DOMACI

Jogurty a ostatní kysané mléčné výrobky jsou zdravou a velice
chutnou součástí naší stravy. Zamysleli jste se ale někdy, jak se takový
obyčejný jogurt vyrábí? Je to docela jednoduché, vlastně se jenom nechá
zkysnout mléko – ale speciálním postupem. Kysání je způsobeno činností bakterií,
které přeměòují mléčný cukr (laktózu) na kyselinu mléčnou.
Právě kysané mléčné výrobky daly této organické kyselině jméno.
Stejně jako ostatní živé organizmy, potřebují i bakterie vhodné
podmínky pro život a rozmnožování. Proto použijeme
pasterizované mléko, ve kterém jsou všechny „divoké“
bakterie vyhubené krátkým zahřátím na vysokou
teplotu. Mléko tzv. naočkujeme jogurtovou kulturou
(vyšlechtěné „kulturní“ bakterie) a zahříváme po dobu
asi 4–6 hodin na teplotu 42–44 °C. Během této doby
se bakterie množí, přeměòují laktózu na kyselinu
mléčnou a vzniká jogurt. Èím
déle necháme jogurtové
kvašení probíhat, tím
kyselejší jogurt získáme.
Celý proces si můžete
vyzkoušet v domácích
podmínkách a vyrobit
si domácí
jogurt
svépomocí!

Suroviny
pro výrobu
jogurtu

suRoviny a PomŮcky
•
•
•
•
•
•
•

pasterizované plnotučné mléko
bílý neochucený jogurt
hrnec
rychlovarná konvice
skleničky od dětské výživy
krabice s ručníkem
lékařský teploměr

Sušená jogurtová kultura

14

SKAUT 2/2016

POKUSy

JOGURT
ní nejsou
Na zaočková
vé“ jogurty
vhodné „mrt
ou tr vans prodloužen
ší jsou
livostí, nejlep
rty ve
živé bílé jogu
skleničkách.

PŘÍŠTĚ:
Tajemné svítící květy

TIP

PRacovní PostuP:
Je třeba najít místo, kde je po dobu několika hodin
stálá teplota kolem 43°C. Dá se požít třeba krabice
nad radiátorem, do které dáte skleničky zabalené
v ručníku. Teplotu je potřeba ověřit teploměrem.

Hrnec a skleničky od dětské výživy vypařte horkou
vodou (sterilizace). Jeden bílý jogurt rozmíchejte
v hrnci v 1 litru plnotučného mléka. Směs rozlijte
do skleniček, uzavřete
je a zabalené v ruč
níku je umístěte
na teplé místo
(43°C). Během
Sklenièky
5–6 hodin obsah
si taky
můžete v
skleniček pos
zít
tupně ztuhne
a po dobu do postele
šesti hod
– jogurt je ho
in je
zahřívat v
lastním tě
tový! Dejte si
le
m,
nejlíp kdy
ho vychladit do
ž máte
zvýšenou
ledničky, přidejte
teplotu
marmeládu nebo
:-)
ovoce podle chuti
a nezbývá než
popřát

TIP

dobrou
chuť!

Po asi 5 hodinách obsah
skleničky ztuhne
Jogurtové
kysání
mléka se
dá udělat
i v elektrickém
jogurtovači, který
teplotu hlídá sám

Připravili:
Petr Holzhauser,
Jan Havlík
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