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Mlieko: komplexná, vyvážená a najvýživnejšia potravina

Obsahuje všetky zložky významné z hľadiska výživy ako 

aj z hľadiska ochrany pred prenosnými i neprenosnými 

chorobami

Mlieko:  sekrét cicavcov, ktorých poznáme asi 5500 

druhov.

Zloženie je podobné u všetkých cicavcov, existujú však 

určité špecifické rozdiely medzi jednotlivými druhmi



Mlieko patrí medzi najvýživnejšie potraviny, pretože obsahuje:

• plnohodnotné bielkoviny (esenciálne a sírne aminokyseliny)

• ľahko straviteľný tuk (esenciálne mastné kyseliny – CLA)

• mliečny cukor

• vitamíny

• minerálne živiny 

Okrem toho v mlieku sa našlo vyše 60 enzýmov a 50 druhov 

hormónov a rastových faktorov

Mliečne bielkoviny tvorí:

a) kazeín (80 %)

b) srvátkové bielkoviny (20 %) (laktoferín, -laktoglobulín, -

laktalbumín, sérový albumín)



Porovnanie typickej skladby mliek
Zloženie mliek  ( %) ovca koza krava

sušina   18.3 11.2 12.1

bielkoviny 5.6 2.9 3.4

tuky 6.7 3.9 3.5

mliečny cukor 4.8 4.1 4.5

Vitamíny (mg/liter)

vitamín B1  1.2 0.5 0.5

vitamín B2 4.3 1.4 2.2

vitamín B6 0.7 0.6 0.5

niacin 5.4 2.5 1.0

kyselina pantoténová              5.3 3.6 3.4

kyselina listová                        0.2                    0.05                  0.2

vitamín C 49 13 11

vitamín E 1.1 0.3 0.9

vitamín A 0.83                   0.44                 0.52



Vitamíny (g/liter) ovca koza krava

vitamín B12                             7.1                     0.7                    3.5

vitamín D                                 1.8                     1.1                    0.3

Minerálne prvky (mg/100ml)

vápnik  195 134 115

fosfor   158 112 93

sodík     44 50 48

horčík   18 14 13

draslík   136 204 152

zinok 0.67 0.30 0.38

železo 0.12 0.05     0.05

Energia kJ (v 100 ml) 451 288 257



Kysané mlieka

Kysané mlieka vznikajú účinkami mliečnych baktérií, ktoré 

z laktózy tvoria kyselinu mliečnu. Táto koaguluje mliečne 

bielkoviny (kazeín), čo je podstatou tvorby kysaných mliek 

rôznych typov.

Poznáme dve skupiny kysaných mliek: 

„domáce“ a „priemyselné“

I. Kysané mlieka „domáce“ vznikajú spontánnou fermentáciou zo 

surových nepasterizovaných mliek :

a) v našich podmienkach vznikajú účinkom  mezofilných 

baktérií najmä rodov Lactococcus, Leuconostoc, 

Pediococcus a i.

b) v subtrópoch a trópoch sú to najmä termofilné druhy rodov 

Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus



II. Priemyselná výroba na báze pasterizovaného mlieka spočíva 

v pôsobení presne definovaných kultúr mliečnych baktérií 

Streptococcus thermophilus + niektorý druh rodu

Lactobacillus (napr. L. bulgaricus, L. acidophilus, L. casei, L. 

helveticus, L. rhamnosus, resp. L. delbrueckii subsp. bulgaricus), 

alebo napr. Bifidobacterium longum, či  Enterococcus faecium







Proteolytický systém mliečnych baktérií pozostáva z:

proteinázy viazanej na bunkovú stenu 

a niekoľkých intracelulárnych peptidáz

Z mliečnych bielkovín pôsobením proteolytických enzýmov 

vznikajú rôzne bioaktívne peptidy, ktoré pozitívne pôsobia na

tráviaci, kardiovaskulárny, nervový a imunitný systém. Sú to 

peptidy obyčajne  dvoj- a viacfunkčné.

1. z -kazeínu sa uvoľňuje kazeínomakropeptid (KMP), ktorý 

inhibuje:

• adhéziu streptokokov k erytrocytom

• väzbu cholerového toxínu k jeho receptorom

• hemaglutinizáciu vírusom chrípky

a stimuluje rast bifidobaktérií a laktobacilov

moduluje črevnú motilitu a sekréciu tráviacich enzýmov                                             



2. Kazomorfíny a laktorfíny majú farmakologické vlastnosti 

podobné morfínu (opiatové účinky), pôsobia analgeticky a 

stimulujú sekréciu inzulínu a somatostatínu, modulujú transport  

amínokyselín v črevách a pôsobia aj protihnačkovo

Od endogénnych opiátov (enkefalíny a endorfíny) sa líšia iba N-

koncovými sekvenciami

3. Hypotenznú aktivitu majú kazokiníny a laktorfíny ako aj malé 

peptidy valyl-prolyl-prolín a izoleucyl-prolyl-prolín. Potláčajú 

aktivitu ACE (angiotenzin I-converting enzyme) enzýmu, ktorý 

premieňa angiotenzín I na angiotenzín II. Ten pôsobí 

vazokonstrikčne a súčasne inaktivuje vazodilatátor bradykinín.

4. Kazoplatelíny – antitrombotické účinky

5. Kazocidíny - antimikróbne účinky



6. Imunopeptidy – zvyšujú aktivitu buniek imunitného systému 

(proliferácia lymfocytov, aktivitu NK buniek, syntézu protilátok a 

produkciu cytokínov)

7. Fosfopeptidy sú významné z hľadiska minerálnej výživy. 

Tvoria  rozpustné organofosfátové soli fungujúce ako nosiče 

vápnika a ďalších kationov. Najčastejšie tvoria komplexy s 

fosforečňanom vápenatým, ktoré sú rezistentné na enzýmovú 

hydrolýzu v GIT-e. Tieto komplexy udržujú vápnik v rozpustnej 

forme a chránia fosforečňan vápenatý pred precipitáciou.

Tento pasívny transportný systém zabezpečuje primárnu absorpciu 

vápnika potrebného na kalcifikáciu kostí.

Kazeínofosfopeptidy – liečba krivice a prevencia caries lézií 

(rekalcifikácia zubnej skloviny)



8. Z -laktoglobulínu vzniká -laktotenzín – stimuluje kontrakciu 

svalov

a pentapeptid Ileu-Ileu-Ala-Glu-Lys , ktorý má 

hypocholesterolemické účinky

9. Z -laktalbumínu vznikajú peptidy s imunostimulačnými 

účinkami, napr. tripeptid Leu-Phe-Gly.

Stimuluje fagocytózu makrofágov a metabolické vzplanutie 

neutrofilov, má preto významné antimikróbne účinky

10. Z laktoferínu vzniká laktofericín – imunostimulačné a 

antimikróbne účinky



Zmeny v LDL-cholesterole

Lact. 

acidophilus

placebo

Lact. 

rhamnosus

Enteroc. 

faecium

placebo tabl.



ACTIMEL :   Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus 

Lactobacillus casei DN-114001

ACTIVIA :    Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus

Bifidobacterium animalis DN-173010



Koncepcia probiotík za ostatné dve desaťročia zaznamenala veľa 

výsledkov dokazujúcich, že probiotiká posilňujú zdravie

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré podávané v dostatočnom 

množstve majú preukázateľne pozitívny efekt na príjemcu

Prebiotiká sú nestráviteľné zložky potravy, ktoré selektívne 

stimulujú rast a aktivitu probiotických baktérií v hrubom čreve. 

Prebiotiká sú často stotožňované s vlákninou 



• Prebiotiká sú v tenkom čreve neabsorbovateľné potravinové 

zložky, ktoré priaznivo ovplyvňujú hostiteľa selektívnou 

stimuláciou rastu jedného alebo niekoľkých druhov priaznivých 

baktérií po prechode do hrubého čreva

Po chemickej stránke sú to 

• nízkomolekulárne i vysokomolekulárne oligosacharidy, 

polysacharidy a heteropolysacharidy nachádzajúce sa v rastlinnej 

potrave. V praxi sú známe ako potravinová vláknina

• Najznámejšie prebiotiká: inulín, rezistentný škrob, laktulóza

Čo sú prebiotiká ?



cibuľa                            2  - 7

cesnak                           9  - 16

pór                                 3  - 10

artičok                          3  - 10

čakanka (koreň)        35  - 47

topinambur (hľuza)  16  - 20

špargľa                        4  - 8

púpava (listy)             12  - 15

banán                        0,3  - 0,7

ryža                           0,5  - 1,0

jačmeň                      0,5  - 1,5

pšenica                          1 - 4

Obsah inulínu v niektorých rastlinách 

(g/100g)



Benefity probiotík a prebiotík

• zvýšenie nutričnej hodnoty potravín (produkujú bioaktívne peptidy, 

lepšia stráviteľnosť a absorpcia minerálov a vitamínov )

• syntetizujú vitamíny (kys. listová, niacín, riboflavín, B6 a B12)

• uľahčujú trávenie laktózy (laktózová intolerancia)

• prevencia infekcií tráviaceho traktu

• urýchľujú rekonvalescenciu po hnačkách (cestovné, rotavírusové 

a asociované s antibiotickou terapiou)

• reštituujú porušenú zostavu črevnej mikroflóry

• upravujú črevnú motilitu (obstipácie, syndróm dráždivého čreva)

• posilňujú špecifickú a nešpecifickú imunitnú odpoveď



• uplatňujú sa pri prevencii aterosklerózy (upravujú parametre 

lipidového metabolizmu,redukujú sérový cholesterol, majú aj 

antioxidačný efekt)

• znižujú tlak krvi u hypertonikov – produkujú vazoaktívne 

substancie, účinkujú ako ACE inhibítory

• prevencia osteoporózy a zubného kazu (podporujú vstrebávanie 

vápnika)

• majú významnú úlohu pri prevencii kolorektálneho karcinómu 

(viažu karcinogény, posilňujú imunitný systém, suprimujú rast 

baktérií produkujúcich karcinogény, redukujú aktivitu 

viacerých prokarcinogénnych  enzýmov ( -glukuronidáza, 

azoreduktáza, -glykozidáza, nitrátreduktáza, ureáza, 7--

steroiddehydrogenáza) 



Štúdium vlastností bryndze 

• Dominujúcimi bakteriálnymi zložkami bryndze ( 109

KTJ/gram) sú druhy rodov Enterococcus (E. faecium, E. 

faecalis, E. durans,. E. italicus, E. casseliflavus, E. 

gallinarum, E. hirae) a Lactobacillus (L. plantarum, L. 

brevis,  L. paracasei, L. pentosus, L. curvatus, L. rhamnosus, 

L. acidophilus, L. helveticus, L .kefiri)

• Z ďalších druhov BMK sa v bryndzi nachádzajú: 

Lactococcus lactis a Leuconostoc lactis a Pediococcus

• Z kvasinkového typu mikromycét sa v bryndzi zpravidla 

nachádza Galactomyces geotrichum /(an. Geotrichum 

candidum) a Kluyveromyces lactis/marxianus v rozsahu 105 –

106 KTJ/ gram a v menšom rozsahu Pichia fermentans 

a Candida inconspicua. Z vláknitých húb je obligátne 

prítomný druh Mucor circineloides



Klinické testovanie bryndze

• Klinická štúdia sa uskutočnila pomocou 24 dobrovoľníkov, ktorí 

konzumovali 8 týždňov denne 100 gramov slovenskej bryndze 

• Bol zistený štatisticky významný pokles hladiny celkového 

cholesterolu ako aj LDL cholesterolu 

• V skupine s nižšími hodnotami HDL cholesterolu sa zistil jeho 

signifikantný vzostup 

• Zaznamenaný bol aj pokles hladiny glykémie, sérového kreatinínu, 

C-reaktívneho proteinu a hodnôt krvného tlaku
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C-reaktívny proteín po 4 a 8 týždňovej konzumácii 
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Zmeny lipidového profilu po 4 a 8 týždňovej konzumácii 

bryndze

TCH LDL-CH
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Obsah vápnika v 100 g:

mlieko, jogurty       100 – 120 mg

tavené syry              200 – 300 mg

tvrdé syry                500 – 600 mg

bryndza                    650 – 700 mg

Vápnik z tavených syrov sa horšie vstrebáva. Prečo ?

Technológia tavených syrov vyžaduje použiť taviace soli 

(kys.fosforečnej a citrónovej).

Tieto tvoria s Ca nerozpustné a nevstrebateľné komplexy 

(Coca-Cola !)



Vyššie teploty denaturujú biologicky aktívne 

zložky mlieka

• Inaktivácia mikroorganizmov

• Inaktivácia enzýmov. Mlieko obsahuje až 70 rôznych 

enzýmov. Sú to nielen tráviace enzýmy (proteázy, lipázy, 

fosfatázy, amylázy ai.), ale aj enzýmy ochranné a významné 

z hľadiska stability mlieka: lysozym, kataláza, superoxid 

dismutáza, laktoperoxidáza, myeloperoxidáza, xantín 

oxidoreduktáza, ribonukleáza ai.

• V bryndzi na rozdiel od priemyselných kysaných mliek 

(vyrábajú sa z pasterizovaného mlieka) sú všetky prospešné 

mikroorganizmy a enzýmy zachované



Tepelné ošetrenie (pasteurizácia) mlieka znižuje:

• obsah vitamínov : rozpustné vo vode sú citlivejšie                                                                 

• rozpustné  v tukoch sa nemenia

• bioviabilitu Ca, P, Fe, Zn, Cu

• (vstrebávanie Mg a K sa nezmení)

• bioviabilitu kys.listovej, vit. B12, vit. D, retinolu

• antihypertenznú aktivitu 

• antioxidačnú aktivitu (riziká aterosklerózy, rakoviny, 

Alzheimerovej choroby)

• antitrombotickú aktivitu

• antimikróbnu aktivitu

• opioidnú aktivitu

• imunomodulačnú aktivitu



Vplyv tepelného ošetrenia na srvátkové bielkoviny

α-laktalbumín>β-laktoglobulín>sérum albumín>imunoglobulíny

Vyššie teploty inaktivujú rastové faktory IGF, EGF, TGF..

(stimulujú proliferáciu a diferenciáciu buniek)

• liečba povrchových rán a vredov

• poškodenie tráviaceho traktu nesteroidnými protizápalovými 

liekmi

• zvyšujú regeneráciu hepatocytov

• Vyššie teploty inaktivujú aj cytokíny – regulátory imunitného 

systému

• napr. interleukíny, interferóny, TNF



Ovčí tuk je zdravší

Vyšší obsah krátkych a stredne dlhých m.k.

Vyšší obsah nenasýtených m.k.                                                                                             

Vyšší obsah CLA a trans vakcénovej k.  3-5 x

Nižší obsah nasýtených m.k.



Vplyv paše na obsah mastných kyselín

Nasýtené m. k. (laurová, myristová, palmitová) - 20%

Nenasýtené m.k. MUFA (olejová k.)                   +    35%

„               PUFA                                        +    70%

CLA                                           +  180%

vakcénová k.                              +  170%










