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WSTĘP 

 
 Mleko surowe, otrzymywane nawet przy dużych staraniach o czystość i świeżość, nie 

jest bezpiecznym pokarmem dla ludzi z uwagi na znaczne zakażenie drobnoustrojami, 

również chorobotwórczymi (np. prątkami gruźlicy). Nie nadaje się również do dłuższego 

przechowywania, ponieważ na skutek działalności mikroflory szybko ulega psuciu. Z tych też 

względów mleko surowe musi być poddane w zakładach przetwórczych różnym zabiegom 

technologicznym w wyniku, których można uzyskać produkty odpowiednio trwałe i nie 

zagrażające zdrowiu konsumenta.  

 Do podstawowych produktów mleczarskich, z uwagi na wielkość i częstotliwość 

spożycia zalicza się napoje mleczne, które dzielimy na napoje fermentowane 

i niefermentowane. Asortyment mleka spożywczego obejmuje wiele rodzajów mleka oraz 

niefermentowanych napojów mlecznych, różniących się trwałością oraz składem 

surowcowym. Wszystkie rodzaje mleka spożywczego mogą być produkowane jako wyroby 

pasteryzowane, o przedłużonej trwałości lub sterylizowane. W poniższej tabeli 1 podano 

metody obróbki cieplnej stosowne w technologii mleka spożywczego i mlecznych napojów 

niefermentowanych, a na rysunku 1 przedstawiono rys historyczny produkcji mleka 

spożywczego. 

 

Tabela 1. Systemy obróbki cieplnej stosowane w technologii mleka spożywczego 
 

Rodzaj mleka 
 

System 
obróbki cieplnej 

Temperatura °C Czas 
 

Efekt mikrobiologiczny 

 
Mleko 
pasteryzowane 
 

pasteryzacja 
krótkotrwała HTST 

 
pasteryzacja wysoka 

VHT 

71-77 
 
 

≥ 85 
 

15-40 s 
 
 

2-10 s 
 

zniszczenie wegetatywnych form 
drobnoustrojów i 90-99% 
mikroflory saprofitycznej 

Mleko 
o przedłużonej 
trwałości ESL 

system EDT 
 

system HTT 

125-130 
 

125-145 

2 - 3 s 
 

<1 s 

Efekt sterylizacji ≥ 3 
  
Efekt sterylizacji ≥ 6 
 

 
Mleko trwałe 
 

sterylizacja 
długotrwała LTS 

 
 

UHT 
 

110-120 
 
 
 

135-15 

10-30 min 
 
 
 

2-9 s 
 

zniszczenie wegetatywnych 
i przetrwalnikujących form 
drobnoustrojów 
 
Efekt sterylizacji ≥ 9 
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Rysunek 1. Historia produkcji mleka spożywczego 

 

Mleko spożywcze powinno charakteryzować się wysoką wartością odżywczą, w jak 

największym stopniu zbliżoną do mleka surowego, wysoką jakością mikrobiologiczną 

i zdrowotnością oraz trwałością przechowalniczą, gwarantowanymi przez producenta. 

Spełnienie tych standardów zapewniają uregulowania prawne zawarte w rozporządzeniu 

(WE) NR 853/2004 PE i  RADY z dnia 29 kwietnia 2004 r. „ustanawiające szczególne 

przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego” (SEKCJA 

IX, ROZDZIAŁ II), gdzie zdefiniowano wymogi dotyczące obróbki cieplnej  wskazując, że: 
 

1. „W przypadku poddawania surowego mleka, siary, przetworów mlecznych lub 

produktów na bazie siary obróbce cieplnej, przedsiębiorstwa sektora spożywczego 

muszą zagwarantować, że spełnia ona wymogi określone w rozdziale XI załącznika II 

do rozporządzenia (WE) nr 852/2004. Przedsiębiorstwa te w szczególności gwarantują 

zgodność z wymienionymi specyfikacjami podczas stosowania następujących procesów: 

a) pasteryzację przeprowadza się za pomocą obróbki polegającej na stosowaniu: 

(i) wysokiej temperatury w krótkim przedziale czasowym (co najmniej 72°C 

przez 15 sekund); 

(ii) niskiej temperatury w długim przedziale czasowym (co najmniej 63°C przez 

30 minut); lub 

(iii) innej kombinacji warunków czasowych i termicznych w celu uzyskania 

równoważnego rezultatu, tak aby bezpośrednio po takiej obróbce produkty 

wykazywały, w stosownych przypadkach, ujemną reakcję w badaniu na 

obecność fosfatazy alkalicznej; 

b) obróbkę poprzez ultrawysoką temperaturę (UHT) przeprowadza się za pomocą 

obróbki: 
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(i) obejmującej ciągły przepływ ciepła o wysokiej temperaturze w krótkim 

przedziale czasowym (nie mniej niż 135°C w połączeniu z odpowiednim 

czasem utrzymywania się), tak aby w produkcie, który został poddany 

obróbce i jest przechowywany w zamkniętym aseptycznym pojemniku 

w temperaturze otoczenia, nie występowały zdolne do przeżycia 

mikroorganizmy lub przetrwalniki zdolne do wzrostu; oraz 

(ii) wystarczającej do zagwarantowania, że produkty zachowują stabilność 

mikrobiologiczną po inkubacji przez 15 dni w temperaturze 30°C 

w zamkniętych pojemnikach lub przez 7 dni w temperaturze 55°C 

w zamkniętych pojemnikach, lub po zastosowaniu innej metody 

wykazującej, że przeprowadzono odpowiednią obróbkę cieplną.” 
 

Trwałość pasteryzowanego mleka spożywczego jest zależna od wielu czynników, 

które determinują obecność drobnoustrojów w gotowym produkcie, a tym samym zależy od: 

  jakości mikrobiologicznej surowca – liczba i rodzaj drobnoustrojów; 

  parametrów obróbki cieplnej – mikroflory resztkowej; 

  sposobu pakowania – reinfekcji; 

  higieny produkcji; 

  temperatury magazynowania i dystrybucji (przechowywania). 

W UE trwałość mleka pasteryzowanego - okres przydatności do spożycia - wynosi do 

1 tygodnia. Trwałość mleka pasteryzowanego, określona na podstawie smaku i zapachu, jest 

okresem krótszym o 1 dzień od czasu jaki upływa od dnia produkcji do dnia, w którym 

ocenione mleko jest dyskwalifikowane ze względów organoleptycznych. 

Realizowane różnymi metodami ogrzewanie mleka, zapewniając uzyskanie 

określonego stopnia zniszczenia drobnoustrojów i inaktywacji enzymów, powoduje 

jednocześnie zmiany w pozostałych składnikach mleka, a tym samym wpływa na jego 

właściwości fizykochemiczne, organoleptyczne i wartość odżywczą. Według Fox’a zmiany 

składników mleka, związane z jego pasteryzacją i sterylizacją, dotyczą: 
 

 obniżenia wartości pH; 

  przemian w solach mineralnych (precypitacja fosforanu wapnia); 

  nieenzymatycznego brązowienia (reakcje Maillarda); 

  denaturacji białek serwatkowych i ich interakcji z kazeiną; 

  modyfikacji właściwości kazeiny i przemian w strukturze micelarnej; 
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 (defosforylacja, rozkład kazeiny κ, strata właściwości hydratacyjnych 

białka, asocjacja, dysocjacja); 

  zmian w strukturze otoczek kuleczek tłuszczowych i tłuszczu; 

  strat witamin. 
 

Intensywność przemian w składnikach mleka może być wykorzystana do kontroli 

(ustalania) parametrów obróbki cieplnej, której poddano surowiec, a poniżej (tab. 2) 

przedstawiono wytyczne FIL/IDF dotyczące tych zależności.  
 

Tabela 2. Systemy obróbki termicznej mleka –wpływ na jego cechy wg dyrektywy UE 92/46 
 

Pasteryzacja 
HTST 

Pasteryzacja 
VHT 

UHT Sterylizacja 

71 - 77°C 
15 - 40 sekund 

 
Fosfataza (-) 

 
Peroksydaza (+) 

 
β-laktoglobulina 
> 2600 mg/litr 

 
Laktuloza 

niewykrywalna 

≥ 85°C 
2 - 10 sekund 

 
Fosfataza (-) 

 
Peroksydaza (-) 

 
β-laktoglobulina 
> 2000 mg/litr 

 
Laktuloza 

< 50 mg/litr 

> 135°C 
> 1 sekundy 

 
- 
 
- 
 

β-laktoglobulina 
> 50 mg/litr 

 
Laktuloza 

< 600 mg/litr 

110 – 120°C 
10 – 30 minut 

 
- 
 
- 
 

β-laktoglobulina 
< 50 mg/litr 

 
Laktuloza 

> 600 mg/litr 

 

Dostępne na rynku mleko różni się ponadto zawartością tłuszczu. Mleko spożywcze 

można podzielić na trzy podstawowe kategorie: mleko odtłuszczone (0.05–0.5% tłuszczu), 

mleko częściowo odtłuszczone (0.6–2.0% tłuszczu) oraz mleko pełne (>2.0% tłuszczu). 

W niektórych krajowych zakładach mleczarskich produkowane jest ponadto tzw. mleko 

wiejskie lub naturalne, w którym nie normalizuje się zawartości tłuszczu. 

W latach 70. ubiegłego stulecia w krajach wysoko uprzemysłowionych odnotowano 

spadek konsumpcji mleka spożywczego. Przeciwdziałając temu zjawisku zwiększono 

asortyment mleka spożywczego, wprowadzając tzw. mleko smakowe, np. kakaowe, kawowe, 

waniliowe, czy owocowe. Ze względu na szeroką gamę smakową i inne atrakcyjne cechy, 

mleko to szybko zdobyło rynek konsumencki. W produkcji mlecznego napoju smakowego 

dodaje się do mleka, o różnej zawartości tłuszczu, substancje smakowo-zapachowe, słodzące 

(zazwyczaj jest to sacharoza), stabilizatory kwasowości (cytryniany, fosforany) oraz 

stabilizatory konsystencji (hydrokoloidy – np. karagen).  

Producenci, starający się sprostać oczekiwaniom konsumentów, wprowadzają na 

rynek mleczne napoje modyfikowane, przeznaczone dla osób o określonych preferencjach 
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żywieniowych. Należą do nich mleko o obniżonej zawartości sodu, skierowane do ludzi 

z nadciśnieniem tętniczym, oraz mleko o obniżonej zawartości laktozy, dla osób 

z nietolerancją tego dwucukru, jak również mleko preparowane - np. peptonizowane, 

tonowane, czy wysokobiałkowe. Do zaspokojenia szczególnych potrzeb konsumentów, 

zarówno leczniczych, jak i odżywczych, należy również mleko, do którego dodawane są 

składniki wzbogacające jego wartość odżywczą, np. wapń, magnez, witaminy (D3, PP, E, B6, 

B1, A), błonnik, czy kwasy wielonienasycone z grupy Omega 3, a produkty z tej grupy 

asortymentowej (mleczne produkty funkcjonalne) są dostępne na rynku krajowym. Nową 

kategorię wśród mlecznych napojów stanowią drinki mleczno-owocowe, produkowane na 

bazie mieszaniny mleka i soku, wzbogacane dodatkiem np. wapnia czy witamin. Napoje te na 

naszym rynku pojawiły się w 2004 r. lecz do tej pory nie znalazły szerszej akceptacji 

konsumenckiej, a w krajach Europy Zachodniej, w okresie ostatnich lat, odnotowano 

niezwykle szybką dynamikę wzrostu ich spożycia. 

Uogólniona technologia mlecznych napojów niefermentowanych przebiega według  

schematu przedstawionego na rysunku 2. 
 

 
 

Rysunek 2. Uogólniony schemat technologiczny mlecznych napojów niefermentowanych 
(linia przerywana – opcjonalne zabiegi technologiczne) 
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CEL ĆWICZENIA 
 

Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad produkcji różnego rodzaju mleka 

spożywczego i  mlecznych napojów niefermentowanych oraz nabycie umiejętności ich 

wyrobu w skali ćwierć-technicznej, połączonych z obsługą urządzeń (pasteryzator, wirówka 

do mleka, homogenizator, stacja filtracji membranowej - MF bakteryjnej, pakowaczki) i linii 

technologicznych. Ponadto pozyskanie doświadczenia w kontroli i ocenie prawidłowości 

przebiegu procesu technologicznego. Celem doświadczeń realizowanych podczas tej 

jednostki dydaktycznej jest również poznanie oraz dobór metod i technik analitycznych 

stosowanych w ocenie jakości oraz stabilności przechowalniczej mleka spożywczego 

i mlecznych napojów niefermentowanych, jak również krytyczna analiza uzyskanych 

wyników. Podczas realizacji tego ćwiczenia studenci mają możliwość rozwijania 

umiejętności aktywnego uczestnictwa w realizacji procesu produkcyjnego oraz współpracy 

w zespole. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 
 

I. OCENA MLEKA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI 
 

Ocenę mleka przeznaczonego do produkcji należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej. 
 

1. OCENA JAKOŚCI HIGIENICZNEJ MLEKA 
 

1.1. Ocena jakości mikrobiologicznej - oznaczanie mezofilnych bakterii 
tlenowych - ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową 

 

Wykonanie. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 Mleko i przetwory 

mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów oznaczanie metodą 

płytkową w temperaturze 30°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 1 ml, 

pipety 10 ml, 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. 

Do płytek Petriego przenieść 1 ml rozcieńczenia i wlać odpowiednie podłoże – agar mleczny 

- schłodzone do temperatury 45±1oC, 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 ± 1oC przez okres 72 ± 3 godziny. 
 

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 
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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  

Według Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 PE i Rady 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. Zgodnie z tym samym aktem prawnym kontrola jakości mikrobiologicznej mleka 

powinna być również przeprowadzana w zakładzie przetwórczym bezpośrednio przed jego 

przetwarzaniem. Według wytycznych surowe mleko krowie stosowane do wytwarzania 

przetworów mlecznych powinno zawierać liczbę bakterii poniżej 300 000 na ml (przy 30°C). 

Z kolei przetworzone mleko krowie (poddane wcześniej termizacji lub wstępnej pasteryzacji 

przed chłodniczym składowaniem), stosowane do wytwarzania przetworów mlecznych, 

powinno zawierać bakterie poniżej 100 000 na ml (przy 30°C). 
 

1.2. Oznaczanie stopnia zanieczyszczeń mechanicznych 
 

Wykonanie. 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 z podanymi wzorcami (PN-A-86122:1968. Mleko. Metody badań). 
 

 

I II III  
 

I° - odpowiada kryteriom przyjęcia mleka do skupu 
II° i III° - mleko pozaklasowe 

 
1.  

Rysunek 3. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku 
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2. OCENA FIZYKOCHEMICZNA MLEKA 
 

2.1. Ocena świeżości mleka 
 

2.1.1. Próba alizarolowa 
 

Wykonanie. 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  3.  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 

 

2.1.2. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH 
 

Wykonanie. 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, a jego odczyn jest prawie obojętny, 

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

2.1.3. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 
 

Wykonanie. 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 ok. 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, 

wyższe od pH 6,80 świadczą o nienormalności mleka (stany chorobowe wymion lub 

zafałszowania, np. przez alkalizację lub rozwodnienie). 
 

2.2. Oznaczenie gęstości mleka metodą aerometryczną 
 

Wykonanie. 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 0,2°Ld 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. 20°C, 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 20°C (g/ml) 
°Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld) 
 
Gęstość mleka zbiorczego powinna mieścić się w granicach 1,028 do 1,032 g/ml. 
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2.3. Oznaczanie składu chemicznego mleka metodą 
instrumentalną – Milkoscan FT™2 

 

Wykonanie. Próbkę mleka ok. 150 ml przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą 

aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą 

prowadzącego ćwiczenia). 
 

2.4. 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 20°C (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%. 
 

3. OCENA WYRÓŻNIKÓW PRZYDATNOŚCI TECHNOLOGICZNEJ 
 

3.1. Ocena stabilności etanolowej (SE) mleka 
 

3.1.1. Próba alkoholowa pojedyncza 
 

Wykonanie. Równe ilości mleka i alkoholu etylowego 68-procentowego (np. po 1 ml) 

zmieszać w probówce i obserwować na ciemnym tle lub pod oświetleniem, czy pojawiły się 

kłaczki skoagulowanego białka. 
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Interpretacja wyników. Próba ma wynik ujemny (-) gdy nie zaobserwowano koagulacji. 

Ujemna próba pojedyncza wskazuje na odpowiednią stabilność surowca przeznaczonego do 

produkcji spożywczego mleka pasteryzowanego. 
 

3.1.2. Próba alkoholowa wzmocniona 
 

Wykonanie. Równe ilości mleka i alkoholu etylowego 75-procentowego (np. po 1 ml) 

zmieszać w probówce i obserwować na ciemnym tle lub pod oświetleniem, czy pojawiły się 

kłaczki skoagulowanego białka. 
 

Interpretacja wyników. Próba ma wynik ujemny (-) gdy nie zaobserwowano koagulacji. 

Ujemny wynik próby wzmocnionej informuje o wysokiej stabilności surowca do produkcji 

mleka UHT, czy też nawet sterylizowanego. 
 

3.1.3. Liczba alkoholowa 
 

Wykonanie. Do kolby stożkowej z szeroką szyjką o poj. 200-250 ml odmierzyć 10 ml mleka. 

Następnie ciągle mieszając dodawać z biurety 96-procentowy alkohol etylowy, aż do 

wystąpienia objawów skłaczenia mleka (skoagulowanie kazeiny). Liczbę alkoholową próbki 

mleka określa objętość alkoholu (w ml), która powoduje koagulację białka w 10 ml mleka. 
 

Interpretacja wyników. Liczbę alkoholową określa objętość ml alkoholu, która powoduje 

koagulację białka w 10 ml mleka. Świeże mleko, o normalnym składzie chemicznym 

wykazuje zwykle znaczną odporność na działanie alkoholu (wysoką stabilność etanolową), 

a wartość liczby alkoholowej wynosi powyżej 6. Im ta wartość jest niższa tym mleko jest 

mniej odporne na ogrzewanie.  
 

3.2. Ocena stabilności cieplnej (SC) mleka 
 

3.2.1. SC mleka - subiektywny test White i Davies'a 
 

Wykonanie. Do specjalnej probówki termoodpornej odmierzyć 2 ml mleka, następnie 

szczelnie ją zakorkować i zamknąć w metalowej ramce. Tak przygotowane próbki mleka 

umieścić w części wahadłowej łaźni olejowej o temp. 140°C i mierzyć czas od momentu 

zanurzenia do chwili pojawienia się pierwszych kłaczków skoagulowanego białka 

w przepływającym filmie (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 
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Interpretacja wyników. Czas cieplnej koagulacji mleka temp. w 140°C jest najbardziej 

bezpośrednią i dokładną oceną stabilności cieplnej. Przedstawia on 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 o czasie koagulacji nie krótszym niż 10 min. 
 

3.2.2. Próba fosforanowa – test chemiczno-termiczny 
 

Wykonanie. Do probówki odmierzyć 2 ml mleka, dodać 0,2 ml 0,5 n roztworu KH2PO4, 

wymieszać i ogrzewać przez 5 min we wrzącej łaźni wodnej. Następnie probówkę ochłodzić 

pod bieżącą wodą i obserwować czy nastąpiła koagulacja białka. 
 

Interpretacja wyników. Próba ma wynik ujemny (-), mleko posiada odpowiednią stabilność 

termiczną, gdy nie zaobserwujemy koagulacji białka. 

 

II. PRODUKCJA MLEKA SPOŻYWCZEGO I MLECZNYCH 
NAPOJÓW NIEFERMENTOWANYCH 

 

Rodzaj mleka spożywczego i mlecznych napojów niefermentowanych oraz wielkość 

produkcji poszczególnego asortymentu poda prowadzący ćwiczenia. Napoje należy 

wyprodukować zgodnie z instrukcjami technologicznymi (część 2 niniejszego przewodnika).  
 

Zgodnie z załączonymi instrukcjami technologicznymi wyprodukować:  

  spożywcze mleko pasteryzowane (HTST, VHT) o zawartości tłuszczu 0.05%, 0.5%, 

1.5%, 2%, 3.2%, 3.5%. - homogenizowane (homogenizacja jedno- lub dwustopniowa, 

łączna lub rozdzielna),  niehomogenizowane; 

 mleko o przedłużonej trwałości ESL – MF bakteryjna + HTST; 

 mleko spożywcze  UHT (system przeponowy - rurowy, płytowy;  system bezpośredni 

iniekcji); 

 mleko sterylizowane LTS; 

 mleko o obniżonej zawartości laktozy – hydroliza enzymatyczna + VHT lub UHT; 

 mleko wzbogacone w Ca lub Mg – pasteryzowane lub UHT; 

 mleko wysokobiałkowe; 

 mleko smakowe - kawowe, kakaowe lub waniliowe. 
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NORMALIZACJA TŁUSZCZU 
 

Przed rozpoczęciem procesu technologicznego, celem przeprowadzenia końcowej 

normalizacji mleka do produkcji napojów, należy oznaczyć zawartość tłuszczu w mleku 

odtłuszczonym i śmietance metodą instrumentalną na aparacie MilkoScan™ FT2 - według 

instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia) lub metodą 

butyrometryczną opisaną poniżej.  
 

 Oznaczanie zawartości tłuszczu w mleku odtłuszczonym i śmietance 
 

PODCZAS WYKONYWANIA NINIEJSZEJSZYCH ANALIZ NALEŻY 

BEZWZGLEDNIE UŻYWAĆ OKULARÓW OCHRONNYCH  !!! 
 

MLEKO ODTŁUSZCZONE 

Wykonanie. Do podwójnego tłuszczomierza Siegfelda odmierzyć 20 ml stężonego kwasu 

siarkowego o d=1,815–1,825 g/ml, a następnie po ściance butyrometru wprowadzić pipetą 

22 ml mleka, dodać 2 ml alkoholu izoamylowego, zakorkować, dokładnie wymieszać, aby 

rozpuściły się białka i umieścić w łaźni wodnej w temperaturze 65-70°C na 5 - 10 min. 

Następnie za pomocą korka ustalić poziom płynu na skali i tłuszczomierz umieścić 

w wirownicy Gerbera (tłuszczomierze ustawić w wirownicy parami naprzeciw siebie, tak aby 

część kalibrowana znajdowała się bliżej osi obrotu). Próbki wirować przez 5 min z szybkością 

1000-1200 obr./min. Po wirowaniu wyjąć tłuszczomierz częścią kalibrowaną do góry i w tym 

położeniu wstawić do łaźni wodnej o temperaturze 65-70°C na 5 min, po wcześniejszym 

ustawieniu słupka tłuszczu w części skalowanej tłuszczomierza (dolna część słupka na 

„zero”). Następnie wyjąć tłuszczomierz z łaźni wodnej, owinąć suchą ściereczką, po czym 

korkiem ustawić poziom słupka w tłuszczu na kresce „zerowej” skali i odczytać zawartość 

tłuszczu (wg dolnej krawędzi) trzymając tłuszczomierz pionowo na wysokości oczu. 

Oznaczenie przeprowadzić w dwóch powtórzeniach. 
 

ŚMIETANKA 
Wykonanie. Do specjalnego tłuszczomierza Koehlera odmierzyć 10 ml kwasu siarkowego 

o d=1,815 – 1,820 g/ml, a następnie specjalną pipetą wprowadzić 5 ml śmietanki, po czym ją 

opłukać 5 ml letniej wody destylowanej odmierzonej inną pipetą. Następnie dodać 1 ml 

alkoholu izoamylowego i zakorkować butyrometr. Dalej postępować jak wyżej, tj. podczas 
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oznaczania tłuszczu w mleku odtłuszczonym. Oznaczenie przeprowadzić w dwóch 

równoległych tłuszczomierzach. 

 

W oparciu o oznaczoną zawartość tłuszczu w mleku pełnym i odtłuszczonym oraz 

w śmietance należy przeprowadzić normalizację surowca przeznaczonego do wyrobu mleka 

spożywczego i mlecznych napojów niefermentowanych. Ilość mleka znormalizowanego oraz 

wymagania dotyczące składu  gotowego produktu zostaną podane przez prowadzącego 

ćwiczenia.  

W obliczeniach normalizacyjnych można posługiwać się jednostkami objętościowymi 

(litry), ale z wielu względów (bilans surowcowy) wygodniejsze jest stosowanie jednostek 

masy (kg), zwłaszcza gdy technologia przewiduje wprowadzanie dodatków wyrażanych 

w jednostkach masy. Oprócz gotowych wzorów (podanych poniżej) istnieje wiele metod 

obliczeniowych stosowanych do normalizacji zawartości tłuszczu, spośród których można 

wymienić kwadrat Pearsona, trójkąt Barkana oraz metodę algebraiczną (układ dwóch równań 

z dwiema niewiadomymi). 
 

 Jeżeli zawartość tłuszczu w mleku przeznaczonym do normalizacji jest wyższe od 

żądanej, to normalizuje się je przez dodatek mleka odtłuszczonego stosując wzory: 
 

- w przypadku gdy normalizacji poddaje się określoną ilość mleka: 
 

Mo =   Mm (tm – t) 
t – to 

 lub 

 - w przypadku gdy należy przygotować określoną ilość mleka znormalizowanego: 
 

Mo =   Mn (tm – t) 
tm – to 

gdzie:  
 Mo – ilość mleka odtłuszczonego (kg)  
 Mm – ilość mleka do znormalizowania (kg)  
 Mn – żądana ilość mleka znormalizowanego (kg)  
 t – żądana zawartość tłuszczu w mleku (%)  
 tm – zawartość tłuszczu w mleku do normalizacji (%)  
 to – zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym    (%)  

 

 jeżeli zawartość tłuszczu w mleku przeznaczonym do normalizacji jest niższa od żądanej, 

to normalizuje się je przez dodatek śmietanki, której ilość oblicza się stosując wzory:  
 

- w przypadku gdy normalizacji poddaje się określoną ilość mleka: 
 



17 
 

S =   Mm (t – tm) 
ts – t 

 lub  

- w przypadku gdy należy przygotować określoną ilość mleka  znormalizowanego: 
 

S =   Mn (t – tm) 
ts – tm 

gdzie:  
 S – ilość śmietanki (kg)  
 ts – zawartość tłuszczu w śmietance (%) 
 pozostałe oznaczenia jak we wzorach wcześniejszych.  
 
 
 

III. OCENA JAKOŚCI I STABILNOŚCI PRZECHOWALNICZEJ 
GOTOWYCH PRODUKTÓW 

 

Ocenę gotowych produktów należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej. 

 

1. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW 
 

1.1. Ocena opakowania jednostkowego 
 

Opakowania jednostkowe produktu należy ocenić pod względem wyglądu, prawidłowości 

zamknięcia i znakowania. 
 

1.2. Ocena organoleptyczna 
 

Analizę organoleptyczną próbek gotowych produktów, tj. ocenę smaku, zapachu 

(smakowitości), barwy i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi norm: 

 IDF Standard 99-2:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: 

Recommended methods for sensory; 

 IDF Standard 99-3:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: 

Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for 

sensory properties by scoring. 
 

1.3. Ocena fizykochemiczna produktu 
 

1.3.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH 
1.3.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 
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1.3.3. Oznaczanie składu chemicznego – metoda instrumentalna MilkoScan™ FT2 
 

Analizę składu gotowych produktów (próbki po ok. 150- 200 ml), przeprowadzić po 

wybraniu odpowiedniej aplikacji za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2, według instrukcji 

obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 

 

1.3.4. Oznaczanie suchej masy mleka 
 

Analiza dotyczy mleka wysokobiałkowego. 
 

Wykonanie. Wyprażone i ostudzone w eksykatorze naczynko wagowe z bibułą zważyć 

z dokładnością do 0,1 mg. Do naczynka odmierzyć 5 ml mleka i zważyć z dokładnością do 

0,1 mg. Otwarte naczynko umieścić na 4 godziny w suszarce o temp. 102oC±2oC. Po tym 

czasie naczynko zamknąć i przenieść w celu ostudzenia do eksykatora, po czym zważyć 

z dokładnością do 0,1 mg. Suszenie kontynuować z przerwami co 60 min na powtórzenie 

ważenia i zakończyć, jeśli różnica między kolejnymi wynikami ważenia nie przekracza 1 mg 

W przypadku wzrostu masy naczynka po ostudzeniu suszeni do obliczeń przyjąć poprzednią 

najmniejszą wartość.  
 

Obliczanie i interpretacja wyników. Zawartość suchej substancji obliczyć wg wzoru:  

% s.m. =   
(c - a) 100 

b - a 
 
gdzie:  

a – masa naczynka wagowego z bibułą (g) 
b – masa naczynka wagowego z mlekiem (g ) 
c – masa naczynka wagowego z mlekiem po suszeniu  (g) 

 

Wynik końcowy powinien być średnią arytmetyczną co najmniej z 2 równoległych oznaczeń, 

nie różniących się między sobą więcej niż o 0,05.  
 

1.3.5. Oznaczenie stabilności termicznej mleka 
 

Stabilność termiczną mleka oznaczyć poprzez pomiar: 

 liczby alkoholowej, 

 próby na zagotowanie. 
 

PRÓBA NA ZAGOTOWANIE 
Wykonanie. Do zlewki wlać ok. 20 ml mleka i zagotować utrzymując w stanie wrzenia przez 

5 min, po czym schłodzić i obserwować czy nie nastąpiła koagulacja białka.  
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Interpretacja wyników. Ujemny wynik próby (-), tj. brak skłaczeń informuje o przydatności 

do spożycia produktów. 
 

1.4. Ocena mikrobiologiczna produktu 
 

1.4.1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową 
 

Wykonanie. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 Mleko i przetwory 

mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów oznaczanie metodą 

płytkową w temperaturze 30°C. 
 

1.4.2. Wskaźnikowe oznaczenie bakterii coli 
 

Wykonanie. Do każdej analizy na jedną badaną próbkę należy użyć dwa paski. Ponieważ 

czynnik selekcjonujący, którym nasycone są coliwskazy jest światłoczuły, paski należy 

chronić przed dłuższym niż 10 min przetrzymywaniem na świetle. Wszystkie więc czynności 

związane z wysiewem powinny być przeprowadzone szybko. 

Bezpośrednio przed użyciem brzeg torebki należy obciąć nożyczkami z tego końca, na 

którym jest perforacja coliwskazu i wyciągnąć pasek palcami prawej ręki (kciuk 

i wskazujący). Wyjęty z torebki ochronnej coliwskaz zanurzyć bezpośrednio w badanym 

mleku po znak perforowania na 3 - 5 s i natychmiast wyjąć, otrząsając jednocześnie przyległe 

krople. Nasycony badanym mlekiem coliwskaz wsunąć z powrotem do polietylenowej 

torebki, nadając jej uprzednio kształt walca, tak aby pasek nie dotknął za wcześnie 

wewnętrznej ściany torebki, zanim nie zostanie dostatecznie głęboko wsunięty, ponieważ 

może się przykleić i utrudnić prawidłowe wykonanie czynności. Po włożeniu coliwskazu do 

torebki należy uchwycić go palcami lewej ręki tuż przy perforacji, a palcami prawej (kciuk 

i wskazujący) oderwać trzymany odcinek paska, po czym dłonią przyprasować folię do 

coliwskazu, co umożliwia dokładniejsze odczytanie wyników. Następnie otwarty koniec 

torebki włożyć między dwa szkiełka, tak aby wystawało około 3 - 4 mm folii i zatopić nad 

płomieniem palnika. Zamknięte torebki inkubować w temperaturze 37±1°C przez 9 - 10 godz. 
 

Interpretacja wyników. Po skończonej inkubacji należy policzyć liczbę czerwonych 

punktów (plamek) po obydwu stronach dwóch coliwskazów. W celu uniknięcia powtórnego 

liczenia przerośniętych na drugą stronę kolonii liczone punkty należy nakłuwać szpilką. 

Pojawienie się czerwonych dużych plam lub całkowite zaróżowienie paska, prócz licznych 
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punktów, świadczy o bardzo dużym zakażeniu. Brak czerwonych punktów (plamek) świadczy 

o nieobecności bakterii z grupy coli w 1 ml badanego mleka. 

Gdy czas wykonania odczytu wypadł w nieodpowiedniej porze, coliwskazy po wysiewie 

przed rozpoczęciem lub zakończeniu inkubacji, można przechowywać przez kilka godzin 

w chłodni. Po odczytaniu wyników coliwskazy włożone z powrotem do torebek 

i przechowywane w miejscu bez dostępu światła mogą służyć jako dowody oceny. 

Interpretacja wyników wg poniższej tabeli. 
 

Tabela 4.  Miano coli badanej próbki w relacji od liczby czerwonych punktów na coliwskazach 
 

Liczba czerwonych punktów 
wyrosłych na obydwu stronach dwóch coliwskazów 

Miano coli 

brak punktów (plamek) powyżej 1 

1 - 16 0,1 

17 - 105 0,01 

106 - 306 0,001 

powyżej 306 poniżej 0,001 

 
1.5. Ocena skuteczność pasteryzacji – aktywność rodzimych 

enzymów mleka 
 

1.5.1. Próba na obecność fosfatazy alkalicznej za pomocą fosfatestów – 
pasteryzacja HTST 

 

Wykonanie. Bezpośrednio przed użyciem koniec torebki foliowej odciąć nożyczkami od 

strony, na której widoczna jest perforacja paska testowego, wyciągnąć wskaźnik i zanurzyć 

go w badanym mleku, po znak perforowania na 2-3 s. Nasycony mlekiem fosfatest włożyć 

z powrotem do torebki foliowej. Oderwać część perforowaną, po czym fosfatest 

przyprasować dłonią, a następnie zatopić końcówkę folii nad palnikiem i inkubować 

w termostacie przez 1 godz. w temp. 37-38°C. Po inkubacji dokonać oceny fosfatestu 

i porównać ze wzorcem, posiadającym pięciozakresową skalę barw, o różnym stopniu 

intensywności koloru żółtego i kremowego. 
 

Interpretacja wyników. Oznaczenie polega na stwierdzeniu obecności lub nieobecności, czy 

też stopnia inaktywacji fosfatazy alkalicznej w mleku – w obecności wskaźnika 

(4-nitrofenylofosforanu di-sodu) – na podstawie oceny barwy paska testowego wg poniższej 

skali (na stanowisku ćwiczeniowym znajdują się wzorce barwne). 
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Wariant wzorca  „K” – barwa biała - fosfataza alkaliczna nieobecna, mleko prawidłowo 

spasteryzowane systemem HTST. 

Wariant wzorca  „S” – barwa intensywnie żółta - fosfataza alkaliczna obecna, mleko 

niepasteryzowane. 

Wariant wzorca  „1” – barwa lekko kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach 

niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo 

aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego 

dodano ok. 1% obj. mleka niepasteryzowanego. 

Wariant wzorca „2.5” – barwa kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż 

dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną 

fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano 

ok. 2,5% obj. mleka niepasteryzowanego. 

Wariant wzorca  „5” – barwa lekko żółta - mleko pasteryzowane w parametrach niższych 

niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną 

fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano 

ok. 5% obj. mleka niepasteryzowanego. 
 

Mleko prawidłowo spasteryzowane systemem HTST nie powinno reagować ze wskaźnikiem 

(brak enzymu fosfatazy alkalicznej), a fosfatest powinien po inkubacji wskazywać barwę 

wariantu „K” .  

 
1.5.2. Próba na obecność laktoperoksydazy – próba Storcha – pasteryzacja VHT 
 

Wykonanie. Do probówki odmierzyć 5 ml mleka, dodać 1 kroplę 3-procentowego roztworu 

H2O2 i 2 krople 2%  wodnego roztworu p-fenylenodiaminy. Zawartość probówki dokładnie 

wymieszać i obserwować zabarwienie.  
 

Interpretacja wyników. Natychmiastowe pojawienie się niebieskiego zabarwienia świadczy 

o tym, że w mleku znajduje się laktoperoksydaza, która nie została unieczynniona. Dowodzi 

to, że mleko nie było pasteryzowane lub było ogrzane tylko do temp. 70°C. Zabarwienie 

szaroniebieskie pojawiające się po upływie ok. 30 sek. oznacza, że mleko było ogrzane do 

temp. 79-80°C lub że zawiera dodatek mleka surowego. Brak zabarwienia świadczy 

o ogrzaniu mleka do temp. wyższej niż 80°C. 
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1.6. Obliczanie efektu pasteryzacji 
 

Efekt pasteryzacji (Ep) wyrażany jest jako procent zniszczonych, podczas procesu, 

drobnoustrojów saprofitycznych i obliczany jest wg poniższego wzoru. 

 

Ep = 
(a - b) 100 

a 
gdzie: 

a – liczba bakterii przed pasteryzacją 
b – liczba bakterii po pasteryzacji 

 
1.7. Oznaczanie skuteczności homogenizacji - efekt homogenizacji 

metodą wirowania 
 

Wykonanie. Próbkę mleka homogenizowanego ogrzać do temp. ok. 40oC i oznaczyć w nim 

zawartość tłuszczu metodą Gerbera lub metodą instrumentalną. Po oznaczeniu zawartości 

tłuszczu napełnić mlekiem homogenizowanym dwie płaskodenne probówki o obj. 25 ml, 

zakorkować je i wirować w wirownicy Gerbera przez 10 min. Następnie w mleku poddanym 

działaniu przyspieszenia wirownicy oznaczyć zawartość tłuszczu, pobierając do oznaczeń 

mleko pipetą zanurzoną do połowy wysokości słupa cieczy w probówce.  
 

Stopień homogenizacji – efekt homogenizacji  ZA obliczyć wg poniższego wzoru: 
 

ZA =  
Fu 

F 
gdzie:  

Fu – zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego poddanego wirowaniu (%) 
F  – zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego przed wirowaniem (%) 

 

 

Interpretacja wyników. Mleko spożywcze należy uważać osiągnęło odpowiedni efekt 

homogenizacji, jeżeli spełniony jest poniższy warunek:  

ZA > Zo
A = 77,5 • 10-2 

gdzie:  
Zo

A – oznacza granicę wystarczającego efektu homogenizacji 
ZA  – stopień homogenizacji  

 

Oznacza to, że przy tej wartości efektu homogenizacji mleko przechowywane przez 7 dni 

w temp. 5°C w dolnych warstwach opakowania ma zawartość tłuszczu nie niższą niż 80% 

ogólnej jego zawartości. 
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2. OCENA TRWAŁOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW 
 

Gotowy produkt – opakowania jednostkowe pasteryzowanego mleka spożywczego –  przechowywać: 

 w cieplarce o temp. 37°C – oceniać po 24 i 48 godzinnej inkubacji; 

 w warunkach chłodniczych - w lodówce w temp. 6°C – do 7 dni i oceniać po każdej 

dobie inkubacji. 

Celem określenia trwałości produktu należy przeprowadzić poniższe analizy w próbkach 

mleka przechowywanego. 
 

2.1. Ocena organoleptyczna 
 

Analizę organoleptyczną próbek gotowych produktów, tj. ocenę smaku, zapachu 

(smakowitości), barwy i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi norm: 

 IDF Standard 99-2:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: 

Recommended methods for sensory; 

 IDF Standard 99-3:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: 

Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for 

sensory properties by scoring. 
 

2.2. Ocena fizykochemiczna produktu 
 

2.2.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH 
2.2.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) 
2.2.3. Oznaczenie stabilności termicznej mleka (liczba alkoholowa, próba na 

zagotowanie) 
 

2.3. Ocena mikrobiologiczna produktu 
 

2.3.1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową 
 

Wykonanie. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 Mleko i przetwory 

mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów oznaczanie metodą 

płytkową w temperaturze 30°C. 
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	(ii) niskiej temperatury w długim przedziale czasowym (co najmniej 63°C przez 30 minut); lub
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	Intensywność przemian w składnikach mleka może być wykorzystana do kontroli (ustalania) parametrów obróbki cieplnej, której poddano surowiec, a poniżej (tab. 2) przedstawiono wytyczne FIL/IDF dotyczące tych zależności. 
	Tabela 2. Systemy obróbki termicznej mleka –wpływ na jego cechy wg dyrektywy UE 92/46
	Sterylizacja
	UHT
	Pasteryzacja
	Pasteryzacja
	VHT
	HTST
	110 – 120(C
	> 135(C
	( 85(C
	71 - 77(C
	10 – 30 minut
	> 1 sekundy
	2 - 10 sekund
	15 - 40 sekund
	-
	-
	Fosfataza (-)
	Fosfataza (-)
	-
	-
	Peroksydaza (-)
	Peroksydaza (+)
	(-laktoglobulina
	(-laktoglobulina
	(-laktoglobulina
	(-laktoglobulina
	< 50 mg/litr
	> 50 mg/litr
	> 2000 mg/litr
	> 2600 mg/litr
	Laktuloza
	Laktuloza
	Laktuloza
	Laktuloza niewykrywalna
	> 600 mg/litr
	< 600 mg/litr
	< 50 mg/litr
	Dostępne na rynku mleko różni się ponadto zawartością tłuszczu. Mleko spożywcze można podzielić na trzy podstawowe kategorie: mleko odtłuszczone (0.05–0.5% tłuszczu), mleko częściowo odtłuszczone (0.6–2.0% tłuszczu) oraz mleko pełne (>2.0% tłuszczu). W niektórych krajowych zakładach mleczarskich produkowane jest ponadto tzw. mleko wiejskie lub naturalne, w którym nie normalizuje się zawartości tłuszczu.
	W latach 70. ubiegłego stulecia w krajach wysoko uprzemysłowionych odnotowano spadek konsumpcji mleka spożywczego. Przeciwdziałając temu zjawisku zwiększono asortyment mleka spożywczego, wprowadzając tzw. mleko smakowe, np. kakaowe, kawowe, waniliowe, czy owocowe. Ze względu na szeroką gamę smakową i inne atrakcyjne cechy, mleko to szybko zdobyło rynek konsumencki. W produkcji mlecznego napoju smakowego dodaje się do mleka, o różnej zawartości tłuszczu, substancje smakowo-zapachowe, słodzące (zazwyczaj jest to sacharoza), stabilizatory kwasowości (cytryniany, fosforany) oraz stabilizatory konsystencji (hydrokoloidy – np. karagen). 
	Producenci, starający się sprostać oczekiwaniom konsumentów, wprowadzają na rynek mleczne napoje modyfikowane, przeznaczone dla osób o określonych preferencjach żywieniowych. Należą do nich mleko o obniżonej zawartości sodu, skierowane do ludzi z nadciśnieniem tętniczym, oraz mleko o obniżonej zawartości laktozy, dla osób z nietolerancją tego dwucukru, jak również mleko preparowane - np. peptonizowane, tonowane, czy wysokobiałkowe. Do zaspokojenia szczególnych potrzeb konsumentów, zarówno leczniczych, jak i odżywczych, należy również mleko, do którego dodawane są składniki wzbogacające jego wartość odżywczą, np. wapń, magnez, witaminy (D3, PP, E, B6, B1, A), błonnik, czy kwasy wielonienasycone z grupy Omega 3, a produkty z tej grupy asortymentowej (mleczne produkty funkcjonalne) są dostępne na rynku krajowym. Nową kategorię wśród mlecznych napojów stanowią drinki mleczno-owocowe, produkowane na bazie mieszaniny mleka i soku, wzbogacane dodatkiem np. wapnia czy witamin. Napoje te na naszym rynku pojawiły się w 2004 r. lecz do tej pory nie znalazły szerszej akceptacji konsumenckiej, a w krajach Europy Zachodniej, w okresie ostatnich lat, odnotowano niezwykle szybką dynamikę wzrostu ich spożycia.
	Uogólniona technologia mlecznych napojów niefermentowanych przebiega według  schematu przedstawionego na rysunku 2.
	Rysunek 2. Uogólniony schemat technologiczny mlecznych napojów niefermentowanych (linia przerywana – opcjonalne zabiegi technologiczne)
	CEL ĆWICZENIA
	Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad produkcji różnego rodzaju mleka spożywczego i  mlecznych napojów niefermentowanych oraz nabycie umiejętności ich wyrobu w skali ćwierć-technicznej, połączonych z obsługą urządzeń (pasteryzator, wirówka do mleka, homogenizator, stacja filtracji membranowej - MF bakteryjnej, pakowaczki) i linii technologicznych. Ponadto pozyskanie doświadczenia w kontroli i ocenie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego. Celem doświadczeń realizowanych podczas tej jednostki dydaktycznej jest również poznanie oraz dobór metod i technik analitycznych stosowanych w ocenie jakości oraz stabilności przechowalniczej mleka spożywczego i mlecznych napojów niefermentowanych, jak również krytyczna analiza uzyskanych wyników. Podczas realizacji tego ćwiczenia studenci mają możliwość rozwijania umiejętności aktywnego uczestnictwa w realizacji procesu produkcyjnego oraz współpracy w zespole.
	WYKONANIE ĆWICZENIA
	I. OCENA MLEKA PRZEZNACZONEGO DO PRODUKCJI
	Ocenę mleka przeznaczonego do produkcji należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej.
	1. Ocena jakości higienicznej mleka
	1.1. Ocena jakości mikrobiologicznej - oznaczanie mezofilnych bakterii tlenowych - ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową
	Wykonanie. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 Mleko i przetwory mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30°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 1 ml, pipety 10 ml, 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.
	Do płytek Petriego przenieść 1 ml rozcieńczenia i wlać odpowiednie podłoże – agar mleczny - schłodzone do temperatury 45±1oC, 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 ± 1oC przez okres 72 ± 3 godziny.
	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).
	C
	· d
	L =
	(N1 + 0,1N2)
	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 
	1.
	Rysunek 3. Wzorce oceny zanieczyszczeń mechanicznych w mleku
	Charakterystyka mleka
	pH
	Barwa, konsystencja
	(SH
	wyraźny odczyn zasadowy, podejrzane o obecność sody
	6,0
	6,83
	Fioletowa ze skłaczeniami lub bez skłaczeń
	„zasadowe”, podejrzane o pochodzenie od krów ze stanem zapalnym wymion
	6,0
	6,75
	Fioletowoczerwona ze skłaczeniami lub bez skłaczeń
	świeże, normalne, od krów zdrowych
	7,0
	6,7-6,5
	Liliowoczerwona bez skłaczeń
	lekko nadkwaszone z początkiem fermentacji mlekowej
	8,5
	6,3
	Brunatnoczerwona bez skłaczeń
	nadkwaszone, może przetrzymać zagotowanie
	10,0
	5,8
	Brunatnoczerwona, drobne kłaczki
	wyraźnie nadkwaszone, „warzy się” przy gotowaniu
	12,0
	5,5
	Żółtawobrunatna, grube kłaczki
	kwaśne, ale nie ma skrzepu
	15,0
	5,2
	Brunatnożółta, bardzo grube kłaczki
	kwaśne
	16,0
	ok. 5,0
	Żółta, silne skłaczenia
	2.1.2. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w (SH
	Wykonanie. 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, a jego odczyn jest prawie obojętny, lecz jego kwasowość miareczkowa, ze względu na buforowość układu, wynosi 6,0-7,5(SH 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.
	2.1.3. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH)
	Wykonanie. 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 ok. 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, wyższe od pH 6,80 świadczą o nienormalności mleka (stany chorobowe wymion lub zafałszowania, np. przez alkalizację lub rozwodnienie).
	2.2. Oznaczenie gęstości mleka metodą aerometryczną
	Wykonanie. 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 0,2(Ld 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. 20(C, 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.
	°Ld
	d = 1 + 
	1000
	gdzie:
	d  - gęstość badanego mleka w temperaturze 20(C (g/ml)
	°Ld - odczyt z termolaktodensymetru (°Ld)
	Gęstość mleka zbiorczego powinna mieścić się w granicach 1,028 do 1,032 g/ml.
	2.3. Oznaczanie składu chemicznego mleka metodą instrumentalną – Milkoscan FT™2
	Wykonanie. Próbkę mleka ok. 150 ml przenieść do zlewki i wykonać oznaczenie za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2 według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia).
	2.4. 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.
	100 (d - 1)
	% s.m. = 1,2 · t + 2,665  
	d
	°Ld
	t
	+ 0,26
	+
	% s.m.b. =
	4
	5
	Mm (tm – t)
	Mo =  
	t – to
	lub
	- w przypadku gdy należy przygotować określoną ilość mleka znormalizowanego:
	Mn (tm – t)
	Mo =  
	tm – to
	gdzie: 
	Mo – ilość mleka odtłuszczonego (kg) 
	Mm – ilość mleka do znormalizowania (kg) 
	Mn – żądana ilość mleka znormalizowanego (kg) 
	t – żądana zawartość tłuszczu w mleku (%) 
	tm – zawartość tłuszczu w mleku do normalizacji (%) 
	to – zawartość tłuszczu w mleku odtłuszczonym    (%) 
	 jeżeli zawartość tłuszczu w mleku przeznaczonym do normalizacji jest niższa od żądanej, to normalizuje się je przez dodatek śmietanki, której ilość oblicza się stosując wzory: 
	- w przypadku gdy normalizacji poddaje się określoną ilość mleka:
	Mm (t – tm)
	S =  
	ts – t
	lub 
	- w przypadku gdy należy przygotować określoną ilość mleka  znormalizowanego:
	Mn (t – tm)
	S =  
	ts – tm
	gdzie: 
	S – ilość śmietanki (kg) 
	ts – zawartość tłuszczu w śmietance (%)
	pozostałe oznaczenia jak we wzorach wcześniejszych. 
	III. OCENA JAKOŚCI I STABILNOŚCI PRZECHOWALNICZEJ GOTOWYCH PRODUKTÓW
	Ocenę gotowych produktów należy przeprowadzić wg kryteriów podanych niżej.
	1. Ocena jakości gotowych produktów
	1.1. Ocena opakowania jednostkowego
	Opakowania jednostkowe produktu należy ocenić pod względem wyglądu, prawidłowości zamknięcia i znakowania.
	1.2. Ocena organoleptyczna
	Analizę organoleptyczną próbek gotowych produktów, tj. ocenę smaku, zapachu (smakowitości), barwy i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi norm:
	 IDF Standard 99-2:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: Recommended methods for sensory;
	 IDF Standard 99-3:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for sensory properties by scoring.
	1.3. Ocena fizykochemiczna produktu
	1.3.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH
	1.3.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH)
	1.3.3. Oznaczanie składu chemicznego – metoda instrumentalna MilkoScan™ FT2
	Analizę składu gotowych produktów (próbki po ok. 150- 200 ml), przeprowadzić po wybraniu odpowiedniej aplikacji za pomocą aparatu MilkoScan™ FT2, według instrukcji obsługi urządzenia (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia).
	1.3.4. Oznaczanie suchej masy mleka
	Analiza dotyczy mleka wysokobiałkowego.
	Wykonanie. Wyprażone i ostudzone w eksykatorze naczynko wagowe z bibułą zważyć z dokładnością do 0,1 mg. Do naczynka odmierzyć 5 ml mleka i zważyć z dokładnością do 0,1 mg. Otwarte naczynko umieścić na 4 godziny w suszarce o temp. 102oC±2oC. Po tym czasie naczynko zamknąć i przenieść w celu ostudzenia do eksykatora, po czym zważyć z dokładnością do 0,1 mg. Suszenie kontynuować z przerwami co 60 min na powtórzenie ważenia i zakończyć, jeśli różnica między kolejnymi wynikami ważenia nie przekracza 1 mg W przypadku wzrostu masy naczynka po ostudzeniu suszeni do obliczeń przyjąć poprzednią najmniejszą wartość. 
	Obliczanie i interpretacja wyników. Zawartość suchej substancji obliczyć wg wzoru: 
	(c - a) 100
	% s.m. =  
	b - a
	gdzie: 
	a – masa naczynka wagowego z bibułą (g)
	b – masa naczynka wagowego z mlekiem (g )
	c – masa naczynka wagowego z mlekiem po suszeniu  (g)
	Wynik końcowy powinien być średnią arytmetyczną co najmniej z 2 równoległych oznaczeń, nie różniących się między sobą więcej niż o 0,05. 
	1.3.5. Oznaczenie stabilności termicznej mleka
	Stabilność termiczną mleka oznaczyć poprzez pomiar:
	 liczby alkoholowej,
	 próby na zagotowanie.
	PRÓBA NA ZAGOTOWANIE
	Wykonanie. Do zlewki wlać ok. 20 ml mleka i zagotować utrzymując w stanie wrzenia przez 5 min, po czym schłodzić i obserwować czy nie nastąpiła koagulacja białka. 
	Interpretacja wyników. Ujemny wynik próby (-), tj. brak skłaczeń informuje o przydatności do spożycia produktów.
	1.4. Ocena mikrobiologiczna produktu
	1.4.1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową
	Wykonanie. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 Mleko i przetwory mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30°C.
	1.4.2. Wskaźnikowe oznaczenie bakterii coli
	Wykonanie. Do każdej analizy na jedną badaną próbkę należy użyć dwa paski. Ponieważ czynnik selekcjonujący, którym nasycone są coliwskazy jest światłoczuły, paski należy chronić przed dłuższym niż 10 min przetrzymywaniem na świetle. Wszystkie więc czynności związane z wysiewem powinny być przeprowadzone szybko.
	Bezpośrednio przed użyciem brzeg torebki należy obciąć nożyczkami z tego końca, na którym jest perforacja coliwskazu i wyciągnąć pasek palcami prawej ręki (kciuk i wskazujący). Wyjęty z torebki ochronnej coliwskaz zanurzyć bezpośrednio w badanym mleku po znak perforowania na 3 - 5 s i natychmiast wyjąć, otrząsając jednocześnie przyległe krople. Nasycony badanym mlekiem coliwskaz wsunąć z powrotem do polietylenowej torebki, nadając jej uprzednio kształt walca, tak aby pasek nie dotknął za wcześnie wewnętrznej ściany torebki, zanim nie zostanie dostatecznie głęboko wsunięty, ponieważ może się przykleić i utrudnić prawidłowe wykonanie czynności. Po włożeniu coliwskazu do torebki należy uchwycić go palcami lewej ręki tuż przy perforacji, a palcami prawej (kciuk i wskazujący) oderwać trzymany odcinek paska, po czym dłonią przyprasować folię do coliwskazu, co umożliwia dokładniejsze odczytanie wyników. Następnie otwarty koniec torebki włożyć między dwa szkiełka, tak aby wystawało około 3 - 4 mm folii i zatopić nad płomieniem palnika. Zamknięte torebki inkubować w temperaturze 37±1°C przez 9 - 10 godz.
	Interpretacja wyników. Po skończonej inkubacji należy policzyć liczbę czerwonych punktów (plamek) po obydwu stronach dwóch coliwskazów. W celu uniknięcia powtórnego liczenia przerośniętych na drugą stronę kolonii liczone punkty należy nakłuwać szpilką. Pojawienie się czerwonych dużych plam lub całkowite zaróżowienie paska, prócz licznych punktów, świadczy o bardzo dużym zakażeniu. Brak czerwonych punktów (plamek) świadczy o nieobecności bakterii z grupy coli w 1 ml badanego mleka.
	Gdy czas wykonania odczytu wypadł w nieodpowiedniej porze, coliwskazy po wysiewie przed rozpoczęciem lub zakończeniu inkubacji, można przechowywać przez kilka godzin w chłodni. Po odczytaniu wyników coliwskazy włożone z powrotem do torebek i przechowywane w miejscu bez dostępu światła mogą służyć jako dowody oceny. Interpretacja wyników wg poniższej tabeli.
	Tabela 4.  Miano coli badanej próbki w relacji od liczby czerwonych punktów na coliwskazach
	Liczba czerwonych punktów
	Miano coli
	wyrosłych na obydwu stronach dwóch coliwskazów
	powyżej 1
	brak punktów (plamek)
	0,1
	1 - 16
	0,01
	17 - 105
	0,001
	106 - 306
	poniżej 0,001
	powyżej 306
	1.5. Ocena skuteczność pasteryzacji – aktywność rodzimych enzymów mleka
	1.5.1. Próba na obecność fosfatazy alkalicznej za pomocą fosfatestów – pasteryzacja HTST
	Wykonanie. Bezpośrednio przed użyciem koniec torebki foliowej odciąć nożyczkami od strony, na której widoczna jest perforacja paska testowego, wyciągnąć wskaźnik i zanurzyć go w badanym mleku, po znak perforowania na 2-3 s. Nasycony mlekiem fosfatest włożyć z powrotem do torebki foliowej. Oderwać część perforowaną, po czym fosfatest przyprasować dłonią, a następnie zatopić końcówkę folii nad palnikiem i inkubować w termostacie przez 1 godz. w temp. 37-38°C. Po inkubacji dokonać oceny fosfatestu i porównać ze wzorcem, posiadającym pięciozakresową skalę barw, o różnym stopniu intensywności koloru żółtego i kremowego.
	Interpretacja wyników. Oznaczenie polega na stwierdzeniu obecności lub nieobecności, czy też stopnia inaktywacji fosfatazy alkalicznej w mleku – w obecności wskaźnika (4nitrofenylofosforanu di-sodu) – na podstawie oceny barwy paska testowego wg poniższej skali (na stanowisku ćwiczeniowym znajdują się wzorce barwne).
	Wariant wzorca  „K” – barwa biała - fosfataza alkaliczna nieobecna, mleko prawidłowo spasteryzowane systemem HTST.
	Wariant wzorca  „S” – barwa intensywnie żółta - fosfataza alkaliczna obecna, mleko niepasteryzowane.
	Wariant wzorca  „1” – barwa lekko kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano ok. 1% obj. mleka niepasteryzowanego.
	Wariant wzorca „2.5” – barwa kremowa - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano ok. 2,5% obj. mleka niepasteryzowanego.
	Wariant wzorca  „5” – barwa lekko żółta - mleko pasteryzowane w parametrach niższych niż dla systemu HTST, które  zawiera jeszcze częściowo aktywną fosfatazę alkaliczną, lub do mleka pasteryzowanego dodano ok. 5% obj. mleka niepasteryzowanego.
	Mleko prawidłowo spasteryzowane systemem HTST nie powinno reagować ze wskaźnikiem (brak enzymu fosfatazy alkalicznej), a fosfatest powinien po inkubacji wskazywać barwę wariantu „K” . 
	1.5.2. Próba na obecność laktoperoksydazy – próba Storcha – pasteryzacja VHT
	Wykonanie. Do probówki odmierzyć 5 ml mleka, dodać 1 kroplę 3-procentowego roztworu H2O2 i 2 krople 2%  wodnego roztworu p-fenylenodiaminy. Zawartość probówki dokładnie wymieszać i obserwować zabarwienie. 
	Interpretacja wyników. Natychmiastowe pojawienie się niebieskiego zabarwienia świadczy o tym, że w mleku znajduje się laktoperoksydaza, która nie została unieczynniona. Dowodzi to, że mleko nie było pasteryzowane lub było ogrzane tylko do temp. 70°C. Zabarwienie szaroniebieskie pojawiające się po upływie ok. 30 sek. oznacza, że mleko było ogrzane do temp. 79-80°C lub że zawiera dodatek mleka surowego. Brak zabarwienia świadczy o ogrzaniu mleka do temp. wyższej niż 80°C.
	1.6. Obliczanie efektu pasteryzacji
	Efekt pasteryzacji (Ep) wyrażany jest jako procent zniszczonych, podczas procesu, drobnoustrojów saprofitycznych i obliczany jest wg poniższego wzoru.
	(a - b) 100
	Ep =
	a
	gdzie:
	a – liczba bakterii przed pasteryzacją
	b – liczba bakterii po pasteryzacji
	1.7. Oznaczanie skuteczności homogenizacji - efekt homogenizacji metodą wirowania
	Wykonanie. Próbkę mleka homogenizowanego ogrzać do temp. ok. 40oC i oznaczyć w nim zawartość tłuszczu metodą Gerbera lub metodą instrumentalną. Po oznaczeniu zawartości tłuszczu napełnić mlekiem homogenizowanym dwie płaskodenne probówki o obj. 25 ml, zakorkować je i wirować w wirownicy Gerbera przez 10 min. Następnie w mleku poddanym działaniu przyspieszenia wirownicy oznaczyć zawartość tłuszczu, pobierając do oznaczeń mleko pipetą zanurzoną do połowy wysokości słupa cieczy w probówce. 
	Stopień homogenizacji – efekt homogenizacji  ZA obliczyć wg poniższego wzoru:
	Fu
	ZA = 
	F
	gdzie: 
	Fu – zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego poddanego wirowaniu (%)
	F  – zawartość tłuszczu w próbce mleka homogenizowanego przed wirowaniem (%)
	Interpretacja wyników. Mleko spożywcze należy uważać osiągnęło odpowiedni efekt homogenizacji, jeżeli spełniony jest poniższy warunek: 
	ZA > ZoA = 77,5 • 10-2
	gdzie: 
	ZoA – oznacza granicę wystarczającego efektu homogenizacji
	ZA  – stopień homogenizacji 
	Oznacza to, że przy tej wartości efektu homogenizacji mleko przechowywane przez 7 dni w temp. 5°C w dolnych warstwach opakowania ma zawartość tłuszczu nie niższą niż 80% ogólnej jego zawartości.
	2. Ocena trwałości gotowych produktów
	Gotowy produkt – opakowania jednostkowe pasteryzowanego mleka spożywczego –  przechowywać:
	 w cieplarce o temp. 37°C – oceniać po 24 i 48 godzinnej inkubacji;
	 w warunkach chłodniczych - w lodówce w temp. 6°C – do 7 dni i oceniać po każdej dobie inkubacji.
	Celem określenia trwałości produktu należy przeprowadzić poniższe analizy w próbkach mleka przechowywanego.
	2.1. Ocena organoleptyczna
	Analizę organoleptyczną próbek gotowych produktów, tj. ocenę smaku, zapachu (smakowitości), barwy i konsystencji przeprowadzić zgodnie z wytycznymi norm:
	 IDF Standard 99-2:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 2: Recommended methods for sensory;
	 IDF Standard 99-3:2009 Milk and milk products – Sensory analysis – Part 3: Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for sensory properties by scoring.
	2.2. Ocena fizykochemiczna produktu
	2.2.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH
	2.2.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH)
	2.2.3. Oznaczenie stabilności termicznej mleka (liczba alkoholowa, próba na zagotowanie)
	2.3. Ocena mikrobiologiczna produktu
	2.3.1. Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów metodą płytkową
	Wykonanie. Oznaczenie należy wykonać wg PN-A-86034-04:1993 Mleko i przetwory mleczarskie – Badania mikrobiologiczne – Ogólna liczba drobnoustrojów oznaczanie metodą płytkową w temperaturze 30°C.
	OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA
	W sprawozdaniu należy zamieścić stronę tytułową (zgodnie z udostępnionym jej wzorem) oraz następujące rozdziały:
	A. Cel ćwiczenia
	B. Blokowe schematy technologiczne
	C. Omówienie i dyskusja wyników
	D. Wnioski
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