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ZAHUŠTĚNÉ MLÉKO 

    SUŠENÉ MLÉKO 
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ZAHUŠTĚNÉ MLÉKO 

• kondenzované mléko 

• výroba z nejkvalitnějšího mléka 
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Zahuštěné mléko 

zahuštěné neslazené mléko  

zahuštěné slazené mléko 
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Zahuštěné neslazené mléko 

• z plnotučného pasterovaného mléka 

• odpařuje se z něho voda 

• homogenizuje se, aby balo jemné a hladké 

• přidává se stabilizační sůl – zabrání srážení 
bílkovin 

• plní se do plechových obalů 

• steriluje se při teplotě 115 – 117 °C 
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Expedice 

• pokud se na plechovkách neprojeví bombáž 
jsou výrobky schopny expedice 

BOMBÁŽ = vydutí plechových konzerv   
           způsobené kažením obsahů 

• po otevření plechovky nutné mléko rychle 
spotřebovat 

• obsahuje ještě asi 70 % vody a za přístupu 
tepla a světla podléhá rychle zkáze 
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Zahuštěné slazené mléko 

• z plnotučného pasterovaného mléka + cukr 

• voda se odpařuje 

• při teplotě 27 °C se míchá 50 minut 

• cukr jemně zkrystalizuje 

• výrobek má správnou konzistenci 

• plnění do plechovek 

• uzavře se, ale nesteriluje se 

• cukr působí jako konzervační látka 
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SUŠENÉ MLÉKO 

• má vysokou užitnou hodnotu a variabilitu 

• značné prodloužení trvanlivosti bez chlazení 

• snadná skladovatelnost 

• snadná dosažitelnost při zpracování 

• pohotovost bez nutnosti denně objednávat 

• výroba mléčných výrobků pro výživu kojenců a 
dětí 
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Způsoby sušení mléka 

na válcích 

v rozprašovacích komorách 
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Sušení mléka na válcích 

• pasterované mléko se upraví na potřebnou 
tučnost (dle vyráběného druhu) 

• mléko se vpouští ve slabé vrstvě na otáčející se 
kovové válce vyhřáté na 110 – 130 °C 

• během otáčky se odpaří voda 

• zůstane tenká mléčná blána 

• blána se seškrábe 

• vzniklé lupínky se rozemelou na prášek 
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Sušení mléka v rozprašovacích 
komorách 

• mléko se zahustí na odparkách 

• vhání se do komorových sušáren 

• v sušárnách se rozpráší na jemnou mlhovinu 

• mlhovina se usuší horkým vzduchem  

 o teplotě 65 – 150 °C 

• jemný prášek se usadí v zásobnících komor 

• před plněním se prosévá na jemných sítech 
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Sušené mléko 
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Tržní druhy sušeného mléka 

Plnotučné  

27 % 

Plnotučné 
25 % 

Polotučné 
13 % 

Odtučněné 
0,5 % 
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Použití sušeného mléka 

• obvykle se sušené mléko rozpustí ve vodě                         
   obnovené mléko 

• požadavek - obnovené mléko bez hrudek 

• sušené mléko se promíchá se ¼ potřebného 
množství vody na hladkou kašičku 

• poté za stálého míchání přidáme zbytek vody 

• s obnoveným mlékem musíme zacházet jako s 
čerstvým mlékem 
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Skladování mléka 

• při teplotě do 20 °C, vlhkost vzduch 65 % 

• čisté, suché, dobře větrané sklady 

• bez přímého slunečního světla 

• záruční doba je 4 – 6 měsíců od výroby 
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Kontrolní otázky 

1. Vyjmenuj druhy kondenzovaného mléka. 

2. Jak se zahuštěné mléko vyrábí? 

3. Pro se zahuštěné slazené mléko nesteriluje? 

4. Co je to bombáž? 

5. Vyjmenuj výhody sušeného mléka. 

6. Jaké způsoby sušení mléka znáš? 

7. Jak se používá sušené mléko ve výrobě? 

8. Popiš skladování sušeného mléka. 
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