
 



Domowy jogurt



Potrzebne będą:
● litr mleka o dowolnej zawartości tłuszczu,
● dowolny jogurt naturalny,

● termometr kuchenny, jeśli takiego nie masz przyda                                                 
się też standardowy termometr do ciała

● dowolny PROBIOTYK (np. Multilac, Probiotyk DOZ                                                       
czy Osłonka – popularne leki osłonowe stosowane do                           
antybiotykoterapii)



● garnek (o pojemności min. 1l, nie aluminiowy) z pokrywką

● łyżka (coś do mieszania),

● ciepła woda w czajniku i mała miska do podgrzania jogurtu,

● dostęp do kuchenki – będzie trzeba podgrzać mleko,

● folia aluminiowa i koc



Przepis:
1. MLEKO

Mleko podgrzać do temp. 40-45°C. Najprościej mleko zagrzać, a później ostudzić 
do tej temperatury. Użyć, jako pomocnika termometru.



2. Bakterie

Około 100 ml podgrzanego (w misce z ciepłą wodą, ale nie gorącą) jogurtu 
naturalnego wymieszanego z probiotykiem a następnie dodać do podgrzanego 
mleka. Wymieszać dokładnie.



3. Odpoczywanie
Naczynie owinąć folią aluminiową i przykryć je kocem. Odstawić w ciepłe miejsce 
na 6 – 8 godzin. W zimie postawić na kaloryfer. Zależy nam, aby jak najdłużej 
utrzymać zadaną temperaturę.



4. Schładzanie
Wstawić gotowy jogurt do lodówki. Świetnie smakuje schłodzony. Najlepiej spożyć 
go w ciągu 5 dni.



Obserwacje:

Barwa Konsystencja Smak Zapach Inne uwagi

Zaraz po 
wymieszaniu Biała

     Rzadka 
i

lejąca się
Lekko kwaśny lekko kwaśny 

i mleczny

Mleko z 
jogurtem 
podczas 

zamieszania 
zaczęło się 

lekko pienić. 

Po 6-8
godzinach Biała Kremowa 

i gęsta

kwaśny, 
delikatny i 
kremowy

Jogurtu, 
kwaśny oraz 

lekko 
mleczny

W niektórych 
miejscach od 

jogurtu 
oddzieliła się 

delikatnie woda. 
Jogurt zrobił się 

kremowy i 
delikatny.



2. Skład jogurtu
● Mleko
● Białka mleka
● Żywe kultury bakterii

● Wartość energetyczna : 67 kcal
● Tłuszcze: 3,1g
● Tłuszcze nasycone: 2,1g
● Węglowodany: 4,0g
● Cukry: 4,0g
● Białko: 4,8g
● Sód: 0,17 g
● Wapń: 120 mg



Wnioski
1. Bakterie LAB - to grupa fizjologiczna bakterii wyodrębniona ze względu na 

zdolność do obligatoryjnej fermentacji węglowodanów z wytworzeniem kwasu 
mlekowego (fermentacja mlekowa). Bakterie o tym typie metabolizmu zostały 
zebrane w rodzinie Lacto Bacteriaceae. Bakterie z tej grupy:

● mają zróżnicowaną morfologię: długie pałeczki; krótkie pałeczki; ziarniaki typu 
paciorkowcowego

● są Gram-dodatnie
● nie wytwarzają endospor (poza: Sporo Lactobacillus inulinus)
● są katalozoujemne
● są aerotolerancyjne



2. Fermentacja mlekowa
Fermentacja mlekowa to fermentacja węglowodanów do kwasu mlekowego, która zachodzi pod 
wpływem działania bakterii fermentacji mlekowej. Proces ten ma bardzo duże znaczenie 
zwłaszcza w produkcji przetworów mlecznych. Jest to proces beztlenowy polegający na 
enzymatycznym rozkładzie substancji organicznych do prostszych związków. Odbywa się przy 
udziale bakterii, które metabolizują cukry proste do kwasu mlekowego oraz kwasu octowego. 
Produkty otrzymywane w procesie mają cenne właściwości zdrowotne. Substancje powstające 
podczas fermentacji mlekowej nie tylko nadają im smak, ale i utrwalają produkty spożywcze. 
Zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów. Powstający w wyniku fermentacji kwas mlekowy 
powoduje obniżenie pH, co hamuje rozwój bakterii gnilnych. Fermentacja mlekowa to doskonała 
metoda konserwowania produktów spożywczych. Proces zmierza do uzyskania kwasu 
mlekowego, który jest dobrym środkiem utrwalającym żywność. Badania dowodzą, że produkty 
kwasu mlekowego są bogate w witaminy i niezbędne składniki odżywcze, w przeciwieństwie do 
ich normalnych odpowiedników. Są bezpieczne dla zdrowia. Najczęściej fermentację mlekową 
prowadzą bakterie z rodzajów Lactobacillus i Lactococcus.



3. Zdrowe śniadanie
Składniki:

● 150g domowego jogurtu           87 kcal
● 2 łyżki musli owsianych (20g)   67 kcal
● Pół banana (50g)                      44 kcal
● Garść mango (60g)                   36 kcal

Przepis:
Domowy jogurt przełóż do miski. 
Następnie pokrój banana w plasterki, a mango w 
kostkę i przełóż wszystko na wierzch  jogurtu. 
Na koniec dodaj musli owsiane i gotowe. 
Smacznego! ;)

Razem 234 kcal



a) Problem badawczy: Czy podczas robienia domowego jogurtu bakterie LAB 
się namnażają ?

b) Hipoteza: Podczas robienia domowego jogurtu bakterie LAB się 
namnażają dzięki czemu zachodzi proces ukwaszenia czyli fermentacji 
mlekowej.

c) Przebieg: Przygotowuje domowy jogurt zgodnie z przepisem i obserwuje 
czy z połączenia mleka z jogurtem bakterie namnażają się pod wpływem 
utrzymania zadanej temperatury. Gdy mieszanina po 7 godzinach będzie 
miała konsystencję lekko kwaśnego jogurtu to znaczy, że bakterie LAB 
się namnożyły i zaszedł proces fermentacji mlekowej.

d) Wniosek: Hipoteza została zatem potwierdzona. Po upływie 7 godzin 
bakterie LAB się namnożyły i powstał gęsty jogurt.



Biały ser



Potrzebne będą:

● 2 l zsiadłego mleka

Sprzęt:

● garnek (najlepiej taki z grubym dnem), sprawdzi się tutaj również kąpiel wodna
● duża łyżka (rózga za mocno rozdrobni skrzep)
● chusta serowarska lub tetra (pielucha, ściereczka bawełniana lub lniana)
● sitko
● termometr



Przepis:
● Zsiadłe mleko przełóż do garnka, staraj się przy tym nie rozdrobnić skrzepu. Jeżeli

przygotowałeś zsiadłe mleko w garnku, w którym będziesz przygotowywał twaróg,
pokrój skrzep w kostki 5 na 5 cm.

● Zacznij delikatnie podgrzewać skrzep do temperatury 36 – 39°C (mierz
temperaturę w środku garnka). Najlepsza temperatura parzenia twarogu
wynosi 38°C. Im niższa temperatura tym delikatniejszy będzie Twój twaróg.
Serwatka podgrzewa się szybciej niż sam skrzep, dlatego ważne jest żeby 
mieszać i obserwować temperaturę.

● Staraj się utrzymać temperaturę (ok 38°C) przez 0,5 do 1 godziny.
● Odstaw całość do wystudzenia na 2-3 godziny.
● Przełóż kawałki skrzepu do chusty serowarskiej umieszczonej w sitku.
● Pozostaw do ocieknięcia.
● Po ocieknięciu możesz twaróg dodatkowo osuszyć prasując go. Wystarczy, że na

owinięty w chustę twaróg położysz słoik napełniony wodą. Uzyskany twaróg 
będzie bardziej zwarty.



Uwagi:
● Możesz wstawić garnek ze skrzepem do nagrzanego do 50°C piekarnika

na 30 minut (pkt. 3)
● Nie należy odcedzać ciepłego twarogu, bo będzie suchy.
● Prawidłowo podgrzany skrzep da twaróg dość miękki, wilgotny, nie

grudkowaty czy twardy.
● Jeżeli twaróg się kruszy to oznacza, że był przegrzany.



Domowy kisiel wiśniowy



Potrzebne będą : 
1. ½ litra wody

2. 4 łyżki soku z wiśni

3. 2 płaskie łyżki cukru

4. 3 łyżki mąki ziemniaczanej





Przepis

1. ⅔ wody zagotuj.
2. Pozostałą wodę wymieszaj z sokiem, cukrem i 
mąką ziemniaczaną.



Przepis

3. Wlej syrop do gotującej się wody - zmniejsz płomień pod 
garnkiem i mieszając (żeby nie było grudek), zagotuj. Gotuj 2-3 
minuty - wystudź kisiel i zjedz ze smakiem.



Etykieta kiślu wiśniowego, 
którego możemy kupić w 

sklepie 

Składniki potrzebne do 
przygotowania domowego 
kiślu wiśniowego



Domowy budyń bananowy



Potrzebne będą:
● banan

● mleko 

● mąka ziemniaczana

● woda 

● cukier

● sok z cytryny



Przepis:

Banany miksujemy z mlekiem i kilkoma kroplami soku z cytryny (by banany nie 
ściemniały).



Mąkę ziemniaczaną mieszamy w wodzie.



Zmiksowane banany z mlekiem stawiamy na ogniu, dodajemy cukier i 
podgrzewamy do zagotowania.



W momencie gdy zacznie się gotować wlewamy wodę z mąką i szybko mieszamy 
do zgęstnienia.



Przekładamy do miseczek i dekorujemy. Podajemy na ciepło lub zimno.



Koniec
Dziękujemy za uwagę :)

       Wykonały:

       Martyna Funtowicz

       Anna Kaczmarek

       Magdalena Kałużna


