
TEMAT: Koncentraty mleczne 

 

1.Koncentraty mleczne to produkty mleczne odwodnione. 

2.Do koncentratów mlecznych należą: 

 - mleko zagęszczone uzyskuje się w wyniku odparowania części wody w 

urządzeniach zwanych wyparkami.  

 -Mleko w proszku powstaje w wyniku dwustopniowego usuwania wody: 

zagęszczania, a następnie suszenia w suszarkach rozpyłowych.(pełne, 

odtłuszczone, instant pełne i odtłuszczone- łatwo rozpuszczalne w 

wodzie. 

 -  Mleko instant charakteryzuje się bardzo dobrą rozpuszczalnością, 

otrzymywane jest w wyniku podwójnego suszenia. Po pierwszym 

suszeniu cząsteczki proszku są nawilżane, zlepiają się, tworząc ziarna i 

ponownie są poddawane procesowi suszenia. 

 -  Maślanka ( produkt uboczny produkcji masła) 

 -  Serwatka ( produkt uboczny produkcji serów) 

 -  Śmietanka w proszku jest produkowana jak mleko suszone typu instant 

z dodatkiem białek mleka, lecytyny i regulatora kwasowości( dodatek do 

kawy) 

 

 

 

 

 

TEMAT: Mleczne napoje fermentowane 

1.Mleczne napoje fermentowane otrzymuje się dzięki procesowi fermentacji mlekowej. 

Fermentacja mlekowa prowadzona jest przez drobnoustroje – bakterie kwasu 

mlekowego. W wyniku działania tych bakterii laktoza ulega przekształceniu w kwas 

mlekowy, który sprawia że kazeina wytrąca się w postaci skrzepu. Powstający kwas 

mlekowy ma jednocześnie działanie konserwujące – podwyższa kwasowość do pH ok. 4, co 



zapobiega rozwojowi bakterii gnilnych. W mlecznych napojach fermentowanych mogą 
rozwijać się jednak drożdże i pleśnie, które są przyczyną psucia się mleka kwaśnego. 

 

2.Wartość odżywcza mlecznych napojów fermentowanych jest podobna do mleka 

słodkiego – napoje te są źródłem białka pełnowartościowego, wapnia i pozostałych 

składników mineralnych, witamin z grupy B oraz witaminy A i D. Wartość energetyczna 

jogurtów jest zróżnicowana w zależności od ilości tłuszczu – najniższą mają jogurty 

o zawartości tłuszczu 0,5–1,5%. W jogurtach, które zawierają owoce znajdują się niewielkie 

ilości witaminy C. Szczególne prozdrowotne właściwości mają jogurty nowej generacji, 

zawierające specyficzne szczepy bakterii, należące do gatunku Lactobacillus acidophilus 

i Bifidobacterium. Pozytywne działanie tych bakterii na organizm polega na hamowaniu 

rozwoju bakterii gnilnych i chorobotwórczych w jelitach, regulowaniu pracy przewodu 

pokarmowego oraz wzmacnianiu systemu odpornościowego. 

3.Mleczne napoje fermentowane można podzielić na dwie grupy:                                                                                             

a) tradycyjne – sposóbich otrzymywania i skład mikroflory są znane od stuleci np. kwaśne 

mleko, kefir, jogurt, maślanka                                                                                                                              

b) nowej generacji – wytwarzane są z wykorzystaniem specyficznych bakterii 

– biojogurt, mleko acidofilne, maślanka acidofilna. 

4.Do mlecznych napojów fermentowanych należą: 

Jogurt – napój z mleka znormalizowanego, pasteryzowanego i zagęszczonego przez 

dodatek mleka w proszku lub odparowanie części wody. Otrzymywany jest przez ukwaszenie 

mleka zakwasem czystych kultur bakterii z grupy Streptococcus thermophilus i Lactobacillus 

bulgaricus, a jogurty nowej generacji tzw. bio–jogurty zawierają bakterie z rodzaju 

Bifidobacterium i Lactobacillus acidophilus, które mają duże znaczenie zdrowotne. 

Kefir – napój wyprodukowany z mleka znormalizowanego, pasteryzowanego, 

poddanego fermentacji mlekowo – alkoholowej przez dodanie zakwasu tzw. grzybków 

kefirowych. Do kefiru mogą być także dodawane substancje smakowo-zapachowe. Kefir 

pochodzi z Kaukazu, gdzie od setek lat był produkowany w warunkach domowych z mleka 

krowiego lub koziego. 

Maślanka – napój otrzymywany przy wyrobie masła ze śmietany pasteryzowanej 

i ukwaszonej zakwasem czystych kultur maślarskich, bez dodatku wody, może być 
wytwarzana maślanka o smakach owocowych. 

Mleko ukwaszone (zsiadłe) – napój wyprodukowany z mleka znormalizowanego, 

pasteryzowanego i ukwaszonego zakwasem czystych kultur maślarskich. 

Mleko acidofilne – napój nowej generacji, nazwa wynika z obecności w nim bakterii, 

które są odpowiedzialne za fermentację i właściwości zdrowotne (Lactobacillus 

acidophilus). 

Może być produkowane jako mleko acidofilne naturalne i o różnych smakach owocowych. 

 

 

 

Praca domowa: 

Wyjaśnij pojęcia: 

- probiotyk. 

- prebiotyk, 

- synbiotyk 
 

 

 



 

 

TEMAT  Zastosowanie napojów mlecznych fermentowanych w produkcji potraw 

 

 

1.Koktajle: słodkie – mleko zsiadłe, kefir, maślanka zmiksowane z owocami, sokami 

owocowymi; słone – z sokami warzywnymi lub warzywami. Podaje się w wysokich 

szklankach na spodeczku z łyżeczką – 1 porcja 200 cm3. 

2,Chłodniki – mleko zsiadłe, jogurt, kefir z drobno pokrojonymi lub startymi warzywami. 

Podawane jako zimne zupy w głębokich talerzach (450 cm3) lub bulionówkach (200 cm3). 

3.Sosy zimne do zakąsek tzw. dipy - to pikantne, gęste sosy o konsystencji kremu, 

nazywane też maczankami – podaje się je na zimno w miseczkach i zanurza w nich (jedząc) 

krakersy, chipsy, twarde kiełbasy (kabanosy), gotowane lub surowe warzywa pokrojone na 

niewielkie cząstki (do zamaczania i zjedzenia na jeden raz). Dipy można sporządzać 
z jogurtu, śmietany, twarożku, majonezu dodając do nich różne przyprawy, zioła, pokrojone 

drobno warzywa, owoce, marynaty. 

4.Desery: 

 galaretki – sporządza się z mleka kwaśnego lub kwaśnej śmietany, które łączy się 
z dodatkami smakowymi i rozpuszczoną żelatyną, porcjuje do szklanych kompotierek 

i pozostawia do zestalenia; 

 kremy z mleka fermentowanego sporządza się podobnie jak z mleka słodkiego np. 

krem jogurtowy: jogurt łączy się z cukrem, z rozpuszczoną żelatyną i kiedy zaczyna 

gęstnieć z ubitą śmietanką. Porcjuje się, zanim krem ulegnie zestaleniu. 

Kremy i galaretki podaje się z syropami owocowymi i ze słodkimi sosami w szklanych 

salaterkach, pucharkach, kielichach ustawionych na spodku, z łyżeczką. 


