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WSTĘP 
 
 

 Już w czasach prehistorycznych notuje się wyrób oraz konsumpcję mlecznych napojów 

fermentowanych. Z kolei od 1908 r., kiedy to Ilija Miecznikow ogłosił tzw. teorię 

autointoksykacji, notuje się zainteresowanie informacjami i badaniami nad dobroczynnym 

(leczniczym i profilaktycznym) wpływem mlecznych napoi fermentowanych na zdrowie 

człowieka. W wyniku spontanicznych procesów fermentacyjnych, zachodzących pod 

wpływem mikroflory naturalnie występującej w otoczeniu, powstawały pierwsze napoje 

mleczne o różnorodnych cechach organoleptycznych, a dotyczy to: jogurtu z Bułgarii, kefiru 

z Kaukazu, lebenu z Indii, kumysu z Kirgizji, czy mleka ukwaszonego z naszej strefy 

klimatycznej. Dopiero ostatnie stulecia, w wyniku prac związanych z wyizolowaniem 

oraz scharakteryzowaniem wielu bakterii kwasu mlekowego i drożdży występujących 

w naturalnej mikroflorze napojów fermentowanych oraz zasadnicza wiedza z zakresu 

mikrobiologicznych i biochemicznych przemian zachodzących podczas fermentacji, jak 

również rozwój uprzemysłowienia na początku XX, doprowadziły do istotnych zmian 

w sposobie produkcji mlecznych napojów fermentowanych. 

 Obecnie możemy wyróżnić cztery generacje fermentowanych produktów mlecznych (tab. 1). 
 

Tabela 1. Charakterystyka generacji mlecznych napojów fermentowanych 
(Libudzisz 2002, Pluta 2005) 

 

I generacja 
Fermentacja spontaniczna, zapoczątkowana kwaszącą mikroflorą 
zakażającą mleko (wiele tysięcy lat temu). Produkt powstający w jej 
wyniku to zsiadłe mleko lub inne napoje fermentowane. 

II generacja 

Fermentacja w wyniku szczepienia bakteriami mlekowymi (około 1900 
roku). To produkty będące wynikiem fermentacji przeprowadzanej przez 
celowo dodane bakterie mlekowe. Do tej grupy należą wszystkie 
klasyczne fermentowane produkty mleczne, takie jak kefiry czy jogurty. 

III generacja 

Fermentacja lub suplementacja jelitowymi bakteriami mlekowymi 
(około 1980 roku). Do przygotowania tych produktów wykorzystuje się 
obok szczepów bakterii fermentacji mlekowej, także kultury bakterii 
jelitowych, będących probiotykami. Nie rozmnażają się one podczas 
przeprowadzania fermentacji. Dlatego też należy dodać odpowiednią ich 
liczebność (nie mniej niż 106 komórek bakterii na mililitr produktu) 
przed rozpoczęciem albo już po zakończeniu właściwego procesu 
fermentacji mlekowej.  

IV generacja 

Fermentacja bakteriami probiotycznymi o udoskonalonych cechach 
zdrowotnych (około 1990 roku). Produkty tej generacji powstają w 
wyniku fermentacji przeprowadzonej bakteriami probiotycznymi o 
udokumentowanych cechach zdrowotnych. Produkt jest wynikiem 
procesów fermentacyjnych samych probiotyków. Fermentowanymi 
produktami IV generacji są np. Actimel i ACTIVIA. 
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 Mleczne napoje fermentowane, w polskiej normie PN-A-86061: 2002 Mleko 

i przetwory mleczne. Mleko fermentowane zwane jako „mleko fermentowane”, to produkty 

„otrzymane w wyniku fermentacji mleka i/lub innych surowców pochodzenia mlecznego 

z użyciem odpowiedniej mikroflory, która powoduje obniżenie pH i/lub koagulację mleka; 

z dodatkiem lub bez dodatku nie więcej niż 30% (m/m) niemlecznych składników 

smakowych i/lub aromatów; o zwiększonej lub nie zwiększonej zawartości suchej masy”. 

Wprowadzone wraz ze szczepionką mikroorganizmy muszą występować w napojach 

fermentowanych w odpowiedniej liczbie żywych i aktywnych komórek w ostatnim dniu 

przydatności do spożycia, tj. bakterie co najmniej 106- 107/g produktu, drożdże 

≥102/g produktu. Jeżeli produkt jest termizowany, pasteryzowany lub sterylizowany 

wymagania dla żywej mikroflory nie obowiązują jednak wtedy koniecznie należy zamieścić 

informację na opakowaniu o zastosowaniu obróbki termicznej. 

 Szczepionki czystych kultur, które są przygotowywane przez wyspecjalizowane 

wytwórnie mogą być dostarczane do zakładów produkcyjnych jako: rysa na pożywce 

mlecznej z agarem, kultura namnożona w mleku w obecności węglanu wapnia, w postaci 

liofilizowanej lub skoncentrowanych kultur głęboko mrożonych. 

 W skład najczęściej stosowanych obecnie szczepionek czystych kultur, w zależności 

od rodzaju produkowanego napoju fermentowanego, wchodzą: 

 jogurt: Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus; 

 jogurt o zmienionej mikroflorze: Streptococcus thermophilus i dowolne kultury 

Lactobacillus inne niż  Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus; 

 mleko acidofilne: Lactobacillus acidophilus; 

 kefir:  mikroflora z rodzaju Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus i Acetobacter 

oraz drożdże fermentujące laktozę - Kluyveromyces marxianus i niefermentujące 

laktozy - Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevisae, Saccharomyces 

exigus; 

 maślanka i mleko ukwaszone: Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. 

cremoris, Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc 

mesenteroides ssp. cremoris. 

 

 Produkcja napojów fermentowanych stanowi ważny kierunek przetwarzania mleka na 

artykuły o wysokiej wartości odżywczej, dietetycznej a także terapeutycznej oraz 

o przyjemnych cechach organoleptycznych. Do najbardziej popularnych mlecznych napojów 

fermentowanych należą: mleko ukwaszone (zsiadłe), kefir, jogurt, mleko acidofilne.  
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 Ogólny schemat wyrobu napojów fermentowanych obejmuje następujące czynności 

technologiczne przedstawione na poniższym schemacie (rys.1). 
 

 

Rysunek 1. Uogólniony schemat technologiczny mlecznych napojów fermentowanych 

 

 Mleczne napoje fermentowane produkowane są pod wieloma postaciami jak: żele, 

napoje, pasty lub artykuły utrwalane poprzez mrożenie i suszenie różnymi metodami. 

Zasadniczym kryterium podziału mlecznych napojów fermentowanych jest rodzaj 

podstawowej mikroflory stosowanej do produkcji, którą ze względu na optymalną 

temperaturę rozwoju dzielimy na termofilną (np. jogurt, biogurt, mleko acidofi1ne) 

i mezofi1ną (np. kefir, mleko ukwaszone, maślanka). Za podstawę kolejnego podziału można 

przyjąć stopień koncentracji składników mleka w produkcie, a wyróżnić tu możemy napoje 

mleczne o podwyższonej zawartości suchej masy np. takie jak: jogurt, biogurt, polkrem czy 

kefir luksusowy oraz napoje wyprodukowane z mleka niezagęszczanego. np.: kefir, maślanka, 

mleko acidofilne czy mleko ciągliwe. Inny podział mlecznych napojów fermentowanych 
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może uwzględniać napoje natura1ne oraz napoje smakowe. Jako dodatki smakowe mogą być 

stosowane owoce i ich przetwory, kawa, czekolada, wanilia, sacharoza czy też mieszaniny 

warzyw oraz sól. 

 

 

 

CEL ĆWICZENIA 
 

Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad produkcji mlecznych napojów 

fermentowanych, lodów i deserów oraz nabycie umiejętności ich wyrobu w skali ćwierć-

technicznej, połączonych z obsługą urządzeń i linii technologicznych. Ponadto pozyskanie 

doświadczenia w kontroli i ocenie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego oraz 

podejmowania działań korygujących w sytuacjach nietypowych. Celem doświadczeń 

realizowanych podczas tej jednostki dydaktycznej jest również pozyskanie umiejętności 

doboru metod i technik analitycznych stosowanych w ocenie jakości mlecznych napojów 

fermentowanych, jak również krytyczna analiza uzyskanych wyników. Podczas 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 3oC. 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 w 1 ml (przy 30°C). 
 

1.2. Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących 
 

Oznaczenie wykonać metodą wskazaną przez prowadzącego ćwiczenie wg PN-A-86033:1993 

Mleko. Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących. 
 

2. OCENA FIZYKOCHEMICZNA MLEKA 
 

2.1. Ocena świeżości mleka 
 

2.1.1. 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 0,25 M 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 z 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 
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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. 
 

2.1.2. 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) 
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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%. 

 

II. OCENA AKTYWNOŚCI ZAKWASÓW 
 

1. Test wg Horralla – Ellikera 
 

Wykonanie. W kolbce stożkowej zregenerować 10 g odtłuszczonego proszku mlecznego 

w 90 ml wody destylowanej i ogrzewać w łaźni wodnej w temp. 100°C przez 10 min (kolbka 

zabezpieczona korkiem z waty). Po wychłodzeniu do temp. 38oC odmierzyć po 10 ml mleka 

do małych erlenmajerek, do których następnie dodać po 0,3 ml badanych zakwasów. 

Przygotować po dwie kolbki na 1 próbkę badanego zakwasu. W jednej z kolbek dla każdego 
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rodzaju zakwasu oznaczyć kwasowość miareczkową bezpośrednio po jego dodaniu, a drugą 

umieścić w termostacie o temp. 38oC na okres 3,5 godz. Po upływie tego czasu oznaczyć 

kwasowość i obliczyć przyrost kwasowości, a następnie przeliczyć na % kwasu mlekowego. 
 

Interpretacja wyników. Zakwas, w którym przyrost kwasu mlekowego nie osiągnie 

0,2% nie nadaje się do wyrobu mlecznych napojów fermentowanych. 

 

2. Test wg Lebera 
 

Wykonanie. Do jałowych probówek odmierzyć po 9 ml mleka regenerowanego i następnie 

dodać po 1 ml badanych zakwasów oraz po 1 ml 0,005% roztworu resazuryny. Tak 

przygotowane próbki inkubować w termostacie o temp. 37°C. Równolegle termostatować 

mleko kontrolne (bez dodatku zakwasu). Pierwszą obserwację zabarwienia próbek prowadzić 

po upływie 30 min, dalsze co 5 min, aż do czasu całkowitego odbarwienia słupa cieczy 

w probówce. 
 

Interpretacja wyników. Bardzo dobry zakwas powoduje redukcję barwnika w czasie 

krótszym od 35 min, dobry – po upływie 50-60 min. Mleko kontrolne nie powinno odbarwiać 

się przed upływem 4 godz. 

 
III. PRODUKCJA MLECZNYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 

LODÓW I DESERÓW 
 

Rodzaje mlecznych napojów fermentowanych, lodów i deserów oraz wielkość produkcji 

poszczególnego asortymentu poda prowadzący ćwiczenia. Produkty należy wyprodukować 

zgodnie z instrukcjami technologicznymi (załącznik do niniejszego przewodnika – część 2). 
 

Zgodnie z załączonymi instrukcjami technologicznymi wyprodukować napoje fermentowane, 

lody i desery mleczne, tj.: 

 jogurt naturalny, jogurt smakowy; 
 kefir, kefir luksusowy; 
 mleko ukwaszone; 
 mleko acidofilne; 
 maślankę spożywczą; 
 polkrem; 
 szampan serwatkowy; 
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 lody; 
 krem z mleka ukwaszonego; 
 krem mleczno-czekoladowy 
 truskawki w kremie twarogowym; 
 galaretka z maślanki; 
 mleczko. 

 

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.  

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    (%)  
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 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 
 

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 
 
 
 
 

IV. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW 
 

Ocenę gotowych produktów należy przeprowadzić wg kryteriów podanych poniżej, zgodnie 

z wytycznymi wskazanych norm (załącznik do niniejszego przewodnika – część 3). 
 

1. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW 
 

1.1. 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. 
 

1.2. Ocena fizykochemiczna produktu 
 

Analizę fizykochemiczną próbek gotowych produktów przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

odpowiednich norm: 
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 PN-A- 86130:1975. Mleko i przetwory mleczarskie. Napoje mleczne – metody badań. 

 PN-A- 86430:1967. Mleko i przetwory mleczarskie. Lody  – metody badań 

chemicznych. 
 

1.2.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH (wg PN) 
 

1.2.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) (wg PN) 
 

1.2.3. Oznaczanie składu chemicznego – metoda instrumentalna FoodScan 
 

Analiza dotyczy mlecznych napojów fermentowanych. 
 

Zasada metody. Analizator produktów mleczarskich FoodScan - jest szybkim, dokładnym 

i łatwym w użyciu instrumentem do analizy składu (tłuszcz, białko, woda) m.in. napojów 

fermentowanych. Analiza NIR jest techniką spektroskopową, która wykorzystuje naturalnie 

występujące spektrum elektromagnetyczne Obszar NIR jest wyznaczony przez długość fali. 

Analizator produktów mleczarskich FoodScan™ wykorzystuje transmisję bliskiej podczerwieni 

w zakresie 850-1050 nm. Metoda jest zgodna ze standardem ISO 21543 /IDF standard 201. 
 

Wykonanie. Analizę składu chemicznego mlecznych napojów fermentowanych (próbki po 

ok. 150-200 ml) przeprowadzić za pomocą aparatu FoodScan, po wybraniu odpowiedniej 

aplikacji (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia). 
 

1.2.4. Oznaczanie składu chemicznego – metoda instrumentalna MilkoScan FT2 
 

Analiza dotyczy lodów i deserów mlecznych.  
 

Analizę składu produktów, tj. lody i desery (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). 
 

1.2.5. Oznaczenie puszystości (stopnia napowietrzenia) lodów (wg PN) 

 

1.3. Ocena mikrobiologiczna produktu 
 

Analizę mikrobiologiczną próbek gotowych produktów przeprowadzić zgodnie z wytycznymi 

odpowiednich norm: 

 PN-A-86034-02:1993. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne – Ogólne 

zasady badań. 
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 PN-A-86034-03:1993. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne – 

Przygotowanie próbek i rozcieńczeń. 

 

1.3.1. 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. 

 

1.3.2. 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 badanej 

płynnej próbce produktu po znak perforowania na 3 - 5 s i natychmiast wyjąć, otrząsając 

jednocześnie przyległe krople. Nasycony badanym produktem 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 badanej próbki. 
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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 2.  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 
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	Już w czasach prehistorycznych notuje się wyrób oraz konsumpcję mlecznych napojów fermentowanych. Z kolei od 1908 r., kiedy to Ilija Miecznikow ogłosił tzw. teorię autointoksykacji, notuje się zainteresowanie informacjami i badaniami nad dobroczynnym (leczniczym i profilaktycznym) wpływem mlecznych napoi fermentowanych na zdrowie człowieka. W wyniku spontanicznych procesów fermentacyjnych, zachodzących pod wpływem mikroflory naturalnie występującej w otoczeniu, powstawały pierwsze napoje mleczne o różnorodnych cechach organoleptycznych, a dotyczy to: jogurtu z Bułgarii, kefiru z Kaukazu, lebenu z Indii, kumysu z Kirgizji, czy mleka ukwaszonego z naszej strefy klimatycznej. Dopiero ostatnie stulecia, w wyniku prac związanych z wyizolowaniem oraz scharakteryzowaniem wielu bakterii kwasu mlekowego i drożdży występujących w naturalnej mikroflorze napojów fermentowanych oraz zasadnicza wiedza z zakresu mikrobiologicznych i biochemicznych przemian zachodzących podczas fermentacji, jak również rozwój uprzemysłowienia na początku XX, doprowadziły do istotnych zmian w sposobie produkcji mlecznych napojów fermentowanych.
	Obecnie możemy wyróżnić cztery generacje fermentowanych produktów mlecznych (tab. 1).
	Tabela 1. Charakterystyka generacji mlecznych napojów fermentowanych
	(Libudzisz 2002, Pluta 2005)
	Fermentacja spontaniczna, zapoczątkowana kwaszącą mikroflorą zakażającą mleko (wiele tysięcy lat temu). Produkt powstający w jej wyniku to zsiadłe mleko lub inne napoje fermentowane.
	I generacja
	Fermentacja w wyniku szczepienia bakteriami mlekowymi (około 1900 roku). To produkty będące wynikiem fermentacji przeprowadzanej przez celowo dodane bakterie mlekowe. Do tej grupy należą wszystkie klasyczne fermentowane produkty mleczne, takie jak kefiry czy jogurty.
	II generacja
	Fermentacja lub suplementacja jelitowymi bakteriami mlekowymi (około 1980 roku). Do przygotowania tych produktów wykorzystuje się obok szczepów bakterii fermentacji mlekowej, także kultury bakterii jelitowych, będących probiotykami. Nie rozmnażają się one podczas przeprowadzania fermentacji. Dlatego też należy dodać odpowiednią ich liczebność (nie mniej niż 106 komórek bakterii na mililitr produktu) przed rozpoczęciem albo już po zakończeniu właściwego procesu fermentacji mlekowej. 
	III generacja
	Fermentacja bakteriami probiotycznymi o udoskonalonych cechach zdrowotnych (około 1990 roku). Produkty tej generacji powstają w wyniku fermentacji przeprowadzonej bakteriami probiotycznymi o udokumentowanych cechach zdrowotnych. Produkt jest wynikiem procesów fermentacyjnych samych probiotyków. Fermentowanymi produktami IV generacji są np. Actimel i ACTIVIA.
	IV generacja
	Mleczne napoje fermentowane, w polskiej normie PN-A-86061: 2002 Mleko i przetwory mleczne. Mleko fermentowane zwane jako „mleko fermentowane”, to produkty „otrzymane w wyniku fermentacji mleka i/lub innych surowców pochodzenia mlecznego z użyciem odpowiedniej mikroflory, która powoduje obniżenie pH i/lub koagulację mleka; z dodatkiem lub bez dodatku nie więcej niż 30% (m/m) niemlecznych składników smakowych i/lub aromatów; o zwiększonej lub nie zwiększonej zawartości suchej masy”.
	Wprowadzone wraz ze szczepionką mikroorganizmy muszą występować w napojach fermentowanych w odpowiedniej liczbie żywych i aktywnych komórek w ostatnim dniu przydatności do spożycia, tj. bakterie co najmniej 106- 107/g produktu, drożdże ≥102/g produktu. Jeżeli produkt jest termizowany, pasteryzowany lub sterylizowany wymagania dla żywej mikroflory nie obowiązują jednak wtedy koniecznie należy zamieścić informację na opakowaniu o zastosowaniu obróbki termicznej.
	Szczepionki czystych kultur, które są przygotowywane przez wyspecjalizowane wytwórnie mogą być dostarczane do zakładów produkcyjnych jako: rysa na pożywce mlecznej z agarem, kultura namnożona w mleku w obecności węglanu wapnia, w postaci liofilizowanej lub skoncentrowanych kultur głęboko mrożonych.
	W skład najczęściej stosowanych obecnie szczepionek czystych kultur, w zależności od rodzaju produkowanego napoju fermentowanego, wchodzą:
	 jogurt: Streptococcus thermophilus i Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus;
	 jogurt o zmienionej mikroflorze: Streptococcus thermophilus i dowolne kultury Lactobacillus inne niż  Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus;
	 mleko acidofilne: Lactobacillus acidophilus;
	 kefir:  mikroflora z rodzaju Lactobacillus, Leuconostoc, Lactococcus i Acetobacter oraz drożdże fermentujące laktozę - Kluyveromyces marxianus i niefermentujące laktozy - Saccharomyces omnisporus, Saccharomyces cerevisae, Saccharomyces exigus;
	 maślanka i mleko ukwaszone: Lactococcus lactis ssp. lactis, Lactococcus lactis ssp. cremoris, Lactococcus lactis ssp. lactis biovar diacetylactis, Leuconostoc mesenteroides ssp. cremoris.
	Produkcja napojów fermentowanych stanowi ważny kierunek przetwarzania mleka na artykuły o wysokiej wartości odżywczej, dietetycznej a także terapeutycznej oraz o przyjemnych cechach organoleptycznych. Do najbardziej popularnych mlecznych napojów fermentowanych należą: mleko ukwaszone (zsiadłe), kefir, jogurt, mleko acidofilne. 
	Ogólny schemat wyrobu napojów fermentowanych obejmuje następujące czynności technologiczne przedstawione na poniższym schemacie (rys.1).
	Rysunek 1. Uogólniony schemat technologiczny mlecznych napojów fermentowanych
	Mleczne napoje fermentowane produkowane są pod wieloma postaciami jak: żele, napoje, pasty lub artykuły utrwalane poprzez mrożenie i suszenie różnymi metodami.
	Zasadniczym kryterium podziału mlecznych napojów fermentowanych jest rodzaj podstawowej mikroflory stosowanej do produkcji, którą ze względu na optymalną temperaturę rozwoju dzielimy na termofilną (np. jogurt, biogurt, mleko acidofi1ne) i mezofi1ną (np. kefir, mleko ukwaszone, maślanka). Za podstawę kolejnego podziału można przyjąć stopień koncentracji składników mleka w produkcie, a wyróżnić tu możemy napoje mleczne o podwyższonej zawartości suchej masy np. takie jak: jogurt, biogurt, polkrem czy kefir luksusowy oraz napoje wyprodukowane z mleka niezagęszczanego. np.: kefir, maślanka, mleko acidofilne czy mleko ciągliwe. Inny podział mlecznych napojów fermentowanych może uwzględniać napoje natura1ne oraz napoje smakowe. Jako dodatki smakowe mogą być stosowane owoce i ich przetwory, kawa, czekolada, wanilia, sacharoza czy też mieszaniny warzyw oraz sól.
	CEL ĆWICZENIA
	Celem ćwiczenia jest poznanie szczegółowych zasad produkcji mlecznych napojów fermentowanych, lodów i deserów oraz nabycie umiejętności ich wyrobu w skali ćwierć-technicznej, połączonych z obsługą urządzeń i linii technologicznych. Ponadto pozyskanie doświadczenia w kontroli i ocenie prawidłowości przebiegu procesu technologicznego oraz podejmowania działań korygujących w sytuacjach nietypowych. Celem doświadczeń realizowanych podczas tej jednostki dydaktycznej jest również pozyskanie umiejętności doboru metod i technik analitycznych stosowanych w ocenie jakości mlecznych napojów fermentowanych, jak również krytyczna analiza uzyskanych wyników. Podczas 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 3oC. 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)
	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
	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 w 1 ml (przy 30°C).
	1.2. Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących
	Oznaczenie wykonać metodą wskazaną przez prowadzącego ćwiczenie wg PN-A-86033:1993 Mleko. Wykrywanie antybiotyków i innych substancji hamujących.
	2. Ocena fizykochemiczna mleka
	2.1. Ocena świeżości mleka
	2.1.1. 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 0,25 M 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 z 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.
	2.1.2. 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)
	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
	IV. OCENA JAKOŚCI GOTOWYCH PRODUKTÓW
	Ocenę gotowych produktów należy przeprowadzić wg kryteriów podanych poniżej, zgodnie z wytycznymi wskazanych norm (załącznik do niniejszego przewodnika – część 3).
	1. Ocena jakości gotowych produktów
	1.1. 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.
	1.2. Ocena fizykochemiczna produktu
	Analizę fizykochemiczną próbek gotowych produktów przeprowadzić zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm:
	 PN-A- 86130:1975. Mleko i przetwory mleczarskie. Napoje mleczne – metody badań.
	 PN-A- 86430:1967. Mleko i przetwory mleczarskie. Lody  – metody badań chemicznych.
	1.2.1. Oznaczanie kwasowości potencjalnej w °SH (wg PN)
	1.2.2. Oznaczanie kwasowości czynnej (pH) (wg PN)
	1.2.3. Oznaczanie składu chemicznego – metoda instrumentalna FoodScan
	Analiza dotyczy mlecznych napojów fermentowanych.
	Zasada metody. Analizator produktów mleczarskich FoodScan - jest szybkim, dokładnym i łatwym w użyciu instrumentem do analizy składu (tłuszcz, białko, woda) m.in. napojów fermentowanych. Analiza NIR jest techniką spektroskopową, która wykorzystuje naturalnie występujące spektrum elektromagnetyczne Obszar NIR jest wyznaczony przez długość fali. Analizator produktów mleczarskich FoodScan™ wykorzystuje transmisję bliskiej podczerwieni w zakresie 850-1050 nm. Metoda jest zgodna ze standardem ISO 21543 /IDF standard 201.
	Wykonanie. Analizę składu chemicznego mlecznych napojów fermentowanych (próbki po ok. 150-200 ml) przeprowadzić za pomocą aparatu FoodScan, po wybraniu odpowiedniej aplikacji (badanie pod kontrolą prowadzącego ćwiczenia).
	1.2.4. Oznaczanie składu chemicznego – metoda instrumentalna MilkoScan FT2
	Analiza dotyczy lodów i deserów mlecznych. 
	Analizę składu produktów, tj. lody i desery (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).
	1.2.5. Oznaczenie puszystości (stopnia napowietrzenia) lodów (wg PN)
	1.3. Ocena mikrobiologiczna produktu
	Analizę mikrobiologiczną próbek gotowych produktów przeprowadzić zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm:
	 PN-A-86034-02:1993. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne – Ogólne zasady badań.
	 PN-A-86034-03:1993. Mleko i przetwory mleczarskie. Badania mikrobiologiczne – Przygotowanie próbek i rozcieńczeń.
	1.3.1. 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.
	1.3.2. 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 badanej płynnej próbce produktu po znak perforowania na 3 - 5 s i natychmiast wyjąć, otrząsając jednocześnie przyległe krople. Nasycony badanym produktem 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 badanej próbki.
	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 2.  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
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	W sprawozdaniu należy zamieścić stronę tytułową (zgodnie z udostępnionym jej wzorem) oraz następujące rozdziały:
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