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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který
se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní
styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech
normalizace v elektrotechnice.

Předlohy mezinárodních norem jsou zpracovávány v souladu s pravidly danými Směrnicemi ISO/IEC,
část 3.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem
přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Existuje možnost, že některé z prvků tohoto dokumentu jsou předmětem patentových práv. ISO nesmí
být činěna odpovědnou za identifikování některých nebo veškerých takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 15174|IDF 176 byla připravena technickou komisí ISO/TC 34 Zemědělské
potravinářské výrobky, subkomisí SC 5 Mléko a mléčné výrobky a Mezinárodní mlékařskou federací
(IDF) ve spolupráci s AOAC International. Byla publikována společně ISO a IDF a samostatně AOAC
International.

Úvod

Koagulanty mikrobiálního původu*) pocházejí z různých zdrojů, nejčastějšími jsou Rhizomucor miehei
(EC 3.4.23.23), Rhizomucor pusillus (EC 3.4.23.23) a Cryphonectria parasitica (EC 3.4.23.22, dřívější
označení Endothia parasitica). Každý z těchto koagulačních enzymů má vlastní charakteristiky pokud
jde o aktivitu sýření mléka**) a vhodnost pro výrobu určitých druhů sýrů. Jde o rozdíly v citlivosti
k teplotě, k pH, k obsahu vápenatých iontů a ve vlivu na reologii vytvořené mléčné sraženiny.
Mikrobiální koagulanty produkuje omezený počet výrobců a každý má pro měření aktivity sýření
svého produktu vlastní referenční standard. Dosud nebyl k dispozici mezinárodně uznávaný referenční
standard umožňující charakterizaci těchto mikrobiálních produktů ve vztahu ke standardu se známou
aktivitou sýření. Metoda stanovení aktivity sýření s ohledem na mezinárodně uznávaný standard
mikrobiálního koagulantu bylo z praktických důvodů rozhodnuto pro všechny typy mikrobiálních
koagulantů použít enzym Rhizomucor miehei.

Metoda je v souladu s testem aktivity sýření pro hovězí syřidla, jak je popsán v IDF 157.

Kvalitativní stanovení mikrobiálních koagulantů ve vzorku je uvedeno v IDF 110B:1997, příloha A.
V případě směsí různých koagulačních enzymů nelze ve vzorku celkovou aktivitu sýření přesně



stanovit.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma popisuje metodu porovnání celkové aktivity sýření zkoušeného vzorku
mikrobiálního koagulantu s celkovou aktivitou sýření mezinárodního referenčního standardu
mikrobiálního koagulantu, a to na standardním mléčném substrátu připraveném s roztokem chloridu
vápenatého o koncentraci 0,5 g/l chloridu vápenatého (pH ? 6,5).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


