POTŘEBY K

VÝROBĚ SÝRŮ

Forma na sýr košíková 300/500 g - sýrařská forma na odkapání čerstvého měkkého sýra,
ricotty nebo na sýry balkánského typu a sýry s plísní (např. roquefortská); horní průměr 113 mm,
spodní průměr 104 mm, výška 80 mm.

Cena: cca 20 Kč

Sýrařská plachta modrá 90 x 110 cm 50 g/m2 - plachetka je z elastického polyetylenu a liší
se od tradičních sýrařských plachetek svou trojrozměrnou strukturou. Plátno má otvory kuželovitého
tvaru, které velice dobře odvádí syrovátku a zabraňují jejímu zpětnému návratu k sýru nebo tvarohu.
Materiál sýrařské plachty je certifikovaný pro použití v potravinářství.
Před prvním použitím sýrařský šátek vyperte v běžné dezinfekci a řádně opláchněte studenou vodou.
Sýrařský šátek lze po opláchnutí okamžitě použít bez osušení. Po použití sýrařský šátek vypláchněte
horkou vodou o teplotě 60 – 70°C, vydezinfikujte a properte ve studené vodě. Sýrařský šátek nikdy
nenavlhne, neboť je vodě odpudivý. Nevytahujte okraje šátku při používání - možno libovolně
stříhat, netřepí se. Sýrařský šátek patří hladkou stranou k sýru nebo tvarohu - sýr i tvaroh jsou hladké
a nelepí se na šátek - dobře odvádí syrovátku bez nutnosti vysokého tlaku - vhodné do lisovacích i
jiných forem, kde zásadně podpoří odtok syrovátky a hladkou strukturu sýrů - šátky lze používat
opakovaně až do zničení.

Cena: cca 120 Kč

Teploměr na mléko a sýr - mlékárenský a sýrařský teploměr se závěsným očkem, teploměr na měření
teploty mléka a sýrů, který lze vyvářet, do 110°C.

Cena: cca 210 Kč

Chlorid vápenatý 40% roztok CaCl2 500 ml
Chlorid vápenatý 40% roztok CaCl2 500 ml - používá se při výrobě sýrů z pasterovaného mléka
napomáhá lepšímu srážení mléka, zlepšuje pevnost a konzistenci sýřeniny a především zvyšuje
výtěžnost. Nahrazuje vápník, který se ztrácí zahříváním, proto je nezbytné přidávat chlorid po
pasterizaci mléka. Zvyšuje výtěžnost mléka a zlepšuje jeho syřitelnost. Vhodné přidávat také do solné
lázně, zabrání odplavování vápníku ze sýra a tím oslizlosti sýrů při prvním použití solné lázně.
Dávkování 2 - 5 ml na 10 litrů mléka. Balení 500 ml. Trvanlivost 2 roky.

Cena: cca 90 Kč

Syřidlo mikrobiální FROMASE 220 TL 500 ml
Syřidlo mikrobiální FROMASE 220 TL 500 ml - syřidlo pro všechny druhy sýrů. Možno použít i
pro přípravu sýrů Kosher a Halal. Certifikace na vyžádání : Kosher, Halal, Non-GMO, Vegetarian C.
Evidence vedena v systému ISO. Aktivita: 220IMCU/ml (mezinárodní jednotky), po přepočtu to

odpovídá síle 1:16000. Na nepasterizované mléko je potřeba zvýšit dávkování asi o 20%. S ohledem
na dávkování je vhodné pro zpracování i malého množství mléka.
Skladování: 4 - 8°C; doba udržení aktivity: 18 měsíců při doporučovaných podmínkách skladování od plnění.

Cena: cca 280 Kč

