
PRODUKTY MLECZNE 
(NABIAŁ)



Mleko to pokarm przeznaczony do karmienia młodych ssaków, dlatego stanowi bogate źródło wszystkich składników 
odżywczych. Po odsadzeniu ssaki tracą zdolność trawienia mleka. Jedynym ssakiem, który przezwyciężył tę 
nietolerancję, jest człowiek, który dzięki tej zdolności zaczął przetwarzać mleko na wiele smacznych produktów 
mlecznych.

PODSTAWOWA OBRÓBKA MLEKA
ODGAZOWYWANIE
Z mleka usuwane jest powietrze, aby zapobiec utlenianiu tłuszczu i usunąć lotne substancje zapachowe. 

WIROWANIE
Z mleka oddzielany jest tłuszcz. Powstaje w ten sposób wysokotłuszczowa śmietana i niskotłuszczowe mleko.   

PASTERYZACJA
Cieplna obróbka mleka, niszcząca chorobotwórcze drobnoustroje. Dzięki temu mleko może być również dłużej przechowywane. 
	 	 •	Pasteryzacja	długotrwała	63–65 °C	przez	30	min
	 	 •	Pasteryzacja	krótkotrwała	71–74 °C	przez	15–20	s
	 	 •	Pasteryzacja	wysoka	momentalna	85–95 °C	przez	ok.	2	s

NORMALIZACJA MLEKA
Zmieszanie mleka odtłuszczonego z mlekiem pełnym lub śmietaną w celu uzyskania mleka o znormalizowanej (ustalonej) zawartości tłuszczu. 

HOMOGENIZACJA
Polega na rozdrabnianiu dużych cząstek tłuszczów zawartych w mleku. Wtedy tłuszcz w mleku jest rozproszony i nie osadza się. Mleko ma jaśniejszy 
kolor i pełniejszy smak.

PODZIAŁ PRODUKTÓW 
MLECZNYCH ZE WZGLĘDU 
NA ZAWARTOŚĆ TŁUSZCZU
Śmietanka	deserowa	(tzw.	kremówka)	30–40 %	tłuszczu

Słodka	śmietanka:	10–18 %	tłuszczu

Mleko	pełne:	3,5 %	tłuszczu	lub	więcej

Mleko	o	obniżonej	zawartości	tłuszczu:	1,5–1,8 %	tłuszczu

Mleko	odtłuszczone:	do	0,5 %	tłuszczu



KWAŚNE PRODUKTY MLECZNE 
Z BAKTERIAMI TERMOFILNYMI

Kultury baterii jogurtowych: Lactobacillus 
delbrueckii subsp. bulgaricus; Streptococcus 

salivarius subsp. thermophilus

KWAŚNE PRODUKTY MLECZNE 
Z BAKTERIAMI MEZOFILNYMI

Kultury bakteryjne do wyrobu śmietany, 
kwaśnego mleka itp.: Lactococcus lactis 
subsp. lactis;  Lactococcus lactis subsp. 

cremoris; Lactococcus lactis subsp. lactis biovar. 
Diacetylactis; Leuconostoc mesentaroides subsp. 

cremoris; Leuconostoc lactis

KWAŚNE PRODUKTY MLECZNE 
Z MIESZANKĄ BAKTERII MLECZNYCH 

I DROŻDŻY 

„Kultura kefirowa” (symbioza drożdży i bakterii 
zawartych w ziarnach kefiru): Candida kefir; 

Kluyveromyces lactis; Kluyveromyces marxianus; 
Sacharomyces cerevisiae; Lectobacillus 

acidophilus, L. casei subsp. casei….

Bakterie acydofilne (kwaśnolubne): 
Lactobacillus acidophilus

Kultura bifidogenna (probiotyczna): 
Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium longum; 

Bifidobacterium breve

Produkty: jogurt i mleko jogurtowe

Produkty: kwaśne mleko, 
maślanka, śmietana Produkty: kefir, mleko kefirowe, kumys 

(wytworzony z mleka klaczy), shubat 
(wytworzony z wielbłądziego mleka)

Produkty: mleko acydofilne, twarogi

Produkty: jogurty probiotyczne

Wytwarzane są z mleka fermentowanego przy użyciu organizmów probiotycznych, które mają korzystny wpływ  
na zdrowie człowieka. Wspierają pracę jelit, wzmacniają układ odpornościowy i poprawiają samopoczucie psychiczne. 

RODZAJE MLEKA WEDŁUG OKRESU  
PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA

KWAŚNE PRODUKTY MLECZNE

MLEKO 
PASTERYZOWANE
•	Obróbka:	pasteryzacja
•	Przechowywanie:	4–6	°C
•	Okres	przechowywania:	10–20	dni

MLEKO O PRZEDŁUŻONEJ 
TRWAŁOŚCI (ESL) 
•	Obróbka:	ogrzanie	do	temperatury	85–127	°C
•	Przechowywanie:	4–6	°C
•	Okres	przechowywania:	20–40	dni

MLEKO STERYLIZOWANE (UHT) 
Obróbka:	
-  Poddane w opakowaniu działaniu temperatury 
115–120	°C	przez	30	min	

-  Poddane bez opakowania działaniu temperatury 
135–150	°C	przez	kilka	sekund

	 •	Przechowywanie:	temperatura	pokojowa
	 •	Okres	przechowywania:	4–5	miesięcy


