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Hei

Takk for fin samtale på telefonen. Som avtalt kommer det her noen kommentarer pasteurisert - råmelk.

Pasteurisering er en metode for å redusere antall patogene bakterier til et ufarlig nivå. Pasteurisering fjerner ikke alle
bakterier, og det finnes flere metoder som alene eller kombinert spiller inn for bakterienivået i sluttproduktet.

1. Sentrifugene som anvendes har betydning.
1. En åpen enkel separator som enda brukes på gårdsmeierier reduserer bakterieinnholdet lite. Årsaken er

at gravitasjonskraften er begrenset og det er lite "slamrom" der forurensinger og tyngre bakterier kan
fanges opp.

2. Lukket ikke selvrensende separator finnes det mindre av. Disse har begrensning i at slamrommet fylles
opp, slik at det blir begrenset plass til å fange opp bakterier.

3. Selvrensende sentrifuger kan innstilles slik at slamrommet tømmes ved en viss frekvens. Dette har positiv
påvirkning på reduksjonen av bakterier i melken.

4. Det finnes også egne bakteriesentrifuger (baktofuger) som bare har oppgaven å sentrifugere ut urenheter.
Disse settes inn i tillegg til melkesentrifugen.

2. Mikrofiltrering gir en kimreduksjon som er minst like stor som lavpasteurisering, men det ser ut som om
kimtallet vokser ganske raskt igjen. Derfor har ikke MF alene blitt et alternativ. Kombinasjonen MF-
pasteurisering gir så mye mer. Men det er en del som jeg tror ikke er testetet nok.

1. MF-membraner med porestørrelse 1,4 µm er testet ganske mye. Det har en kimreduksjon på ca log 3-
4, litt ut fra type membran.

2. MF med porestørrelse 0,8 µm gir ytterligere log 1-1,5 reduksjon. Vil det gi nok sikkerhet sammenliknet
med pasteurisering.

3. Det arbeides med nye membrantyper, som kan ha en mer eksakt porestørrelse. Dette kan påvirke hvilke
bakterier som kan passere membranen.

3. Høytrykkbehandling har ikke vært så aktuelt for melk, fordi det er dårlig på sporedannende bakterier. Men
MF er god på sporedannere, så en kombinasjon trykk-MF kan gi et godt resultat.

Jeg har prøvd å finne aktuell literatur. Vedlagt følger et arbeid av Kaufmann/Kulozik som er ganske omfattende. Men
de har ikke sammenliknet med "bare" lavpasteurisering.

http://www.micbio.wzw.tum.de/cms/docs/forschung/Abschlussbericht%2015047%20N-SB09.pdf

Jeg håper dette kan være til hjelp.
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