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PASTERYZACJA

Pasteryzacja to proces polegający na zakonserwowaniu
żywności w taki sposób, aby zniszczyć lub zahamować
proces wzrostu drobnoustrojów chorobotwórczych
i enzymów, zwracając przy tym baczną uwagę na to, aby
zachować możliwie niezmieniony smak oraz wartość
odżywczą produktów oraz zapobiec reinfekcji.



PASTERYZACJA

Przy produkcji żywności kluczowe jest zachowanie
bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, zwłaszcza
w dystrybuowaniu żywności na dużą skalę. Celem jest miedzy
innymi wyeliminowanie z produktu drobnoustrojów, kładąc
szczególny nacisk na formy patogenne, zagrażające
konsumentom.
Nazwa procesu „pasteryzacja” pochodzi od nazwiska jego
odkrywcy, którym był żyjący w XIX wieku Ludwik Pasteur. Badacz
odkrył pozytywny wpływ obróbki termicznej żywności związany
z istotnym przedłużeniem jej trwałości.



PASTERYZACJA

Historia
1881 r. – po raz pierwszy zastosowano przemysłową
pasteryzację w Niemczech
1885 r. – Dania
1893 r. – USA
1910 – 1920 – pasteryzacja niska długotrwała (ang.
LTLT)
po 1930 r. pasteryzacja krótkotrwała (ang. HTST)



PASTERYZACJA

Można wyróżnić dwa rodzaje pasteryzacji:
Pasteryzacja niska inaczej zwana jest pasteryzacją długotrwałą bądź
pasteryzacją LTLT (Low Temperature Long Time) – polega na długim
czasie oddziaływania niskiej temperatury. Obróbka cieplna trwa w tym
przypadku co najmniej 30 minut w temperaturze wynoszącej 63°C.
Pasteryzacja wysoka (HTST – High Temperature Short Time) – polega
na oddziaływaniu wysokiej temperatury przez krótki czas. Dobór
parametrów procesowych w tym przypadku zależy od jakości mleka
surowego. W tym wypadku, zazwyczaj mleko podgrzewane jest do
temperatury 72-75°C i przetrzymywane w takich warunkach przez
około 15-20 sekund.



PASTERYZACJA

Prawidłowo przeprowadzona pasteryzacja powinna zniszczyć
całkowicie wegetatywne formy drobnoustrojów
chorobotwórczych i 99 – 99,9% mikroflory saprofitycznej oraz w
możliwie najmniejszym stopniu zmienić cechy fizyczne i wartość
biologiczną mleka jako pożywienia
Podczas pasteryzacji giną także te drobnoustroje, które były
przez nas pożądane.
Obecnie proces pasteryzacji występuje w formie łączonej wraz
z innymi technikami, jak homogenizacja, filtracja membranowa
czy wirowanie.



PASTERYZACJA

Z obecnością drobnoustrojów w mleku wiąże się ryzyko
zagrożenia zdrowia konsumenta, dlatego też zabieg
pasteryzacji ma na celu wyeliminowanie jak największej ich
liczby. Niezwykle istotne jest więc określenie powodzenia
pasteryzacji i potwierdzenie jej skuteczności.



PASTERYZACJA

Jak zatem wykazać prawidłowość 
przeprowadzonego procesu 

pasteryzacji mleka i produktów 
mlecznych? 



PASTERYZACJA

Potwierdzeniem prawidłowości 
przeprowadzonego procesu pasteryzacji mleka 
jest oznaczenie w gotowym produkcie 
aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP). 
ALP jest enzymem naturalnie występującym 
w mleku i inaktywowanym pod wpływem 
temperatury. 



Fosfataza alkaliczna

znana także jako alkaliczna fosfomonoesteraza, 
glicerofosfataza, ALP
wykazuje aktywność w obecności jonów cynku 

i magnezu
optimum aktywności w wysokim pH od 9,6 do 10,1 
szeroka specyficzność substratowa - hydrolizuje   liczne 

monoestry ortofosforanowe



Fosfataza alkaliczna

enzym naturalnie występujący w mleku, głównie jako 
produkt metabolizmu komórek gruczołu mlekowego
zachowuje nieco wyższą stabilność cieplną niż 
mikroorganizmy patogenne nie wytwarzające 
przetrwalników
inaktywacja enzymu w temperaturze 72°C przez 15 sekund.
mleko i produkty mleczne wykazujące negatywny  wynik 
testu na aktywność fosfatazy alkalicznej są uznawane za 
prawidłowo pasteryzowane i uważane za bezpieczne



Wymagania prawne obowiązujące 
w Unii Europejskiej, 

w tym w Polsce



Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 2074/2005

W przypadku poddawania surowego mleka lub przetworów 
mlecznych obróbce cieplnej podmioty prowadzące 
przedsiębiorstwo spożywcze muszą zagwarantować, że spełnia 
ona wymogi określone w rozdziale XI załącznika II do 
rozporządzenia (WE) nr 852/2004. 
Przedsiębiorstwa te w szczególności gwarantują zgodność 
z wymienionymi specyfikacjami podczas wykorzystywania 
następujących procesów:

pasteryzacji
obróbki poprzez ultrawysoką temperaturę



Rozporządzenie Komisji (WE) 
nr 2074/2005

Wymogi dotyczące obróbki cieplnej mleka surowego
Pasteryzacja 
Wysoka temperatura w krótkim przedziale czasowym 
(co najmniej 72°C przez 15 sekund);
Niska temperatura w długim przedziale czasowym 
(co najmniej 63°C przez 30 minut); lub
Innej kombinacji warunków czasowych i termicznych w celu 
uzyskania równoważnego rezultatu, tak aby bezpośrednio po 
takiej obróbce produkty wykazywały, ujemną reakcję 
w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej.



Rozporządzenie Komisji (WE) 
Nr 1664/2006

Przy określaniu aktywności fosfatazy alkalicznej jako metodę referencyjną 
należy stosować normę ISO 11816-1.

Aktywność fosfatazy alkalicznej wyraża się w milijednostkach aktywności 
enzymu na 1 litr (mU/l). Jednostka fosfatazy alkalicznej to ilość enzymu 
fosfatazy alkalicznej, który przyspiesza przemianę 1 mikromola substratu na 
minutę.

Wynik badania fosfatazy alkalicznej uważa się za negatywny, jeżeli 
zmierzona aktywność w mleku krowim jest nie wyższa niż 350 mU/l.

Stosowanie alternatywnych metod analitycznych jest dopuszczalne, 
w przypadku gdy metody są potwierdzone metodą referencyjną, zgodnie 
z protokołami o zasięgu międzynarodowym.



Regulacje prawne

• ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1139 z dnia 
3 lipca 2019 r.

• zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w odniesieniu do 
urzędowych kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, jeżeli chodzi o 
wymogi w zakresie informacji dotyczących łańcucha żywnościowego i 
produktów rybołówstwa, a także o uznane metody badania na obecność 
morskich biotoksyn oraz metody badania surowego mleka i mleka 
krowiego poddanego obróbce termicznej



Regulacje prawne

• Metody badania surowego mleka oraz krowiego mleka poddanego obróbce 
termicznej

• Właściwe organy oraz, w odpowiednich przypadkach, podmioty 
prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze stosują metody analityczne 
określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego (UE) 
2019/627 w celu sprawdzenia, czy przestrzegane są limity ustanowione w 
sekcji IX rozdział I część III załącznika III do rozporządzenia
(WE) nr 853/2004, oraz zapewnienia właściwego stosowania procesu 
pasteryzacji produktów mleczarskich, zgodnie z sekcją IX rozdział II część 
II załącznika III do tego rozporządzenia.”



Aktywność fosfatazy alkalicznej

Do metod oznaczania aktywności ALP zaliczamy metody:

fluorymetryczne (fluorymetr)

chemiluminescencyjne (EPAS) 
kolorymetryczne (fosfatesty)

immunochemiczne (ELISA)

elektrochemiczne (amperometryczne oraz potencjometryczne) 



Aktywność fosfatazy alkalicznej

Metoda referencyjna

PN-ISO 11816-1:2014-02  Mleko i przetwory mleczne. Oznaczanie 
aktywności fosfatazy alkalicznej. Część 1: Metoda fluorymetryczna dla mleka 
i napojów na bazie mleka

PN-EN ISO 11816-2:2016-10  Mleko i przetwory mleczne - Oznaczanie 
aktywności fosfatazy alkalicznej- Część 2: Metoda fluorymetryczna dla sera

Metody alternatywne

PN-EN ISO 22160:2009 Mleko i napoje na bazie mleka - Oznaczanie 
aktywności fosfatazy alkalicznej - Metoda enzymatyczno-fotoaktywacyjna
(EPAS)

Fosfatesty - testy paskowe 



Metoda fluorymetryczna

Stosowana o pomiaru aktywności ALP w:
mleku krowim, kozim i owczym 
pełnym, częściowo odtłuszczonym i odtłuszczonym 
napojach mlecznych
różnego rodzaju serach 

Przy użyciu metody można badać:
mleko pasteryzowane, jak i surowe (po uprzednim rozcieńczeniu 
próbki do aktywność ALP < 7000 mU/l) 
sery z mleka pasteryzowanego, jak i surowego (po uprzednim 
rozcieńczeniu próbki do aktywność ALP < 7000 mU/l)



Zasada metody

aktywność fosfatazy alkalicznej w próbce jest mierzona przez ciągły 
fluorymetryczny bezpośredni pomiar kinetyki reakcji 
substrat, którym jest niefluorescencyjny aromatyczny ester 
monofosforowy, fosforan 2’-[2-benzotiazolilo]-6’-
hydroksybenzotiazolowy (Fluorophos®), w obecności fosfatazy 
alkalicznej pochodzącej z próbki, podlega hydrolizie z wytworzeniem 
reszty fosforanowej i produktu silnie fluorescencyjnego
fluorymetryczny pomiar aktywności fosfatazy alkalicznej (ALP) z 
użyciem Fluorophos® wykonywany jest przez 3 min w temperaturze 38 
°C. Obejmuje on okres wyrównania temperatury substratu i próbki, po 
którym następują wielokrotne odczyty dla ustalenia szybkości reakcji 



Zasada metody



Pomiar aktywności ALP

Fluorymetr
układ wzbudzający promieniowanie 
o długości fali 440 nm
układ pomiaru emisji promieniowania o 
długości fali pomiędzy 520 nm a 560 nm
temperatura 38°C w czasie 3 minut. 
Okres ten obejmuje wyrównanie 
temperatury substratu i próbki, po 
którym następują wielokrotne odczyty 
dla ustalenia szybkości reakcji.

Aktywność enzymu przeliczana jest 
automatycznie i podawana w:

mU/l dla mleka i napojów mlecznych lub 
mU/kg dla serów



Weryfikacja sprawności aparatu

codzienne testy A/D stosowane do sprawdzenia właściwego 
funkcjonowania aparatu
codzienny test kontrolny aparatu, z użyciem roztworu do 
codziennej kontroli aparatu, w celu monitorowania ewentualnego 
dryfowania elektronicznego lub optycznego fluorymetru
stosowanie zestawu próbek kontrolnych, (pozytywnej, negatywnej 
i normalnej) które są zalecane do codziennego monitorowania 
parametrów precyzji aparatu 
kalibracja aparatu – oddzielny kanał dla każdego typu badanego 
produktu – raz na 3 miesiące



Testy kontrolne

na obecność substancji zakłócających 
kiedy otrzymane wyniki są większe niż oczekiwane 
próbka zawierająca enzym dodana do roztworu kalibracyjnego A (nie 
zawierającego substratu)  - wynik >20 mU/l: obecne substancje 
zakłócające

na obecność fosfatazy alkalicznej pochodzenia mikrobiologicznego 
próbka produktu- podgrzewana w temp. 63 °C przez 30min. 
jakakolwiek aktywność jest spowodowana obecnością 
termostabilnej fosfatazy alkalicznej pochodzenia 
mikrobiologicznego 



Przygotowanie próbki do badań

Próbka mleka
reprezentatywna ilość pobrana z opakowania zbiorczego 
wymagana temperatura próbki w chwili przyjęcia od 1 do 8°C
próbkę należy transportować w warunkach umożliwiających 
utrzymanie wymaganej temperatury (zamrożone wkłady 
chłodzące, opakowanie styropianowe, termotorba).
minimalna wielkość próbki: 100 ml.



Przygotowanie próbki do badań

Próbka sera
powinien być to cały produkt lub jego część odpowiednio 
opakowana (ważne jest, aby laboratorium otrzymało próbkę 
reprezentatywną, która nie została uszkodzona ani zmieniona 
w trakcie transportu lub przechowywania)
wymagana temperatura próbki w chwili przyjęcia od 1 do 8°C
próbkę należy transportować w warunkach umożliwiających 
utrzymanie wymaganej temperatury (zamrożone wkłady 
chłodzące, opakowanie styropianowe, termotorba)
minimalna wielkość próbki: 100 g.



Przygotowanie próbki do badań

Próbka sera
pobranie reprezentatywnej ilość zgodnie z procedurą
zmiksowanie przy użyciu miksera
odważenie 0-3 -0,5 g sera (z dokładnością do 1 mg)
dodanie pierwszej porcji (5 ml) buforu do ekstrakcji sera
Pozostawienie sera w buforze przez:

5-10 min. – ser miękki i półtwardy
15-20 min. – ser twardy



Przygotowanie próbki do badań

Próbka sera (c.d.)
homogenizacja przy użyciu homogenizatora trzpieniowego 
typu Ultraturax
przeniesienie mieszaniny do kolby jednomiarowej 25 ml 
przelanie trzpienia homogenizatora kolejną porcją buforu do 
ekstrakcji (5 ml)
dopełnienie buforem do 25 ml
umieszczenie 5 ml mieszaniny w probówce do wirówki
wirowanie z przyspieszeniem 1 000g w 40C przez 10 minut
(w celu usunięcia tłuszczu)



Przygotowanie próbki do badań

Próbka sera (c.d.)
Po wirowaniu – w probówce tworzą się 3 warstwy:

osad
supernatant
tłuszcz na powierzchni

należy pobrać pipetą pasteurowską odpowiednią ilość 
supernatantu i przenieść do zlewki
próbka jest gotowa do badań



Pobieranie próbki do badań

sery twarde



Pobieranie próbki do badań

sery półtwarde i miękkie



Wykonanie oznaczenia

używając dozownika lub pipety, przenieść 2,0 ml roboczego roztworu 
substratu do oznakowanej kuwety.
kuwetę umieścić w bloku termostatowym ustawionym na 
temperaturę 38 °C i ogrzewać w ciągu 20 min
do roztworu substratu dodać z użyciem pipety 0,075 ml dobrze 
wymieszanej próbki do badań (supernatantu) 
przykryć kuwetę parafilmem i natychmiast wymieszać w ciągu 5 s jej 
zawartość z użyciem mieszadła typu Vortex lub przez delikatne 
odwracanie
badanie musi rozpocząć się w ciągu 20 s po dodaniu próbki do 
substratu
pomiar dokonywany jest automatycznie na uprzednio skalibrowanym 
kanale dla badanego produktu mlecznego. 



Wykonanie oznaczenia
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Wykonanie oznaczenia
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Dziękuje za uwagę


