

prítomnosťou určitých VMK a amínov, alebo dokážu potlačovať nepríjemné chute 

niektorých metylketónov [26]. 

Laktóny sú cyklické zlúčeniny tvorené intramolekulárnou esterifikáciou 

hydroxykyselín. Najčastejšie sa v syroch nachádzajú γ- a δ- laktóny, ktorú sú 

identifikovateľné výraznou arómou (napr. broskyne, marhule, kokos, maslo). Majú 

nízke prahy vnímania a prispievajú k celkovému flavouru [27]. Nevyhnutné sú 

pre charakteristický flavour syrov typu Gouda alebo Ementál, δ-dekalaktón je 

kľúčovým odorantom syru Hermelín [23]. 

Sírne zlúčeniny patria medzí významné látky s nízkymi prahmi vnímania, ktoré 

spolu s inými zlúčeninami poskytujú veľmi žiadúcu silnú hlbokú chuť. K typickým 

zástupcom tejto skupiny patria metional, metántiol a organické sulfidy, ktoré 

zodpovedajú predovšetkým za vône „varených zemiakov, kapusty, karfiolu, cibule 

a cesnaku“ [28]. 
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3 CIELE PRÁCE 

Cieľom dizertačnej práce bolo popísať zmeny senzorickej kvality (flavouru) 

modelových syrov vybraného typu (eidamský syr a Moravský blok/bochník) 

v priebehu zrenia, v závislosti na typu použitej mikrobiálnej kultúry. Ako hlavné 

parametre charakterizujúce flavour vzoriek boli vybrané a sledované: profil 

prchavých (senzoricky aktívnych) látok a voľných/viazaných mastných kyselín ako 

ich prekurzorov. 

 

4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

4.1 ČISTÉ MLIEKARSKÉ KULTÚRY 

Pre výrobu syrov boli použité komerčne dostupné lyofilizované kultúry 

(Chr. Hansen, ČR). U všetkých vzoriek bola ako základ použitá mezofilná kultúra 

Lactococcus spp. a Leuconostoc spp., doplnená vždy vhodnou monokultúrou 

termofilných baktérií; v prípade syrov typu Moravský bochník Streptococcus 

thermophilus a Lactobacillus helveticus a v prípade syrov eidamského typu 

Lactobacillus casei a Lactobacillus plantarum. 

 

4.2 ANALYZOVANÉ VZORKY 

V experimente I boli analyzované vzorky prírodných syrov typu Moravský 

bochník (45 % t. v s., 60 % sušiny). Celkovo boli vyrobené 3 série vzoriek: 

A – prevaha mezofilnej kultúry, B – mierny prídavok termofilnej kultúry, C – 

prevaha termofilnej kultúry. U jednotlivých sérií boli odobrané vzorky v období 

po 2, 3, 4 a 8 mesiacoch zrenia [2]. 

V experimente II boli analyzované vzorky prírodných syrov eidamského typu 

(45 % t. v s., 50 % sušiny). Celkom bolo vyrobených 5 sérií vzoriek: D - mezofilná 

kultúra,  G, J - mezofilná kultúra + Lbc casei, H, I - mezofilná kultúra + Lbc 

plantarum. U každej série boli odobrané vzorky po 14, 28 a 56 dňoch zrenia. 

Všetky vzorky boli vyrobené štandardným technologickým postupom 

na Univerzite Tomáša Bati v Zlíne [2]. 

 

4.3 POUŽITÉ METÓDY 

4.3.1 Stanovenie mastných kyselín 

Pre identifikáciu a kvantifikáciu MK a VMK vo vzorkách boli MK 

vo vyizolovanom tuku najprv prevedené esterifikáciou s bórtrifluoridom ako 

katalyzátorom na MEMK a následne podrobené analýze pomocou GC-FID. 

Pre stanovenie MK bol použitý plynový chromatograf TRACE™ GC (ThermoQuest 

S.p.A, Taliansko) s autosamplerom: AI/AS 3000 a plameňovo-ionizačným 

detektorom. Separácia MEMK prebehla na kapilárnej kolóne DB-WAX s vysoko 

polárnou stacionárnou fázou (30m x 0,32mm x 0,5 µm). 
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4.3.2 Stanovenie prchavých látok 

Pre účel extrakcie bolo použité SPME vlákno: Supelco, Bellefonte, Pensylvánia, 

USA so stacionárnou fázou DVB/CAR/PDMS 50/30 µm. Pre stanovenie 

a semikvantifikáciu SAL bol použitý plynový chromatograf s hmotnostným 

spektrometrom TRACE™ 1310 Series Gas Chromatograph, ISQ™ LT Single 

Quadrupole Mass Spectrometer s kolónou TG-WaxMS (30 m × 0,25 mm × 0,5 µm). 

 

4.4 ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE VÝSLEDKOV 

Dáta boli spracované a vyhodnotené pomocou programu MS Excel 365. Každá 

vzorka bola analyzovaná zvlášť pre MK, VMK a SAL (n = 3). 

Pre zistenie rozdielov medzi vzorkami bola použitá parametrická jednofaktorová 

analýza rozptylu (ANOVA – Analysis of Variance) s následným Tukeyho 

HSD-testom [29]. Pre skúmanie korelácií medzi obsahom identifikovaných zlúčenín 

a vizualizáciu rozdielov medzi vzorkami bola použitá analýza hlavných 

komponentov (PCA - Principal Component Analysis). Všetky štatistické testovania 

boli prevedené na hladine štatistickej významnosti α = 0,05; štatistický software 

XLstat (Addinsoft, New York, NY), SPSS Statistics 20 (IBM). 

 

5 VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Táto práca sa zaoberá posúdením senzorickej kvality syrov, so zameraním 

predovšetkým na chutnosť (flavour) a s ňou súvisiaci obsah SAL. Pozornosť je 

zároveň venovaná lipidom a MK ako dôležitým prekurzorom SAL v syroch. 

Boli prevedené dva experimenty, v rámci experimentu I boli vyrobené 

a analyzované syry typu Moravský bochník, v experimentu II syry eidamského typu.  

Moravský bochník patrí medzi syry sladké, tvrdé, plnotučné, anaeróbne zrejúce; 

technológia výroby je podobná ementálu [1]. Bol vyvinutý v Československu 

v prvej polovice minulého storočia. Keďže sa jedná o českú špecialitu, tak je 

dostupných pomerne málo informácií a doposiaľ prakticky nebol vedecky skúmaný. 

Eidamské (holandské) syry sú prírodné polotvrdé syry, podľa ktorých sa vyrábajú 

varianty s rozličnými obmenami a venuje sa im rada publikácií [4]. 

Podstatou oboch našich experimentov bolo posúdenie vplyvu rôznych 

mikrobiálnych kultúr na obsah zmienených parametrov, zároveň boli sledované ich 

zmeny v priebehu zrenia syrov. 

 

5.1 STANOVENIE MASTNÝCH KYSELÍN 

Enzymatická hydrolýza TAG na MAG/DAG a VMK (lipolýza) je jedným 

zo zásadných procesov prebiehajúcich počas zrenia syrov a je považovaná, spolu 

s proteolýzou, za hlavnú metabolickú cestu pre tvorbu chuti a vône syra [10]. 

Následkom lipolýzy sa uvoľňujú VMK, ktoré jednak priamo prispievajú ku syrovej 

aróme, zvlášť MK s kratším a stredne dlhým C-reťazcom (< 12 C) 
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VMK sú taktiež dôležitými prekurzormi ďalších SAL, ako sú alkány, estery, 

sekundárne alkoholy, metylketóny a laktóny. Prekročenie určitého obsahu VMK 

(cca 3000 mg ∙ kg-1) však vedie ku tvorbe zatuchnutej chuti [16]. 

Identifikácia MK vo vzorkách bola prevedená na základe porovnania retenčných 

časov MEMK vo vzorkách s retenčnými časmi identických štandardov, 

kvantifikácie porovnaním plôch píkov so štandardmi o známej koncentrácii. 

 

5.1.1 Identifikácia a kvantifikácia mastných kyselín – exp I 

Celkovo bolo vo vzorkách syrov identifikovaných 20 MK.  

V mlieku bolo doposiaľ identifikovaných 437 rôznych MK, avšak iba malá časť 

z nich má nutričný význam a z hľadiska stanovenia je venovaná pozornosť približne 

20-30 z nich (199). Pre zjednodušenie tu boli pri porovnávaniu vzoriek brané 

do úvahy MK považované za najvýznamnejšie pre mliečny tuk; z MK s dlhým 

reťazcom to boli: palmitová, myristová a stearová; z MK s krátkym reťazcom to 

boli: kaprónová, kaprylová a kaprínová a z nenasýtených MK: olejová, linolová 

a α-linolénová [30].  

V grafu (Obrázok 1) je viditeľné, že s prídavkom termofilnej kultúry sa obsah 

viazaných MK znižoval, v neskorších fázach zrenia výraznejšie (p < 0,05). To je 

možné pripísať lipolytickej aktivite termofilných kultúr, ktorá vedie ku ich 

rýchlejšiemu odbúravaniu [10]. 

 

 

Obrázok 1: Vplyv použitých štartovacích kultúr na celkový obsah vybraných MK 

vo vzorkách syrov – experiment I; A – prevaha mezofilnej kultúry, B – mierny 

prídavok termofilnej kultúry, C – prevaha termofilnej kultúry; 2 – 8 mesiacov zrenia. 

 

Ak vezmeme v úvahu jednotlivé MK, pre mliečny tuk je charakteristický vysoký 

obsah MK s krátkym reťazcom (kapronová, kaprylová, kaprínová) [30].  
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Obsah všetkých uvedených MK sa s prídavkom termofilnej kultúry mierne 

znižoval, vo všetkých vzorkách prevažovala kyselina kapronová. U významných 

nasýtených kyselín (myristová, palmitová a stearová) [9], ich obsah sa s prídavkom 

termofilnej kultúry (p < 0,05) znižoval, v prípade stearovej mierne, vo všetkých 

vzorkách prevažovala kyselina palmitová. Obsah MK s nenasýteným reťazcom 

(olejová, linolová a linolénová) [9] sa s prídavkom termofilnej kultúry mierne 

znižoval, okrem kyseliny linolovej, ktorej obsah sa naopak mierne zvýšil, čo môže 

súvisieť so selektivitou mikrobiálnych lipolytických enzýmov [25]; vo všetkých 

vzorkách prevažovala kyselina olejová. 

V priebehu zrenia obsah väčšiny MK klesal v dôsledku prebiehajúcich 

lipolytických zmien [26]. Prídavok termofilných kultúr má vplyv na priebeh 

lipolýzy a vedie ku rýchlejšiemu odbúravaniu viazaných MK, zvlášť v neskorších 

fázach zrenia. 

 

5.1.2 Identifikácia a kvantifikácia mastných kyselín – exp II 

Vo vzorkách bolo celkovo identifikovaných 17 MK. Vo všetkých vzorkách boli 

z kvantitatívneho hľadiska najviac zastúpené kyseliny palmitová, olejová, myristová 

a stearová, čo je v súlade s doposiaľ dosiahnutými znalosťami o zložení mliečneho 

tuku [30]. 

 

 

Obrázok 2: Vplyv použitých štartovacích kultúr na celkový obsah vybraných MK 

vo vzorkách syrov – experiment II; D – mezofilná kutlúra, G, J – mezofilná kultúra 

+ Lbc casei, H, I – mezofilná kultúra + Lbc plantarum; 14 – 56 dní zrenia 

 

V grafu (Obrázok 2) je uvedené porovnanie obsahu mastných kyselín v závislosti 

na použitých štartovacích kultúrach. Medzi vzorkami (aplikovanými kultúrami) sú 

zreteľne významné rozdiely (p < 0,05), zvlášť v prvých fázach zrenia (po 14 a 28 

dňoch), s prídavkom termofilných kultúr sa obsah MK znižoval; ku koncu 

(po 56 dňoch) už neboli zaznamenané významné rozdiely (p ≥ 0,05). 
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Priebeh lipolýzy sa pravdepodobne ku konci zrenia vyrovnáva, čo by mohlo 

naznačovať, že aj samotná smotanová kultúra vykazuje dostatočnú lipolytickú 

aktivitu, ale s pomalším priebehom. 

 

5.2 STANOVENIE PRCHAVÝCH LÁTOK 

Hlavným zámerom tejto práce bolo posúdiť vplyv použitých kultúr (hlavne 

dodatok termofilných kultúr) na obsah SAL v modelových vzorkách syrov, zároveň 

bol sledovaný vplyv zrenia. 

 

5.2.1 Identifikácia a kvantifikácia prchavých látok – exp I 

Identifikácia SAL bola prevedená na základe porovnania hmotnostných spektier 

zlúčenín s dostupnou knižnicou spektier. Celkovo bolo vo všetkých vzorkách 

identifikovaných 51 SAL: 12 alkoholov, 4 aldehydy, 7 ketónov, 6 esterov, 9 kyselín, 

11 terpénov a terpenoidov, 1 laktón a 1 sírna zlúčenina. Všetky identifikované látky 

je možné považovať za SAL, tj. vykazujú určitú vôňu/pach a môžu tak prispievať ku 

konečnému flavouru syru. Z pohľadu jednotlivých chemických skupín boli 

vo všetkých vzorkách najviac zastúpené alkoholy a karboxylové kyseliny. 

V jednotlivých vzorkách bolo identifikovaných 28 – 33 zlúčenín; medzi vzorkami 

neboli významné (p > 0,05) rozdiely a výrazne sa nelíšili ani zastúpenia chemických 

skupín (Obrázok 3), prídavok termofilnej teda nemá vplyv na počet SAL, avšak jej 

prevaha mala vplyv na zvýšený obsah SAL (Obrázok 4). 

 

Obrázok 3: Vplyv použitých štartovacích kultúr na počet prchavých látok 

vo vzorkách syrov; A – prevaha mezofilnej kultúry, B – mierny prídavok termofilnej 

kultúry, C – prevaha termofilnej kultúry; 2 – 8 mesiacov zrenia 

 

Obsah SAL vo vzorkách bol zisťovaný semikvantitatívnou analýzou, tj. 

porovnaním plôch píkov jednotlivých zlúčenín; týmto spôsobom je možné 

dostatočne postihnúť rozdiely medzi vzorkami. 
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Obrázok 4: Vplyv použitých štartovacích kultúr na obsah prchavých látok 

vo vzorkách syrov; A – prevaha mezofilnej kultúry, B – mierny prídavok termofilnej 

kultúry, C – prevaha termofilnej kultúry; 2 – 8 mesiacov zrenia 

 

Z kvantitatívneho hľadiska (Obrázok 4) boli vo všetkých syroch najviac 

zastúpené ketóny a kyseliny. Ich celkový percentuálny obsah sa vo vzorkách 

pohyboval od 59 do 84 %. U ementálskych syrov je pre vznik SAL počas zrenia 

najdôležitejšia proteolýza, preto je možné u vzoriek s prídavkom termofilných 

laktobacilov očakávať vyšší obsah SAL. Rozdiely medzi vzorkami sa zvýrazňovali 

až po 3 mesiacoch zrenia, kedy je vidieť vyšší obsah vo vzorke C (C3 a C4, prevaha 

termofilov). Ku významnému zvýšeniu došlo predovšetkým u kyselín a esterov. To 

potvrdzuje vplyv laktokokov na obsah prchavých látok v syroch. 

V prípade série A a B boli rozdiely medzi počiatočnou a konečnou fázou zrenia 

štatisticky významné (p < 0,05), v prípade série C bol pokles obsahu SAL mierny. 

Môžeme povedať, že zrenie má významný vplyv na obsah SAL v syroch. 

Diskusia jednotlivých zlúčenín 

Dráhy zodpovedné za biosyntézu alkoholov zahŕňajú metabolizmus laktózy 

a citrátu, katabolizmus AMK a MK [17]. Vo všetkých vzorkách bol najvyšší obsah 

bután-2,3-diol, ktorý prispieva ku maslovej vôni syrov [12]. Prídavok termofilnej 

kultúry nemal na obsah alkoholov významný (p ≥ 0,05) vplyv. 

Aj keď nasýtené aldehydy môžu prechádzať priamo z mlieka, ich prevažná 

väčšina vzniká počas β-oxidácie nenasýtených MK, metabolizmu AMK, citrátu 

a laktátu [17]. Najvyšší obsah mal benzaldehyd, majúci arómu horkých mandlí [23]. 

Prídavok termofilnej kultúry nemal vplyv (p ≥ 0,05) na obsah aldehydov. 

Ketóny v syroch pochádzajú z β-oxidácie VMK, prípadne z metabolizmu laktátu 

a citrátu [22]. S prídavkom termofilných kultúr došlo k významnému poklesu 

obsahu všetkých ketónov (p < 0,05) v dôsledku urýchlenia ich odbúravania. 
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Vo všetkých vzorkách bol prevládajúci obsah kyseliny octovej, ktorá vzniká 

u ementálskych syrov pri propiónovom kvasení a je dôležitou pre vznik jemného 

orieškového flavouru [17]. Prídavok termofilných kultúr, v dôsledku ich výraznejšej 

metabolickej činnosti, viedol ku zvýšeniu obsahu detegovaných kyselín. 

Estery vznikajú esterifikáciou MK a primárnych a sekundárnych alkoholov [17]. 

Najvyšší obsah esterov v konečnej fáze zrenia bol nameraný vo vzorke B; 

pravdepodobne vďaka prídavku termofilnej kultúry došlo k zvýšeniu ich obsahu. 

Laktóny vznikajú intramolekulárnou esterifikáciou hydroxykyselín [17]. Nami 

identifikovaný δ-dekalaktón je popísaný ako kľúčová SAL ementálu [31]. Jeho 

obsah sa počas zrenia v dôsledku lipolýzy výrazne zvyšoval (p < 0,05). 

Pre vznik sírnych zlúčenín je kľúčová degradácia metionínu [28]. V našich 

vzorkách bol detegovaný dimetylsulfón; počas zrenia bol jeho obsah premenlivý 

a ani prídavok termofilnej kultúry nemal na jeho obsah jednoznačný vplyv. 

Vo vzorkách bolo identifikovaných celkovo 11 terpénov a terpenoidov, 

z ktorých najvyšší obsah mal vo všetkých vzorkách D-limonén. Terpény sa 

dostávajú do mlieka ako súčasť stravy dojníc [9], prídavok termofilov nemal na ich 

obsah významný vplyv (p ≥ 0,05). 

 

5.2.2 Identifikácia a kvantifikácia prchavých látok – exp II 

Vo vzorkách syrov bolo identifikovaných 50 SAL: 11 alkoholov, 10 esterov, 

7 ketónov, 6 karboxylových kyselín, 5 aldehydov, 3 laktóny, 2 sírne zlúčeniny, 

6 terpénov a terpenoidov. 

 

 

Obrázok 5: Vplyv použitých štartovacích kultúr na počet prchavých látok 

vo vzorkách syrov; D – mezofilná kultúra, G, J – mezofilná kultúra + Lbc casei, H, I 

– mezofilná kultúra + Lbc plantarum; 14 – 56 dní zrenia 
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Počet identifikovaných SAL (Obrázok 5) v modelových vzorkách sa pohyboval 

medzi 28 – 43. Najviac zastúpené boli alkoholy, nasledované ketónmi a kyselinami. 

Medzi vzorkami nie sú významné (p > 0,05) rozdiely v zastúpeniu chemických 

skupín. Prídavok termofilov teda pravdepodobne nemá vplyv na počet SAL 

v syroch. 

 

 

Obrázok 6: Vplyv použitých štartovacích kultúr na obsah prchavých látok 

vo vzorkách syrov; D – mezofilná kultúra, G, J – mezofilná kultúra + Lbc casei, H, I 

– mezofilná kultúra + Lbc plantarum; 14 – 56 dní zrenia 

 

Z kvantitatívneho hľadiska (Obrázok 6) boli vo všetkých syroch najviac 

zastúpené ketóny a karboxylové kyseliny. V prvej fáze zrenia bol nájdený najvyšší 

obsah (p < 0,05) u vzorky D (bez prídavku termofilných laktobacilov).  

Ku konci zrenia sa rozdiely medzi vzorkami vyrovnávali. To potvrdzuje vplyv 

laktokokov na obsah prchavých látok v syroch. Prídavok termofilov teda má vplyv 

na obsah SAL, ale iba v počiatočnej fázy zrenia, napodiv obsah sa skôr znížil. 

 

5.3 ŠTATISTICKÉ VYHODNOTENIE VÝSLEDKOV 

Výsledky boli podrobené štatistickému testovaniu s použitím metódy PCA. 

Cieľom bolo zistiť, či je možné od seba odlíšiť jednotlivé vzorky na základe 

identifikovaných zlúčenín, podľa priebehu zrenia, ale aj podľa použitých 

štartovacích kultúr. Výsledky boly porovnané s komerčnými syrmi obdobného typu: 

Moravský Bochník (45 % t. v s., suš. 60 %), Ementál (45 % t. v s., suš. 60 %) 

a 3 druhy eidamských syrov s rôznym obsahom t. v s. (20, 30 a 45 %). 
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5.3.1 Experiment I 

Pre štatistické spracovanie boli použité výsledky merania MK, VMK a SAL 

všetkých modelových (3 kombinácie kultúr, 4 fáze zrenia) a komerčných vzoriek.  

V prípade MK boli pre spracovanie použité priemerné hodnoty zo všetkých 

meraní obsahu identifikovaných MK a VMK (celkovo 20; v mg ∙ g-1 tuku). 

V prípade SAL boli pre spracovanie použité priemerné plochy píkov (n = 3) 

všetkých identifikovaných zlúčenín (celkovo 51). 

V grafu (Obrázok 7) je znázornená diferenciácia jednotlivých vzoriek, prvé dve 

komponenty popisujú 66,7 % z celkovej variability systému. Viditeľné je vynikajúce 

odlíšenie komerčných vzoriek, ktoré sú v ľavej časti grafu a modelových vzoriek 

v pravej časti grafu, čo potvrdzuje ich kompletne odlišné zloženie od modelových 

vzoriek, zároveň sú si ale obidva komerčné vzorky (Ementál, Moravský bochník) 

z hľadiska sledovaných látok prekvapivo veľmi podobné, napriek rozdielom 

vo výrobe a zreniu. 

 

 
Obrázok 7: Rozptylový diagram komponentného skóre - diferenciácia jednotlivých 

vzoriek na základe obsahu MK, VMK a SAL; A – prevaha mezofilnej kultúry, 

B – mierny prídavok termofilnej kultúry, C – prevaha termofilnej kultúry; 2 – 8 

mesiacov zrenia 

 

Rovnako významné je rozdelenie vzoriek na základe dĺžky zrenia pozdĺž 

komponenty F2; vzorky na začiatku zrenia sú v dolnej časti grafu a vzorky na konci 

zrenia sú v hornej časti grafu. Zároveň sú vzorky rozlíšené aj pozdĺž komponenty F1 

podľa dĺžky zrenia. 

Menej zrelé vzorky sa nachádzajú v ľavej a zrelé vzorky sa nachádzajú v pravej 

časti. Vplyv použitých kultúr sa ukázal ako nevýznamný, zvlášť v poslednej fázy 

zrenia (A8, B8) sú vzorky umiestnené veľmi blízko seba a sú teda veľmi podobné. 
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5.3.2 Experiment II 

Pre štatistické spracovanie boli použité výsledky merania všetkých modelových 

(5 kombinácií kultúr, 3 fáze zrenia – celkovo 15) a komerčných vzoriek. 

V prípade MK boli pre spracovanie použité priemerné hodnoty (n = 3) obsahu 

všetkých identifikovaných MK a VMK (celkovo 17; v mg ∙ g-1 tuku). 

V prípade SAL boli pre spracovanie použité priemerné plochy píkov (n = 3) 

všetkých identifikovaných zlúčenín (celkovo 50). 

Metóda PCA sa v tomto prípade príliš neosvedčila, prvé dve komponenty 

(Obrázok 8)  popisujú iba 43,0 % z celkovej variability systému. Komerčné vzorky 

sa svojím zložením odlišovali od modelových, tvoria zhluk v hornej časti grafu, 

vzorky M 20 % a M 30 % sú si z hľadiska zloženia veľmi podobné. Modelové 

vzorky sú rozdelené pozdĺž komponenty F1 na základe dĺžky zrenia. Vzorky 

na začiatku zrenia sú v ľavej časti grafu a sú od seba pomerne vzdialené, vzorky 

zrelšie tvoria zhluk v pravej hornej časti grafu. 

Vplyv prídavku termofilných kultúr sa teda prejavuje v počiatočnej fázy zrenia, 

v neskorších fázach sú rozdiely medzi vzorkami nevýznamné (p < 0,05). 

 

 

Obrázok 8: Rozptylový diagram komponentného skóre - diferenciácia jednotlivých 

vzoriek na základe obsahu MK,VMK a SAL; D – mezofilná kultúra, G, J – mezofilná 

kultúra + Lbc casei, H, I – mezofilná kultúra + Lbc plantarum; 14 – 56 dní zrenia, 

M – komerčné syry 
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6 ZÁVERY 

Predložená práca je štúdiou zameranou na charakterizáciu senzorickej kvality, 

predovšetkým flavouru, modelových vzoriek prírodných tvrdých syrov. Pozornosť 

je venovaná zloženiu a obsahu senzoricky aktívnych látok ako významných 

markerov flavouru a voľných/viazaných mastných kyselín ako ich prekurzorov. 

Experimentálna časť je rozdelená do dvoch experimentov; v rámci eperimentu 

I boli analyzované syry typu Moravský bochník (45 % t. v s., 60 % sušina), 

v experimentu II syry eidamského typu (45 % t. v s., 50 % sušina). U všetkých 

vzoriek bola ako základ použitá klasická mezofilná aromatická kultúra obsahujúca 

Lactococcus spp. a Leuconostoc spp., ktorá bola vždy doplnená vhodnou 

monokultúrou termofilných baktérií. Podstatou oboch experimentov bolo posúdenie 

vplyvu použitých mikrobiálnych kultúr na zmienené parametre, zároveň boli 

sledované ich zmeny v priebehu zrenia syrov. 

Z prevedených experimentov vyplývajú nasledujúce závery: 

Celkovo bolo vo vzorkách syrov identifikovaných v exp. I 20 MK, v exp. II 17 

MK, voľných a viazaných v triacylglyceroloch. V súladu s literatúrou boli 

vo vzorkách z kvantitatívneho hľadiska najviac zastúpené kyseliny myristová, 

palmitová, stearová, olejová, z nízkouhlíkatých kaprónová, kaprylová a kaprínová – 

charakteristické pre mliečny tuk. Prídavok termofilných kultúr ani priebeh zrenia 

nemali vplyv na počet identifikovaných MK v syroch, významné rozdiely však boli 

nájdené v ich obsahu. 

Obsah viazaných MK v syroch v priebehu zrenia klesal v dôsledku prebiehajúcich 

lipolytických zmien pri súčasnom zvyšovaní obsahu VMK a ich následnom 

odbúravaní na prchavé SAL, ktoré prispievajú k chuti a vôni syra. 

Vplyv kombinácie použitých štartovacích kultúr sa menil v závislosti na fáze 

zrenia. Prídavok termofilnej kultúry sa síce prejavil výraznejšou lipolytickou 

aktivitou, ale následné metabolické procesy – odbúravanie VMK na prchavé SAL, 

tieto rozdiely vyrovnávajú. Z výsledkov je možné usúdiť, že aj použitá mezofílna 

kultúra vykazovala miernu lipolytickú aktivitu. 

Čo sa týka prchavých látok, po porovnaní s dostupnou literatúrou boli všetky 

identifikované zlúčeniny považované za senzoricky aktívne. V syroch typu 

Moravský bochník (experiment I) bolo identifikovaných celkovo 51 SAL: 

12 alkoholov, 4 aldehydy, 7 ketónov, 6 esterov, 9 kyselín, 11 terpénov 

a terpenoidov, 1 laktón a 1 sírna zlúčenina. Zo zlúčenín považovaných za kľúčové 

pre tento typ syrov boli vo vzorkách identifikované bután-2,3-dión, etyl hexanoát, 

heptán-2-ón, 3-metylbutanol a δ-dekalaktón. 

V syroch eidamského typu (experiment II) bolo identifikovaných 50 prchavých 

látok, z toho 11 alkoholov, 5 aldehydov, 7 ketónov, 6 karboxylových kyselín, 

10 esterov, 3 laktóny, 2 sírne zlúčeniny a 6 terpénov a terpenoidov. Zo zlúčenín 

považovaných za kľúčové pre tento typ syrov boli vo vzorkách identifikované 

hexanál, kyselina octová a maslová, metional, δ -hexa-, okta- a dekalaktón. 
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Vo všetkých vzorkách boli kvantitatívne najviac zastúpené ketóny a kyseliny. 

Z výsledkov oboch experimentov vyplýva, že prídavok termofilných kultúr nemá 

významný vplyv na počet prchavých látok v syroch, v jednotlivých vzorkách sa 

pohyboval v rozmedzí 28 – 33 (exp. I) a 28 – 43 (exp. II).  

Počas zrenia počet identifikovaných látok prekvapivo skôr klesal, pokles však 

nebol štatisticky významný, ani zrenie teda nemá významný vplyv na počet 

prchavých látok v syroch. Nevýznamné rozdiely boli nájdené v obsahu prchavých 

zlúčenín. V exp. I bol zaznamenaný mierny nárast v neskorších fázach zrenia, 

v exp. II naopak pokles v počiatočnej fázy zrenia. Prídavok termofilných kultúr 

nemá jednoznačný vplyv ani na obsah SAL a potvrdzuje to vplyv laktokokov 

na obsah prchavých látok v syroch. 

Výsledky však preukázali významný vplyv procesu zrenia na obsah SAL 

v syroch. Rovnako ako klesal počet identifikovaných zlúčenín, tak klesal aj ich 

obsah, pravdepodobne v dôsledku ich odbúravania až na jednoduché zlúčeniny. 

Výsledky prevedenej PCA analýzy potvrdzujú uvedené závery. Stanovenie MK 

a VMK sa ukázalo byť vhodným nástrojom pre diferenciáciu modelových vzoriek 

syrov; možno veľmi dobre rozlíšiť rôzne fáze zrenia. Vplyv štartovacích kultúr bol 

nejednoznačný a nie je možné tvrdiť, že prídavok termofilnej kultúry má významný 

vplyv na MK či SAL. 

Aj keď namerané výsledky poskytujú zaujímavý komplexný pohľad na pôvod, 

zloženie a zmeny SAL vybraných druhov tvrdých syrov, v ďalšom výskume by bolo 

vhodné zamerať sa taktiež na senzorické hodnotenie, čo umožní hlbšie, a v praxi 

lepšie použiteľné, posúdenie vplyvu uvedených faktorov na senzorickú kvalitu 

(flavour) syrov. 
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8 ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

SAL Senzoricky aktívne látky 

BMK Baktérie mliečne kvasenia 

FID Plameňovo ionizačný detektor (Flame Ionization Detector) 

GC Plynová chromatografia (Gas Chromatography) 

MK Mastná kyselina 

SPME Mikroextrakcia pevnou fázou (Solid Phase Eicroextraction) 

t. v s. Tuk v sušine 

VMK 
 

Voľné mastné kyseliny 
 

DVB/CAR/PDMS Divinylbenzén/Carboxen/Polydimetylsiloxán 
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11 ABSTRACT 

The presented dissertation is a study focused on the characterization of sensory 

quality, especially the flavour of model samples of natural cheeses. Attention is 

aimed to the composition and content of volatile (sensory active) substances as 

important markers of flavour and free/bound fatty acids as their precursors. 

The headspace solid phase microextraction in conjunction with gas 

chromatography with mass spectrometry was used to determine volatiles. For the 

determination of fatty acids, the lipids were isolated from the sample with a solvent 

mixture of diethyl ether and petroleum ether, followed by esterification using a 

methanolic solution of boron trifluoride as a catalyst and final analysis by gas 

chromatography with flame ionization detection. 

The experimental part was divided into two experiments; in experiment I, 

Moravský bochník type cheeses (45 % fat in dry matter., 60 % dry matter) were 

analysed, in experiment II, Edam type cheeses (45 % fat in dry matter, 50 % dry 

matter). Model samples of cheeses were made at Tomas Bata University in Zlín. For 

all samples, a classical mesophilic culture containing Lactococcus spp. and 

Leuconostoc spp. was used, this was always supplemented with a suitable 

monoculture of thermophilic bacteria; in the case of Moravský bochník cultures of 

Streptococcus thermophilus and Lactobacillus helveticus and in the case of Edam 

cheeses Lactobacillus casei and Lactobacillus plantarum. The essence of both 

experiments was to assess the influence of the used microbial cultures on the above-

mentioned parameters, at the same time their changes during the ripening of the 

cheeses were monitored. 

The results showed that the addition of thermophilic cultures, as well as the 

maturation process did not affect the number of fatty acids or volatiles, but 

significant differences were found in their content. 

The content of bound fatty acids decreased during cheese ripening due to ongoing 

lipolytic changes while increasing the content of free fatty acids and their 

subsequent degradation to volatile substances, which ultimately contribute to the 

taste and aroma of the cheese. Ketones and acids were the most quantitatively 

present in all samples. During maturation, contrary to expectations, the content of 

identified volatiles also decreased. 

The addition of the thermophilic cultures did not have a clear effect and varied 

depending on the maturation phase. In the first phase, although they showed more 

pronounced lipolytic activity, the subsequent metabolic processes - the breakdown 

of free fatty acids into volatile substances, compensated for these differences. These 

results confirm a significant share of the basic mesophilic culture in the formation of 

volatile substances, in particular the flavour of cheeses. 


