
Téma : ZRENIE SMOTANY PRE VÝROBU MASLA 

- Pasterizovaná a schladená smotana nie je ešte vhodná na 

zmaseľňovanie 

- stĺkať je ju možné až keď sa vykryštalizuje najmenej 1/3 mliečneho 

tuku 

- kryštalizácia tuku : 

- a/ FYZIKÁLNE ZRENIE= v sladkej smotane 

- b/ BIOLOGICKÉ ZRENIE a FYZIKÁLNE ZRENIE= kyslá alebo 

zakýsaná smotana 

FYZIKÁLNE ZRENIE 

- tuhne tukv tukových guľôčkach a triacylglyceroly s výšou teplotou 

tuhnutia pritom kryštalizujú . Vhodným teplotným režimom sa môže 

upraviť konzistencia masla. / v lete je riziko, že maslo bude masťovitej 

konzistencie = úprava na tuhšiu konzistenciu 

- zrenie v DOZRIEVAČOCH = valcové duplikátorové nádoby = 10000 –

25000 litrov 

- v kónickom dne = otvor na prívod a odvod smotany , planétové alebo 

kotvové miešadlo 

- počas zrenia chladiť alebo zohrievať vodou, ktorá prúdi 

v medzipláštidozrievača 

- teplota vody musí byť nižšia  ako 300C 

- ak zreje kyslá alebo zakýsaná smotana = priebeh biologického zrenia pH 

metrom 

- po dosiahnutí požadovanej kyslosti sa automaticky zapne chladenie 

BIOLOGICKÉ ZRENIE 

- v smotane zakysanejmliekárskou smotanovou kultúrou = baktérie 

mliečneho kvasenia : Lactococcuslactis, Lactococcuscremoris, 

Strepococcusdiacetilactis 

- počas fermentácie sa časť mliečneho tuku zmení na kyselinu mliečnu 

- biologické zrenie prebieha súbežne s fyzikálnym zrením, lebo pri 

teplotách mliečneho kysnutia zároveň dochádza k vykryštalizovaniu 

mliečneho tuku 

- pri zrení teplota 10 – 12 C0, optimálna je 19 – 22 C0 

- očkovanie smotany prevádzkovým smotanovým zákysom už počas 

napúšťania do dozrievača. Pridáva sa 1 – 5 % zákysu 

- pri výrobe z plnozakýsanej smotany= konečná kyslosť smotany 

v plazme pH 5,0,maslo aromatické a príjemne kyslé , niekedy s horkasto 

orieškovou príchuťou = vhodné na priamy konzum 

- pri výrobe z polozakýsanej smotany= konečná kyslosť v plazme pH 5,6, 

maslo je mierne kyslé, bez arómy. Koncentrácia kyseliny mliečnej je však 

dostatočná = maslo sa môže dlhšie skladovať 

- biologické kvasenie sa zastavuje schladením smotany . Chladenie na 

teplotu 100C trvá podľa veľkosti dozrievača0,5 – 1 hod. 



- keďže počas chladenia smotana ešte kysne musí sa chladiť pred 

dosiahnutím predpísanej kyslosti = aby neprekysla. 

- Zaujímavosť : V niektorých krajinách sa počas zrenia pridáva do 

smotany prírodné farbivo zo semien plodu Bixaorelana. Farbivo sa 

rozpúšťa v jedlom oleji.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reportáž z výroby mliečnych výrobkov : 

https://www.turieconline.sk/spravy/clanok/210-pd-gader-blatnica 

 

Výroba domáceho masla : 

https://www.alza.sk/domace-maslo-vyroba-recept 
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