
Dzień dobry. Tym razem przygotowałam Wam kartę pracy. Materiał potrzebny do jej uzupełnienia 

znajdziecie w podręczniku (strona 110-120). Kartę można wydrukować, wkleić do zeszytu i 

następnie uzupełnić.  Miłej pracy i zdrowych świąt! 

 

Temat: Mleko i przetwory mleczne 

 

1. Mleko surowe to mleko……………………………………………………… 

Mleko spożywcze to mleko………………………………………………….. 

2. Mleko surowe ma zdolności podstojowe, czyli na jego powierzchni zbiera 

się ……………………………… 

3. Białka występujące w mleku to: 

a) białko kazeinowe to ………………………….. 

b) białka serwatkowe to …………………….., ……………………………. 

4. Tłuszcz w mleku występuje w postaci ………………………, co ułatwia jego trawienie. Zawiera głównie 

kwasy tłuszczowe nasycone oraz ……………….. 

5. Cukier występujący w mleku to …………………….. 

6. Proces ogrzewania mleka w temperaturze 72 - 90°C przez 2-2,5s to …………... 

7. Podczas gotowania mleka białko ulega ……………………… 

8. Głównym składnikiem mineralnym mleka jest …………….. 

9. Podczas gotowania mleka powstają: 

a) ……………………… - na powierzchni mleka 

b) ……………………… - osad na dnie naczynia 

10. Produkty fermentowane są przyswajane przez osoby z nietolerancją laktozy, 

ponieważ ……………………...………………………….…………… 

11. Koncentraty mleka to produkty mleczne  …………………………………… 

12. Wymień 3 przykłady koncentratów mlecznych: 

a) …………………….. 

b) …………………….. 

c) …………………….. 

13. Mleczne napoje fermentowane otrzymuje się z mleka normalizowanego lub odtłuszczonego, 

pasteryzowanego, poddanego fermentacji przez ……… godzin (kefir, maślanka), ……… godzin 

(jogurt). 

14. Wymień 5 przykładów napojów mlecznych fermentowanych: 

a) ………………………….. 

b) ………………………….. 

c) …………………………..  



d) ………………………….. 

e) ………………………….. 

15. Śmietanę otrzymuje się z ……………….., a śmietankę z ……………….. . 

16. Probiotyki to mikroorganizmy, które ………………………………………………………………………… . 

17. Skład chemiczny [%] mleka krowiego: 

sucha masa - ……. 

tłuszcz - ……. 

kazeina - ……. 

laktoza - ……. 

popiół - ……. 

18. Etapy produkcji mleka spożywczego: 

mleko surowe → oczyszczanie → normalizacja → homogenizacja → pasteryzacja lub sterylizacja → 

chłodzenie → pakowanie → magazynowanie → dystrybucja 

Normalizacja to ..…….….….….….………….…………………………………………………. . 

Homogenizacja to …………………………………………………………………………………………………………… . 
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