
ZÁVER
Z uvedených výsledkov vyplýva, že kupujúci pri nákupe malého množstva kozieho mlieka priamo od chovateľa nemusí vždy dostať

očakávanú kvalitu. Pokiaľ však nedôjde k falšovaniu, môžeme predpokladať, že zakúpené mlieko bude spĺňať všetky požiadavky týkajúce

sa jeho jednotlivých zložiek. Pri mikrobiologickej kvalite by však mal byť konzument opatrný a uprednostniť radšej tepelné ošetrenie

zakúpeného mlieka.

Kvalita kozieho mlieka pri nákupe malého množstva konečným

spotrebiteľom.
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CIEĽ PRÁCE
Konzumácia kozieho mlieka na Slovensku nie je štandardnou

záležitosťou, preto jeho dostupnosť v obchodnej sieti býva často

problematická. Je to spôsobené aj tým, že štruktúra chovov kôz

na Slovensku z roka na rok mení, v posledných rokoch okrem

určitého malého počtu chovateľov (10 - 12%) s početnejšími

stádami kôz (nad 100 kusov) existuje aj veľký počet chovateľov

(okolo 40%), ktorí chovajú 10 alebo menej kôz. Títo používajú

mlieko pre vlastnú spotrebu, prípadne ho (alebo časť) predávajú

záujemcom (konečnému spotrebiteľovi) v rámci legislatívy

predaja malého množstva surového mlieka. Kupujúcemu, ktorí si

chce zaobstarať kozie mlieko zostáva veriť, že vždy kupuje

kvalitný a nezávadný produkt. No nie u každého predávajúceho

to musí byť pravidlom. Cieľom práce bolo overiť parametre

kvality kozieho mlieka nakúpeného počas sezóny.

MATERIÁL A METODIKA
Pre hodnotenie bolo použité kozie mlieko od drobnochovateľa,

nakúpené v šiestich nákupoch v období 85 dní (od 19. apríla do

13 júla). Mlieko pochádzalo od 8 kôz, krížencov plemien biela

koza krátkosrstá x LaMancha, dojených ručne. Mikrobiologickou

analýzou bol v mlieku stanovený celkový počet mikroorganizmov

(CPM) (STN ISO 4833, 2004) a počet koliformných

mikroorganizmov (Kol) (STN ISO 4832, 2009). Obsah

základných zložiek mlieka (obsah tuku, bielkovín, bts a laktózy),

obsah pridanej vody a teplota tuhnutia sa stanovovali prístrojom

Lactoscan (Milkotronic, Bulharsko). Titračná kyslosť sa

stanovovala titračnou metódou podľa Cvak et al., (1992), obsah

vápnika bol stanovený titračnou metódou podľa Šustová (2015).

Tabuľka 1: Ukazovatele mikrobiologickej kvality vo vzorkách surového 

kozieho mlieka v KTJ.ml-1

Tabuľka 2: Obsah tuku, bielkovín, bts, laktózy a vápnika v hodnotených 

vzorkách kozieho mlieka

Tabuľka 3: Množstvo pridanej vody a hodnoty teploty tuhnutia a titračnej 

kyslosti kozieho mlieka v hodnotených vzorkách.

vzorka CPM Kol.

1 5,9 x 104 0

2 2,0 x 104 7,1 x 103

3 6,5 x 104 3,5 x 101

4 1,2 x 105 3,0 x 101

5 4,6 x 104 < 1,0 x 101

6 > 5,0 x 105 > 3,0 x 106

vzorka tuk [%] bielkoviny [%] bts [%] laktóza [%] Ca2 [mg.100g-1]

1 3,39 3,26 8,32 4,50 159,9

2 2,98 3,28 8,39 4,53 151,9

3 3,35 3,27 8,37 4,52 142,7

4 2,20 3,13 7,93 4,29 125,2

5 1,81 3,05 7,73 4,18 107,4

6 2,58 3,14 8,00 4,32 130,7

vzorka Voda [%] Teplota tuhnutia [°C] Titračnú kyslosť [°SH]

1 0,00 -0,522 6,72

2 0,00 -0,524 7,84

3 0,00 -0,525 6,04

4 5,71 -0,490 5,60

5 8,80 -0,474 5,40

6 4,75 -0,495 6,20

VÝSLEDKY
Mikrobiologická kvalita predávaného kozieho mlieka (Tab. 1) bola

väčšinou na veľmi dobrej úrovni. Limit 500 000 KTJ.ml-1 bol prekročený v

jednom prípade. Hygiene vemena pred dojením bola teda venovaná

dostatočná pozornosť, o tom svedčia aj zistené nízke počty koliformných

baktérií. Že to však nebolo asi pri každom dojení, o tom niečo naznačujú

prvá, no najmä posledná vzorka.

Výsledky hodnotenia fyzikálno-chemických parametrov sú uvedené v

tabuľkách 2 a 3. Za vierohodné môžeme považovať len hodnoty získané

z mlieka získaného v prvých troch nákupoch. Pri ďalších troch nákupoch

bolo zistené falšovanie mlieka pridaním vody. Mlieko z prvých troch

nákupov spĺňalo požiadavku na minimálny obsah tuku 3,0 hmot. %, hoci

aj pri druhom nákupe to bolo na hranici. Obsah bielkovín bol pri všatkých

nakúpených vzorkách nad minimálnou hranicou 3,0 hmot. % a v

nefalšovaných vzorkách kolísal iba v malom rozsahu. Bts bola nad

hranicou 8,3%, laktóza nad 4,5%. V obsahu vápnika sme v

nefalšovaných vzorkách zaznamenali mierny poklas, následne bol obsah

vápnika ovplyvnený prídavkom vody. Ten sa pohyboval v posledných

troch vzorkách v rozpätí 4,75 - 8,80%. Prídavok vody ovplyvnil aj teplotu

tuhnutia (tab. 3), ktorá bola v nefalšovaných vzorkách vyrovnaná, vo

falšovaných vzorkách už došlo k jej vzostupu. Všetky analyzované vzorky

kozieho mlieka mali titračnú kyslosť v rozsahu normou stanovených

hodnôt 5 - 8 °SH


