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Мікробіологія харчових 
продуктів. 



2 основні показники, які враховують при 

дослідженні якості харчових продуктів: 

•наявність і ступінь мікробного 

контамінування продуктів; 

•наявність патогенних мікроорганізмів.  



Дослідження має на меті: 
•контроль якості сировини, яку використовують у 
виробництві харчових продуктів, і оцінку санітарно-
гігієнічних умов їх виготовлення; 
•контроль режимів зберігання харчових продуктів і 
оцінку санітарно-гігієнічних умов їх 
транспортування та реалізації; 
•контроль над забезпеченням епідемічної безпеки 
харчових продуктів.  
 





Санітарно-показові мікроорганізми, їхня 
наявність або відсутність, а також кількість є 
мікробіологічними показниками санітарного 
стану молока та молочних продуктів і 
визначають їхню безпечність для споживача.  
 





білки – 2,2–5,6 % 
жири – 1,9–7,8 % 

вуглеводи – 4,5–5,8 % 
кальцій – 89–178 мг% 
фосфор – 54–158 мг% 

 
основне джерело тваринного білка (незамінних 

амінокислот), кальцію, вітамінів В2 і А.  
 
 



1. Склад білків 
• Види білків: 
- казеїн – основний білок 
- альбумін, 
- глобулін. 
• Середній вміст – 3,3% 
( коливання від 2,7 до 4,0%). 



З пастеризованого молока отримують 
молочнокислі продукти, вносячи різні 
закваски, які визначають мікробіоту готового 
продукту.  
 
Для надання пробіотичних властивостей 
збагачують біфідобактеріями.  
 



У виробництві простокваші, сиру, сметани 
використовують мезофільні молочнокислі 
стрептококи (S. lactis, S. cremoris);  
кефіру – молочнокислі бактерії, дріжджі і 
оцтовокислі бактерії;  
ряжанки, йогурту – S. thermophilus i L. 
bulgaricus;  
ацидофільних продуктів – L. acidophilus; 
кумису – L. bulgaricus і L. acidophilus, дріжджі.  



Мікробіота сирів представлена 
мікроорганізмами заквасок (S. lactis, S. 
diacetilactis, Lactobacterium helveticum), 
пропіоновокислими бактеріями. Деякі сири 
містять плісеневі гриби, які використовуються 
для їх виготовлення.  



Мікробіоту, яка потрапляє у молоко 
та молочні продукти, поділяють на 
такі групи:  
•технічно-важливу,  
•санітарно-показову,  
•умовно-патогенну, 
•патогенну.  



Технічно-важливі мікроорганізми використовують у складі 
заквасок для кисломолочних продуктів.  
 
В Україні санітарно-показовими мікроорганізмами для 
оцінки санітарного стану молока та молочних продуктів є 
бактерії групи кишкової палички, наявність якої нормують для 
всіх без винятку молочних продуктів.  
 
Умовно-патогенні мікроорганізми є збудниками токсикозів 
та токсикоінфекцій. У більшості молочних продуктів для 
оцінки їхньої якості виявляють S. aureus.  
 
Патогенні мікроорганізми – збудники інфекційних 
захворювань. В усіх молочних продуктах нормується наявність 
бактерій роду Salmonella, з 2014 р. – роду Listeria.  





 Протягом деякого часу одразу після здоювання 
мікроорганізми в молоці не розмножуються, а 
навіть частково відмирають. Цей період 
називають бактерицидною фазою молока. Це 
забезпечується наявністю в молоці лізоцимів, 
антитіл, лейкоцитів, які викликають лізис 
мікроорганізмів та приймають участь у фагоцитозі. 
Бактерицидна фаза має велике значення, так як 
молоко вважають свіжим та повноцінним саме 
протягом цієї фази. 



  

На тривалість бактерицидної фази значно 
впливає температура зберігання молока. 
37°С – 2 год.;  
10°С – до 36 год.,  
5°С – до 48 год.,  
0°С — до 72 год. 

За ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. 
Вимоги при закупівлі", температура 
охолодження молока не повинна перевищувати 
10°С. Однак при такій температурі молоко 
зберігається лише протягом 24—36 год. 
Найбільш ефективною є температура З—4°С. 



Друга фаза — фаза змішаної мікрофлори — 
характеризується найбільш активним 
розмноженням мікроорганізмів. За 1-2 доби 
кількість бактерій у 1 мл молока може 
збільшуватися від декількох тисяч до сотень 
мільйонів. Швидкість розвитку мікроорганізмів 
залежить від первинної їх кількості і температури 
зберігання молока.  
від 12 год до 1-2 діб 
 



У цій фазі розрізняють: 
•кріофлору (флору низьких 
температур),  
•мезофлору (середніх температур), 
•термофлору (високих температур). 



Кріофлора – мікроорганізми, які мають місце при 
зберіганні молока в охолодженому стані за 
температури від 0 до 8 °С. Мікроорганізми 
розвиваються повільно, молочнокислі бактерії та 
кишкові палички практично не розмножуються.  
З часом зростає кількість психрофілів і 
нагромаджуються продукти їхньої життєдіяльності. 
Характер змін обумовлений розмноженням спочатку 
бактерій роду Micrococcus, згодом – бактерій родів 
Pseudomonas, Bacillus та інших, здатних спричиняти 
гниття.  Перважає розщеплення білків і часткове 
розщеплення жиру.  



Мезофлора розвивається за умови зберігання 
молока за температури від 10 до 35°С. За цих умов 
відбувається швидке розмноження молочнокислих 
мікроорганізмів, які виділяючи продукти 
життєдіяльності, збільшують кислотність молока.  В 
результаті молочнокислого процесу настає 
самоочищення молока від мікроорганізмів інших 
видів, окрім молочнокислих.  
Мезофлора в молоці розвивається у разі його 
зберігання без попереднього охолодження. Для неї 
характерний швидкий розвиток мікроорганізмів і 
збільшення кількості молочнокислих бактерій.  



Термофлора  — мікроорганізми, які розвиваються 
при температурі молока 40 – 45 °С. За таких умов 
розвиваються термофільні молочнокислі палички 
та термофільні стрептококи. Це спостерігається у 
сироварінні у процесі виробництва твердих сирів із 
високою температурою другого нагрівання.  



Фаза молочнокислих бактерій. Ця фаза мікрофлори 
молока спостерігається тільки при температурі його 
збереження вище 10°С. За початок фази умовно 
приймають момент помітного наростання 
кислотності і перевага молочнокислих бактерій 
(понад 50% від загальної кількості бактерій). 
Кислотність молока становить близько 55-60°Т, 
молоко скисає і перетворюється на кисломолочний 
продукт.   
Ця фаза дуже тривала – може становити кілька 
місяців, оскільки молочна кислота, яка утворюється і 
нагромаджується, пригнічує розвиток інших 
мікроорганізмів.  



Фаза дріжджів та плісняви є заключною фазою. 
Зовнішньо розвиток цієї фази виявляється у тому, 
що на поверхні згустку утворюються окремі острівці 
молочної цвілі (Oidium lactis). Зявляються також 
дріжджі роду Mуcoderma. Пізніше можна виявити 
гриби родів Penicillium і Aspergillus: молоко набуває 
згірклого присмаку.   



Згідно з чинним на території України ДСТУ 2661:2010, 
молоко коров’яче питне – це молоко, піддане 

нормалізації і тепловій обробці при заданих 
температурних режимах, охолоджене та призначене 

для безпосереднього вживання в їжу.  

 
Молоко за способом обробки поділяють на: 

•пастеризоване, 
•стерилізоване,  
•пряжене.  



Пастеризоване молоко – це молоко, оброблене за 
температури від 63 до 99°С з відповідним 

витримуванням і охолодженням.  
 

Залежно від режимів пастеризації може бути:  
•тривала – 63-65 °С з витримкою 30 хв; 
•коротка – 72-76 °С з витримкою 15-20 с; 
•миттєва – 85 °С без витримки.  
 
 
Залишкова мікробіота – термостійкі спороутворювальні 
бактерії і неспороутворювальні мікроорганізми (роди 
Micrococcus, Enterococcus тощо).   



Стерилізація – теплова обробка молока за 
температури вищої ніж 100 °С. При цьому у продукті 

гинуть всі мікроорганізми не тільки у вегетативній, 
але й у споровій формі.  

 
Молоко втрачає здатність згортатися, частково 
руйнуються вітаміни, набуває кремового кольору.  
 
Стерилізоване молоко одержують переважно двома 
способами – одноразовою стерилізацією у потоці 
та двоступеневим способом.  



Пряжене молоко – це молоко, оброблене за 
температури вищої за 90°С з витримуванням 
упродовж 3-4 год, у результаті чого продукт набуває 
специфічного кольору, смаку й аромату.  



Джерела забруднення сирого молока 
мікроорганізмами:  

ендогенний шлях (молочна залоза) 
 
екзогенний шлях (шкірний покрив тварин, підстилка, 
доїльне обладнання та посуд, корми, повітря, вода, 
приміщення, руки й одяг працівників молочної ферми.  



Медико-біологічними вимогами та санітарними нормами 
якості сировини і харчових продуктів з метою гарантії 
їхньої безпеки передбачено визначення у них кількох 

груп мікроорганізмів:  
1. Санітарно-показові мікроорганізми – КМАФАнМ, БГКП, 

бактерії роду Enterococcus. Їхню кількість виражають у 
КУО на 1 г чи см 3.   

2. Потенційно патогенні мікроорганізми – E. coli, S. aureus, 
сульфітредукувальні бактерії роду Clostridium. 

3. Патогенні мікроорганізми – Salmonella, Yersinia.  
4. Показники мікробіологічної стабільності (псування) 

продукту – дріжджі, плісеневі гриби, молочнокислі 
бактерії. 

5. Мікроорганізми, які входять до складу заквасок і 
пробіотиків – молочнокислі і пропіоновокислі бактерії, 
біфідобактерії, ацидофільні бактерії.  



Ефективність пастеризації молока та вершків – 1 раз на 
декаду. 
Контроль готової продукції – не рідше 2-3 разів на 
тиждень.  
У сирому молоці до і після пастеризації (КМАФАнМ і 
БГКП) – 1 раз на місяць.  
Активність заквасок – щоденно.  
Технологічний процес виробництва кисломолочних 
напоїв – 1 раз на місяць.  
Технологічний процес виробництва сметани і 
кисломолочного сиру – 2 рази на місяць.  





В залежності від кількості та властивостей 
мікроорганізмів, що потрапили в молоко буде 
переважати розвиток того чи іншого його виду та 
сприяти виникненню вади. В результаті цього 
з'являються окремі або змішані вади молока, 
умовно поділяють на: 
•вади консистенції,  
•вади смаку та запаху,  
•вади кольору,  
•вади змішаного характеру. 



Кислотна коагуляція –  
використовується у виробництві 
кисломолочних продуктів 
• Це зсідання молока під дією молочної 
кислоти, яка утворюється в результаті 
молочнокислого бродіння. 
• Молоко при рН 4,6-4,7 утворює згусток 
внаслідок випадання в осад (коагуляції) казеїну 



Сичужне звертання молока 
• Під дією сичужного ферменту казеїновий 
комплекс переходить у параказеїн, часточки 
якого з'єднуються іонами кальцію, в результаті 
чого утворюється згусток. 
• рН практично не змінюється 
• використовується у виробництві твердих 
сирів. 



Мікробіологія яєць  
і яйцепродуктів.  



Яйця – курячі, качині, гусячі, індичі, 
перепелині.  

 
Розрізняють: 

шкаралупа – 11%, 
білок – 59%,  

жовток – 30%.  





Яйця є добрим живильним субстратом для 
розвитку мікроорганізмів. Яйця містять біля 

26% білка, 22% жирів, вітаміни А, Д, Е, К, 
групи В і інші речовини.  

Свіжі яйця, що одержані від здорової птиці, 
стерильні. Стерильними яйця лишаються 

досить тривалий час і при зберіганні.  
Імунітет яєць обумовлений наявністю в них 

імунної речовини – специфічного білка 
лізоциму. 





Гниття яєць – B. subtilis, E. coli, S. aureus, 
роду Pseudomonas. 

Пліснявіння – Penicillium, Aspergillus, 
Cladosporium.   





Меланж – заморожена суміш білків і жовтків. 
Зберігати меланж необхідно лише у замороженому 
вигляді. У меланжі зазвичай міститься значна 
кількість мікроорганізмів, тому меланж, що вже 
розморозився, необхідно терміново 
використовувати. Розморожений меланж після 
розкриття банок можна зберігати протягом 2-3 годин. 
Наявність патогенних мікроорганізмів у меланжі 
забороняється, титр кишкових паличок не повинен 
бути меншим 0,1 г.  



Під час виготовлення яєчного порошку 
висушуванням яєчної маси гинуть не всі 
мікроорганізми. При зволоженні або зберіганні 
порошку в розведеному вигляді ця мікрофлора 
швидко викликає його псування. У яєчному порошку 
тривалий час здатні зберігатися сальмонели, 
кишкова паличка і паличка протея. Тому термічну 
обробку виробів з яєчного порошку слід проводити 
ретельно згідно до технології виготовлення виробів.  









Мікробіологічний контроль яєць 
передбачає проведення досліджень з 
метою виявлення КМАФАнМ, БГКП та 
патогенних бактерій роду Salmonella.  
 



Мікробіологія борошна  





Основним джерелом мікробного забруднення є 
грунт, із якого мікроорганізми потрапляють у 
борошно.  
Чим вищий сорт борошна, тим більше 
оболонок відходить у висівки і тим чистішим 
є борошно.  
Мікроорганізми з повітря, з обладнання, що 
потрапляють у тісто з борошном, гинуть під час 
випікання виробів, але їхні спори залишаються 
життєздатними і надалі псують якість хліба у 
разі порушення санітарно-гігієнічних правил 
його зберігання.  









У тісті виявляють сторонні штами, які потрапляють зі 
сировиною та із зовнішнього середовища. Їх розвиток 
порушує нормальний перебіг процесів бродіння і 
дозрівання тіста.  
Це дикі штами дріжджів роду Candida, що містяться у 
пресованих дріжджах і борошні.  





Пліснявіння борошна  
– найпоширеніший вид псування житнього і 
пшеничного хліба; виникає внаслідок 
порушення режиму зберігання. У результаті 
щільного укладання, підвищеної вологості й 
температури спори плісеневих грибів швидко 
розвиваються, особливо якщо хліб має 
тріщини. Спричиняють гриби родів Penicillium, 
Aspergillus, Mucor, Rhizopus. Вони гідролізують 
білки, крохмаль; хліб набуває неприємного 
затхлого запаху і смаку.  





П’яний хліб. 
 Збудниками є гриби роду Fusarium, які 
інфікують колос через насіння, перенесення 
конідій вітром, дощем і комахами. «П’яний 
хліб» містить мікотоксини гриба. Гриб утворює 
специфічний метаболіт вомітоксин, який 
зумовлює розлад органів травлення, а також 
психіки (збудження, слабкість, тремтіння в 
кінцівках). У разі постійного вживання такого 
хліба можуть розвинутися психічні розлади і 
анемія.  





Збудники картопляної хвороби – 
спороутворювальні аеробні бактерії B. subtilis і 
B. mesentericus. Спори термостійкі, джерелом 
інфекції можуть бути устаткування, повітря 
виробничих цехів хлібзаводу. Бактерії 
зумовлюють гідроліз крохмалю з утворенням 
великої кількості декстрину.  
Картопляна хвороба проявляється на 
наступний день після випікання хліба. Спочатку 
хліб набуває фруктового запаху, далі на ньому 
з’являються брудні плями, м’якушка 
ослизнюється, темніє, стає липкою.  





Крейдяна хвороба.  
Збудниками є дріжджі та плісеневі гриби. 
Хвороба виявляється спершу на поверхні  хліба. 
Згодом по тріщинах збудник проникає 
всередину м’якушки у вигляді білих сухих 
порошкоподібних включень, схожих на крейду.  



Під час прокисання борошна відбувається його 
зволоження внаслідок розвитку 
молочнокислих бактерій. У борошні 
накопичуються кислоти (молочна, оцтова), які 
надають кислого запаху та смаку.  
 
Згіркнення борошна часто обумовлене 
окисненням ліпідів борошна киснем повітря за 
участю ліпоксигенази – ферменту борошна.  



Борошно характеризується високою 
гігроскопічністю, тому для уникнення 
мікробного псування його необхідно зберігати зі 
суворим дотриманням відповідної відносної 
вологості й температури повітря.  





Якість борошна оцінюють за ДСТУ 46.004-99 
«Мука пшенична» за органолептичними (колір, 
запах, смак), фізико-хімічними (вологість, 
зольність, вміст мінеральних домішок, 
крупність помелу) показниками.  
У борошняних кондитерських виробах 
визначають кількість КМАФАнМ, БГКП, 
дріжджів, плісеневих грибів, бактерій роду 
Salmonella. Обов’язковим є визначення S. 
aureus, оскільки він часто є причиною харчових 
отруєнь унаслідок вживання несвіжих виробів з 
кремом.  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


