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Kyselina mliečna

 Je vo vode rozpustná kyselina

 Trojuhlikatá zlúčenina uhlíka

 Existuje v dvoch opticky aktívnych izoméroch

 Používa sa ako okysľovadlo, ochucovadlo a menič pH alebo ako inhibítor potravinových 

patogénnych baktérií

 Je klasifikovaná ako GRAS (generally regarded as safe) – všeobecne považovaná za 

bezpečnú podľa FDA

 Predlžuje trvanlivosť pri balení potravín

 Má mnohostranné využitie



Lactobacily mliečneho kvasenia

 Organizmy kyslo-mliečnej fermentácie sú závislé na druhu použitého substrátu

 Lactobacillus delbrueckii subsp. delbrueckii – fermentuje sacharózu

 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus – fermentuje laktózu

 Lactobacillus helveticus – laktózu a galaktózu

 Lactobacillus amylophylus a L. amylovirus – škrob

 Lactobacillus lactis – glukózu, sacharózu a galaktózu

 Lactobacillus pentosus – fermentuje sírnaté tekuté odpady

 Okrem spomínaných produkujú kyselinu mliečnu aj Rhizopus oryzae, Saccharomyces

cerevisiae a Kluyveromyces lactis



Metabolizmus kyslo-mliečnych baktérií

 Degradácia uhľovodíkov na kyselinu mliečnu

 Spojená s produkciou ATP

 Všeobecne konečný produkt je kyselina mliečna – záleží však od substrátu a od rastových 

podmienok



Kyslo-mliečna fermentácia

 Je biologický proces, pri ktorom sú cukry ako glukóza, 

sacharóza, fruktóza alebo laktóza konvertované na 

energiu a metabolický produkt kyselinu mliečnu

 Je to anaeróbny proces prebiehajúci v bakteriálnych 

a živočíšnych bunkách

 Ak je kyslík prítomný v bunkách, mnoho organizmov 

obíde proces fermentácie a respiruje

 Fakultatívne anaeróbne organizmy využijú v 

prítomnosti kyslíka oba typy metabolizmu – aj 

respiráciu aj fermentáciu

 Laktát dehydrogenáza katalyzuje vnútornú konverziu 

pyruvátu a ten je pomocou NADH a NAD+ 

konvertovaný na laktát (kyselinu mliečnu)



Skupiny kyslo-mliečneho kvasenia

 Obligátne homofermentatívne

 Fakultatívne heterofermentatívne

 Obligátne heterofermentatívne



Chemický proces mliečnej fermentácie

Poznáme dva typy fermentácie:

1. Homoenzýmová mliečna fermentácia – konečný produkt kys. Mliečna

C6H12O6 --------------------- 2 CH3CHOHCOOH

2. Heteroenzýmová mliečna fermentácia – konečný produkt kys. mliečna, etanol, CO2

C6H12O6 ---------------------- CH3CHOHCOOH + CH3CH2OH + CO2



Glykolýza

 Pred fermentáciou je potrebné aby bola molekula glukózy rozštiepená na pyruvát – tento 

proces sa volá glykolýza

 Je to v podstate – extrakcia chemickej energie z glukózy

 Tento proces generuje dve molekuly ATP ako okamžitý energetický výťažok a dve 

molekuly NADH

C6H12O6 + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ---------------- 2 CH3COCOO- + 2 ATP + 2 NADH + 2 H2O + 2H+



Fermentácia

 Kyslo-mliečna fermentácia je jedna z najjednoduchších typov fermentácie

 V princípe je to redoxná reakcia

 V anaeróbnych podmienkach bunky primárne ATP produkujú v procese 
glykolýzy

 Glykolýza redukuje, tzn. premiestňuje elektróny z vodíka na NAD+, vytvárajúc 
NADH

 Množstvo NAD+ je limitujúce, pre pokračovanie glykolýzy musí byť NADH 
oxidované a regenerované na NAD+

 Tento proces sa zvyčajne uskutočňuje v elektrón transportnom reťazci v procese 
nazývanom oxidačná fosforilácia – tento proces nie je možný bez kyslíka

 Namiesto toho v mliečnej fermentácii NADH daruje elektróny priamo molekulám 
pyruvátu vytvorených v procese glykolýzy, takto stratí elektróny a regeneruje sa 
opäť na NAD+ a je dostupný pre glykolýzu



Formy kyseliny mliečnej

 Kyselina mliečna je produkovaná v dvoch formách L(+) a D (-) alebo ako mix

 Organizmy, ktoré tvoria L (+) alebo D (-) formu majú dve laktát dehydrogenázy

 Niektoré laktobacili produkujú L (+) formu a tú racemázou konvertujú na D (-) formu



Baktérie mliečneho kvasenia v 

mliekarenskom priemysle

 Zahŕňa množstvo produktov ako jogurty, acidofilné mlieka, cmar, kefír a iné

 Cmar – sa získava z pasterizovaného odstredeného mlieka fermentovaného s mliečnymi 

baktériami a baktériami ako Streptococcus lactis alebo S. cremoris, ktoré dodávajú arómu

 Kyslá smotana – kyslo mliečne baktéria + baktérie arómy

 Jogurt – Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophylus

 Kefír – mix LAB + kvasinky (Klueveromyces sp.)

 Syry (cottage cheese) - streptokoky



Štartérové kultúry

 Kladie sa na nich veľký dôraz, kvôli ich aktivite, na základe toho sa delia:

- Fermentácia laktózy na kyselinu mliečnu – znižovanie pH, zabraňovanie rastu nežiaducich 

mikroorganizmov

- Hydrolýza proteínov – vytváranie textúry a čiastočne aj chuti hlavne syrov

- Syntéza chuťových látok

- Syntéza látok vytvárajúcich textúru – tiež dôležité pri textúre produktov

- Produkcia inhibičných komponentov (napr. bakteriocínov)



Fermentácia - jogurt

 Je fermentovaný výrobok, ktorý obsahuje charakteristické kultúry baktérií: Lactobacillus

bulgaricus a Streptococcus thermophilus

 Musí obsahovať: minimálne 8,25 % pevných látok, plnotučné - tuku menej ako 3,25 %, 

nízkotučné nie viac ako 2 % tuku, odtučnené menej ako 0,5 % tuku

Ingrediencie:

- Hlavná zložka je mlieko

- Stabilizátory – môžu byť pridané pre zlepšenie textúry, pevnosti, prevencia pred 

separáciou srvátky, prípadne udržať ovocnú zložku homogénne rozmiestnenú

- Stabilizátory: alginát, želatína, gumy, pektíny alebo škrob

- Sladidlá, ochucovadlá a ovocie 



Bakteriálne kultúry jogurtu

 Štartér: Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus

 Funkcia: fermentácia laktózy za produkcie kyseliny mliečnej, znižovanie pH, zrážanie 

mlieka v charakteristické gélovatenie mlieka – jogurt

 Fermentácia laktózy taktiež produkuje chuťové látky charakteristické pre jogurt

 Iné jogurtové kultúry: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei subsp. casei, a iné 

bifidobaktérie – probiotické kultúry  



Proces výroby jogurtu

 Úprava zloženia mlieka a rozmiešanie ingrediencií

 Pasterizácia mlieka

 Homogenizácia

 Chladenie

 Inokulácia štartérovými kultúrami

 Fermentácia

 Chladenie

 Pridávanie ochucovadiel a ovocia

 Balenie



Úprava zloženia mlieka a rozmiešanie 

ingrediencií

 Mlieko môže byť upravené na požadovanú hodnotu tukov a pevných látok

 Častokrát sa pridáva sušené mlieko na zvýšenie množstva proteínov aby sa dosiahla 

požadovaná textúra

 Ingrediencie a stabilizátory sa môžu pridávať tiež



Pasterizácia mlieka

 Pasterizuje sa pri 85 °C po dobu 30 minút alebo pri 95 °C po dobu 10 minút

 UHT (Ultra Heat Treatment) denaturuje srvátkové bielkoviny, to umožňuje vytvoriť stabilnejší 

gél ktorý zabraňuje uvoľňovaniu vody počas skladovania

 Znižuje sa počet niežiaducich mikroorganizmov

 Zlepšujú sa podmienky pre lepší štart mliečnych jogurtových kultúr

 Zaistí sa aby baktérie ostali v jogurte aj po fermentácii ako probiotiká

 Ak jogurt pasterizujeme – probiotiká sú inaktivované



Homogenizácia, chladenia a inoku

lácia

 Miešaním zabezpečíme aby boli všetky ingrediencie rovnomerne distribuované v celom 

objeme a zaistí sa tak dobrá konzistencia

 Mlieko sa schladí na 42 °C – ideálna teplota pre štart bakteriálnych kultúr

 Mlieko sa inokuluje bakteriálnymi kultúrami



Fermentácia

 Fermentácia prebieha pri 42 °C  do dosiahnutia pH 4,5

 Trvá niekoľko hodín

 Do vytvorenia charakteristického vzhľadu a chuti jogurtu

 Po fermentácii sa produkt schladí na 7 °C

 Neskôr sa pridávajú ochucovadlá a ovocie

 Balenie 


