
Mleko 

Mleko jest to substancja płynna wytwarzana przez gruczoły mleczne ssaków, głównie 
krów, kóz i owiec. Głównym składnikiem mleka jest woda ― około 80–90%, tłuszcz, 
białko, cukier mlekowy (laktoza) i sole mineralne. 

 
Mleko krowie stanowi 90% produkcji. Jest ono źródłem wysokowartościowych 

białek, głównie kazeiny, łatwo przyswajalnego tłuszczu, a także witamin z grupy A, B i D. 
W obrocie towarowym najczęściej spotykane jest mleko: pasteryzowane, sterylizowane 
i koncentraty mleczne.  
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            Mleko pochodzi od różnych zwierząt mlecznych (krowy, owce, kozy, wielbłądy). 
Surowego mleka niczym się nie uzupełnia i niczego nie pozbawia. W Polsce  
w przetwórstwie mlecznym wykorzystuje się głównie mleko krowie, w mniejszych 
ilościach – mleko kozie i owcze.  

           Mleko i produkty mleczne odgrywają podstawową rolę w odżywianiu człowieka. 
Są najtańszym i najlepszym źródłem bardzo dobrze przyswajalnego wapnia, dobrze 
przyswajalnego i pełnowartościowego białka, magnezu, potasu, witamin z grupy B oraz 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D i E. Emulsyjna postać mleka wpływa na 
dobrą przyswajalność tłuszczu. Emulsja jest układem, w którym w jednej cieczy 
zawieszone są kropelki drugiej cieczy. W przypadku mleka jest to emulsja wody  
i tłuszczu. Mleko działa również odkwaszająco na organizm i pozwala na utrzymanie 
równowagi kwasowo-zasadowej. 

Etapy produkcji mleka spożywczego są następujące:  

− odbiór surowca (mleka surowego),  

− czyszczenie mleka,  
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− normalizacja mleka czyli doprowadzanie do odpowiedniej zawartości tłuszczu, np. 
0,5%; 1,5%; 2%; 3,2%, 

− homogenizacja mleka – rozbijanie kuleczek tłuszczowych w celu równomiernego ich 
rozłożenia w całej masie płynu i wyeliminowania gromadzenia się tłuszczu na 
powierzchni  

− obróbka cieplna – pasteryzacja lub sterylizacja,  

− rozlewanie do opakowań handlowych, magazynowanie. 

Do asortymentu mleka spożywczego w handlu zalicza się  

− mleko pasteryzowane o różnej zawartości tłuszczu; ma kilkudniową przydatność do 
spożycia i musi być przechowywane w warunkach chłodniczych,  

− mleko UHT o różnej zawartości tłuszczu; ma kilkumiesięczną przydatność do spożycia 
i nie wymaga przechowywania w warunkach chłodniczych,  

− mleko ESL (ang. Extended Shelf Life – wydłużony okres trwałości) o różnej zawartości 
tłuszczu; mleko poddane procesowi mikrofiltracji (umożliwia usunięcie zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych i zredukowanie liczby bakterii), a następnie pasteryzacji 
w łagodnych warunkach; ma kilkutygodniową przydatność do spożycia, przechowuje się 
w warunkach chłodniczych. 

Mleko pasteryzowane powinno być przechowywane w warunkach chłodniczych, 
natomiast mleko sterylizowane w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w terminie nie 
dłuższym niż ten podany na opakowaniu. Mleko pasteryzowane pakowane jest 
najczęściej do torebek z folii polietylenowej lub do butelek plastikowych, mleko 
sterylizowane natomiast pakowane jest do kartonów tekturowych laminowanych folią 
polietylenową. 

 

 

Przetwory mleczne 

 

Do przetworów mlecznych zaliczamy: śmietanę i śmietankę, napoje mleczne 
fermentowane i niefermentowane oraz sery. 

Śmietanka jest to produkt o zwiększonej zawartości tłuszczu, powstający 
w wyniku wirowania mleka, poddawany homogenizacji i pasteryzacji. W sprzedaży 
występuje śmietanka o zawartości tłuszczu: 9%, 12%, 18%, 20%, 30% i 36%. 
Opakowanie śmietanki: kartony powlekane, kubki z tworzyw sztucznych zamykane folią 
aluminiową, butelki szklane i z tworzyw sztucznych. 

Przechowywanie śmietanki: czyste, klimatyzowane pomieszczenie, bez dostępu 
światła i obcych zapachów; pasteryzowaną przechowuje się przez kilka dni  
w temperaturze do 10°C, sterylizowaną w temperaturze do 25°C przez okres trzech 
miesięcy. 

 



Śmietana powstaje w wyniku ukwaszenia śmietanki czystymi kulturami bakterii 
maślarskich. Śmietana sprzedawana jest w asortymencie: 9%, 12%, 18%, 20%, 24% 
tłuszczu. Typowa śmietana zawiera 12–16% tłuszczu i sprzedawana jest najczęściej 
w kubeczkach z tworzywa sztucznego z przykrywkami z folii aluminiowej. Śmietanę 
należy przechowywać w warunkach chłodniczych. 

Napoje mleczne fermentowane wytwarzane są z mleka odtłuszczonego 
(znormalizowanego) pasteryzowanego, które poddawane jest fermentacji mlekowej, 
polegającej na ukwaszaniu przez czyste kultury bakterii (drobnoustroje). Napojami 
fermentowanymi są:  
- mleko zsiadłe,  
- jogurt - to napój produkowany z pasteryzowanego mleka znormalizowanego, 
zagęszczonego przez dodanie mleka w proszku lub odparowanie części wody, 
ukwaszonego zakwasem czystych kultur bakterii fermentacji mlekowej. 
- kefir - to napój wyprodukowany z mleka pasteryzowanego o ustalonej zawartości 
tłuszczu, poddanego fermentacji kwasowo-alkoholowej. 
- maślanka - to produkt uboczny przy produkcji masła,  
- mleko acidofilne - otrzymywane jest przez fermentację mlekową pasteryzowanego 
mleka, prowadzoną za pomocą bakterii Lactobacillus acidophilus, które wytwarzają 
kwas mlekowy. Może być naturalne lub smakowe. 
 
Produkty te posiadają dużą wartość odżywczą, są lekkostrawne i hamują procesy gnilne 
w przewodzie pokarmowym.  
 
Napoje mleczne niefermentowane wytwarzane są z normalizowanego, 
odtłuszczonego i pasteryzowanego mleka z dodatkiem cukru i składników smakowych, 
takich jak kakao czy syropy owocowe. Do napojów mlecznych niefermentowanych 
zaliczamy: 
-  mleko smakowe (owocowe, kakaowe), 
- koktajle mleczne (tzw. shake).   
Napoje mleczne należy przechowywać w warunkach chłodniczych (5–10°C). Powyższe 
produkty sprzedawane są w kubkach i butelkach z tworzyw sztucznych oraz 
w kartonach. 
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