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7.1.2 Mliečne kvasenie a hodnotenie priebehu mliečneho kvasenia v mlieku

Kvasenie cukrov na kyselinu mliečnu spôsobujú baktérie mliečneho kvasenia. Delíme
ho na dva typy:
a) homoenzýmové, pri ktorom vzniká ako jediný produkt kyselina mliečna, a to

pnamou
redukciou kyseliny pyrohroznovej, pričom NADH+W sa oxiduje späť na NAD+. Sumáma
rovrucaje:

C6H1206--> 2 CH3CH (OH) COOH + energia

b) heteroenzýmové, pri ktorom baktérie skvasujú glukózu tzv. hexózomonofosfátovým
skratom (Horeckerova dráha). Aj touto dráhou vzniká kyselina pyrohroznová, ale
výťažok energie je menší, z jedného molu glukózy sa získa iba 1 mol ATP.
Výslednými produktami sú kyselina rnliečna, etanol a CO2 v molárnom pomere 1 : 1 : 1 .

Sumárna rovnica heteroenzýmového mliečneho kvaseniaje:

Predstaviteľmi homoenzýmového mliečneho kvasenia sú rody Streptococcus,
Lactococcus, Lactobacillus (niektoré druhy), Pediococcus, heteroenzýmového mliečneho
kvasenia okrem druhov z rodu Lactobacillus (niektoré druhy) i zástupcovia rodu
Leuconostoc (L. mesenteroides subsp. mesenteroides) i mnohé črevné baktérie, napr. druhy
rodov Escherichia a Salmonella.
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Hodnotenie priebehu kvasenia v mlieku

Materiál a pomôcky:
Erlenmayerove banky, mlieko, jogurt, podložné a krycie sklíčka, pipety, skúmavky, vodný
kúpeľ, Cometové pinzety, alkohol éter (dietyléter 1:1), karbolfuksín [5], metylénová modrá
[14], 10% a koncen. H2S04, nasýtený roztok CUS04, 0,2 % liehový roztok tiofénu, 2 %
KMn04, roztok AgN03, destilovaná voda, indikačné papieriky, 1% roztok fenolftaleínu,
byreta s 0,1 mol.dm" KOH, kadičky .

Pracovný postup:
a, príprava srvátky
Do Erlenmayerových baniek nalejeme 50-100 ml čerstvého (nie trvanlivé) konzumného
mlieka, zmeriame indikačnýrn papierikom počiatočnú hodnotu pH a uzatvoríme vatovými
zátkami. Inkubujeme 24 hodín pri 35°C. Mlieko po skvasení zahrejeme na teplotu min. 50°C
a vytvorený kazeín prefiltrujeme cez skladaný filter alebo odstredíme. Získaný filtrát
(srvátku) analyzujeme a potvrdzujeme prítomnosť kys. mliečnej kvalitatívne i kvantitatívne.

Vyhodnotenie: ..

2. Kvalitatívny dôkaz prítomnej kyseliny mliečnej oxidáciou a dekarboxyláciu kys.
mliečnej na acetaldehyd, zahriatím srvátky do varu a pridaním niekoľkých kvapiek 2
% KMn04. Vytvorený acetaldehyd potvrdíme indikačným papierikom navlhčeným
s AgN03, ktorý sčernie. Druhou možnosťou je reakciou kys. mliečnej s tiofénom. Do
skúmavky napipetujeme 2 ml srvátky pridáme 5 ml konc. H2S04 a zahrievame 10
min. vo vodnom kúpeli pri 100 °C. Po ochladení pridáme niekoľko kvapiek 0,2 %
tiofénu. Ak je kys. mliečna prítomná roztok sa sfarbí do červena.
Kvantitatívne kys. mliečnu stanovíme odľa vzorca:
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