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• Název materiálu:  Mléko a druhy mléka 
• Tematická oblast:  Suroviny, 2.ročník    
• Anotace:  Prezentace slouží k výkladu nového učiva. 
• Očekávaný výstup:   Žák rozumí pojmu mléko, zná jeho složení, popíše různé druhy 

   mléka a ví, co ovlivňuje jakost mléka. 
• Klíčová slova:  mléko, laktóza, kasein, jakost mléka, druhy mléka 
• Metodika:   Podklad k výuce nové látky. 
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MLÉKO 

     DRUHY MLÉKA 
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CHARAKTERISTIKA MLÉKA 

• mléko je výměšek mléčných žláz samic savců po 
porodu v době laktace 

• ideální potravina obsahující všechny důležité 
živiny 

• živiny v mléce jsou snadno stravitelné 

• název mléko u nás je mléko kravské 

• ke konzumaci možné i mléko – kozí, ovčí, kobylí 

• zvyšuje výživovou hodnotu cukrářských výrobků 
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SLOŽENÍ MLÉKA 

• emulze tuku a bílkovin ve vodném roztoku 
mléčného cukru, minerálních látek a vitamínů 

 voda     87 %   

 tuk        4 % 

 cukr       5 % 

 bílkoviny       4 % 

 minerální látky  0,7 %  

 vitamíny – A, D, E, K, B 
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BÍLKOVINY V MLÉCE 

KASEIN 

LAKTALBUMIN 

GLOBULIN 

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný 
 



Bílkoviny v mléce 

KASEIN 

• hlavní mléčná bílkovina 

• způsobuje bílé zbarvení 

• lze ho z mléka vysrážet – sraženina TVAROH 

LAKTALBUMIN 

• sráží se při teplotě 65 °C – škraloup 

GLOBULIN 

• obsažen v malém množství 
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TUK V MLÉCE 

• rozptýlen v podobě malých kuliček 

• rozpuštěn vitamín A  

• tuk je lehčí než voda, proto se usazuje na 
povrchu jako SMETANA 

• odstřeďování mléka – získáme smetanu 

• stloukání mléka – získáme máslo 
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CUKR V MLÉCE 

LAKTÓZA = mléčný cukr 

• má malou sladivost 

• zahříváním mléka karamelizuje 

• vytváří vhodné živé prostředí pro bakterie 
mléčného kvašení, mění se na kyselinu 
mléčnou 
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Minerální látky, vitamíny 

minerální látky – P, Ca, K, Na, Mg 

 

 

 

 

       vitamíny: 
• A, D, E, K, PP 

• vitamíny řady B 

• vitamín C – dle krmení 
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JAKOST MLÉKA 

• závislá na obsahu živin a na mikrobiální čistotě 

Obsah živin a mikrobiální čistota ovlivněna : 

• plemenem, stářím dojnice, druhem a 
způsobem krmení, způsobem ustájení, 
zdravotním stavem, veterinární péčí, 
způsobem dojení, mlékárenským 
zpracováním, dodržováním zásad hygieny 
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TRŽNÍ DRUHY MLÉKA 

Podle tučnosti 

Podle trvanlivosti 

Podle homogenizace 
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Druhy podle tučnosti 

• plnotučné            3,5 % tuku 

• polotučné  1,5 % - 2 % tuku 

• nízkotučné    1,0 % tuku 

• odtučněné   0,5 % tuku 
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Druhy podle trvanlivosti 

Čerstvé mléko – 3 dny 

Čerstvé s prodlouženou 
trvanlivostí 5 dní 

Trvanlivé mléko – 3 – 6 měsíců 
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Mléko podle homogenizace 

homogenizované 

•sjednocení velikosti tukových 
kuliček 

nehomogenizované 

•syrové mléko 

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný 
 



Kontrolní otázky 

1. Co je mléko? 

2. Jaké je složení mléka? 

3. Co je to laktóza? 

4. Jaké vitamíny mléko obsahuje? 

5. Co je to kasein? 

6. Co ovlivňuje jakost mléka? 

7. Jaké znáš druhy mléka? 
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