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HODNOTENIE KVALITY TRADIČNÉHO SLOVENSKÉHO PARENÉHO 

SYRA KORBÁČIK 

QUALITY EVALUATION OF TRADITIONAL SLOVAK STEAMED CHEESE 

KORBAČIK 

Juraj Čuboň1 – Peter Haščík1 – Adriana Pavelková1 – Lukáš Hleba2 

1Department of Technology and Quality of Animal Products 

2Department of Microbiology 

Slovak University of Agriculture, Faculty of Biotechnology and Food Sciences,  

Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia 

ABSTRACT 

The aim of the work was to analyze the physical and chemical parameters of raw 

material and steamed cheese Korbáčik. The quality of Korbáčik cheese made from lump 

cheese aged for one and three weeks was analyzed. We found significant differences 

between the Korbáčik cheese made of raw material matured for one and three weeks. 

The dry matter content of the Korbáčik cheese made from cheese matured for one week 

was higher than the Korbáčik cheese made from cheese matured for three weeks.  

The fat content of the Korbáčik cheese made from cheese matured for one week was 

higher than the Korbáčik cheese made from cheese matured for three weeks. The fat 

content in the dry matter was significantly lower in the Korbáčik cheese matured  

for one week than three weeks. The NaCl content of the Korbáčik cheese made from 

one week maturing was higher than that of the Korbáčik cheese made from cheese 

maturing over three weeks. Analysis of the malondialdehyde content showed significant 

differences between the Korbáčik cheese made from raw material that ripened for one 

and three weeks. Sensory evaluation of the Korbáčik cheese revealed a better quality  

of cheese made from raw material aged three weeks. The observed differences were 

influenced only by the maturation time because technological procedure was the same. 

Keywords: physico-chemical parameters, titration acidity, sensory indicators, 

malondialdehyde, cheese maturation 
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ÚVOD 

Syr Korbáčik je tradičný slovenský výrobok a je uvedený v nariadení Rady (ES)  

č. 510/2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych 

výrobkov a potravín. Syr Korbáčik patrí do skupiny parených syrov. Výroba pareného 

syra má na Slovensku dlhú tradíciu, hoci sa pôvodne vyrábala z ovčieho mlieka. Parené 

syry tvoria osobitnú skupinu syrov, ktorých výroba je typická najmä pre krajiny južnej 

Európy, krajiny nachádzajúce sa na Balkánskom polostrove, Grécko a Taliansko, ktoré 

sa nazývajú všeobecné pasta filata.  

Viaceré štúdie analyzovali vplyvu pasterizácie na proteolýzu syra (Rosenberg et al., 

1995; Beuvier et al., 1997; Skeie a Ardö, 2000). Tieto štúdie ukázali, že medzi rôznymi 

druhmi syrov existuje len nevýznamný vzťah, pokiaľ ide o vplyv pasterizácie mlieka  

na primárnu a sekundárnu proteolýzu syrov.  

Zrenie syrov predstavuje dôležitý technologický proces, pri ktorom sa syry vyskytujú 

biochemické a mikrobiologické zmeny. Zrenie ovplyvňuje intenzita proteolýzy, obsah 

sušiny, NaCl a tuku a pH (Everard et al., 2006; Saint-Eve et al., 2009). Funkčné, 

textúrne a senzorické vlastnosti syra sa vyvíjajú počas procesu zrenia, správne zrenie  

je však nákladný proces (Forde a Fitzgerald, 2000). Dĺžka zrenia syra závisí od druhu 

syra. Výrobcovia syra sa snažia skrátiť čas zrenia (kvôli zníženiu výrobných nákladov). 

Z tohto dôvodu sa nezrelé syry môžu dodávať do distribučných sietí. Ich organoleptické 

vlastnosti sa líšia v porovnaní s kvalitou syrov zrejúcich za štandardných podmienok 

(Pachlová et al., 2011). Parametre ako kvalita mlieka, chemické zloženie, hlavne obsah 

sušiny, tuku, použitie správnych štartovacích baktérií mliečneho kvasenia (SLAB)  

a prítomnosť neštartérových baktérií mliečneho kvasenia (NSLAB) a tiež NaCl môžu 

ovplyvniť procesy prebiehajúce pri dozrievajúcich syroch (Shakeel-Ur-Rehman et al., 

2000; Fenelon a Guinee, 2000; Al-Otaibi a Wilbey, 2004; Floury et al., 2009; Pachlová 

et al., 2011).  

Urýchlenie procesu zrenia je možné na vyriešenie vyššie uvedených problémov  

so zhoršenou kvalitou syra. Môže sa skrátiť doba zrenia a súčasne zrelosť výrobkov 
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môže dosiahnuť požadovanú úroveň. uviedli, Zrenie syra môžu urýchliť faktory  

ako zvýšené teploty zrenia, exogénne enzýmy, chemicky alebo fyzikálne modifikované 

bunky, geneticky modifikované štartérové kultúry, doplnkové kultúry a podobne Fox  

et al. (1996). Zvýšenie teploty sa z technického hľadiska považuje za najjednoduchšiu 

metódu na urýchlenie procesu zrenia (Sihufe et al., 2010a). Okrem rýchleho rastu SLAB 

aj NSLAB môže dôjsť k množeniu ďalších nežiadúcich kontaminujúcich 

mikroorganizmov, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality syra a tiež spôsobiť 

alimentárne intoxikáciu alebo infekciu (Iurlina a Fritz, 2004). Zníženie doby zrenia  

na polovicu alebo tretinu je možné dosiahnuť zvýšením teploty dozrievania o 6 °C 

(Sihufe et al., 2010b). 

Rozsah mikrobiologických a biochemických procesov v jednotlivých častiach syra  

sa môže líšiť, preto môžu vzniknúť rozdiely vo vývoji textúrnych parametrov  

v jednotlivých segmentoch syra (Komprda et al., 2007; Buňková et al., 2010); Pachlová 

et al., 2011).  

Soľ, jej koncentrácia a forma požitia má významný vplyv na obsah vody, príjem soli, 

pH a tvrdosť syra. Výsledky naznačujú, že pri vyšších koncentráciách soli v soľnom 

roztoku sa vyrobil tvrdší syr s vyšším obsahom soli a vyššími hodnotami pH,  

ale s nižším obsahom vody. Vyššia koncentrácia syridla má významný vplyv na príjem 

soli. Zvýšením koncentrácie syridla sa získal mäkší syr s vyšším obsahom soli (Prasad 

a Alvarez, 1999). 

Tradičné slovenské parené syry (parenica, korbáčiky) sa vyrábajú z hrudkového 

syra.   Pripravený syr sa spracováva na tvarovateľnú hmotu, teplota vody je 75–85 ° C. 

Syr sa mieša, kým nedosiahne správnu štruktúru hmoty, pružnosť, hladkosť a elasticita 

(Keresteš et al., 2016). Odporúčaná kyslosť surovín pre parený syr je pH 5,1 až 5,0. 

Syry, ktoré sú slabo fermentované, sú ťažké miesené, malé a sú nedostatočne elastické, 

alebo pri ťahaní nití je roztrhaný syrový pás a vytvára veľké rozdiely v hrúbke nite.  

V tomto prípade je surovina nevhodná a z nej sa môže vyrábať až po dozrievaní. Nite 

na korbáčiky sa môžu robiť manuálne alebo pomocou strojov. Vo výrobe Korbáčika 
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z pareného syra sa formujú do nite (priemer 2-3 mm), ktorá padá priamo do studenej 

vody (Konečná a Šustová, 2012). 

Oravský Korbáčik je parený syr vyrobený z hrudkového syra, ktorý obsahuje najmä 

termorezistentnú mikroflóru kyseliny mliečnej z rodov: Lactococcus, Streptococcus 

a Lactobacillus. Chemické požiadavky sú nasledovné, sušina najmenej 40 %.  

Tuk v sušine najmenej 25 %, obsah soli viac ako 4,5 % neúdený a 5,5 % údený (Council 

regulation (EC) No 510/2006).  

Cieľom práce bola analýza kvality syra korbáčik vyrobeného z hrudkového syra 

zrejúceho 1 a 3 týždne. 

MATERIÁL A METODIKA 

V práci sú analyzované vzorky syra Korbáčik, ktoré boli vyrobené z hrudkového syra 

zrejúceho 1 a 3 týždne. Analyzovalo sa 10 vzoriek syra Korbáčik vyrobených  

z hrudkového syra zrejúceho 1 týždňa a 10 vzoriek zrejúceho 3 týždňov. 

Chemické zloženie suroviny (syr) a syra Korbáčik sa analyzovalo (50 g) metódou FT 

IR pomocou zariadenia Nicolet 6700. Celkové bielkoviny, tuk a celkový obsah vody  

v g/100 g. Princípom tejto metódy je absorpcia infračerveného spektra počas analýzy 

vzorky. V závislosti od zmien dipólnej hybnej molekuly dochádza k zmene 

energetických podmienok rotačnej vibračnej energie. 

Stanovenie soli (NaCl) – vzorky približne 2 g s 2 ml chromátu draselného sa titrovali 

roztokom dusičnanu strieborného až do svetlooranžovej farby. Množstvo dusičnanu 

strieborného sa delí hmotnosťou vzorky. 

Stanovenie titračnej kyslosti – pred analýzou boli vzorky homogenizované.  

Na analýzu bolo použitých celkom 50 g vzorky. Titračná kyslosť sa stanovila titráciou 

0,25 mol.L-1 NaOH a pred titráciou na fenolftaleín. Kyslosť bola stanovená ako 

dvojnásobok objemu NaOH použitého pri titrácii (prepočítané na 100 g). Výsledky boli 

vyjadrené ako titračná aktivita v °SH (Soxhlet-Henkel). 
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Stanovenie malóndialdehydu – analyzovali sa degradačné metabolity malóndialdehyd 

(MDA) v syre Korbáčik a v surovine zrejúcej 1 a 3 týždne. Obsah MDA bolo stanovené 

podľa Marcinčáka et al. (2006). Absorbancia vzoriek bola meraná pri vlnovej dĺžke  

532 nm na UV-VIS spektrofotometri Jenway 7305. Výsledky sa vypočítajú ako mg 

MDA v g/kg vzorky. 

Senzorická analýza – organoleptické vlastnosti boli hodnotené senzorickou analýzou 

(aróma a chuť, konzistencia, farba a vzhľad) komisionálne. Senzorická analýza  

sa uskutočňovala pomocou senzorického hodnotenia pomocou stupnice.  

Na charakteristiku každého bodu sa použila päťbodová stupnica. Bol zvolený 5 bodový 

systém hodnotenia, najvyšší počet bodov (5) bol hodnotený ako „vynikajúci“ a 1 bod 

ako „neprijateľný“. 

Štatistická analýza – dáta sa podrobili štatistickej analýze s použitím balíka Štatistický 

analytický systém (SAS 9.3 s použitím aplikácie Enterprise Guide 4.2). 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Syr korbáčik je tradičný slovenský výrobok a patrí do skupiny parených syrov. 

Fyzikálne a chemické parametre sa hodnotili v hrudkovom syre zrejúcom 1 a 3 týždne 

a v korbáčiku. Senzorické hodnotenie sa uskutočnilo iba v syre korbáčik. 

Obsah vody v hrudkovom syre bol 44,77 % a po prvom týždni zrenia. Obsah vody  

v hrudkovom syre bol 45,17 % po treťom týždni zrenia (tabuľka 1). Okpala et al. (2010) 

zistili obsah vody čerstvého syra v prvý deň po vyrobení 63,10 % a 59,9 % v 8. deň.  

Po prvom týždni zrenia bol obsah tuku v hrudkovom syre 25,33 % a po treťom týždni 

zrenia 22,07 %. Okpala et al. (2010) zistili obsah tuku 16,02 % v čerstvom syre. Obsah 

tuku v sušine bol 45,87 % po prvom týždni zrenia a 40,21 % po treťom týždni po dozretí 

v hrudkovom syre. Čerstvý syr je klasifikovaný z pohľadu konzistencie (VBHS)  

ako polomäkký syr (Bozoudi et al., 2015). Obsah NaCl bol 0,39 % po prvom týždni 

zrenia a 0,38 % po treťom týždni zrenia v hrudkovom syre.  
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Tabuľka 1: Fyzikálno- chemické parametre hrudkového syra po 1. a 3. týždni zrenia  

Parameter 
Voda 

(%) 

Sušina 

(%) 

Tuk 

(%) 

Tuk v 

sušine 

(%) 

NaCl 

(%) 

Kyslosť 

°SH 

MDA 

(mg/kg) 

Hrudkový syr po 1. týždni zrenia 

x 44,77  55,23  25,33  45,87  0,39  98,27  0,37  

s  0,49  0,49  0,15  0,51  0,07  0,70  0,02  

sx  0,28  0,28  0,09  0,29  0,04  0,41  0,01  

v% 1,10  0,89  0,60  1,11  17,22  0,71  6,18  

Hrudkový syr po 3. týždni zrenia 

x 45,17  54,88  22,07  40,21  0,38  108,33  0,59  

s  0,45  0,45  0,21  0,64  0,08  2,08  0,13  

sx  0,26  0,26  0,12  0,37  0,04  1,20  0,07  

v% 0,99  0,82  0,94  1,60  19,92  1,92  21.49  

t - test  - - -    + - + + 

°SH – Soxhlet-Henkel, MDA – malóndyaldehyd, - P > 0,05; + P ≤ 0,05 

Štatistickou analýzou titračnej kyslosti (°SH) sme zistili signifikantné rozdiely medzi 

hrudkovým syrom po prvom týždni zrenia a po treťom týždni zrenia. Kyslosť 

hrudkového syra (suroviny) bola 98,27 °SH po prvom týždni zrenia a 108,33 °SH  

po treťom týždni. Zistili sme signifikantné rozdiely (P <0,05) v obsahu MDA medzi 

hrudkovým syrom po prvom týždni zrenia a po treťom týždni zrenia. Priemerná 

koncentrácia MDA v hrudkovom syre bola 0,37 mg/kg po prvom týždni a 0,59 mg/kg 

po treťom týždni zrenia.  

Zistili sme signifikantné rozdiely medzi syrom Korbáčik vyrobeným zo suroviny 

dozrievanej jeden a tri týždne vo všetkých sledovaných parametroch s výnimkou 

obsahu soli (Tab. 2). Obsah vody v korbáčiku vyrobeného zo syra zrejúceho jedného 

týždňa bol 44,73 % a korbáčiku vyrobeného zo syra zrejúceho tri týždne bola 53,73 %. 

Podobne ako v našich výsledkoch, Owni a Osman (2009) uviedli obsah vody 

v rozmedzí 45,4 a 48,5 % v parenom syre. Oproti našim výsledkom zistili Maldonado 

et al. (2013) vyšší obsah vody (48,12 - 53,55 %).  
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Tabuľka 2: Fyzikálne a chemické parametre syra Korbáčik vyrobeného zo suroviny zrejúcej  

1 a 3 týždne 

Parameter 
Voda 

(%) 

Sušina 

(%) 

Tuk 

(%) 

Tuk v 

sušine 

(%) 

NaCl 

(%) 

Kyslosť 

°SH 

MDA 

(mg/kg) 

Korbáčik vyrobený zo syra zrejúceho 1 týždeň 

x 44,73  55,27  22,67  40,35  3,78  99,00  0,29  

s  0,55  0,55  0,76  0,34  0,33  2,00  0,03  

sx  0,32  0,32  0,44  0,19  0,19  1,15  0,02  

v% 1,23  1,00 3,37  0,83  8,80  2,02  10,51  

Korbáčik vyrobený zo syra zrejúceho 3 týždne 

x 53,73  46,27  20,20  43,66 2,93  109,73  0,36  

s  0,68  0,68  0,26  0,57  0,76  4,06  0,07  

sx  0,39  0,39  0,15  0,33  0,45  2,34  0,04  

v% 1,27  1,48  1,31  1,30  26,43  3,70  18,5  

t - test  + + + + + + + + + + +     - + + 

 - P > 0.05; + P ≤ 0,05; ++ P ≤ 0,01; +++ P ≤ 0,001 

Obsah tuku v Korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho jeden týždeň bol 22,67 %  

a Korbáčika vyrobeného zo syra zrejúceho tri týždne bol 20,20 %. Obsah tuku v sušine 

bol preukazne vyšší v korbáčiku vyrobenom zo syry zrejúceho 3 týždne (43,33 %)  

ako v korbáčiku zo suroviny zrejúcej 1 týždeň (40,35 %). Maldonado et al. (2013) zistili 

vyšší obsah tuku v sušine (49,52 – 54,94 %) v parenom syre. 

Obsah NaCl v korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho jeden týždeň bol 3,78 %  

a v korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho tri týždne bol 2,93 %. Variabilita obsahu 

NaCl bola vyššia v korbáčiku vyrobenom zo suroviny dozrievajúcej tri týždne  

(v% 26,43) a pohybovala sa od 2,15 do 3,70 %. Vyššia variabilita obsahu solí spojená 

so syrovou niťou s menšou hrúbkou. Ma et al. (2013) zistili oproti našim výsledkom 

nižší obsah NaCl od 1,07 do 1,29 % v parenom syre. 

Titračná kyslosť korbáčika vyrobeného zo syra zrejúceho jeden týždeň bola 99,00 °SH 

a korbáčika vyrobeného zo syra zrejúceho tri týždne bola 109,73 °SH. Obsah MDA  

v korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho jeden týždeň bol 0,29 mg/kg a v korbáčiku 

vyrobenom zo syra zrejúceho tri týždne bol 0,36 mg/kg. Obsah MDA sa znížil 

v priebehu spracovania syra v horúcej vode a následným ponorením do soľného 
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roztoku. Papastergiadis et al. (2014) zistili obsah MDA v parenom syre v rozmedzí  

od 0,20 do 0,66 mg/kg. 

Tabuľka 3: Analýza zmyslových vlastností syra korbáčik vyrobeného zo suroviny zrejúcej  

1 a 3 týždne 

Parameter  Vôňa Chuť Farba Konzistencia Vzhľad 

Korbáčik vyrobený zo syra zrejúceho 1 týždeň 

x 4,17  4,33  4,67  5,00  3,83  

s  0,29  0,29  0,29  0,00  0,29  

sx  0,17  0,17  0,17  0,00 0,17  

v% 6,93  6,66  6,19  0,00  7,53  

Korbáčik vyrobený zo syra zrejúceho 3 týždne 

x 5,00  5,00  4,83  5,00  4,83  

s  0,00  0,00  0,29  0,00  0,29  

sx  0,00 0,00 0,17  0,00 0,17  

v% 0,00  0,00  5,97  0,00  5,97  

t - test  + + - - + 

- P > 0,05; + P ≤ 0,05 

Senzorická kvalita bola analyzovaná pomocou deskriptorov senzoriky a bola 

definovaná na základe vyhodnotenia vzhľadu, arómy, chuti a textúry pomocou  

5-bodového systému komisionálne (Tab. 3). Analýza vône ukázala významné rozdiely 

(P <0,05) medzi korbáčikom vyrobeným zo suroviny zrejúcej jeden a tri týždne. 

Priemerný počet bodov za vôňu korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej 1 týždeň 

bol 4,17 boda a korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej 3 týždne bol 5,00 boda. 

Počet bodov za chuť korbáčika vyrobeného zo surovina zrejúcej 1 týždeň bol 4,33 boda 

a korbáčik vyrobeného zo suroviny zrejúcej 3 týždne bol preukazne lepšie hodnotený 

(P <0,05) 5,00 boda. Hodnotenie farby korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej  

1 týždeň bolo 4,67 boda a korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej 3 týždne bolo 

4,83. Hodnotenie konzistencie korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej 1 a 3 týždne 

bol rovnaký 5,00 bodov. Chuť korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej 1 týždeň bol 

3,83 a korbáčika vyrobeného zo suroviny zrejúcej 3 týždne bola preukazne lepšia   

(P <0,05) 4,83 boda. Romeih et al. (2002) hodnotili parený syr metódou 7 bodov a zistili 

vzhľad 5,8 bodu, konzistenciu 3,7, chuť 4,9 a vôňu 4,8 bodu. Korbáčik vyrobený  
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zo suroviny zrejúcej 3 týždne bol prakticky hodnotený vo všetkých senzorických 

parametroch lepšie ako syr Korbáčik vyrobený zo syra zrejúceho jeden týždeň. 

ZÁVER 

Cieľom práce bolo analyzovať fyzikálne a chemické parametre hrudkového syra 

a pareného syra Korbáčik vyrobeného zo suroviny zrejúcej 1 a 3 týždne. Senzorické 

hodnotenie sa uskutočnilo iba v syre korbáčik. Obsah tuku v sušine korbáčika 

vyrobeného zo syra zrejúceho jeden týždeň bol nižší ako v korbáčiku vyrobeným  

zo syra zrejúceho tri týždne. Analýza kyslosti ukázala významné rozdiely medzi syrom 

korbáčik vyrobenom zo suroviny, ktorá dozrieva jeden a tri týždne. Priemerný obsah 

MDA v korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho jeden týždeň bol výrazne nižší  

v porovnaní s korbáčikom vyrobeným zo syra zrejúceho tri týždne. Syr korbáčik 

vyrobený zo syra zrejúceho 3 týždne sa prakticky hodnotil vo všetkých senzorických 

parametroch lepšie ako korbáčik vyrobený zo syra vo veku jedného týždňa. Obsah 

malóndyaldehydu sa v syre korbáčik vyrobenom zo syra zrejúceho 1 a 3 týždne výrazne 

znížil oproti pôvodnej surovine. 

PODĚKOVÁNÍ 
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SOUHRN 

Cieľom práce bolo analyzovať fyzikálne a chemické parametre suroviny a pareného 

syra korbáčik. Analyzovala sa kvalita syra Korbáčik vyrobeného z hrudkového  syra 

zrejúceho jeden a tri týždne. Zistili sme preukazné rozdiely medzi korbáčikom 

vyrobeným zo suroviny zrejúce jeden a tri týždne. Obsah sušiny v korbáčiku 

vyrobeného zo syra zrejúceho jedného týždňa bol vyšší ako korbáčika vyrobeného  

zo syra zrejúceho tri týždne. Obsah tuku v korbáčiku vyrobeného zo syra zrejúceho 

jedného týždňa bol vyšší ako  korbáčika vyrobeného zo syra zrejúceho tri týždne. 

Obsahu tuku v sušine bol štatisticky preukazne nižší v korbáčiku zrejúcom jeden týždeň 

ako tri týždne. Obsah NaCl v korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho jeden týždeň bol 
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vyšší ako v korbáčiku vyrobenom zo syra zrejúceho tri týždne. Analýza obsahu 

malóndialdehydu ukázala preukazné rozdiely medzi syrom korbáčik vyrobeným  

zo suroviny, ktorá dozrieva jeden a tri týždne. Senzorické hodnotenie korbáčika 

poukázalo na lepšiu kvalitu syra vyrobeného zo suroviny zrejúcej tri týždne. Zistené 

rozdiely boli ovplyvnené len dobou zrenia pretože bol dodržaný rovnaký technologická 

postup. 

Kľúčové slová: fyzikálno-chemické parametre, titračná kyslosť, senzorické ukazovatele, 

malóndialdehid, zrenie syra 
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