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Kontrola hygieny prostředí a bezpečnosti výrobků v mlékárenských provozech
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kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti
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snížení zátěže životního prostředí odpadními
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Českomoravský svaz mlékárenský z.s. (Ing. Jiří Kopáček, CSc.)
Mlékárna Olešnice, rolnické mlékařské družstvo (Ing. Jan Šlégr)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Doc. Ing. František Buňka, Ph.D.)
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Cíl projektu
• Pro vybrané mikrobiologické a chemické parametry surovin,
výrobků, odpadů a prostředí sýráren navrhnout,
optimalizovat a zavést nové přístupy, technologické postupy
a analytické metody dle požadavků podniků s cílem zvýšit
kvalitu, bezpečnost a zdravotní nezávadnost sýrů a
vedlejších živočišných produktů výroby při snížení dopadů
na životní prostředí.

Struktura projektu
1. hygiena a sanitace + mikroorganismy rezistentní vůči
chemickému stresu

2. meziprodukty a finální sýry + probíhající interakce + nové
metody

3. „vedlejší výstupy“ (syrovátky + odpadní vody)

Příklady řešených témat
• optimalizace sanitačních postupů (eliminace rizik, úspora energií a vody)
• rezistentní mikroorganismy (vůči sanitačním roztokům, vůči antibiotikům,
průchod mlékárnou a zpět do prostředí)

•
•
•
•
•
•

řešení aktuálních mikrobiologických problémů vyráběných sýrů
nové molekulárně-biologické metody
výzkum procesů probíhajících během zrání sýrů
postupy snižování výskytu biogenních aminů v sýrech
kvalita syrovátky pro další zpracování
mikrobiologická a senzorická kvalita odpadních vod (efektivní degradační
procesy, omezení zápachu)

Program dnešního workshopu
• Karpíšková R. (VÚVeL), Němečková I. (VÚM): Projekt QK1710156 - Nové přístupy a metody analýzy pro
zajištění kvality, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti sýrů, optimalizace jejich výroby a zefektivnění procesů
hygieny a sanitace při současném snížení zátěže životního prostředí odpadními vodami.

• Němečková, I., Havlíková, Š., Smolová, J. (VÚM): Nejvýznamnější technologicky nežádoucí
mikroorganismy v mlékárenství, jejich vlastnosti a aktivity

• Gelbíčová, T., Karpíšková, R. (VÚVeL): Kontrola výskytu a šíření Staphylococcus aureus
v mlékárenských provozech

• Pelikánová, J. (BioIng): Odběr vzorků pro mikrobiologický monitoring výrobního prostředí
• Švirákova E., Kyznar J., Loupancová K. (VŠCHT). Mikrobiologické riziko octových bakterií při výrobě
syrovátkových nápojů

• Němečková, I., Havlíková, Š., Smolová, J. (VÚM): Sanitace mlékárenských provozů – podmínka pro
zajištění mikrobiologické kvality a bezpečnosti výrobků

• Strnadová, D. (BioIng): Efektivní kontrola čistících roztoků, oplachových a odpadních vod v
potravinářském průmyslu
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