
 

 

 

 

 

 

 

Ćwiczenie 3 

 

 

OOcceennaa  jjaakkoośśccii  hhiiggiieenniicczznneejj  mmlleekkaa  ssuurroowweeggoo..  

AAnnttyybbiioottyykkii,,  ssuubbssttaannccjjee  hhaammuujjąąccee  

ii  iinnnnee  zzaaffaałłsszzoowwaanniiaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przewodnik metodyczny do ćwiczeń z przedmiotu 

Podstawy produkcji i oceny jakości 

 

Studia stacjonarne 

Rok III 
 

Dr inż. Maria Czerniewicz  

 

      

Katedra  Mleczarstwa i Zarządzania Jakością 
Wydział Nauki o Żywności 

Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie 



WSTĘP 

 

 

 Jednym z ważniejszych wskaźników, uwzględnianych podczas oceny jakości mleka 

surowego, jest kontrola obecności niepożądanych substancji w mleku (antybiotyków i innych 

środków farmakologicznych, pestycydów, pierwiastków toksycznych), a także monitorowanie 

ewentualnego zafałszowania (np. obecność obcej wody). Mleko uważa się za zafałszowane, 

jeżeli został zmieniony jego skład chemiczny lub jedna z cech zmieniających jego 

właściwości albo wartość odżywczą, względnie maskujących jego wady. Do 

najpopularniejszych typów zafałszowania surowca należą: rozwodnienie, zebranie tłuszczu, 

dodatek preparatów mlekozastępczych, zobojętnienie mleka nadkwaszonego, konserwowanie 

środkami bakteriobójczymi, itp.  

 Substancje obce mogą być wprowadzone do mleka za pośrednictwem organizmu krowy 

lub po doju. W wymieniu mleko może być zanieczyszczone niepożądanymi składnikami 

pochodzenia paszowego, toksynami drobnoustrojów, antybiotykami i innymi lekami, 

metalami ciężkimi, pestycydami oraz pierwiastkami promieniotwórczymi. Zanieczyszczenia 

przedostające się do mleka po udoju to najczęściej środki dezynfekujące, konserwujące 

(celowe zafałszowanie) oraz metale ciężkie pochodzące z maszyn i urządzeń mleczarskich. 

Wyróżnikiem branym pod uwagę podczas oceny jakości mleka surowego jest 

punkt zamarzania mleka, będący informatorem zafałszowania surowca wodą. Dodatek 

wody do mleka jest zabroniony, a punkt zamarzania mleka krowiego powinien być nie wyższy 

niż – 0,520
o
C. Dopuszcza się wyższą temperaturę zamarzania mleka, jeśli w postępowaniu 

wyjaśniającym (w próbce oborowej) nie stwierdzi się dodatku wody do surowca. Zakład 

mleczarski ma obowiązek regularnego oznaczania temperatury zamarzania mleka surowego, 

na podstawie losowo pobranych próbek z każdego gospodarstwa produkcyjnego. 

W przypadku podejrzeń o dodatek wody, pobiera się próbki bezpośrednio w gospodarstwie 

i przeprowadza się badania od indywidualnych dostawców. 

Szczególne znaczenie w ocenie jakości mleka surowego ma wykrywanie antybiotyków 

i innych substancji hamujących (sh). Substancje te są niepożądane w mleku, zarówno ze 

względów zdrowotnych (możliwość wystąpienia reakcji alergicznej, uodpornienie się 

organizmu człowieka na antybiotyki), jak i technologicznych, związanych ze specyfiką 

przemysłu mleczarskiego (hamowanie rozwoju mikroflory celowo wprowadzonej do mleka 
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w formie czystych kultur mleczarskich). Są to głównie pozostałości leków weterynaryjnych 

oraz środków stosowanych do mycia oraz dezynfekcji sprzętu dojarskiego, zbiorników 

do przechowywania i transportu mleka. Obecność antybiotyków i innych substancji 

hamujących wykrywa się metodami mikrobiologicznymi i enzymatycznymi. 

Metody mikrobiologiczne, takie jak: test STD, Delvotest czy Charm test, są oparte na 

zahamowaniu przez antybiotyki i inne sh rozwoju szczepu testowego, którym najczęściej jest 

Bacillus stearothermophilus. Z kolei metody enzymatyczne, jak np. test Penzym do 

wykrywania antybiotyków - laktamowych, opierają się na enzymatycznych reakcjach 

barwnych. 

Podczas oceny jakości mleka surowego niezbędna jest ponadto okresowa kontrola 

zawartości pestycydów i metali szkodliwych dla zdrowia, a także obecności aflatosyny M1. 

Badania te wykonują specjalistyczne laboratoria, z uwzględnieniem obowiązujących aktów 

prawnych, które. wyraźnie definiuje, że w ramach kontroli jakości mleka surowego należy 

przeprowadzać testy w celu wykrycia pozostałości substancji o działaniu leczniczym lub 

hormonalnym, a także antybiotyków, pestycydów, detergentów oraz innych substancji 

szkodliwych lub mogących zmieniać właściwości organoleptyczne mleka i produktów 

mlecznych, lub powodować, że ich spożycie będzie niebezpieczne lub szkodliwe dla zdrowia 

ludzi, w zakresie, w jakim pozostałości te przekraczają dozwolone poziomy tolerancji, 

określone w rozporządzeniu Rady 2377/90 z dn. 26.06.1990 r., ustanawiającym wspólnotową 

procedurę określania maksymalnego limitu pozostałości weterynaryjnych produktów 

leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. WE L 224 

z 18.08.1990.). 

 

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się podstawowymi rodzajami zafałszowania składu 

mleka surowego i wybranymi metodami badania substancji obcych 

w surowcu. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 

 

1. Wykrywanie rozwodnienia mleka 

 

1.1. Ocena rozwodnienia mleka poprzez pomiar temperatury zamarzania 

przy użyciu krioskopu 

 

Zasada metody. Ponieważ w mleku niektóre składniki występują w postaci roztworu 

rzeczywistego (laktoza, sole), dlatego jego temperatura zamarzania, zwana punktem 

zamarzania, jest niższa od temperatury zamarzania wody. Próba krioskopowa opiera się na 

tym, że właściwości mleka nie zależą od rodzaju cząstek, lecz ich stężenia, a punkt 

zamarzania jest kontrolowany przez ilość rozpuszczalnych substancji.  

 

Wykonanie oznaczenia. Wykonanie - według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod 

kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

Interpretacja wyników. Punkt zamarzania mleka wykazuje tylko nieznaczne wahania i jest 

najbardziej dokładną metodą określania dodatku wody do mleka. Według wcześniejszych 

danych literaturowych, punkt zamarzania mleka normalnego od pojedynczych krów powinien 

być niższy niż –0.530°C (średnia dla mleka zbiorczego –0.550°C). Wartości te uzyskiwano 

metodą Hortveta, skalując termometr wg roztworów sacharozy (7 g sacharozy/100 cm
3
 wody 

– temperatura zamarzania –0.422°C). Zgodnie z zaleceniami IDF/IDF do wzorcowania 

krioskopów należy stosować roztwory NaCl. Uzyskuje się wtedy wyższą temperaturę 

zamarzania mleka, przeciętnie o 0.018°C, więc średnia temperatura zamarzania mleka 

zbiorczego wynosi ok. –0.522°C. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że (95% 

prawdopodobieństwa) temp. –0.513°C stanowi najwyższą temperaturę zamarzania mleka 

normalnego od pojedynczych krów, natomiast temp. –0.518°C mleka zbiorczego (przy 

wzorcowaniu krioskopu wg zaleceń IDF). Biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką 

zmienność temperatury zamarzania mleka normalnego, pomiar tej właściwości stał się 

podstawą standardowej metody wykrywania dodatku wody do mleka. Już stosunkowo 

niewielki dodatek wody do mleka powoduje znaczny wzrost temperatury zamarzania. 
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Dodatek 1% wody do mleka podnosi punkt zamarzania mleka o 0,006C,  5-procentowy 

dodatek powoduje wzrost tego punktu o 0.025°C, a 13% - o 0.070°C, podczas gdy krioskopy 

termistorowe są wrażliwe na zmiany temperatury rzędu 0,001C.  

 

1.2. Ocena stopnia rozwodnienia mleka poprzez obliczenie stopnia 

rozwodnienia mleka  

 

Zasada metody. Dodatek wody do mleka powoduje między innymi obniżenie w nim 

zawartości tłuszczu, suchej masy beztłuszczowej oraz ciężaru właściwego. W związku z tym 

stopień rozwodnienia mleka można obliczyć na podstawie zmiany zawartości suchej masy 

beztłuszczowej (wg poniższego wzoru): 
 

R  = 
smb –  smb1 

· 100 
smb 

 

gdzie: 

R - ilość części wody w 100 częściach mleka podejrzanego; 

smb - sucha masa beztłuszczowa w mleku z próbki oborowej;  

smb1 - sucha masa beztłuszczowa w mleku podejrzanym  

 

Ilość (R1) części wody dodanej do 100 części mleka normalnego oblicza się następująco:  

R1 = 
smb –  smb1 

· 100 
smb1 

 

Suchą masę beztłuszczową badanych próbek obliczyć na podstawie wzoru Herza:  

% s.m.b. = 
t 

+ 
°Ld 

+ 0,26 
5 4 

 

gdzie: 

t -  zawartość tłuszczu w badanym mleku (%); 

°Ld    - stopnie laktodensymetru 

     °Ld = 1000 (d-1) 

d     -  gęstość badanego mleka w temperaturze 20C (g/ml) 
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1.2.1 Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku metodą instrumentalną – Milcoscan 

 

Zasada metody. Milkoscan – to aparat do szybkiego i prostego oznaczania podstawowego 

składu mleka. W tym urządzeniu próbki mleka ulegają rozcieńczeniu oraz homogenizacji 

i taką mieszaninę przepuszcza się przez kuwetę przepływową, gdzie poszczególne składniki 

mleka są oznaczane na podstawie absorpcji promieniowania podczerwonego. 

 

Wykonanie oznaczenia. Próbkę mleka ogrzać do temperatury 40C i wykonać oznaczenie za 

pomocą aparatu Milkoscan według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą 

prowadzącego ćwiczenia). 

 

1.2.2. Oznaczanie gęstości mleka metodą aerometryczną 

 

Zasada metody. Prosta metoda techniczna, pozwalająca na określenie gęstości mleka 

z dokładnością do około 2 mg/ml. Pomiar wykonuje się przez zanurzenie w mleku aerometru, 

tzw. termolaktodensymetru, i odczytanie (wg menisku górnego) stopni laktodensymetru (Ld) 

na kalibrowanym trzpieniu przyrządu.  

 

Wykonanie oznaczenia. Próbkę mleka o temperaturze bliskiej 20°C (około 200 ml) wlać 

ostrożnie po ściance do cylindra o pojemności 250 ml, a następnie powoli zanurzyć w nim 

suchy i czysty laktodensymetr. Ostrożnie uzupełnić cylinder mlekiem do pełna i po uzyskaniu 

przez laktodensymetr równowagi, odczytać na skali wynik w Ld z dokładnością do 0,2Ld 

według menisku górnego, utworzonego przez mleko wokół trzpienia. Następnie wyjąć 

termolaktodensymetr z mleka i szybko odczytać temperaturę pomiaru. Wyznaczoną 

w temperaturze pomiaru wartość Ld należy skorygować do temp. 20C, uwzględniając 

poprawkę temperaturową (odczytać wartość gęstości mleka – d – z tablic zamieszczonych na 

końcu przewodnika).  

 

Interpretacja wyników. Stopnie laktodensymetru można przeliczyć na gęstość mleka wg 

poniższego wzoru: 

d = 1 +  
°Ld 

1000 
 

gdzie: 

d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20C (g/ml) 

°Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld) 
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Obecnie stosowane laktodensymetry są skalowane w temperaturze 20C i podają 

gęstość mleka względną jako d4
20

, tj. gęstość mleka w temperaturze 20C w stosunku 

do gęstości wody w temperaturze 4C. Liczbowo jest więc ona równa gęstości 

bezwzględnej i można ją wyrazić w g/ml. Gęstość surowego mleka zbiorowego mieści się 

w granicach 1,028 - 1,032 g/ml i jest wypadkową ciężarów właściwych oraz udziału 

ilościowego poszczególnych składników mleka – np. ciężar właściwy tłuszczu mlecznego 

wynosi około 0,915, natomiast suchej masy beztłuszczowej – około 1,60. Według wytycznych 

polskiej normy PN-A-86002 gęstość mleka nie powinna być niższa niż 1,028 g/ml. 

 

2. Wykrywanie zebrania tłuszczu lub dodatku mleka 

odtłuszczonego 

 

Zasada metody. Dodatek mleka odtłuszczonego lub zebranie tłuszczu obniża w mleku 

zawartość tłuszczu, zawartość tłuszczu w suchej masie i wpływa nieco na wzrost ciężaru 

właściwego, gdy tymczasem liczba krioskopowa nie zmienia się.  

 

Ilość zebranego tłuszczu (Z), na podstawie zawartości tłuszczu w mleku, oblicza się 

następująco:  

Z  = 
t –  t1 

· 100 
t 

 

gdzie: 

Z - ilość zebranego tłuszczu lub części mleka odtłuszczonego 

w 100 częściach mleka podejrzanego (%);  

t - zawartość tłuszczu w mleku z próbki oborowej (%);  

t1 - zawartość tłuszczu w mleku podejrzanym (%).  

 

Podobnie oblicza się ilość dodanego mleka odtłuszczonego (Z1) do 100 części mleka 

normalnego: 

Z1  = 
t –  t1 

· 100 
t1 
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Przy podwójnym zafałszowaniu próbki mleka (jednoczesne rozwodnienie i zebranie tłuszczu) 

obniża się zawartość tłuszczu w mleku, suchej masy beztłuszczowej i tłuszczu w suchej masie 

próbki mleka oraz występuje pewne obniżenie liczby krioskopowej. Wówczas oblicza się 

najpierw zafałszowanie ogólne (O), a następnie dodatek wody (R): 

 

O  = 
t –  t1 

· 100 
t1 

 

R  = 
smb –  smb1 

· 100 
smb 

 

Zebranie tłuszczu lub dodatek mleka odtłuszczonego otrzymuje się z różnicy O - R.  

 

Oznaczenie zawartości tłuszczu i gęstości wykonać wg punktu 1.2.1. i 1.2.2. 

 

3. Wykrywanie zobojętnienia mleka sodą  

 

Zasada metody. Test polega na jakościowym określeniu obecności węglanu sodowego 

w próbce mleka poprzez dodatek błękitu bromotymolowego.  

 

Wykonanie. Do probówki odpipetować 5 ml mleka, a następnie po ściance probówki 

wprowadzić 5 kropli 0,04% alkoholowego roztworu błękitu bromotymolowego. Nie mieszać 

zawartości probówki!!! Probówkę przechylić 2 - 3 razy w celu lepszego zetknięcia się 

powierzchni cieczy i po ok. 2 min określić zmianę barwy wskaźnika. 

 

Interpretacja wyników. 

- mleko bez sody  - pierścień wskaźnika żółty,  

- dodatek 0,03 % sody  - pierścień wskaźnika żółto-zielony,  

- dodatek 0,07 -0,1 % sody - pierścień wskaźnika zielony  

- dodatek 0,2% sody  - pierścień wskaźnika ciemnozielony. 
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4. Wykrywanie środków konserwujących w mleku 

 

4.1. Wykrywanie formaliny 

 

Zasada metody. Grupa indolowa tryptofanu, obecnego w białkach mleka (głównie 

w albuminie), w obecności silnego kwasu, słabego utleniacza i nawet śladowych ilości 

aldehydu mrówkowego w wysokiej temperaturze barwi się na niebiesko. 

 

Wykonanie. Do probówki odmierzyć 2 ml mleka w dodać 2 ml stężonego kwasu solnego 

oraz 1 kroplę 2,5%-owego roztworu chlorku żelazowego (FeCl3). Po wymieszaniu zawartość 

probówki ogrzewać do zagotowania, po czym określić zmianę zabarwienia mieszaniny. 

 

Interpretacja wyników. Pojawienie się fioletowego lub niebieskiego zabarwienia świadczy 

o obecności formaliny w mleku. Metoda ta jest bardzo czuła i pozwala wykryć obecność 

0,005 ml formaliny w 1000 ml mleka.  

W przypadku zbyt dużej zawartości formaliny w mleku (ponad 5 ml/l) może nie wystąpić 

zabarwienie fioletowe, lecz jakieś inne (niecharakterystyczne), np. szare lub szarobrunatne. 

W tym przypadku bierze się próbkę mleka, co do której istnieje pewność, że nie zawiera 

formaliny, dodaje się do niego małą ilość mleka podejrzanego i bada, jak podano powyżej. 

Pojawienie się fioletowoniebieskiego zabarwienia świadczy w tym przypadku o dużej 

zawartości formaliny w mleku, a powtórzenie się szarobrunatnego zabarwienia o nieobecności 

formaliny w badanej próbce. 

 

4.2. Wykrywanie wody utlenionej 

 

Zasada metody. W obecności peroksydazy zawartej w mleku, z wody utlenionej wydziela 

tlen, który utlenia związki, mogące ulec tej reakcji (utlenieniu).  

 

4.2.1. Wykrywanie wody utlenionej w reakcji Dupouy  

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 2 ml mleka i następnie dodać 2 ml 

nasyconego roztworu gwajakolu. Po wymieszaniu, probówkę ogrzać w dłoni i obserwować 

zabarwienie w górnej warstwie płynu. Powstające w ciągu minuty zabarwienie łososiowe 
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świadczy o obecności wody utlenionej. Reakcja ta pozwala wykryć 1 ml 10 %-owej wody 

utlenionej w 1000 ml mleka.  

 

4.2.2. Wykrywanie wody utlenionej w reakcji Storcha 

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 5 ml mleka, a następnie dodać 2 krople 

2% wodnego roztworu p-fenylenodwuaminy i po wymieszaniu obserwować zabarwienie. 

W obecności wody utlenionej powstaje zabarwienie niebieskie. Reakcja pozwala wykryć 

0,004% H202 w mleku.  

 

4.3. Wykrywanie sublimatu (chlorek rtęciowy HgCl2) 

Mleko zawierające sublimat zmieszane z amoniakiem (d=0,91g/ml) w stosunku 10:1 barwi 

się na kolor szary.  

 

5. Wykrywanie obecności substancji hamujących w mleku 

 

Badanie obecności substancji hamujących w mleku przeprowadzić metodami wskazanymi 

przez prowadzącego ćwiczenia. 

 

5.1. Mikrobiologiczna metoda dyfuzjna 

 

Zasada metody. Polega na zahamowaniu wzrostu szczepu testowego Bac. 

stearothermophilus var. calidolactis w obecności antybiotyków i innych substancji 

hamujących. 

 

Wykonanie oznaczenia. Wykonać według polskiej normy PN-91/A-86033. Mleko. 

Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących. - metodą podaną przez 

prowadzącego ćwiczenia. 

 

5.2.  Test Penzym do wykrywania antybiotyków β-laktamowych w mleku 

 

Zasada metody. Test polega na wywołaniu enzymatycznej reakcji barwnej w  układzie: 

mleko - enzym - substrat. DD-karboksypeptydaza uwalnia D-alaninę z syntetycznego 
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substratu. Reakcja ta jest hamowana przez pierścień beta-laktamowy antybiotyku.  

Wstępna inkubacja enzymu z mlekiem zawierającym antybiotyk beta-laktamowy powoduje 

dezaktywację enzymu w stopniu proporcjonalnym do ilości obecnego antybiotyku. Dalsza 

inkubacja z substratem powoduje uwolnienie pewnej ilości D-alaniny, zależnej od ilości 

pozostałego enzymu. D-alanina jest następnie utleniana do kwasu pirogronowego przez układ 

oksydaza D-aminokwasowa (dwunukleotyd flawinoadeninowy z równoczesnym 

powstawaniem nadtlenki - H202, który to z kolei utlenia wskaźnik o-dwuanizydynę. 

W przypadku braku obecności antybiotyków beta-laktamowych enzym pozostaje w całości 

aktywny, a podczas drugiej inkubacji wytworzy się maksimum D-alaniny i o-dwuanizydyny. 

Dodatek kwasu siarkowego powoduje wytworzenie barwy różowej.  

 

Zestaw odczynników testu składa się z 3-fiolek:  

a) enzym DD-karboksypeptydaza  

b) substrat, wskaźnik,  

c) układ utleniający  

 

Wykonanie oznaczenia. Do mikroprobówki przenieść z fiolki „a” 10 μl enzymu, dodać 50 μl 

badanego mleka. Przy próbie kontrolnej do 10 μl enzymu i przy próbie ślepej do 10 μl wody 

destylowanej dodać po 50 μl mleka wolnego od antybiotyków. Zawartość probówek 

wymieszać i inkubować 5 min. w temp. 47°C. 

 

Interpretacja wyników. Różowe zabarwienie zawartości probówek z próbkami mleka 

badanego i kontrolnego (bez antybiotyków) wskazuje na brak obecności antybiotyków. Biało-

żółtawe zabarwienie (jak w próbce ślepej) wskazuje, że badane mleko zawiera antybiotyk 

beta-laktamowe w ilości większej niż 0,017 j.m./ml.  
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6. Sprawozdanie 

 

 W sprawozdaniu należy zamieścić: 

- temat ćwiczenia, 

- cel, 

- wyniki i ich obliczenia, 

- podsumowanie i wnioski. 
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