
postup č. 4: Kvantitatívne a kvalitatívne stanovenie kyseliny mliečnej, stanovenie celkových kyselín 

+ mikroskopické vyšetrenie baktérií mliečneho kvasenia 

Teória 

Kyslo-mliečna fermentácia je všeobecne považovaná za zdraviu bezpečnú a prospešnú. Vo 

všeobecnosti platí, že sa cukry obsiahnuté v substráte menia na kyselinu mliečnu. Organizmy 

zodpovedné za túto premenu sú: Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus brevis, Lactobacillus 

plantarum, Pediococcus cerevisiae, Streptococcus thermophilus, Streptococcus lactis, Lactobacillus 

bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus citrovorum, Bifidobacterium bifidus a ďalšie. Táto 

skupina baktérií je zodpovedná za výrobu mnohých ľudských fermentovaných potravín, akými sú 

jogurty, syry, fermentovaná zelenina a mnoho iných. Okrem iného, sú tieto druhy potravín zaujímavé 

svojimi senzorickými vlastnosťami, do ktorých patrí pozmenená chuť, aróma a textúra. V minulosti sa 

fermentovalo surové mlieko, ktoré rýchlo skvasilo a premenené cukry na kyselinu mliečnu znížili pH, 

tým potlačili rozvoj nežiaducich mikroorganizmov. Z takto získaného skvaseného mlieka sa odstránila 

srvátka a vznikol akýsi prvý primitívny syr. Kvasená zelenina má svoje miesto v každej kultúre na celom 

svete. K čerstvej zelenine sa pridá slaný roztok. V tom prípade s potlačí rast nežiaducich baktérií 

a začne rozvoj kyslo-mliečneho kvasenia. Baktérie sa rozvíjajú postupne. Ako prvý sa rozmnoží 

Leuconostoc mesenteroides, ktorý produkuje kyselinu mliečnu, octovú a CO2, ktorý vytlačí zvyšný kyslík 

a vytvorí tak anaeróbne prostredie. V nasledujúcej fáze sa rozmnožuje Lactobacillus brevis, ktorý 

produkuje ešte viac kyselín. Vo fáze záverečnej sa premnoží Lactobacillus plantarum, ktorý stlačí pH 

pod 4 produkciou kyselín. V takýchto anaeróbnych podmienkach s nízkym pH vydrží zelenina dlho 

konzervovaná.  

Príprava srvátky z jogurtu: 

- Pretože je jogurt hustejší ako kysnuté mlieko, nie je možné z neho vyrobiť srvátku bez 

pridania vody (destilovanej), prídavok vody záleží od hustoty jogurtu, všeobecne sa počíta 

s pomerom 1 : 1, tento pomer je potrebné zohľadniť vo výpočte, pretože koľko vody sa pridá, 

toľko krát je potrebné násobiť pri výpočte 

- Mliečne produkty po skvasení zahrejeme na teplotu minimálne 50 °C, vyššia teplota nevadí  

- Vytvorený kazeín prefiltrujeme cez skladanú gázu, minimálne 4 preloženia alebo odstredíme 

- Získanú srvátku ďalej analyzujeme 

 

1. Kvantitatívne stanovenie kyseliny mliečnej v srvátke z jogurtu 

 

- Do kadičky napipetujeme 10 ml filtrátu (zvyšný filtrát si odložíme na kvalitatívny dôkaz) 

- Pridáme 20 ml destilovanej vody a pridáme 2 – 3 kvapky fenolftaleínu 

- Zmes premiešame 

- Titrujeme 0,1 mol.dm-3 KOH do vzniku ružového zafarbenia (stále aspoň 1 minútu), kde 

spotreba 1 ml KOH zodpovedá 0,009 g kyseliny mliečnej 

Vyhodnotenie: 

1. Zmena pH – zmenu pH potvrdíme reagenčným papierikom a pH metrom a porovnáme 

s hodnotou z predchádzajúceho cvičenia 

2. Kvalitatívny dôkaz kyseliny mliečnej sa robí za pomoci oxidácie a dekarboxylácie kyseliny 

mliečnej na acetaldehyd, zahriatím srvátky do varu a pridaním niekoľkých kvapiek 2 % 

KMnO4. Vytvorený acetaldehyd potvrdíme indikačnýmm papierikom navlhčeným v AgNO3, 

ktorý sčernie.  

3. Kvantitatívne stanovenie kyseliny mliečnej stanovíme podľa vzorca:  
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Kde,  

a = spotreba 0,1 mol.dm-3 KOH v ml 

f = faktor 0,1 mol.dm-3 KOH 

- Následne vypočítať, koľko g kyseliny mliečnej sa nachádza v našom objeme jogurtu 

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. Kvantitatívne stanovenie celkových kyselín vo fermentovanej zelenine 

 

- Z nádob zo zeleninou odpipetujeme 10 ml vzniknutej štavy 

- Pridáme 20 ml destilovanej vody a pridáme 2 – 3 kvapky fenolftaleínu 

- Zmes premiešame 

- Titrujeme 0,1 mol.dm-3 KOH do vzniku ružového zafarbenia (stále aspoň 1 minútu),  

Pri titrácii vzorky zeleniny, kde došlo k heterofermentatívnemu typu kvasenia, sa okrem kyseliny 

mliečnej vyprodukovalo viacero kyselín (mliečna, octová, jablčná a citrónová), preto nie je možné 

postupovať podľa predchádzajúceho výpočtu. Titrujeme celkové množstvo kyselín. Je nutné 

postupovať na základe empirických skúseností s produkciou kyselín pri kvasení zeleniny. Výpočty sú 

založené na základe podobnej štúdie obsahu kyselín za pomoci HPLC metódy, ktorá stanovila, že po 

fermentácii sa nachádzajú v roztoku 4 najdôležitejšie kyseliny v pomere (ich podiely) 1 : 2 : 4 : 8 a to 

v poradí octová : citrónová : mliečna : jablčná.  V percentuálnom vyjadrení je to nasledovné: 7 % octová 

kyselina, 13 % citrónová kyselina, 27 % kyselina mliečna a 53 % kyselina jablčná.  

Vo výpočte postupujeme nasledovne: 

V prvom kroku si je nutné vypočítať pre koľko mólov KOH bude zodpovedať počet skupín COOH 

z molekúl jednotlivých kyselín a brať do úvahy aj ich pomer vo výslednom produkte, ktorý sme získali 

zo stanovenia HPLC. Postupujeme podľa nasledujúcej tabuľky, do ktorej je nutné najskôr vložiť 

informácie o počte COOH skupín v kyselinách, podieloch jednotlivých kyselín v konečnom produkte 

a podiely počtu COOH skupín pre jednotlivé kyseliny.  



Druh kyseliny Počet skupín COOH 
v molekule kyseliny 

Podiel kyseliny 
v končenom produkte 

Podiel  počtu COOH 
skupín pre danú 
kyselinu 

Kyselina mliečna    

Kyselina octová    

Kyselina jablčná    

Kyselina citrónová    

  Spolu  

 

- Následne si z titrovaného objemu KOH vypočítame podiel KOH, ktorý je zodpovedný za titráciu 

jedného podielu počtu COOH skupín v celom titrovanom objeme (objem KOH použitého na 

titráciu / podiel počtu COOH skupín všetkých kyselín spolu) 

- V nasledujúcom kroku je potrebné jeden podiel KOH násobiť podielmi počtu COOH skupín pre 

danú kyselinu, niektoré kyseliny majú však viacero skupín, tzn., že výsledok je treba deliť 

počtom týchto skupín COOH v kyseline – výsledok bude objem KOH zodpovedný za titráciu 

konkrétnej kyseliny v ml 

- Je potrebné myslieť na to, že sa jedná o množstvo v 10 ml vzorky 

- Potrebné je vypočítať pre každú kyselinu zvlášť 

- Následne postupujeme podľa vzorca: 

MK = Mh x K x S x 100 

Kde, 

MK = Hmotnosť kyseliny v g 

Mh = molekulárne hmotnosti pre danú kyselinu 

K = Koncentrácia KOH = 0,1 M 

S = objem KOH zodpovedajúci titrácii konkrétnej kyseliny v L 

100 = prepočet na Liter 

Výsledok je potrebné prepočítať na objem, ktorý bol fermentovaný, resp. objem v ktorom bola 

zelenina fermentovaná.  

 

Vzorce kyselín: počty skupín COOH sú zobrazené vo vzorci jednotlivých kyselín 

Kyselina mliečna a počet skupín COOH – MV = 90,08 g/mol  

  

 



Kyselina octová a počet skupín COOH – MV = 60,05 g/mol 

 

 

 

Kyselina jablčná a počet skupín COOH – MV = 134,08 g/mol 

 

 

Kyselina citrónová a počet skupín COOH – MV = 192,124 g/mol 

 

- V závere výpočtu je nutné brať do úvahy spomínaný pomer jednotlivých kyselín 

vyprodukovaných počas fermentácie, ktorý bol zistený na základe HPLC analýzy 

 

3. Mikroskopické vyšetrenie baktérií mliečneho kvasenia – zelenina 

 

- Na podložné sklíčko kvapneme kvapku zo šťavy 

- Rozotrieme na plochu 1 cm2 (rovnomerne v tenkej vrstve) 

- Náter usušíme nad plameňom - opatrne, aby nedošlo k prasknutiu sklíčka 

- Prevrstvíme malým množstvom metylénovej modrej (1 kvapka) 

- Prekryjeme krycím sklíčkom a prebytočné farbivo odsajeme filtračným papierom 

- Pozorujeme 100 x homogénnou imerziou 

 



Tabuľka výsledkov všetkých skupín: 

Varianty jogurty Spotreba KOH v ml Varianty zelenina Spotreba KOH v ml 

1  
1  

2  

3  
2  

4  

5  
3  

6  

7  
4  

8  

 

 

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 

 

 

 

 


