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Jednostka oferująca moduł Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych 

Cel modułu 

Zapoznanie studenta z podstawowymi parametrami charakteryzującymi 
przydatność technologiczną mleka i metodami ich oznaczania. Zapoznanie z 
procesami technologicznymi stosowanymi w przetwórstwie mleka oraz 
etapami wyrobu poszczególnych produktów mleczarskich. Substancjami 
dodatkowymi stosowanymi w mleczarstwie. Zapoznanie studenta z 
podstawowymi metodami oceny jakości produktów mleczarskich. 

Treści modułu kształcenia – zwarty opis ok. 
100 słów. 

Czynniki warunkujące wysoką jakość mleka, jako surowca do przetwórstwa. 
Czynniki decydujące o przydatności technologicznej mleka różnych gatunków 
zwierząt gospodarskich i parametry, które mają wpływ na przebieg procesów 
technologicznych. Procesy technologiczne stosowane w przetwórstwie mleka, 
urządzenia stosowane do tego celu i zasady przygotowania mleka do wyrobu 
poszczególnych produktów mleczarskich. Omówione zostaną etapy produkcji 
głównych produktów mleczarskich oraz metody zagospodarowania 
produktów ubocznych powstających w przetwórstwie mleka oraz dodatki 
stosowane w przetwórstwie mleka. Omówione zostaną również podstawowe 
metody oceny jakości produktów mleczarskich. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 
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Mazurskiego, Olszyn, 2008. 
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Olszyn, 1997. 

3. Litwi ńczuk Z. (red.): Towaroznawstwo surowców i produktów 
zwierzęcych z podstawami przetwórstwa. PWRiL, Warszawa, 2012. 

4. Litwi ńczuk Z. (red.): Metody oceny towaroznawczej surowców i 
produktów zwierzęcych. Wyd. UP w Lublinie, 2011. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

wykłady – prelekcja, pokaz multimedialny 
ćwiczenia audytoryjne – prelekcja, pokaz multimedialny, dyskusja; 
ćwiczenia laboratoryjne – zespołowe analizy laboratoryjne i własna 
interpretacja wyników w formie  dyskusji, prezentacja przygotowanego przez 
grupę studentów projektu linii technologicznej do wyrobu określonego 
produktu mleczarskiego. 

 

 


