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Povzetek
Mleko je najpomembnejši vir hranil, saj vsebuje vsa, ki jih potrebujemo v vsakdanjem
življenju.
V raziskovalni nalogi se ukvarjamo s primerjanjem različnih mlek iz različnih vidikov.
Tako smo iskali razlike v mlečni maščobi, v številu mikroorganizmov in senzoričnem
spreminjanju mleka, ki smo ga imeli na sobni temperaturi. Pregledali smo literaturo in
se seznanili s postopki obdelave, ki so navedeni na embalažah mleka. Sledil je še
poskus senzoričnega testiranja mleka med učenci 7. razredov OŠ Solkan. Nalogo
zaključujemo z ugotovitvami, katero mleko je na podlagi naših raziskav in poskusov
bolj obstojno, senzorično bolj prijetno in bogato ter katerega imajo učenci najraje.
Ključne besede: surovo, trajno mleko, mikroorganizmi, pasterizacija,homogenizacija
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1 UVOD
Mleko je eno najpomembnejših živil, saj vsebuje vsa potrebna hranila za življenje.
Med drugim je tudi prva hrana, ki jo dobi otrok. Zdrav človek naj bi ga popil 6 dl na
dan.
Mleko sestavlja povprečno 87,5 % vode, 4,7 % laktoze, 3,4 % beljakovin, 2 % mlečne
maščobe in 0,7 % mineralnih snovi, zato ima po mnenju strokovnjakov vse sestavine
za uravnoteženo rast, razvoj in delovanje človeškega telesa. Najpogostejše alergije
na mleko so prav zaradi njegove sestave. V Evropi je 15 % prebivalstva občutljivih na
laktozo. Možne pa so tudi alergije na mlečne beljakovine.
Poznamo več vrst mleka, glede na žival, ki mleko proizvede. Poleg kravjega
obstajajo še kozje, ovčje, kobilje in bivolje mleko.
V zadnjem obdobju se v vseh večjih krajih po Sloveniji pojavljajo mlekomati, ki nam
omogočajo, da lahko sveže mleko kupimo 24 ur na dan.
Pred zaužitjem surovega mleka je priporočeno, da ga prekuhamo. Najpomembnejša
naloga termične obdelave mleka je uničenje prevelikega števila mikroorganizmov,
predvsem bakterij, s čimer mleku podaljšamo obstojnost. Tehnološka obdelava
mleka lahko vsebuje homogenizacijo, pasterizacijo, posnemanje, itd.
Od mikroorganizmov v mleku prevladujejo bakterije, vendar so lahko prisotne tudi
kvasovke in plesni. Glede na delovanje jih razdelimo na tehnološko koristne
mikroorganizme, tehnološko škodljive mikroorganizme in zdravju škodljive ali
patogene mikroorganizme.
Dandanes je mleko dostopno živilo, ki ga ponujajo v najrazličnejših oblikah. Od
pasteriziranih, homogeniziranih do visoko obdelanih, tistih z več in manj maščobe.
Potrošniki imamo vedno večjo izbiro in pogosto se sprašujemo, katero mleko je
pravo, boljše. Katerega vzeti? Je cena v kakovosti? Katero se prej pokvari? Kaj
pomenijo izrazi na embalaži? Je boljše mleko iz mlekomata? Naleteli smo na veliko
vprašanj, na različne izraze in pomisleke, ki so postali vzrok za oblikovanje
raziskovalne naloge. Želeli smo ugotoviti, kaj za nas potrošnike predstavljajo različne
obdelave mleka. Prav tako nas je zanimalo, kako je mleko sestavljeno. Ali sploh
moramo piti mleko, saj je v naravi zgolj hrana za živalske in človeške »mladiče«? Je
mleko res škodljivo in redilno, ker vsebuje preveč maščobe? Takšna in podobna
vprašanja se sprašujemo, ko zremo na polico v trgovini in se odločamo, katero mleko
naj kupimo.
S pomočjo te raziskovalne naloge smo si odgovorili na nekatera vprašanja in tudi vi
lahko v nadaljevanju te raziskave bolje spoznate lastnosti te pijače in hrane, kar vam
bo olajšalo odločitev pri pestri trgovski ponudbi mleka.
V raziskovalno nalogo smo vključili in testirali 6 različnih vrst mleka, ki smo označili s
črkami in jih razvrstili v tri skupine:
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1. skupina: surova mleka (sveže kravje mleko-črka A in mleko iz mlekomata-črka
B)
2. skupina:
nehomogenizirana
pasterizirana
mleka
(nehomogezirano
pasterizirano mleko s 3,5 % m.m.-črka C in nehomogenizirano pasterizirano
mleko z 1,5 % m.m.-črka D)
3. skupina: trajna mleka (trajno polno mleko s 3,5 % m.m.-črka E in trajno pol
posneto mleko z 1,5 % m.m.-črka F)
V več dni trajajoči raziskavi smo pri mleku spremljali in določali različne parametre:
• določili smo jim vsebnost mlečne maščobe,
• senzorično smo jih spremljali ter jim določali pH vrednost in gostoto,
• spremljali smo število mikroorganizmov.

Na osnovi teoretičnih spoznanj smo postavili pet hipotez, ki smo jih v nadaljevanju
testirali:
H1: Mleki, ki imata na embalaži navedeno 1,5 % mlečne maščobe, vsebujeta
tudi sicer najmanj maščob.
H2: Hitro pokvarljivi sta pasterizirani nehomogenizirani mleki.
H3: Največ mikroorganizmov vsebujeta surovi mleki.
H4: Najbolj obdelano mleko je tudi najdražje.
H5: Učenci bodo najraje imeli trajno mleko.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 MLEKO NA SPLOŠNO
Mleko je hrana in pijača, ki sodi med osnovne skupine živil. Priporočljivo je, da ga
spijemo vsaj dva kozarca na dan. Je idealno naravno živilo, saj vsebuje vsa
življenjsko pomembna hranila. Sestavine mleka pa so v takšni obliki, da jih
organizem najlažje sprejme in prebavi (Peterman M., 2008; Mihovec P., 2006).
Je prva hrana v začetnem življenjskem obdobju vsakega mladiča sesalcev, torej tudi
dojenčka. Nastaja v mlečnih žlezah samic sesalcev. Preden lahko novorojenci
uživajo tudi druge vrste hrane, je zanje mleko edina. Imamo ga lahko za
najpopolnejšo naravno hrano, ki vsebuje vse sestavine, ki jih potrebujemo za rast.
Prav tako je, po besedah Darje Mavrin in Štefana Oštirja, mleko pomembno za
uživanje, tako v začetku razvoja kot v obdobju staranja, zaradi tako popolne sestave
in primernega razmerja njegovih sestavin (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).

2.2 SESTAVA (KRAVJEGA) MLEKA
Mleko ima visoko prehransko vrednost in zaradi pestrosti sestave izjemno dober
učinek na zdravje. Zaradi številnih koristnih snovi, ki jih mleko vsebuje, sodi med
osnovna živila, ki naj bi jih uživali prav vsak dan (GIZ-Mleko zares, 2007). V
preglednici 1 so predstavljene najpomembnejše sestavine v mleku (Mihovec P.,
2006).
Preglednica 1: Najpomembnejše sestavine mleka.
sestavina
voda
laktoza
beljakovine
mlečna maščoba
mineralne snovi

%
86 – 89
4,6 – 4,9
2,6 – 4,2
0,5 – 3,5
0,6 – 0,8

2.2.1 Voda
Voda predstavlja največji delež mleka, in sicer med 86 % in 89 % celotne sestave
mleka. Pojavlja se v dveh oblikah:
• prosta voda
• vezana ali hidracijska voda
Voda je topilo za mlečne sestavine, ki so topne v njej, kot na primer laktoza, minerali,
nekateri vitamini, ipd (Mihovec P, 2006).
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2.2.2 Laktoza
V mleku so tudi ogljikovi hidrati, predvsem v obliki laktoze. Laktoza ali mlečni sladkor
predstavlja manjši delež sestave mleka. Štejemo jo med disaharide, ker je
sestavljena iz ene enote glukoze in ene enote galaktoze. Mlečnokislinske bakterije,
nepogrešljive prebivalke naših prebavil, pretvorijo laktozo do mlečne kisline, ki ima za
organizem številne ugodne učinke: je izvor energije, pospešuje izločanje prebavnih
sokov in delovanje črevesja, olajša razgradnjo beljakovin, izboljša prehod in vezavo
kalcija, fosforja in železa v telesu ter deluje zaviralno proti zdravju škodljivim
bakterijam (GIZ-Mleko zares, 2007; Peterman M., 2008).
2.2.2.1 Občutljivost na laktozo
Občutljivost na laktozo ali tako imenovana intoleranca na mlečni sladkor (laktozo) je
tipična alergija, ki se pojavi pri ljudeh, pri katerih je sposobnost prebavljanja laktoze
pomanjkljiva. Ljudje s to alergijo lahko na dan popijejo največ 1dl mleka, lahko pa
uživajo več jogurta in sira, kjer je laktoza že razkrojena na enostavni sladkor. Če ti
ljudje zaužijejo preveč mlečnih živil, se alergija izrazi z napihnjenostjo, slabim
zadahom, drisko, vnetjem črevesne sluznice ... Vseeno pa je mleko pomemben vir
nujnih hranil, zato prodajajo tudi mlečne izdelke, ki vsebujejo manj ali so celo brez
laktoze. Tako lahko tudi ljudje s takimi težavami uživajo to pomembno živilo. Zanimiv
je podatek, da je med Evropejci kar 15 % ljudi občutljivih na laktozo (Peterman M.,
2008; http://www.zps.si/hrana-in-pijaca/kakovost-zivil/mlecna-zivila-in-obcutljivost-nalaktozo-4-10.html?Itemid=414).

2.2.3 Beljakovine
Mleko je zlasti pomemben vir mlečnih beljakovin. V enem litru mleka jih je toliko, kot v
štirih kokošjih jajcih. V mleku sta dve vrsti mlečnih beljakovin: kazein ter sirotkine
beljakovine. Tudi mlečne beljakovine, kot sta kazein in albumin, lahko povzročata
alergije. Vendar je ta alergija veliko redkejša kot občutljivost na laktozo (Peterman
M., 2008). Med razgradnjo oziroma prebavo beljakovin nastanejo poleg osnovnih
gradnikov, t.i. aminokislin, tudi bioaktivni peptidi, ki imajo številne ugodne učinke na
naše zdravje (GIZ-Mleko zares, 2007).

2.2.4 Mlečne maščobe
Mlečne maščobe predstavljajo majhen odstotek prisotnosti v mleku in sploh ni
zastrašujoč, da bi se zaradi tega zredili, nasprotno. Najnovejše raziskave kažejo, da
tisti, ki na dan popijejo najmanj 2dl mleka polposnetega ali posnetega mleka,
pridobijo manj maščobe kot tisti, ki ne uživajo mleka. Znanstvena razlaga za to je, da
mleko pospešuje vgradnjo beljakovin v telesu, zato je zmanjšana vgradnja maščob.
(Peterman M., 2008)
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Mlečna maščoba vpliva na prijeten okus ter na aromo, konsistenco in teksturo. V
mleku se mlečna maščoba nahaja v obliki maščobnih kroglic. Ponazoritev mlečnih
kroglic prikazuje slika 1 (Mavrin D. in Oštir Š., 2002; Mihovec P., 2006).

Slika 1: Mlečne kroglice.

2.2.5 Mineralne snovi
Vsi vemo, da so mleko in mlečni izdelki bogat vir kalcija in zato pomembni pri
izgradnji in vzdrževanju čvrstih in zdravih kosti. Predvsem kalcij iz mleka in mlečnih
izdelkov je za naše telo zelo pomemben, saj ga telo prav iz mleka lahko bolje izkoristi
kot iz drugih živil (GIZ-Mleko zares, 2007). Malokdo pa ve, da je v mleku več kot 40
mineralov v obliki mikroelementov, kot so poleg kalcija še fosfor, magnezij, kalij,
natrij, klor, najdemo pa tudi železo, mangan, baker, cink, fluor in jod. Njihova količina
je odvisna od vrste krme, ki jo dobi krava. Vseh mineralnih snovi je v mleku okoli 0,7
%. Največji delež predstavljajo minerali, prikazani v preglednici 2 (Mihovec P., 2006).
Preglednica 2: Količinsko največji delež mineralov.
mineral
Kalij (K)
Kalcij (Ca)
Klor (Cl)
Fosfor (P)
Natrij (Na)
Žveplo (S)

količina v %
0,155
0,120
0,110
0,100
0,058
0,030

2.2.6 Vitamini
Količina vitaminov v mleku zelo niha. V mleku se nahajajo v maščobi topni vitamini A,
D, E, K in v vodi topni vitamini B kompleksa (B1, B2, B6, B12) in C. Količina vitamina A
v mleku je odvisna od krme, s katero krmimo živali. Mleko živali, ki se pasejo,
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vsebuje od 5 do 8 krat več tega vitamina, kot ga je v mleku v zimskem času, ko se
živali ne pasejo. Podobna sta tudi vsebnost vitamina D in E. Raziskovalci ugotavljajo,
da so v mleku še nikotinska, pantotenska, folna kislina in biotin (Makuc N., 2008;
Peterman M., 2008).
Zanimivi so podatki, ki jih lahko povzamemo iz priporočenih dnevnih količin zaužitih
hranil, mineralov in vitaminov za odraslega človeka. Iz njih je razvidno, da je pol litra
mleka za odraslega človeka dovolj za približno 60 % dnevnih potreb po kalciju, 25 %
dnevnih potreb po beljakovinah, 20 % dnevnih potreb po vitaminu A, 30 % dnevnih
potreb po vitaminu B2 in 15 % po vitaminu B1 ter 12 % dnevnih potreb po vitaminu C
(GIZ-Mleko zares, 2007).

2.3 VRSTE MLEK
Z besedo mleko najprej pomislimo na kravje. Vendar obstajajo tudi mleka drugih
živali npr. kozje, ovčje, bivolje, kobilje ... Različne vrste mleka se med seboj
razlikujejo po:
•
•
•
•

senzoričnih lastnostih
hranljivosti
fizikalno – kemijskih lastnostih
sposobnosti za nadaljnjo predelavo

Vsi vemo, da je krava najbolj razširjena molzna žival. Naseljena je po vseh
kontinentih in skoraj v vseh državah na svetu. Ampak mleko proizvajajo tudi druge
živali. V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti mleka drugih živali in podobnosti
oz. razlike s kravjim mlekom (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).

2.3.1 Kozje mleko
Koze so izjemno prilagodljive živali in lahko živijo v skromnih razmerah. So zelo
mlečne živali, saj v laktacijski dobi, ki traja med 150 in 280 dnevi, koza lahko izloči v
povprečju 800 do 1000 litrov mleka (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).
Značilnosti kozjega mleka:
• po kemijski sestavi je podobno kravjemu mleku
• zaradi okusa, ki ga večina potrošnikov ne mara, iz kozjega mleka skorajda ne
izdelujejo masla
• v kozjem mleku so maščobne kroglice manjše kot pri kravjem mleku
• priporočajo ga tistim, ki imajo različne alergije
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2.3.2 Ovčje mleko
Ovce so prav tako skromne živali in jih gojijo predvsem tam, kjer je malo zelenja. V
njihovi laktacijski dobi, ki traja od 100 do 250 dni, je povprečna količina pridobljenega
mleka ene živali 800 litrov (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).
Značilnosti ovčjega mleka:
•
•
•
•

vsebuje velik odstotek maščob
v njem je veliko kalcija
ima značilen vonj in okus
iz ovčjega mleka pridobivajo predvsem sire

2.3.3 Kobilje mleko
Kobilje mleko pridobivajo predvsem v goratih predelih srednje in vzhodne Azije. V
povprečju dajejo kobile v laktacijski dobi, ki traja približno 305 dni, po 2500 litrov
mleka (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).
Značilnosti kobiljega mleka:
•
•
•
•

po kemijski sestavi se zelo razlikuje od kravjega
količina kalcija je manjša kot v kravjem
delež laktoze je za kar 50 % večji kot pri kravjem mleku
bogato je predvsem z vitaminom C, ki ga je od 5 do 7 krat več, kot v kravjem
mleku

2.3.4 Bivolje mleko
Verjeli ali ne, bivolje mleko je pomembno živilo, ki ga pridobivajo v tistih predelih
Azije, deloma tudi v Afriki in Evropi, kjer so visoke povprečne temperature. Bivolica
daje dnevno 10 litrov mleka, kar pomeni 2500 do 3000 litrov v eni laktacijski dobi,
trajajoči 305 dni (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).
Značilnosti bivoljega mleka:
•
•
•
•
•

količina maščob je 2-krat večja kot pri kravjem mleku
prav tako je vsebnost beljakovin znatno višja
po kemijski sestavi je podobna ovčjem mleku
je bolj viskozno (gosto tekoče)
ima značilen vonj po živalski koži
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2.4 MLEKOMAT
Mlekomat je naprava, ki nam v sodobnem času omogoča, da lahko pijemo surovo,
sveže mleko. Sistem so razvili v Švici, izpopolnili v Italiji in je danes prisoten v večini
evropskih držav (http://www.zzv-ms.si/si/voda/documents/mlekomat.pdf).

2.4.1 Delovanje mlekomata
Nadzorni sistem mlekomata in njegova programska oprema ne dovoljujeta izdaje
mleka, ki je starejše od 24 ur. V primeru, da kmetovalec ne bi zamenjal svežega
mleka ali bi prišlo do nenadzorovanega dviga temperature, bi se delovanje
mlekomata ustavilo.
Mleko iz mlekomata prevzamemo s svojo steklenico ali pa jo kupimo na avtomatu za
steklenice. V steklenico natočimo želeno količino mleka in se umaknemo iz
izdajalnega prostora. Po vsakem točenju mleka se namreč mlekomat razkuži z 1 %
raztopino alkohola (http://www.zzv-ms.si/si/voda/documents/mlekomat.pdf).

2.4.2 Prednosti in slabosti svežega mleka iz mlekomata
Prednosti:
• ohrani vse naravne lastnosti mleka
• je bogatejše z vitamini, ker ni obdelano
• lahko se uporabi za izdelovanje kislega mleka, jogurta, skute, sira
Slabosti:
• V mleku so lahko prisotni zdravju škodljivi mikroorganizmi, zato ga je pred
uporabo potrebno prekuhati, še posebej, če ga bodo uživali otroci,
nosečnice, starejši ali bolni ljudje
(http://www.zzv-ms.si/si/voda/documents/mlekomat.pdf).
2.5 POSTOPKI OBDELAVE MLEKA
Zaradi svoje sestave je mleko hitro pokvarljivo živilo. Da bi mu podaljšali obstojnost,
ga z različnimi tehnološkimi postopki obdelujejo in mu s tem bolj ali manj spremenijo
lastnosti. Tako dobimo bolj pisano in bogato paleto proizvodov, med katerimi so
najbolj znani: pasterizirano mleko, polno, posneto in polposneto mleko, mlečne
pijače, jogurt, smetana, surovo maslo, siri ... (Mavrin D. in Oštir Š., 2002)

2.5.1 Pasterizirano mleko
Mleko obdelajo tako, da ga pri temperaturi pod 100° C segrevajo različno dolgo
(običajno od 15 do 20 sekund), s čimer zmanjšajo število mikroorganizmov v mleku,
uničijo zdravju škodljive mikroorganizme in nekatere encime. Pasterizirano mleko
Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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mora biti najmanj 24 ur po molži (oz. če je bilo ohlajeno od 1 do 4° C, tudi po 48
urah) prečiščeno s filtriranjem ali centrifugiranjem in segrevano določen čas pri
temperaturi pod 100° C, nato pa takoj hlajeno do 5° C ali manj.
Mleko pasteriziramo po enem od naslednjih postopkov:
• z najmanj 30-minutnim segrevanjem pri temperaturi od 63 do 65° C (t.i. nizka
ali dolgotrajna pasterizacija)
• s 15 – 20 sekundnim segrevanjem pri temperaturi od 72 do 76° C (t.i. srednja
ali kratkotrajna pasterizacija)
• z 20-sekundnim segrevanjem pri temperaturi visoki najmanj 80° C (t.i. visoka
ali trenutna pasterizacija)( Mavrin D. in Oštir Š., 2002; Kolar L., Žnidarič S. in
Vrtačnik D., 2010)

2.5.2 Homogenizirano mleko
Homogenizacija je tehnološki postopek, v katerem se maščobne kroglice v mleku
fizično razbijejo na približno polovico njihove prejšnje velikosti. (Slika 1 predstavlja
maščobne kroglice.) Pri tem postopku uporabljajo posode, ki imajo kovinsko dno z
majhnimi luknjicami. Pod velikim pritiskom stiskajo mleko skozi luknjice v kovinski
plošči. Maščoba se razprši enakomerno po mleku in smetana se ne nabira na vrhu
mleka. Homogenizacija vpliva tudi na beljakovine mleka, katerih delež se zmanjša za
10 – 15 % (Kolar L., Žnidarič S. in Vrtačnik D., 2010; http://www.zps.si/hrana-inpijaca/zivila-in-zdrava-prehrana/je-homogenizirano-mleko-nevarno.html?Itemid=414).
Prednosti homogenizacije:
• Mleko ima polnejši okus.
• Mlečna maščoba se ne izloča na površino in ne ostaja na stenah embalaže.
• Ima boljšo prebavljivost.
Slabosti homogenizacije:
• V takem mleku se prej razvije žarkost.
(Makuc N., 2008)
Slika 2 predstavlja homogenizirano in nehomogenizirano mlečno maščobo.
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Slika 2: Nehomogenizirana in homogenizirana mlečna maščoba.

2.5.3 Posneto mleko
Posnemanje je postopek, s katerim mleku odvzamemo mlečno maščobo, kar lahko
naredimo na dva načina:
•

Z naravnim posnemanjem, ki ga le redkokje še izvajajo, npr. na kmetijah in
manjših mlekarnah, saj je dolgotrajen in izdaja majhno količino mleka.

• S strojnim posnemanjem, ki ga opravljajo v mlekarnah z napravami, pravimo
jim centrifugalni posnemalniki. Slednji delujejo tako, da se krožniki v bobnu
vrtijo s 5000 do 7000 vrtljaji na minuto. Na 45 – 60° C ogreto mleko priteka v
boben in se razliva po krožnikih. Maščobne kroglice so lažje in potujejo proti
osi posnemalnika. Preostalo mleko, ki je težje, pa proti obodu posnemalnika
(Mavrin D. in Oštir Š., 2002).

Slika 3: Strojno posnemanje mleka.
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Glede na vsebnosti maščobe posnetih mlek ločimo:
• Polno mleko, ki je toplotno obdelano in vsebuje najmanj 3,5 % m.m.
• Polposneto mleko, ki je toplotno obdelano in vsebnost mlečne maščobe znaša
najmanj 1,5 % do največ 1,8 %.
• Posneto mleko, ki je toplotno obdelano in v katerem je mlečne maščobe
največ 0,5 %.
2.5.4 Surovo mleko
Surovo mleko je nespremenjeno in toplotno neobdelano. Vsebuje naravno vsebnost
mlečnih maščob in drugih sestavin (Kolar L., Žnidarič S. in Vrtačnik D., 2010).

2.6 MIKROORGANIZMI V MLEKU
Od mikroorganizmov v mleku prevladujejo bakterije, vendar so lahko prisotne tudi
druge vrste, predvsem kvasovke in plesni. Glede na delovanje jih razdelimo na:
• tehnološko koristne mikroorganizme, ki jih kot cepiva uporabljamo za
izdelovanje fermeniranih mlečnih izdelkov (mlečno kislinske bakterije,
propionske bakterije, žlahtne plesni)
• tehnološko škodljive mikroorganizme, ki povzročajo kvarjenje oziroma napake
mleka (proteolitični in lipolitični mikroorganizmi)
• zdravju škodljive ali patogene mikroorganizme, ki ogrožajo zdravje potrošnika
Glede na skupno število mikroorganizmov v 1 mililitru mleka lahko surova mleka
razdelimo v naslednje razrede, ki jih prikazuje preglednica 3 (Mavrin D. in Oštir Š.,
2002).
Preglednica 3: Skupno št. mikroorganizmov v 1 ml mleka.
razred
E (ekstra) razred
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred

skupno št.
mikroorganizmu v 1ml
mleka
do 50 000
50 001 – 100 000
100 001 – 400 000
400 001 – 800 000
nad 800 000

2.7 KISLOST MLEKA
Mleko je živilo, ki ima kisel značaj. Za to poznamo dva razloga:
• sestavine mleka
• mikrobiološko delovanje
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Naravno kislost svežega mleka povzročajo oz. dajejo njegove sestavine. Naknadna
kislost mleka je posledica razgradnje laktoze v mlečno kislino, ta proces imenujemo
fermentacija mleka, ki lahko vključuje tipične mlečnokislinske mikroorganizme ali
startersko kulturo (Mavrin D. in Oštir Š., 2002).
Mlečnokislinska fermentacija je v mlekarstvu zelo pomembna, saj jo uporabljamo pri
izdelovanju fermentiranih vrst mleka, sirov, kisle smetane in drugih mlečnih izdelkov.
Kislost mleka določamo z vrednostjo pH.

2.8 ZASNOVA NALOGE
V eksperimentalnem delu smo se omejili na šest različnih mlek, ki smo jih kupili v
trgovini, mlekomatu in na kmetiji. Z merjenjem vsebnosti mlečne maščobe, s
senzoričnim spremljanjem mleka, z merjenjem vrednosti pH, z merjenjem gostote in s
spremljanjem števila kolonij na ploščah z gojišči, bomo preverili razlike med surovim,
nehomogeniziranim in pasteriziranim ter trajnim mlekom.
Prvi del eksperimentalnega dela oz. t.i. laboratorijskega ali mikrobiološkega poskusa,
bomo opravljali kar doma v zato prilagojenem prostoru. Ob tem bomo uporabljali vse
varnostne ukrepe za delo z mikroorganizmi. Najprej si bomo pripravili vse potrebne
materiale in pripomočke in nato začeli z devet dni dolgim poskusom. Ta čas bomo
poleg št. mikroorganizmov preverjali tudi spreminjanje gostote mleka in vrednosti pH
ter mleku določili vsebnost mlečnih maščob. Pričakujemo, da se bo mleku, ki bo v
celotnem poskusu pri nadzorovani sobni temperaturi, št. mikroorganizmov drastično
povečalo. To bomo preverjali s štetjem mikroorganizmov na ploščah z gojiščem. Na
tak način in s senzoričnem testiranjem bomo opazovali fermentacijo in kvar mleka.
V drugem delu naloge želimo izvedeti, kaj menijo mladostniki o različnih mlekih, zato
bomo pripravili vprašalnik izbirnega tipa in med osnovnošolci izvedli degustacijo. Na
podlagi tega se bodo odločili, katero mleko jim je najbolj všeč. Med degustiranjem pa
ne bodo vedeli, katera mleka okušajo. To bodo izvedeli šele na koncu degustacije.
Po analizi vprašalnikov jih bomo seznanili z njihovim izborom. Z degustacijo bomo
ugotovili ali rezultati mikrobiološkega dela sovpadajo z željami mladostnikov.
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2.9 HIPOTEZE
Na podlagi teoretičnih izhodišč, predstavljenih v prvem delu naloge, smo postavili
naslednje hipoteze:
H1: Mleki, ki imata na embalaži navedeno 1,5 % mlečne maščobe, vsebujeta
tudi sicer najmanj maščob.
H2: Hitro pokvarljivi sta pasterizirani nehomogenizirani mleki.
H3: Največ mikroorganizmov vsebujeta surovi mleki.
H4: Najbolj obdelano mleko je tudi najdražje.
H5: Učenci bodo najraje imeli trajno mleko.
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
V raziskavi smo opravili mikrobiološko analizo, ki je bila sestavljena iz sklopa
poskusov. Mleku smo določili vsebnost maščobe in druge parametre, kot so pH
vrednost in gostota, ter spremljali senzorično spreminjanje mleka, ki je bilo več dni
izpostavljeno sobni temperaturi. V različnih dnevih smo mleku določali tudi št.
mikroorganizmov.
Poskuse smo izvajali v prostoru, kjer smo stalno spremljali sobno temperaturo (T=21°
C±1° C).
V drugem delu naloge smo med osnovnošolci izvedli anketo o senzoričnem testiranju
mleka (glej prilogo).

3.1 MATERIALI
Med opravljanjem mikrobiološke analize mleka smo izvedli še druga testiranja, ki jih
lahko razčlenimo v naslednje poskuse:
• določanje vsebnosti maščobe
• senzorično spremljanje mleka na sobni temperaturi ter določanje pH vrednosti
in gostote
• določanje št. mikroorganizmov v mleku
Za prvi poskus (določanje vsebnosti maščobe) smo potrebovali:
•
•
•
•
•

6 loncev
štedilnik
žlico
na gram natančno elektronsko tehtnico
posodico za merjenje
 6 l različnih mlek

Za drugi poskus (senzorično spremljanje mleka na sobni temperaturi) smo
potrebovali:
•
•
•
•
•

6 sterilnih 0,5 l posod
žlico
pH lističe (natančne na 0,5 pH in 1 pH)
8 plastičnih sterilnih epruvet
visokoprecizno tehtnico
 6 različnih mlek

Za tretji poskus (določanje št. mikrooranizmov v mleku) smo potrebovali:
• gorilnik
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• 63 petrijevih plošč s TSA (ang. Tryptic Soy Agar) osnovnim medijem za rast
širokega nabora mikroorganizmov
• avtomatski pipeti (100µl, 1000µl)
• sterilne nastavke s filtrom (100µl, 1000µl)
• odlagalnik
• plastične sterilne epruvete
• stojalo za epruvete
• sterilno fiziološko raztopino (0,9 % NaCl)
• 100 % etanol
• hokejko
• stekleno čašo
 6 različnih mlek

Slika 4 prikazuje vse materiale, ki smo jih uporabili pri izvajanju poskusov.

Slika 4: Materiali.

3.2 VZROCI
Za primerjavo smo izbrali: sveže kravje mleko, mleko iz mlekomata,
nehomogezirano, pasterizirano mleko z 1,5 % m.m., nehomogenizirano,
pasterizirano mleko s 3,5 % m.m., trajno mleko z 1,5 % m.m. in trajno mleko s 3,5
%m.m.
Vseh šest vrst mleka smo, za lažjo sledljivost, razvrstili v tri skupine:
1. skupina: surova mleka (sveže kravje mleko in mleko iz mlekomata)
2. skupina: nehomogenizirana pasterizirana mleka (nehomogezirano
pasterizirano mleko z 1,5 %mm in nehomogenizirano pasterizirano mleko s
3,5 %mm)
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3. skupina: trajna mleka (trajno pol posneto mleko z 1,5 %mm in trajno polno
mleko z 3,5 %mm)
Vsako mleko smo označili s črko. Tako označena bodo prikazana skozi celotno
raziskavo. Za lažji pregled poimenovanja je prikazana preglednica 4. Slika 5 pa
prikazuje mleka, ki smo jih uporabili.
Preglednica 4: Poimenovanje mlek.
mleko
sveže kravje
mleko iz mlekomata
nehomogenizirano pasterizirano
z 3,5 % m.m.
nehomogenizirano pasterizirano
z 1,5 % m.m.
trajno pol posneto z 3,5 % m.m.
trajno polno z 1,5 % m.m.

3

2

Slika 5: Testirane skupine mlek.

črka
A
B
C
D
E
F

1

3.3 POTEK EKSPERIMENTALNEGA DELA
V mikrobiološko analizo smo vključili tri poskuse. Celoten potek tega sklopa testiranja
je potekal 9 dni. Za boljše nadaljnje razumevanje poskusov je prikazana časovna os,
ki opisuje potek dela.
dan 0

-določanje vsebnosti
maščobe
-senzorično
spremljanje mleka na
sobni temperaturi
-določanje št.
mikroorganizmov v
mleku

3.dan

-senzorično
spremljanje
mleka na sobni
temeraturi (brez
gostote)
-določanje št.
mikroorganizmov
v mleku
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7.dan

-senzorično
spremljanje
mleka na
sobni
temperaturi
(samo pH)

-določanje vsebnosti
maščobe
-senzorično spremljanje
mleka na sobni
temperaturi
-določanje št.
mikroorganizmov v
mleku
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3.3.1 Določanje vsebnosti maščobe
Po 1 liter vsakega od mlek (A, B, C, D, E, F) smo segreli v loncu za kuhanje do vretja
oz. do približno 100° C. Počakali smo, da so se ohladila, ter da je na njih nastala
plast »smetane«. Nato smo čez 24 ur iz vsakega lonca z žlico postrgali to plast in jo
položili na tehtnico in zmerili maso »smetane«. Meritve smo opravili dvakrat in
rezultatom izračunali povprečje. Rezultati so prikazani v preglednici 5.
Preglednica 5: Rezultati določanja vsebnosti maščobe.
mleko

A
B
C
D
E
F

1. meritev
izmerjene
mase
»smetane«
([g]±1g)
23
25
35
23
10
6

2. meritev
izmerjene mase
»smetane«
([g]±1g)

povprečje 1. in
2. meritve
izmerjene mase
»smetane« [g]

izračun v %
(povprečje)

52
31
38
15
3
2

38 ±14
28 ±3
36 ±1
19 ±4
7 ±3
4 ±2

3,8
2,8
3,6
1,9
0,7
0,4

Slik 6 prikazuje prvo in drugo meritev izmerjene mase »smetane« mleku A.

I.

II.

Slika 6: Masa mlečne maščobe mleka A.
I. prva meritev, II. meritev
Opozoriti moramo, da je tako velika razlika med prvo in drugo meritvijo mleka A
mogoče nastala tudi zaradi tega, ker smo prvič mleko A in B ohlajali le 3 ure, ostala
mleka pa pustili 24 ur v hladilniku.
Vendar so se nam razlike v količini maščobe pri trajnih mlekih med realno vrednostjo
(navedeno na embalaži) in izmerjeno vrednostjo zdele prevelike. Menimo, da je za to
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vzrok postopek homogenizacije. Trajni mleki imata zaradi tega mlečno maščobo
razbito in bolj razpršeno.
To nas je povedlo do zamisli, da bi poskus opravili na drugačen način in sicer tako,
da bi maščobo raztopili v nepolarnem topilu – heksanu. Poskus smo začeli tako, da
smo najprej stehtali 10 ml mleka in 12 ml heksana (posamično). Ugotovili smo, da 10
ml mleka tehta 12 g, 12 ml heksana pa 7,6 g. Nato smo 10 ml mleka E in 12 ml
heksana zlili v lij ločnik ter premešali in pretresli. Počakali smo, da se je heksan z
raztopljeno mlečno maščobo ločil od mleka, ki je ostalo brez mlečne maščobe. Kako
se je v liju ločniku heksan z raztopljeno mlečno maščobo ločil od mleka E, ki je ostalo
brez mlečne maščobe, prikazuje slika 7.

Slika 7: Lij ločnik.
Nato smo mleko, ki je ostalo brez mlečne maščobe, spustili skozi lij ločnik, dokler
nam ni ostal samo heksan z raztopljeno mlečno maščobo. Nato smo stehtali heksan
in v njemu raztopljeno m.m., kar je tehtalo 7,6 g. Nato smo stehtali kos filter papirja
(tehtal je 3,5 g) in nanj zlili heksan z raztopljeno m.m.. Ko se je filter papir posušil
smo ga ponovno stehtali in ugotovili, da je imel večjo maso in sicer 4 g, torej tehta
maščoba 0,5 g oz. v odstotkih 4,16%, kar se sicer približa realni vrednosti mlečnih
maščob mleka E 3,5% m.m.. Ta izračun pa smo opravili tako, ker je 12 g mleka
enako 100%, smo 0,5 g množili z 100 in delili z 12 ter tako dobili 4,16%.
Postopek poskusa smo ponovili še pri mleku F ter vse meritve še enkrat opravili pri
obema mlekoma ter jim izračunali povprečje. Naše ugotovitve prikazuje preglednica
6.
Preglednica 6: Merjenje mlečne maščobe z raztapljanjem v heksanu.
1.meritev

povprečje

2.meritev

teža fil. teža fil. izračun teža fil. teža fil. izračun teža fil. teža fil. izračun
pap.
pap.
v%
pap.
pap.
v%
pap.
pap.
v%
pred*
po** [g]
pred*
po** [g]
pred*
po** [g]
[g]

mleko E 3,5
mleko F 5,1

[g]

4,0
5,3

4,2
1,6

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?

4,2
4,0

[g]

4,6
4,2

3,3
1,6

3,8
4,55

4,3
4,8

3,7
1,6
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Legenda: fil. pap. – filter papir ; *pred nanosom heksana z mlečno maščobo ; ** po
nanosu heksana z mlečno maščobo
Mleka pa smo odnesli še na Kmetijstvo gozdarski zavod v Novi Gorici ter zaposlene
prosili, če lahko mlekom še natančno izmerijo mlečno maščobo. Ugotovili smo, da
mleko E, ki ima sicer 3,5% m.m. bilo izmerjeno s 3,55% m.m., mleko F, ki vsebuje
1,5% m.m. pa je bilo izmerjeno z 1,55% m.m..
3.3.2 Senzorično spremljanje mleka na sobni temperaturi
Na dan pričetka poskusa smo v sterilne plastične posode vlili 0,5 litra posameznega
mleka in posode označili. Mleki A in B smo izjemoma samo na dan nič / 0 preizkušali
tudi surova, saj ju je priporočeno prekuhati, zato smo v nadaljnjih senzoričnih
spremljanjih preizkušali samo prekuhana. Vsa mleka smo nato povonjali, preverili
njihovo barvo in teksturo ter poskusili njihov okus. To smo ponovili še tretji in sedmi
dan. Vse dni smo posode z mleki imeli na sobni temperaturi, torej med 20 in 22° C. V
preglednicah od 7 do 14 je prikazano spremljanje mleka v sedmih dneh. Slika 8
prikazuje mleka sedmi dan senzoričnega spremljanja.
Preglednica 7: Senzorično spreminjanje surovega mleka A na sobni temperaturi.
Surovo mleko A
vonj
barva
tekstura
okus

dan 0
nevtralen vonj po mleku
bela
skoraj homogen, ni vidnih granul
sladek, intenziven okus, okusimo tudi mlečno
maščobo

Preglednica 8: Senzorično spreminjanje surovega mleka B na sobni temperaturi.
Surovo mleko B
vonj
barva
tekstura
okus

dan 0
nevtralen vonj po mleku
bela
granulozno, nehomogeno
svež, manj sladek, manj intenziven okus

Preglednica 9: Senzorično spreminjanje prekuhanega mleka A na sobni temperaturi.
Prek. mleko A
vonj

dan 0
nevtralen

barva
tekstura
okus

bela
skoraj homogen
sladek, intenziven
okus

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?

3.dan
spremenjen, rahlo
kisel
bež
malo grudasta
enak

7.dan
kisel, oster
svetlo rumena
sirotka
kisel, grenak,
močen
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Preglednica 10: Senzorično spreminjanja mleka B prekuhanega na sobni
temperaturi.
Prek. mleko B
vonj

dan 0
nevtralen

barva
tekstura

bela
granulozna

3.dan
bolj kisel, kot 0.
dan
skoraj bela
tekoča, ni grudasto

okus

svež, manj sladek

enak

7.dan
kisel, intenziven
bež
manj sirotke,
vendar je
kisel , močan

Preglednica 11: Senzorično spreminjanje mleka C na sobni temperaturi.
Mleko C
vonj
barva
tekstura
okus

dan 0
nevtralen vonj po
mleku
bela
granulozna,
nehomogena
izrazit, blagi, sploh
ni sladek

3.dan
kisel

7.dan
kisel, močan,

bež
gosta, grudasta, ne
tekoča
grenak, kisel

bež
sirotka, mehurčki,
grudasta
kisel, grenak,

Preglednica 12: Senzorično spreminjanje mleka D na sobni temperaturi.
Mleko D
vonj
barva
tekstura
okus

dan 0
nevtralen vonj po
mleku
bela
granulozna,
nehomogena
sladek,
neintenziven

3.dan
kisel
bež
Zrnasta, vendar
tekoča
grenak, kisel

7.dan
zelo kisel, močan,
intenziven
bež
sirotka,
razredčeno,
grudasto
kisel, po skuti

Preglednica 13: Senzorično spreminjanje mleka E na sobni temperaturi
Mleko E
vonj
barva
tekstura
okus

dan 0
nevtralen vonj po
mleku
bela
homogena
»mastnejši«,
sladek, ne svež

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?

3.dan
enak

7.dan
kisel

bela
enaka, še zmeraj
tekoča

bež
sirotka, pojavijo se
kroglice vode v
mleku, grudasto
kisel, grenak

spremenjen vendar
ni grenak ali kisel
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Preglednica 14: Senzorično spreminjanje mleka F na sobni temperaturi
Mleko F
vonj
barva
tekstura

okus

dan 0
nevtralen vonj po
mleku
bela
homogena, tekoča

sladek, voden,
drugačen od
ostalih mlek

3.dan
sladko - kisel

7.dan
kisel

bela
enaka

bež
sirotka, v mleku se
pojavijo manjše
vodne kroglice kot
pri mleku E
kisel

ni več tako sladek

Slika 8: Mleka na 7.dan senzoričnega spremljanja.

3.3.2.1 Spremljanje vrednosti pH
Vrednost pH smo merili s pH lističi na 0,5 in 1 vrednost pH natančno. Vrednost smo
pri vseh mlekih od A do E spremljali na dan nič, 3., 5. in 7. dan. Prav tako smo
izjemoma preizkušali pH tudi pri svežem mleku A in B. V nadaljnjih dneh smo
vrednost pH preizkušali samo prekuhanima mlekoma A in B. Ugotovitve bodo
predstavljene v preglednici 15.

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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Preglednica 15: Spremljanje vrednosti pH.
dan 0
mleko

3.dan

5.dan

7.dan

listič
na 1
pH
7

listič
na 0,5
pH
7

listič
na 1
pH
n.p.

listič
na 0,5
pH
n.p.

listič
na 1
pH
n.p.

listič
na 0,5
pH
n.p.

listič
na 1
pH
n.p.

listič
na 0,5
pH
n.p.

7

7

7

6,5

4

4,5

4

4,5

7

7

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

A
sveže
A
prek.
B
sveže
B
prek.
C
D
E

7

7

7

6,5

4

4,5

4

4,5

7
7
7

7
7
7

5
6
7

5
5,5
6,5

4
4
4

4,5
4,5
4,5

4
4
4

4,5
4,5
4,5

F

7

7

7

6,5

4

4,5

4

4,5

Legenda: n.p. - ni podatka; prek. - prekuhano

3.3.2.2 Merjenje gostote mleka
Gostoto smo merili na dan nič / 0 in 7. dan mlekom A prekuhanim, B prekuhanim, C,
D, E in F. V plastične sterilne epruvete smo zlili vsakega po 10ml in epruvete označili.
Ker je formula za gostoto masa deljeno volumen, smo maso mleka v gramih delili s
prostornino 10ml.
Slika 9 predstavlja označene plastične epruvete z mlekom za merjenje gostote.
Rezultati merjenj gostote na dan nič /0 in 7. dan pa so zapisani v preglednici 16.

Slika 9: Merjenje gostote.
Maso 10-ih ml mleka smo merili z visoko precizno tehtnico na 0,06 g natančno.
Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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Preglednica16: Gostota mlek na dan nič in 7. dan.

gostota
dan 0 [g/ml]
7. dan [g/ml]
1,01
1,06
1,03
1,03
1,02
1,00
1,01
1,01
1,00
1,01
1,02
1,02

mleko
A
B
C
D
E
F

Kljub pričakovanju ni večjih razlik med izmerjeno gostoto na dan nič / 0 in 7. dan.
Opazimo, da se je gostota mlekoma C in D do sedmega dne zmanjšala. Vzrok za to
je bila napaka pri merjenju gostote sedmega dne, saj je bila premajhna razlika znotraj
merjenja, zaradi teksture pa je bilo težko določiti natančno gostoto.

3.3.3 Določanje števila mikroorganizmov v mleku
Želeli smo ugotoviti, kaj se dogaja z mikroorganizmi v mleku, če ga več dni pustimo
na sobni temperaturi. Število mikroorganizmov smo v mleku določali na dan nič /0,
3., in 7. dan. Da bi ugotovili, katerega kakovostnega razreda sta surovi mleki A in B,
smo ju testirali pred prekuhavanjem, saj s tem uničimo večji del mikroorganizmov.
Ker smo iz literature ugotovili, da ima mleko najboljše kakovosti v enem mililitru celo
50.000 mikroorganizmov, smo pred nacepitvijo na agarne plošče od vsakega mleka
naredili redčine s sterilno fiziološko raztopino (0,9 % NaCl). Tako smo od vsakega
mleka naredili 2 redčini, in sicer 10-kratno (1:10) in 100-kratno redčino (1:100).
Postopek redčenja je prikazan na sledeči shemi.

1ml mleka

+

9ml 0,9 % NaCl

m

10ml 10-kratne redčine

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?

1ml 10-kratne redčine + 9ml 0,9 %
NaCl

10ml 100-kratne redčine
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Ta postopek smo naredili pri vseh mlekih, dokler nismo imeli od vsakega 10 in 100kratno redčino. Tako smo na koncu imeli:
•
•
•
•
•
•

mleko A: neredčeno, 10-krat in 100-krat redčeno
mleko B: neredčeno, 1:10 in 1:100
mleko C: neredčeno, 1:10 in 1:100
mleko D: neredčeno, 1:10 in 1:100
mleko E: neredčeno, 1:10 in 1:100
mleko F: neredčeno, 1:10 in 1:100

Nato smo od vsakega mleka vzeli 100µl neredčine, 10-kratne redčine in 100-kratne
redčine in vsako posebej nacepili na petrijeve plošče z agarjem. Delo smo morali
izvajati v bližini gorilnika, da so bili pogoji aseptični. Nato smo stekleno hokejko
pomočili v 100 % etanol, jo približali gorilniku in na hokejki je nastal plamen. Etanol je
zgorel. Hokejka je sedaj postala sterilna in z njo smo razmazali nacepljeno mleko po
celi petrijevi plošči z agarjem. Plošče smo nato označili in jih položili v »inkubator«
oz. v plastično škatlo. Slednjo smo nato imeli 24 ur na temperaturi med 26° in 29° C
in na 60 – 95 % relativne zračne vlage. Po 24-ih urah smo petrijeve plošče pregledali
in zapisali število kolonij, ki so zrasle v tem času. Enak postopek smo ponovili čez 48
ur od časa nacepitve. Slika 10 predstavlja naš »inkubator«.

Slika 10: Inkubator.

Opisan postopek smo ponovili še 3. in 7. dan. Nato smo 24 in 48 ur po nacepitvi
pregledali in zapisali število zraslih kolonij.
Ker smo 48 ur po nacepitvi tretjega dne opazili, da je v mlekih iz prvih dveh skupin že
tudi pri 100-kratni redčini števlo mikroorganizmov neštevno, smo 7. dan namesto
neredčenega mleka ter 10- in 100-kratne redčine mleka, naredili 1000-, 10.000- in

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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100.000-kratne redčine. Izjemoma smo pustili skupino 3 (mleki E in F), ker se pri njiju
še ni pojavilo neštevno število kolonij.
Rezultati so predstavljeni v preglednicah 17 - 19.
Slika 11 prikazuje petrijeve agarne plošče nekaterih mlek po 48 urah prvega dne
nacepitve.
Preglednica 77: Število kolonij v surovem mleku A in B, dneva 0.

mleko

A
surovo
B
surovo

število kolonij v 100µl mleka
ne1:10
1:100
redčeno

čas
inkubacije
[h]
24

dan nacepitve: dan 0
∞
194

13

48

∞

>300

36

24
48

∞
∞

186
192

5
13

Legenda: ∞ - neštevno

Preglednica 88: Število kolonij v 100µl mleka A in B, ki sta bili prekuhani, ter C in D
različnih obdobjih inkubacije od dneva nič do 7. dne testiranja.

mleko

čas
inkubacije
[h]

število kolonij v 100µl mleka
ne1:
1:
neredčeno 10
100
redčeno

1:
10

1:
100

1:
1:
1000 10000

1:
100000

A prek.

24
48

dan nacepitve: dan 0
0
0
0
0
0
0

B prek.

24

0

0

0

∞

∞

∞

∞

>300

>300

48

0

0

0

∞

∞

∞

∞

∞

>300

24

36

5

0

∞

∞

∞

∞

>300

91

48

39

7

0

∞

∞

∞

∞

>300

104

24

>300

14

6

∞

∞

∞

∞

>300

88

48

>300

∞

6

∞

∞

∞

∞

∞

266

C

D

dan nacepitve: 3.dan
∞
∞
∞
∞
∞
∞

dan nacepitve 7.dan
∞
∞
>300
∞
∞
>300

Legenda: ∞ - neštevno

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?

32

Osnova šola Solkan

raziskovalna naloga

Preglednica 19: Določanje mikroorganizmov skupini mlek 3.
število kolonij v 100µl mleka
mleko

E
F

čas
inkubacije
[h]
24
48
24
48

neredčeno

1:
10

1:
100

neredčeno

1:
10

1:
100

1:
10

1:
1000

1:
10000

dan nacepitve: dan 0

dan nacepitve: 3.dan

dan nacepitve: 7.dan

0
0
2
2

>300
>300
62
68

∞
∞
∞
∞

0
0
0
0

0
0
0
0

45
46
7
13

8
9
1
3

∞
∞
∞
∞

∞
∞
∞
∞

Legenda: ∞ - neštevno

Slika 11: Petrijeve agarne plošče mleka D 1:10, B svežega nered., D neredčenega, A
svežega 1:100 po 48-ih urah nacepitve prvega dne.

Iz preštetih kolonij, ki so zrasle po 48- urni inkubaciji petrijevih plošč z agarjem, smo z
upoštevanjem faktorja redčenja in količine nanosa ocenili število mikroorganizmov v
mililitru mleka. Enote za to so CFU (ang. Colony Forming Units).

Pri štetju kolonij smo opazili, da se je pri mlekih pojavilo različno število različnih vrst
kolonij. To pomeni, da so si kolonije na enem mleku različne po barvi, očitni velikosti,
obliki … Od vseh mlek pa je v povprečju imelo največ različnih vrst kolonij mleko B,
najmanj pa mleko E.

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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Preglednica 20 prikazuje, koliko je bilo povprečno število mikroorganizmov v mleku
po 48 urah inkubacije na T=28° C in 70 % relativni vlagi, ki so pri teh pogojih
oblikovali kolonije (CFU/ml). Na podlagi teh podatkov, ki jih prikazuje graf 1, smo v
mlekih opazili naraščajoče število mikroorganizmov.
Preglednica 20: Število mikroorganizmov v mleku po 48 urah inkubacije.
dan 0 št. kolonij 3.dan št. kolonij
mleko A surovo
36 000
n.p.
mleko A prek.
0
>300 000
mleko B surovo
19 200
n.p.
mleko B prek.
0
>300 000
mleko C
390
>300 000
mleko D
6000
>300 000
mleko E
0
4600
mleko F
0
1300
Legenda: n.p. – ni podatka; prek. - prekuhano

7.dan št. kolonij
n.p.
>300 000 000
n.p.
>300 000 000
104 000 000
266 000 000
>30 000 000
>30 000 000

Iz preglednice 20 je razvidno, da je bilo v surovih mlekih manj kot 50.000 CFU/ml, kar
je meja najbolj kakovostnega razreda mleka.

Graf 1: Naraščanje števila mikroorganizmov v mlekih A, B, C, D, E in F.

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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3.3.4 Primerjanje mleka po ceni na liter
Primerjali bomo mleka glede na ceno ter iz prejšnjih raziskav poskusili ugotovili,
katero mleko je dlje obstojno in bogatejše. Z združitvijo teh podatkov smo poskusili
odgovoriti na vprašanje ali je večja tehnološka obdelava mleka vzrok za višino cene.
V preglednici 21 so navedene cene mleka.
Preglednica 21: Cene mlek na liter.
mleko
cena na liter
A
0,80€*
B
0,80€*
C
0,97€
D
0,93€
E
0,64€
F
0,58€
*cena brez kupljene plastenke
Iz preglednice je razvidno, da je najdražje mleko C (nehomogenizirano, pasterizirano
z 3,5 % m.m.) in najcenejše F (trajno s 1,5 % m.m.).
3.3.5 Senzorično testiranje mleka med osnovnošolci
Ker se kljub prejšnjim poskusom nismo mogli odločiti, katero mleko je pravo, boljše,
kakovostnejše, smo želeli izvedeti še za mnenja drugih uporabnikov. Zanimalo nas je
mnenje mladostnikov, saj je mleko zelo pomembno živilo v njihovem razvoju.
Prikazati smo jim želeli raznovrstnost mlek in jih seznanili tudi z drugače obdelanimi
ali neobdelanimi mleki, ne le trajnimi, na katere smo vsi najbolj navajeni.
Vsako od mlek smo vlili v majhne prozorne lončke in jih označili s pripadajočimi
črkami. Seveda smo mleki A in B priporočeno prekuhali. Senzorično okušanje je
izvedlo 17 učencev 7. razredov OŠ Solkan, ki so na podlagi vprašalnika, ne da bi
vedeli, katero mleko je katero, okušali in vonjali mleko ter na podlagi svojih ugotovitev
izpolnili vprašalnik.
Pri izvedbi pa se nam je pojavila napaka, in sicer mleki C in D sta se pokvarili v
šolskem hladilniku, kljub temu da jima rok uporabe ni pretekel. Zato so učenci
senzorično okušali le mleka A, B, E in F.
Na vprašanje, kako pogosto piješ mleko, so učenci odgovorili kot prikazuje graf 2.
Ugotavljamo, da so se v testiranje vključili učenci, ki mleko uživajo.

Selena Pavšič: Mleko, vendar katero?
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Graf 2: Kako pogosto pijejo učenci mleko.

V preglednici 22 so prikazani povprečni odgovori učencev ob okušanju in vonjanju
mleka A, B, E in F.

Preglednica 22: Ugotovitve učencev ob senzoričnem okušanju in vonjanju mleka.
mleko

intenzivnost vonja
na lestvici od 1 do 5
(povprečje ocene)

okus na lestvici od
grenkosti do sladkega
okusa (povprečje ocene
od 1 do 5)

trajnost
okusa v ustih

Kako pogosto
bi pili to
mleko?

A

4

2

do 15 sekund

nikoli, redko

B

2

4

do 15 sekund

E

1

2,3

do 15 sekund

občasno,
pogosto
nikoli

F

1,2

3,4

do 15 sekund

nikoli

Kako so učenci odgovorili na vprašanje, katero mleko jim je najbolj všeč, je prikazano
v grafu 3.

Graf 3: Katero mleko je učencem najbolj všeč.
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Iz grafa 3 lahko razberemo, da je največ učencev odgovorilo, da jim je všeč mleko B.
Nato smo razkrili, katero mleko se skriva pod določeno črko in na njihovo
presenečenje so ugotovili, da se je večina od njih odločila za mleko iz mlekomata.
Vse sodelujoče smo spodbudili, naj poskusijo izbrano mleko uživati čim večkrat,
vendar na to vplivajo tudi zunanji dejavniki kot so cena, dostopnost, želja njihovih
staršev ...
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4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK
4.1 Določanja vsebnosti maščobe
Ugotovili smo, da vsebuje v povprečju največ mlečne maščobe mleko A in sicer
3,8%. Sledi mu mleko C s 3,6% m.m., nato mleko E s 3,7% m.m., mleko B z 2,8%
m.m., mleko D z 1,9% m.m. ter mleko F z 1,6% m.m.
Pri mleku D smo pri določanju mlečne maščobe izvedli največjo napako, saj smo
izmerili 0,4% m.m. več kot je navedena na embalaži. Ker sta vrednosti mlečne
maščobe določene s količino smetane pri trajnih mlekih najverjetneje podcenjeni,
smo njihovo vrednost preverili še s kemijskim postopkom, kjer smo uporabili
nepolarno topilo, heksan. Na tak način določeni deleži mlečne maščobe so bili
bistveno višji od tistih, določenih s prvim postopkom. Zabeležili smo celo nekoliko
višje vrednosti, kot so navedene na embalaži. To pa najverjetneje zato, ker so se v
nepolarnem topilu heksanu lahko raztopile tudi kakšne nepolarne mlečne
beljakovine. Vendar se naši rezultati približajo tudi tistim imerjenim na Kmetijsko
gozdarskem zavodu v Novi Gorici.
4.2 Senzorično spremljanje mleka
Ugotovili smo, da so bila vsa mleka na dan nič / 0 po pričakovanjih nevtralnega
vonja, bila so bele barve, po teksturi pa homogena, tekoča oz. skoraj tekoča in
nekatera granulozna (B, C, D). Ko smo jih okušali, smo zaznali različne okuse,
vendar so bili povprečno sladki.
3. dan so vsa mleka dobila kiselkast vonj. Po barvi so bila še vedno bela (B, E, F) ali
nekoliko temnejša - bež (A, C, D). Njihova tekstura je bila različna: grudasta, enaka
na dan nič /0, zrnata ... Okus pa se je vsem mlekom spremenil, le tistim iz 1. skupine
ne.
7. dan sta se vonj in okus vsem skisala in pogrenila, po barvi so bila vsa mleka bež,
razen mleka A, ki je postalo svetlorumeno. Po teksturi so vsa mleka imela
beljakovinsko sirotko* in v določenih mlekih so se pojavile vodne kroglice-mehurčki,
kar je znak biološkega vrenja.
*Sirotka vsebuje vrsto bioloških visoko vrednih snovi. Velike količine predstavljajo
ekološki problem, saj se je ne sme spuščati v kanalizacijo. Uporabljajo jo v sirarski
proizvodnji.
Ugotavljamo, da je po vonju bilo najbolj obstojno mleko E, saj je še tretji dan imelo
enak vonj. Barva in tekstura se prav tako do tretjega dne ni spremenila mleku E in F,
ki sta trajni mleki iz tretje skupine. Okus pa je do tretjega dne ostal enak mlekoma A
in B iz prve skupine, vendar se tudi mleku E okus ni kaj dosti spremenil. Prav tako
ugotavljamo, da sta se po vonju, okusu, teksturi in barvi najbolj spremenili mleki C in
D (nehomogenizirana pasterizirana mleka), saj sta že do tretjega dne na sobni
temperaturi postali drugačni. Te podatke prikazujejo tabele 7 – 14.
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Iz tega lahko sklepamo, da je naj bolj obstojno in najmanj kvarljivo mleko, do tretjega
dne na sobni temperaturi mleko E.

4.2.1 Spremljanja vrednosti pH
Ugotovili smo, da so bila vsa mleka na dan nič nevtralna, kar je bilo pričakovano, saj
če ne bi bila, jih proizvajalci sploh ne bi smeli prodajati. Vsa mleka smo namreč kupili
na dan testiranja. Tretji dan so se mleka nekoliko skisala od 0,5 do 2 pH stopnji. Ta
dan se je najbolj skisalo mleko C. Peti dan so čisto vsa mleka padla na pH stopnjo
kislosti 4 oz. 4,5. Do sedmega dne pa se kislost ni spremenila, s čimer lahko trdimo,
da je najnižja pH stopnja kislosti 4. Iz teh spoznanj sklepamo, da se pH vrednost do
tretjega dne najmanj spremeni prekuhanima mlekoma A in B ter trajnima E in F.

4.2.2 Merjenja gostote
Gostote nismo mogli natančno določiti zaradi nenatančnega odmerjanja 10 ml že
skisanega mleka na 7. dan testiranja, ki je bilo grudaste teksture. Menimo, da se je
pri odmerjanju volumna naredila večja napaka, kot bi bila razlika med gostotama. Vse
opazne razlike v gostoti so minimalne in zapadejo znotraj napake merjenja.

4.3 Določanje števila mikroorganizmov
Ugotavljamo, da je bilo na dan nič / 0 največ kolonij mikroorganizmov v svežih
mlekih, najmanj pa v trajnih mlekih. Tretji dan je bilo število mikroorganizmov v
mlekih od A do D enotno. Ta dan sta imeli najmanj kolonij mleki E in F. Sedmi dan pa
sta največ kolonij imeli prekuhani mleki A in B, najmanj pa mleki E in F.
Pri štetju kolonij smo opazili, da je na enem mleku več različnih kolonij. Največ
različnih vrst je bilo na mleku B, najmanj pa na mleku F.

4.4 Senzorično testiranje mleka med osnovnošolci
Ugotovili smo, da polovica vprašanih učencev 7. razreda OŠ Solkan pije mleko vsak
dan, da je po vonju najintenzivnejše mleko A in najmanj intenzivno mleko E, da je po
okusu najslajše mleko B in najgrenkejše mleko A, da po mnenju večine učencev vsi
okusi mlek ostanejo v ustih do 15 sekund. Učenci so se na podlagi svojega
izpolnjenega vprašalnika odločili, katero mleko jim je najljubše ter ugotovili, da je to
mleko B. Spodbudili smo jih, naj v prihodnje poskušajo čim večkrat piti mleko, za
katero so se odločili, da jim je najljubše.
Zavedamo se, da bi rezultati lahko bili drugačni, če bi v degustacijo lahko vključili tudi
mleki C in D, ki sta se pokvarili v šolskem hladilniku že pred iztekom roka. Zaradi
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tega s tem poskusom ne moremo natančno določiti, katero mleko je učencem
najboljše, lahko pa ugotovimo, da se je za trajna mleka odločilo najmanj učencev.
Veljalo bi razmisliti, ali bi vsaj v šolsko prehrano učencev vključili bolj polna mleka, ki
so manj obdelana in po okusu in vonju učencem prijetna.
4.5 ZAKLJUČKI
V raziskovalni nalogi smo s tremi postopki spremljali mleko, ki je bilo na sobni
temperaturi več dni. Spremljali smo senzorične parametre, merili smo kislost mleka s
pH lističi in mu določali celokupno število mikroorganizmov. Z vsemi postopki smo
ugotovili kisanje mleka. Pri tem se je število mikroorganizmov povečevalo, saj so za
rast izrabljali mlečni sladkor, ki so ga pretvarjali v mlečno kislino. To smo izmerili s
kemijskim in s senzoričnim testiranjem.
Raziskovalno nalogo zaključujemo z naslednjimi ugotovitvami:
• najmanj maščobe vsebuje mleko F
• ob senzoričnem spremljanju mleka ima najboljšo obstojnost mleko E, približa
se mu mleko F
• do tretjega dne se pH najmanj spremeni mlekom A, B, E, F
• najmanj mikroorganizmov je v sedmih dneh bilo v mleku F
• učencem je najbolj všeč mleko B
Trajno, z ultra visoko temperaturo obdelano in homogenizirano mleko F, je
presenetljivo kljub zahtevni obdelavi tudi tisto z najnižjo ceno. Iz zgornjih ugotovitev
sklepamo, da je omenjeno mleko najcenejše, najmanj maščobno, z daljšo trajnostjo
na sobni temperaturi in najmanjšim številom mikroorganizmov v sedmih dneh, kar ga
za potrošnika uvršča med najzanimivejša in uporabna mleka.
Popolnoma drugo sliko kažejo ugotovitve mladostnikov, ki so, čeprav niso vedeli za
vrsto testiranega mleka, brez predsodkov ocenjevali tako trajna kot sveža mleka in se
med njimi z veliko večino odločili za sveža in z okusom bogata mleka.

Predlagamo, da bi se cene manj obdelanih mlek znižale ter da bi v okolici Nove
Gorice postavili več mlekomatov, da bi oglaševali kmetije s ponudbo svežega mleka,
tako bi polnejša mleka postala dostopnejša in bliže življenjskim potrebam vsakega
posameznika.
Predlagamo, da bi v šolski jedilnik vključili polna, vendar prekuhana mleka, kot jih
lahko najdemo na kmetijah in mlekomatih, saj so bila učencem vsaj po rezultatih
vprašalnika, bolj všeč.
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4.5.1 Namigi za nadaljnje raziskave
Med pregledom literature smo ugotovili, da je mleko tudi pomemben vir mineralov in
vitaminov. Opazili smo, da je o tem le malo govora. Vsi poznamo le mleko kot vir
kalcija. Kaj pa drugi minerali in vitamini, kot je vitamin A, ki ga v eni skodelici kravjega
mleka najdemo kar 134 µg. V bodoče bi lahko s kemijskimi analizami ugotavljali in
primerjali vsebnost določenih mineralov in vitaminov v podobnem naboru mlek.
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5 TESTIRANJE HIPOTEZ
Upoštevajoč prikazane rezultate smo preverili postavljene hipoteze:
H1: Mleka, ki imata na embalaži navedeno 1,5 % mlečne maščobe, vsebujeta
tudi sicer najmanj maščob.
Ugotovili smo, da imata najmanj mlečne maščobe mleko D (nehomogenizirano
pasterizirano mleko z 1,5% m.m.) in mleko F (trajno pol posneto mleko z 1,5% m.m.),
zato H1 SPREJMEMO. Ob ponovni meritvi mlečne maščobe, na kemijski način (z
raztapljanjem mlečne maščobe v heksanu), smo prišli do pravilnejših ugotovitev.
Meritev s prekuhavanjem mleka in merjenjem smetane ni bila primerna za trajna
mleka, saj smo na tak način pri mlekih E in F določili prenizko vsebnost mlečne
maščobe. Najverjetneje zato, ker sta mleki E in F homogenizirani in imata mlečno
maščobo porazdeljeno, razpršeno po celotni tekočini, ki se pri prekuhavanju
večinoma ne nabere na površini. Na teh mlekih je bilo tudi težje pobrati nastalo
smetano, saj je skoraj ni bilo. Razvidno pa je, da ima mleko v isti skupini skoraj
enkrat nižjo vrednost maščobe, če je posneto.
H2: Hitro pokvarljivi sta pasterizirani nehomogenizirani mleki.
Ugotavljamo, da sta se mleki C in D, ki sta nehomogenizirani pasterizirani, do
tretjega dne najbolj senzorično spremenili na sobni temperaturi, vrednost pH se jim je
znižala že 3. dan poskusa, zato H2 SPREJMEMO.
H3: Največ mikroorganizmov vsebujeta sveži mleki.
Največ mikroorganizmov res vsebujeta sveži mleki, o čemer priča naš poskus o
določanju števila mikroorganizmov. Ti rezultati so predstavljeni v preglednicah 7 - 14,
zato H3 SPREJMEMO. Pomembno je tudi opažanje, da smo s prekuhanjem mleka
drastično zmanjšali število mikroorganizmov. To nas opozarja, da je za podaljšanje
obstojnosti svežih mlek ta postopek nujen.
H4: Najbolj obdelano mleko je tudi najdražje.
Mleko F je v naših raziskavah vsebovalo najmanj maščobe, pri senzoričnem
spremljanju je imelo skoraj najboljšo obstojnost. Vrednost pH se mu do tretjega dne
merjenja skoraj ni spremenila in v njem je bilo do sedmega dne tudi najmanj
mikroorganizmov. Hkrati pa je to tudi najcenejše mleko, zato H4 ZAVRŽEMO.
H5: Učenci bodo najraje imeli trajno mleko.
Vprašalnik z degustacijo mleka je pokazal, da imajo učenci (kar 62 %), najraje mleko
B, torej sveže prekuhano mleko iz mlekomata, zato H5 ZAVRŽEMO. Učenci so se
zanj odločili, ker je po njihovi oceni imel skoraj neintenziven vonj ter je po okusu bil
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bolj sladek od ostalih mlek. Torej je misel, da bodo učenci imeli raje mleko, na
katerega so navajeni, napačna. Na podlagi ugotovitve pa predlagamo, da bi v okolici
Nove Gorice postavili več mlekomatov.
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7 PRILOGE
Priloga: Vprašalnik – ANKETA SENZORIČNEGA TESTIRANJA MLEKA MED
OSNOVNOŠOLCI

Anketa: SENZORIČNO TESTIRANJE MLEKA MED
OSNOVNOŠOLCI
Ta vprašalnik je namenjen raziskavi. Je anonimen in ne vsebuje pravilnih ali napačnih odgovorov.
Dobil/a si šest kozarčkov z mlekom, ki so označeni s črkami od A do F. Na podlagi okušanja izpolni oz.
obkroži kar se najbolj približa tvojemu okusu. Za vsako vprašanje si izberi le en odgovor. Začni s
splošnim vprašanjem, nato ob okušanju posameznega mleka odgovori na vprašanja. Pred okušanjem
naslednjega mleka spij malo vode ali pojej košček kruha.
OPOZORILO: V kolikor imaš alergijo na mlečne beljakovine ali laktozo (mlečni sladkor) okušanja ne
izvedi.
Ko boš odgovoril/a na vsa vprašanja boš izvedel/a, katero mleko se skriva pod določeno črko.
Splošni del:
Kako pogosto piješ mleko?
mleka ne pijem

1-krat na teden

večkrat na teden

vsak dan

MLEKO A
Vonj:

Okus:

neintenziven
1

2

intenziven
3

4

5

grenak
1

Koliko časa ti okus mleka ostane v ustih?
do 5 sekund

do 15sek.

sladek
2

3

4

5

Kako pogosto bi pil/a to mleko?

nad 15sek.

nikoli

redko

občasno

pogosto vsak dan

MLEKO B
Vonj:

Okus:

neintenziven
1

2

intenziven
3

4

5

grenak
1

sladek
2

3

4

5

Koliko časa ti okus mleka ostane v ustih?

Kako pogosto bi pil/a to mleko?

do 5 sekund

nikoli

do 15sek.

nad 15sek.
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MLEKO C
Vonj:

Okus:

neintenziven
1

2

intenziven
3

4

5

grenak
1

sladek
2

3

4

5

Koliko časa ti okus mleka ostane v ustih?

Kako pogosto bi pil/a to mleko?

do 5 sekund

nikoli

do 15sek.

nad 15sek.

redko

občasno

pogosto vsak dan

MLEKO D
Vonj:

Okus:

neintenziven
1

2

intenziven
3

4

5

grenak
1

Koliko časa ti okus mleka ostane v ustih?
do 5 sekund

do 15sek.

sladek
2

3

4

5

Kako pogosto bi pil/a to mleko?

nad 15sek.

nikoli

redko

občasno

pogosto vsak dan

MLEKO E
Vonj:

Okus:

neintenziven
1

2

intenziven
3

4

5

grenak
1

sladek
2

3

4

5

Koliko časa ti okus mleka ostane v ustih?

Kako pogosto bi pil/a to mleko?

do 5 sekund

nikoli

do 15sek.

nad 15sek.

redko

občasno

pogosto vsak dan

MLEKO F
Vonj:

Okus:

neintenziven
1

2

intenziven
3

4

5

grenak
1

sladek
2

3

4

5

Koliko časa ti okus mleka ostane v ustih?

Kako pogosto bi pil/a to mleko?

do 5 sekund

nikoli

do 15sek.

nad 15sek.
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Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, obkroži katero mleko ti je najbolj všeč ? A B C D E F
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