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Rodzaje serwatki

• Serwatka podpuszczkowa / słodka

• Serwatka kwasowa / kwaśna



Rodzaje serwatki

• Serwatka słodka
– Łatwy przerób 

• Serwatka kwaśna (kwas)
– Problem stanowią wapń i kwas mlekowey

– Możliwy przerób na WPC ale wymaga więcej wysiłku

• Serwatka kwaśna (fermentacja)
– Reakcje brązowienie 

– Problemy podczas suszenia WPC i permeatu



Podział składników mleka
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Rodzaje serwatki

Mleko Serwatka słodka Serwatka kwaśna

%

Sucha masa 12.5 6.5 6.5

Białko 3.5 0.8 0.7

Laktoza 4.8 4.8 4.4

Popiół 0.7 0.5 0.6

Tłuszcz 3.5 0.3 0.3

Kwas mlekowy - 0.1 0.5

mg/100 g

Wapń 120 45 103

Fosfor 9 45 78

pH 6.6-6.8 6.2-6.6 4.5-4.7
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Frakcje białek w serwatce

Białko
Zawartość 

(%)
Masa cząsteczkowa 

(Da)
Punkt 

izoelektryczny

β-laktoglobulina (β-Lg) 48-58 18 400 5,35-5,49

α-laktoalbumina (α-La) 13-19 14 200 4,2-4,5

Immunoglobuliny (Ig) 8-12 80 000-900 000 5,5-8,3

Albumina serum (BSA) 5-6 66 300 5,1

Glikomakropeptyd

(GMP)
12-20 8 600 < 3,8

Laktoferyna (LF) 2 77 000 7,9

Laktoperoksydaza 0,5 78 000 9,6



Zawartość aminokwasów egzogennych w 
gramach na 100 gram białka

Białko

Aminokwas

Białka 
serwatkowe Kazeina

Białka 
sojowe

Mleko kobiece
Zalecenia
WHO/FAO

Lizyna

Metionina

Cysteina*

Treonina

Leucyna

Izoleucyna

Fenyloalanina

Tryptofan

Walina

11,3

2,4

2,8

8,4

11,8

7,6

3,6

2,4

7,2

8,3

2,8

0,4

4,8

9,7

5,5

5,3

1,6

6,7

6,2

1,3

1,3

3,9

7,8

4,5

4,9

1,3

4,8

5,4

1,3

1,8

3,6

7,5

4,1

2,7

-

4,7

4,2

4,2

2,8

4,8

4,2

5,6**

1,4

4,2
* Egzogenne tylko dla niemowląt

** Fenyloalanina + tyrozyna [NIELSEN, 1988]



Przekleństwo

• BZT: 35-45 kg/L

• 4000 L serwatki = ścieki 1900 ludzi

• „Where there’s a well there’s a whey” 
(„Gdzie jest studnia tam i serwatka”)





Problemy

• Szybko ulega zepsuciu 108 - 109 mikroorganizmów/ml



Problemy

• Szybko ulega zepsuciu

• Ilość produkowanej serwatki



Ilość serwatki w Polsce

Rynek sera w Polsce

L.p. Wyszczególnienie Produkcja 
2011 (tyś. 
ton)

Udział w 
produkcji (%)

Dynamika 
2000-2011 

(%)

1 Sery i twarogi ogółem 754,2 100 59,0

2 Sery dojrzewające 284,7 37,7 92,4

3 Sery twarogowe 384,2 50,9 46,6

4 Inne 85,3 11,4 40,0

�Produkcja serów – na 1 kg sera przypada 8-9 L serwatki

�Produkcja twarogów – na 1 kg twarogu przypada 6-7 L serwatki



Problemy

• Szybko ulega zepsuciu

• Ilość produkowanej serwatki

• Bakteriofagi



Błogosławieństwo

• Połowa XVII w. Anglia – popularny napój

• Domy serwatkowe:

– Serwatkowy wywar

– Serwatkowe masło

– Serwatkowa owsianka

– Serwatkowy napój ziołowy



Błogosławieństwo

• Łaźnie serwatkowe – XIX w. SPA

• Do II WŚ SPA w Centralnej Europie serwowały 
nawet 1.5 kg serwatki dziennie pacjentom z 
różnymi dolegliwościami



Przetwórstwo
Serwatka

Zagęszczanie Frakcjonowanie Modyfikacje

Zagęszczona lub 
suszona

Białka Laktoza Minerały Hydroliza Chemiczne

Laktoza

Białka Pochodne 
laktozy

Ultrafiltracja

Precypitacja

Chromatografia
/IE

Krystalizacja Precypitacja

IE/ED



Produkty

• Proszek serwatkowy
• Demineralizowana serwatka 
– 25, 50 i 90%

• Serwatka o zredukowanej 
zawartości laktozy

• Koncentraty białek 
serwatkowych (WPC)
– 34 do 80%

• Izolaty białek serwatkowych
• Hydrolizaty laktozy
• Produkty modyfikacji białek

• Laktoza
– Spożywcza
– Farmaceutyczna

• Indywidualne frakcje białek
– Laktoferyna
– Laktoperoksydaza
– GMP

• Permeat (serwatkowy)
• Minerały



Demineralizowana serwatka



Demineralizowana serwatka

• Poziom demineralizacji: 20, 50 i 90%



Demineralizowany proszek serwatkowy
Proszek serwatkowy o zredukowanej 

zawartości laktozy
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Zagęszczanie
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Suszenie

Demineralizowany 
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Zagęszczanie
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Frakcja płynna

Dekanter

Kryształy
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krystaliczna

Serwatka o zred. 
zaw. laktozy

Zagęszczanie/ 
Suszenie

Proszek serwatkowy 
o zredukowanej 

zawartości laktozy



Proszek serwatkowy o zredukowanej 
zawartości laktozy



Koncentrat białek serwatkowych
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Izolat białek serwatkowych
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Serwatka

Mikrofiltracja

Ultrafiltracja/
Diafiltracja

Śmietanka 
serwatkowa

Permeat

Zagęszczenie/
Suszenie

WPI

WPI

Zagęszczenie/
Suszenie

WPI

Minerały

Ultrafiltracja

Odbiałczona
serwatka

Wymiana 
jonowa

Desorpcja 
białek



Hydrolizaty laktozy
Serwatka

Laktaza

Inaktywacja laktazy

Zagęszczanie

Suszenie

Proszek serwatkowy ze 
zhydrolizowaną laktozą



Modyfikacja białek

• Hydroliza enzymatyczna
• Modyfikacje chemiczne
• Modyfikacje fizyczne:
– ekstruzja
– wytrącanie CO2 w stanie nadkrytycznym



Modyfikacja białek

–Modyfikacja właściwości emulgujących 
(hydroliza enzymatyczna)
–Nadawanie tekstury (ekstruzja)
–Poprawa rozpuszczalności (wytrącanie CO2)
–Poprawa właściwości żelujących
–Poprawa stabilności termicznej
–Poprawa właściwości pianotwórczych
–Poprawa właściwości emulgujących



Hydroliza białek

Profil produktu zależny od:
• Specyfiki zastosowanego enzymu;
• Czasu reakcji;
• Temperatury reakcji.

Stosowane enzymy:
• Trypsyna
• Chymotrypsyna
• Transglutaminaza
• Alaktaza

Profil produktu – Peptydy: 
• Rodzaj
• Wielkość
• Stopień agregacji 

Serwatka

Zagęszczanie

Suszenie

Hydrolizat 
białka

Dodatek 
enzymu

Inaktywacja



Hydroliza białek

• Poprawa wartości odżywczej

• Poprawa/Zmiana cech funkcjonalnych

• Poprawa właściwości białek

• Produkcja bioaktywnych peptydów

• Redukcja alergenności



Modyfikacje chemiczne

• Środki chemiczne – GRAS

• Specyficzne reakcje – określone wiązania –
specyficzne cechy funkcjonalne



Modyfikacje fizyczne

• Ekstruzja
– Modyfikacja tekstury białek serwatkowych –

zastosowanie w snakach i produktach mięsnych
– Możliwość produkcji wyrobów o wysokiej zawartości 

białka i unikalnej teksturze, np. paszteciki z 
nadzieniem mięsnym (zamiana tłuszczu przez teksturyzowane
białka serwatkowe 50%)

– Proces teksturyzacji zależny od pH:
• Warunki alkaliczne: wzrost nierozpuszczalności, 

smarowności, włóknista struktura
• Warunki kwaśne: wzrost rozpuszczalności

– Połączony efekt: temperatury, sił ścinających, środków 
chemicznych – nowe produkty



Mikropartykulacja

• Mechaniczna (np. ścinanie) obróbka białek 
serwatkowych

• Może być połączona z obróbką termiczną
• Zastosowanie:
– Sery
– Fermentowane produkty mleczarskie & desery
– Napoje wzbogacane w białka
– Dressingi, sosy i majonezy
– Lody, czekolady i wyroby cukiernicze
– Nutraceutyki i produkty sproszkowane
– Wyroby piekarnicze
– Produkty mięsne



Mikropartykulacja

• Cechy produktu:

– Pełnia smaku

– Serwatka kwasowa: smak i lepkość podobny do 
maślanki

– Rozmiar cząstek białek identyczny z kuleczkami 
tłuszczu mlekowego 

– Właściwości funkcjonalne produktów

– Wiązanie wody, lepsza tekstura i właściwości 
lepkosprężyste



Mikropartykulacja

" D [3,2]- średnia ważona po polu powierzchni, zwana także średnicą średniego momentu powierzchniowego lub Sauter'a. 
" D [4,3]- średnia ważona po objętości lub średnica średniego momentu masowego, zwana także jako średnica de Broucker'a.
" Dv 10 - wielkość cząstek, poniżej której znajduje się 10% próbki. 
" Dv 50 - wielkość cząstek w mikrometrach, dla której 50% próbki jest mniejsza i 50% większa. Wartość ta nazywana jest także 
średnicą masową lub medianą rozkładu wielkości cząstek po objętości. 
" Dv 90 - wielkość cząstek, poniżej której znajduje się 90% próbki.



Modyfikacje fizyczne

• Wytrącania CO2 w stanie nadkrytycznym

– Szersze zastosowanie białek w produktach 
spożywczych i nie-spożywczych

– Możliwość wzbogacenia produktu w główne 
frakcje białek serwatkowych w zależności od 
żądanych cech funkcjonalnych
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Permeat
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bezlaktozowy
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płynna

Rafinacja

Kryształy

Dekantyzacja

DekantyzacjaSuszenie

Zagęszczanie

Minerały

Rozdział

Woda
Kryształy 

laktozy

Rozpuszczanie

Woda

Filtrowanie/ 
Aktywny węgiel

Węgiel

Krystalizacja

Frakcja 
płynna

Kryształy

Suszenie

Mielenie/ 
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Monohydrat 
Laktozy

Monohydrat 
Laktozy



Indywidualne frakcje białek

Serwatka

Wymiana 
jonowa

Wyselekcjonowane 
frakcje

Zagęszczanie/ 
Suszenie

Wyselekcjonowane 
białka

Serwatka z 
usuniętymi 
frakcjami białek

Roztwory Kwasu/ 
Zasady

Desorpcja 
białek

• Laktoferyna
– > 90% czystość

• Laktoperoksydaza
– 92% białka

• Glikomakropeptyd
– >90% czystość

• Lizozym
– Izolowany z laktoferyną i 

laktoperoksydazą



Białka mleka – biologiczna aktywność

Białko Funkcja Zawartość (g/l)

α-laktoalbumina Synteza laktozy w gruczole sutkowym, nośnik Ca,
immunomodulacja, działanie przeciwnowotworowe

1.2

Β-laktoglobulina Nośnik retinolu, wiązanie kwasów tłuszczowych,
prawdopodobne działanie antyoksydacyjne

1.3

Immunoglobuliny A, 
M i G

Wzmocnienie układu odpornościowego 0.7

Glikomakropeptyd Działanie antywirusowe, antybakteryjne
Czynnik bifidogenny
Powolne uwalnianie białka co powoduje uczucie sytości

1.2

Laktoferyna Wiązanie toksyn
Działanie antybakteryjne i antywirusowe
Immunomodulacja
Działanie antynowotworowe
Antyoksydant
Absorpcja żelaza

0.1

Laktoperoksydaza Działanie antybakteryjne 0.03

Lizozym Działanie antybakteryjne, synergistyczne
z immunoglobulinami i laktoferyną

0.0004



Permeat (serwatkowy)
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Minerały
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Serwatka kwaśna

• 1980: „Whey protein fortified acidic liquid beverages and preparation 
thereof” 80301494.3; 

• 2011: „Fermented whey protein-based concentrate, beverages 
containing the same, and methods for producing thereof” WO 
2011130898 A1;

• 2013: „A drinkable acidified dairy product based on acid whey and a 
process of preparing it” EP 2 451 292 B1, Arla;

• 2013: „Sour whey powder enriched in calcium and its production and 
utilization in foodstuffs” EP 2 175 736 B1;

• 2013: „Fermented flavoring system derived from greek yogurt 
processing” WO 2013163659 A1;



Serwatka kwaśna

• 1982: „Process and apparatus for the concentration of acid 
whey” WO 1982000570 A1;

• 1984: „Process for converting sour whey into sweet whey and 
product” CA 1173694 A1: enzymatic splitting of the lactose to 
glucose and galactose, followed by deionization and preferably 
concentration;

• 1994: „Improved drying of acid whey and/or acid permeate” EP 
0 619 075 B1; 

• 2013: „Stabilization of fresh mozzarella cheese using fermented 
whey” CA 2509320 C;



Produkty



Produkty

Serwatka 
jako 

surowiec

Serwatka 
I

Serwatka 
II

Serwatka 
III

Wartość dodana

Serwatka:
• Słodka 
• Kwaśna

• WP
• DWP
• WPC 35
• Laktoza
• Sproszkowany 

permeat

• WPC 80
• Laktoza F.
• Minerały

• Ca
• Inne

• WPI
• WPH
• Frakcje białek
• Pochodne 

laktozy

Zastosowanie:
� P. farma.
� P. odżywcze
� Opieka 

zdrowotna
� Opieka 

osobista
� Żywność
� Pasze



Produkty
ILOŚĆ

Duża

Mała

WZROSTWysokiNiski

Wielkość kul oznacza udział w rynku



Zastosowanie: przykład USA 2008
ILOŚĆ

Duża

Mała

WZROSTWysokiNiski

Wielkość kul oznacza udział w rynku

Mleczarstwo

P. piekarniczy

P. cukierniczy
Żywność 

funkcjonalna

Inne

Proszki/Miksy

Preparaty 
mlekozastępcze



Zastosowanie – Główne kierunki

• Odżywki dla sportowców: wzrost z poziomu 23 
biliony USD w 2007 do 32 bilionów USD w 2011;

• Napoje funkcjonalne: zastępstwo posiłków, uczucie 
sytości;

• Preparaty mlekozastępcze: wzrost na rynku chińskim 
z poziomu 300 000 t do 1 000 000 t w 2012;

• Batony – przekąski: funkcjonalne batony stanowią 
1/3 rynku batonów ogółem o wartości 7.8 biliona USD 
(2007);

• Zarządzanie masą, żywienie kliniczne dla osób 
starszych i z problemami immunologicznymi, 
produkty opieki osobistej. 



Zastosowanie – Nowe produkty

Produkty dla sportowców
• Pod względem ilościowym i wartościowym serwatka 

stanowi najważniejszy składnik białkowy w 
produktach dla sportowców

• Około 75% rynku produktów dla sportowców to 
napoje i batony

• Ciągły wzrost kategorii produktów na rynku kreować 
będzie zapotrzebowanie na składniki o wysokiej 
zawartości białka, np. WPI/WPH



Zastosowanie – Nowe produkty

Napoje funkcjonalne
• Ogólnoświatowy trend promujący zdrowy tryb życia i 

dobre samopoczucie 
• Różnorodność
• Produkty na bazie serwatki stanowią atrakcyjny 

składnik w sektorze napojów: wysoka zawartość 
białka, niska zawartość tłuszczu, mieszanki BCAA 
(aminokwasy rozgałęzione), neutralny smak 



Zastosowanie – Nowe produkty

Produkty zapewniające uczucie sytości

• Około 3 biliony ludzi cierpią na nadwagę/otyłość
• Konsumenci chcą zarządzać apetytem a nie ograniczać 

kalorie
• Białka serwatkowe stanowią kluczowy składnik w 

produktach zapewniających uczucie sytości



Zastosowanie - Korzyści

• Jako środki powierzchniowo czynne: lody, 
suflety, napoje fortyfikowane, piany 
spożywcze, emulsje;

• Sery topione: poprawa topienia, krojenia, 
smarowności;

• Kwaśny proszek serwatkowy: poprawa skórki 
w chlebie, wyrobach piekarniczych, snakach;

• Zdolność wiązania wody



Zastosowanie - Korzyści

• WPC i WPI

– Wysoka zawartość białka

– Zbalansowany profil aminokwasowy

– Niska wartość kaloryczna

– Niska zawartość tłuszczu i sodu

– Dobre właściwości emulgacyjne

– Kompatybilność z innymi składnikami

– Naturalność



Właściwości funkcjonalne –
Frakcje białek

• β-laktoglobulina: żelowanie, stabilność 
cieplna,

• α-laktoalbumina: stabilność cieplna, 
emulsyfikacja, i pianotwórczość,

• BSA: emulsyfikacja,

• Immunoglobuliny: labilność cieplna, 
przypuszcza się, że współdziałają one z β-Lg
w czasie żelowania.



Właściwości funkcjonalne -
Zastosowanie

• produkty mięsne: emulgowanie, żelowanie, absorpcja wody 
i tłuszczu

• produkty piekarnicze: formowanie ciasta, ubijalność, 
kohezja, wzrost lepkości, denaturacja cieplna, absorpcja 
wody, brązowienie

• soki: rozpuszczalność przy różnych wartościach pH
• zupy/sosy: emulgowanie, lepkość, cieplnie indukowane 

zmiany reologiczne
• powlekanie żywności: wiązanie, adhezja, kohezja
• teksturyzowane białka roślinne: absorpcja wody i tłuszczu, 

nierozpuszczalność, denaturacja
• produkty mleczne: ubijalność, stabilność piany, wzrost 

lepkości, emulgowanie.



Zastosowanie

• Produkty odżywcze: preparaty mlekozastępcze, żywność 
dietetyczna i zdrowa;

• Napoje;
• Produkty mięsne: produkty mielone, suszone, wędzone i 

tradycyjne;
• Produkty rybne;
• Pieczywo i wyroby cukiernicze.;
• Produkty mleczne: lody, jogurty, desery i shaki mleczne oraz 

różnego rodzaju sery;
• Produkty emulsyjne: majonezy, dresingi, zupy, sosy do 

pieczeni, zabielacze do kawy, niskokaloryczne pasty;
• Inne produkty żywnościowe, obejmujące teksturyzowane

białka, niemleczne lody, makarony i produkty ziemniaczane.
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• Zagęszczanie/Frakcjonowanie do różnej zawartości 
białka, tłuszczu, laktozy i minerałów plus wzbogacenie 
lub usunięcie określonych frakcji białek

• Rozdział białek mleka przed procesem produkcji sera: 
MCC i SPC, produkcja natywnych 
koncentratów/izolatów, mleka o zredukowanej 
zawartości β-kazeiny/ frakcji o zwiększonej zawartości 
β-kazeiny

• WPC 80 o klarowności i cechach funkcjonalnych 
zbliżonych do WPI

• Kontrola reakcji brązowienia podczas pzrechowywania
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ROK 2050

� Światowa populacja ludności wynosi 9,1 biliona; 

� Wzrost o 33% do obecnej sytuacji;

� Zapotrzebowanie na żywność musi ulec zwiększeniu o 
70% aby spełnić wymagania żywieniowe ludności;

� Tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwijających 
się będzie utrzymywało tendencję wzrostową;

� Wzrost znaczenia klasy średniej;

� ZAPOTRZEBOWANIE na BIAŁKA MLEKA (np. Chiny).
Prognozy FAO
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Steve Jobs
Twórca Apple’a

„Źródłem mojego sukcesu nie jest tworzenie produktów, 
które spełniają potrzeby klientów, ale tworzenie 

produktów, które kreują te potrzeby.” 



Serwatka: kula u nogi czy 
wisienka na torcie?


