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Mleko i przetwory mleczarskie 

1. Sposoby podawania serów. 

a) narzędzia do krojenia serów – podręcznik Ryc. 7.1, str. 92 

b) sposób podawania serów – tworzy się kompozycję serów składającą się z 4 – 6 gatunków serów o 

różnym smaku i aromacie. Sery układa się na desce według stopniowania smaków od łagodnych do 

ostrych. Należy je odpowiednio pokroić i udekorować właściwie dobranymi dodatkami w postaci 

świeżych owoców (winogrona ciemne i jasne), orzechów włoskich, fig, daktyli, świeżych ziół, oraz 

krakersów i bagietki. Temperatura podawania 18 – 200C; 

c) metody krojenia serów – podręcznik Ryc. 7.2 str. 93; 

d) dzielenie kręgów sera – podręcznik Ryc. 7.3 str. 94. 

 

2. Zastosowanie mleka i jego przetworów w produkcji gastronomicznej podręcznik Tabela 7.1 str. 94 – 95. 

 

3. Zmiany zachodzące w mleku pod wpływem gotowania. 

a) na powierzchni tworzy się kożuch ( to białka serwatkowe (głównie laktoglobulina o temp. Denaturacji 

690C), które uległy denaturacji i połączyły się z tłuszczem; grubość kożucha zależy od czasu i 

temperatury gotowania; 

b) na dnie i ściankach naczynia osadzają się białka w postaci tzw. przywarki, co sprzyja przypalaniu się 

mleka; 

c) obniżenie wartości odżywczej mleka wskutek wytrącania się białek w powstałym kożuchu i przywarce; 

d) straty witamin wskutek działania wysokiej temp. – głównie witamin z grupy B i kwasu foliowego; 

e) koagulacja kazeiny podczas ogrzewania nadkwaszonego mleka lub pod wpływem kwasów zawartych 

w produktach dodawanych do mleka np. w owocach dodawanych do koktajli owocowych. 

 

4. Sposoby ograniczania niekorzystnych zmian spowodowanych wysoką temperaturą: 

a) gotować w specjalnych garnkach z płaszczem wodnym; 

b) gotować w ilości nie większej niż 20 litrów naraz ( im dłuższy czas ogrzewania tym większe straty 

składników odżywczych); 

c) mieszać, aby zapobiec przywieraniu; 

d) wlewać do garnka opłukanego zimną wodą (zapobiega przywieraniu); 

e) przechowywać w nieprzeźroczystych naczyniach, ponieważ światło powoduje rozkład witaminy B2 (po 

3 godzinach straty 20 – 30%) oraz przyczynia się do jełczenia tłuszczu mleka i utleniania zawartej w 

nim witaminy A i karotenu; 

f) mleka UHT nie trzeba gotować, można je tylko podgrzać. 


