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Ocena surowca, otrzymywanie śmietanki, wstępne zabiegi w procesie 

produkcji masła – przygotowanie śmietanki do zmaślania. Ocena śmietanki. 
Ćwiczenie realizowane w ciągu 4 godz. 

 

Celem ćwiczenia jest:  

 poznanie metod analitycznych stosowanych do oceny wyróżników jakości mleka i 

śmietanki stanowiących kryterium przydatności do przetwórstwa na masło,  

 poznanie kolejności i parametrów wstępnych zabiegów technologicznych stosowanych w 

procesie produkcji masła (od odbioru mleka do przygotowania śmietanki do zmaślania) 

 

Wstępne zabiegi w technologiczne w procesie produkcji masła obejmują następujące 

czynności technologiczne: 

1. Odbiór i selekcja surowca 

2. Odpowietrzenie i pomiar ilości mleka  

3. Chłodzenie i przechowywanie  

4. Podgrzewanie do temperatury wirowania - 40 -45C 

5. Oczyszczanie i odtłuszczanie mleka 

6. Normalizacja śmietanki  -30-35% tłuszczu 

7. Pasteryzacja śmietanki 92-98C 

8. Odgazowywanie śmietanki – temp. 92-98C, ciśnienie 50-70kPa 

9. Chłodzenie śmietanki do temperatury dojrzewania/zaszczepiania śmietanki 

10. Dojrzewanie fizyczne/biologiczne 

 

Zakres analiz 
 

1. Mleko pełne, odtłuszczone, śmietanka  

 

 określenie cech organoleptycznych mleka (zapach, wygląd, barwa) 

 ocena zanieczyszczeń mechanicznych 

 pomiar kwasowości czynnej i miareczkowej 

 skład mleka - Milkoscan FT2 

 ocena jakość mikrobiologicznej - próba reduktazowa 

 

2. Śmietanka znormalizowana i spasteryzowana 

 

 zawartość tłuszczu/ skład śmietanki – Milkoscan FT2 

 skuteczność pasteryzacji wysokiej – próba Storcha 

 WKT –metodą ekstrakcyjno-miareczkową 

 ocena organoleptyczna 

 

Wykonanie ćwiczenia 
 

Mleko surowe po odbiorze należy ocenić wykonując analizy podane w punkcie 1. 

Przeprowadzić wstępne zabiegi technologiczne – dokładne parametry podaje prowadzący 

ćwiczenia.  

Ocenić śmietankę surową i spasteryzowaną wg. punktu 2. 
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Wykonać sprawozdanie, które powinno zawierać następujące elementy:   

 

1. Cel ćwiczenia 

2. Kolejność przeprowadzonych operacji technologicznych wraz z parametrami 

3. Wyniki przeprowadzonych analiz 

4. Obliczenia 

5. Rozliczenie jednostek tłuszczowych (1 jednostka tłuszczowy jest równa 10 g tłuszczu). 

6. Wnioski 

 

Obliczenia:  

 

 Stopień odwirowania tłuszczu 

 

W = 100- to/tm ·85 

to – zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym 

tm - zawartość tłuszczu w mleku pełnym 

 

 Gęstość śmietanki  

 Kwasowość plazmy śmietanki  

 Normalizacja śmietanki 

 

Zaliczenie ćwiczenia obejmuje: 

 

1. Praktyczne wykonanie ćwiczenia 

2. Zaliczenie sprawozdania, którego ocena będzie miała wpływ na ocenę końcową z 

ćwiczenia 

3. Ocena wiedzy z zakresu: 

 charakterystyka surowca do produkcji masła – śmietanki, 

 cel, przebieg, parametry, czynniki wstępnych zabiegów technologicznych, 

 budowa zasada działania, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do 

przeprowadzenia wstępnych zabiegów, 

 systemy dojrzewania fizycznego śmietanki. 

 

4. Obliczenia: normalizacja zawartości tłuszczu, jednostki tłuszczowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


