
Kyslo-mliečna fermentácia 

Kyslo-mliečna fermentácia je metabolický proces, pri ktorom sa 6-uhlikatý cukor (napr. glukóza) 

konvertuje na vnútro-bunkovú energiu a metabolit nazývaný laktát alebo kyselina mliečna. Proces pri 

ktorom vzniká kyselina mliečna je striktne aneróbny. Rovnaký proces prebieha aj u zvierat a ľudí, pri 

nedokonalom spaľovaní cukrov v neprítomnosti kyslíka, svalovka. Ak je prítomný kyslík, väčšina 

mikroorganizmov používa aeróbnu respiráciu k získavaniu energie. Kyslo-mliečne baktérie môžu mať 

oba typy metabolizmu. Enzým, ktorý katalizuje premenu kyseliny pyrohroznovej na kyselinu mliečnu 

sa nazýva laktát dehydrogenáza. Pri kyslo-mliečnej fermentácii môžeme hovoriť o dvoch základných 

typoch: homofermentatívnom mliečnom kvasení a heterofermentatívnom mliečnom kvasení.  

Homofermentatívne mliečne kvasenie: 

1 Glukóza                          2 kyselina mliečna + 2 ATP 

V homofermentatívnom mliečom kvasení baktérie využívajú glykolýzu Embden-Mayerhovovej dráhy 

a používajú enzým aldoláza, nie ketolázu. Organizmy, ktoré predstavujú tento typ kvasenie sú: 

Lactobacillus acidophilus, L. delbrueckii subsp. bulgaricus, L. helveticus, Enterococcus faecium 

a Streptococcus thermophilus. 

Tento typ metabolizmu sa používa hlavne pri výrobe jogurtov, všade tam kde je končeným produktom 

jedine kyselina mliečna.   

Heterofermenatívne mliečne kvasenie: 

1 Glukóza                     1 kyselina mliečna + (1 etanol + kyselina octová) + 1 CO2 + kyselina mravčia 

(stopové množstvá) + 1 ATP + 1 ATP/kyselina octová 

Pri tomto type kvasenie zo 6-uhlikatých cukrov vzniká ekvimolárne množstvo kyseliny mliečnej, etanolu 

a CO2. Rozdiely v produkcii etanolu a kyseliny octovej sú závislé od podmienok kultivácie týchto 

baktérií. Baktérie využívajú pentózo-fosfátový metabolizmu ako typ glykolýzy, nazývanú aj 

Horeckerova dráha. V tento dráhe so 6-uhlikatého cukru (6-fosfoglukonátu) vzniká 5-uhlikatých cukor 

(ribulóza-5-fosfát). Už v tomto kroku je do prostredia vylúčená jedna molekula CO2. Baktérie, ktoré 

vyzžívajú tento typ metabolizmu sú: Bifidobacterium breve, B. infantis, B. longum, B. thermophilum, 

Lactobacillus casei, L. fermentum, L. plantarum, L. rhamonosus a L. salavarius.   

Mikroorganizmy sú kategorizované na základe používaného metabolizmu, v niektorých prípadoch sa 

stáva, že baktérie dokážu zmeniť typ metabolizmu a použiť inú cestu pre získavanie energie. V tomto 

prípade existujú tri kategórie: 

1. Obligátne homofermentatívne – využívajú jedine Emben-Mayerhofovu dráhu, ináč nazývanú 

aj glykolytická dráha. 

2. Fakultatívne heterofermentatívne – využívajú glykolytickú dráhu s použítím aldolázy, no 

v prípade obmedzenom množstve glukózy používajú ketolázu. 

3. Obligátne heterofermentatívne – tieto organizmy vôbec nemajú aldolázu a využívajú iba 

Horeckerovu dráhu, ináč nazývanú fosfoglukonátová dráha.  

 

 

 

 



Postup č. 3: Založenie experimentu pre kyslo-mliečnu fermentáciu 

1. Postup výroby jogurtu 

 

- Mlieko nalejeme do baniek, množstvo podľa potreby (viď. tabuľka) 

- Pridáme alebo nepridáme sušené mlieko podľa variantu (viď. Tabuľka) 

- Banky vložíme do vodného kúpeľa a zahrejeme na požadované teploty podľa variantov po 

dobu 10 minút a miešame 

- banky s mliekom ochladíme na 40°C (chladíme pod tečúcou vodou) 

- Do kadičiek nalejeme po 150 ml jednotlivých variant mlieka (viď. Tabuľka) 

- pH metrom zmeriame počiatočnú hodnotu pH (zapíšeme) 

- Do mlieka pridáme čisté kultúry mikroorganizmov (v podobe jogurtovej kultúry z jogurtov 

podľa variantov) 

- Dobre zhomogenizujeme 

- Kadičky prikryjeme alobalom 

- Inkubujeme 5 - 9 hodín pri 42 °C  

- Viď. obrazová príloha v podobe obrázku č.1 

Tabuľkač.1: Varianty experimentu pri mliečnej fermentácii – vstupné suroviny a technológia 

Variant  
Objem 
média 

Médium 
Sušené 

mlieko v g 

Teplota 
zahriatia / 

čas 

Zdroj 
mikroorganizmov 

Teplota 
inkubácie 

1 

150 ml 
Čerstvé 
mlieko 

0 g > 80 °C / 10 
min 

Grécky jogurt 

42 °C 

2 5 g 

3 0 g < 80 °C / 10 
min 4 5 g 

5 0 g > 80 °C / 10 
min 

Obyčajný jogurt 
6 5 g 

7 0 g < 80 °C / 10 
min 8 5 g 

 



 

Obrázok č.1: Grafické zobrazenie variantov mlieka a výroby jogurtov 

Hypotézy: 

1. Jogurt s prídavkom sušeného mlieka bude mať vyššiu konzistenciu ako bez prídavku 

2. Teplota pri technologickej príprave bude mať vplyv na konečný výsledok – konzistenciu 

jogurtu 

3. Dokázať či sú v Gréckom jogurte iné kultúry ako je tomu pri obyčajných jogurtoch 

Význam experimentu:  

- zistiť či je rozdiel medzi bakteriálnymi kultúrami Gréckeho a obyčajného jogurtu 

- zistiť či teplota zahriatia mlieka má vplyv na konzistenciu jogurtu,  

- zistiť či má obsah bielkovín vplyv na konečný produkt, 

- zistiť, ktorý z variantov bude mať najvhodnejším prostredím pre tvorbu kyseliny mliečnej 

- definovať aj senzorické vlastnosti s ohľadom na konečného spotrebiteľa  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Výroba fermentovanej zeleniny 

 

- fermentovaná zelenina má mnoho výhod, zelenina nie je tepelne ošetrená, preto sa v nej 

zachováva množstvo vitamínov a antioxidantov. Rovnako, je dôležitým zdrojom zdraviu 

prospešných probiotických kultúr mikroorganizmov. Kyselina mliečna zvyšuje dietetickú 

hodnotu potravín a konzervuje zeleninu na dlhšie časové obdobie, tým že znižuje pH 

a zabraňuje rozvoju nežiaducich mikroorganizmov.  

Postup:  

- Fermentovať zeleninu budeme v 4 variantoch, každá skupina bude mať na starosti jeden 

variant 

- Do štyroch kadičiek si pripravíme destilovanú vodu s NaCl = 6 % roztok, ktorý sa použije na 

zaliatie zeleniny, aby sme dosiahli anaeróbne prostredie 

- Fermentovať budeme v bankách s kvasnými zátkami 

- banky treba pred prípravou umyť 

- Zeleninu treba umyť a narezať na malé kúsky, prípadne postrúhať, aby sme dosiahli čo 

najlepšie uvoľnenie skvasiteľných sacharidov  

- Premiešať rôzne druhy zeleniny a umiestniť ich do baniek natesno, príliš netlačiť aby sme 

banky nepraskli pod tlakom 

- Množstvo jednotlivých druhov zeleniny treba navážiť vždy v pomere 5:1 , to znamená napr. 

100 gramov kapusty ku 20 g prídavku, je však nutné tento pomer zmeniť na množstvo, ktoré 

sa do baniek zmestí aby sme dosiahli naplnenie banky ako je zobrazené na obrázku č.2. 

 

Tabuľka č.1: Varianty kvasenej zeleniny  

Varianty Základ 20 % prídavok 
zeleniny  

Soľný roztok 

1 

kapusta 

Kapusta  

Podľa potreby 
2 Mrkva 

3 Paprika 

4 Cibuľa 

 

- Každý variant zaliať 6 % roztokom soli (všetky použité objemy a množstvá zaznačujeme, 

potrebné pre ďalšie výpočty) 

- Na vrch banky umiestniť zátku s kvasnou zátkou aby zelenina nebola v kontakte so vzduchom 

- Nechať kultivovať pri teplote 20 °C po dobu 7 dní 

°Brix  

- Pre potreby určenia množstva pridaného cukru je potrebné zmerať °Brix u každého druhu 

zeleniny, stačí vytlačiť pár kvapiek obsahu zeleniny a zmerať refraktometrom 

 

- Zistené °Brix použiť pre vysvetlenie nasledovnej fermentácie, ak vieme že °Brix je približne 1 

% cukru v objeme  



 

Obrázok č.1: Grafické znázornenie ako naplniť banku zeleninou a slaným roztokom (zelenina by 

nemala vystupovať nad povrch hladiny roztoku) 

 

Hypotézy:  

1. Množstvá kyselín v jednotlivých variantoch budú odlišné vplyvom rôznych prídavkov zelenín, 

pretože každá je nositeľom iného množstva a kvality sacharidov 

2. Vplyvom rôznych prídavkov zeleniny sa zmení aj celkový obraz druhového zastúpenia 

mikroorganizmov 

3. Rôzne druhy zeleniny spôsobia rôzne výsledné pH, ktoré je dôležité pri konzervácii potravín 

Význam experimentu: zistiť ako vplývajú rôzne druhy zeleniny na kyslo-mliečnu fermentáciu 

a mikroorganizmy, ktoré ju spôsobujú 

- Zistiť aký druh zeleniny spôsobí vyššiu produkciu kyseliny mliečnej, ktorá má anti-mikrobiálne 

vlastnosti a udržiava produkt dlho čerstvý,  

- Vplyvom mikroorganizmov by malo pH dosiahnuť hodnotu 4,0 - 4,2 pH – prípadne nižšiu 

alebo vyššiu 

- Zistiť aké mikroorganizmy sa rozvíjajú pri rôznych typoch pridaných ku kapuste, aspoň 

tvarovo – mikroskopicky, ich tvarové zastúpenie – my neskôr zo vzoriek, ktoré ste odobrali na 

začiatku do vzorkovníc urobíme meta-genomické štúdie s podrobným opisom druhov 

- Určiť aké druhy zeleniny dokážu alebo nedokážu vytvorí vhodné podmienky na vytvorenie 

požadovaného pH 

- Rovnako zistiť aj senzorické vlastnosti pri jednotlivých druhoch zeleniny 

 

 

 



3. Mikroskopické vyšetrenie baktérií mliečneho kvasenia - jogurty 

 

- Na podložné sklíčko urobíme rozter jednej kvapky jogurtu na plochu 1 cm2 (rovnomerne 

v tenkej vrstve) 

- Náter necháme voľne uschnúť a následne ho fixujeme v dietylétery 90 sekúnd 

- Opatrne vyberieme preparát z dietyléteru pomocou pinzety 

- Opláchneme destilovanou vodou 

- Prevrstvíme malým množstvom metylénovej modrej (1 kvapka) 

- Prikryjeme krycím sklíčkom a pomocou filtračného papiera odsajeme prebytočné farbivo 

- Pozorujeme 100 x homogénnou imerziou 

 


