
TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA: klasa IF/K 

1. Mleko spożywcze                                                                                                                                                

Mleko po udoju cedzi się w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie schładza się 

do temperatury100C i przewozi do zlewni, gdzie jest poddane badaniom organoleptycznym                                                

i fizykochemicznym. Następnie mleko jest transportowane do zakładu mleczarskiego i po 

przeprowadzeniu wstępnych badań poddane normalizacji, pasteryzacji i homogenizacji.  

  

2. Etapy produkcji mleka spożywczego 

Odbiór i magazynowanie mleka 

 

Oczyszczanie mleka 

 

Normalizacja zawartości tłuszczu 

 

Homogenizacja mleka 

 

Pasteryzacja lub sterylizacja mleka 

 

Rozlew mleka do opakowań 

 

Przechowywanie 

  

                                

                

 

mleka jest to doprowadzenie procentowej zawartości tłuszczu do wymagań zgodnych                       

z obowiązującymi normami.  

 

 mleka przeprowadza się w celu zniszczenia mikroflory i przedłużenia jego trwałości.                 

W przemyśle mleczarskim są stosowane następujące rodzaje pasteryzacji.  

- krótkotrwała - mleko poddaje się działaniu temperatury 72-750C przez 12-20 sekund ( obecnie 

najczęściej stosowane do produkcji serów ) 

- momentalna - (wysoka) mleko ogrzewa się przez kilka sekund w temp. 85-900C 

Mleko po zakończonej pasteryzacji jest natychmiast schładzane w specjalnych oziębiaczach. Pasteryzacja 

nie obniża wartości mleka, lecz chroni je przed szybkim kwaszeniem. Smak i zapach prawie się nie 

zmienia. 

 



Mleko może być również poddane sterylizacji co gwarantuje zniszczenie wszystkich drobnoustrojów, lecz 

obniża wartość odżywczą mleka. Najlepszą metodą sterylizacji jest uperyzacja, polegająca na ogrzaniu 

mleka do temp. 140 - 1600C w ciągu 1,5 sekundy. 

 

Podczas ogrzewania zachodzi w mleku wiele zmian fizycznych i chemicznych: 

− parowanie wody, 

− denaturacja niektórych białek, 

− na powierzchni powstaje kożuch (w temp. ok. 50ºC) złożony głównie z kazeiny, tłuszczu 

i laktozy, 

− na dnie i ścianach garnka powstaje przywarka (złożona z kazeiny i białek serwatkowych), 

która może spowodować przypalenie się mleka, 

− ogrzewanie mleka nadkwaszonego prowadzi do tzw. warzenia się mleka spowodowanego 

koagulacją kazeiny, 

− zostają zniszczone enzymy, ciała odpornościowe i mikroflora mleka, 

− w procesie sterylizacji mleka zachodzi częściowa karmelizacja laktozy, co wpływa 

niekorzystnie na smak mleka. 

 

 

1.Mleko słodkie jest szeroko stosowane w sporządzaniu potraw. Używa się je do produkcji 

napojów, zup mlecznych i deserów. 

2.Napoje mleczne gorące otrzymuje się: 

 kakao – przez rozprowadzenie w mleku proszku kakaowego i zagotowanie zawiesiny, 

 czekoladę – przez rozpuszczenie czekolady naturalnej w gorącym mleku, 

 kawę mleczną – łącząc napar kawy zbożowej z gorącym mlekiem, 

bawarkę – łącząc napar herbaciany z gorącym mlekiem. 

Napoje gorące z mleka podaje się w kubkach lub filiżankach na spodku z łyżeczką. 

Kakao można wzbogacić żółtkiem utartym z cukrem, a także podać z ubitą śmietanką lub 

pianą z białek z dodatkiem cukru. Jedna porcja napoju wynosi 200 cm3. 

3.Napoje mleczne zimne: 

 słodkie – produkuje się z mleka miksując je z dodatkiem surowych niekwaśnych owoców 

 lub soków owocowych (w przypadku dodania kwaśnych owoców lub przecieru 

 owocowego mleko zwarzy się!); 

 słone – łącząc mleko z warzywami zmiksowanymi lub sokami warzywnymi. 

Napoje podaje się w wysokich szklankach na spodeczku z łyżeczką. Jedna porcja – 200 cm3. 

4.Zupy mleczne mogą być gorące lub zimne, słodkie lub słone. 

5.Sosy na bazie mleka: 

 – sosy słone np. sos beszamelowy, który stosuje się do zapiekania warzyw; 

 – sosy słodkie np. waniliowy, który podaje się do deserów. 

 – sosy podaje się polane na potrawie lub w sosjerce, albo częściowo na potrawie i częściowo                                             

w sosjerce. Jedna porcja sosu wynosi 100 g. 



6.Mleko jako dodatek do potraw – mleko używane jest do podprawiania zup i sosów 

dietetycznych, szpinaku, a także jest koniecznym składnikiem niektórych ciast – 

naleśnikowego i drożdżowego. 

7.Desery z mleka 

 kisiele mleczne sporządza się z mleka z dodatkiem składników smakowo – zapachowych np. wanilii, 

kakao, kawy, karmelu, a czasami także żółtek. Zagęszcza się je zawiesiną z mąki ziemniaczanej:                      

w części zimnego mleka rozprowadza się mąkę                i taką zawiesinę wlewa się do 

gotującego mleka energicznie mieszając, po czym zagotowuje. Gorący kisiel należy natychmiast 

wyporcjować do kompotierek, pucharków i schłodzić. Podaje się z sosami słodkimi, syropami 

owocowymi lub bitą śmietanką. 

 mleczka to desery zestalane za pomocą białka jaja (wykorzystuje się przy ich produkcji zdolność 
białka jaja do koagulacji pod wpływem wysokiej temperatury. Mleczka sporządza się z mleka                             

z dodatkiem jaj, cukru i składników smakowo – zapachowych (wanilia, kakao, kawa, karmel), porcjuje 

do foremek, które ogrzewa się pod przykryciem w kąpieli wodnej przez około 40 minut. W wyniku 

ogrzewania mleczko przyjmuje konsystencję galaretowatą, stałą, co spowodowane jest ścinaniem się 
białka jaja. Mleczka podaje się po wyjęciu z foremki na talerzyk, na gorąco lub na zimno z sosami 

słodkimi, syropami, karmelem. 

 Kremy to desery zestalane za pomocą żelatyny i spulchniane przez dodatek ubitej śmietanki kremowej 

np. krem bawarski: do żółtek utartych z cukrem dodaje się gorące mleko i ubija na parze do uzyskania 

efektu róży, do gorącej masy dodaje się rozpuszczoną żelatynę, całość schładza i tuż przed 

zestaleniem dodaje ubitą śmietankę, po czym natychmiast porcjuje, zanim deser zestali się. 

8 Zastosowanie mleka w sporządzaniu potraw dietetycznych 

Mleko ma duże zastosowanie w sporządzaniu potraw dla ludzi chorych – w żywieniu 

dietetycznym stosuje się bardzo dużo zup mlecznych oraz napojów gorących jak bawarka, 

kawa zbożowa z mlekiem, kakao, a także zimnych jak koktajle. Bardzo często podaje się 
desery: kisiele i mleczka. Ponadto mleko jest szeroko stosowane do podprawiania zup, sosów 

i jarzyn. 

Praca domowa 

Zaproponuj recepturę na napój mleczno- owocowy np. koktajl z 

truskawek 

 
Nazwa surowca Gramy Sposób wykonania 

   

  

  

  

  

  

  

  



 


