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Określono zawartość składników odżywczych, mineralnych oraz metali toksy
cznych w mleku kozim.
W ostatnim okresie, rów nież w naszym kraju, wzrosło zainteresow anie m lekiem
kozim, zalecanym jako pokarm dla dzieci z objawami uczulenia (alergia w tórna) na
białko m leka krowiego. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku tzw. skazy atopow ej
tj. na tle dziedzicznym, rów nież po krótkim czasie picia m leka koziego m ogą pojawić
się u dzieci objawy jego nietolerancji. Podobnie jak m leko krowie, m leko kozie należy
do produktów spożywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonow ania organizm u.
M leko kozie jest dobrym źródłem pełnow artościow ego białka, dobrze przyswajalnego
w apnia oraz niektórych w itam in [2, 3, 10, 13, 19]. W porów naniu z m lekiem krowim
zaw iera znaczne ilości tauryny, która spełnia szczególnie w ażną rolę w prawidłowym
rozwoju układu nerw ow ego niem ow ląt [8, 13, 16]. W edług niektórych autorów [2, 3,
18, 19, 25] m leko kozie m a również właściwości lecznicze. D ługotrw ałe spożywanie
m leka koziego pow oduje w zrost odporności organizm u ludzkiego oraz popraw ę w le
czeniu w przypadku chorych na astm ę, gruźlicę, alergię i choroby nowotworowe.
C elem pracy była ocena wartości zdrow otnej m leka koziego na podstaw ie określenia
w nim zaw artości składników odżywczych oraz m ineralnych, jak również stopnia za
nieczyszczenia m etalam i toksycznymi. W piśm iennictwie krajowym niewiele jest danych
na tem at składu chem icznego m leka koziego znajdującego się na naszym rynku [7, 19].
Brak jest także opracow anych zasad skupu surowego m leka koziego oraz norm jakości
tego produk tu w chwili w prow adzenia do obrotu. O pracow ano jedynie norm ę na m leko
pasteryzow ane, która wg Ryniewicz wymaga weryfikacji [23]. Polska należy do nie
licznych krajów, w których spożywa się świeże m leko kozie. W większości krajów kozie
m leko jest przetw arzane głównie na sery. Hodowcy kóz w kraju zajm ują się je d 
nocześnie pozyskiwaniem m leka, jego przetw arzaniem jak i dostawą na rynek.
W ym agania higieniczne dla mleka surowego kóz opracow ane zostały w krajach
członkowskich Unii E uropejskiej. M leko przeznaczone do spożycia dla ludzi pow inno
pochodzić od kóz wolnych od brucelozy oraz wolnych od gruźlicy [4]. W arunek ten
powinien obowiązywać rów nież w Polsce, ponieważ wymagania higieniczne dotyczące
pozyskiwania, przechowywania i transportu m leka kóz powinny być analogiczne jak
dla m leka krów [23].
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Nr 3

MATERIAŁ I METODYKA
Materiałem doświadczalnym było mleko kozie surowe nie poddane żadnym zabiegom tech
nologicznym (mleko oborowe) oraz mleko kozie pasteryzowane. Mleko oborowe pochodziło
z gospodarstwa indywidualnego zaś pasteryzowane z gospodarstw ekologicznych (w opakowa
niach szklanych) i Spółdzielni Mleczarskiej (w woreczkach foliowych). Próbki analizowano od
października 1994 roku do kwietnia 1995 roku.
W badanych próbkach mleka koziego oznaczono zawartość białka metodą Kjeldahla, laktozy
metodą Bertranda, tłuszczu metodą Gerbera, kwas 1-askorbinowy metodą Tillmansa, popiołu
metodą mineralizacji na „sucho”, wilgoci przez suszenie próbek wymieszanych z piaskiem
w suszarce w temperaturze 105°C [11, 22].
Zawartość wapnia, magnezu, manganu, miedzi, cynku, żelaza, sodu i potasu oznaczono
metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA) [20, 22], fosforu metodą kolorymetryczną
[22], a chloru metodą Mohra. Wymienione pierwiastki oznaczono w popiele uzyskanym przez
mineralizację na „sucho” i rozpuszczonym w kwasie solnym.
Rtęć całkowitą oznaczono metodą ASA-zimnych par, zaś kadm i ołów metodą absorpcji
atomowej w płomieniu acetylenowo-powietrznym. Próbki mleka mineralizowano metodą mokrą
za pomocą mieszaniny stężonych kwasów: siarkowego, azotowego i nadchlorowego w aparacie
Gorsucha - Onrusta zmodyfikowanym przez Hordyńską i współautorów [9].
Zastosowane metody oznaczania ww. pierwiastków sprawdzono mineralizując na „sucho”
i ’’mokro” materiał odniesienia. Materiał odniesienia stanowiła tkanka mięsna ryb (Reference
Material - 1989 Analytical Quality Control. Services IAEA Vienna Austria). Procent ozna
czonych pierwiastków w stosunku do zawartości deklarowanej w tym materiale zebrano w ta
beli I.

Tabela

I.

Wyniki kontrolnych oznaczeń wybranych pierwiastków w materiale odniesienia
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OMÓWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI
W tabeli II przedstaw iono zawartość składników odżywczych w 5 próbkach m leka
koziego pochodzącego z gospodarstw a indywidualnego i w 20 próbkach m leka pas
teryzowanego, z gospodarstw a ekologicznego (10 próbek) i Spółdzielni M leczarskiej
(10 próbek).
Tabela

II.

Zawartość składników odżywczych w mleku kozim (w 100 g)
Nutritive elements contents in goat milk samples (w 100 g)

x1 średnia z 5 próbek
x2 średnia z 10 próbek

Z aw artość białka we wszystkich badanych próbkach m leka koziego była zbliżona
i wynosiła od 2,7% do 3,7% , podobnie do jego zawartości w m leku krowim.
Poziom cukru m lekowego, witaminy С i tłuszczu był zróżnicowany. Najwyższe za
w artości tych składników stw ierdzono w m leku, w którym nie dokonano żadnych
zabiegów technologicznych. Średnia zawartość laktozy, witaminy С i tłuszczu w 100 g
m leka wynosiła odpow iednio 4,7 g; 1,31 mg i 4,9 g. W mleku pasteryzowanym stw ier
dzono średnio 4,0% laktozy, 0,33 mg% witaminy С i 3,7% tłuszczu.
Średnia zaw artość popiołu i wody we wszystkich próbkach była podobna i wynosiła
od 0,6 do 0,89% dla popiołu, a od 86,2 do 88,3 dla wody. W artość energetyczna
w yrażona w Kcal/100 g m leka wynosiła od 56,5 Kcal (m leko pasteryzow ane) do
89,1 Kcal (w mleku surowym).
Uzyskane wartości dotyczące składników odżywczych w mleku kozim (tabela II) są
zbliżone lub nieco wyższe od składu m leka krowiego.
W tabeli III zebrano wyniki oznaczeń zawartości składników m ineralnych w 30
próbkach m leka koziego. B adano poziom wapnia, fosforu, m agnezu, m anganu, miedzi,
cynku, żelaza, sodu, potasu i chloru a wyniki przeliczano na 100 g mleka. Z aw artość
w apnia w ahała się od 102 do 150 mg, fosforu od 115 do 151 mg. Stosunek Ca:P
wyliczony ze średnich wartości tych pierwiastków wynosi w mleku kozim 1:1 co jest
zgodne z zaleceniam i żywieniowymi [24].
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Tabela

Nr 3

I I I . Zawartość składników mineralnych w mleku kozim (mg/100 g)
Minerals contents in analysed goat milk samples (mg/100 g)

x1 średnia z 5 próbek
x2 średnia z 15 próbek
x3 średnia z 10 próbek
Z aw artość m agnezu w 30 próbkach m leka koziego w ahała się od 12,6 m g% do
16,3 mg% . U zyskane wyniki są podobne do danych cytowanych w piśm iennictw ie
zagranicznym [6, 12, 18].
M leko kozie podobnie jak m leko krowie jest ubogim źródłem m anganu, miedzi
i żelaza. Z aw artość poszczególnych składników w przeliczeniu na 100 g m leka wy
nosiła: dla m anganu od 0,019 do 0,037 mg; dla m iedzi od 0,02 do 0,08 mg, zaś dla
żelaza od 0,033 do 0,097 mg.
Z aw artość cynku w m leku kozim w ahała się od 0,44 do 1,25 mg/100 g. W artości
te są zbliżone do otrzymywanych przez innych autorów [1, 12, 14, 17, 24]. Poziom sodu,
potasu i chloru w 100 g m leka wynosił odpow iednio od 20,8 do 59,5 mg; od 138 do
190 mg i od 128 do 180 mg. Podobne w artości dla tych pierwiastków uzyskali Dias
i w spółautorzy [5], Garg i w spółautorzy [6], Lopez i w spółautorzy [12] oraz Rashed

[21].
N iektórzy autorzy zwrócili uwagę na wysoki poziom potasu i chloru w m leku kozim
i zalecają picie rozcieńczonego m leka przez niem ow lęta wykazujące alergiczne reakcje
na białko m leka krowiego.
D zienne pokrycie zapotrzebow ania na poszczególne składniki pokarm ow e po spo
życiu jednej szklanki m leka koziego (200 g) przez dzieci od 1 do 9 roku życia zest
awiono w tabeli IV. Z danych zawartych w tej tabeli widać, że stosunkow o wysokie
pokrycie dziennych potrzeb w żywieniu dzieci wnosi m leko kozie na w apń, fosfor, chlor,
potas i sód. W drugiej kolejności należy wymienić białko, tłuszcz, m agnez, cynk
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I V. Ocena dziennego pokrycia zapotrzebowania na składniki pokarmowe zawarte
w 200 g mleka koziego dla dzieci od 1 do 9 roku życia w porównaniu do
zaleceń proponowanych przez Instytut Żywności i Żywienia [24]
Evaluation of nutritive value of 200 g goat milk intake vs the RDA proposed
by the Institute of Food and Nutrition for children diets [24]

i miedź. R elatyw nie m ało w stosunku do dziennego zapotrzebow ania wnoszą pozostałe
składniki tzn. węglowodany, w itam ina С i żelazo.
Z b adan o rów nież zanieczyszczenie m etalam i toksycznymi (rtęcią, kadm em i oło
w iem ) m leka koziego. Wyniki tych badań podano w tabeli V. Z aw artość rtęci w b a
danych próbkach w ahała się od 3,8 do 14,5 Mg/kg; ołowiu od 0,0 do 207 Mg/kg,
natom iast zaw artość kadm u była poniżej 0,01 /ig/kg. Stw ierdzone poziomy rtęci są
poniżej poziom ów tolerow anych. N atom iast zaw artość ołowiu w 40% badanych próbek
m leka przekraczała poziom dopuszczalny w ustawodawstwie krajowym. D opuszczalna
pozostałość rtęci, kadm u i ołowiu w mleku wynosi odpow iednio 0,01; 0,01 i 0,15 mg/l
[15].
Przeprow adzone b adania wykazały, że m leko kozie jest wartościowym produktem
spożywczym, zawierającym cenne i pożądane z punktu widzenia żywienia człowieka
składniki pokarm ow e.
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Tabela V .

R.

Nr 3

Zawartość metali toksycznych w mleku kozim (jug/1)
The levels of toxic metals in goat milk (/xg/1)
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THE HEALTH ASPECTS OF THE GOAT MILK
Summary
The work contains results of determinations of protein, fat, lactose, vitamin С and minerals:
Ca, P, Fe, Mn, Cu, Zn, Na, K, Cl as well as toxic metals like Hg, Cd and Pb in goat milk.
The nonmineral components were determined by general approved analytical methods.
Minerals like Ca, P, Fe, Mn, Cu, Zn, Na, K, Cd and Pb were determined by the flame ASA
method and mercury by „cold vapour” technique. Chloride were determined by Mohr method
and phosphorus as phosphates by colorometric method with ammonium molybdate.
Mean percentage content of protein, fat, lactose and ash were: 3,2 (range 2,7 - 3,7);
3,9 (3,2 - 6,5); 4,1(3,9 - 4,9); 0,87(0,84 - 1,00) respectively.
Mean content of ascorbic acid amounted 0,53 mg/100 g (range 0,19 - 1,42), and the content
of minerals were as follows: Ca 130 (range 102 - 150); P 127 (115 - 151); Mg 14,1 (12,6 16,3); Mn 0,026(0,019 - 0,037); Cu 0,04 (0,02 - 0,08); Zn 0,54 (0,40 - 1,25); Fe 0,047(0,020 0,097); Na 42,4(20,8 - 59,5); К 163(138 - 190); Cl 168(128 - 180).
The levels of toxic metals were mostly below the allowable limits, mercury from 3,8 to
14,5 Mg/kg, cadmium < 0,01 Mg/kg- In the case of lead a 40 % of investigated samples were
above the allowable limits.
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