
Specifikace sýru Eidam 45% 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, substance, dusičnan draselný 

 

Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,2 kg - 90*250*100 

 

Barva: krémová až lehce žlutá nebo zcela žlutá 

 

Chuť a vůně: lahodná lehká chuť pasterizace, lehce kyselá, lehce ořechová, aromatická, u starších 

sýrů lehce pikantní 

 

Očka: malé množství, kulaté ve tvaru rýže nebo hrášku, umístěné po celém bloku - akceptovatelné 

malé množství prasklin 

 

Obsah tuku: min. 45% 

 

Suchá hmotnost: min. 55% 

 

Množství vody: max. 45% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 

Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1414 kJ / 340 kcal 

 



Tuky: 26 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 17 g 

 

Sacharidy: 0 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 25 g 

 

Sůl: 1,7 g 

 

 

 

Specifikace sýru Goldi 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, palmový olej 

 

Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,2 kg - 90*250*100 

 

Barva: krémová až žlutá 

 

Chuť a vůně: lahodná, lehce kyselá až pikantní, možné stopy hořkosti 

 

Očka: malé množství, kulaté až oválné, nerovnoměrně uspořádané až mizivé 

 

Obsah tuku: min. 45% 

 

Suchá hmotnost: min. 55% 

 

Množství vody: max. 45% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 



Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 

Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1428 kJ / 344 kcal 

 

Tuky: 27 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 13 g 

 

Sacharidy: 0,7 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 26 g 

 

Sůl: 1,2 g 

 

 

Specifikace sýru Eidam uzený 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, substance, dusičnan draselný 

 

Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,3 kg - 90*250*100 

 

Barva: světle hnědá, tmavší na okraji 

 

Chuť a vůně: lehce kyselá až pikantní, zauzená 

 

Očka: malé množství, kulaté ve tvaru rýže nebo hrášku, umístěné po celém bloku - akceptovatelné 

malé množství prasklin 



Obsah tuku: min. 45% 

 

Suchá hmotnost: min. 55% 

 

Množství vody: max. 45% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 

Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1414 kJ / 340 kcal 

 

Tuky: 26 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 17 g 

 

Sacharidy: 0 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 25 g 

 

Sůl: 1,7 g 

 

 

 

Specifikace sýru Goldi uzený 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, palmový olej 

 



Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,2 kg - 90*250*100 

 

Barva: krémová až světle hnědá 

 

Chuť a vůně: lehce kyselá, pikantní, zauzená 

 

Očka: malé množství, kulaté až oválné, nerovnoměrně uspořádané až mizivé 

 

Obsah tuku: min. 45% 

 

Suchá hmotnost: min. 55% 

 

Množství vody: max. 45% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 

Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1428 kJ / 344 kcal 

 

Tuky: 27 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 13 g 

 

Sacharidy: 0,7 g 

 

Cukry: 0 g 



 

Bílkoviny: 26 g 

 

Sůl: 1,2 g 

 

 

 

Specifikace sýru typ Švýcarský 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, konzervant lizozym 

 

Tvar a vzhled: blok po stranách rovný až lehce zaoblený, vrch a spodek je lehce v stranách rovný až 

lehce zaoblený, vrch a spodek je lehce vydutý, pokrytý folií cyrovac, kurka hladká 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

 

Barva: krémová až světle žlutá 

 

Chuť a vůně: lahodná, sladká, ořechově aromatická, může být pikantní až lehce hořká 

 

Očka: kulaté až oválné do velikosti 14 mm 

 

Obsah tuku: min. 45% 

 

Suchá hmotnost: min. 57% 

 

Množství vody: max. 43% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 



 

Alergeny: mléčný výrobek, lizozym (z vajec) 

 

Energetické hodnoty: 1414 kJ / 340 kcal 

 

Tuky: 26 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 17 g 

 

Sacharidy: 0 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 25 g 

 

Sůl: 1,7 g 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace sýru Eidam 30% 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, substance konzervantu 

 

Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,2 kg - 90*250*100 

 

Barva: krémová až světle žlutá 

 

Chuť a vůně: lahodná, lehká chuť pasterizace, lehce kyselá, aromatická, u starších sýrů lehce pikantní 

 

Očka: malé množství, kulaté ve tvaru rýže nebo hrášku, umístěné po celém bloku - akceptovatelné 

malé množství prasklin 

 

Obsah tuku: min. 30% 

 

Suchá hmotnost: min. 52% 

 



Množství vody: max. 48% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 

Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1029 kJ / 247 kcal 

 

Tuky: 16 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 14 g 

 

Sacharidy: 0 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 25 g 

 

Sůl: 1,7 g 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikace sýru Gouda 45% 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, substance konzervantu 

 

Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 



Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,2 kg - 90*250*100 

 

Barva: krémová až světle žlutá 

 

Chuť a vůně: lahodná, lehká chuť pasterizace, lehce kyselá, aromatická, u starších sýrů lehce pikantní 

 

Očka: malé množství, kulaté ve tvaru rýže nebo hrášku, umístěné po celém bloku - akceptovatelné 

malé množství prasklin 

 

Obsah tuku: min. 45% 

 

Suchá hmotnost: min. 55% 

 

Množství vody: max. 45% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 

Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1414 kJ / 340 kcal 

 

Tuky: 26 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 17 g 

 

Sacharidy: 0 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 25 g 



 

Sůl: 1,7 g 
 

 

 

Specifikace sýru Gouda 30% 

 

Složení: pasterizované mléko, jedlá sůl, bakteriální kultury, syřidlo, stabilizátor, chlorid vápenatý, 

barvivo annato, palmový olej 

 

Tvar a vzhled: blok pokrytý teplem smrštitelnou folií - okraje lehce kulaté, kůra hladká, povolené 

lehké obtisky formy 

 

Hmotnost a rozměr:  

cca. 3,5 kg - 125*250*100 (mm) 

cca. 3 kg - 100*300*100 

cca 2,2 kg - 90*250*100 

 

Barva: krémová až světle žlutá 

 

Chuť a vůně: lahodná, lehce kyselá, lehce pikantní 

 

Očka: malé množství, kulaté až oválné, nerovnoměrně uspořádané až mizivé 

 

Obsah tuku: min. 30% 

 

Suchá hmotnost: min. 52% 

 

Množství vody: max. 48% 

 

Množství soli: max. 2,5% 

 

E.coli: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Staphylococcus Aureus: n=5, c=2, m=100, M=1000 jtk/g 

 

Listeria Monocytogenes: nevskytují se ve 25 g 

 

Obaly: smrštitelná folie 

 

Teplota uskladnění: 1 - 8 ° Celsia 

 

Doba uskaldnění: 4 měsíce od technologického postupu 

 

Doba skladování po otevření: 5 dní ve skladovací teplotě 

 



Alergeny: Neobsahuje jiné alergeny než mléko 

 

Energetické hodnoty: 1026 kJ / 246 kcal 

 

Tuky: 16 g 

 

Nasycené mastné kyseliny: 13 g 

 

Sacharidy: 0,7 g 

 

Cukry: 0 g 

 

Bílkoviny: 26 g 

 

Sůl: 1,2 g 
 


