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Ghanges in mictoflota dufing production of Dutch-type cheese with vatied fat content
Summary

The aim of the study was to compare changes in the quantity of various groups of bacteria during production
and ripening between |ow-fat Dutch type cheese and full-fat cheese. The following groups of microorganisms
were determined; total bacteria count, caseolytic bacteria, lipolytic bacteria, coliform bacteria, enterococci,
yeasts and moulds. All the samples demonstrated the highest number of tested microorganisms, with the excep-
tion of enterocoqci, after the pressing stage. The number of enterococci was over 106 CFU per grams in the
cheese after the 9 weeks of ripening, although they were not detected in 1 cm3 of cheese milk. The differences
between the numbet of tested microorganisms, exc|uding coliform bacteria, in low-fat and full.f-at cheeses was
not higher than one order of magnitude in all stages of production. Moulds and yeasts were not detected in 0.1 g
of any of the tested samples after coliform bacteria ripened. The number and type of microflora have no influ-
ence on the eventual inferior propeńies of low-fat cheese.

Keywords: low-fat cheese, microbiological changes

W ostatnich latach coraz większą popularność zys-
kują sery podpuszczkowe dojrzewające o obnizonej
zawartości tŁaszczll, Mają one jednak bardzo często
uboższe cechy organoleptycznę ntż ich pełnotłuste
odpowiedniki. Naj częstsze wady cech organolepty cz-
nych dotyczą konsystencji określanej jako: gumowa-
ta, krucha, sucha, ziamista oraz zbyt słabego smaku
i zapachu.

Podczas wyrobu i dojrzewania sera zachodzi szereg
pro c e s ów ftzy czny ch. chemi c zn y ch or az mikrob iolo -
glcznych, ktore w efekcie warunkują określone cechy
sensoryczne i wartość odżywcząproduktu. Jednym
z głównych czynników decydujących o końcowej ja-
kości serajestjego jakość mikrobiologiczna. W głów-
nej mierze zależy ona od jakości surowca, stosowanej
technologii produkcji, warunków w czasie dojrzewa-
nia i poźntejszego przechowywania w sieci handlo-
wej i u konsumenta. W literafurze, zarówno krajowej,
jakizagranicznej brakjest publikacji na temat jakości
mikrobio 1o gicznej ni skotłuszczowych s erów typu ho -
lenderskiego oraz zmtan liczebności różnych grup
drobnoustrojow w trakcie wyrobu i dojrzewania tego
typu produktów.

Celem badań było określenie zmian liczby wybra-
nych grup drobnoustrojow w podpuszczkowym nisko-
tłuszczowym serze Ępu holenderskiego w porówna-
ntl z jego pełnotłustym odpowiednikiem w czasie

wyrobu i dojrzewania. Badania takie mogą przyczy-
ni ć się ewentualnie do wyj aśnie nia przy czyn ubozszych
cech smakowo-zapachowych serów niskotłuszczo-
wych typu holenderskiego oraz określió źródła pocho-
dzenta mikrofl ory niepoządanej,

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na próbkachpobranych w trak-

cie wyrobu 6 warów serow niskotłuszczowych (N) ( 15- 16%
tł.,50-53o/o s.m.,30oń tł. w s,rn.) i 3 warów serów pełnotłu-
stych (P) (26-28%tł,,5T -60% s,m.,40oń tł. w s,m.) wypro-
dukowanych w warunkach przemysłowych w oparciu
o technologię produkcji sera gouda. Zmiany w procesie
technologicznym produkcji sera niskotłuszczowego w sto-
sunku do sera pełnotłustego polegały na zwiększeniu za-
wartości suchej masy mleka serowarskiego poprzez doda-
tek odtłuszczonego mleka w proszku, obnizeniu tęmpera-
tury dogrzewania gęstwy serowej, zwiększeniu dodatku
wody płuczapej do gęstwy serowej, skróceniu czasu praso-
wania właściwego sera i skróceniu czasu solenia.

W próbkach pobranych z mleka po pasteryzacji (MP),
mleka po dodaniu zakwasu i przed dodaniem podpuszczki
(MZ), serów po prasowaniu (PR), serów po soleniu (SOL)
iserówpo 1,3, 5,7, j9 tygodniach (T) dojrzewaniaozna-
czono metodą płytkową: ogólną liczbę drobnoustrojów
(OLD) (MRS Aga1 Merck, pH : 7,0; 30"Cl72 h), liczbę
bakterii kazeolttycznych (agar wodny z l0%o dodatkiem
rnleka; 30"Cl72 h), bakterii lipolitycznych (Tributyrin Agar,
Merck; 30"Cl72 h), enterokoków (Kanamycin Esculin Azi-
de Agar, Merck; 3'7"Cl48 h), bakterii z g|-|]py coii (VRB*)Baclallia wykonano tv ralnach granru KBN 3PO6T 05 022



Agar, Merck; 30'Cl24 h) oraz pleśni i drożdży
(YGC Agar, Merck;25"Cl5 dn1).

Otrzymane wyniki stanowią wartości średnie
obliczone z danych dla 6 warów serów niskotłusz-
czowych i 3 warów serów pełnotłustych.

Wyniki i omówienie

W tab. 1 podano ogólną liczbę bakterii, licz-
bę bakterii kazeoliĘcznych i lipolitycznych
w badanych serach w p oszczegóInych etapach
ich produkcji. Ogólna liczba drobnoustrojów
(OLD) w mleku pasteryzowanym przeznaczo-
nym na obarcdzaje serów wynosiła do kilku
tysięcy j.t.k w 1 cm3. Po dodaniu szczepionki
serowarskiej mikroflorę mleka stanowiły
głównie bakterie mlekowe pochodzące z tej
szczepionki, a ich liczba w obu prrypadkach
wynosiła ponad 106 j.t.k. w 1 cm3. Najwięk-
szą ogólną ltczbębakterii stwierdzono w se-
rach pełnothrstych i niskotłuszczowych po eta-
pie prasowania. Wyniki te znajdują potwierdzenie
w danych piśmiennictwa ( 1 1, 1 3). W serach pełnotłus-

Ęch po etapie solenia ogólna liczba drobnoustrojów
w 1 g zmniejszyła się, częgo nie zaobserwowano w se-
rach niskotłuszczowych. Róznica ta może wynikaó
z dłuższego czasll solenia serów pełnotłustych (a8 h)
w stosunku do niskotłuszczowych (36 h). W efekcie,
nawet przy takiej samej końcowej zawartości soli
w obu rodzajach serów, stęzenie soli w fazie wodnej
sera pełnotłustego mogło być większe ze względu na
niższązawartość wody w tych serach. Do końca bada-
nego okresu OLD ltrzymywała się zarówno w serach
pełnotłustych, jak i niskotłuszczowych na poziomie
około 10? j.t.k. w 1 g.Róznice w ogolnej liczbtę drob-
noustrojów w serach na żadnym z etapów produkcji
serów niskotłuszczowych i pełnotłustych nie prze-
kr aczaĘ j edne go rzędl wielko ś ci. O dmierrne wyniki
otrzymaliHaque i wsp. (1),którzy porównyłvali ogó1-
ną liczbę bakterii w pełnotłustym serze cheddar i jego
ni skotłuszc zorym o dpowiedniku. W początkowych
etap ach pro dukcj i lic zb a ta była idenĘ czna w obu ro -

dzajach sera, natomiastprzez caĘ okres dojrzewania
(5 miesięcy) większą ogolną Itczbę bakterii, a takżę
bakterii fermentacji mlekowej badaczę stwierdzili
w serach z większązawartościątŁuszcnl. Róznica ta
wskazywaó by mogła, że bakterie pochodzącę z za-
kwasu mają generalnie większe powinowactwo do śro-
dowiska tłuszczowęgo. Tezę taką potwierdziĘ także
badania Laloya i wsp. ( 1 0). Wedfug tych autorów więk-
sząliczbę bakterii w serze pełnotłustym mozna tłu-
maczy ć większym stopniem zatrzymywania bakterii
starterowych w skrzepie i ewentualnie lepszymi wa-
runkami ich rozwoju. Obserwacje dokonane przez
wymienionych autorów za pomocąmikroskopu elek-
tronowego wykazaĘ, że około 85% populacji bakterii
mlekowych było zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie
kuleczek tłuszczowych.

Tab. 1. Ogólna liczba drobnoustrojów, bakterii kazeoliĘcznych i lipoli-
tycznych w poszczególnych etapach produkcji serów pełnotłustych
i niskotłuszczowych

Podstawową grupą bakterii o uzdolnientach kaze -
olitycznych występujących w serach są bakterie fer-
mentacj i mlekowej pochodzące ze szczepionki. W pro-
c e sie doj rzewania s era istotną rolę odgryw ają enzymy
proteoli§czne bakterii mlekowych. Opró,cz proteina-
zyzwiązanejzpowierzchniąkomórekiodpowiędzial-
nej za początkowy etap rozkJadukazeiny, aktywnie
działająpepĘdazy, które po autolizie komórek i ich
uwolnieniu do masy seraprzyczyniają się do tworze-
nia peptydow i wolnych aminokwasów. Działalność
ta, stanowiąc najwńniejszy czynnik w procesie doj-
rzewania, wpływa zarówno na teksturę, jak i na cechy
sensoryczne sera (1-3, 1I, I2). Spośrod drobnoustro-
j ów pr zeż;ywaj ących p astery zacj ę or az p o cho dzących
z reinfekcji najbardziej ak§wne kazeoltĘcznie sąro-
dzaje: P s eudomonas, Al c aligenes, P roteus, Acineto -
bacter i Bacillus oraz niektóre gatunki Clostridium.
Wiele drobnoustroj ów o zdolno ściach kazeoliĘ czny ch
wykazuje takżę właściwości psychrotrofowe i obie te
grupy mająwiele cech wspólnych (14). Drobnoustro-
je kazeolityczne występowały w mleku po pasteryza-
cji w liczbie 102-103 j.t,k. w 1 cm3. W kolejnych eta-
p ach pro dukcji zmiana Iiczby drobnoustroj ów tej gru-
py pokrywała się ze zmianami ogólnej liczby drobno-
ustrojów imiała podobny przebieg dla serów nisko-
tŁuszczowych i pełnotłustych, W serach po 9 tygod-
niach doj rzewan ia liczba bakterii kazeolity czny ch
wynosiła w serach niskotłuszczowych 5,0 x 106, a w
serach pełnotłus§ch - 9,8 x 106 j,t.k. w 1 g.

Lip oLiza j est pro ce sem, któremu przypisuj e s ię naj -
większywpĘwna aromat i wpewnym stopniuna smak
serów. Bakterie fermentacji mlekowej wykazują ak-
tywnośó lipolityczną i mogą hydrolizować tłuszcz
mleczny, ale są to uzdolnienia stosunkowo słabe,
w rwiązkuz czym rola bakterii starterowych w prze-
mianach tłlszcza wydaje się ograniczona i najmniej
znacząca w procesie dojrzewania. O wiele silniejsze
właściwości lipolityczne w serach wykazują drobno-
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Tab. 2. Liczba bakterii z grupy coli, enterokoków oraz pleśni i drożdży
w poszczególnych etapach produkcji serów pełnotłusĘch i niskotłusz-
czowych

Nie stwierdzono obecności enterokoków
w 1 cmr mleka po pasteryzacji ani w mleku
po dodaniu zakwasu. Ich obecność w serach
w liczbie ok. 103 j |k y 1 g odnotowano do-
piero po prasowaniu obu rodzajów, Znaczne
zwiększeni e liczby enterokoków stwierdzono
w pierwszym tygodniu dojrzewani a (o 7-2 rzę-
dy wielkości). Pod koniec okresu dojrzewa-
nia liczba paciorkowcow kałowych przekra-
czaŁa 106 j.t.k, w I g, zarówno w serach peł-
notłustych, jak i o obnizonej zawartości tłusz-
czu, Enterokoki występująw mleku surowym
i przeżyw ają obróbkę cieplną stosowaną przy
produkcji serów podpuszczkowych dojrzewa-
jących (72-75"Cl15-20 sek.), w związku
z czym ich obecność w sęrach może świad-
czyć zarówno o niskiej jakości mikrobiolo-
gtcznej surowca, jak i o zanieczyszczeniach
popasteryzacyjnych. Niektorzy badacze (1)
wyrażająpogląd, ze enterokoki odgrywają

pozytywnąrolę w dojrzewaniu serów W porównaniu
z b aktenami s tarterowy mi pr zeżywaj ą one w s erze dłu-
żej prze de ws zystkim ze w zględu na l ep szą to lerancj ę
na podwyzszoną kwasowość i stęzenie NaCl oraz na
szerszy zakres temperatury wzrostu. Enterokoki także
aktyłvniej hydrolizują tfuszcz mleczny, co moze ko-
rzystnie wpĘrvać na cechy smakowo-zapachowe doj-
rzaŁego sera, Jednocześnie dane piśmiennictwa (l4)
sugerują ze w serach kierowanych do sprzedaży licz-
ba enterokoków nie powinna być większa niż 106 j.t.k.
w 1 g, co jest podyktowane aŚpektami zdrowotńymi
i mozliwością wywoływania zatruć pokarmowych
przez tę grupę bakterii. W badaniach Kazimierczak
i wsp. (9) ponad 92ońprobek krajowych serów rynko-
wych spełniało tę za\ęcęnia. W niniejszych badaniach
żadna z próbek serów po 9 tygodniach dojrzewania
nie spełniała tych wymagań. Pomimo braku w danych
literaturowych doni e s ień o zatnlc iach p okarmowych
wywołanych przez enterokoki po spozyciu serów,
wydaje sięuzasadnione oznaczanie enterokoków w se-
rach po dojrzewaniq gdyż otrzymane wyniki wskazu-
jąnamożIiwość ich rozwoju w czasie dojrzewania.

Obecność pleśni i drożdży w serach jest efektem
zanie c zy szcz eń p op a ste ry zacy jny ch, a głowny mi żr ó d-
łami : powi etrz e, p owie r zchnia ur ządzeń, s o lanka oraz
pracownicy. Najczęściej występującymi w serowniach
r o dzaj ami dr o żdży są: D e b a ry o my c e s, C an d i d a, K l uy -
v eromy c es, Rho do torula, S ac charomy c es, Tric ho s p o -
ro n i C ryp t o c o c ctls (6, 1 6- 1 8 ). Występowan ie dr ożdży
w serach twardych i półtwardych jest dość powszech-
ne. Ich rozwój w nadmiernych ilościach moze powo-
dować niewłaściwe o czkowanie, o db arwi enia, gory cz-
kę, wady smaku oraz wzdęcia serów (4, 5, 76, 17).
Aktyvnośc drożdży w serach związana jest z ich zdol-
nością do wytwarzanla zewnątrzkomórkowych pro-
teaz i lipaz oraz tolerancją na niską temperaturę doj-
rzęwalni i wysokąkoncentrację soli (4, 17). Badania
przeprowadzone przęz Hootwood i wsp. (8) wskazu-
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Objaśnienie: nb nieobecne

ustroje pochodzące z surowca lub z reinfekcji. Do naj-
częściej występujących w serach należąbakterie zro-
dzajow: Pseudomonas, Alcaligenes, Acinetobacter,
Bacillus, Klebsiella, Moraxella, Enterobacter, Micro-
coccus (14). W próbkach mleka po pasteryzacji bak-
terie lipolityczne występowaĘw Itczbie około 103 j.t.k,
w l cm3. Liczba ta nie zmięnińa sięznacznie w trak-
cie produkcji serów i po 9 tygodniach dojrzewania wy-
nosiła 9,3 x 102 j.t.k. w 1 g serów pełnotłustychi2,5 x
103 j.t.k. w 1 g serów niskotłuszczowych.

W tab. 2 podano liczbębakterii z grupy coli,liczbę
enterokoków orazpleśni idrożdży w badanych serach
w poszczegolnych etapach ich produkcji. Bakterie
z grupy coli sąniepożądane w serach i stanowiąwskaź-
nik poziomu higieny produkcji w zakładzię przemy-
słowym. Przy liczebności powyżej 105 j.t.k. w 1 g sera
mogą być przyczynątzw. wczesnych wzdęć serów,
obj awiaj ących się nieprawidłowym oczkowaniem, a w
skrajnych Wzypadkach rozrywaniem miąższu sera
i nietypowymi cechami smakowo-zapachowymi. Tem-
po rozwoju i wymierania bakterii z grupy coli zaleĘ od
wzrostu kwasowości, a dokładniej od uĄńej szczepionki
powodującej spadek pH do wartości 5,4-5,5 (14, 15).

W badanych serach bakterie z grupy coli pojawtĘ
się po etapach, w ktorych najprawdopodobniej nie za-
chowano odpowiedniej higieny produkcji, to znaczy
w przypadku serów pełnotłusĘch po etapie solenia
serów, a w serach niskotfuszczowych - po etapie pra-
sowania serów. Na poziomie ok. 102 j.t.k. w I gltrzy-
mywaĘ sięaż do początkowego okresu dojrzewanta,
po czym wymieraĘ. W zadnej z próbek serów w 5.
tygodniu dojrzewania nie stwierdzono bakterii z gru-
py coli w 0,1 g. Badania krajowych serów rynkowych
przeprowad zone pr zęz Kaztmtęr c zak i wsp. (9) wyka-
zaĘ, że jedynie 4Ioń przebadanych próbek nie zawie-
rało w 0,1 g bakterti z grupy coli, Pozostałe probki
były zanteczyszczone tymi drobnoustroj ami na pozio-
mie l0-10a j.t.k. w 1g.



ją że w przypadku niedotrzymania zalęcanych warun-
ków produkcji (zbyt niska aktywność bakterii mleko-
!\rych i zawartośćNaCl, zbyt wysok a zaw artość wody)
drożdżę z rodzaju Candidą mogą się swobodnię roz-
wijać w serze i powodowaó powstawanie niepożąda-
nych cech organoleptycznych.Inni autorzy (16) stwier-
dzili natomtast, że pomimo faktu występowania
drożdży nawet na poziomig 10' j.t.k.lg, nię zawszę
musząone wlrvierać szkodliwy wpŁyw na jakość sera.

Stwierdzono także, że drożdże obecne w serach
podpuszczkowych doj rzewaj ących mo gą być odpowie-
dzialnę za p o żądane zmiany b i o ch emi c zne, p oni ewaz
pewne ich gatunki współdziałają w tworzeniu cech
organoleptycznychi tekstury w niektórych serach. Jest
to związanę ze zdolnościąkilku gafunkow do fermen-
tacjilaktozy i w rezultacie do produkcji etanolu i alde-
hydu octowego. W konsekwencji ich aktywności pro-
teo litycznej i lipolitycznej niektóre dr ożdżę p o śre dnio
p eŁniąw ażną ro 1ę w formowaniu prekur s oró w aro ma-
tu (aminokwasoq kwasów tłlszczowych, estrow)
i stymulowaniu rozwoju innych organizmów poptzez
wydzielanie stymulatorów wzrostu bakterii mlekowych
(17, 18).

Badane probki mleka serowarskiego i obu rodza-
jów serów na wszystkich etapach produkcji nie zawie-
raĘ drożdży i pleśni w 1 cm3/0,1 g, co świadczy obra-
ku reinfekcji.

podsumowanie

Zarowno w serach niskotłuszczowych,jak i pełno-
tłustych największą liczbę bakterii ogółem i Iiczby
pozostaĘch grup drobnoustrojów, z wyjątkiem ente-
rokoków, stwierdzono po etapie prasowania serów.
Liczba enterokoków przekroc zyła w serach przezna-
czonych do spozycia poziom 106 j.t.k.lg, pomimo ze
nie stwierdzono ich obecności w 1 cm3 mleka sero-
warskiego, co świadczy o mozliwości ich rozwoju
w czasie dojrzewania serów. Równocześnie tak duża
tchltczbaw badanych serach może wskazywać na nie-
dostateczne warunki higieniczne w czasie pfocesu pro-
dukcyjnego,

Wszystkie badane sery nie zawieraĘ po zakohcze-
niu dojrzewania bakterii z grupy coli oraz drożdży
i pleśni w 0,1 g, co świadczy o braku możliwości ich
rozwoju w serach.

P orownuj ąc o gólną lic zbę b akterii i liczb ę p o szcze -
gólnych grup drobnoustrojów w serach niskotłuszczo-
wychipełnotłustychmożnasądzic,żeprzyc4lnąewen-
tualnych uboższych cech organoleptycznych serów
ni skotłuszczowych nie j e st liczba i r o dzaj mikro fl ory,
Ewentualn ą pr zy czyną gorszych c ech organ olepĘ cz-
nych serow niskotłuszczowych najprawdopodobniej
jest zmniejszenie prawie o połowę zawartości tŁusz-
czu,l<tóry jest głównym czynnikiem kształtującym tek-
sturę serów.
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U 2 bawołów (Bubalus bubalis) nie szczepionych przeciwko lBR stosowano
codziennie iniekcje losforanu sodowego deksametazonu w dawce 5 mg/kg przez
5 kolejnych dni. W surowicy bawołów występowały przeciwcińa dla glikopro-
teiny herpeswirusa typ 1 (BoHV-1) Próbki krwi, wymazy z jamy nosowej
i pochwy badano w kjerunku obecności wirusa codziennie począwszy od 5 do
15 dnia po zakończeniu stosowania deksamętazonu. Wymazy z pochwy oraz
krew nie zawierały wirusa BoHV-1. Wirus był obecny w 13 z22 wymazów
pochodzących zjamy nosowej. Izolaty dawaĘ efekt cytopatyczny w pierwotnej
hodowli komórek nerki płodu cielęcia i metodą PCR zostaĘ zidenĘfikowane
jako herpeswirus. Obydwa izolaty posiadały identyczne geny kodujące gliko-
proteinę D i B ByĘ one ściśle spokrewnione bardzie1 z herpeswirusami bydła
typ 5 aniżeli z wirusem BoHV-l. 
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