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podstawowa dla mleczarstwa dyrektywa Racly UE nr 92l a) mlekiem okleŚla się produkt uzYskanY w wYniku

467EEC okr-eśla m.in. zarówno warunki produl<cji rnleka doju jednej lub kilku krów,

spozy\\,czego jak i wymagania dla produktu gotowego (2), b) rnlekiem spożyu,czym okreŚla się ProduktY, o ktÓ-

Warunki doiyórape produi<cji nrleka spozywcŹego obejmu- rych mowa w art. 3 przeznaczolre do konsumPcji bez dal-

ją: jakość sLlrowca i przechowywanie surowca, paIametry szego przetw,arzanl,a.

pasi"ryru.li, 1luguryno*ania i transportu mleka. Wyrrra- c) zawartość tłuszczu - jest to stosunek masY tłuszczu

guniu Ótu ńt"t u spozywczego zawarte w dyrcktyr,vie nr,92l danego mleka do masy stu częŚci tego mlel<a,

ł6 uzupełnione są popru*-kunli w innych dokumentach d) zawartość białka - jest to stosunek masY białka dane-

unijnych. go micka c1o nrasy stu części tego nrleka (zawartość białka

Wymagania 0gólne i chemiczn. ii:liE::'"l'.:;'"tT:,?l';i';*:ńT[T"r1:;'J1;
Poprawka do art. 5 dyrektywy Rady t_IE nr 92l46lEEC zawafiość m/m).

okreśiajapego warunki, jakie musi spełlliać rnleko spozy\\,- Art. 3 pkt 1 wyłnienionego rozPorządzenia zawiera de-

.r..oi.lou.;ą.e się w obrocie handlowym w punkcie 9 od- finicje rodzajów mleka SPoZY\ĄCzego:

norrą.y,o iĘ ao punktu zamatzaniaru*urt. .;.rt w decyzji a) nrleko sufowe: mleko, ktore nie zostało Poddane ob-

Racty ni 94l330l'z ż5 mala 1994 r. (5). pcldano w niej, ie róbce cieplnej do temperatllly powyzej 40'C lub działaniu

purrkt ,ulllurzania wyższ'y niż -0,52"C powinien byc ak- inrryrni metodami dającymi ten Sam efekt temperaturowy,

ieptowany, pod wanrnkiem, że kontrola mleka przewidziana b) mleko pełnc: mleko Poddane obróbce ciePlnej, które

w-załącznliu C, rozdział 1.A.3(b) dyrektywy nr 92l46, w odniesieniu do zawaftoŚci tłuszczu spełnia jedno z na-

wykaże brak dodanei wody, stępujących wynagań:

Innymdokumentcm,*który-zawartesąpoprawkido- - mlekopełnenotmalizowane-mlekoozawarloŚcitłusz-
tyczące mleka spozywczego jcst rozporządzenle Rady UE czll co najmrriej 3,50oń (nVrl) Państwa członkowskie mogą

nr z,sbl tgl tp,c ź t s grudnń iggl ,. określające r]odatkowe ustanowic dodat|<ową grupę rnleka Pełnego o zawaftoŚci

zasady wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów tłuszczu co najrnniej 4oń (mlm),

mlecznycllstosowanyclr cto proiukcji mleka spożywczego mleko pełne nie Poddane normalizacji - mleko o za-

(6), Roźporządzenie io *..iło w zycie z dnień 1 stycznia wartclści tłuszczunie zmienionej od udoju, którego Zawar,

i998 .,, i wy.la.tt<ie- art, 4, który wŚzeclł w zycie z dniem 1 tość nie została zmieniona bądŻprzez dodanie lub usunię-

stycznia l9ó-9 r. cie tłuszczu mlecznego, bądźprzez zmieszanie z mlekiem,

W art. 1 pkt 2 tego rozporządzenia sprecyzo\ł,ano nie- którego naturalna zawartoŚĆ tłuszczllbYła zmieniona. Jed-

które określenia dotyczap" -leiu i jego składników, a mia- nakżę zawartoŚĆ tłuszczu w mleku nie Powinna bYĆ ttŻsza

nowicie: niż350oń (m/ln),



c) mleko półtłuste: mleko poddane obróbce cieplnej, w
którym zawatliość thlszcztlzostałaobnizona do co najmniej
I,50oń (m/m), ale jest niewyższaniż I,BOoń (m/m),

d) mleko odtłuszczone: mleko poddane obróbce ciepl-
nej, w którym zawartośc thxzczll nie powinna byc niższa
niż0,5oń (m/m).

W ar1. 3 pkt} podano, żenieza\ężnie od rodzajów mleka
określonych w ar1. 3 pkt 1 dozwolone sąjedynie następują-
ce modyfikacje składu mleka:

a) w celu spełnienia wymagań dot. zawańości tłuszczu
w mleku spozywczym normalizację jego naturalnej zawar-
to ś c i przepr ow adza się pr zez usunię c ie tłuszcztl lub do da-
nie śmietanki, lub poprzez dodanie mleka pełnego, półtłu-
stego lub odtłuszczonego,

b) wzbogacanie mleka przez dodatek białek mleka, soli
mineralnych lub witamin.

c) obnizenie zawaftości Iaktozy przez jej rozkład na glu-
kozę i galaktozę.

Modyfikacje składu mleka, o których mowa w pkt 2b i
2c sądozwolone pod warunkiem, że znakowanie produktu
jest czytelne i widoczne. Jednakze znakowanie to nie wy-
klucza obowiązku podawania na opakowaniu wartości
odżywczej mleka zgodnie z dyrektywą nr 90l496|EEC. W
mleku, do którego sądodawane białka mleczne, zawartość
białka ogólnego musi wynosić co najmniej 3,8oń (nvm)
Państwa członkowskie mogą jednakze ograniczyć lub za-
bronić stosowania modyfikacji składu mleka, o których
mowa w pkt. 2b i2c.

Ar1, 4 określa wymagania dot. mleka spozywczego. Mle-
ko spozyłvcze powinno:

a) posiadać punkt zamarzania bliski przeciętnemu punk-
towi zamarzania mleka surowego określonemu w rejonie
pochodzenia tego mleka przeznaczonęgo do produkcji mle-
ka spozywczego,

b) masa 1 litra mleka o zawartośc t tłlszczu 3 ,5oń (nlm)
w temperatu rze 20o C nie powinna by ć niższa niż I 0ż8 gr a-

mów lub posiadać takąmasę jaka wynika zinnej zawarto-
ści tłuszczu w danym mleku,

c) zawterać minimum żp% (rrl/m) białka przy zawarto-
ści3,5oń (m/m) tłuszczu lub posiadać takązawatlość tego
składnika jaka wynika z innej zawartości tłtlszczll w da-
nym mleku,

d) zawartość suchej masy beztłuszczowej (s.m.b.) po-
winna wynosić co najmniej 8,5% (m/m) dla mleka o za-
warlości tluszczlt 3,5oń (mlm) lub mleko powinno posia-
dac taką s.m.b. jaka wynika z innej zawańości tłuszczu w
danymmleku.

W związku z planowanym przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej równiez mleko spożywcze produkowane w
naszym kraju będzie musiało odpowiadać powyższym wy-
maganiom, o ile strona polska nie otrzyma zgody na odstęp-
stwa dla niektórych parametrów. W doĘchczas obowiązu-
jącej Polskiej Normie (11) wymagania dla mleka spożyrv-
czego w zakresie kryteriów fizyko-chemtcznych dotyczą
zawarto ści tłlszczu, kwas owo ś ci, gę sto ści, zafałszow ania
wodą skuteczności pasteryzacji, zawartości metali, obecno-
ści anĘbioĘków i innych substancji hamujących, pesĘcy-
dow oraz aflatoksyny M,. Brak jest natomiast określenia

zawaftości białka i suchej masy beztłuszczowel (s.m.b,).
Punkt zamarzania nie powinien być wyższy nlż -0,5I2"C,
pr zy c zy m zaf ałszow ani e wo dą j e st ni e dopu s z cz alne.

Jak wynika z ankiety Międzynarodowej Federacji Mle-
czarskiej z I99 I r. zaw allość suchej masy beztłu szczow e1 i
białka w polskim mleku była niska i wynosiła odpowied-
nio 7,B-7,9oń oraz ż,8-3,0olo, natomiast w krajach Europy
Zachodniej np. w Danii wynosiła 8,9o/oi3,4oń,w Holandii
8,B% i 3,3-3,350ń, w Wielkiej Brytanii B,5oń I3/% (1).W
nieaktualnej juz Polskiej Normie z I9BI r. dot. mleka suro-
wego do skupu (10) zawarlość suchej masy beztłuszczo-
wej była ustalona na niskim poziomie w porównantu z in-
nymi krajami i dla mleka klasy I wynosiła 7,9oń, a dla kla-
sy II 7,8%. Z danychKrajowego Związkll Spółdzielni Mle-
czarskich zebranych w 1998 r. wśród 168 spółdzielni mle-
czarskich na 2]0 istniejących wynika, ze o ile zawartość
tŁuszcz::t w mleku surowym oceniana była we wszystkich
ankietowanych spółdzielniach, to zaw atliość b iałka oceniano
jedynie w 32,Joń ankietowanych, co objęło 4I,8oń dostaw
mleka. Zawaftośćbiałka i tłuszczu w skali całego roku utrzy-
mywała się średnio na poziomie 3 ,IBoń i 3,84oń w porów-
naniu do 3,29oń i 4]2% w ocenie użytkowości mlecznej.
Występujące róznice wynikały z faktl, ze oceną uzytko-
wości mlecznej objęte było tylko 10,To/o pogłowia krów z
najlepszych obór (8). Najwyzsza zawaftość białka Ńynosi-
ła 3,3 5 

oń w woj ewó dztwie p odkarpackim, a najniższa 3,0oń

w woj ewództwie dolnośląskim. Jak wyn ika z ankiety w wo-
jewództwach: lubuskim, łódzkim, małopolskim i święto-
krzyskim żadna spółdzielnia mleczarska nie oceniała mle-
ka na zawarlość białka, natomiast w województwlepoznah-
skim 85,7% spółdzielnia określało zawarlość białka w mle-
ku surowym, w wielkopolskim 65,2oń, a w podlaskim
6I,5oń.Wpodobnej ankiecie z1999 r., wktórej brałoudział
I76 spółdzielni, we wszystkich spółdzielniach oceniano
zaw arto ś ć thxzczu, która średnio wynosiła 3,8 5 4o/o, w 4 5oń

z nich oceniano zawańość białka, która średnio w skali roku
wynosiła 3,1690ń z wahaniami ż,99oń w województwie
dolnośląskim do 3,35oń w województwie podkarpackim (9).

Ankieta nie obejmowała oznaczania s.m.b. oraz nie poda-
wała zawartości białka w poszczególnych miesiącach.

Według badań Okręgowej Stacji Hodowli Zwierząt w
Warszawie z2000 r. (1) dotyczących jakości mleka suro-
wego do skupu jednej ze spółdztelni mleczarskich w rejo-
nie Mazowsza obejmującej 200 dostawców, gdzie więk-
szość dostawców posiada 2|ub 3 krowy w gospodarstwie,
zawartość białka wynosiła w marcu średnio 3,ż4oń,przy
czym w I4oń probek mleka była niższa od 3,0oń, a s.m.b.
przy średn i ej zawarto ści tłlszczll 4,I3o/o wynosiła 8,J 20ń,

przy czym w 2oń próbek mleka była niższa od B,0%. W
maju średniaza-watlość białka wynosiła 3,160ń,przy czym
w żIoń próbek mleka była niższa od 3Yo, a pTzy średniej
zawaftości tłttszczll 3,85o^ s.m.b. wynosiła B,57oń, przy
czym w 4,2oń probek mleka była niższa od 8%. W paź-
dziemiku średnia zawartośc białka wynosiła 3,34oń, przy
czym w 4ońptóbekmlekabyłaniższa od 3,0oń, aprzy śred-
niej zawartości tłuszczu 4,0oń s.m.b. wynosiła 8,790ń,przy
czym w żadnej próbce mleka nie była niższa niż 80ń. W
90% próbek badanego mleka liczba komórek somatycznych
byłaniższa od 500 000/ml.



W porównaniu z danymi Międzynarodowej Federacji
Mleczarskiej oraz nieaktualną Polską Normą w mleku su-

rowym nastąpił wzrost zawartości białka i s.m.b. Zwięk-
szenie zawartości s.m.b. jest prawdopodobnie m.in. wyni-
kiem obniżenia7iczby komórek somatycznych zgodnie z
wymaganiami normy na mleko surowe do skupu (12). W
obecnie obowiązującej normie dla mleka surowego do sku-
pu (12) nie ma wymagań dla zawarlości białka oraz s.m.b.,

co jest zgodne z zapisem dyrektywy nr 92146 dla mleka
surowego, zawatltymw zalącznlku A. Powyzsze dane do-

Ęczące zawańości białka i s.m.b. w mleku surowym świad-

czą żeproducenci mleka spozywczego powinni monitoro-
wać zawartość tych składników w okresie całego roku, a w
okresie wczesnowiosennym wybierać z całości skupowa-
nego mleka jedynie to, które zapewni spełnienie wymagań
dla mleka spozywczego. Zwiększenie zawartości białka i
s.m.b. będzie wymagało podjęcia działańpolegających m.

innymi na prawidłowym żywieniu krów oraz dalszej po-

prawie stanu zdrowotnego wymlenra.
Innym parametrem, który należy mieć na względzie jest

punkt zamarzania mleka spozywczego. Jezeli wartość tego

punkfu jest wyższa niż -0,52"C należy udowodnić, że do

mleka surowego, z którego było ono wyprodukowane nie
dodano wody. Dowodem takim zgodnie z dyrektywąnł 92l
46 jest wykonanie tzw. próby oborowej, czyli pobranie w
oborze próbki mleka pochodzącej zjednego w pełni nad-

zorowanego porannego lub wieczornego doju, rozpoczęte-
go nie wcześniej niż jedenaście godzin i nie później niż
trzynaści godzin po poprzednim doju.

Wymagania miklobiol ogiGzne
i dotyczące pozostałOści leków

Kry,teria mikrobiologiczne dla mleka spozyvvczego paste-

ryzow ane go zawarle w zŃ ącznlku C, r o zdz. II, B .2 . dyrekty-

wy nr 92146 sąnastępujące: bakterie grupy colilml: n: 5;

c : 1; m:0; M: 5; ogólna liczba drobnoustrojów/ml po 5-

dniowej inkubacji mleka w temp. 6'C i inkubacji pĘ,tek Pe-

triego w temperaturzę żI"C: n: 5; c : 1; m: §xIQł, \,[ :
5x105, gdzie: n :Itczba próbek pobranych do badań; M:
maksymalna warlośc liczby drobnoustrojów; wynik lznaje
się za ntezadowalaj ący, j e żeli liczb a drob noustroj ów w j e d-

nej lub kilkubadanych próbkach ma warlość,,M" lub jąprze-

Wacza; m : wartość granicznaliczby drobnoustrojów; wy-
nik uznaje się za zadowalający, jeżeli we wszystkich bada-

nych próbkach liczba drobnoustrojów nie przekaczawarto-
ści ,,m"; c:Iicńapróbek, w których doplszcza się liczbę
drobnousfiojów pomiędzy,,m" i ,,M", przy czymrynik uzna-
je się za zadowalający, jeżeli liczba drobnoustrojów w po-

zostĄch próbkach, ma warlość ,,m" lub niższą.
Wymagania unijne dla mleka spożywczego w zakresie

ogólnej liczby drobnorrstrojów i bakterii supy coli sąbar-
dziej rygorys§lczne w porównaniu z wymaganiami polskiej

Normy (11). Według Polskiej Normy ogólna liczba drob-

noustrojów w mleku spoz},wczym pasteryzowanym w opa-

kowaniach szklanych, z folii polietylenowej lub kartonie
powinna wynosić poniżej l00 000 j.t.k .lml, abakterie gru-

py colipowinny być nieobecne w 0,01 ml. Różnice doty-

cząrownleżmetody pobierania próbek mleka do b adańoraz

ich wstępnej preinkubacj i przed wykonaniem oznaczerrl,u

Wprawdzie jakość mleka spożywczego w Polsce w ostat-

nich latach poprawiła się, jednak w dalszym ciągu sprosta-

nie wymaganiom Unii Europejskiej będzie wymagało ze

strony przetwórców dalszego wysiłku. Według oceny Sta-

cji Sanitarno-Epidemiologicznych przeprowadzonej w
1999 r. na 6485 próbkach mleka spozywczego, z powodu

biologic anych zosta-
2I]Yo p enie dopusz-
bakterii za obecność

ci leków
Zęcego n
zporządz

2317l9\lEEC z26 Qzerwca i990 r. (4)wtaz z poprawkami
zawatlymiw rozporządzeniu Komisji UE nr 1510l9BlEC z
n Unii doĘczą-
oą stałości leków
we h pochodzenia
zwleTzęcego zastępującym aneksy I, II, ilI i IV dyrektywy
nr 2317l90.

arlych w aktach prawnych UE
od nadzoru weterynaryjnego,
w mleczarskich, których zada-

niem jest doradztwo producentom mleka w zakesie ży-
wienia zwieruąti higieny pozyskiwania mleka orazlabora-
toriów przygotowania się do sprostania tym wymaganiom.

Zdaniem autora wymagaj ą one j ak naj szyb sze g o r o zp o czę-

cia monitorowania zawartości białka i suchej masy bez-

tłuszczowej w mleku spozywczym w okresie całego roku,
punktu zamarzania mleka surowego przęznaczonego na

mleko spozywcze oraz określenia jakości mikrobiologicz-
nej mleka zgodnie z dyrektywą nr 92146, co pozwoli na

podj ęcie odpowiedni ch działań.
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