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Utrzymanie wysokich standardów 
higienicznych w zakładzie mleczarskim 

warunkiem produkcji produktów 
wysokiej jakości 



Firma Bakoma została założona w 1989 roku przez 
Zbigniewa Komorowskiego. Zakład specjalizuje się 
w produkcji galanterii mlecznej, w tym jogurtów, 
kefirów i serków. Na terenie zakładu 
produkowanych jest około 250-280 rodzajów 
wyrobów, rozprowadzanych w wielu krajach 
europejskich, jak również eksportowanych do 
Izraela, USA i Chin.  

Bakoma znajduje się w czołówce polskich firm,     
z branży mleczarskiej o całkowicie polskim 
kapitale.   



Corocznie na rynek wprowadzanych jest od 50 do 60 
nowych produktów-w oparciu o przeprowadzone 
wcześniej badania konsumenckie. Jedną z nowości są 

jogurty wysokobiałkowe  

przeznaczone głównie  

dla mężczyzn. Największą 

popularność zyskały  

jogurty pitne ,,Twist’’,  

jogurty naturalne gęste  

oraz jogurty ,,7 zbóż’’. 

 



W firmie Bakoma, przywiązuje się bardzo dużą uwagę 
do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny. 

Po wejściu na teren zakładu, zapoznano nas                    
z obowiązującymi zasadami oraz przydzielono osobom 
oprowadzającym.  

Wypełniliśmy formularze zawierające pytania 
odnośnie naszego stanu zdrowia. Rozdano nam 
również odzież roboczą, a przed wejściem na halę 
konieczna była dezynfekcja rąk. Na terenie Bakomy, ze 
względów bezpieczeństwa, ruch odbywa się po 
specjalnie wyznaczonych pasach.  





W zakładzie znajdują się dwa stanowiska do odbioru 
mleka, skupowanego codziennie w ilości ok. 300 ton. 
Mleko przechowywane jest w zbiornikach na mleko 
surowe. Próbki surowca trafiają następnie do analizy, 
gdzie sprawdza się m.in. kwasowość, pH oraz obecność 
substancji przeciwdrobnoustrojowych.  

Mleko ochłodzone do temp. 4°C przechowywane w jest 
zbiornikach do pasteryzacji.  



Po wstępnej  pasteryzacji i wychłodzeniu następuje 
normalizacja zawartości tłuszczu i suchej masy. 
Przygotowana mieszanka poddawana jest 
homogenizacji, ponownej pasteryzacji, a następnie 
procesowi fermentacji. Po zakończonej fermentacji, 
przeprowadzane jest mieszanie skrzepu. Uzyskany 
skrzep musi zostać zapakowany w przeciągu 24 godzin. 

Cały proces produkcji oraz mycia i dezynfekcji można 
prześledzić w sterowni. 



Zakład wyposażony jest w kilka linii do pakownia. 
Pakowanie odbywa się w higienicznych lub sterylnych 
warunkach w opakowania z tworzyw sztucznych lub 
laminatów.   Każde opakowanie przed kontaktem          
z produktem jest dokładnie dezynfekowane. 
Zapakowane produkty są taśmowo przekazywane na 
palety, a później (po owinięciu folią i oznakowaniu) 
składowane w magazynie chłodniczym.  



W firmie do mycia wykorzystywany jest obieg zamknięty 
CIP. Do przygotowywania   roboczych roztworów myjących 
stosowane są: stężony kwas azotowy oraz stężony 
wodorotlenek sodu. Proces rozpoczyna się płukaniem, 
następnie zachodzi zabieg mycia właściwego, który trwa 
od 10 do 30 minut. Parametry mycia, takie jak czas, 
temperatura, stężenie detergentu i zastosowane ciśnienie 
są dobierane odpowiednio do mytego obiektu.  Na końcu 
następuje płukanie czystą wodą (wykorzystywaną później 
do płukania wstępnego),  sterylizacja parą wodną oraz 
suszenie. 



Smakowanie produktów firmy Bakoma   



Pamiątkowe zdjęcie zrobione po zakończeniu wizyty w Bakomie  



Firma Diversey należy do korporacji Sealed Air i jest 
światowym liderem oferującym profesjonalne 
produkty i rozwiązania technologiczne w zakresie 
higieny i bezpieczeństwa w wielu branżach 
komercyjnych. Stałymi klientami Diversey są m.in. 
Biedronka, KFC, McDonald, i wiele zakładów przemysłu 
mleczarskiego. Firma specjalizuje się w sprzedaży 
środków chemicznych i maszyn sprzątający oraz 
gwarantuje profesjonalny konsulting i serwis. 
Oferowane przez firmę produkty zapewniają łatwość  
w obsłudze oraz wysoką skuteczność. 



Podczas wizyty mieliśmy możliwość brania udziału    
w pokazie mycia pianowego przy użyciu różnych dysz 
rozpyłowych. Zaprezentowano nam również 
przenośną, jednozbiornikową stację mycia CIP oraz 
urządzenia wykorzystywane do mechanicznego, 
sterowanego ręcznie mycia powierzchni 
podłogowych. Pan Zdzisław Jęsiak przedstawił nam  
interesujący wykład na temat projektowania 
systemów  mycia, zasad  systemu CIP i parametrów 
mycia.   





Mycie pianowe w wykonaniu naszej koleżanki   



Testowanie sprzętu  



W procesie mycia, niezależnie od zastosowanej 
metody, kluczowe jest zachowanie czterech 
parametrów: temperatury, czasu, rodzaju i stężenia 
środków chemicznych oraz odpowiedniej akcji 
mechanicznej mycia.  



Pamiątkowe zdjęcie zrobione po zakończeniu wizyty w firmie Diversey 
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