
Tvaroh je mlieãny v˘robok, ktor˘ patrí do sku-

piny ãerstv˘ch (nezrejúcich) syrov. Má vynika-

júce v˘Ïivové vlastnosti: 100 gramov mäkkého

tvarohu má energiu 527 kJ (126 kcal) a prie-

merne obsahuje 18,75 g bielkovín, 0,35 g

tuku, 0,44 g mlieãneho cukru (laktózy),

60 mg vápnika, 0,65 mg Ïeleza a 0,369 g

vitamínu B2.

Tvarohy sú charakterizované mnoÏstvom su-

‰iny a mnoÏstvom tuku v su‰ine nasledovne:

• tvaroh mäkk˘ vyrában˘ z odtuãneného mlieka, su‰ina

najmenej 23% hmotnostn˘ch,

• tvaroh jemn ,̆ su‰ina najmenej 23% hmotnostn˘ch,

tuk v su‰ine najmenej 8% hmotnostn˘ch,

• tvaroh tuãn ,̆ su‰ina najmenej 28% hmotnostn˘ch,

tuk v su‰ine najmenej 38% hmotnostn˘ch,

• ostatné tvarohy (vysokotuãn ,̆ plnotuãn ,̆ polotuãn ,̆

nízkotuãn ,̆ odtuãnen˘).

Tvaroh sa vyrába z tepelne o‰etreného kravského

mlieka. Podstatou v˘roby tvarohu je zráÏanie mlieka

kyselinou mlieãnou, ktorá vzniká z mlieãneho cukru

(laktózy) pôsobením kultúr kyslomlieãnych baktérií. 

Vzniknutá tvarohová zrazenina sa ìalej spracováva

krájaním a prípadne dohrievaním, k˘m sa neoddelí

srvátka. Tvarohová zrazenina sa plní do filtraãn˘ch

vriec, alebo sa vypú‰Èa do tvarohárskych vozíkov, kde

sa lisuje na poÏadovanú su‰inu. Podºa spôsobu spra-

covania tvarohoviny má tvaroh rôznu konzistenciu a teda

aj rôzne pouÏitie v domácnosti. Preto na obale tvarohu

musí byÈ uvedená informácia o konzistencii tvarohu, na-

príklad hrudkovit˘ (vhodn˘ na pos˘panie) alebo roztiera-

teºn˘ (na peãenie koláãov, na prípravu nátierok).

Nevyhnutnou technologickou operáciou pri v˘robe tvarohu

je jeho chladenie. Tvaroh obsahuje urãité mnoÏstvo kyslo-

mlieãnych baktérií, preto je potrebné tvaroh skladovaÈ pri te-

plote najviac 8 °C.

Na predæÏenie trvanlivosti tvarohu a tvarohov˘ch v˘robkov sa po-

uÏíva termizácia. Termizácia v˘robkov z mlieka ako sú dezerty,

krémy, tvarohy a tvarohové v˘robky, je ohrev t˘chto v˘robkov po

skonãení ich ‰tandardného v˘robného procesu na teplotu naj-

menej 50 °C a najviac 75 °C v trvaní najmenej 20 sekúnd. Pri

termizácii moÏno pouÏívaÈ prídavné látky ako sú ‰kroby, modifi-

kované ‰kroby, Ïelatínu, pektíny (len v nevyhnutnom mnoÏstve).

Na spotrebiteºskom obale musí byÈ uvedená informácia, Ïe je to

termizovan˘ v˘robok a v zloÏení musia byÈ uvedené pouÏité prí-

davné látky.
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