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2.1.2 Sestava mleka in primerjava z ovčjim in kravjim mlekom 

Sestava mleka različnih sesalcev se močno razlikuje po količini posameznih sestavin, po 
njihovih lastnostih in porazdelitvi ter je povezana s potrebami, ki jih imajo mladiči glede 
na hitrost rasti in energijske potrebe (Rogelj, 1996). Poleg genetskih dejavnikov pa 
vplivajo na sestavo mleka tudi fiziološki in okoliški, kot so npr. starost živali, obdobje 
laktacije, zdravstveno stanje, prehrana, podnebne razmere, način molže itd. Zato je 
variabilnost sestave mleka velika tudi znotraj vrste (Preglednica 1), kar še posebno velja za 
kozje in ovčje mleko, saj je prireja tega mleka ponavadi izrazito sezonska, fiziološki in 
okoliški dejavniki prireje pa še bolj raznoliki kot pri kravjem mleku. 

Preglednica 1: Sestava kravjega, kozjega in ovčjega mleka (Souci in sod., 1994, cit. po Rogelj, 1996) 
Kravje mleko Kozje mleko Ovčje mleko Sestavine 

(g/100g) povp. meje povp. meje povp. meje 
Voda 87,50 68,80-88,30 86,60 85,80-87,40 82,70 81,50-84,10 
Maščoba   3,78 3,60-3,88   3,92 3,40-5,10   6,26 2,50-13,00 
Beljakovine   3,33 3,08-3,70   3,69 2,90-4,70   5,27 4,95-11,60 
Laktoza   4,54 4,35-4,80   4,20 4,00-4,90   4,55 4,25-5,20 
Minerali   0,74 0,67-0,81   0,79 0,70-0,85    0,68 0,80-0,90 

*povp. - povprečje 

Kravje, kozje in ovčje mleko pa se ne razlikujejo samo po količini posameznih sestavin, 
temveč tudi po njihovi sestavi in porazdelitvi (Rogelj, 1996). Poglejmo si nekaj značilnih 
razlik, ki vplivajo na obnašanje mleka med predelavo in na lastnosti mlečnih izdelkov. 

2.1.2.1 Voda 

Voda predstavlja največji delež mleka, saj se giblje med 86 in 89% (Sestava mleka, 2006). 
Kljub visokemu odstotku vode mleko nima vodenega značaja. Poznani sta dve obliki vode 
v mleku: prosta voda (95,9 do 97,8%) in vezana voda (2,0 do 4,1%). Največ je proste vode, 
ki jo lahko odstranjujemo z uparjanjem ali evaporacijo mleka. Manjši delež pa predstavlja 
vezana voda, ki jo zaradi polarnosti njenih molekul vežejo nase električno nabiti delci 
beljakovin in maščobe ali pa je kristalno vezana v laktozi. To razmerje med vezano in 
prosto vodo je uravnoteženo, vendar se lahko poruši, saj je odvisno od temperature, pH in 
koncentracije soli. Omenjene lastnosti različnih oblik vode s pridom uporabljajo pri 
različnih tehnoloških postopkih, kot so na primer proizvodnja mleka v prahu, izdelovanje 
sirov in fermentiranih vrst mleka. 

2.1.2.2 Maščoba 

Maščobam pravimo tudi lipidi (Sestava mleka, 2006). Mlečna maščoba ni enotna spojina, 
sestavljajo jo: 
- enostavni lipidi ali gliceridi (trigliceridi, digliceridi in monogliceridi, ki so estri 

glicerola in maščobnih kislin), 
- sestavljeni lipidi (fosfolipidi), 
- spremljevalci maščob (steroli, karoteni, lipofilni vitamini – A, D, E, K), 
- maščobni derivati (proste maščobne kisline, glicerol). 
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Maščoba se nahaja v mleku v obliki kroglic, ki so obdane z membrano (Rogelj, 1996). 
Membrana preprečuje zlivanje maščobnih kroglic, poleg tega pa varuje maščobo pred 
encimsko razgraditvijo in oksidacijo. 

Mlečno maščobo sestavljajo maščobne kisline, ki se med seboj razlikujejo po dolžini 
verige, sestavljene iz ogljikovih (C) atomov, in nasičenosti. S prehranskega in 
zdravstvenega vidika je vedno bolj pomembno, da je čimveč nenasičenih maščobnih kislin 
(Cvirn, 2003). Količina nenasičenih maščobnih kislin – linolne in linolenske – se sicer ne 
razlikuje od povprečne vsebnosti v kravjem mleku, zato v tem pogledu kozje mleko ni 
boljše od kravjega. Pač pa se sestava mlečne maščobe močno razlikuje v količini kratko- in 
srednjeverižnih maščobnih kislin (C6-C14). Maščoba kozjega mleka jih običajno vsebuje 
35%, kravje mleko pa le 17%. Tri od njih so celo poimenovane po kozah: kapronska (C6), 
kaprilna (C8) in kaprinska (C10). Teh je v maščobi kozjega mleka kar 15% - v kravjem 
mleku le 5% - in dajejo značilni vonj in okus izdelkom iz kozjega mleka. Te tri maščobne 
kisline postajajo vedno bolj zanimive za medicinske strokovnjake, saj pomagajo pri 
zdravljenju mnogih presnovnih bolezni pri ljudeh. 

Kozje in ovčje mleko se razlikujeta od kravjega po velikosti maščobnih kroglic (Rogelj, 
1996). Raziskave kažejo (Mehaia, 1995, cit. po Rogelj, 1996), da ima v povprečju največje 
maščobne kroglice kravje mleko, sledi mu ovčje in temu kozje s poprečno najmanjšimi 
kroglicami. V nasprotju s kravjim mlekom kozje ne vsebuje posebne snovi, ki jo 
imenujemo aglutinin (Walstra in Jenness, 1984, cit. po Rogelj, 1996). Ta se pri 
temperaturah pod 37°C veže na membrano maščobnih kroglic in povzroča njihovo 
zlepljanje. Kroglice se začno združevati v skupke (pakete), ki se hitreje dvigujejo na 
površino kot posamezne kroglice. Zato se pri kravjem mleku z nižanjem temperature 
(hlajenjem) povečuje hitrost izločanja smetane. Pri kozjem mleku pojav izločanja smetane 
na površino mleka redko opazimo zaradi manjših maščobnih kroglic in pomanjkanja 
aglutinina. Pri ovčjem mleku pa se smetana sicer oblikuje, vendar je manj čvrsta, ker 
kroglice niso povezane. 

Maščoba kozjega in ovčjega mleka se od maščobe kravjega mleka razlikuje tudi po sestavi, 
saj vsebuje več srednjeverižnih maščobnih kislin (Preglednica 2) (Rogelj, 1996). Predvsem 
kaprilna in kaprinska kislina dajeta mleku in s tem tudi izdelkom teh dveh vrst značilen 
okus in vonj, ki praviloma nista ostrejša od okusa in vonja kravjega mleka (Haenlein, 
1993, cit. po Rogelj, 1996; Harding, 1995, cit. po Rogelj, 1996). Vse maščobne kisline so v 
glavnem vezane v trigliceride. V svežem mleku so le sledovi prostih maščobnih kislin. 
Sprostijo se v primeru poškodbe membrane in razgraditve trigliceridov z lipolitičnimi 
encimi. Membrana maščobne kroglice je pri kozjem mleku občutljivejša kot pri kravjem in 
se hitro poškoduje zaradi različnih mehanskih vplivov (grobo mešanje, prečrpavanje, 
zmrzovanje). Poškodbi sledita razgraditev maščobe in pojav okusa »po kozah«. Slaba 
higiena pri pridobivanju mleka, napake pri molži, ki povzročijo poškodbo membrane 
maščobnih kroglic, mastitis in shranjevanje mleka v bližini živali so najpogostejši vzroki 
močnega ali celo neprijetnega okusa, ki ga zaznamo tudi pri izdelkih (Haenlein, 1993, cit. 
po Rogelj, 1996). 
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Preglednica 2: Količina maščobnih kislin (v mg) v 100 g kravjega, kozjega in ovčjega mleka (Souci in sod., 
1994, cit. po Rogelj, 1996) 
Maščobne kisline Kravje mleko Kozje mleko Ovčje mleko 
Maslena 129 140 180 
Kapronska 82 80 120 
Kaprilna 46 80 120 
Kaprinska 96 290 360 
Laurinska 121 120 210 
Miristinska 382 380 590 
Palmitinska 961 1180 1440 
Stearinska 361 370 800 
Palmitoleinska 114 40 120 
Oleinska 940 710 1390 
Linolna 89 90 160 
Linolenska 61 20 120 
Ostalo 188 82 - 

2.1.2.3 Beljakovine 

Beljakovine so najpomembnejša sestavina mleka (Sestava mleka, 2006). To so visoko 
molekularne spojine, ki so večinoma zelo občutljive na kemične in fizikalne vplive, zaradi 
česar zelo hitro spremenijo svojo zgradbo in lastnosti. Osnovne gradbene enote vseh 
beljakovin so aminokisline, to so nizko molekularne organske spojine, ki imajo v svoji 
sestavi karboksilno skupino (-COOH) in aminoskupino (-NH2).  

Vse aminokisline, ki sestavljajo proteine, so α-aminokisline, kar pomeni, da sta 
karboksilna in amino skupina vezani na pri ogljikov atom (Sestava mleka, 2006). Od 
preostalih dveh vezi zapolnjuje eno vez vodikov atom, drugo vez pa del molekule, ki jo 
imenujemo radikal. Posamezne aminokisline se med seboj razlikujejo le po radikalu. 
Poznanih je preko 20 različnih α-aminokislin, od teh so jih v mleku dokazali 18. 
Pomembno je tudi vedeti, da človeško telo 8 aminokislin ne more sintetizirati, so pa 
življenjskega pomena za normalno presnovo, zato jih mora zaužiti s hrano. Takim 
aminokislinam pravimo esencialne ali nepogrešljive aminokisline in jih vse najdemo v 
mlečnih beljakovinah. 

Pri vseh treh vrstah mleka poznamo dva tipa beljakovin: kazeine in serumske beljakovine 
ali sirotkine beljakovine (Rogelj, 1996). Kazeine predstavljajo štiri gensko določene 
polipeptidne verige, zato jih delimo na: αs1-, αs2-, β- in κ- kazeine. Ostali kazeini nastanejo 
med kasnejšimi procesi (fosforilacija, glikozilacija) ali delno razgraditvijo osnovnih 
kazeinov (proteolizo). S proteolizo β- kazeina tako nastanejo γ-kazeini. 

Kazeini so v mleku povezani s koloidnim kalcijevim fosfatom (Ca3(PO4)2) v micele, velike 
od 0,02 do 0,30 µm (Rogelj, 1996). Kazeinske micele določajo stabilnost mleka in mlečnih 
izdelkov med toplotno obdelavo, postopki koncentracije in skladiščenjem. Od njihovih 
lastnosti je odvisna sposobnost mleka za predelavo v sir, reološke lastnosti (teksturo in 
čvrstost) fermentiranih izdelkov ter viskoznost koncentriranih in homogeniziranih 
izdelkov. 

Medtem ko sta si po beljakovinski sestavi kravje in ovčje mleko zelo podobna, ima kozje 
mleko kar nekaj posebnosti (Rogelj, 1996). Glavni kazein kravjega in ovčjega mleka je αs1- 
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kazein, kozjega pa β- kazein. Pri kozjem mleku so ugotovili velik genetski polimorfizem v 
vsebnosti αs1- kazeina. Tako je lahko kozje mleko praktično brez tega kazeina ali pa ga 
vsebuje skoraj enak delež kot kravje mleko. Ugotovljeno je, da obstaja pri kozjem mleku 
pozitivna povezava med količino αs1- kazeina in količino skupnega kazeina v mleku. 
Količina αs1- kazeina pa vpliva tudi na velikost kazeinskih micel, ki so v mleku z majhno 
količino αs1- kazeina večje. β- kazein obeh vrst mleka je zelo podoben kravjemu, vendar pa 
je polipeptidna veriga kozjega enaka kravjemu, ovčjega pa se nekoliko razlikuje v amino 
kislinski sestavi. 

Cvirn (2003) navaja, da se razlikujeta tudi laktalbumina v obeh vrstah mleka, kar pa ima 
bolj kliničen pomen. Laktalbumin v kravjem mleku namreč lahko sproži alergijsko 
reakcijo pri ljudeh, zlasti pri majhnih otrocih. Pogosto pa ti ljudje lahko zauživajo kozje 
mleko brez neprijetnih posledic, kar znanstveniki povezujejo z različno zgradbo obeh 
beljakovin. Kozje mleko vsebuje zelo majhne količine αs1- kazeina ali pa sploh nič, zato so 
beljakovine kozjega mleka lažje prebavljive kot beljakovine kravjega, saj se v želodcu 
tvorijo manjši in lažje razgradljivi skupki sesirjenega mleka. To je še zlasti pomembno za 
otroke in starejše ljudi. 

Izraz sirotkine beljakovine opisuje skupino proteinov mleka, ki ostanejo raztopljeni v 
mlečnem serumu ali sirotki po izločanju kazeinov pri vrednosti pH 4,6 (Rogelj, 1996). 
Njihova topnost se zmanjša, če mleko segrevamo, zato se pri temperaturah nad 60°C 
postopno izkosmičijo. Toplotno občutljivost sirotkinih beljakovin izkoriščajo predvsem pri 
ovčjem mleku za izdelavo albuminske skute. 

Razmerje med kazeini in sirotkinimi beljakovinami se spreminja med laktacijo, na splošno 
pa velja, da predstavljajo kazeini v kravjem mleku 76-86 % vseh beljakovin mleka; 
podobno razmerje najdemo pri ovčjem mleku, medtem ko vsebuje kozje nekoliko večji 
delež sirotkinih beljakovin (Rogelj, 1996). Lastnosti sirotkinih beljakovin se med temi 
tremi vrstami mleka malo razlikujejo (Jenness, 1982, cit. po Rogelj, 1996). 

2.1.2.4 Laktoza 

Glavni ogljikov hidrat mleka vseh treh vrst živali je laktoza ali mlečni sladkor (Rogelj, 
1996). Laktoza je disaharid, sestavljen iz molekule glukoze in molekule galaktoze. Laktoza 
je manj sladka kot saharoza, zato okus mleka kljub sorazmerno veliki količini laktoze ni 
izrazito sladek. 

Laktoza v kozjem mleku sestavlja pretežni del lahkotopnih oglikovih hidratov (Cvirn, 
2003). Kozje mleko vsebuje manj laktoze kot kravje mleko. 

Laktoza je pomembna sestavina pri izdelavi vseh fermentiranih mlečnih izdelkov (Rogelj, 
1996). Mlečno kislinske bakterije jo izkoriščajo kot vir energije, potrebne za 
razmnoževanje. Pri tem jo spreminjajo v mlečno kislino. Proces imenujemo mlečno 
kislinska fermentacija. 

Industrijska uporaba laktoze je dokaj omejena zaradi nižje sladilne moči in tudi zaradi 
slabše topnosti (Sestava mleka, 2006). Kljub temu jo uporabljajo v slaščičarstvu zaradi 



Hriberšek K.  Mlečnost in sestava mleka slovenske srnaste pasme koz. 
   Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za zootehniko, 2006 

12

njene odlične sposobnosti vezanja pigmentov in barvil ter v farmacevtski industriji za 
pripravo humaniziranega mleka, otroške in dietne hrane, za izdelavo tablet, kot gojišče za 
plesni pri izdelovanju antibiotikov itd. 

2.1.2.5 Minerali 

Mleko je visoko cenjeno živilo v prehrani otrok in mladostnikov, ker je bogat vir kalcija in 
fosforja, pomembnih mineralov za pravilen razvoj kostnega in zobnega tkiva (Mavrin in 
Oštir, 2002). Žal mleko ne vsebuje dovolj železa in joda, ki sta nepogrešljiva elementa za 
normalno delovanje organizma. 

Kalcij in fosfor sta v kravjem in kozjem mleku v podobnih količinah (Cvirn, 2003). 
Pomembna je razlika v vsebnosti klora, katerega je bistveno več v kozjem mleku. 
Vsebnosti kalija, natrija in magnezija so podobne v kravjem in kozjem mleku. Količine 
elementov v sledovih so podobne v kozjem in kravjem mleku, nekaj razlik je le v 
koncentracijah kobalta in molibdena. Obe vrsti mleka vsebujeta malo železa in bakra. 

2.1.2.6 Vitamini 

Mleko vsebuje v maščobi in vodi topne vitamine (Kompan, 1996). V prehrani je mleko 
pomemben vir vitamina A. Naraven, aktiven vitamin A nastane iz retinola in β-karotena, 
njegova količina pa je sezonsko zelo spremenljiva, predvsem kot posledica sezonskega 
nihanja količine β-karotena. Vitamin E je v mleku kot α-tokoferol, ki je pomemben naravni 
antioksidant. Tudi količini vitamina E in D se med sezono spreminjata in sta močno 
odvisni od vrste krme. 

Mleko je pomemben vir v vodi topnih vitaminov B-kompleksa: B1 (tiamin), B2 
(riboflavin), B6 (piridoksin), B12 (cianokobalamin), niacina (nikotinska kislina) in 
pantotenske kisline (Kompan, 1996). Vsi v vodi topni vitamini so precej stabilni pri vseh 
postopkih obdelave in predelave mleka. 

Kot navaja Cvirn (2003) vsebuje kozje mleko precej več vitamina A kot kravje. V kozjem 
mleku se ves karoten pretvori v vitamin A, zato je kozje mleko mnogo bolj belo kot kravje. 
Kozje mleko vsebuje več riboflamina in niacina kot kravje ter bistveno manj vitaminov B12 
in B6. Vitaminov C in D obe vrsti mleka ne vsebujeta veliko. 

2.1.2.7 Fizikalne in tehnološke lastnosti mleka 

Zaradi velike vsebnosti suhe snovi, predvsem maščobe in beljakovin, ima ovčje mleko pri 
predelavi v sir skoraj dvakrat večji izkoristek kot kravje ali kozje mleko (Kompan, 1996). 
Različna količinska sestava pa vpliva tudi na fizikalne lastnosti posamezne vrste mleka, 
kar se izraža pri njegovi gostoti, vrednosti pH in krioskopski točki (preglednica 3). 
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Preglednica 3: Fizikalne lastnosti kravjega, kozjega in ovčjega mleka (Kompan, 1996: 215) 
Mleko Fizikalne lastnosti 

Kravje  Kozje Ovčje  
Gostota (g/ml) 1,028-1,032 1,030-1,034 1,032-1,036 
Vrednost pH 6,6-6,8 6,3-6,7 6,5-6,7 
Krioskopska t.* (°C) -0,52 do -0,55 -0,56 do -0,57 -0,56 do -0,58 
*zmrziščna točka 
 
Ena izmed pomembnejših fizikalnih lastnosti mleka je zmrziščna točka (Kompan, 1996). 
Določa jo koncentracija vseh raztopljenih snovi. Padec zmrziščne točke mleka povzročajo 
v vodi raztopljene snovi, predvsem laktoza in soli. Zmrziščna točka mleka je zelo 
konstantna, saj je v sorazmerju z osmotskim tlakom, ki je enak osmotskemu tlaku krvi. 
Mlečna žleza ohranja ravnotežje med osmotskim tlakom mleka in krvi s tem, da v mleko 
prepušča večje ali manjše količine topnih soli. Tako na primer prehaja več soli v mleko pri 
živalih z akutnim mastitisom, saj le-ta povzroči padec količine laktoze v mleku. Takšno 
mleko je tudi po okusu rahlo slano. 

Zmrziščna točka kravjega mleka se giblje med –0,52 in –0,55°C, za kozje in ovčje mleko 
pa na splošno velja, da imata nekoliko nižjo zmrziščno točko (Kompan, 1996). Če mleku 
dolivamo vodo, se zmziščna točka viša in pomika proti 0°C. Merjenje zmrziščne točke je 
zdaj najpogostejša metoda za ugotavljanje potvorb mleka z vodo. 

Ovčje mleko ima, predvsem zaradi večje vsebnosti beljakovin, najvišjo gostoto, kozje 
mleko pa, zaradi proporcionalno večje vsebnosti mineralnih snovi ter različnega razmerja 
soli, najnižjo pH vrednost (Kompan, 1996). 

Kozje in ovčje mleko imata tudi nekatere značilne tehnološke lastnosti (Kompan, 1996). 
Zaradi manjše vsebnosti kazeina in večjih kazeinskih micel ima kozje mleko slabše 
sposobnosti usirjanja; po dodatku sirišča je koagulacijski čas krajši, čas učvrščanja 
koaguluma daljši, koagulum je mehkejši, izkoristek pri sirjenju pa slabši. Podobna so 
opažanja pri kislinski koagulaciji kozjega mleka. Vrednost pH se navadno hitreje znižuje v 
kozjem kot kravjem mleku in koagulum je mehkejši. Zanimivo je, da med skladiščenjem 
skoraj ni opaznega izločanja sirotke, kar je vsekakor pozitivna lastnost. 

Kadar govorimo o tehnoloških lastnostih ali primernosti kozjega in ovčjega mleka za 
predelavo, ne smemo pozabiti, da je prireja mleka pri teh dveh vrstah še vedno predvsem 
sezonska (Kompan, 1996). To pomeni, da laktacijsko obdobje izrazito vpliva na sestavo 
mleka, zato moramo tehnologijo predelave prilagajati precejšnjim razlikam v sestavi mleka 
na začetku, v sredini in ob koncu laktacije. Največ težav se običajno pojavi ob koncu 
laktacije, saj je v mleku zaradi utrujenosti vimena prisotnih veliko več krvnih sestavin, 
poleg tega pa je porušeno normalno razmerje med sestavinami. Koagulacijske lastnosti 
kozjega mleka se še poslabšajo, koagulum je nežen, encimska razgraditev maščobe in 
beljakovin pa hitrejša, kar povzroči številne napake v teksturi, okusu in aromi izdelkov 
(grenkoba, pekoč okus, …).   
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