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WSTĘP 

 

 

  Mleko, nawet pozyskane w warunkach wysokiej higieny, nie jest wolne od 

drobnoustrojów. Dlatego, aby ograniczyć rozwój mikroflory w mleku surowym, a tym samym 

zapobiec jego psuciu się (głównie ukwaszaniu), należy bezpośrednio po udoju mleko 

schłodzić do temperatury co najmniej +8C, a najlepiej do +4C, i w tych warunkach 

przetrzymywać je do czasu przerobu.  

Warunki higieniczne obowiązujące przy pozyskiwaniu, składowaniu i transporcie mleka 

surowego ujmuje Dyrektywa UE (Dyrektywa Rady 92/46/EEC z 16 czerwca 1992 r.) oraz 

wytyczne Rozporządzenia (WE) NR 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

29 kwietnia 2004 r.  Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi bezpośrednio po wydojeniu 

mleko musi być umieszczone w czystym miejscu, zapewniającym ochronę przed jego 

zanieczyszczeniem oraz powinno być schłodzone do odpowiednio niskiej temperatury, której 

wysokość uzależniona jest od dalszego postępowania z surowcem. Mleko należy schłodzić 

do: 

 temperatury  +8C w przypadku codziennego odbioru surowca; 

 temperatury  +6C, jeśli jego odbiór nie odbywa się każdego dnia. 

Ponadto podczas transportu należy utrzymać system dalszego chłodzenia, a w chwili 

przybycia do zakładu przeznaczenia, temperatura mleka nie może przekraczać 10°C. 

 

Szybkie i dostatecznie głębokie schłodzenie mleka pozwala zachować przez dłuższy 

czas jego świeżość (przy temperaturze +4C nawet do 48 godz. – okres bakteriostatyczny) 

tylko w przypadku wysokiej jakości mikrobiologicznej surowca. Chłodnicze przechowywanie 

mleka o niskiej jakości mikrobiologicznej może wprawdzie zabezpieczyć je przed rozwojem 

bakterii kwaszących (ukwaszaniem), ale nie uchroni przed rozwojem bakterii 

psychrotrofowych, które są bardzo niepożądane w przetwórstwie z powodu wytwarzania 

dużej ilości ciepłoopornych enzymów proteo- i lipolitycznych. Z tych też względów 

długotrwałe chłodnicze przechowywanie mleka nie jest wskazane i w takich przypadkach 

zaleca się uprzednią jego termizację, tj. łagodną obróbkę cieplną w temperaturze 57 – 68C 

przez co najmniej 15 s, a następnie jego schłodzenie do temperatury przechowywania (np. 

+4C). Wpływ termizacji na pierwotne cechy fizykochemiczne mleka jest praktycznie 
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niezauważalny, ale powoduje ona nawet 10 – krotne obniżenie poziomu mikroflory ogółem, 

w tym prawie kompletne zniszczenie psychrotrofów, a przez to około 2 – krotne przedłużenie 

trwałości mleka. 

 

 

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z wpływem warunków chłodniczego 

przechowywania mleka surowego na jego jakość. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 

 

Ocenie poddawane będą próbki mleka: 

 świeżego         - próbka 1 

 przechowywanego w temperaturze +15C przez 24 godz. - próbka 2 

 przechowywanego w temperaturze +4C przez 48 godz.  - próbka 3 

 

1. Badanie cech organoleptycznych mleka 

 

Wygląd - ocenić konsystencję (jednolitość, podstój tłuszczu, ewentualne występowanie 

zanieczyszczeń mechanicznych widocznych gołym okiem) i barwę; 

Zapach -  w przypadkach wątpliwych należy ocenić smak mleka (po podgrzaniu mleka do 

temp. 80°C i schłodzeniu do temp. pokojowej). 

 

2.  Badanie jakości higienicznej mleka 

 

Zadanie to obejmuje analizę jakości higienicznej mleka pod kątem obecności zanieczyszczeń 

mechanicznych, liczby bakterii i komórek somatycznych oraz wykrywanie pozostałości 

antybiotyków i innych substancji hamujących. 

 

2.1. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych 

 

Zasada metody. Oznaczenie polega na kontroli czystości mleka za pomocą urządzenia 

filtracyjnego (aparatu Mifi), poprzez przesączenie określonej ilości mleka przez standardowy 

sączek z waty lub bibuły filtracyjnej i porównanie ze wzorcem. 

 

Wykonanie oznaczenia. Na siateczce aparatu filtracyjnego „Mifi” umieścić standardowy 

sączek z waty. Następnie 500 ml badanego mleka wlać po ściankach do zbiornika aparatu 

i przesączyć do podstawionej od dołu zlewki. Krążek wraz z osadem wysuszyć. 

 

Interpretacja wyników. Stopień zanieczyszczenia mechanicznego mleka określić przez 

porównanie ze wzorcami podanymi poniżej. 
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I II III  

I - odpowiada kryteriom przyjęcia mleka do skupu; 

II i III - mleko pozaklasowe. 
 

Rysunek 1. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku 

 

2.2. Oznaczanie liczby mezofilnych bakterii tlenowych  - ogólnej liczby 

drobnoustrojów (OLD) metodą  płytkową 

 

Zasada oznaczenia. Metoda oznaczania liczby drobnoustrojów przez posiew na podłoże stałe 

zakłada, że liczba powstających kolonii odpowiada liczbie żywych komórek w badanej próbce. 

Wynik podaje się w jednostkach tworzących kolonie - jtk (ang. cfu - colony forming units) w 1 ml
 

mleka.  

Metoda polega na posiewie 1 ml rozcieńczenia 10
-4

 (1:10000) mleka do dwóch równoległych 

płytek Petriego, wlaniu do płytek pożywki do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów, 

inkubacji w temperaturze 30C przez 72 godz. w warunkach tlenowych, policzeniu kolonii 

i obliczeniu liczby drobnoustrojów w 1ml mleka. 

 

Wykonanie oznaczenia. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 „Mleko 

i przetwory mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów 

oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30
o
C”. Analizę mikrobiologiczną należy 

przeprowadzać w specjalnym pomieszczeniu w warunkach sterylnych, uzyskanych po użyciu 

lamp UV. Posiewy mikrobiologiczne należy wykonywać przy użyciu sterylnego sprzętu 

(pipety 1ml, pipety 10ml, płytki Petriego). Pierwsze rozcieńczenie mleka wykonać w stosunku 

10 : 90 ml rozcieńczalnika, natomiast każde następne 1 : 9 ml.  Posiew wgłębny rozcieńczeń 

próbki mleka należy wykonywać do płytek Petriego w dwóch powtórzeniach. Do posiewu 

należy wybrać takie rozcieńczenia dziesiętne mleka, z których, w co najmniej jednym 

posiewie liczba kolonii na płytce wynosić będzie w granicach 10÷300. 
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Do płytek Petriego przenieść 1 ml rozcieńczenia i wlać odpowiednie podłoże – agar mleczny - 

schłodzone do temperatury 45±1
o
C, w ilości ok. 12÷15 ml. Po dokładnym wymieszaniu 

i zestaleniu podłoża (po ok. 15 min), odwrócone płytki umieścić w cieplarce i poddać 

inkubacji w temperaturze 30 ± 1
o
C przez okres 72 ± 3 godziny. 

 

 

 

Rysunek 2. Schemat wykonywania rozcieńczeń i posiewów metodą wgłębną i powierzchniową 

 

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Po zakończeniu inkubacji policzyć wszystkie kolonie 

na wybranych płytkach Do odczytu wybiera się płytki z 2 kolejnych rozcieńczeń, na których 

wyrosło od 30 do 300 kolonii. Liczbę drobnoustrojów - L - (OLD - jtk/1 ml) oblicza się wg 

poniższego wzoru (pkt. 2.6.2 PN-A-86034-04:1993):  

 

L = 
C 

· d 
(N1 + 0,1N2) 

 

gdzie: 

C – suma kolonii na wszystkich płytkach wybranych do liczenia; 

N1 – liczba płytek z pierwszego liczonego rozcieńczenia; 

N2 – liczba płytek z drugiego liczonego rozcieńczenia; 

d – wskaźnik rozcieńczenia odpowiadający pierwszemu (najniższemu) liczonemu rozcieńczeniu. 

 



 7 

przykład: 

Rozcieńczenie: 2 3 4 

liczba wyrosłych koloni na pierwszej płytce: > 300 150 15 

liczba wyrosłych koloni na drugiej płytce: > 300 156 16 

 

L = 
337 

· 1000 = 153182 
(2 + 0,1 · 2) 

 

Liczbę drobnoustrojów wyraża się liczbą zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku, stąd 

też  L=1,5 x10
5

 

jtk/ml.  

 

Do odczytu wyników można wybrać jedno rozcieńczenie i wówczas należy policzyć kolonie 

na płytkach z równoległych powtórzeń, wyliczyć średnią liczbę kolonii w rozcieńczeniu 

i przeliczyć na 1 ml próby, mnożąc przez odwrotność rozcieńczenia. Wynik podaje się 

w jednostkach tworzących kolonie (jtk) w 1 ml mleka  

Ogólna liczba drobnoustrojów, określana jako mezofilne bakterie tlenowe, jest 

najważniejszym oznaczeniem charakteryzującym jakość wszystkich surowców, w tym mleka, 

oraz produktów. Określenie ogólnej liczby bakterii może być wskaźnikiem stopnia 

zanieczyszczenia oraz świeżości surowców i produktów. Według Rozporządzenia (WE) 

nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.,  krowie 

mleko surowe przeznaczone do skupu powinno zawierać nie więcej niż 

100 000 drobnoustrojów w 1 ml, wyliczając wartość średnią geometryczną z okresu dwóch 

miesięcy, przy pobraniu przynajmniej dwóch próbek w miesiącu. 

 

2.3. Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących w mleku 

 

Badanie obecności substancji hamujących w mleku przeprowadzić metodą wskazaną przez 

prowadzącego ćwiczenia. 

 

3. Badanie  podstawowych cech fizykochemicznych mleka 

 

Zadanie to obejmuje oznaczenie wybranych cech fizykochemicznych mleka tj.: świeżości, 

w tym kwasowości czynnej i potencjalnej, konduktywności, gęstości i temperatury 

zamarzania. 
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3.1. Ocena świeżości mleka 

Zadanie będzie wykonane na podstawie próby alizarolowej oraz oznaczenia kwasowości 

potencjalnej i czynnej. 

 

3.1.1.   Próba alizarolowa 

 

Zasada metody. Próba polega na kolorymetrycznym sposobie określenia pH mleka 

i jednocześnie zbadania jego stabilności wobec alkoholu. Wskaźnikiem pH jest alizaryna, 

dająca charakterystyczne zabarwienia przy pH 5,0 - 6,9. 

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 1 ml mleka i 1 ml alizarolu (tj. 0,055% 

roztwór alizaryny w 68% alkoholu etylowym). Zawartość probówki wymieszać, a powstałe 

zabarwienie oraz konsystencję mleka porównać ze skalą podaną w poniższym zestawieniu. 

 

Tabela  1.  Ocena kwasowości mleka na podstawie próby alizarolowej 

Barwa, konsystencja pH SH Charakterystyka mleka 

Fioletowa ze skłaczeniami lub 

bez skłaczeń 

6,83 6,0 wyraźny odczyn zasadowy, 

podejrzane o obecność sody 

Fioletowoczerwona ze 

skłaczeniami lub bez skłaczeń 

6,75 6,0 „zasadowe”, podejrzane o 

pochodzenie od krów ze stanem 

zapalnym wymion 

Liliowoczerwona bez 

skłaczeń 

6,7-6,5 7,0 świeże, normalne, od krów zdrowych 

Brunatnoczerwona bez 

skłaczeń 

6,3 8,5 lekko nadkwaszone z początkiem 

fermentacji mlekowej 

Brunatnoczerwona, drobne 

kłaczki 

5,8 10,0 nadkwaszone, może przetrzymać 

zagotowanie 

Żółtawobrunatna, grube 

kłaczki 

5,5 12,0 wyraźnie nadkwaszone, „warzy się” 

przy gotowaniu 

Brunatnożółta, bardzo grube 

kłaczki 

5,2 15,0 kwaśne, ale nie ma skrzepu 

Żółta, silne skłaczenia ok. 5,0 16,0 kwaśne 

 

3.1.2.  Oznaczanie kwasowości potencjalnej w SH 

 

Zasada metody. Oznaczenie kwasowości potencjalnej polega na miareczkowaniu określonej 

porcji mleka mianowanym 0,25 molowym roztworem NaOH wobec fenoloftaleiny jako 

wskaźnika, który zmienia barwę przy pH 8,3. 
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Wykonanie oznaczenia. Do kolby stożkowej o pojemności 200-250 ml odmierzyć 50 ml 

mleka, dodać 2 ml 2% alkoholowego roztworu fenoloftaleiny (w 96% alkoholu etylowym) 

i po wymieszaniu miareczkować mianowanym 0,25M roztworem NaOH do uzyskania 

jasnoróżowego zabarwienia, utrzymującego się przez około 30 s. Oznaczenie wykonać 

w dwóch  powtórzeniach. 

 

Obliczanie i interpretacja wyników. Kwasowość potencjalną mleka wyliczyć ze wzoru: 

K = a  · f  · 2 

gdzie:  

K - kwasowość potencjalna mleka (SH); 

a - ilość 0,25M NaOH zużytego do miareczkowania (ml); 

f - faktor 0,25M NaOH. 
 

Normalne mleko świeże nie zawiera kwasu mlekowego i jego odczyn jest prawie obojętny, 

lecz jego kwasowość miareczkowa, ze względu na buforowość układu, wynosi 6,0-7,5SH     

i  przy miareczkowaniu wobec fenoloftaleiny wymaga stosunkowo dużej ilości ługu na 

przesunięcie pH z 6,6 do 8,3. Rozwijające się w mleku bakterie mlekowe powodują 

fermentację laktozy do kwasu mlekowego, co wpływa na wzrost kwasowości miareczkowej 

mleka. Z kolei zapalenie wymienia (mastitis) lub zafałszowanie mleka środkami alkalicznymi, 

czy też rozwodnienie powoduje obniżenie kwasowości miareczkowej. 

 

3.1.3.  Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 

 

Zasada metody. Oznaczenie kwasowości czynnej można dokonać przez pomiar stężenia 

jonów wodorowych przy użyciu pH-metru z zestawem elektrod. 

 

Wykonanie oznaczenia. Przed pomiarem należy wykalibrować pH-metr, przy pomocy 

buforów, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia (niniejszy tok postępowania 

przeprowadzić z prowadzącym ćwiczenia). Następnie do zlewki o poj. ok. 150-250 ml  

przenieść około 100-200 ml mleka i zanurzyć elektrody, wcześniej opłukane wodą 

destylowaną i osuszone,. Włączyć zakres pomiaru pH i odczytać wynik bezpośrednio ze skali. 

 

Interpretacja wyników. Świeże, normalne mleko charakteryzuje się kwasowością czynną 

w zakresie pH 6,60-6,80. Wartości niższe od pH 6,60 wskazują na nadkwaszenie mleka, 
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wyższe od pH 6,80 świadczą o nienormalności mleka (stany chorobowe wymion lub 

zafałszowania, np. przez alkalizację lub rozwodnienie).  

 

3.2. Oznaczanie konduktywności mleka surowego 

 

Zasada metody. Konduktywność elektryczna mleka kształtowana jest w głównej mierze 

przez składniki rozpuszczalne w wodzie i występujące w formie zdysocjowanej.  

 

Wykonanie oznaczenia. Wykonanie - według instrukcji obsługi urządzenia. 

 

Interpretacja wyników. Mleko normalne charakteryzuje się znaczną zmiennością 

konduktywności elektrycznej, mieszczącą się zwykle w przedziale od 4,0 do 5,5 mS/cm,  

średnio 4,7 mS/cm w temp. 20°C. Wraz ze wzrostem temperatury mleka systematycznie 

wzrasta konduktywność elektryczna. Wszystkie czynniki, które mają wpływ na skład 

chemiczny mleka, powodują także istotne zmiany jego konduktywności elektrycznej 

(właściwości osobnicze krów, okres laktacji, długość przerwy między dojami i faza doju, 

ogólny stan zdrowia zwierzęcia, a w szczególności schorzenia wymion itp.). Wzrost 

kwasowości mleka gwałtownie podnosi jego przewodnictwo elektrolityczne wskutek 

przekształcenia się laktozy (nieelektrolitu) w kwas mlekowy (elektrolit). Konduktywność  

mleka wyraźnie wzrasta w przypadki chorób wymienia (wzrost stężenia NaCl) oraz przy 

niektórych sposobach zafałszowania mleka (np. soda). 

 

3.3.  Oznaczanie temperatury zamarzania mleka 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). 
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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. 

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.  

 

3.4. 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 
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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) 
 

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. 

 

4. Badanie  podstawowego składu chemicznego mleka 

 

Zadanie obejmuje oznaczenie podstawowego składu chemicznego mleka za pomocą metod 

instrumentalnych i chemicznych, w tym m.in.: zawartości tłuszczu metodą Gerbera, 

zawartości tłuszczu, białka, kazeiny, laktozy, kwasu cytrynowego, mocznika, wolnych 

kwasów tłuszczowych za pomocą aparatu Milkoscan FT2 oraz obliczanie zawartości suchej 

masy oraz suchej masy beztłuszczowej mleka. 

 

4.1. Oznaczanie składu chemicznego mleka metodą instrumentalną – 

Milcoscan FT2 

 

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

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

 

4.2. Obliczanie zawartości suchej masy (s.m.) i suchej masy beztłuszczowej (s.m.b.) 

 

Na podstawie znanej gęstości mleka i zawartości w nim tłuszczu wyliczyć zawartość suchej 

masy przy pomocy wzoru Fleischmanna oraz zawartość suchej masy beztłuszczowej przy 

pomocy wzoru Hertza: 
 

% s.m. = 1,2 · t + 2,665   
100 (d - 1) 

d 

 

% s.m.b. = 
t 

+ 
°Ld 

+ 0,26 
5 4 

 

gdzie: 

t  - zawartość tłuszczu w badanym mleku (%) 

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

°Ld -  stopnie laktodensymetru 

   °Ld = 1000 (d-1) 
 

Interpretacja wyników. Zawartość suchej masy w mleku krów waha się w szerokich 

granicach od 11 - 15%, średnio 12,3%, natomiast zawartość suchej masy beztłuszczowej 

występuje w zakresie 7,9-10,0%, przy wartości średniej 8,9%. 

 

5. Badanie  przydatności technologicznej mleka surowego 

 

Zadanie obejmuje ocenę wybranych cech jakości technologicznej mleka surowego, w tym 

próby fermentacyjnej, stosowanej do selekcji mleka przeznaczonego na sery, oraz szeregu 

prób określających stabilność cieplną mleka przeznaczonego do produkcji mleka UHT, 

koncentratów itp. 
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5.1. Próba fermentacyjna 

 

Zasada metody. Próba fermentacyjna polega na orientacyjnym określeniu rodzaju mikroflory, 

która dominuje w mleku surowym, w oparciu o wygląd skrzepu uzyskanego po inkubacji 

próbki w temperaturze 37C. 

 

Wykonanie oznaczenia. Do jałowej probówki wlać około 20 ml mleka, zamknąć korkiem 

z waty i prowadzić inkubację w temperaturze 37C przez 24 godz. Pierwsze obserwacje 

prowadzić po upływie 8-12 godz. Po 24 godzinach przeprowadzić kolejną ocenę powstałych 

skrzepów, przyjmując następujące oznaczenia: Pł - brak skrzepu, mleko płynne; Gl - skrzep 

galaretowaty; S - skrzep serowaty; Z - skrzep ziarnisty; W - skrzep wzdymający. Każdy z tych 

skrzepów można podzielić na trzy podtypy (1, 2, 3) w zależności od nasilenia cech 

charakterystycznych, przedstawionych na poniższym rysunku. 
 

 

 

 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Gl S Z W 

  

Rysunek 2. Typy skrzepów mleka w próbie fermentacyjnej 

 

Interpretacja wyników. Mleko bardzo czyste mikrobiologicznie, z małą liczbą 

drobnoustrojów, lub o właściwościach bakteriostatycznych może nie wykazywać skrzepu po 

12 – 24 godzinnej inkubacji. W serowarstwie najbardziej pożądane jest mleko dające skrzep 

galaretowaty (wywołany przez Lactococcus lactis ssp. lactis). Do przerobu na sery nie nadaje 

się mleko zakwalifikowane poniżej S1. Z produkcji należy wykluczyć mleko o skrzepie 

wzdymającym (W), z oznakami gazowania, ze względu na obecność w nim bakterii 

szkodliwych w procesach technologicznych.  
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5.2. Ocena stabilności cieplnej mleka w próbach pośrednich i  bezpośredniej 

  

5.2.1.  Stabilność etanolowa – próba alkoholowa wzmocniona 

 

Zasada metody. Próba ta jest  szybką metodą oceny stabilności cieplnej mleka, a polega na 

dehydratacyjnym oddziaływaniu alkoholu etylowego na białka mleka, które ulegając 

koagulacji w postaci drobnych kłaczków, wypadają z roztworu koloidalnego. Dodatkowo 

alkohol działa na obniżenie stałej dielektrycznej mleka, co powoduje zmniejszenie 

rozpuszczalności soli mleka, które precypitując wzmagają proces koagulacji białek mleka. 

 

Wykonanie oznaczenia. Równe ilości mleka i alkoholu etylowego 75-procentowego (np. po 

2 ml) zmieszać w probówce i obserwować na ciemnym tle lub pod oświetleniem, czy pojawiły 

się kłaczki skoagulowanego białka. 

 

Interpretacja wyników prób alkoholowych. Jeżeli nie zaobserwowano koagulacji białek 

mleka to wynik próby jest  ujemny (-), a próbki surowca posiadają odpowiednią stabilność 

cieplną do produkcji mleka UHT czy też nawet sterylizowanego. 

 

5.2.2.  Stabilność cieplna -  subiektywny test oceny stabilności cieplnej mleka - test White 

i Davies'a 

 

Wykonanie oznaczenia. Do probówki odmierzyć 2 ml mleka, probówkę szczelnie 

zakorkować i zamknąć ją w ramce. Następnie próbkę umieścić w łaźni olejowej 

o temp. 140°C i mierzyć czas od momentu zanurzenia do pojawienia się pierwszych kłaczków 

skoagulowanego białka (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

Interpretacja wyników. Czas cieplnej koagulacji mleka temp. w 140°C jest najbardziej 

bezpośrednią i dokładną oceną stabilności cieplnej. Przedstawia rzeczywistą odporność białek 

mleka na ogrzewanie - jest ona tym wyższa im czas cieplnej koagulacji jest dłuższy. Do 

produkcji mleka UHT nadaje się surowiec o czasie koagulacji minimum 8 min, a do produkcji 

śmietanki UHT i mleka zagęszczonego  - o czasie koagulacji nie krótszym niż 10 min.. 
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6. Sprawozdanie 

 

  W sprawozdaniu należy zamieścić: 

- temat ćwiczenia; 

- cel; 

- wyniki i ich obliczenia; 

- podsumowanie i wnioski. 
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