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Α΄ ΜΕΡΟ 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Σο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα ζχουν μεγάλθ 

αξία ςτθν διατροφι τόςο του ανκρϊπου όςο και των ηϊων. 

Ζχει ιδθ διαπιςτωκεί ότι είναι ςχεδόν τζλεια τροφι για τον 

άνκρωπο και τζλεια για τουσ μόςχουσ. Αυτι θ τελειότθτα 

εντοφτοισ ζχει μια πθγι αδυναμίασ κακϊσ θ διατροφικι αξία 

του γάλακτοσ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ των βακτθριδίων που 

κάτω από ιδανικζσ ςυνκικεσ ακμάηουν με ταχφτθτα. Ζχει 

υπολογιςτεί ότι 60.000.000.000.000 βακτθρίδια του γάλακτοσ 

ςτον ορό, κα ηφγιηαν μια ουγγιά. Είναι ςχεδόν παντοφ μζςα 

ςτο υγρό και προκαλοφν τθν πλειοψθφία των αςκενειϊν που 

υπόκειται ο άνκρωποσ. Όταν αυτοί οι μικροοργανιςμοί 

δραςτθριοποιοφνται μζςα ςτο γάλα προκαλοφν τθν χθμικι 

αλλαγι, τθ ηφμωςθ ι το ςάπιςμα του προϊόντοσ.  

 

Οι όροι που επιτρζπουν τθν βακτθριδιακι αφξθςθ είναι οι 

εξισ: 

a. Θ φπαρξθ ενόσ κρεπτικοφ μζςου, ιδικά ενόσ ποφ περιζχει 

τθν απαραίτθτθ ποςότθτα πρωτεΐνθσ και ςακχάρων. 

b. Ικανοποιθτικι υγραςία. 

c. Μια κατάλλθλθ κερμοκραςία, γενικά τθν κερμοκραςία 

του αίματοσ ιδιαίτερα ςτθν περίπτωςθ των πακογόνων 

οργανιςμϊν. 
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Ο πολλαπλαςιαςμόσ είναι εξαιρετικά γριγοροσ όταν 

ιςχφουν αυτοί οι όροι. Εναλλακτικά θ ψφξθ και θ ζλλειψθ 

υγραςίασ των τροφίμων αποτρζπουν τθν ανάπτυξθ τουσ ςτισ 

περιςςότερεσ περιπτϊςεισ. Σα βακτθρίδια πολλαπλαςιάηονται 

με διάφορουσ τρόπουσ. Μποροφν να αυξθκοφν ςε μζγεκοσ και 

να πολλαπλαςιαςτοφν με διχοτόμθςθ, άλλοι τφποι που 

διαμορφϊνουν ςπόρια αναπτφςςονται με βραδφτερουσ 

ρυκμοφσ ςε ενιλικουσ οργανιςμοφσ. Τπό τουσ ευνοϊκότερουσ 

όρουσ ζνασ αρχικόσ αρικμόσ βακτθριδίων κα πολλαπλαςιαςτεί 

αρκετζσ φορζσ από τον αρικμό του ςε μερικζσ ϊρεσ. 

Σο γάλα μιασ υγιοφσ αγελάδασ περιζχει πολφ λίγουσ 

μικροοργανιςμοφσ, όχι περιςςότερουσ από 300 ανά 

χιλιοςτόλιτρο, χωρίσ κινδφνουσ για τον 

καταναλωτι και χωρίσ προβλιματα 

για εμπορία. Μετά από τθν παραγωγι 

υπάρχει μια φάςθ όπου δεν αυξάνεται 

το βακτθριδιακό περιεχόμενο του 

γάλακτοσ αλλά μπορεί ακόμθ και να 

μειωκεί ελαφρά. Εάν το ηϊο αςκενεί 

τότε τα βακτθρίδια μπορεί να είναι παρόντα ςε μεγαλφτερουσ 

αρικμοφσ, αν και πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ είςοδόσ τουσ 

ςτο γάλα γίνεται, ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, μετά το 

άρμεγμα. Ζχει αποδειχκεί ότι οι γαλακτικόσ όξινοι οργανιςμοί 

οι οποίοι είναι παρόντεσ ςτο γάλα ςε ποικίλουσ αρικμοφσ, 

ακόμα και όταν το γάλα παράγεται με τουσ υγιεινότερουσ 

όρουσ, μποροφν να καταναλϊςουν το βάροσ τουσ ςε τροφι 

ανά ϊρα. Απορροφοφν τροφι από όλθ τθν επιφάνειά τουσ και 

αποβάλλουν τα υποπροϊόντα τουσ ςτο γάλα, τα οποία είναι 

ςυνικωσ οξζα. Μερικοί εντοφτοισ, παραμζνουν ουδζτεροι και 

δεν αςκοφν καμιά επίδραςθ ενϊ άλλοι που παράγουν 

πθγι: www.douglasdale.com 



6 
 

γαλακτικό οξφ μποροφν να κεωρθκοφν χριςιμοι διότι 

ελζγχουν τθν αφξθςθ επιβλαβζςτερων μικροοργανιςμϊν.  

τισ θμζρεσ μασ θ αλματϊδθσ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ 

ζχει επιτρζψει τον ζλεγχο όλων αυτϊν των παραγόντων που 

επιδροφν αρνθτικά ςτθν ποιότθτα του γάλακτοσ, βοθκά ςτθν 

διατιρθςθ τον φυςικϊν χαρακτθριςτικϊν των γαλακτοκομικϊν 

προϊόντων και τθν διάκεςι τουσ ςτθν αγορά για μεγαλφτερο 

χρονικό διάςτθμα ςε ςχζςθ με το παρελκόν. Ζνα τζτοιο 

τεχνολογικό επίτευγμα που βοθκά προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ 

είναι και ο βακτθριοκακαριςτισ με τον οποίο και αςχολείται θ 

ςυγκεκριμζνθ εργαςία. 

 

 
Εικόνα 1: Βακτθριοκακαριςτισ (πθγι: www.processplantandmaciery.com) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΑΚΣΗΡΙΟΚΑΘΑΡΗ 

 

Τπάρχουν δυο παράγοντεσ που ζχουν κεντρίςει  το 

ενδιαφζρον των γαλακτοβιομθχανιϊν τόςο ςτθ Βρετανία όςο 

και αλλοφ για τθν βακτθριοκάκαρςθ. Ο πρϊτοσ είναι θ αλλαγι 

ςτθ ςυμπεριφορά των καταναλωτϊν  οποφ πλζον 

παρατθρείται μια αφξθςθ όςον αφορά ςτουσ ανκρϊπουσ που 

αγοράηουν γάλα μόνο μια φορά τθν εβδομάδα και που 

απαιτοφν να μπορεί να παραμζνει πόςιμο για ζξι ι επτά 

θμζρεσ από τθν θμζρα 

τθσ αγοράσ ακόμθ και 

όταν δεν ζχει 

αποκθκευτεί ςε 

κατάλλθλο χϊρο 

αποκικευςθσ όλθ αυτι 

τθν περίοδο. Δεφτερον 

θ ςυγκζντρωςθ τθσ 

επεξεργαςίασ του 

γάλακτοσ ςε ζναν πολφ 

μικρό αρικμό 

γαλακτοκομείων ζχει 

οδθγιςει ςτθν επιμικυνςθ τθσ αλυςίδασ διανομισ διότι 

καλοφνται να καλφψουν τισ ανάγκεσ μεγαλφτερων περιοχϊν.  

Λφςθ ςτο πρόβλθμα παρζχει ο βακτθριοκακαριςτισ ο 

οποίοσ δίνει μια απλι και οικονομικι λφςθ ςτθν επζκταςθ του 

ορίου ηωισ των γαλακτοκομικϊν προϊόντων κατά 2-5 θμζρεσ. 

πθγι: Tetra Pak  
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χζδιο 1: Επζκταςθ του ορίου ηωισ που επιτυγχάνεται με τθν βακτθριοκάκαρςθ ςε ςφγκριςθ με τθν 

παςτερίωςθ (πθγι: www.tetrapak.com) 

 

Ο βακτθριοκακαριςμόσ του γάλακτοσ αναπτφχκθκε από 

τον κακθγθτι Simonart ςτο Βζλγιο. τθν αρχι προορίςτθκε για 

να βελτιϊςει τθν ποιότθτα του εμφιαλωμζνου γάλακτοσ. 

Βαςίηεται ςτθ διαφορά πυκνότθτασ του βακτθριδιακοφ 

κυττάρου και αυτισ του οροφ του 

γάλακτοσ. Θ φυγόκεντροσ δφναμθ οδθγεί 

τα βακτθρίδια ςτο εξωτερικό τοίχωμα του 

κακαριςτι, ενϊ το γάλα απομακρφνεται 

από ζνα ςθμείο κοντά ςτο κζντρο του 

βακτθριοκακαριςτι. Σο γάλα δεν φαίνεται 

να επθρεάηεται πολφ από τθν 

απομάκρυνςθ ενόσ μικροφ ποςοςτοφ 

πρωτεΐνθσ που αφαιρείται μαηί με τα βακτθρίδια. Θ ποςότθτα 

του γάλακτοσ που περνάει από τον βακτθριοκακαριςτι θ 

πθγι: Tetra Pak 
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οποία είναι κατά μζςο όρο 13000 λίβρεσ τθν ϊρα δζχεται 

δυνάμεισ 9000G περίπου.  

Θ φυγόκεντρθ αφαίρεςθ των βακτθριδίων πρζπει να 

κεωρείται ωσ ςυμπλθρωματικι και δεν μπορεί να 

αντικαταςτιςει τθν παςτερίωςθ γιατί δεν εγγυάται ότι όλοι οι 

πακογόνοι μικροοργανιςμοί κα αφαιρεκοφν. 

Θ παςτερίωςθ ςυνεχίηει να είναι απαραίτθτθ για το γάλα 

που προορίηεται για εμφιάλωςθ, πζραν τθσ 

βακτθριοκάκαρςθσ. Αυτό όμωσ δεν ιςχφει για το γάλα που 

προορίηεται για τυροκόμθςθ. Ζτςι θ βακτθριοκάκαρςθ 

προτείνεται ωσ μια ρεαλιςτικι μζκοδοσ χαμθλισ κερμικισ 

επεξεργαςίασ του γάλακτοσ προκειμζνου να αποτραποφν μθ 

φυςιολογικζσ οςμζσ και ςτίγματα ςτο τυρί χωρίσ να 

κυςιάηουμε τίποτα από τθν χαρακτθριςτικι γεφςθ και 

ποιότθτά του.  

Θ βακτθριοκάκαρςθ είναι ζνασ αποδοτικόσ τρόποσ 

απομάκρυνςθσ των βακτθριδίων αλλά μερικζσ φορζσ μπορεί 

να αυξιςει αντί να μειϊςει τον αρικμό τουσ ςτο γάλα. Αυτό 

ςυμβαίνει διότι οριςμζνεσ φορζσ θ φυγόκεντροσ δφναμθ τείνει 

να χωρίςει τισ αποικίεσ των βακτθριδίων και να εξαπλϊςει τα 

μζλθ τθσ ςε όλο το γάλα. Για τον λόγο αυτό προτιμάται να 

γίνεται πριν τθν παςτερίωςθ είτε με κρφο γάλα είτε με ηεςτό 

ςε μια κερμοκραςία γφρο ςτουσ 135°F (57.2°C). 

Πριν όμωσ μιλιςουμε για τθν βακτθριοκάκαρςθ είναι 

απαραίτθτο να αναφερκοφμε πρϊτα ςτα βακτθρίδια που 

περιζχει το γάλα ζτςι ϊςτε να ζχουμε μια πιο ολοκλθρωμζνθ 

εικόνα για τθν ςυγκεκριμζνθ επεξεργαςία και να 
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κατανοιςουμε καλφτερα το πόςο ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι 

τθσ ςτθν παραςκευι γαλακτοκομικϊν προϊόντων.  
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ΠΑΘΟΓΟΝΑ- ΜΗ ΠΑΘΟΓΟΝΑ 
ΒΑΚΣΗΡΙΑ 

 

Σα βακτθρίδια μποροφν να χωριςτοφν ςε πακογόνα και μθ-

πακογόνα. 

 

A. Παθογόνα βακτηρίδια 

Αυτοί οι μικροοργανιςμοί μποροφν να προκαλζςουν αςκζνεια 

ςτον άνκρωπο, δεν αςκοφν καμιά ορατι επίδραςθ ςτο υγρό 

και ανακαλφπτονται μόνο με εργαςτθριακζσ εξετάςεισ. 

Μποροφν να διαιρεκοφν ςε δυο κατθγορίεσ: 

a. Οργανιςμοί που προζρχονται από αςκζνεια ηϊων. 

Οποιαδιποτε αςκζνεια των ηϊων μπορεί να προκαλζςει 

τθν είςοδό τουσ ςτο γάλα. Αυτά είναι: Mycobacterium 

tuberculosis, Brucella abortus, διάφορα είδθ 

ςτρεπτόκοκκων όπωσ Streptococcus aureus, 

Streptococcus faecalis, κ.α. Actinomycoses, Coxiella 

burneti, κ.α. 

b. Οργανιςμοί που προζρχονται από ανκρϊπινθ αςκζνεια. 

Αυτοί οι οργανιςμοί ζχουν ωσ προζλευςι τουσ τον 

άνκρωπο και μολφνουν το γάλα είτε κατά τθ διάρκεια 

του αρμζγματοσ είτε αργότερα όταν ζρκει ςε επαφι με 

τζτοιουσ παράγοντεσ. Μερικοί από αυτοφσ που ζχουν 

εντοπιςτεί ςτο γάλα είναι: Συφοειδισ και παρατυφοειδισ 

πυρετόσ, διφκζρια, δυςεντερία, φυματίωςθ, κ.α. 
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Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ακόμα και αν το γάλα παράγεται με 

τισ πιο υγιεινζσ ςυνκικεσ περιζχει ζνα μικρό βακτθριδιακό 

περιεχόμενο με πακογόνουσ οργανιςμοφσ που μπορεί να είναι 

επικίνδυνο. 

 

B. Μη-παθογόνοι οργανιςμοί 

Οι κφριοι τφποι μθ-πακογόνων οργανιςμϊν ςτο γάλα είναι τα 

βακτθρίδια που παράγουν γαλακτικό οξφ, οι ςπορογόνοι 

οργανιςμοί και αυτοί που είναι υπεφκυνοι για μθ 

φυςιολογικζσ αλλοιϊςεισ. Οι οργανιςμοί που παράγουν 

γαλακτικό οξφ αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό των 

βακτθριδίων ςτο γάλα και αυτοί είναι: Οι ςτρεπτόκοκκοι που 

παράγουν γαλακτικό οξφ (Streptococcus lactis και 

Streptococcus cremoris), οι λακτοβάκιλοι (Lactobacillus casei 

και Lactobacillus acidophilus), οι ομάδεσ Coli-aerogenes 

(Escherichia coli και B. aerogenes) και οι μικροοργανιςμοί που 

παράγουν βουτυρικό οξφ (Clostridium welchii). 

Οι οργανιςμοί που παράγουν οξφ αλλάηουν τα χαρακτθριςτικά 

του γάλακτοσ. Αυτό εξαρτάται: 

 Από τον αρικμό των βακτθριδίων που βρίςκονται ςτο 

γάλα 

 Από τθν κερμοκραςία αποκικευςθσ 

Οι οργανιςμοί που προκαλοφν γλυκιά πιξθ του γάλακτοσ 

μποροφν να είναι παρόντεσ, όπωσ οι Bacillus subtilis και 

Bacillus cereus, και είναι ςπορογόνοι μικροοργανιςμοί. Αν και 

ςυχνά παρόντεσ ςτο ακατζργαςτο γάλα, προκαλοφν τα 

λιγότερα προβλιματα. Παρόλα αυτά μπορεί να είναι αιτία 
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προβλθμάτων όπωσ θ πικρι γεφςθ, το κομμάτιαςμα τθσ 

κρζμασ, κ.α. Μερικοί αντιςτζκονται ςτθ κερμικι επεξεργαςία 

και μποροφν να παράγουν πολφ γαλακτικό οξφ. 

Μια άλλθ κατθγορία είναι οι οργανιςμοί που προκαλοφν 

αλλαγι χρϊματοσ ςτο γάλα και μποροφν να προκαλζςουν μθ 

φυςιολογικό χρωματιςμό ςτο γάλα. Μερικοί από αυτοφσ είναι: 

Pseudomonas syncyanea, B. cyanogenes, κ.α. όπου είναι 

υπεφκυνεσ για το κυανό χρωματιςμό του γάλακτοσ, 

Pseudomonas synxantha για το κίτρινο και Seratia marcescens, 

Brevibacterium erythrogenes, Bacterium prodigiosum και 

Micrococccus roseus για το κόκκινο χρϊμα. 

Οι λιπολυτικοί οργανιςμοί μποροφν να είναι παρόντεσ μζςα 

ςτο γάλα και να προκαλζςουν πικρι γεφςθ. 

Οι κερμόφιλοι οργανιςμοί είναι ανκεκτικοί ςτθν κερμότθτα 

και μπορεί να βρίςκονται ςε μεγαλφτερουσ αρικμοφσ μζςα ςτο 

γάλα διότι κακαρίηονται δυςκολότερα ςτισ αρμεκτικζσ 

μθχανζσ. 

Οι μεςόφιλοι οργανιςμοί που αναπτφςςονται ςε κερμοκραςίεσ 

μεταξφ 60°F και 70°F (15°C και 21°C) και οι οποίοι είναι 

περιςςότεροι ςε πλθκυςμό και πιο ςυνθκιςμζνοι. 

Οι ψυχρόφιλοι οργανιςμοί μποροφν να είναι παρόντεσ και 

αυτοί και αναπτφςςονται κανονικά ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ 

μεταξφ 32°F και 40°F (0°C και 4,4°C). Με αυτό ωσ δεδομζνο 

μποροφν να αυξθκοφν ςε αρικμό κατά τθν διάρκεια που το 

γάλα βρίςκεται ςτισ δεξαμενζσ γάλακτοσ ςτο αγρόκτθμα. Όπωσ 

ςυμβαίνει και με τουσ περιςςότερουσ μικροοργανιςμοφσ που 

αναπτφςςονται ςε μζςεσ κερμοκραςίεσ (μεςόφιλοι), ζτςι και οι 
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ψυχρόφιλοι αναπτφςςονται καλφτερα ςε αυτζσ τισ 

κερμοκραςίεσ. 

Εάν το γάλα ζχει μεγάλο βακτθριδιακό περιεχόμενο και είναι 

αποκθκευμζνο ςε κερμοκραςίεσ πάνω από 60°F (15,5°C), 

ζχουμε ιδανικζσ ςυνκικεσ για το ξίνιςμα του γάλακτοσ. Οι 

ευνοϊκότερθ κερμοκραςία για το πολλαπλαςιαςμό του 

Streptococcus lactis είναι γφρο ςτουσ 45°F (7,2°C) οπότε για να 

κακυςτεριςει θ ανάπτυξι του, επιβάλλεται θ αποκικευςθ 

κάτω από αυτιν τθ κερμοκραςία για να διατθριςουμε τθν 

φυςικι γεφςθ και γλυκφτθτα. Σα ςπόρια που διαμορφϊνουν 

τουσ μικροοργανιςμοφσ είναι κυρίωσ αναερόβια οπότε δεν 

πολλαπλαςιάηονται πολφ γριγορα δεδομζνου ότι τo γάλα 

είναι ςυνεχϊσ ςε επαφι με τον αζρα, ενϊ περιζχει και ςτθν 

ςφνκεςι του μόρια οξυγόνου. Οι οργανιςμοί που προκαλοφν 

τθν αλλαγι του χρϊματοσ ςτο γάλα κακϊσ και οι λιπολυτικοί 

οργανιςμοί είναι εξωτερικισ κυρίωσ φφςεωσ, και θ παρουςία 

τουσ κακιςτοφν το γάλα ακατάλλθλο προσ πϊλθςθ. Θ 

παρουςία γενικά μεγάλων αρικμϊν βακτθριδίων είναι ζνδειξθ 

των ελαττωματικϊν ςυνκθκϊν παραγωγισ. 

 

Πηγέσ βακτηριδιακήσ μόλυνςησ 

Σα πακογόνα βακτθρίδια που βρίςκονται ςτο γάλα, οφείλονται 

είτε από ανκρϊπινθ μόλυνςθ κατά τθ διάρκεια του χειριςμοφ 

του ι από ελλιπϊσ κακαρά εργαλεία, είτε από το ίδιο το ηϊο, 

είτε μπορεί να γίνει αργότερα κατά τθν διατιρθςθ. Θ 

βρουκζλωςθ δεν αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλθμα διότι τα 

κοπάδια είναι ςυνικωσ απαλλαγμζνα από αυτιν αν και 

βρίςκονται μεμονωμζνα κροφςματα που αντιμετωπίηονται. 
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Πολλζσ αςκζνειεσ των βοοειδϊν μποροφν να προζλκουν είτε 

άμεςα είτε ζμμεςα όπωσ από τα κόπρανα, τα οφρα, τθν ουρά 

του ηϊου που μπορεί να είναι λερωμζνθ και να λερϊνει με τθ 

ςειρά τθσ τα πλευρά του ηϊου. Άλλοι τρόποι είναι να 

αναπτυχκοφν ςτισ άκρεσ των κθλϊν, ςε κομμζνεσ κθλζσ κ.α. 

Ηϊα που πάςχουν από γαςτρεντερικζσ διαταραχζσ μπορεί να 

μολφνουν το γάλα με ςαλμονζλα. 

Οι πθγζσ μόλυνςθσ του γάλακτοσ είναι πολλζσ και ποικίλεσ. Οι 

μικροοργανιςμοί του κολοβακτθριδίου βρίςκονται ςτα ζντερα 

του ηϊου, τθ ςτρωμνι, τθ χλόθ, το χϊμα. Οι οργανιςμοί που 

παράγουν οξφ μποροφν να βρεκοφν ςτθν ατμόςφαιρα του 

αρμεκτθρίου, τα χζρια, τθν μθχανι αρμζγματοσ κ.α. 

            
(πθγι: www.douglasdale.com) 

 

Η ςυμπεριφορά των βακτηριδίων ςτο γάλα 

Θ αφξθςθ των βακτθριδίων ςτο γάλα κακορίηεται εξ 

ολοκλιρου από τον αρχικό αρικμό που είναι παρόν και τθ 

κερμοκραςία αποκικευςθσ. Ζχει διαπιςτωκεί μια μικρι 

μείωςθ ςτον αρικμό των βακτθριδίων ςτο γάλα που μόλισ ζχει 

αρμεχτεί λόγο τισ μικροβιοκτόνου δράςεϊσ του. Θ κζρμανςθ 

καταςτρζφει τθν μικροβιοκτόνο δράςθ αλλά θ κερμοκραςία 
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ςτθν οποία εμφανίηεται ποικίλλει. Θ μείωςθ αυτι οφείλεται 

όχι μόνο ςτισ ςυγκολλθτίνεσ και τα αντιςϊματα που είναι 

παρόντα μζςα ςτο γάλα αλλά και ότι το κυψελοειδζσ 

περιεχόμενο ςυνεχίηει να αςκεί φαγοκυτταρικι δράςθ μετά 

τθν παράςυρςι του με το γάλα. Όποια και να είναι θ αιτία 

είναι γενικά αποδεκτό πωσ θ βακτθριδιακι αφξθςθ ςτο γάλα 

είναι γενικά ςταματθμζνθ για κάποιο χρονικό διάςτθμα αλλά 

αυτό δεν μπορεί φυςικά να παίηει κανζνα ρόλο ςτθν 

ςυντιρθςι του. 

Θ κερμοκραςία παίηει ςθμαντικό ρόλο. Δεν υπάρχει φυςικά 

κανζνασ πολλαπλαςιαςμόσ των βακτθριδίων κάτω του 

ςθμείου πιξθσ. Τπάρχει πράγματι μια τάςθ μείωςθσ αλλά 

αυτό εξαρτάται από τθν αντοχι των οργανιςμϊν ςε αυτζσ τισ 

ςυνκικεσ. τουσ 32°F (0°C) ςθμειϊνεται μια μικρι μείωςθσ, 

αλλά μετά τθν πάροδο μιασ εβδομάδασ ςε αυτιν τθ 

κερμοκραςία οι οργανιςμοί αρχίηουν να πολλαπλαςιάηονται 

ζωσ ότου μεγάλοι αρικμοί είναι παρόντεσ. τουσ 40°F (4,4°C) οι 

αλλαγζσ είναι παρόμοιεσ με το προθγοφμενο αλλά 

εμφανίηονται πολφ νωρίτερα. τουσ 50°F (10°C) οι αλλαγζσ 

είναι περιςςότερο ορατζσ ςε ςχζςθ με τισ προθγοφμενεσ, λόγο 

του ότι οριςμζνα βακτθρίδια βρίςκουν ιδανικζσ ςυνκικεσ 

ανάπτυξθσ αυτζσ τισ κερμοκραςίεσ. Μερικά γάλατα γίνονται 

όξινα, ενϊ ςε άλλα αναπτφςςονται ηυμϊςεισ. τουσ 70°F (21°C) 

αναπτφςςονται οι οργανιςμοί που παράγουν γαλακτικό οξφ 

όπωσ ο Streptococcus lactis. τισ επόμενεσ κερμοκραςίεσ μζχρι 

τουσ 100°F (37,7°C) θ παραγωγι οξζωσ και αερίου 

πραγματοποιοφνται γριγορα. 

 

Θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ μπορεί να ςυνοψιςτεί: 
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i. Θ επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ πάνω ςτθν αφξθςθ των 

διαφόρων βακτθριδίων είναι πάντα θ ίδια υπό τισ 

παρόμοιεσ ςυνκικεσ. 

ii. Τπάρχει μια περίοδοσ μετά το άρμεγμα κατά τθν οποία 

δεν παρατθρείται καμία αφξθςθ, ακόμα και πραγματικι 

μείωςθ μπορεί να εμφανιςτεί. 

iii. Αυτι θ περίοδοσ είναι αμετάβλθτθ και ακολουκείται από 

μια περίοδο πολλαπλαςιαςμοφ. Οι διαφορετικοί τφποι 

βακτθριδίων που αναπτφχκθκαν ςε διάφορεσ 

κερμοκραςίεσ μπορεί να διαφζρουν ςτο βακτθριδιακό 

περιεχόμενο αν και θ ςυνολικι τουσ αρίκμθςθ να είναι θ 

ίδια. 

iv. Θ ταχεία ανάπτυξθ των βακτθριδίων που παράγουν 

γαλακτικό οξφ ακολουκείται από μια μείωςθ του 

αρικμοφ των άλλων βακτθριδίων. 

 

Γενικά ζχει αποδειχκεί ότι θ αποδοτικι κερμικι επεξεργαςία 

του γάλακτοσ είναι πικανό να καταςτρζψει οποιανδιποτε 

πακογόνο οργανιςμό που είναι παρόν ςτο γάλα. 
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χζδιο 2: Η επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ βακτθριοκαριςμοφ (BF) ςτθν απομάκρυνςθ των βακτθριδίων (πθγι: 

agroscope) 
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Η ΒΑΚΣΗΡΙΟΚΑΘΑΡΗ ΣΟΤ 
ΓΑΛΑΚΣΟ 

 

Θ βακτθριοκάκαρςθ είναι μια ειδικι μορφι διαχωριςμοφ 

με τθν οποία ςωματίδια βρωμιάσ, αίμα, κφτταρα από τουσ 

μαςτοφσ και βακτθρίδια  (κυρίωσ ςπόρια βακτθριδίων που 

διαμορφϊνονται ςε βακίλουσ) αφαιροφνται από το γάλα και 

αδρανοποιοφνται ζκτοτε. Γενικά όλοι οι ενεργοί 

μικροοργανιςμοί αδρανοποιοφνται από τθν 

παςτερίωςθ ςε τζτοια ζκταςθ που 

καλφπτονται και οι υγιεινζσ και οι 

τεχνολογικζσ απαιτιςεισ. Εντοφτοισ, ιδιαίτερα 

ανκεκτικά ςτθ κερμότθτα ςπόρια επιηοφν τθσ 

διαδικαςίασ τθσ παςτερίωςθσ και είναι 

προάγγελοι που διαμορφϊνουν τουσ 

βακίλουσ και τα βακτθρίδια. Σα ςπόρια 

μποροφν να διαμορφϊςουν νζα φυτικά 

κφτταρα ςε ευνοϊκζσ γι' αυτά ςυνκικεσ και 

ζπειτα να εξαπλωκοφν πολφ γριγορα. 

Μποροφν να οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ ποιοτικζσ ατζλειεσ ςτα 

ςκλθρά τυριά, ςτα θμίςκλθρα τυριά και ςτα προϊόντα μακράσ 

διαρκείασ οφειλόμενα ςτθν πρωτεϊνόλυςθ, τθ λιπόλυςθ, και 

τθν παραγωγι αερίων. Επομζνωσ θ βακτθριοκάκαρςθ 

χρθςιμοποιείται κυρίωσ ςτθν παραςκευι αυτισ τισ ομάδασ 

προϊόντων. 

 

 

Εικόνα 2: 
Βακτθριοκακαριςτισ 
Westfalia MSA 130 
(πθγι:www.lekkerkerker.
nl) 
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 Ανάπτυξη ςτισ βακτηριοκάθαρςησ 

Θ αρχι του φυγόκεντρου διαχωριςμοφ χρθςιμοποιικθκε 

για πρϊτθ φορά ςτθν γαλακτοβιομθχανία από τον 20ο αιϊνα 

και ζπειτα. Ο πρϊτοσ καταςκευάςτθκε ςτθν δεκαετία του 

1890, ιταν χειροκίνθτοσ και χρθςιμοποιοφνταν ςτισ φάρμεσ 

για τθν απομάκρυνςθ τθσ κρζμασ από το γάλα. Αργότερα όταν 

ζγιναν θλεκτροκίνθτοι, αυξικθκε κατακόρυφα θ ικανότθτα και 

θ αποτελεςματικότθτά τουσ ςε ςχζςθ με τουσ χειροκίνθτουσ οι 

οποίοι ιταν πολφ αργοί. Ζνα από τα πολλά είδθ φυγόκεντρων 

διαχωριςτϊν είναι  και ο βακτθριοκακαριςτισ.  

Οι πρϊτεσ μελζτεσ επάνω ςτθν αρχι του φυγόκεντρου 

διαχωριςμοφ των βακτθριδίων ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τισ 

δεκαετίασ του 1950. Όμωσ θ ςυςτθματικότερθ ζρευνα ςε αυτό 

το αντικείμενο ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του 1960. 

Σότε, φςτερα από πολλζσ μελζτεσ που πραγματοποιικθκαν, 

διευκετικθκαν πολλά από τα ηθτιματα που τθν αφοροφςαν 

και δθμοςιεφκθκαν ςτα μζςα αυτισ τισ δεκαετίασ. 

Ζνασ από αυτοφσ τουσ επιςτιμονεσ που αςχολικθκαν 

ςυςτθματικά με αυτιν και που θ ςυμβολι του ιταν 

κακοριςτικι για τθν ανάπτυξι τθσ είναι ο κακθγθτισ Simonart 

του πανεπιςτθμίου Louvain του Βελγίου ςτισ αρχζσ τισ 

δεκαετίασ του `60. Αυτόσ πίςτευε ότι τα βακτιρια κα 

μποροφςαν  να χωριςτοφν από το γάλα 

χρθςιμοποιϊντασ τθ φυγόκεντρο δφναμθ. 

Πραγματοποίθςε τα πρϊτα πειράματά του 

χρθςιμοποιϊντασ ζνα μικρό διαχωριςτιρα. 

φντομα διαπίςτωςε ότι αυτι θ μθχανι 

ιταν ςε κζςθ να αφαιρεί τα βακτθρίδια. 

Εντοφτοισ, θ αποδοτικότθτα ςτισ αφαίρεςθσ 

διαρκοφςε μόνο για λίγα λεπτά. Όταν το πθγι: www.douglasdale.co 
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κφπελλο του διαχωριςτιρα ιταν κακαρό, θ αποδοτικότθτα 

ιταν υψθλι. Μετά από μιςι ϊρα περίπου θ αποδοτικότθτα 

ιταν ςτο μθδζν, επειδι είχε γεμίςει το κφπελλο απολάςπθςθσ 

ςτο οποίο ςυγκεντρϊνονταν το επιβαρθμζνο με βακτθρίδια 

και άλλεσ ακακαρςίεσ γάλα. Σότε επιτυγχάνονταν μια 

ιςορροπία μεταξφ του γάλακτοσ  που βρίςκονταν ςτο κφπελλο 

απολάςπθςθσ  και του γάλακτοσ που περιςτρζφονταν εντόσ 

του διαχωριςτιρα με αποτζλεςμα να μολυνκοφν εξίςου και τα 

δφο. Προσ ςτιγμιν φάνθκε ότι θ πρόοδοσ που είχε επιτευχκεί 

από τον κακθγθτι Simonart κα τελείωνε εδϊ. 

Ο κακθγθτισ Simonart βρικε τθν λφςθ του προβλιματοσ 

που είχε ανακφψει εντελϊσ τυχαία. Κατά τθν διάρκεια των 

πειραμάτων που διεξιγαγε, ο κάδοσ του διαχωριςτιρα δεν 

είχε κλείςει καλά λόγο ελαττωματικισ επαφισ  με αποτζλεςμα 

τθν φπαρξθ διαρροισ. Θ ανάλυςθ των δειγμάτων που 

πάρκθκαν από αυτιν τθ δοκιμι ζδειξε ότι θ αποδοτικότθτα 

ςτισ αφαίρεςθσ των βακτθριδίων διατθρικθκε  ςε υψθλό 

επίπεδο κακ’ όλθ τθν διάρκεια ςτθσ περιόδου. Με 

ςυςτθματικι ζρευνα διαπίςτωςε πωσ είναι ςθμαντικι ςτθν 

διαδικαςία τθσ βακτθριοκάκαρςθσ θ ςυνεχισ αφαίρεςθ των 

βακτθριδίων. Καταςκεφαςε ζτςι για πρϊτθ φορά ζνα νζου 

είδουσ διαχωριςτιρα ο οποίοσ είχε μια μικρι τρφπα που είχε 

ανοίξει με τρυπάνι ςτο κάκετο τοίχωμα του κακαριςτιρα. 

Επιτυχθμζνθ εργαςία με αυτιν τθν μθχανι οδιγθςε ςτον 

ςχεδιαςμό νζων μθχανϊν με δυνατότθτεσ κακαριςμοφ πάνω 

από 13000 λίβρεσ τθν ϊρα. τα πειράματα που 

πραγματοποίθςε ο κακθγθτισ Simonart ανακάλυψε ότι τα 

βζλτιςτα αποτελζςματα λιφκθκαν ςτισ κερμοκραςίεσ μεταξφ 

149 και 167°F (65-75°C) με μια φυγόκεντρο δφναμθ που 

κυμαίνονταν από 9000 ζωσ 10000g. 
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 ε αυτά τα αρχικά βιματα ςθμαντικι είναι θ ςυμβολι 

τθσ εταιρίασ Alfa-Laval που βρίςκεται ςτθ ουθδία, θ οποία 

καταςκεφαςε πρϊτθ αυτοφ του είδουσ διαχωριςτϊν – 

κακαριςτϊν, ονομάηοντάσ τουσ ωσ βακτθριοκακαριςτζσ 

(bactofuge). Ζκτοτε, επικράτθςε διεκνϊσ να ονομάηεται αυτι θ 

διαδικαςία ωσ βακτθριοκάκαςθ – βακτθριοκακαριςμόσ 

(bactofugation). 

 
Εικόνα 3: Βακτθριοκακαριςτζσ BBRPX618 HGV (πθγζσ: www.secondhand-equipment.com και www.used-milk-

centrifuges.com) 

 

Πίνακασ 1: Αποτελεςματικότθτα του βακτθριοκακαριςτι BBRPX618 HGV ανάλογα με τθν χωρθτικότθτα 

(πθγι: Bactofugation of liquid milk) 

Χωρθτικότθτα lit/h Σφποσ 

βακτθριοκακαριςτι 

Ποςοςτό μείωςθσ των ςπορίων 

% 

  Αναερόβια Αερόβια 

20000 BBRPX618 HGV 98-99 96-97 

30000 BBRPX618 HGV 97-98 94-95 

40000 BBRPX618 HGV 88-90 80-82 

40000 2 × BBRPX618 HGV 98-99 96-97 
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τθ ςυνζχεια περεταίρω ζρευνα από τον κακθγθτι 

Simonart  και τθν εταιρία Alfa-Laval ιδιαίτερα ςε αυτό το 

αρχικό ςτάδιο, οδιγθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

βακτθριοκάκαρςθσ. Με βάςθ τθν δικι τουσ ζρευνα 

καταλιξαμε ςτα εξισ ςυμπεράςματα.  

 
Εικόνα 4: Βακτθριοκακαριςτζσ ςε ςειρά (πθγι: Cheese and fermented milk foods) 

Για τον αποτελεςματικότερο κακαριςμό του γάλακτοσ 

χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ δφο βακτθριοκακαριςτζσ ςε ςειρά. 

Ο πρϊτοσ βακτθριοκακαριςτισ λειτουργεί ςτουσ 170°F (77°C) 

και απομακρφνει το 90% των βακτθριδίων. Ο δεφτεροσ 

απομακρφνει το 90% του υπόλοιπου 10% παραμζνοντοσ 

ποςοςτοφ βακτθριδίων. Θ προςκικθ και τρίτου 

βακτθριοκακαριςτι ζχει πολφ μικρι επίδραςθ ςτθν περεταίρω 

μείωςθ των ςπορίων. Θ διαδικαςία τθσ βακτθριοκάκαρςθσ 

μπορεί να ζχει εφαρμογι ςε περιοχζσ όπου ο πλθκυςμόσ των 

βακτθριδίων είναι από 20 εκατομμφρια και άνω. Θ 
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παςτερίωςθ ενόσ τζτοιου γάλακτοσ μπορεί να αφιςει ζναν 

μεγάλο αρικμό βακτθριδίων ςτο γάλα που κα μείωναν τον 

χρόνο ηωισ του προϊόντοσ. Θ αφαίρεςθ του 99% των 

βακτθριδίων του γάλακτοσ ζχει ευεργετικι επίδραςθ ςτο 

τελικό προϊόν. 

 

ΒΑΚΣΗΡΙΟΚΑΘΑΡΙΣΗ  

ΤΝΕΦΟΤ-ΑΤΝΕΦΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Τπάρχουν δφο βαςικοί τφποι διαχωριςτϊν-κακαριςτϊν. 

Οι διαχωριςτζσ με ςτακερά τοιχϊματα όπου θ λειτουργία τουσ 

είναι αςυνεχισ και ςτουσ διαχωριςτζσ με αυτοκακαριηόμενα 

τοιχϊματα για ςυνεχι λειτουργία. τουσ διαχωριςτζσ με 

ςτακερά τοιχϊματα, όπου δεν μποροφν να κακαριςτοφν 

αυτόματα, τα ςϊματα που διαχωρίηονται από το γάλα 

ςυλλζγονται ςτο εςωτερικό τοίχωμα του εξωτερικοφ κυπζλου 

όπου και ςυςςωρεφονται. Για τθν απομάκρυνςι τουσ πρζπει 

να λθφκεί το κφπελλο και να κακαριςτεί ξεχωριςτά ςτο τζλοσ 

κάκε παραγωγικισ διαδικαςίασ θ διάρκεια τθσ οποίασ 

εξαρτάται από τθν ποςότθτα των διαχωριςκζντων ςωματιδίων 

κάνοντασ προφανζσ πωσ οι ςυγκεκριμζνου τφπου διαχωριςτζσ 

είναι μθ παραγωγικοί. Όπου θ παραγωγι επιβάλει ςυνεχι 

λειτουργία τότε είναι απαραίτθτοι οι αυτοκακαριηόμενοι 

διαχωριςτζσ. Ο διαχωριςμόσ λαμβάνει χϊρα ςτουσ δίςκουσ 

οποφ τα ςτερεά (ςε μορφι λάςπθσ) διαχωρίηονται από το γάλα 

και οδθγοφνται ςτα τοιχϊματα του διαχωριςτι που ζχουν τθν 

μορφι διπλοφ κϊνου. Εκεί υπάρχουν υδραυλικά ελεγχόμενεσ 

πόρτεσ οι οποίεσ απομακρφνουν τθ λάςπθ.  
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ΜΟΝΗ-ΔΙΠΛΗ ΥΑΗ 

 Οι βακτθριοκακαριςτζσ χωρίηονται 

ςε δφο κατθγορίεσ. Θ πρϊτθ κατθγορία 

είναι οι διπλισ-φάςθσ 

βακτθριοκακαριςτζσ οι οποίοι ζχουν δφο 

εξόδουσ ςτο άνω μζροσ (μία για ςυνεχισ 

απομάκρυνςθ τθσ βακτθριομάηασ μζςο 

ενόσ ειδικοφ δίςκου, και θ άλλθ για το 

κακαριςμζνο γάλα. Θ δεφτερθ κατθγορία είναι οι μονισ-φάςθσ 

οι οποίοι διακζτουν μόνο μία ζξοδο 

ςτο άνω μζροσ από τθν οποία 

εξζρχεται μόνο το κακαριςμζνο γάλα. 

ε αυτοφσ θ βακτθριομάηα ςυλλζγεται 

ςε μορφι λάςπθσ ςε ζνα ειδικό 

δοχείο και απορρίπτεται κατά 

διαςτιματα μζςο ειδικϊν πορτϊν που 

βρίςκονται ςτον κορμό αυτοφ του 

δοχείου.  

 

Σεχνολογία: 

Βακτθριοκακαριςτζσ ονομάηονται εκείνοι οι φυγόκεντροι 

διαχωριςτιρεσ οι οποίοι ειδικεφονται ςτθν απομάκρυνςθ 

μικροοργανιςμϊν από το γάλα βαςιηόμενοι ςτθν διαφορά 

πυκνότθτασ. Αυτό ιςχφει ειδικά για τα ςπόρια, όπου θ διαφορά 

πυκνότθτασ από το γάλα που οφείλεται από το ςυγκεντρωμζνο 

πλάςμα κυττάρων των ςπορίων, ςε ςχζςθ με το γάλα, 

επιτρζπει τον πλιρθ χωριςμό αυτισ τθσ ομάδασ 

μικροοργανιςμϊν με τουσ βακτθριοκακαριςτζσ 

Εικόνα 5: Βακτθριοκακαριςτισ 
διπλισ φάςθσ (πθγι: Tetra Pak) 

Εικόνα 6: Βακτθριοκακαριςτισ 
μονισ φάςθσ (πθγι: Tetra Pak) 
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Εικόνα 7: Βακτθριοκακαριςτισ Westfalia MSA 90 (πθγι: www.lekkerkerker.nl) 

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ-ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΒΑΚΣΗΡΙΟΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Σεχνικά χαρακτηριςτικά βακτηριοκαθαριςτή 

Όλα τα μζρθ του βακτθριοκακαριςτι που ζρχονται ςε 

επαφι με το γάλα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο 

χάλυβα. Ενϊ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά ενόσ 

βακτθριοκακαριςτι ποικίλουν ανάλογα με τον τφπο, τθν 

δυναμικότθτα και τθν εταιρία καταςκευισ, τα μζρθ που αυτόσ 

αποτελείται είναι ςυγκεκριμζνα για όλουσ. Αναλυτικότερα ο 

βακτθριοκακαριςτισ αποτελείται από τα εξισ μζρθ:  

a. Θλεκτρικό κινθτιρα που θ ςφγχρονθ ταχφτθτα του είναι 

1500-1800 r/min.  

b.  Σο δοχείο διαχωριςμοφ που θ ταχφτθτά του είναι 4250-

4266 r/min  

c.  Αυτόματο φρζνο. 

Θ υδραυλικι παροχι μπορεί να είναι μζχρι 45 m3/h ενϊ ο 

ελάχιςτοσ χρόνοσ μεταξφ των απολαςπόςεων είναι 1 min. Θ 

κερμοκραςία περιβάλλοντοσ του διαχωριςμοφ μπορεί να 

κυμαίνεται μεταξφ 5-45°C, ενϊ θ κερμοκραςία ροισ τθσ 

παροχισ κυμαίνεται 0-100°C. Ο χρόνοσ εκκίνθςθσ τθσ 
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ςυςκευισ είναι 15-17 min. Ο χρόνοσ ςταματιματοσ με φρζνο 

είναι 22-25 min, ενϊ χωρίσ φρζνο 80 min περίπου. Σο βάροσ 

του διαχωριςτιρα είναι 2095Kg του θλεκτροκινθτιρα 290kg 

ενϊ του δοχείου διαχωριςμοφ 1175kg. Θ ποςότθτα υγροφ 

(γάλακτοσ) ςτο δοχείο είναι 63 lit, ενϊ ο όγκοσ απολαςπόςεων 

κατά τθ λειτουργία φκάνει 10-18 lit. 

 

Λειτουργία του βακτηριοκαθαριςτή  

Ζνασ τφποσ φυγοκεντρωτι που χρθςιμοποιείται ςτθν 

γαλακτοβιομθχανία είναι ο κακαριςτιρασ ο οποίοσ 

χρθςιμοποιείται για να αφαιρζςει τα ξζνα υλικά ςτο γάλα 

όπωσ τα μόρια του ρφπου, τα κφτταρα αίματοσ, κφτταρα 

μαςτϊν, ςπόρια, αποικίεσ βακτθριδίων και διάφορεσ άλλεσ 

ακακαρςίεσ που μπορεί να ζχουν ειςζλκει ςτο γάλα. Αυτό το 

υλικό που αποκαλείται μερικζσ φορζσ λάςπθ άλλοτε  

βακτθριομάηα, δεν ζχει ςυγκεκριμζνθ ςφνκεςθ. Πολλζσ 

μζκοδοι ζχουν χρθςιμοποιθκεί για να αφαιρζςουν αυτά τα 

υλικά από το γάλα αλλά ο κακαριςτιρασ ζχει αποδειχκεί ο πιο 

ικανοποιθτικόσ τρόποσ. Οι κακαριςτιρεσ μποροφν να είναι είτε 

αυτοκακαριηόμενοι είτε όχι. ε ζνα χαρακτθριςτικό 

κακαριςτιρα το γάλα αντλείται μζςο του κεντρικοφ ςωλινα 

ςτο κφπελλο του κακαριςτι. Σο γάλα ρζει μζςο του κεντρικοφ 

διανομζα ςε ζνα ςφνολο δίςκων. Σο γάλα διαιρείται ςε πολλά 

ςτρϊματα. Σο ςτερεό υλικό γλιςτρά εξωτερικά, κάτω από τθν 

επίδραςθ τθσ φυγόκεντρθσ δφναμθσ ςτο εξωτερικό μζροσ του 

δίςκου. Σο απαλλαγμζνο από ξζνα ςωματίδια γάλα πάει προσ 

το εςωτερικό και αντλείται μζςω μιασ αντλίασ κοντά ςτο 

κζντρο του κακαριςτιρα. Σα ξζνα υλικά γλιςτροφν εξωτερικά 

και ςυλλζγονται ςε ζνα ειδικό διαμζριςμα του 

βακτθριοκακαριςτι που προορίηεται για αυτά. τουσ 
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αυτοκακαριηόμενουσ διαχωριςτζσ τα ξζνα υλικά εκτινάςςονται 

υδραυλικά ςε ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα. 

τθν αρχι το γάλα κερμαίνεται ςτουσ 170°F (77°C) για να 

μειωκεί το ιξϊδεσ του. Ζπειτα ειςζρχεται ςτθν πρϊτθ 

φυγοκεντρικι μονάδα θ οποία λειτουργεί ςτισ 20.000 ςτροφζσ 

το λεπτό. Αυτι ζχει δφο μικρζσ τρφπεσ ςτο εξωτερικό τοίχωμα 

τθσ όπου επιτρζπει τθν ςυνεχι απομάκρυνςθ των βακτθριδίων 

και περίπου του 1,5% αποβουτυρωμζνου γάλακτοσ. Μετά το 

πζρασ αυτισ τθσ διαδικαςίασ μόνο το 10% των βακτθριδίων 

παραμζνουν ςτο γάλα. Μετά περνάει ςτθ δεφτερθ 

φυγοκεντρικι μονάδα όπου πάλι το 90% των υπόλοιπων 

βακτθριδίων απομακρφνονται, με ςυνολικι αποβολι του 99% 

των βακτθριδίων του αρχικοφ γάλακτοσ. Αυτι θ διαδικαςία 

κεωρείται ςυμπλθρωματικι τθσ παςτερίωςθσ όπου ςυνεχίηει 

να είναι απαραίτθτθ για τθν καταςτροφι των υπόλοιπων 

βακτθριδίων. 

Αν και κεωρείται γενικά ότι θ λειτουργία των 

βακτθριοκακαριςτϊν είναι αποτελεςματικότερθ ςτισ 

κερμοκραςίεσ των μεταξφ 32°C και 48°C, παρ' όλα αυτά 

ςυνικωσ αυτζσ βρίςκονται ςτο τμιμα τθσ παραλαβισ και 

κατεργάηονται κρφο γάλα, χωρίσ ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

απόδοςθσ τουσ. 

Κάκε καταςκευαςτισ καταςκευάηει το δικό του 

μθχανιςμό ςτον φυγοκεντρθτι. ε ζνα τζτοιο υδραυλικό 

ςφςτθμα το ζμβολο βρίςκεται ςτο κατϊτατο ςθμείο του 

κυπζλλου. Όταν το κφπελλο περιςτρζφεται το ζμβολο 

βρίςκεται ςε αυξθμζνθ κζςθ λόγο τθσ πίεςθσ που αςκεί το 

νερό που βρίςκεται ςε ειδικό χϊρο κάτω από αυτό. Κατά τακτά 

χρονικά διαςτιματα, για να αποβλθκοφν οι ακακαρςίεσ, θ 
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πίεςθ του νεροφ κάτω από το κινθτό μζροσ μειϊνεται 

ςτιγμιαία και φςτερα αυξάνεται πάλι. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

ςτιγμιαίασ μείωςθσ τθσ πίεςθσ το κινθτό μζροσ του τυμπάνου 

κινείται προσ τα κάτω, οι τρφπεσ ανοίγουν και παραμζνουν 

ανοιχτζσ για 0,15sec περίπου, χρόνοσ που είναι αρκετόσ για να 

αδειάςει ο χϊροσ από τισ ακακαρςίεσ. Ο όγκοσ του ειδικοφ 

αυτοφ χϊρου είναι, ανάλογα με το μζγεκοσ τθσ φυγόκεντρου, 

8-25 λίτρα. Οι ακακαρςίεσ εκςφενδονίηονται ςε ειδικό 

υποδοχζα και ςυλλζγονται ςε μια δεξαμενι. Σο ςφςτθμα 

ελζγχεται από μια χρονομετρικι μονάδα. 

 
Εικόνα 8: Εςωτερικό βακτθριοκακαριςτι  

Μερικά εξαρτιματα για τουσ βακτθριοκακαριςτζσ 

περιλαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυγχρονιςμοφ, τισ ςτακερζσ 

βαλβίδεσ πίεςθσ, και τουσ ςφιγκτιρεσ. Οι αυτοκακαριηόμενοι 

κακαριςτζσ είναι εξοπλιςμζνοι με μονάδεσ ςυγχρονιςμοφ για 

να αυτοματοποιιςουν πλιρωσ τθ διαδικαςία τθσ 

φυγοκζντριςθσ. Θ θλεκτρονικι μονάδα ςυγχρονιςμοφ ελζγχει 

αυτόματα το κλείςιμο και το άνοιγμα των βαλβίδων φδατοσ 

κακϊσ επίςθσ και τθν πνευματικι βαλβίδα πίεςθσ ςτθ γραμμι 
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απομάκρυνςθσ του γάλακτοσ από το διαχωριςτι. Ο ζλεγχοσ 

είναι ικανόσ είτε για ολικι είτε για μερικι απολάςπθςθ. 

 
Εικόνα 9: Εγκατάςταςθ βακτθριοκακαριςτι (πθγι: www.matrix-cis.ru) 

Θ ςφγχρονθ πρακτικι όπου επιτρζπει όλο και 

περιςςότερο τθν παρουςία ςυςτθμάτων CIP, απζβαλλαν τισ 

χειρωνακτικζσ διαδικαςίεσ κακαριςμοφ. Ζτςι οι ςφγχρονοι 

κακαριςτζσ ζχουν μια δυναμικότθτα από 20.000 ζωσ 65.000 

λίβρεσ τθν ϊρα. Σο γάλα ειςζρχεται ςτον κακαριςτι με μια 

πίεςθ οκτϊ λιβρϊν. Ο κακαριςμόσ ςυνεχίηεται ζωσ ότου 

γεμίςει το ειδικό δοχείο με ίηθμα. Σότε ανοίγουν οι ιδικζσ 

χρονικά ρυκμιηόμενεσ πόρτεσ και ειςζρχεται το νερό με μια 

πίεςθ δϊδεκα λιβρϊν όπου πλθρεί τον χϊρο και εκτινάςςει το 

ίηθμα. Όταν ςταματιςει θ ροι του νεροφ, οι πόρτεσ κλείνουν 

αυτόματα, και ςυνεχίηει θ διαδικαςία τθσ βακτθριοκάκαρςθσ. 

Σα ςφγχρονα ςχζδια παραγωγισ χρθςιμοποιοφν, αρκετά 

ςυχνά, ειδικοφσ κακαριςτζσ-τυποποιθτζσ οι οποίοι πζραν του 

κακαριςμοφ απομακρφνουν και ζνα μζροσ τθσ κρζμασ, που 
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κυμαίνεται από 0,1% ζωσ 2,0% ανάλογα με τθν ρφκμιςθ τθσ 

μθχανισ. Εάν θ τυποποίθςθ δεν απαιτείται τότε θ βαλβίδα 

τυποποίθςθσ μπορεί να κλείςει και να λειτουργεί μονάχα ωσ 

κακαριςτισ. 

Οι διαχωριςτζσ ζχουν υψθλι επίδραςθ διαχωριςμοφ, και 

τα μόρια με διάμετρο 4-5μm επθρεάηονται. Θ υψθλότερθ 

αποδοτικότθτα εξαρτάται από των τφπο του διαχωριςτι. 

 

Γενικέσ αρχέσ λειτουργίασ του βακτηριοκαθαριςτή  

Σο γάλα οδθγείται μζςω του κεντρικοφ ςωλινα ςτον διανομζα 

από όπου και περνά ςτουσ δίςκουσ. Ο χωριςμόσ του ρφπου 

από το γάλα πραγματοποιείται ςτουσ δίςκουσ όπου το γάλα 

διαιρείται ςε πολλά και λεπτά ςτρϊματα ,μεταξφ των οποίων 

υπάρχουν κάκετα διαφράγματα τα οποία ωκοφν το γάλα ςε 

περιςτροφι (ςχ.1). Σα μόρια του ρφπου που ζχουν μια 

υψθλότερθ πυκνότθτα, διαχωρίηονται από το γάλα με τθν 

φυγόκεντρο δφναμθ που αναπτφςςεται και καταλιγουν ςτθν 

εςωτερικι πλευρά του κάτω μζρουσ του βακτθριοκακαριςτι. 

Σο κακαριςμζνο γάλα κυλάει κοντά ςτο κζντρο των δίςκων 

όπου και απομακρφνεται  με μια πίεςθ 5,4bar περίπου. Σο 

εξωτερικό τφμπανο του βακτθριοκακαριςτι είναι χωριςμζνο 

ςε δφο μζρθ και ζχει τρφπεσ οι οποίεσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

λειτουργίασ είναι κλειςτζσ ελζγχονται με χρονόμετρο και 

λειτουργοφν με τθν πίεςθ του νεροφ. Κατά τακτά χρονικά 

διαςτιματα, για να αποβλθκοφν οι ακακαρςίεσ, θ πίεςθ του 

νεροφ κάτω από το κινθτό μζροσ μειϊνεται ςτιγμιαία και 

φςτερα αυξάνει πάλι. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςτιγμιαίασ μείωςθσ 

τθσ πίεςθσ το κινθτό μζροσ του τυμπάνου κινείται προσ τα 

κάτω, οι τρφπεσ ανοίγουν και παραμζνουν ανοικτζσ για 0,15 
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sec περίπου, χρόνοσ που είναι αρκετόσ για να αδειάςει ο 

χϊροσ από τισ ακακαρςίεσ. Ο όγκοσ αυτοφ του χϊρου είναι 

ανάλογοσ με το μζγεκοσ τθσ φυγοκζντρου 8-25 λίτρα. Οι 

ακακαρςίεσ εκςφενδονίηονται ςε ειδικό χϊρο και ςυλλζγονται 

ςε μια δεξαμενι (ςχ.2).  

 

 

 

χ.1: 1) κάδοσ, 2) διάφραγμα, 3) θ 

πλευρά που ωκεί το γάλα, 4) θ 

πλευρά όπου κατευκφνεται το 

γάλα  

 

 

 

 
ςχ 2. Φυγόκεντροσ κακαριςμοφ ςε φάςθ αποβολισ των ακακαρςιϊν (πθγι: Χθμεία φυςικι και τεχνολογία 

γάλακτοσ) 
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(1) & (6) ζξοδοσ λάςπθσ, (2) & 

(9) παροχι νεροφ για τθ 

λειτουργία των βαλβίδων, (3) 

ζξοδοσ κακαριςμζνου γάλακτοσ, 

(4) ζξοδοσ βακτθριομάηασ,  (7) 

χϊροσ ςυγκζντρωςθσ του 

επιβαρυμζνου με βακτθρίδια 

γάλακτοσ, (8) είςοδοσ γάλακτοσ  

 

 

 

 

χέδιο και αρχή λειτουργίασ του βακτηριοκαθαριςτή:  

Σο γάλα τροφοδοτείται μζςα ςτο δοχείο από ζναν 

ςτακερό ςωλινα που βρίςκεται ςτο κάτω μζροσ του 

βακτθριοκακαριςτι όπου και εξαναγκάηεται ςε περιςτροφι 

από τουσ περιςτρεφόμενουσ δίςκουσ. Ζνα ςυμπφκνωμα που το 

ονομάηουμε βακτθριομάηα και περιζχει περίπου το 90% όλων 

των μικροοργανιςμϊν, αλλά και πρωτεΐνεσ, λακτόηθ και άλλα 

ςυςτατικά του γάλακτοσ εκτινάςςονται ςυνεχϊσ και 

αποβάλλονται μζςω των ανοιγμάτων που βρίςκονται ςτα 

τοιχϊματα του δοχείου. Θ βακτθριομάηα θ οποία ανζρχεται ςε 

λιγότερο από 3% του γάλακτοσ που τροφοδοτείται ο 

βακτθριοκακαριςτισ, ζχει τθν δυνατότθτα να 

ανατροφοδοτθκεί. Θ βακττθριομάηα που εκτοξεφει ο 

βακτθριοκακαριςτισ είναι ςε μορφι νζφουσ,  ςυλλζγεται ςε 

ειδικό χϊρο που ονομάηεται κυκλϊνασ ο οποίοσ και περιβάλει 

εξωτερικά το δοχείο, όπου εξαερίηεται. Ο αζρασ επιςτρζφει εκ 

νζου πίςω ςτον βακτθριοκακαριςτι μζςω ενόσ αγωγοφ, ενϊ θ 



34 
 

βακτθριομάηα αποβάλλεται από το κατϊτατο ςθμείο του 

κυκλϊνα. 

 
(πθγι: Dairy technology in the tropics and subtropics) 

 

 

Εικόνα 10: Φωτογραφίεσ βακτθριοκακαριςτι από διαφορετικζσ γωνίεσ όπου διακρίνεται ο κάδοσ 

ςυγκζντρωςθσ τθσ βακτθριομάηασ (πθγι: www.dairyandfoodequipment.com) 
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(πθγι: Milk and dairy product technology) 

(1) βαλβίδεσ εξόδου τθσ λάςπθσ, (2) λάςπθ, (3) δεξαμενι 

εξαζρωςθσ(κυκλϊνασ), (4) ζξοδοσ βακτθριομάηασ, (5) αγωγόσ 

επιςτροφισ του μολυςμζνου αζρα, (6) βακτθριομάηα 

 

Μειονεκτήματα  

Ο κακαριςμόσ του γάλακτοσ με αυτό τον τρόπο απαλλάςςει το 

γάλα από τα επικθλιακά κφτταρα και τα αιμοςφαίρια. 

Μειονζκτθμα του τρόπου αυτοφ είναι θ διάςπαςθ των 

ςυςςωμάτων των μικροοργανιςμϊν, με αποτζλεςμα τζτοιο το 

γάλα να εμφανίηει αυξθμζνο αρικμό μικροοργανιςμϊν. Επίςθσ 

όταν το γάλα είναι ελαφρά όξινο, μειϊνεται το ςτερεό του 

υπόλειμμα, λόγο αποβολισ πθγμζνων τεμαχιδίων καηεΐνθσ. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΗ ΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΒΑΚΣΗΡΙΟΚΑΘΑΡΗ ΣΟΤ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

 

1. Παροχι: Θ παροχι του βακτθριοκακαριςτι μπορεί να 

αυξθκεί αυξάνοντασ τθν πίεςθ και αντιςτρόφωσ. 

2. Θζςθ: Ο βακτθριοκακαριςτισ μπορεί να τοποκετθκεί είτε 

ςτθν γραμμι ακατζργαςτου (νωποφ) γάλακτοσ πριν από 

τον αποκορυφωτι, είτε μετά από αυτόν ι ακόμα και ςτθν  

γραμμι τυποποίθςθσ του τελικοφ προϊόντοσ. Θ καλφτερθ 

βεβαίωσ επιλογι είναι να τοποκετθκεί ςτθν γραμμι 

νωποφ γάλακτοσ όπου περνάει θ ςυνολικι ποςότθτα και 

ελαχιςτοποιοφνται οι απϊλειεσ. Πειράματα ζχουν δείξει 

πωσ περίπου το 30% των αερόβιων ςπορίων κα περάςει 

ςτθν κρζμα εάν τοποκετθκεί μετά τον αποκορυφωτι.  

3. Θερμοκραςία: Όςο υψθλότερθ είναι θ κερμοκραςία 

τόςο χαμθλότερο είναι το ιξϊδεσ του γάλακτοσ που 

διευκολφνει ςτον διαχωριςμό των βακτθριδίων. Από τθν 

άλλθ πλευρά υψθλότερθ κερμοκραςία δίνει μεγαλφτερθ 

περιεκτικότθτα ςε πρωτεΐνεσ ςτθν βακτθριομάηα και 

αυξάνει το ιξϊδεσ του. Θ κανονικι κερμοκραςία 

βακτθριοκακαριςμοφ είναι 55°C-65°C. Θ μείωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ από 65°C ςε 45°C ζχει μια οριακι μείωςθ 

των ςπορίων. 

4. Αντίκλιψθ: Είναι ςθμαντικό να διατθρείται μια αντίκλιψθ 

ςτθν ζξοδο του βακτθριοκακαριςτι (ελάχιςτο 400KPa) 

για να αποφευχκεί θ ςπθλαίωςθ. 

5. Χρόνοσ μεταξφ απολαςπϊςεων: Πολφ βραχφσ χρόνοσ 

μεταξφ των απολαςπϊςεων ςθμαίνει αντιμετϊπιςθ 

μεγαλφτερων ποςοτιτων βακτθριομάηασ. Πολφ μεγάλοσ 
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χρόνοσ κα μειϊςει τθν αποτελεςματικότθτα. Κακι 

ποιότθτα γάλακτοσ, υψθλι κερμοκραςία ι υψθλι 

παροχι μπορεί να απαιτοφν ςυντομότερουσ χρόνουσ 

μεταξφ απολαςπϊςεων, κακϊσ διαχωρίηεται 

περιςςότερθ ποςότθτα λάςπθσ από το γάλα. 

6. Ο όγκοσ απολάςπωςθσ: Ο όγκοσ του υλικοφ που 

απολαςπϊνεται πρζπει να είναι ίςωσ με τον χϊρο 

απολαςπϊςεωσ του δοχείου του βακτθριοκακαριςτι. 

Μικρότερεσ απολαςπϊςεισ μπορεί να μειϊςουν τθν 

αποτελεςματικότθτα και να καταςτιςουν δυςκολότερο 

τον κακαριςμό. 

7. Χωρθτικότθτα: Όςο μεγαλφτερο όγκο γάλακτοσ μπορεί 

να επεξεργαςτεί ζνασ βακτθριοκακαριςτισ ςτο μικρότερο 

δυνατό χρόνο τόςο μικρότερθ θ ικανότθτα κακαριςμοφ. 

ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ είναι απαραίτθτθ θ χρίςθ δφο 

βακτθριοκακαριςτϊν ςε ςειρά για να επανζλκει το 

επίπεδο κακαριςμοφ ςε κανονικά επίπεδα.  

8. Απόδοςθ: Θ απόςταςθ μεταξφ των δίςκων θ οποία 

κακορίηει και τον αρικμό τουσ. Θ ταχφτθτα περιςτροφισ 

θ οποία κακορίηει τθν φυγόκεντρο δφναμθ. Θ απόδοςθ 

κυμαίνεται μεταξφ 86%-92% ςτο ςυνολικό 

βακτθριολογικό περιεχόμενο. Για τα αερόβια ςπόρια το 

ποςοςτό κυμαίνεται μεταξφ 94,1%-97,7% και για τα 

αναερόβια ςπόρια μεταξφ 97,4%-98,7%. 

9. Εγκαταςτάςεισ: Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του 

γάλακτοσ πρζπει να είναι προςεκτικά ςχεδιαςμζνεσ, 

ιδιαίτερα από το ςθμείο που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

βακτθριοκακαριςτισ και ζπειτα για να διατθρείται θ 

κακαρότθτα και να αποτραπεί ο κίνδυνοσ επιμόλυνςθσ 

του γάλακτοσ. 
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10. Βακτθριολογικό φορτίο: Σο ςχιμα και θ πυκνότθτα 

των μικροοργανιςμϊν κακϊσ και το πόςο επιβαρυμζνο 

από ξζνα ςωματίδια είναι το γάλα. 

 

Εικόνα 11: Βακτθριοκακαριςτισ REDA RE200B (πθγι: www.abeve.com) 

 

Εικόνα 12: Λεπτομζρεια του άνω μζρουσ του βακτθριοκακαριςτι REDA RE200B (πθγι: www.abeve.com) 
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ΒΑΚΣΗΡΙΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

 

Θ βακτθριοκερμικι επεξεργαςία αναπτφχκθκε, από μια 

κατοχυρωμζνθ με δίπλωμα ευρεςιτεχνία, ζννοια από τον 

Kosikowski ο οποίοσ ειςιγαγε μια νζα αρχι για τθν 

βακτθριοκάκαρςθ ςτθν οποία θ προθγοφμενοσ αποβλθκείςα 

λάςπθ, μετά από κερμικι ι χθμικι επεξεργαςία επιςτρζφει 

πίςω ςτο προσ τυροκόμθςθ γάλα. Ζτςι βρζκθκε ζνασ 

οικονομικόσ τρόποσ παραγωγισ τυριοφ χωρίσ να υπάρχει 

ςθμαντικι απϊλεια ςτθν παραγωγι ι ςτα κρεπτικά ςυςτατικά. 

Επιπλζον μειϊκθκε ο κίνδυνοσ πρόωρθσ παραγωγισ αερίου 

και βελτιϊκθκε θ όψθ των ματιϊν και τθσ γεφςθσ των τυριϊν. 

 
Εικόνα 13: Βακτθριοκακαριςτισ Alfa-Laval MRPX 418 HGV (πθγι: www.lekkerkerker.nl) 

Θ χλωρίδα των μικροοργανιςμϊν που ζχουν επιηιςει 

μετά τθν κερμικι επεξεργαςία είτε αυτϊν που ζχουν ειςαχκεί 

μετά από αυτιν, είναι ζνα ςθμαντικό πρόβλθμα ςτθν 
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καταςκευι τυριϊν. Επίςθσ θ κερμικι επεξεργαςία 

απορρίπτεται από οριςμζνουσ καταςκευαςτζσ και από 

καταναλωτζσ, γιατί μειϊνεται θ οργανολθπτικι ποιότθτα. 

 

 
Εικόνα 14: Εγκατάςταςθ βακτθριοκερμικισ επεξεργαςίασ (πθγι: Milk and dairy product technology) 

 

Σο διευκρινιςμζνο και τυποποιθμζνο γάλα διζρχεται από 

ζναν εναλλάκτθ  κερμότθτασ (εικ.14,Νο1), όπου και 

κερμαίνεται μζχρι να ζχει τθν κατάλλθλθ κερμοκραςία για 

βακτθριοκακαριςμό περίπου 60-75°C και ειςζρχεται ςτον 

βακτθριοκακαριςτι (εικ.14,Νο2). Κατόπιν παςτεριϊνεται μζςο 

ενόσ άλλου εναλλάκτθ κερμότθτασ (εικ.14,Νο3) ψφχεται και 

οδθγείται περεταίρω επεξεργαςία. Θ βακτθριομάηα 

μεταφζρεται με τθ βοικεια μιασ αντλίασ (εικ.14,Νο4) ςε άλλο 

εναλλάκτθ κερμότθτασ όπου προκερμαίνεται (εικ.14,Νο5), 

ζπειτα ειςζρχεται ςε ζναν εξαερωτιρα (εικ.14,Νο6), και με τθ 

βοικεια μιασ αντλίασ (εικ.14,Νο7) πθγαίνει ςτον εγχυτιρα 
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ατμοφ (εικ14,Νο8). Θ βακτθριομάηα ειςζρχεται ςτον εγχυτιρα 

μζςο ενόσ διάτρθτου αγωγοφ και αναμιγνφεται με τον ατμό 

(130-140°C, 3 bar, χρόνοσ παραμονισ 3-4 δευτερόλεπτα). Θ 

παραμονι τθσ βακτθριομάηασ ςε αυτζσ τισ κερμοκραςίεσ για 

τόςο χρονικό διάςτθμα είναι επαρκισ για να αδρανοποιθκοφν 

όλα τα ςπόρια. Θ αποςτειρωμζνθ βακτθριομάηα ψφχεται ςε 

εναλλάκτθ κερμότθτασ (εικ.14,Νο5) και μπορεί να επιςτρζψει 

πίςω ςτον εξαερωτιρα του γάλακτοσ ι να οδθγθκεί ξεχωριςτά 

για άλλεσ κατάλλθλεσ εφαρμογζσ. 

 
 

 
Εικόνα 15: Εςωτερικό βακτθριοκακαριςτι και εγκατάςταςθ αποςτείρωςθσ τθσ βακτθριομάηασ και 

ενςωμάτωςθσ τθσ ςτθν γραμμι για περεταίρω επεξεργαςία  
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ΣΤΡΙ 

Θ ζντονθ ερευνθτικι δραςτθριότθτα, που παρατθρικθκε 

τα τελευταία χρόνια ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ του γάλακτοσ, 

ζχει ειδικότερα ωσ ςυνζπεια τθν ειςαγωγι νζων αντιλιψεων 

και μεκόδων ςτθν τυροκομία. Επικράτθςαν νζεσ ιδζεσ ςχετικά 

με τον ζλεγχο τθσ δραςτθριότθτασ των μικροοργανιςμϊν του 

γάλακτοσ και τθν ταυτοποίθςι τουσ. Περίπου το 1964-1965 οι 

γαλακτοβιομθχανίεσ άρχιςαν να πειραματίηονται ςτθν 

καταςκευι τυριϊν φτιαγμζνα από βακτθριοκακαριςμζνο γάλα 

βελτιϊνοντασ  ςθμαντικά το τελικό προϊόν. Από τότε θ 

βακτθριοκάκαρςθ χρθςιμοποιείται  κυρίωσ ςτθν τυροκομία 

όπου θ απομάκρυνςθ των ςπορίων από το γάλα είναι 

απαραίτθτθ διότι μπορεί να προκαλζςουν ανεπικφμθτεσ 

ηυμϊςεισ ςτα τυριά. ιμερα, εκτόσ τθσ τυροκομίασ,  θ χριςθ 

τθσ ζχει επεκτακεί και ςε άλλουσ τομείσ. 

Για να διατθρθκεί θ χαρακτθριςτικι 

γεφςθ του ωριμαςμζνου τυριοφ που ζχει 

όταν γίνεται από ακατζργαςτο γάλα, χωρίσ 

να ζχουμε ανεπικφμθτεσ γεφςεισ ι 

παραγωγι αερίου χρθςιμοποιείται θ 

βακτθριοκάκαρςθ όπου δφναται να 

αφαιρεί τα βακτθρίδια από το γάλα χωρίσ 

να το κερμαίνει αδικαιολόγθτα με κίνδυνο 

να καταςτρζψει τισ φυςικζσ του ιδιότθτεσ. 

Θ βακτθριοκάκαρςθ είναι μια διαδικαςία 

κακαριςμοφ των βακτθριδίων του 

γάλακτοσ κατά 99% ςε υψθλι ταχφτθτα με 

τθ φυγόκεντρο δφναμθ. Είναι ιδιαίτερα αποτελεςματικι για 

τθν αφαίρεςθ των ςχετικά βαρφτερων, από τον ορό του 

Εικόνα 16: 
Βακτθριοκακαριςτισ Alfa-Laval 
214 TGV (πθγι: 
www.lekkerkerker.nl) 
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γάλακτοσ βακτθριδίων. Σο γάλα που αποβάλλεται από τον 

βακτθριοκακαριςτι αποτελεί τα 2-3% τθσ ςυνολικισ ροισ του 

γάλακτοσ και περιζχει το 80-90% των βακτθριδίων του αρχικοφ 

γάλακτοσ. Αυτό μπορεί είτε να αποςτειρωκεί και να 

επανενταχκεί με τθν κφρια ροι του γάλακτοσ είτε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν διατροφι των ηϊων χωρίσ να υπάρχει 

πρόβλθμα. Αυτι θ μζκοδοσ παρατείνει τθν διάρκεια ηωισ του 

γάλακτοσ και των γαλακτοκομικϊν προϊόντων ςτθν αγορά. Σα 

βακτθρίδια αφαιροφνται με δφο διαχωριςτζσ ςε ςειρά. 

Πειράματα που ζγινα ςτο πανεπιςτιμιο του Cornell ςτο 

γάλα που προορίηονταν για τυροκόμθςθ και που υποβλικθκε 

ςε φυγοκζντριςθ ςτουσ 130°F (54,4°C) παρουςίαςαν πολφ 

ενδιαφζροντα αποτελζςματα. Γάλα το οποίο είχε εμβολιαςτεί 

με Escherichia coli – A. aerogenes και αυξικθκε ςε μεγάλο 

βακμό ο αρικμόσ των βακτθριδίων, μετά τθν φυγοκζντριςθ 

διαπιςτϊκθκε χαρακτθριςτικι μείωςθ των βακτθριδίων (93,5% 

ςτουσ 54,4°C) με προκφπτουςεσ βελτιϊςεισ και ςτθν ποιότθτα 

του τυριοφ Cheddar όςο και ςτθ γεφςθ του. Σο τυρί Cheddar 

που ζγινε με εςκεμμζνα μολυςμζνο γάλα, διορκϊκθκε το 

πρόβλθμα με φυγοκζντριςθ ςτουσ 54,4°F (12,5°C) παράγοντασ 

τυρί απαλλαγμζνο από δυςάρεςτεσ μυρωδιζσ και γεφςθ με 

εντονότερθ τθν χαρακτθριςτικι γεφςθ του ςυγκεκριμζνου 

τυριοφ. Εντοφτοισ το λίποσ που απομακρφνεται με τθν λάςπθ 

και αντιπροςωπεφει το 2,5% του όγκου του γάλακτοσ και το 8-

12% τθσ πρωτεΐνθσ που αφαιρείται κατά τθν διαδικαςία 

δθμιουργεί προβλιματα κατά τθν παραγωγι με αποτζλεςμα 

απϊλεια παραγωγισ που βαςίηεται ςτθν ιςορροπία μεταξφ 

λίπουσ-πρωτεΐνθσ. Αυτό κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να 

οδθγιςει ςε μια απϊλεια παραγωγισ εξαιτίασ τθσ ανατροπισ 

τισ κρίςιμθσ αναλογίασ λίπουσ-καηεΐνθσ. Αυτι θ ιςορροπία 
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πρζπει να αποκαταςτακεί πριν τθν καταςκευι τυριϊν. τα 

πειράματα του Cornell θ λάςπθ που δεν περιείχε κακόλου 

λίποσ αλλά 8% με 12% πρωτεΐνθ επανειςαχκεί ςτθ δεξαμενι 

του γάλακτοσ, αφοφ πρϊτα παςτεριωκεί ςτουσ 74°C για 16sec 

ι υποςτεί επεξεργαςία με υπεροξείδιο του υδρογόνου και 

καταλάςθ, χωρίσ να επθρεάηει τθν ποιότθτα των τυριϊν. Καλά 

αποτελζςματα επιτυγχάνονται και με τθν αναπλιρωςθ των 

λευκωμάτων που χάκθκαν ςτθν λάςπθ με τθν προςκικθ 

αντίςτοιχθσ ποςότθτασ ςκόνθσ άπαχου γάλακτοσ. Οι Φιλανδοί 

επιςτιμονεσ πειραματιηόμενοι επάνω ςτα τυριά Emmental και 

Edam, παρατιρθςαν μια κεαματικι βελτίωςθ τουσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν βακτθριοκάκαρςθ κατά τθν παραςκευι 

τουσ. Αναπτφχκθκε μια νζα τροποποιθμζνθ διαδικαςία που 

διορκϊνει τθν ανεπάρκεια και διατθρεί το πλεονζκτθμα τθσ 

βακτθριοκάκαρςθσ 
Πίνακασ 2: Επίδραςθ τθσ βακτθριοκάκαρςθσ του γάλακτοσ ςτα κολοβακτθρίδια (πθγι: Low heat, hydrogen 

peroxide, and bactofugation treatment of milk to control colifoms in Cheddar cheese) 

Δεξαμενι Θζρμανςθ ςτουσ  

54,4°C-16,5sec 

Θζρμανςθ ςτουσ 

54,4°C-16,5sec και 

βακτθριοκάκαρςθ 

Παςτερίωςθ 

 

Κολοβακτθρίδια/ml 

1 490000 3000 <10 

2 1580000 530 <10 

3 1450000 1100 <10 

4 8400000 42000 <10 

5 500000 5200 <10 

 

Πίνακασ 3: Μείωςθ των κολοβακτθριδίων που επιτυγχάνεται με τθν βακτθριοκάκαρςθ (πθγι: Low heat,…) 

Επεξεργαςία Γάλα ςτον 

τυρολζβθτα  

Πλθκυςμόσ ςτο 

τυρόπθγμα  

Συρί Cheddar μιασ 

θμζρασ 

παλαιότθτασ 

 ml g g 

Πριν τθν 

βακτθριοκάκαρςθ 

2.400.000 75.300.000 47.600.000 

Μετά τθν 

βακτθριοκάκαρςθ 

10.400 99.100 45.700 
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Μείωςθ 95,3 98,7 99 

 

Πίνακασ 4: Η βακμολογία που ςυγκζντρωςε το τυρί Cheddar ςτο πείραμα που πραγματοποίθςε το 

πανεπιςτιμιο  Cornell ςε ότι αφορά το ςϊμα του τυριοφ και τθν γεφςθ (πθγι: Low heat, hydrogen peroxide…) 

 Μόνο κζρμανςθ ςτουσ 

54,4°C 

Θζρμανςθ ςτουσ 54.4°C 

και βακτθριοκάκαρςθ 

Μόνο παςτερίωςθ 

Δεξαμενι Γεφςθ ϊμα Γεφςθ ϊμα Γεφςθ ϊμα 

1 33 26 40 28 38 26,5 

2 32 25 38 27 37 27 

3 32 25 37 27,5 36 26 

4 32 26 39 27,5 37 28 

5 32 26 37,5 27 36,5 27 

Μζςοσ 

όροσ 

32,2 25,4 38 27,4 36,9 26,9 

 Τπάρχουν περίπου δζκα διαφορετικοί τρόποι που μπορεί 

να διαμορφωκεί μια εγκατάςταςθ βακτθριοκάκαρςθσ, αλλά 

μόνο μία από αυτζσ είναι καταλλθλότερθ για τθν τυροκομία. 

Αυτι βαςίηεται ςε δφο μονισ-φάςθσ, τοποκετθμζνουσ ςε 

ςειρά, βακτθριοκακαριςτζσ. Σο γάλα περνάει από τον πρϊτο 

βακτθριοκακαριςτι όπου κακαρίηεται και ςτθν ςυνζχεια 

περνάει από τον δεφτερο. Θ βακτθριομάηα και από τουσ δφο 

βακτθριοκακαριςτζσ αναμειγνφεται μαηί με ποςότθτα 

κακαριςμζνου γάλακτοσ, αποςτειρϊνεται ςτουσ 120°C για 1 

λεπτό και ενϊνεται με το υπόλοιπο κακαριςμζνο γάλα λίγο 

πριν τθν παςτερίωςθ. 

 
Εικόνα 17: Εγκατάςταςθ τυροκομίασ με δφο βακττθριοκακαριςτζσ μονισ φάςθσ ςε ςειρά (πθγι: 

www.tecnal.fr) 
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τον επόμενο πίνακα δίνονται τα αποτελζςματα 

φυγοκεντρίςεωσ γάλακτοσ με μεγάλο βακτθριακό φορτίο 

ςφμφωνα με πειράματα που ζγιναν ςτο πανεπιςτιμιο Cornell.  

 
Πίνακασ 5: Ποςοςτό μείωςθσ των βακτθριδίων ςτα τυριά που είναι καταςκευαςμζνα με γάλα που 

επεξεργάςτθκε από βακτθριοκακαριςτι (πθγι Γαλακτοκομία. Β. Βεϊνογλου, Ε. Ανυφαντάκθσ)  

Είδοσ γάλακτοσ προσ 
τυροκόμηςη 

Γάλα ςτον τυρολέβητα 
(αριθμόσ βακτηριδίων/cm³) 

Συρί μιασ ημέρασ (αριθμόσ 
βακτηριδίων ανά g) 

Γάλα που θερμάνθηκε ςτουσ 
54°C για 16sec 

490000 5700000 

Γάλα που θερμάνθηκε ςτουσ 
54°C για 16sec και 
φυγοκεντρήθηκε 

3000 47000 

Μείωςη φορτίου % 99,4 99.2 

 
Εικόνα 18: Βακτθριοκκαριςτισ ςε τυροκομείο (πθγι: www.lekkerkerker.nl) 
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Εικόνα 19: Παραγωγι αερίου ςε τυρί Gouda.  Επάνω φωτογραφία: Δθμιουργία μεγάλθσ τρφπασ ςτο τυρί από 

τθ δράςθ του Cl. butyricum. Κάτω φωτογραφία: Ολοκλθρωτικι καταςτροφι του τυριοφ. (πθγι: Cheese and 

fermented milk foods) 

 

Γάλα για την παραςκευή τυριών: 

Παραδοςιακά το ελβετικό τυρί γίνεται από ακατζργαςτο 

γάλα και το βακτθριολογικό φορτίο του γάλακτοσ είναι ζνασ 

ςθμαντικόσ παράγοντασ ςτθν παραγωγι τυριοφ καλισ 

ποιότθτασ. Σα βακτιρια του κολοβακτθριδίου όταν είναι ςε 

μεγάλουσ αρικμοφσ μποροφν να παρεμποδίςουν τθν όξινθ 

παραγωγι από τα βακτθρίδια και να μειϊςουν τθν ποιότθτα 
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του τυριοφ. Μερικοί μικρόκοκκοι παράγουν και μερικοί 

εμποδίηουν τθν όξινθ παραγωγι από τα βακτθρίδια και 

βεβαίωσ λιγότεροι αρικμοί μικρόκοκκων ςτο γάλα μειϊνουν 

τισ ατζλειεσ λόγω τθσ ανεπαρκοφσ όξινθσ παραγωγισ. Σα 

αναερόβια βακτθρίδια μποροφν να προκαλζςουν φοφςκωμα 

ςτο ακατζργαςτο γάλα που αποκθκεφεται για αρκετζσ θμζρεσ 

ςε κερμοκραςίεσ καταψφξεωσ και τα ψυχρόφιλα βακτθρίδια 

είναι ικανά να πολλαπλαςιαςτοφν και να δθμιουργιςουν 

λιπολυτικζσ αλλαγζσ ςτο γάλα. 

Θ βακτθριοκάκαρςθ μπορεί να βελτιϊςει τθν ποιότθτα 

του τυριοφ Emmenthal αν και μπορεί να μειϊςει τθν υγραςία 

του τυριοφ και να ζχουμε απϊλεια λίπουσ ςτον ορό του 

γάλακτοσ. Μποροφμε επίςθσ να παρατθριςουμε μείωςθ ςτον 

αρικμό των ματιϊν αλλά αφξθςθ του μεγζκουσ τουσ, όπωσ 

επίςθσ και να ζχουμε περιςςότερο χρόνο ςτθν διαδικαςία 

ωρίμανςθσ. Οποιαδιποτε όμωσ μειονεκτιματα τθσ 

βακτθριοκάκαρςθσ μποροφν να μειωκοφν με τθν κατάλλθλθ 

ρφκμιςθ τθσ ροισ και τθσ κερμοκραςίασ. 

Θ βακτθριοκάκαρςθ πραγματοποιείται ςε μεγάλεσ 

κερμοκραςίεσ (60°C), και ζχει χρθςιμοποιθκεί ςτθ ουθδία για 

να αφαιρεί τουσ ςπόρουσ κλοςτριδίων από το γάλα που 

χρθςιμοποιείται για τθν καταςκευι του τυριοφ Greve το οποίο 

ομοιάηει με το Emmenthal. Θ επεξεργαςία ζχει αποδειχκεί 

ευεργετικι για το Emmenthal αλλά θ αποδοτικότθτα εξαρτάται 

από τθν περιεκτικότθτα ςε ςπόρια του αρχικοφ γάλακτοσ που 

δεν πρζπει να είναι πολφ πάνω από το ανϊτερο όριο 

αςφαλείασ του 200ml-1. 
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Εικόνα 20: Βακτθριοκακαριςτισ ςε τυροκομείο (πθγι: Dairy science and technology handbook) 

 

Άλλεσ χρήςεισ του φυγόκεντρου διαχωριςμού ςτην 

τυροκομία 

Θ αρχι του φυγόκεντρου διαχωριςμοφ μπορεί επίςθσ να 

χρθςιμοποιθκεί και για τθν επεξεργαςία οροφ για να 

αφαιρεκοφν τα προςτιματα των τυριϊν από τον ορό του 

γάλακτοσ. Με τθν διαφορά ότι ο ορόσ ειςάγεται από τθν 

περιφζρεια και υποβάλλεται ςε πολφ μεγάλθ φυγόκεντρο 

δφναμθ. Σο υγρό ρζει προσ το εςωτερικό ςε αντίκετθ φορά 

από τθν φυγόκεντρο δφναμθ οφτωσ ϊςτε να απαλλαγεί. Με 

αυτόν τον τρόπο τα πολφ μικρά προςτιματα αφαιροφνται από 

τον ορό. Λόγο του μεγάλου αρικμοφ και του μεγζκουσ των 

προςτθμάτων, ο κακαριςτισ ζχει μεγαλφτερο διάςτθμα 

εκμετάλλευςθσ των ιηθμάτων για να επιτρζπει μεγαλφτερα 

διαςτιματα απολάςπθςθσ. 

Σο ςχζδιο τθσ διαδικαςίασ χωριςμοφ του οροφ εξαρτάται από 

τουσ ακόλουκουσ παράγοντεσ:  
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1. Οι τφποι των τυριϊν 

2. Εάν ο ορόσ είναι μείγμα από πολλοφσ τφπουσ τυριϊν και 

πια είναι θ αναλογία τουσ 

3. Ζνα άλασ που περιζχεται ςτον ορό κα υποβλθκεί ςε 

επεξεργαςία; Ο αλατιςμζνοσ ορόσ κα υποβλθκεί ςε 

επεξεργαςία χωριςτά; Ποιοσ είναι ο όγκοσ του άλατοσ 

ςτον ορό και ποιοσ ο όγκοσ του οροφ; 

4. Ποια είναι θ περιεκτικότθτα ςε λίποσ 

5. Ποιο είναι το ποςοςτό των προςτθμάτων 

6. Με ποιο τρόπο κα αφαιρεκοφν 

7. Ποιοσ είναι ο χρόνοσ τθσ διαδικαςίασ 

8. Είναι θ μζκοδοσ ςυνεχισ ι αςυνεχισ 

9. Ποιο είναι το ιςτορικό του οροφ πριν τθ διαδικαςία. Αυτι 

είναι ο χρόνοσ αποκικευςθσ, θ κερμικι επεξεργαςία, και 

οποιοιδιποτε άλλοι παράγοντεσ που κα επθρζαηαν τα 

χαρακτθριςτικά του οροφ. 
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ΛΑΠΗ-ΙΖΗΜΑ 

 

 

Σα λευκά αιμοςφαίρια και τα βακτθρίδια αφαιροφνται ςε 

μεγάλο βακμό με τθν φυγοκζντριςθ. Ο αρικμόσ των λευκϊν 

αιμοςφαιρίων ποικίλει από 3 εκατομμφρια ζωσ 1,3 

διςεκατομμφρια ανά γραμμάριο με μια μζςθ μείωςθ περίπου 

40%. Οι πλθκυςμοί των βακτθριδίων ζχουν αναφερκεί από 

900 χιλιάδεσ ζωσ 750 εκατομμφρια ανά γραμμάριο. Διάφορεσ 

μζκοδοι φυγοκζντριςθσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν 

αφαίρεςθ των βακτθριδίων. Θ μεγάλθσ ταχφτθτασ 

φυγοκζντριςθ (20.000 ςτροφζσ το λεπτό), ζχει αναφερκεί πωσ 

αφαιρεί το 85% με 93% των βακτθριακϊν κυττάρων ανάλογα 

με το είδοσ τουσ. Θ πυκνότθτά τουσ κυμαίνεται από 1,07 ζωσ 

1,13 και αυτό ζχει ςυνζπεια ςτο ποςοςτό που αφαιρείται. 

Μζχρι ςιμερα θ διαδικαςία δεν ιταν πρακτικι λόγω τθσ 

ταυτόχρονθσ αφαίρεςθσ 2,5% τθσ πρωτεΐνθσ του γάλακτοσ. Ο 

κακθγθτισ Simonart από το Βζλγιο διαπίςτωςε ότι θ 

απομάκρυνςθ του 90% των βακτθριδίων εμφανίηεται κατά τα 

πρϊτα λεπτά λειτουργίασ του κακαριςτι, ενϊ το ποςοςτό 

πζφτει κατακόρυφα μετά τθν πάροδο αυτϊν των λεπτϊν. Ο 

βακτθριοκακαριςτισ που αναπτφχκθκε ςφμφωνα με αυτιν τθν 

αρχι αποτελείται από ζναν κακαριςτιρα που ζχει δφο μικρζσ 

τρφπεσ ςτο εξωτερικό περίβλθμά του, που του επιτρζπουν μια 

ςυνεχι απομάκρυνςθ γφρο ςτο 1% με 1,5 %. Ζχει 6000 

ςτροφζσ το λεπτό και μια κερμοκραςία 170°F (76,6°C) για να 

μειϊςει το ιξϊδεσ και να αυξιςει τθν απόδοςθ. 

Χρθςιμοποιοφνται δφο κακαριςτιρεσ ςε ςειρά όπου το γάλα 
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που αποβάλλεται από τθν πρϊτθ χρθςιμοποιείται για τθν 

διατροφι των ηϊων ενϊ το αποβαλλόμενο γάλα τθσ δεφτερθσ 

επιςτρζφει πίςω ςτθν δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ. Αυτι θ 

λειτουργία είναι ικανι να απομακρφνει το 99,9% των 

βακτθριδίων. 

Ακόμα και υπό ιδανικζσ ςυνκικεσ παραγωγισ, είναι 

ςχεδόν αδφνατον να αποτρζψουμε τθν παρουςία ςκόνθσ ι 

ιηιματοσ ςτο γάλα. το γάλα που παράγεται με καλζσ 

ςυνκικεσ παραγωγισ το ίηθμα που υπάρχει δεν είναι ορατό. 

Αντίκετα το ίηθμα που υπερβαίνει ζνα οριςμζνο όριο 

απορρίπτεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. Θ παρουςία 

ιηιματοσ δείχνει τον τρόπο παραγωγισ και χειριςμοφ του 

γάλακτοσ. Θ απουςία του μπορεί να ςθμαίνει ότι το γάλα είναι 

φιλτραριςμζνο. Αυτό όμωσ δεν ςθμαίνει πωσ το προϊόν είναι 

αςφαλζσ για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 

Θ λάςπθ είναι ςτερεά και αποτελείται από μόρια ρφπου, 

μόρια αίματοσ, άλλα ξζνα ςϊματα κακϊσ και πρωτεΐνεσ του 

γάλακτοσ. Επιπλζον υπάρχει ζνα πολφ υψθλό φορτίο 

μικροοργανιςμϊν, μεταξφ αυτϊν και πακογόνοι. Αυτι θ λάςπθ 

είναι αρκετά ςτερει ςτουσ μθ αυτοκακαριηόμενουσ 

διαχωριςτζσ με ξθρι ουςία περίπου 35%. τουσ 

αυτοκακαριηόμενουσ διαχωριςτζσ αυτι θ λάςπθ είναι ςε υγρι 

μορφι (γάλα με υψθλό ρφπο και βακτθριακό φορτίο). Αυτά τα 

υπολείμματα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν διατροφι 

των ηϊων χωρίσ πρόβλθμα. Σα υγρά υπολείμματα μποροφν να 

αποςτειρωκοφν με απλό τρόπο είτε με αποςτείρωςθ ατμοφ 

είτε με αλκαλικι επεξεργαςία. Θ ςτερει λάςπθ είναι πιο 

δφςκολο να κακαριςτεί. Αυτι είτε πρζπει να καεί είτε να 

ςταλεί για ςίτιςθ των ηϊων. 
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Σα ςπόρια μποροφν να αφαιρεκοφν με τθ μζκοδο τθσ 

βακτθριοκάκαρςθσ αν και με τθ χριςθ αυτισ τθσ διαδικαςίασ 

μπορεί να ζχουμε απϊλεια γάλακτοσ. Αυτό το πρόβλθμα 

μπορεί να υπερνικθκεί με τθν αποςτείρωςθ τθσ λάςπθσ και 

τθν επανείςοδό τθσ ςτο γάλα αλλά αυτό απαιτεί μεγάλεσ 

δαπάνεσ και μπορεί να δικαιολογθκεί μόνο ςε μεγάλεσ 

ποςότθτεσ γάλακτοσ με υψθλά ποςοςτά ςπορίων. 

 
Πίνακασ 6: Περιεκτικότθτα τθσ λάςπθσ (βακτθριομάηασ) (πθγι: Milk and dairy product technology) 

Ουςίεσ που περιζχει το ίηθμα που 

αποβάλλει ο βακτθριοκακαριςτισ 
Περιεκτικότθτα επί % 

υνολικι ξθρι ουςία 14-18 

Πρωτεΐνθ 6-8 

Λίποσ 0,25-0,35 

Λακτόηθ 4,7 

Άλλεσ ουςίεσ εκτόσ τθσ λακτόηθσ 1,5-3 
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ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

 

Υίλτρο 

 

 
Εικόνα 21: Εςωτερικό φίλτρου γάλακτοσ με δφο μονάδεσ (πθγζσ: φωτό. 1, Milk and dairy product technology, 

φωτό. 2, Χθμεία φυςικι και τεχνολογία γάλακτοσ) 

 

υχνά νομίηουμε πωσ κάποιεσ μθχανικζσ μζκοδοι που 

χρθςιμοποιοφνται για να προετοιμάςουν το γάλα για τθν 

αγορά τείνουν να μειϊςουν το βακτθριακό φορτίο. 

Παραδείγματοσ χάριν, το γάλα φιλτράρεται με ςτρϊματα από 

πανιά βαμβακιοφ ι ςυνκετικισ ίνασ, αλλά αυτι θ διαδικαςία 

δεν απομακρφνει τουσ μικροοργανιςμοφσ. κοπόσ τθσ είναι να 
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αφαιρεκοφν τα ορατά ςωματίδια που μπορεί να είχαν 

ειςαχκεί ςτο γάλα. Κάκε φορά το γάλα φιλτράρεται με ζνα 

αχρθςιμοποίθτο φίλτρο, διότι μπορεί να ζχει μαηζψει 

εκατομμφρια βακτθρίδια που μπορεί να εξαπλωκοφν ςτο γάλα 

εάν επαναχρθςιμοποιθκεί το ίδιο φίλτρο. 

Σο γάλα μπορεί να περάςει μζςω ενόσ λεπτοφ πλζγματοσ 

καλωδίων, ενόσ διατρυπθμζνου διθκθτι ι ενόσ υφάςματοσ για 

να αφαιρζςει τα χονδροειδι ξζνα υλικά. Σο γάλα κερμαίνεται 

κανονικά ςε περίπου 90°F (32,2°C) μζχρι 110°F (43,3°C) πριν 

φιλτραριςτεί. Είναι ευρζοσ διαδεδομζνο ςε περιοχζσ εκτόσ των 

ΘΠΑ, το γάλα να φιλτράρεται με φίλτρα υφαςμάτων όταν δεν 

είναι ομογενοποιθμζνο. Διάφορεσ μονάδεσ που ςυνδζουν 

άμεςα το HTST το τοποκετοφν πριν από τον προκερμαντιρα. 

Αυτζσ οι μονάδεσ χρθςιμοποιοφν φφαςμα με 40-90 πλζγματα 

και είναι ςυνικωσ κυλινδρικά και μοιάηουν με κάλτςα. Θ μια 

πλευρά πρζπει να αντιμετωπίςει τθν ροι του γάλακτοσ. 

υνικωσ δφο φίλτρα είναι ςυνθμμζνα άλλα χρθςιμοποιοφνται 

ςε ζνα χρόνο. Αυτό επιτρζπει τθν ςυνεχι λειτουργία αφοφ θ 

μια ροι μεταπθδά ςτθν άλλθ κάκε φορά που αλλάηουμε 

φίλτρο. Ζνασ μετρθτισ πίεςθσ μπορεί να ςυνδεκεί για να δείξει 

πότε ζχει μαηευτεί υπερβολικό ίηθμα ςτο φίλτρο με 

αποτζλεςμα να αυξάνεται θ πίεςθ θ οποία πρζπει να είναι 

10PSI ανά μονάδα APV. Θ υψθλότερθ πίεςθ μπορεί να 

καταςτρζψει το φφαςμα. 

Αυτόσ ο τρόποσ φιλτραρίςματοσ του γάλακτοσ 

απαλλάςςει το γάλα μόνο από χονδροειδι ξζνα ςϊματα που 

τυχϊν βρζκθκαν ςτο γάλα κυρίωσ από λάκοσ χειριςμό κατά το 

άρμεγμα ι τθν μεταφορά οπότε δεν μπορεί να αντικαταςτιςει 

τθν βακτθριοκάκαρςθ.  
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Εν κατακλείδι οι φυγόκεντροι κακαριςμοφ είναι 

αποτελεςματικότερεσ από τα υφαςμάτινα φίλτρα, ειδικά για 

τθν αφαίρεςθ επικθλιακϊν κυττάρων και αιμοςφαιρίων.  

 

Νιτρικά 

Λόγο τθσ παρουςίασ υπολειμμάτων νιτρϊδουσ άλατοσ 

ςτο τυρί και επειδι υπάρχει θ υπόνοια ότι οι νιτροηαμίνεσ 

μπορεί να διαμορφωκοφν από τα νιτρϊδει άλατα, μερικζσ 

χϊρεσ ζχουν απαγορεφςει τθν προςκικθ των νιτρικϊν αλάτων 

ςτο γάλα για τθν καταςκευι τυριϊν. Θ προςπάκεια να 

αδρανοποιθκοφν αυτοί οι οργανιςμοί με τθ χριςθ λυςοηφμθσ 

από τθν άλλθ μεριά, δεν ιταν επαρκϊσ επιτυχθμζνθ ςτθν 

πράξθ. Ζχει επιςθμανκεί ότι θ προςκικθ ενόσ μικροφ ποςοφ 

νιτρικοφ άλατοσ δθλαδι 10g ανά 100lit γάλακτοσ το οποίο κα 

χρθςιμοποιθκεί για τυροκόμιςθ, είναι επαρκισ για να 

εμποδίςει τθν αφξθςθ των κλοςτριδίων και οι ςυγκεντρϊςεισ 

των νιτρικϊν και του νιτρϊδουσ ςτο τυρί κα μποροφςε να 

μειωκεί αρκετά. 

 

 

Τπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) 

Σο υπεροξείδιο του υδρογόνου χρθςιμοποιείται από 

μακροφ ωσ ςυντθρθτικό του γάλακτοσ ςτισ κερμζσ χϊρεσ, εκεί 

που δεν υπάρχουν εγκαταςτάςεισ ψφξεωσ του γάλακτοσ. 

Επίςθσ χρθςιμοποιείται και ςτθν τυροκομία για τθ βελτίωςθ 

τθσ ποιότθτασ των τυριϊν. Καταςτρζφει ςχεδόν όλα τα 
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κολοβακτθρίδια ενϊ ο βακτθριοκακαριςτισ μόνο το 95,3% του 

ςυνολικοφ ποςοςτοφ.  

Ο τρόποσ δράςεωσ του υπεροξειδίου του υδρογόνου δεν 

ζχει πλιρωσ διευκρινιςτεί. ιμερα πάντωσ γίνεται αποδεκτι θ 

εκδοχι ότι το μόριο του υπεροξειδίου του υδρογόνου αυτό 

κακ' αυτό είναι τοξικό για τα βακτθρίδια. 

τισ ΘΠΑ θ προςκικθ του ςε ποςοςτό όχι περιςςότερο 

από 0,05% ςτο γάλα που προορίηεται για τθν τυροκομία ςε 

κερμοκραςίεσ μεταξφ 48,9°C-54,4°C είναι αποδεκτό από τον 

φορζα τροφίμων και φαρμάκων, για τθν καταςκευι του 

Cheddar και του ελβετικοφ τυριοφ. 

Ζνα από τα μειονεκτιματα αυτισ τθσ διαδικαςίασ είναι ο 

αυξθμζνοσ χρόνοσ που απαιτείται για τθν καταςκευι τυριϊν 

λόγο του χρόνου που χρειάηεται για τθν αφαίρεςθ τθσ 

υπόλοιπθσ ποςότθτασ H2O2. 

Θ μζκοδοσ χρειάηεται όμωσ προςοχι διότι μπορεί να ζχει 

αντίκετα αποτελζςματα αν π.χ. προςτεκεί περιςςότερο 

υπεροξείδιο του υδρογόνου ι εάν θ επίδραςθ διαρκζςει 

περιςςότερο τθσ ϊρασ. Σότε θ καηεΐνθ χάνει τθν ςκλθρότθτά 

τθσ και το τυρί γίνεται μαλακό. Ακόμα αυτι θ μζκοδοσ αυξάνει 

το κόςτοσ παραγωγισ και μπορεί να μεταδϊςει μια χθμικι 

γεφςθ ςτο τυρί. Σζλοσ δεν εξαςφαλίηει τθν καταςτροφι όλων 

των βακτθριδίων. 

 

Πίνακασ 7: Επίπεδα κολοβακτθριδίων ςτο τυρί Cheddar που φτιάχτθκε είτε με χαμθλι κερμικι επεξεργαςία 

είτε με υπεροξείδιο του υδρογόνου και καταλάςθ (πθγι: Low heat, hydrogen peroxide, and bactofugation 

treatment to control coliforms in Cheddar cheese) 

Επεξεργαςία Γάλα ςτο χϊρο 

καλλιζργειασ  

Μείωςθ* Συρόπθγμα  

 ml % g 
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Καμία (νωπό γάλα) 750.000 ….. 390.000.000 

Θζρμανςθ ςτουσ  

57,2°C για 16,5sec 

320.000 57,3 160.000.000 

Θζρμανςθ ςτουσ 

58,9°C για 16,5sec 

180.000 76 14.000.000 

Παςτερίωςθ 71,7°C-

16,5sec 

14 99,9 500 

H2O2-καταλάςθ <10 99,9 <10 

*ςτο γάλα 

Πίνακασ 8: Επίπεδα κολοβακτθριδίων ςτο τυρί Cheddar που φτιάχτθκε είτε με χαμθλι κερμικι επεξεργαςία 

είτε με υπεροξείδιο του υδρογόνου και καταλάςθ  (πθγι: Low heat, hydrogen peroxide, and bactofugation 

treatment to control coliforms in Cheddar cheese) 

Επεξεργαςία Γάλα ςτο χϊρο 

καλλιζργειασ  

Μείωςθ* Συρόπθγμα  

 ml % g 

Καμία (νωπό γάλα) 4.800.000 …. 505.000.000 

Θζρμανςθ ςτουσ 

58,9°C για 16,5sec 

1.300.000 73,9 5.200.000 

Θζρμανςθ ςτουσ 

60°C για 16,5sec 

890.000 81,5 7.000.000 

Θζρμανςθ ςτουσ 

61,1°C για 16,5sec 

300.000 93,8 5.300.000 

Παςτερίωςθ 71,7°C-

16,5sec 

10 99,9 400 

H2O2-καταλάςθ 27 99,9 350 

*ςτο γάλα 

 

Μικροδιήθηςη 

 

Θ μικροδιικθςθ  είναι μια τεχνολογία που βαςίηεται ςτθ 

διαφορά μεγζκουσ των βακτθριδίων ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα 

ςυςτατικά του γάλακτοσ. Σο γάλα διοχετεφεται με μεγάλθ 

ταχφτθτα ςε ζνα κλειςτό ςφςτθμα και διθκείται από ειδικζσ 

κεραμικζσ πλάκεσ αφαιρϊντασ το 99,5%-99,99% του ποςοςτοφ 

των βακτθριδίων. Από τθν ςτιγμι που είναι γνωςτό το μζγεκοσ 
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των ςπορίων, οι πόροι του φίλτρου ζχουν τζτοιο μζγεκοσ που 

να επιτρζπουν τα ςυςτατικά του γάλακτοσ τα οποία είναι 

μικρότερα να περάςουν εμποδίηοντασ τα ςπόρια τα οποία 

είναι μεγαλφτερα. 

Θ μικροδιικθςθ   εφαρμόηεται πάντοτε 

ςε ςυνδυαςμό με τθν παςτερίωςθ, και 

φυςιολογικά ςε μικρότερο ποςοςτό με τθν 

διαδικαςία υψθλισ παςτερίωςθσ. 

Δεδομζνου ότι αυτι θ μορφι 

επεξεργαςίασ γίνετε ςτθν κερμοκραςία 

παςτερίωςθσ, θ ποιότθτα του γάλακτοσ κα παραμείνει 

αναλλοίωτθ. 

Ζνα μειονζκτθμα τθσ μικροδιικθςθσ είναι ότι μπορεί να 

εφαρμοςτεί μόνο ςτο άπαχο γάλα διότι τα λιπίδια του 

γάλακτοσ είναι πολφ μεγάλα για να περάςουν μζςα από τισ 

μεμβράνεσ. 

Θ διάρκεια διατιρθςθσ του προϊόντοσ ςτα ράφια 

εξαρτάται από τον τφπο μεμβρανϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν, 

τθν διαμόρφωςθ και τθσ διαδικαςίεσ. 

πθγι: Tetra Pak 
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Εικόνα 22: Επζκταςθ του ορίου ηωισ των προϊόντων που επιτυγχάνεται με τθν μικροδιικθςθ ςε ςχζςθ με τθν 

απλι παςτερίωςθ και τθν βακτθριοκάκαρςθ (πθγι: Tetra Pak) 

 

 
Εικόνα 23: Εγκατάςταςθ μικροδιικθςθσ (πθγι: Tetra Pak) 
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Β΄ ΜΕΡΟ 

Θ εμπειρία που απζκτθςα κατά τθ διάρκεια τθσ 

πρακτικισ μου ςχετικά με τθν επεξεργαςία του γάλακτοσ και 

κατ’ επζκταςθ με τον ίδιο τον βακτθριοκακαριςτι ιταν 

πολφτιμθ διότι αυτι πραγματοποιικθκε ςτο χθμείο τθσ 

γαλακτοβιομθχανίασ ΑΓΝΟ. Αυτό με βοικθςε να ςχθματίςω 

μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα ςχετικά με τθν ςυνειςφορά τθσ 

βακτθριοκάκαρςθσ αλλά και των υπόλοιπων μεκόδων 

κακαριςμοφ του γάλακτοσ τόςο ςτθν ανάδειξθ των ποιοτικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του γάλακτοσ όςο και ςτθν παραγωγι 

υγιεινότερων γαλακτοκομικϊν προϊόντων.  

Με βάςθ τουσ κακθμερινοφσ ελζγχουσ που 

πραγματοποιοφςε το προςωπικό του χθμείου και μεταξφ 

αυτϊν και εγϊ, από το νωπό γάλα ζωσ το τελικό προϊόν, 

εξάγονταν ζνα αςφαλζσ ςυμπζραςμα για τθν 

αποτελεςματικότθτα των μεκόδων κακαριςμοφ. Ζτςι ζχοντασ 

υπόψθ τα αποτελζςματα των μετριςεων γίνονταν κατανοθτι 

θ αποτελεςματικότθτα του βακτθριοκακαριςτι ςτθν 

απομάκρυνςθ των βακτθριδίων. Παρ’ όλο που δεν 

πραγματοποιοφνταν άμεςοι ζλεγχοι επί του 

βακτθριοκακαριςτι, διότι θ αποτελεςματικότθτα του ιταν 

πλζον δεδομζνθ για τθν βιομθχανία, γίνονταν ορατό από τουσ 

ελζγχουσ τόςο ςτο νωπό όςο και ςτα μετζπειτα του 

βακτθριοκακαριςτθ ςτάδια θ ςθμαντικι μείωςθ του 

βακτθριολογικοφ περιεχομζνου του γάλακτοσ. Πριν μιλιςουμε 

όμωσ για τα αποτελζςματα είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε 

λίγα πράγματα γι’ αυτόν.  

τθν  γαλακτοβιομθχανία «ΑΓΝΟ» λειτουργοφν δφο 

βακτθριοκακαριςτιρεσ ςε ςειρά. Αυτοί είναι τοποκετθμζνοι 
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πριν από τον παςτεριωτιρα, επεξεργαηόμενοι με αυτόν τον 

τρόπο ολόκλθρθ τθν ποςότθτα του νωποφ γάλακτοσ. Ζτςι 

εξαςφαλίηεται θ ςυνολικι κακαρότθτα του γάλακτοσ για όλα 

τα προϊόντα που κα παραςκευαςτοφν με αυτό.  

 

Εικόνα 24: βακτθριοκακαριςτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθν γαλακτοβιομθχανία «ΑΓΝΟ» 

Παρακάτω παρατίκεται ζνασ πινάκασ ςτον οποίο 

φαίνεται ο πλθκυςμόσ  των μικροβίων (Ο.Μ.Χ.) από τθν 

δεξαμενι νωποφ γάλακτοσ μζχρι τθν ζξοδο του 

βακτθριοκακαριςτι. Σα ςτοιχεία αυτά δεν προζρχονται από 

δικι μου ζρευνα διότι εγϊ δεν πραγματοποίθςα ελζγχουσ επί 

του βακτθριοκακαριςτι για λόγουσ τουσ οποίουσ εξθγϊ 

παραπάνω. Σα ςτοιχεία αυτά βαςίηονται ςε εργαςία που 

πραγματοποίθςε νωρίτερα από εμζνα ο αςκοφμενοσ φοιτθτισ 

τθσ ςχολισ «Σεχνολογίασ τροφίμων και διατροφισ», του 

τμιματοσ «Σεχνολογίασ τροφίμων» κοσ Ιωάννθσ Σςιαμποφρθσ 

και ςε ςτοιχεία που παρζκεςε θ βιομθχανία.  
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Σα ςτοιχεία είναι παρμζνα ςε διαφορετικζσ θμερομθνίεσ 

τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ εγκατάςταςθσ του βακτθριοκακαριςτι 

ςτθν βιομθχανία και ενϊ δοφλευε ςε πειραματικό ςτάδιο με 

μεταβλθτοφσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόδοςι του, 

με ςκοπό τθν εφρεςθ ιδανικότερου ςυνδυαςμοφ για τθν 

εκμετάλλευςι του. 

Πίνακασ 9: Μικροβιακόσ πλθκυςμόσ ςτα διάφορα ςτάδια επεξεργαςίασ εμφιαλωμζνου γάλακτοσ  

 Ο.Μ.Χ. 
(C.F.U/ml

) ςτθν 
δεξαμενι 

νωποφ 
γάλακτοσ 

Ο.Μ.Χ. 
(C.F.U/ml

) ςτθν 
δεξαμενι 
εξιςορρό

πθςθσ 
ςτάκμθσ 

Ο.Μ.Χ. 
(C.F.U/ml) 

ςτθν είςοδο 
του 

βακτθριοκακα
ριςτι 

Ο.Μ.Χ 
(C.F.U/ml) 
ςτθν ζξοδο 

του 
βακτθριοκακα

ριςτι 

% ποςοςτό 
μικροβίων που 

παραμζνει 
ςτθν ζξοδο 

του 
βακτθριοκακα
ριςτι ςε ςχζςθ 
με τθν είςοδό 

του 

% ποςοςτό 
μικροβίων που 
απομακρφνετα

ι από τον 
βακτθριοκακα

ριςτι ςαν 
ίηθμα, ςε 

ςχζςθ με τθν 
είςοδό του 

Δεξαμ
ενι 
Νο1 

1600000 1400000 80000 18000 22,5% 77,5% 

Δεξαμ
ενι 
Νο2 

2200000 120000 40000 10000 25% 75% 

Δεξαμ
ενι 
Νο3 

350000 300000 43000 26000 60,46% 39,54% 

Δεξαμ
ενι 
Νο4 

1130000 940000 180000 68000 37,78% 62,22% 

Δεξαμ
ενι 
Νο5 

1000000 600000 290000 40000 16,68% 83,32% 

Δεξαμ
ενι 
Νο6 

300000 100000 40000 12000 30% 70% 

Δεξαμ
ενι 
Νο7 

6900000 1000000 72000 32000 44,44% 55,56% 

Δεξαμ
ενι 
Νο8 

200000 200000 50000 16000 32% 68% 

 

Από τα παραπάνω αποτελζςματα ςυμπεραίνουμε ότι ο 

βακατθριοκακαριςτισ μειϊνει ζνα πολφ μεγάλο αρικμό μικροβίων και 

ςπορίων με αποτζλεςμα τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του γάλακτοσ και 



64 
 

τθν επζκταςθ του ορίου διατιρθςθσ των προϊόντων ςτο ράφι για 

περιςςότερο καιρό.  

 

Εικόνα 25: Βακτθριοκακαριςτισ που λειτουργεί ςτθν γαλακτοβιομθχανία «ΑΓΝΟ» 

 

 

Εικόνα 66: Ο ίδιοσ βακτθριοκακαριςτισ φωτογραφθμζνοσ από άλλθ γωνία 
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