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Oua!ity and shelf-life of milk pasteuilzed at 84'G/l9-22s and ftee from post-pasteutization contamination

Summary
The aim of the study was to determine the quality and shelf-life of milk pasteurized at 84"Cll9-22s, free

from post-pasteurization contamination, and stored at 4"C or 6oC. The following groups of microorganisms
were determined: total bacteria count, thermoresistant bacteria, psychrotrophic bacteria, caseolytic bacteria,
lipolytic bacteria, Bacillus cer€us counts, coliform bacteria, and mesophilic aerobic bacteria spores. More-
over, the acidity and milk protein stability were determined and sensory evaluation was carried out as well.
The most sensitive of the used pasteurization parameters were coliform and psychrotrophic bacteria. Their
absence in 1 cm3 of milk immediately after heat treatment indicated the absence of microbiological post-
pasteurization contamination. It has been proved that the growth rate of microorganisms in pasteurized milk
is slower and the shelf life of stored milk has been longer in 4oC than in 6oC. The changes in total bacteria
count (mainly psychrotrophic, caseolytic and |ipolytic bacteria) in milk were not observed before 7-14 days of
storage at 4oC. The significant changes in total bacteria count were observed on the 21st day of storage at 4"C.
Similar changes in total bacteria count were not observed on the 7th day of storage at 6oC, but those changes
were significant on the 14th day of storage. In the s€nsory evaluation carried out immediately after heat
treatment, milk samples had received a score 4.78 +0.22, on a ranking scale from 1 (the worst) to 5 (the best).
After 21 days of storage in 4oC the mean scores were 4.53 +0.15, at 6oC - 4.38 +0.17. More significant changes
of aciditywereobservedinmilksamplesstored at6"C thaninthosestored at4"C. Changesof milkprotein
stability were detected in one mi|k sample stored at 6"C for 21 days. This study has demonstrated that in
Poland it is possible to produce highly pasteurized (at 84"Cl19-22s) milk with at least 14 days of she|f life. The
growth rate of microflora present in milk pasteurized at 84oCl19-22s was higher than in milk pasteurized at
74"Cl19-22s and stored at the same low temperature.

Keywords: pasteurized milk, microbio|ogical quality. she|f life of milk, contamination

Mleko spozywcze pasteryzowane zaliczane jest do
produktów mleczarskich o krotkirn okresie przydatnoś-
ci do spozycua zę względu na obecność drobnoustro-
jów zdolnych do rozwoju w niskiej temperaturze, jaka
stosowana jest podczas jego przechowywania w zakła-
dziemlęczarskim i w handlu. W ostatnich latach nastę-
puj e system aty czne wydłuzanie trwało ści mleka paste-
ryzowanego m.in. dzięki poprawie jakości surowca,
p o dni e s i en iu p oziomu h i gi eny pro dukcj i i ptzesttze ga-
niu niskiej temperatury przechowywania. W wynikrr
tych przemian trwałość mleka pasteryzowanego w co-
raz większym stopniu zależy od dynamiki rozwoju drob-
noustrojów pochodzących z surowca, które przeżyły
ploces pasteryzacj i i stanowi ą n ieuniknioną mikrofl orę
produktu końcowego.

W krajowym przemyśle mleczarskirn bardzo często
stosowana jest wysoka pasteryzacja mleka w tempera-
ilrze co najmniej 84"C z czasęmpTzetrzymania 19-22 s,

która wykazuje większą skutecznośó niszczenia drob-
noustrojów w porównaniu z łagodną pasteryzacją
w temperaturze'7 2-7 5" C l I 5 -25 s. W związku z Ęm za
c el niniej s z ej pracy pr zy j ęto okre ś leni e stopnla pr zeży -
walności rożnych grup bakterii podczas pasteryzacji
mleka w 84'C/19 -22 s w warunkach laboratoryjnych
oraz określenie jakości tego mleka po pasteryzacji ijego
przydatności do spozycia podczas przechowywania
w niskiej temperaturze,

Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na mleku zbiorczym (od stada
80 krów) z doju fannego, schłodzonyn po doju do tempera-
tury 4oC. W badaniach stosowano tylko takie mleko, które
pod względem kwasowości miareczkowej i braku obecności
substancji hamujapych odpowiadało wyrnaganiotn l}ormy
PN-A-86002: t 995 ( 14). Pasteryzacja mleka była przeprowa-
dzana w laboratoryj lrym pasteryzatorze pĘtowym fi rny Alfa-
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ratlrze 4"C przez 2I dnt przechowlłvania, mimo
ze niektórzy autorzy wskazują na mozliwośó
wzrostu (powolnego) niektórych szczepow B. ce-
reus w tej temperatwze (5,9). Warto przy tęi
okazji zasygnalizować wykrycie u ,B. cereus spe-
cy ftc zny ch sub s tancj i, tzw . b lałek s z oku z imne go,
umożliwiaj apych temu drobnoustroj owi adaptacj ę
do coraz niższychtemperatur. B. cereus powszech-
nie występuje w mleku krajowym i stanowi też sta-

Ę składnik mikroflory mleka pasteryzowanego
(.7,9),W mleku przechowywanym przez 2I dnl
w 4oC na niezmienionym poziomie pozostałalicz-
ba przetrwalników bakterii mezofilnych. W zad-
nej probce przechowlłvanego mleka nie stwierdzo-
no obecności w 1 cm3 bakterli z grupy coli,. co
świadczy o braku mikrobiologiczny ch zanieczy sz-
czeń po pasteryzacji. Kwasqwośc ogólna mleka
przechowywanego przęz 2l dni w 4oC wynosiła
6,6-7,0'SH, kwasowośc czynnapH6,6-6,7 . W ba-
danych próbkach nie stwierdzono ścięcia mleka
w obupróbach alkoholowych. W ocenie sensorycz-

wanym w 84"Cl19-22 s i przechowywanym w 6oC

Nie stwierdzono ścięcia próbek mleka w obu próbach
alkoholowych. W ocenie sensorycznej bezpośrednio
po pasteryzacji mleko uzyskało średnio 4,J8 + 0,22
punktów.

Zagadntentem istotnym dla trwałości mleka pastery-
zowanego jest charakterystyka dynamiki rozwoju po-
szczegóInych grup drobnoustrojów, które pozostają
w mlekupo pasteryzacji. Naryc. 1 przedstawiono zmia-
ny Iiczb badanych grup drobnoustrojów w mleku prze-
chowywanym w temperatlrze 4'C. Po 7 dniachprze-
chowywania zmiany te nie nastąpiły, lecz w okresie
7-14 zwiększyb się liczby niektórych grup drobnoustro-
j ow (b akterii lipo liĘcznych, p sychrotrofowych i kazęo -
litycznych), ale maksymalnie do około 103 j.t.k. w cm3.
W przypadku ogolnej liczby drobnoustrojow, zmiany
te byĘ statystycznie nieistotne (p > 0,05). Dopiero po
21 dniach przechowywania mleka zwiększenie ogólnej
liczby drobnoustrojow było statystycznie istotne (p <
0,05), a Itczba ich wynosiła w poszczególnych prob-
kach od 4,0 x I0ż do 8,7 x 104 j.t.k. w 1 cm3. W związ-
ku z wydłużanięm okresu przydatności do spożycia
pasteryzowanego mleka nasuwa się pytanie, jakie gru-
py bakterii rozwljająsię w niskiej temperaturze i ogra-
ntczają trwałość mleka, Zagadntenie to jest aktualne
szczególnie w obecnych warunkach krajowych w po-
wiązaniu ze znacznąpoprawąjakości surowca i higie-
ny produkcji. Rozwój poszczegóInych badanych grup
drobnoustrojow był zróżntcowany, podobnie jak w mle-
ku pasteryzowanym systemem HTST, omówionym
w poprzednich badaniach (19). Interesujapyjest dyna-
miczny rozwoj bakterii psychrotrofowych, tak że ich
Liczbapo 2l dniach przechowywania mleka była więk-
sza ntż ogolna Iiczba drobnoustrojow, która fepfezen-
tuje głównie drobnoustroje mezofilne.Zbliżona do niej
była Iiczb a b akterii lipolityc znych. Innę grupy b akterii
rozwljały sięwolnej (kazeolityczne) lub wcale (ciepło-
oporne, B. cereus). B . cereus nie rozwij ał się w tempe-

nej mleko przechowywane przęz 14 dni uzyskało od
4,2 do 4,7 punktów.

W mleku przechowywanym w temperaturze 6"C
(ryc. 2), ogólna liczba drobnoustrojów nie zmieniała się
w ciągu 7 dni, a po 7 -I4 dniach zwiększyŁa się o około
3 rzędy wielkości i był to wzrost statysĘcznie istotny
(p S 0,05). Po 21 dniachprzechowlłvaniamlekaw tem-
petaturze 6oC ltczba tabyŁa większa o ponad 4 ruędy
wielko ści od warto ści po czątkowej t zaw iętała się w gra-
nicach 1,9 x 105-5,6 x 107 j.t.k. w 1 cm3. Najsilniej roz-
wijały się bakterie psychrotrofowe, które dominowĄ
w mikroflorze mleka już od 7. dnia przechowywania
orazbakterie lipoliĘczne i kazeolityczne. W miarę upĘ-
wu czasu przechowyłvania mleka stwierdzono w ob-
serwacj ach mikroskopowych, zwiększanie się udziafu
bakterii przetrwalnikujących, a nawet ich dominację
w ogólnej liczbie drobnoustrojow i wśród bakterii psy-
chrotrofowych. Na uwagę zasługuje dynamtczny roz-
woj B. cereus jlż po 7 dniach przechowywania mleka.
Po 2I dniach jego liczba w poszczególnych probkach
mleka wynosiła od 6,0 x 100 do 4,0 x 105 j.t.k. w cm3.
Kwasowośó ogólna mleka przechowywane go ptzez żI
dni w 6oC wyniosła 6,60-8,80oSH, natomiast pH 6,36-
-6,7 6. Podwyższoną kwasowość mleka stwierdzono Ę1-
ko w jednej probce o ogolnej liczbie mikroflory 5,6
x 1 0? j .t.k. w 1 cm3. W próbce tej nastąpiło także ścię-
cie mleka w obu próbach alkoholowych, natomiast
w pozostałych - proby te nie wykazały ścięcia mleka.
W ocenie sensorycznej mleko przecho,ł,ywane w 6oC
pTzez 2I dni oceniono pod względem zapachl (z wy-
jątkiem próbki, w której nastapiło ścięcie w próbach
alkoholowych i ktorą zdyskwalifikowano) na 4,2-4,6
punktow, natomiast (spodziewając się dużej liczb drob-
noustrojów, w tyrn B. cereus), nie oceniano jego sma-
ku. Biorąc pod uwagę tylko zapach stwierdzono nie-
w i e lki e zmlany (4, 0 punkty) w p orown aniu z zap achem
mleka bezpośredn io po pasteryzacji.
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Ryc. 2. Zmiany liczby wybranych grup bakterii w mleku pasteryzo-



Wykazano v,ryższądynamikę rozwoj u drobnoustro-
jów i krótszą trwałość mikrobiologicznąmleka prze-
chowlłvanego w 6'C niż w 4'C. W innych badaniach
własnych (I7,19) wykazano, ze dopuszczalna do nie-
dawna przy przechowywaniu mleka pasteryzowanego
temp eratura 8 

o C, c zęsto utr zymyw ana też w chłodzi ar-
kach domowych, zwięks za dynamikę rozwoj u obecnych
w nim drobnoustrojów i znacznle obniża trwałośó mle-
ka w porównaniu z temperaturą1"C.Przydatność do
spozycia mleka pasteryzowanego jest ustalana pTzęz
producentów z zastosowaniem obowiązuj apej tempe-
rafury przechowywania produktów. Obecnie w Polsce,
tak jak i w innych krajach Unii Europejskiej, tempera-
tura przechowywania mleka pasteryzowane go nie moze
by ć wy ższa niż 6" C (Dyrektywa 92 l 46 EE C). W prak-
tyce kraj owej, deklarow ana pTzez producentów przy -

datność do spozycia mleka pasteryzowanego wynosi
ki lkanaś c i e dni, sp oradyczni e do 2 ty go dni, D ziękt pr ze -
strzeganiu wysokiej higieny produkcji oraz braku drob-
noustrojów pochodzących z zantęczyszczei po paste-

ry zacjt, j ako ś ć mikrobio l o giczna mleka j e st c or az lep -
sza, ajego trwałośc coraz dŁlższa. Nalezy podkreślić,
że ze względu na fakt przystosowywania się drobno-
ustrojów do rozwoju w niskiej temperaturze, obowią-
zuj ąca temperafu ra prze chowywania produktów musi
być co pewien czas obniżana. Okazuje się, ze nie wszyst-
kie grupy drobnoustrojów obecne w mleku po pastery-
zacjirozwljają się. Nalezy przede wszystkim wymie-
nić baktelie ciepłoopome, które dominująw mikroflo-
rzemlęka bezpośrednio po obróbce terrnicznej w tem-
peratutze 84"ClI9-22 s. Warto rowniez zauważyc, że
dynamika rozwoju pozostałych grup drobnoustrojów
j e st silniej sza w mleku pasteryzowanym wysoko (w tem-
per ahrze 84" C l 19 -22 s) niż łagodnie, systemem HT ST
(6, 15). Jestto o tyle interesujape,żew mlekuwysoko
pasteryzowanym początkowa i końcowa ogólna Ilczba
drobnoustroj ów były mniej sze ntż w mleku pasteryzo-
wanym systemem HTST ( 1 9). W niniej szych badaniach
w mleku przechowyłvanym w 4oC brak było statystycz-
nie istotnychzmianogólnej ltczby drobnousfooj ow przez
2I dni i w tym czasie mleko zachowywało trwałość
mikrobiolo giczną. Natomiast w temperaturze 6oC zmia-
ny były widoczne już przed 14. dniem przechowywa-
nia. W 2I. dnfuprzechowywantaw 4"C orazw 14. dniu
przechowyłvania w 6oC, mimo statystycznie istotnego
zwiększenia się ogólnej llczby drobnoustrojów, przy-
datnośc do spozycia większości probek mleka byłaza-
chowana, co potwierd zŃy o znaczenia kwasowo ści, pró-
by alkoholowe i ocena sensoryczna. Zdanięm niektó-
rych badaczy (16), zanim w mleku wystapią zmiany
cech s ensory czny ch mleka, o gó lna ltczb a drobnoustro -
j ow w nim musi zw iększy c się o kilka rzędów wielkoś-
citprzel<roczyć 106 j.t.k. w 1 cm3. W niniejszychbada-
niach wyrażne pogorszenie cech sensorycznych oraz
ścięcie mleka w próbach alkoholowych zaobsętwowa-
no tylko w jednej próbce mleka o ogólnej liczbie drob-
noustrojów ponad 107 j.t.k. w 1 cm3, przechowywane-
go przęz2l dni w 6oC.

podsumowanie

Przy zastosowaniu mleka surowego o dobrej jakości
mikrobiolo gtcznej i braku zanl,eczyszczeń wtórnych po
pastery zacji mikrobiol o glcznatrwałość mleka pastery-
zowanego w 84"Cl19-22 s wynosi co najmniej 21 dni
w temperaturzę 4oC i 14 dni w temperaturze 6oC. Spo-
śród obecnych w mleku pasteryzowanym grup bakterii
najszyb sze tempo rozwoj u wykazuj ą b akteri e p sychro -

trofowe, a następnie lipoliĘczne, kazeolityc znę i B. ce-
reus. Nie rozwijĄąsię bakterie ciepłooporrre, zaśllcz-
b a pr zetrw alnikow b akterii mezofi lnych tlenowych ni e

zmlet7la się. Dynamika rozwoju bakterii w mleku wy-
soko pasteryzowanym (w temperaltrze 84"ClI9-22 s)

i przechowywanym w 6oC lub 4'C jest większa niz
w mleku łagodnie pasteryzowanym systemem HTST
(w temperaturzę J4"C|I9-22 s) i przechowywanym
w tej samej temperaturze.

Jężęll przyjąć za dopuszczalnąogolną liczbę drob-
noustrojów w mleku 1,0 x 106 j.t.k. w 1 cm3, to w na-
szym kraju jest mozliwe osiągnięcie co najmniej 14-
-dniowej przydatności do spozycia mleka wysoko pas-
teryzowanego, ale przy spełnieniu pewnych podstawo-
!\ych war-rrnków: braku zanieczyszczeh po pasteryza-
cji i przestrzeganiuprzechowywania mleka w tempera-
twze poniżej 6"C.
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